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नेपाल कानून पि�का  
मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख 

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७७, असोज – १, पृ� १ 

खो�ने त�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् गहृप�ृमा देिखने श�दबाट फैसला खो�नुहोस् भ�ने 
�थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गनु�होस् । यसबाट 
खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वेबसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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म�ुम�ुकःकः  सव��च असव��च अदालतदालत,,  छापाछापाखानाखाना 
 

सूचना 

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

सव��च अदालतबाट २०७५ सालमा �कािशत नेपाल कानून पि�का 
अित�र�ाङ्क २०७१ सीिमत मा�ामा रहेकाले आ�नो �ित सरुि�त गन� स�बि�धत 

सबैको लािग जानकारी   गराइ�छ । 
ने.का.प.को अित�र�ाङ्क २०७२ र २०७३ �मश: �काशन ह�दैँ गरकेो पिन 
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव��च अदालतबाट नेपाल कानून पि�का 
संवैधािनक इजलास ख�डको छु�ै �काशन भएको जानकारी गराउन चाह�छ� । यस 
वष� वातावरणसगँ स�बि�धत फैसलाह�को सङ्गालो, २०७६ पिन �काशन 
भएकाले आ�नो �ित बेलैमा सरुि�त गन� स�बि�धत सबैको लािग अनरुोध छ ।  

  



 

i 

िवषयसूची
�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

संयु� इजलास १ – १० 

१.  
जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. रमेश 

�े� 
१ 

२.  नामसारी 
भीम पराजलुी िव. 

िनलम शमा� 
२ 

३.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

च��मान लामासमेत िव. 

�ीिनवास शारदासमेत 
३ 

४.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

रामाका�त भेिडहर िव. 

िललाधर�साद 

क�वारसमेत 

४ 

५.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

उपे�� महतो िव. 

िज�ला िश�ा काया�लय 

रौतहटसमेत 

५ 

६.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

कुमार �े� िव. दैवशरण 

ब�जारासमेत 
६ 

७.  परमादेश 

अ�यतु�साद खरेल िव. 

नेपाल सरकार, 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद्को 

काया�लय, िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

७ 

८.  
�यान मान� 

उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. 

च��बहादरु बडुवाल 
७ 

९.  
लागऔुषध 

(�ाउन सगुर) 

नेपाल सरकार िव. 

छिवकुमार के.सी. 
८ 

१०.  िनषेधा�ा 

सखुल महरा चमार िव. 

स�यनारायण महरा 

चमार 
९ 

इजलास नं. १ १० – १५ 

११.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

पे�बा गे�ब ु शेपा�समेत 

िव. नेपाल सरकार, 

भौितक योजना, िनमा�ण 

तथा यातायात �यव�था 

म��ालय, िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत  

१० 

१२.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

बालकुमार िघिमरे िव. 

काठमाड� िज�ला 

अदालत, बबरमहल, 

काठमाड�  

१२ 

१३.  उ��ेषण 

छिव��कुमार काक� िव. 

काठमाड� िज�ला 

अदालत, बबरमहल, 

काठमाड� 

१३ 

१४.  
कत��य 

�यान 

दीपक नेपाली िव. 

नेपाल सरकार 
१४ 

इजलास नं. २ १५ – १८ 

१५.  
जबरज�ती 

करणी उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. भ� 

राई  
१५ 

१६.  
वैदेिशक 

रोजगार कसरु 

नेपाल सरकार िव. 

रणबहादरु बोगटी  
१६ 

१७.  
जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. दगुा�  

मगर  
१६ 



 

ii 

१८.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. 

एकराज राई  
१७ 

१९.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

िव�म शाह िव. 

तहिसलदार, बाकेँ 

िज�ला अदालत, 

नेपालग�जसमेत  

१७ 

इजलास नं. ३ १८ – २८ 

२०.  
िनषेधा�ा / 

परमादेश 

सनुेना खातुन िव. 

िज�ला �ािफक 

काया�लय, िजरोमाइल, 

जनकपरुसमेत  

१८ 

२१.  
रहजनी 

चोरी 

नेपाल सरकार िव. 

िदनेशकुमार ग�ुासमेत  
१९ 

२२.  उ��ेषण 

राजरु�न खड्गी (शाही) 

िव. क�पना 

तुलाधरसमेत  
१९ 

२३.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

सर�वती थापा िव. 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसहदरबारसमेत  

२१ 

२४.  

दूिषत िनण�य 

बदर दता� 

कायम 

�वुबहादरु काक�समेत 

िव. ल�मी�यान 

ग�ुवाचाय�समेत  
२२ 

२५.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. 

तुलसी नेपाली  
२४ 

२६.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. 

िदलबहादरु माझी  
२५ 

२७.  

िदवाल 
भ�काई 

अवैध क�जा 
िखचोला 

मेटाई चलन 
चलाई पाऊँ 

ल�मीका�त उपा�याय 
िव. ल�मी �े�  

२६ 

२८.  लाग ुऔषध 
नेपाल सरकार िव. नरु 
आलम  

२७ 

२९.  

अपहरण 
तथा 

शरीरब�धक 

नेपाल सरकार िव. 
निजर नदाफ  २७ 

इजलास नं. ४ २८ – ३८ 

३०.  
ब�िकङ 
कसरु 

नारायण काजी महज�न 
िव. नेपाल सरकार 

२८ 

३१.  उ��ेषण 

शोभा िसंह 
रानामगरसमेत िव. 
नेपाल सरकार, िश�क 
सेवा आयोग, सानोिठमी 
भ�परुसमेत 

२९ 

३२.  

ज�गा िखचोला 
मेटाई घर 

भ�काई हटाई 
ज�गा चलन 

महरा चमार िव. पारस 
राम महरा 

३१ 

३३.  डाकँा चोरी 
िस�राज खड्का िव. 
नेपाल सरकार 

३२ 

३४.  

ज�गा िखचोला 
मेटाई घरको 
िपलर हटाई 

पाऊँ 

अमतृलाल चौधरी िव. 
नारायण चौधरी 

३३ 

३५.  
जबरज�ती 

करणी 
अिनल राजवंशी िव. 
नेपाल सरकार 

३४ 



 

iii 

३६.  

कत��य �यान  
र जबरज�ती 

करणी 

अिजत ढकाल िव. 
नेपाल सरकार ३६ 

३७.  

कत��य �यान 
तथा 

िव�फोटक 
पदाथ� 

न�दबहादरु बढुा िव. 
नेपाल सरकार 

३७ 

इजलास नं. ५ ३८ - ४१ 

३८.  
जबरज�ती 

करणी 
हेमबहादरु तामाङ िव. 
नेपाल सरकार 

३८ 

३९.  कत��य �यान 
उषा के.सी. गौतम िव. 
नेपाल सरकार 

४० 

इजलास नं. ६ ४१ – ४४ 

४०.  

मानव 
बेचिबखन तथा 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. 
रामबहादरु भ�ने पोडे 
तामाङ 

४१ 

४१.  

ज�गा िखचोला 
गरी 

जबरज�ती 
बनाएको घर 
हटाई चलन 
चलाई पाऊँ 

म.ुस. गन� लि�राम था� 
िव. ब�द ुथा�समेत 

४२ 

४२.  
राजीनामा 

िलखत बदर 

कमलादेवी चौधरीसमेत 
िव. िनमा�कुमारी शमा� 
बढईसमेत 

४४ 

इजलास नं. ७ ४४ – ५० 

४३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

बाबरुाम कँडेल िव. 
स�चार तथा सूचना 
�िविध म��ालयसमेत  

४४ 

४४.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. 
जमानिसंह रानासमेत 

४६ 

४५.  जालसाजी 
लाल�साद ितवारी िव. 

लली ितवारीसमेत 
४८ 

इजलास नं. ८ ५० – ५५ 

४६.  
हक कायम 
िनण�य बदर 

िशवराम लागेसमेत िव. 

ह�रलाल 

छु�यावागसमेत  
५० 

४७.  
करारबमोिजम 

�ितपूित� 
िदलाई पाऊँ 

अ�जन �े� िव. द�ुध 

िवकास सं�थानसमेत ५१ 

४८.  जालसाजी 
शभु�ा �े� िव. 

तारािसंह चौधरीसमेत  
५२ 

४९.  
जबरज�ती 

करणी 

िदनेश सापकोटा िव. 

नेपाल सरकार  
५३ 

५०.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

उ�म तामाङ िव. 

भ�परु िज�ला 

अदालत, भ�परुसमेत  
५४ 

इजलास नं. ९ ५५ – ५७ 

५१.  

िबना इजाजत 
साल जातको 
िचरान काठ 
ओसारपसार 

गरेको 

महेशकुमार महर िव. 

नेपाल सरकार 
५५ 

५२.  
वैदेिशक 

रोजगार कसरु 
निवन अिधकारी िव. 
नेपाल सरकार 

५६ 

इजलास नं. १० ५७ – ६१ 

५३.  उ��ेषण 
जगनारायण मेहता िव. 
िज�ला िश�ा काया�लय, 
इन�वा सनुसरी 

५७ 

५४.  
बैिकङ 
कसरु 

तोयाराज बडु िव. नेपाल 
सरकार 

५८ 



 

iv 

५५.  उ��ेषण 
िदपबहादरु तामाङसमेत 
िव. िबनकुुमारी 
िथङसमेत 

५९ 

५६.  उ��ेषण 

डा. दोजराज खनाल 
िव. ि�भवुन 
िव�िव�ालय पाठ् य�म 
िवकास के��, क�ित�परु 

६० 

५७.  
अदालतको 
अवहेलना 

�मोद �े� िव. नेपाल 
उ�ोग वािण�य 
महासङ्घ, शहीद श�ु 
एफ.एन.सी.सी.आई 
िमलन माग�, पचली टेकु, 
काठमाड�समेत 

६१ 

इजलास नं. ११ ६१ – ६५ 

५८.  
कत��य �यान, 
रजहनी चोरी 

नेपाल सरकार िव. 
खड्कबहादरु िब.सी. 

६१ 

५९.  
कत��य 
�यान 

कृ�णबहादरु बराम िव. 
नेपाल सरकार 

६२ 

६०.  
कत��य 
�यान 

िशव�साद चौधरी िव. 
नेपाल सरकार 

६३ 

इजलास नं. १२ ६५ – ६६ 

६१.  
कत��य 
�यान 

राम�साद राना िव. 
नेपाल सरकार 

६५ 

इजलास नं. १३ ६६ – ६८  

६२.  
सरकारी छाप 
द�तखत िकत� 

रामराज पौडेल िव. 
नेपाल सरकार 

६६ 

इजलास नं. १४ ६८ – ७० 

६३.  
ब�िकङ 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. 
कृ�णकुमारी कँडेल 

६८ 

६४.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

य�मिण �यौपाने िव. गहृ 
म��ालय िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

६९ 

इजलास नं.१५ ७० - ७३ 

६५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

दलबहादरु भ�डारी िव. 
सङ्घीय मािमला तथा 
सामा�य �शासन 
म��ालयसमेत 

७० 

६६.  
सरकारी छाप 
द�तखत िकत� 

गोिव�द महतो कोइरी 
िव. नेपाल सरकार 

७२ 

इजलास नं.१६ ७३ - ७४ 

६७.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

बासदेुव �े� िव. �म 
तथा रोजगार तथा 
सामािजक सरु�ा 
म��ालयसमेत 

७३ 

६८.  परमादेश 

राम�साद सिुधर ब�नेत 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

७४ 

एकल इजलास ७४ - ७६ 

६९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िड�ीच�� अिहर िव. 
उ�च अदालत 
तुलसीपरु, बटुवल 
इजलाससमेत 

७४ 

७०.  उ��ेषण 
�मोदिव�म शाह िव 
जफ�ल अ�सारीसमेत 

७५ 

 



1

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, असोज - १

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-CR-०६०१, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. रमेश �े�

�ितवादी रमेश �े� मौका तथा अदालतसम� 
बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो, पीिडतको �वा��य परी�ण गदा�  पीिडतको 
योिनको क�याजाली न�याितएको, िनजको योिनको 
िभ� बािहर वा शरीरको कुनै पिन भागमा िचथो�रएको, 
कोत�रएको एवम् जबरज�ती करणीको कुनै ल�ण 
वा िच�ह� नपाइएको, िनजको योिनिभ� वीय� 
नदेिखएको, िनजले लगाएको कपडामा वीय� अथवा 
रगतको टाटाह� नदेिखएको भ�ने देिख�छ । जाहेरीमा 
िलङ्ग �वेश गराइ� जबरज�ती करणी भएको भनेकोमा 
जाहेरवालीको योिनको क�याजाली न�याितएको र िनज 
जाहेरवालीको योिनको िभ� बािहर वा शरीरको कुनै 
पिन भागमा िचथो�रएको, कोत�रएको एवम् जबरज�ती 
करणीको कुनै ल�ण वा िच�ह� नपाइएबाट जाहेरी 
बेहोरा समिथ�त ह�न नआउने ।

�ितवादी रमेश �े�को शरीरमा कोत�रएको 
िचथो�रएको घष�णको िच� नपाइएको र िनजले 
लगाएको कपडा तथा िलङ्ग व�रप�र रगत अथवा वीय� 
नभेिटएको भ�ने �वा��य परी�ण देिख�छ । परी�णको 
लािग के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालामा 
पठाइएको �लाि�कको बोरा घटना�थलबाट बरामद भई 
आएकोमा सो बोरामा दिेखएको टाटा वा दाग Human 
semen भएको त�यस�म उ� के��ीय �हरी िविध 
िव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदनबाट दिेख�छ । 
तर सो Human semen िनज �ितवादी रमेश �े�कै 
हो भ�ने त�य �थािपत ह�न आएको दिेखदैँन । �ितवादी 
रमेश �े�को शरीरबाट नमनुा semen र उ� दागमा 

देिखएको semen एकआपसमा िभड्छ िभड्दनै भनी 
परी�ण गरकेोसमेत दिेखदँैन । पीिडतको कोठाबाट 
बरामद भएको बोरामा देिखएको दाग Human 
semen भएकै कारणले मा� िनज रमेश �े�को 
शरीरबाट िन�केको semen नै हो भनी अनमुान गन� 
िम�ने नदेिखने । 

घटना�थलमा फेला परकेो बोरामा लागेको 
टाटा संकेत नं. A.O (exhibit no.1), पीिडतको 
योिनबाट िनकािलएको �वाबको संकेत नं.A.1 
(exhibit no.2), �ितवादीको िलङ्गबाट िनकालेको 
�वाबको संकेत नं.A.2 (exhibit no.3) परी�ण गन� 
पठाएकोमा Blood could not be detected on 
exhibit no.1, Semen could not be confirmed 
on exhibit no.2 and 3 भ�ने देिखएबाट समेत 
जाहेरी बेहोरा समिथ�त भएको नपाइने ।

व�ततु: िमिसल संल�न िववेिचत �वा��य 
परी�ण �ितवेदन, �ितवादीको मौका तथा अदालतको 
इ�कारी बयान, �ितवादी िनद�ष छन् भ�ने �ितवादीका 
सा�ीको बकप� तथा �वयम् जबरज�ती करणीको 
कसरु �ितवादीले नगरेको भ�ने पीिडतले अदालतमा 
गरकेो बकप�समेतका �माणबाट �ितवादी रमेश 
�े�ले आ�नै घरमा डेरा गरी ब�ने प�रवित�त नाम 
२०६९/७०(९) लाई िनदाएको अव�थामा जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने अिभयोग �थािपत भएको नदेिखदँा 
�ितवादी रमेश �े�लाई अिभयोग दाबीको कसरुबाट 
सफाइ पाउने देिखएकोले सजाय गन� गरकेो स�ु तनह� ँ
िज�ला अदालतको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
ह�ने ठहराइ�  �ितवादीले सफाइ पाउने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पोखराको फैसला िमलेकै देिखने । 

तसथ� िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
िव�� आरोिपत जबरज�ती करणीको वारदात 
पिु� ह�न नसकेकोले अिभयोग दाबीको कसरुबाट 
सफाइ िदन ु पन�मा िनज �ितवादी रमेश �े�लाई 
जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(५) को कसरुमा 
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सोही महलको ३(५) नं. बमोिजम ५ वष� कैद र ऐ. 
१० नं. बमोिजम �.२५,०००।- (पि�चस हजार) 
�ितपूित�समेत भराइिदने ठह�याएको स�ु तनह� ँिज�ला 
अदालतको िमित २०७०।१०।२१ को फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी ह�ने ठह�याइ�  �ितवादी रमेश �े�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र झ�ुा कुरा लेखी 
जाहेरी िदने जाहेरवालीलाई सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २८(२)(क) बमोिजम �.१,०००।- 
(एक हजार) ज�रवानासमेत ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित २०७१।५।२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल साउन ३१ गते रोज ३ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-CI-०९९१, ०७१-CI-
०९९२, ०७१-CI-०९९३, नामसारी, भीम पराजुली 
िव. िनलम शमा�, �ीधर�साद पा�डे िव. िनलम शमा�, 
�ानबहादुर खड्का िव. िनलम शमा�

पनुरावेदक रसराज अया�ल भैरव�साद 
अया�ल एवम् सौरीदेवी अया�लको नाित र उदयकुमार 
एवम् रणे ु अया�लको छोरा भएको त�यमा िववाद 
देिखएन । उदयकुमार अया�लको �ीमती रणेकुो पनुः 
िववाह भएको अव�था छ । भैरव�साद अया�ल एवम् 
सौरीदवेी अया�लबाट जायज�म भएका चारजना छोरीको 
िववाह भएको देिख�छ भने पैतकृ स�पि� अशंब�डा 
भएको देिखदँैन । उदयकुमार अया�लले भैरव�साद 
अया�ल र सौरीदेवीबाट अशं निलदँ ैम�ृय ुभएकोले यो 
प�रवारको िववािदत पैतकृ स�पि� सौरीदवेीको नाममा 
रहेको र िनजको पिन म�ृय ुभएको कारण िनज नामको 
मोरङ िज�ला िवराटनगर उपमहानगरपािलका वडा नं. 
४, िक.नं. १२० र ऐ. वडा नं. १४ को िक.नं. ५ को  
ज�गा अंश हकको �पमा पनुरावेदक रसराज अया�लले 

�ा� गन� वा अपतुालीको �पमा ��यथ� िनलम शमा�ले 
�ा� गन� भ�ने �� िसज�ना भएको दिेखने ।

अंश हक नैसिग�क हक हो भ�ने कुरा यस 
अदालतबाट �थािपत भएको त�य हो । पैतकृ 
स�पि�मा अशंब�डा नभएस�म एकासगोलको ह��छ र 
कानूनबमोिजम अिंशयारमा ब�डा ला�छ । यस िववादमा 
हेदा�  िववािदत ज�गा सौरीदवेीको �ी अंशधनको 
महलअ�तग�तको स�पि� भएको देिखदँनै । सरराजको 
हजरुबबुा, बबुाको म�ृय ुभई आमाले अक� िववाह गरकेो 
कारण हजरुआमा सौरीदेवीको नाममा नामसारी भएर 
आएको दिेख�छ । एक मा� जीिवत अंिशयार पनुरावेदक 
रसराज अया�ल हजरुआमा सौरीदेवीबाट अशं िलएर 
छु�ी िभ�न नभएको अव�थामा ��यथ� िनलम शमा�ले 
आमा सौरीदेवी अया�ल नामको ज�गा मलुकु� ऐन, 
अपतुालीको महलको ३ नं. र ११ नं. बमोिजम आ�नो 
नाममा नामसारी गरी पाउन दाबी गरकेो देिखने । 
मन�को नामको अपतुाली माग गन�लाई माग गन�ले मन�को 
िनिव�वाद हक भोगको ज�गा वा स�पि� भएको दखेाउन 
स�न ुपद�छ । दाबीको ज�गा एकासगोलको अशं हकको 
भएको अव�थामा अंशलाई बाहेक गरी िनलम शमा�ले 
अपतुाली पाउने भ�न �यायोिचत र �यायसङ्गत 
ह�दैँन । पनुरावेदक रसराज अया�लले पैतकृ स�पि� 
एकासगोलबाट अंश िलएको र पाएको कहीकँतैबाट 
देिखन नआउने । 

कानूनतः अशं र अपतुाली फरकफरक 
कुरा ह�न् । नेपाली मूलका िवदशेी नाग�रक रसराज 
अया�लले आफूले पैतकृ स�पि�बाट अंश निलएको 
अव�थामा िनलम शमा�ले अपतुालीमा दाबी गनु�  
�यायोिचत ह�न स�दनै । रसराज अया�लले अंश 
िलएपिछ िववािदत ज�गा सौरीदवेीको नाममा भई 
सौरीदेवीलाई रसराज अया�लसमेतले जीवनकालमा 
पालनपोषण, हेरचाह, �याहार ससुार र म�ृयपु�ात् 
काज िक�रया नगरकेो अव�थामा जीवनकालमा 
पालनपोषण, हेरचाह, �याहार ससुार र म�ृयपु�ात् 
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काज िक�रया गन� िनलम शमा�ले दाबी गन� पाउने 
ह��छ । रसराज अया�लले सौरीदेवीलाई पालन 
पोषणसमेत केही नगरकेो अव�था भए पिन छु�ी िभ�न 
नभई एकासगोलको स�पि�मा अ�य कसैले अपतुाली 
पाउने कानूनले क�पना गरकेो नदिेखने । 

अंश हक किह�यै समा� ह�दैँन । अंिशयार भएको 
नाताले �वतः �ा� ह��छ । य�तो अिधकारलाई कुनै 
पिन सत� ब�देजले िनि��य वा सङ्कुचन गन� िम�दैन । 
अपतुाली कुनै �यि�लाई निजकको हकवालाले हेरचाह 
नगरी टाढाका कुनै हकवाला, अ�य �यि�समेतले 
हेरचाह र �याहार स�भार गरकेो आधारमा हेरचाह 
र �याहार स�भार गन�ले �ा� गन� पथृक् अवधारणा 
हो । अंश र अपतुालीको िववाद देिखएपिछ हक बेहकको 
��ले �मािणक र कानूनी मह�व नरा�ने । अपतुाली हक 
�चलनको लािग िज�ला अदालतमा िफराद गनु�पन�मा 
िनलम शमा�ले िज�ला अदालतमा अपतुालीमा िफराद 
गरकेो देिखदँैन । मालपोत काया�लयले दाबी गन� दईु 
प�ले समान�तरका �माणह� पेस भएको अव�थामा 
तीनलाई परी�ण र मू�याङ्कन गनु�पन� अव�थामा 
मा� मालपोत काया�लयको िनण�य गन� अिधकार समा� 
ह��छ । तर पेस भएका �माणह� हेदा� दाबी अघ�लो र 
िनरथ�क देिख�छ भने हकबेहकमा सनुाउन ु�यायसङ्गत 
नह�ने । अशं भागको ज�गामा देखादेखी िववािहता छोरीले 
अपतुालीमा दाबी गदा� अिंशयार रसराज अया�लको 
पैतकृ स�पि� हरण ह�नेतफ�  पनुरावेदन अदालतले 
िवचार नगरी मालपोत काया�लयको िनण�यलाई बदर 
गरी हक बेहकमा सनुाउने भनी फैसला गरेको निम�ने । 
अतः िववेिचत आधार र कारणबाट पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको िमित २०७१।९।८ को फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल पसु २३ गते रोज १ शभुम् ।
यसमा िन�न म�ुाह�मा पिन यसै �कृितको फैसला 
भएका छन् :

 § ०७१-CI-०९९४, ऋण �वाह तथा रो�का 
बदर ग�रपाऊँ, �ीधर�साद पा�डे िव. िनलम 
शमा� 
 § ०७१-CI-०९९५, ऋण �वाह तथा रो�का 

बदर ग�रपाऊँ, भीम पराजुली िव. िनलम शमा�
 § ०७१-CI-०९९६, ऋण �वाह तथा रो�का 

बदर ग�रपाऊँ, �ानबहादुर खड्का िव. 
िनलम शमा�

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०६९-CI-११७३, उ��ेषण / परमादेश, 
च��मान लामासमेत िव. �ीिनवास शारदासमेत

नापी िवभाग र मालपोत काया�लयको िमित 
२०६६।९।२१ को प�बमोिजम नापी अिधकृत र 
सभ��कले िववािदत ज�गासमेतको �थलगत िनरी�ण 
गरी संय�ु �पमा िदएको �ितवेदनमा दाबीको िलखत 
पा�रत िमित २०३१।१२।१० मा पूव�-पि�म महे�� 
राजमाग�को सडक मापद�डअनसुार िक.नं. ३२७ को 
ज�गा महे�� राजमाग�को नाममा कायम भइसकेको 
भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ । �यसैगरी िमित 
२०३१।६।२० मा साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ 
जारी भएको देिख�छ । उ� ऐन, जारी भएपिछ महे�� 
राजमाग�को दाया ँ बाया ँ दवैुतफ�  सडक के��िव�दबुाट 
२५।२५ िमटर ज�गा महे�� राजमाग�को नाममा कायम 
भएको भ�ने कुरा िमिसल संल�न पूवा��चल िडिभजन 
सडक काया�लय नं. ५ ले िमित २०६७।१२।१५ 
मा नापी काया�लय लाहानलाई लेखेको च.नं. ४९३ 
को प�बाट दिेख�छ । पनुरावेदकह�ले दाबी गरकेो 
ज�गा पिन महे�� राजमाग�को छेउको ज�गा भएको 
देिख�छ । पनुरावेदकह�ले िक.नं. ३६९ को ज�गा 
महे�� राजमाग�मा परकेो �वीकार गरकेो देिख�छ । 
पनुरावेदकह�ले िक.नं. ३७० को ०-०-४१/

२
 ज�गा 

दाबी गरकेो भए पिन सो ज�गाको सािबक �ोत ३२७ 
भएको दिेख�छ । िमिसल संल�न िसताराम लामा 
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नामको ज�गाधनी दता� �माण पजुा�मा सािबक िक.नं. 
३२७ को ज�गा महे�� राजमाग�मा परेको उ�लेख भएको 
देिख�छ । िसताराम लामाले ज�गा महे�� राजमाग�मा 
परकेो कुरालाई �वीकार गरकेो नै देिखने । 

यसरी सडक मापद�डबमोिजम 
पनुरावेदकह�को ज�गा महे�� राजमाग�मा परकेो 
अव�थामा मालपोत काया�लयले न�सा सधुार 
गरी नामसारी नगरकेो काय�ले पनुरावेदकह�को 
कानून�द� हकमा आघात पगेुको मा�न िम�ने 
ह�दँनै । कुनै नीित वा मापद�ड नबनाई  पनुरावेदकह�को 
ज�गा राजमाग�मा परकेो भ�ने िववाद िथयो भने �यस 
अव�थामा यस अदालतले कानूनबमोिजम िवचार 
गनु�पन� ह���यो । िमित २०३१।६।२० मा जारी भएको 
साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ अनसुार पनुरावेदन 
दाबीको ज�गा महे�� राजमाग�मा परकेो अव�थामा 
मालपोत काया�लयले पनुरावेदन दाबीबमोिजम न�सा 
सधुार र नामसारी गन� निम�ने ह�दँासमेतका आधार 
र कारणबाट पनुरावेदन िजिकर र यस अदालतको 
िमित २०७०।११।५ को ��यथ� िझकाउने आदेशसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ ग�रएको िववेचनाको आधारमा 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०६९।१०।८ 
को आदेश (फैसला) िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०६९-CI-११७२, 

िनषेधा�ा, च��मान लामा िव. �ीिनवास 
शारदा भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७१-CI-०४५७, उ��ेषण / परमादशे, 
रामाका�त भेिडहर िव. िललाधर�साद क�वारसमेत

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ मा 

�चिलत कानूनबमोिजमको िलखतको रिज��ेसन, 
नामसारी, दािखल खारजे र लगत क�ा गन� काम 
मालपोत काया�लयले गन� छ भ�ने �यव�था भएको 
देिख�छ । �यसअन�ुप नापी न�सा मालपोत 
काया�लयले संशोधन गन� स�ने देिखएन । पनुरावेदकले 
सोही ऐनको दफा ८क(१) मा दफा ७ र ८ बमोिजम 
कायम भएको दता� �े�ताअन�ुप नापी न�सा सशंोधन 
गनु�पन� भएमा मालपोत काया�लयले स�बि�धत 
मेि�टने�स नापी शाखामा लेखी पठाउन ुपन� छ र �यसरी 
लेखी आएपिछ नापी न�सामा आव�यक संशोधन गनु�  
पद�छ भ�ने �यव�था भएको देिख�छ । पनुरावेदकले 
पिन यही कानूनी �यव�थाबमोिजम रखेाङ्कन गरी 
न�सा सधुार ह�नपुन�मा नभएको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर िलएको देिख�छ । िक.नं. ६४७ र ६४८ को 
ज�गा एकाितर पनुरावेदकको नाममा देिखदैँन भने 
अक�तफ�  नापी काया�लयले ��तािवत न�सा (फोटो) 
मा िच� लगाएअनसुार सधुार गनु�पन� भएकोले सोको 
आदशे भई आएमा सधुार ह�ने भ�ने बेहोराले ��यथ� 
मालपोत काया�लयलाई लेखी पठाएको देिख�छ । 
��यथ� नापी काया�लयले उपयु�� बेहोरा मालपोत 
काया�लयमा लेखी पठाएप�ात् ��यथ� मालपोत 
काया�लयमा ��यथ� िललाधर�साद कलवारले न�सा 
सधुार गनु�पन� होइन भ�ने बेहोराले �ितउ�र िफराएको 
देिख�छ । �यसैगरी ��यथ� मालपोत काया�लयले 
पनुरावेदकले रखेाङ्कन गरी न�सा सधुार गरी पाउन 
माग गरकेो ज�गा नेपाल सरकारको नममा भाएकोले 
हक कायम गरी �याउन सनुाउने िनण�य गरकेो भनी 
िफराएको िलिखत जवाफलाई पनुरावेदकले अ�यथा 
भ�न सकेको नदेिखने । 

�यसैगरी िक.नं. ६४७ र ६४८ को ज�गामा 
�मशः राम�वेश साह र ��यथ� िललाधर�साद 
कलवारले घर िनमा�ण गरी बसोबास गद� आएको भ�ने 
कुरा पनुरावेदन अदालतको आदेश (फैसला) बाट 
देिख�छ । �यस कुरालाई पिन पनुरावेदकले होइन, 
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छैन भ�न सकेको कुरा पनुरावेदन लेखबाट देिखदँैन । 
पनुरावेदकको मागबमोिजम सडक र ज�गाको रखेाङ्कन 
गरी न�सा सधुार गनु�  भ�ने आदेश गदा�  िक.नं. ६४७ 
र ६४८ का ज�गाधनी र नेपाल सरकारको सा�पि�क 
हकमा �ितकूल असर पन� कुरालाई पिन यस अदालतले 
िवचार गनु�पन� ह��छ । आ�नो िनिव�वािदत हक भोगमा 
नभएको स�पि�स�ब�धी िववादमा �रट �े�बाट �याय 
िन�पण ह�न नस�ने स�ब�धमा यस अदालतबाट 
ने.का.प. २०४४, भदौ, िनण�य नं. ३०८३ मा िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ । उ� �ितपािदत िस�ा�तले 
पिन पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर समिथ�त 
ह�न स�ने देिखएन । यसरी पनुरावेदकले आ�नो र 
भाइह�समेतको नामको िक.नं. १००२, ��यथ� 
िललाधर�साद कलवारसमेतको नाममा रहेका िक.नं. 
६४७ र ६४८ को ज�गाको रखेाङ्कन गरी न�सा सधुार 
गरी पाउन िनवेदन िदएको भए पिन तत् तत् ज�गाम�ये 
केही ज�गा सडकमा परकेो र िक.नं.६४७ र ६४८ 
का ज�गामा िवप�ी िललाधर�साद कलवारसमेतले 
घर बनाई बसोबास गरकेो देिखएको अव�थाले �रट 
�े�बाट �याय िन�पण गन� िम�ने नदिेखएकोसमेतका 
आधार र कारणबाट पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
आदेश (फैसला) अ�यथा नदेिखने ।

अतः मािथ ग�रएको िववेचनाको आधारमा 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाले िमित २०७१।१।१७ गते 
पनुरावेदकको िनवेदन खारजे गरकेो फैसला आदेश 
(फैसला) िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७३-CI-०१८५, उ��ेषण / परमादशे, 
उपे�� महतो िव. िज�ला िश�ा काया�लय रौतहटसमेत

िज�ला िश�ा अिधकारीले पनुरावेदक 
िव�ालय ब�द गन� िनण�य गदा� िव�ालय अनगुमन 

�ितवेदनमा उ�लेख भएको िव�ालयको भौितक 
पूवा�धार नभएको र तोिकएको सं�यामा िव�ाथ� 
नभएको भ�ने कुरालाई आधार िलएको देिख�छ । यस 
स�ब�धमा पनुरावेदकले िनवेदनप�मा क�ा १ मा ६०, 
क�ा २ मा ४० र क�ा ३ मा २४ जना िव�ाथ� पठन 
पाठन गरी रहेकाले िश�ा िनयमावली, २०५९ को 
िनयम ७७(२) ले तोकेको िव�ाथ� सं�या पगेुको भनी 
िजिकर िलएको दिेख�छ । तर पनुरावेदन गदा� कित 
िव�ाथ� िथए, भौितक पूवा�धार के क�तो िथयो भ�ने 
कुरा उ�लेख गन� सकेको देिखदैँन । भौितक पूव�धार 
देिखने िव�ालयको फोटो पनुरावेदकले पेस गरकेो भए 
पिन छु�ै शौचालयसमेतका अ�य पूवा�धार भए नभएको 
स�ब�धमा केही उ�लेख गन� सकेको नदेिखने ।

िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १५ मा 
नेपाल सरकार वा तोिकएको अिधकारीले िज�ला 
िश�ा सिमितको राय िलई स�चालन भइरहेको कुनै 
िव�ालयलाई एक �थानबाट अक� �थानमा सान� 
वा दईु वा दईुभ�दा बढी िव�ालयलाई गाभी एउटा 
िव�ालय कायम गन� वा िव�ालयको नाम प�रवत�न गन� 
वा िव�ालय ब�द गन� स�ने छ भ�नेसमेतको �यव�था 
भएको देिख�छ । ��ततु िववादमा िव�ालय ब�द गन� 
िनण�य निमलेको भ�ने िववाद समावेश भएको छ । 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाको संरचना हेदा� नेपाल 
सरकार वा तोिकएको अिधकारीले िव�ालय ब�द गन� 
पाउने देिख�छ । तोिकएको अिधकारी भ�नाले िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम १८५ को (क) बमोिजम 
मा�यिमक िव�ालयबाहेक अ�य िव�ालय ब�द गन� 
िनण�य गन� पाउने अिधकारी िज�ला िश�ा अिधकारी 
तोकेको देिख�छ । �यसैगरी िश�ा िनयमावली, २०५९ 
को िनयम १६ को उपिनयम (छ) मा भएको �यव�थाले 
पिन िव�ालय ब�द गनु�पन� नपन� स�ब�धमा कारबाही 
गन� अिधकार पिन िज�ला िश�ा अिधकारीलाई भएको 
देिख�छ । यसरी ��यथ� िज�ला िश�ा अिधकारीले 
िमित २०७२।५।२९ मा िज�ला िश�ा सिमितको 
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िमित २०७२।३।८ को राय िसफा�रसको आधारमा 
�ी महास�ुदर देवी �ा.िव. (िव�ालय) ब�द गन� गरी 
गरकेो िनण�य कानूनस�मत दिेखदँा पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको आदेश (फैसला) अ�यथा नदेिखने ।

अतः ग�रएको िववेचनाको आधारमा 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाले िमित २०७३।१।२३ 
गते पनुरावेदकको �रट िनवेदन खारजे गरकेो आदेश  
(फैसला) िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७३-CI-०६००, उ��ेषण / परमादशे, 
कुमार �े� िव. दैवशरण ब�जारासमेत

��यथ� अमतृा अिधकारी ब�जाराले 
आफू वादी भई पनुरावेदकलाई �ितवादी बनाई 
का�ेपला�चोक िज�ला अदालतमा सवंत् २०६९ 
सालको CP-००११, ००१२ एवम् ००१३ को 
िलखत बदर र CG-०००५, ०००६ तथा ०००७ को 
जालसाज म�ुा दायर गरकेो देिख�छ । ��यथ� वादी 
अमतृा अिधकारी ब�जाराले तत् तत् म�ुाको िफरादमा 
िनवेदक �ितवादीको वतन का.िज.का.म.न.पा. वडा 
नं. १०, बि�सपतुली, घर नं. १४५० उ�लेख 
गरकेो आधारमा का�ेपला�चोक िज�ला अदालतले 
पनुरावेदक �ितवादीको सोही वतनमा जारी भएको �याद 
बेप�े तामेल भएकोले िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०५२ को िनयम २२क(१)(ख) मा भएको कानूनी 
�यव�थाअनसुार सोही वतनमा राि��य दिैनक पि�का 
गोरखाप�मा ३० िदने इतलायनामाको सूचना �काशन 
गरकेो देिख�छ । िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ 
को िनयम २२क(१)(ख) मा मलुकु� ऐन, अ.बं. ११० 
नं. तोिकएको �ि�याबाट �याद तामेल ह�न नसकेमा 
म�ुाको �कृित हेरी �ितवादीले �याद तामेली भएको 
जानकारी सहज �पमा पाउन स�ने मनािसब आधार 

र कारण छ भनी इजलासबाट आदेश भएमा कुनै 
राि��य दिैनक पि�कामा सूचना �काशन गररे...�याद 
तामेल गन� सिकने छ । �यसरी तामेल भएको �याद 
रीतपूव�क तामेल भएको मािनने छ भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । ��यथ� वादी अमतृा अिधकारी ब�जाराले 
पनुरावेदकउपर दायर गरकेा तत् तत् म�ुामा पनुरावेदक 
�ितवादीको वतन का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १० 
बि�सपतुली, घर नं. १४५० उ�लेख गरकेो त�यमा 
िववाद छैन । का�ेपला�चोक िज�ला अदालतले 
स�ुमा ��यथ� वादीले देखाएको का.िज.का.म.न.पा. 
वडा नं. १० बि�सपतुली, घर नं. १४५० को वतनमा 
�याद सूचना जारी गरकेोमा सो �याद सूचना बेप�े 
तामेल भएको भ�ने कुरा �रट िनवेदन, िलिखत जवाफ 
र पनुरावेदनबाट दिेख�छ । ��यथ� वादीको िलिखत 
जवाफमा पनुरावेदकले �याद सूचना ब�ुन नमानेको 
कारण �याद बेप�े तामेल भएको उ�लेख भएकोमा 
पनुरावेदकले �यस कुरालाई पनुरावेदन प�मा अ�यथा 
भ�न सकेको नदेिखने । 

पनुरावेदकले आफू का.िज.का.म.न.पा. वडा 
नं. १० मा बसोबास गिद�न भ�न सकेको देिखदैँन । 
गोरखाप�मा �कािशत सूचनामा पनुरावेदकको वतन 
भनी का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १० बि�सपतुली, 
घर नं. १४५० र बाजेको नाम मानबहादरु �े�, बबुाको 
नाम कृ�णबहादरु �े� र पनुरावेदकको नाम कुमार �े� 
भनी उ�लेख गरकेो छ । पनुरावेदकले �रट िनवेदन 
र पनुरावेदन प�मा उ�लेख गरकेो हजरुबबुा एवम् 
बबुाको नाम िमले िभडेको नै देिख�छ । �यसमा पिन 
पनुरावेदकले हजरुबबुा एवम् बबुाको नाम निमलेको 
भनेको अव�था पिन छैन । यस �कार हेदा� सूचनामा 
�कािशत वतनम�ये पनुरावेदकको टोल र घर नं. स�म 
फरक परकेो दिेखयो । अ�य बेहोरा सबै िमलेको नै 
देिख�छ । सूचनामा टोल नं. र घर नं. स�म फरक परकेो 
�ािविधक कुराले मा� पनुरावेदकले म�ुामा �ितवाद 
गन� नपाएको भ�न �यायको मा�य िस�ा�तले िम�ने 
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नदेिखदँासमेतका आधार र कारणबाट पनुरावेदन 
अदालत पाटनको आदेश (फैसला) अ�यथा नदेिखने । 

अतः मािथ ग�रएको िववेचनासमेतको आधार 
र कारणबाट पनुरावेदन अदालत पाटनले िमित 
२०७३।२।५ मा पनुरावेदकको �रट िनवेदन खारजे गन� 
ठहर गरेको आदशे (फैसला) िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शभुम् । 

७
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६८-WO-०२७८, परमादशे, अ�युत�साद 
खरले िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत

सामा�यतयाः जसको जनु कुरामा हक प�ुदछ 
उसले आ�नो हक अिधकारको �चलनको लािग 
अदालत �वेश गनु�पन� भ�ने �याियक मा�यता रहेको 
छ । तर कुनै खास �यि� वा �यि�गत हक वा सरोकारमा 
मा� सीिमत नभई सव�साधारण जनता वा कुनै वग� �े� 
वा समदुायको सामूिहक हक वा सरोकारसगँ स�बि�धत 
िववाद एवं सामािजक, आिथ�क �पले पछािड परकेो 
वग� वा समदुाय जसले आफँै अदालत �वेश गरी 
आ�नो हकको �चलन गराउन नस�ने ि�थित भएमा 
�य�तो वग� वा समदुायको तफ� बाट उ� िववादसगँ 
सरोकार वा स�ब�ध भएको �यि�ले साव�जिनक 
सरोकारको िववादको �पमा �य�तो िववाद अदालत 
�वेश गराई उपचार माग गन� स�दछ । साव�जिनक 
सरोकारको िववादको �पमा �य�तो िववाद अदालत 
�वेश गराउन �यसरी अदालत �वेश गन� �यि�को 
उ� िववादसगँ साथ�क स�ब�ध र ताि�वक सरोकार 
भएको देिखन ुपद�छ । साव�जिनक सरोकारको िववादको 
नाममा �य�तो िववादसगँ कुनै सरोकार तथा स�ब�ध 
नै नभएको वा अस�बि�धत �यि� अदालत �वेश गन� 
पाउने भ�ने नह�ने ।

�रट िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको िववादमा 

आ�नो साथ�क स�ब�ध तथा ताि�वक सरोकार रहेको 
भ�ने देखाउन नसकेको र �य�तो स�ब�ध रहेको भ�ने 
�थािपत ह�न आएको नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदनलाई 
साव�जिनक सरोकारको िववादअ�तग�तको �रट मा�न 
िमलेन । अ�पतालको तफ� बाट स�ुकेरी तथा �सूित 
भएका मिहलाह�को िहतको लािग िनर�तर �यास 
ग�रएको र सहज �पमा सेवा �दान ग�ररहेको तथा सेवा 
सिुवधामा सधुार गन� �य�न भइरहेको भ�ने देिखदँा 
अ�पतालबाट �दान ह�ने सेवा सिुवधामा सधुार भएको 
भ�ने देिखएकाले िनवेदकले यस अदालतबाट तोिकएको 
िमित २०७१।२।२९ को तारेख गजुारी बसेको र था�ने 
थमाउने �यादसमेत बाकँ� रहेको नदिेखदँा ��ततु �रट 
िनवेदन तामेलीमा रािखिदने ठहछ�  । साथै आ�नो कुनै 
सरोकार र स�ब�ध नै नभएको िवषयमा अनाव�यक 
�पमा �रटको माग गरी �रट दायर गरी तारखे गजुारी 
बसेको र सनुवुाइको �ममा िनवेदकको तफ� बाट 
बहसको लािग इजलाससम� उपि�थतसमेत नभएको 
देिखदँा िनवेदक अिधव�ा अ�यतु�साद खरलेलाई �. 
१०।– (दस) ज�रवानासमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ११ गते रोज २ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CR-००७७, �यान मान� 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. च��बहादरु बडुवाल

पीिडतम�येका ह�रबहादरु थापाले 
अनसु�धानको �ममा कागज गदा� �ितवादीह� 
कण�बहादरु बडुवाल, ब�ल ु भ�ने बलबहादरु ग�ुङ 
र च��बहादरु बडुवालले मलाई कुटिपट ग�ररहेको 
अव�थामा मलाई छुट्याउन भनी आएका रोिहत 
के.सी. लाई पदमबहादरु बडुवालले धा�रलो हितयार 
च�कुले �हार गरी घाइते बनाएका ह�न् भनी लेखाई 
िदएकोमा अदालतसम� बकप� गदा� रोिहत के.सी. 
ले मलाई छुट्याउन आउदँा �ितवादी पदमबहादरु 
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बडुवालले हानेको नभई छु�ै ठाउमँा हानेका ह�न् भनी 
लेखाएको देिख�छ । अका�  पीिडत रोिहत के.सी. ले 
बकप� गदा� आफूलाई कण�बहादरु बडुवाल र बलबहादरु 
ग�ुङले हात समाितरहेको अव�थामा पदमबहादरु 
बडुवाल आई च�कु �हार गरकेा ह�न् भनी लेखाएको 
देिखयो । बिुझएका मानबहादरु ख�ी र �ेमबहादरु 
ख�ीले �ितवादीह�ले वारदात घटाएको हो भनी 
बकप� ग�रिदएको दिेखने ।

पीिडतह�म�ये ह�रबहादरु थापाको घाउ 
जाचँ केस फाराममा Occipital part lacerated 
Wound Measuring about 1x2 cm nearly 
2cm x 1cm for upper eyelids left side 3cm x 
0.5cm, headache and bodyache भ�ने उ�लेख 
भएको र अका� पीिडत रोिहत के.सी. को घाउ जाचँ केस 
फाराममा Alleged case cut stame injury on 
the upper side, back, pain in same side and 
swelling left side cut interior part cut neck 
diziness भ�ने उ�लेख भएको दिेखयो । उि�लिखत 
दवुै घाउ जाचँ केस फाराम हेदा� पीिडतह�को �यानै 
मन�स�मको अव�था (fatal) रहेको भ�ने दिेखन 
नआउने । 

�ितवादीह� र पीिडतह�िबच �यान 
मान�स�मको पूव��रसइवी वा मनसाय रहेको भ�ने दिेखन 
नआएको तथा पीिडतह�लाई लागेको घाउ चोटको 
अव�था पिन �यानै जानेस�मको ग�भीर अव�थाको 
भएको भ�ने देिखन आएन । वारदातको �ममा ते�ो 
प�को ह�त�ेपबाट पीिडतह�उपर थप �हार ह�न 
नपाएको भ�नेसमेत दिेखन नआई पीिडतह�उपर �हार 
गरी �ितवादीह� भागी गएपिछ मा� पीिडतह�लाई 
उपचारको लािग लगेको भ�ने घटना िववरणका 
मािनसह�ले अनसु�धानको �ममा लेखाइिदएको 
कागज र अदालतमा ग�रिदएको बकप�बाट दिेखदँा 
ते�ो प�को अनायास ह�त�ेपको कारण �यान मन� 
नपाएको भ�नेसमेत देिखन नआउने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणह�बाट ��ततु 
वारदात मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं. 
अ�तग�तको कसरु अपराध नदेिखएको अव�थामा 
स�ु दैलेख िज�ला अदालतबाट �ितवादीम�येका 
पदमबहादरु बडुवाललाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
कसरुदार ठहर गरी र अ�य �ितवादीह�लाई सफाइ 
िदने गरी िमित २०६८।१२।१ मा भएको फैसला 
उ�टी गरी ��ततु म�ुालाई सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २७ बमोिजम कुटिपटतफ�  प�रणत 
ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत सखु�तबाट 
िमित २०६९।१२।४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
  इजलास अिधकृत: ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १९ गते रोज ३ शभुम् ।

९
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CR-०१२१, लागऔुषध 
(�ाउन सगुर), नेपाल सरकार िव. छिवकुमार के.सी.

��यथ� �ितवादीह� छिवकुमार के.सी. र 
सिुनल परुीले सो लागऔुषध सेवन गन� �योजनको 
लािग मा� �याएको हो वा िब�� िवतरण गरी 
लागऔुषधको कारोबार गन� उ�े�यले �याएको हो 
भनी हेदा� �ितवादी दवुैजनाले अदालतमा बयान 
गदा� आफूह�ले लागऔुषध सेवन गन� गरकेो छैन 
भनी सेवनमा समेत इ�कार गरकेो अव�था छ । 
लागऔुषधको कसरुमा Strict liability को िस�ा�त 
लाग ुह�ने भएकोले �ितवादीह�को साथबाट लागऔुषध 
बरामद भएको पिु� भइसकेपिछ सो लागऔुषध आ�नो 
साथमा रहनपुन� वा साथमा िलएर िहड्ँनपुन� कानूनी 
�योजन �ितवादीले पिु� गनु�पद�छ । �ितवादीह�ले 
सेवनको लािग लागऔुषध �याएको भ�ने िजिकर नै 
निलएको अव�थामा अदालतले जबरज�ती सेवनकता� 
ठह�याउन �यायको रोहमा िम�ने कुरा नह�ने । 
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�ितवादीह�को साथबाट लागऔुषध बरामद 
भइसकेपिछ सेवन गन� �योजनको लािग �याएको हो 
वा िब�� िवतरणलगायतको कारोबार गन� उ�े�यले 
�याएको हो भ�ने छु�याउन बरामिदत लागऔुषधको 
प�रमाणसमेत हेनु�पन� ह��छ । �ितवादीह�को साथबाट 
बरामद भएको लागऔुषधको प�रमाण हेदा� १३ 
�ाम ८९० िमिल�ाम खैरो हेरोइन बरामद भएको 
देिख�छ । लागऔुषधको सेवन गन� �यि�ले सामा�य 
�पमा एकदईु पटक खान प�ुने लागऔुषध साथमा 
बोकेर िहड्ँने वा एक दईु िदनलाई प�ुनेस�म सि�चत 
गन� अव�था ह��छ । �ितवादीह�को साथबाट बरामद 
भएको लागऔुषध हेदा�  १३ �ाम ८९० िमिल�ाम खैरो 
हेरोइन बरामद भएको दिेखदँा सेवन गन� �योजनको 
लािग मा� �याएको भ�न िम�ने नदेिखएकोले 
�ितवादीह�लाई लागऔुषधको सेवनकता� मा� ठहर 
गरी स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
सो हदस�म िमलेको नदेिखने । 

अतः �ितवादीह� छिवकुमार के.सी. र 
सिुनल परुीको साथबाट लागऔुषध खैरो हेरोइन १३ 
�ाम ८९० िमिल�ाम बरामद भएको पिु� भएको र 
िनजह�को साथबाट बरामद भएको लागऔुषधको 
प�रमाणसमेतबाट सेवन गन� �योजनको लािग मा� 
�याएको भ�ने नदेिखई लागऔुषधको कारोबार गन� 
उ�े�यले ख�रद गरी ओसारपसार गरकेो देिखएकोले 
अिभयोग दाबीअनसुार लागऔुषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४(च) बमोिजमको कसरुमा 
ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम सजाय 
गनु�पन�मा सेवनतफ�  सजाय गरकेो स�ु दाङ िज�ला 
अदालत तथा उ�च अदालत तलुसीपरुको फैसला सो 
हदस�म �िुटपूण� देिखदँा केही उ�टी भई �ितवादीह� 
छवीकुमार के.सी. र सिुनल परुीलाई लागऔुषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) 
बमोिजम जनही कैद वष� ५ र �. ५०००।- ज�रवाना 

ह�ने ठहछ�  । �ितवादी िनमलाल �वाली सो रा.१ च 
२९० नं. को िजपको चालक रही कसरुमा अनसु�धान 
अिधकारी तथा अदालतसम� इ�कार रहेको, अ�य 
सहअिभय�ुह�ले समेत कसरुमा िनजको संल�नता 
रहेको भनी पोल नगरकेो तथा िनजको �यवसायको 
�कृितबाट समेत िचनजानका मािनसह� अ�य 
�ितवादीलाई ए�बलेु�समा ब�न िदएकोमा िनजह�ले 
�याएको लागऔुषधका बारमेा चालकलाई थाहा 
जानकारी नह�ने अव�था �वाभािवक देिखएकाले िनज 
िनमलाल �वालीलाई अिभयोगदाबीबाट सफाइ िदने 
ठहर गरकेो हदस�म स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १९ गते रोज ३ शभुम् । 

१०
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-१२४८, िनषेधा�ा,  
सुखल महरा चमार िव. स�यनारायण महरा चमार

िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�नका लािग 
िनवेदकको कानूनी हक िनिव�वाद �पमा �थािपत 
भएको ह�नपुद�छ । कसैले िनिव�वाद�पमा भोगचलन 
ग�रआएको स�पि�मा अ� कसैले दखल प�ुयाएको 
कारण �य�तो स�पि� उपयोग गन� नपाएको भए 
यथावत् �पमा स�पि� उपयोग गन� पाउने अिधकार 
सिुनि�त गन�का लािग िनषेधा�ा जारी ह�न स�छ । 
िनिव�वाद हक िसज�ना नभएको अव�थामा िनषेधा�ा 
जारी ह�न स�दैन । ��ततु िवषयमा िववािदत ज�गा 
पनुरावेदक स�यनारायण महरा चमारको नाममा 
मोिहयानी लगत कायम भई िनजले नै भोगचलन 
गरी आएको अव�था देिखएको र िनज स�यनारायण 
महरा चमारको नामको मोहीको �माणप� पनुरावेदन 
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अदालत हेट�डाबाट ०७१।१२।०८ का फैसलाले 
बदर भएको भए पिन सो फैसलाउपर पनुरावेदन परकेो 
भ�ने देिखदँा सो फैसला अि�तम नभएकोले मोही 
नामसारी तथा फैसला बदर म�ुा अि�तम भएपिछ ती 
फैसला काया��वयनको िसलिसलामा मा� सो दाबीको 
िवषय िन�पण ह�ने देिखएको छ । मलुतः मोिहयानी 
हकस�ब�धी िववाद सव��च अदालतमा िवचाराधीन 
रहेको र अि�तम भई नसकेकोले �य�तो अव�थामा 
िनवेदन दाबी आधार बनाएर िनषेधा�ाको आदेश 
जारी गन� िम�ने देिखएन । फैसला बदर म�ुा अि�तम 
नह�दँास�म ��यथ�  स�यनारायण महरा चमारकै नाममा 
मोिहयानी हक कायम भइरहेको र िनजले नै ज�गा 
जोतकमोद ग�रआएको भ�ने दिेखएको अव�थामा 
एकतहबाट भएको फैसलालाई आधार बनाएर 
पूव�ि�थित प�रवत�न गन� िम�ने देिखदँैन । िनषेधा�ाको 
आदेशले हक �थािपत वा िसज�ना गन� नभई भइरहेको 
हक अिधकारलाई कतैबाट चनुौती िदने आशङ्का 
भएको अव�थामा �य�तो आदेश जारी गरी िनवेदकको 
हक अिधकारलाई यथाि�थितमा रािखने ह�दँा ��ततु 
म�ुामा िनवेदकको िनिव�वाद मोही हक कायम भएको 
नदेिखदँा माग दाबीबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�ने नदेिखएकोले िनवेदन खारेज ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेकै दिेखन 
आयो ।

तसथ� िनषेधा�ाको िनवेदन खारजे गनु�पन�मा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठह�याई बारा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२।०३।१६ मा भएको आदेश 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने ठह�याइ�  िनषेधा�ाको 
िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७३।४।२४ को आदशे िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७४ साल काि�क २६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
श�शेर ज.ब.रा, ०७३-WO-११६९, उ��ेषण / 
परमादेश, पे�बा गे�बु शेपा�समेत िव. नेपाल सरकार, 
भौितक योजना, िनमा�ण तथा यातायात �यव�था 
म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

सडक िवभाग आयोजना िनद�शनालय (ए.िड.
िव.) ले मडेु-शिन�र-ेखादँबारी सडक िनमा�णस�ब�धी 
आ�ान गरकेो बोलप� यी िनवेदकह� सपुर शेपा�, 
क����सन क�पनी �ा.िल., वाइबा क����सन 
क�पनी �ा.िल, प�ुपा�जली िनमा�ण सेवा �ा.
िल. ले सयं�ु �पमा सकार गरी िनमा�णस�ब�धी 
स�झौता स�प�न भएको त�यमा िववाद भएन । 
सो स�झौताबमोिजमको काय� स�प�न भई स�प�न 
भएको �माण प�समेत �ा� गरकेो देिख�छ । त�प�ात् 
िनवेदक क�पनीह�लाई आ.व. ०७३।०७४ स�मको 
सरकारी बाकँ� रकम ितन� आउनेस�ब�धी सूचना 
कुमारी चोक तथा के��ीय तहिसल काया�लयले िमित 
२०७३।१०।२९ को गोरखाप�मा �काशन गरकेो 
रहेछ । िनवेदकह�सगँ भएको स�झौता र बोलप�को 
कागजातमा Defect liablity notification period 
365 days भनी उ�लेख भएको देिख�छ । यसका 
अित�र� काय� स�प�न �माणप�मा Defect liablity 
period को स�ुवात 18 march 2009  मा भएको छ 
भने �यसको अ��य 17 march 2010 मा ह�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । सो Defect liablity period िभ� 
सडक िब�ेमा वा भ�केमा िनमा�ण गन� क�पनी अथा�त् 
िनवेदकह�ले मम�त स�भार गनु�पन� दािय�व रहेको 
देिखने ।

िनवेदकह�ले संय�ु उप�म (Joint 
venture) को मा�यमबाट िनमा�ण गरकेो मडेु-शिन�र े
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खादँबारी सडक िनमा�ण स�प�न भएको ६ मिहनामा 
नै भ�केको भनेर िमित २०६७।९।२५ मा काि�तपरु 
दैिनकमा �काशन भएको समाचारलाई उजरुीको 
�पमा िलई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
अनसु�धान काय� गरी RNDP/LCB/MK-5 मा Super 
Sherpa-waiba JV बाट �.१९,७२,८६९।– 
असलुउपर गन�, सडक मम�त स�भार गन� गरी आव�यक 
�यव�था गन� र ठेकेदार क�पनीह�लाई आव�यक 
कारबाही गन� साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयलाई 
लेखी पठाउन िनण�य िमित २०७०।१।१९ मा भएको र 
सो िनण�य काया��वयनको लािग िमित २०७०।१।२७ 
मा सडक िवभाग बबरमहलमा प�ाचार गरकेो कुरा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िलिखत 
जवाफबाट दिेख�छ । िनवेदकह�लाई भ�केको सडक 
मम�त गन� बार�बार प�ाचार गदा�समेत बेवा�ता गरकेो 
भनी साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयको िलिखत 
जवाफबाट दिेख�छ । यसरी स�झौताबमोिजमको काय� 
स�प�न गर ेपिन सडक िनमा�ण भएको ६ मिहनािभ� 
नै अथा�त् Defect liablity period िभ� सडक 
भ�केपिछ िनज िनवेदक क�पनीह�ले सो सडक मम�त 
गन� आ�नो दािय�व पूरा गरकेो नदिेखने ।

िनवेदक क�पनीह�ले सडक मम�तसमेत 
गरकेो भनी दाबी गर े पिन Defect Liablity 
Certificate आिधका�रक िनकायबाट �ा� गन� 
सकेको दिेखदँैन । िनवेदकह�ले सडक मम�त स�भार 
गरकेो भए Defect Liablity Certificate स�बि�धत 
िनकायले िदन ु नपन� कुनै कारण िनवेदकले उ�लेख 
गन� सकेको देिखदँनै । यसबाट िनवेदकह�ले Defect 
liablity period िभ� सडक मम�त नगरकेो त�य 
�थािपत भएको छ । िनज िनवेदकह� आफँैले गरकेो 
स�झौताअनसुारको िसिज�त दािय�व िनवा�ह नगरकेो 
ख�डमा सडकको अव�था िबि�न गई रा�यलाई हािन 
नो�सानी परकेो दिेखयो । साव�जिनक ख�रद ऐन, 
२०६३ को दफा ६३ बमोिजम स�झौताअन�ुपको 

दािय�व सारभूत �पमा पालना नगरकेो अव�थामा 
साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयले �य�तो 
क�पनीलाई एक वष�देिख तीन वष�स�म कालोसूचीमा 
रा�न स�ने देिख�छ । उपयु�� कानूनी �यव�था एवम् 
अि�तयार दरुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०७०।१।१९ िनण�यअनसुार साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयले िमित २०७०।९।२३ मा िनज 
िनवेदकसगँ �प�ीकरण माग गन� गोरखाप�मा सूचना 
िनकालेकोमा िमित २०७०।१०।२० मा िनवेदकले 
�प�ीकरण पेस गदा� सडक आयोजना िनद�शनालय 
(ए.िड.िव.) काया�लयबाट गिठत छानिबन सिमितले 
पेस गरकेो �ितवेदनमा उठेको अिभयोगको स�ब�धमा 
िनवेदकले िनद�िषता पिु� गन� नसकेकोले साव�जिनक 
ख�रद अनगुमन काया�लयले िनवेदकह�लाई कालो 
सूचीमा रा�ने िनण�य गरकेो देिखने । 

�य�तै अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले बे�ज ु ठह�याएको �.१९,७२,८६९।– 
असलु गन� आयोजना िनद�शनालय (ए.िड.िव.) बाट 
पटकपटक ताकेता र �यास ह�दँासमेत असलुउपर ह�न 
नसकेकोले आिथ�क काय�िविध िनयमावली, २०६४ 
को िनयम १०३ अनसुार िनवेदकह�को नाममा लगत 
क�न कुमारी चोक तथा के��ीय तहिसल काया�लयमा 
पठाउने भनी िमित २०७२।६।२९ मा भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात म��ालयबाट सिचव �तरीय िनण�य भई 
िमित २०७२।७।१७ मा कुमारी चोक तथा के��ीय 
तहिसल काया�लयलाई लेखेको प�अनसुार िनज 
िनवेदकह�बाट सरकारी बाकँ� �.१९,७२,८६९।– 
र सोको कानूनबमोिजमको �याजसमेत गरी ज�मा 
�.२४,७२,९८०।६८ रकम असलुउपर गन� 
िनकािलएको िमित २०७३।१०।२९ को सूचना 
कानूनस�मत नै दिेखने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदकह�ले सडक िवभाग आयोजना िनद�शनालय 
(ए.िड.िव.) सगँ गरकेो स�झौताअनसुार सडक िनमा�ण 
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गर ेपिन Defect liablity period िभ� गनु�पन� मम�त 
स�भार स�प�न नगरकेो कारण सडकको अव�था 
िबि�न गएको र पटकपटक िनवेदकह�लाई जानकारी 
गराउदँा पिन मम�त स�भार नगरकेोले सरकारी बाकँ� 
रकम ितन� आउने स�ब�धमा स�बि�धत काया�लयबाट 
लेखी आएबमोिजम यी िनवेदकह�का नाममा 
कुमारी चोक तथा के��ीय तहिसल काया�लयले 
िमित २०७३।१०।२९ मा �कािशत गरकेो सूचना 
तथा साव�जिनक ख�रद अनगुमन काय�लयले िमित 
२०७०।९।२३ मा िनज िनवेदकसगँ �प�ीकरण माग 
गन� गोरखाप�मा िनकालेको सूचनाअनसुार िनजलाई 
कालोसूचीमा रा�न गरी गरकेो िनण�यमा कुनै कानूनी 
�िुट नह�दँा �यसबाट िनज िनवेदकह�को कुनै हक 
अिधकार हनन भएको मा�न िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०६९-WO-०३९९, उ��ेषण / परमादशे, 
बालकुमार िघिमर े िव. काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहल, काठमाड� 

काठमाड� िज�ला अदालतबाट उ� ठगी 
म�ुामा यी िनवेदक बालकुमार िघिमर े नाममा जारी 
भएको समा�ानमा िनजको ठेगाना का.म.न.पा. वडा नं. 
३४ उ�लेख भई िमित २०५९।११।२९ मा िनजको 
वतनमा गई खोज तलास गदा� घर�ारमा मािनससमेत 
फेला नपरकेोले का.म.न.पा. वडा नं. ३४ को वडा 
काया�लयको सूचना पाटीमा टासँ भई तामेल भएको 
देिख�छ । मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ११० 
नं. कानूनी �यव�थाअनसुार जसको नाउमँा �याद 
सूचना जारी भएको हो िनज जहा ँफेला पर े�यही ँबझुाई 
िदन वा फेला नपर े िनजको ठेगानामा िनजलाई वा 
िनजको एकाघरका कुनै सद�यलाई िदन ुपन� कोही भेट 

नभएको अव�थामा घर वा डेराको ढोकामा टा�ँन ुपन� 
देिख�छ । तर यी िनवेदकको नामको समा�ान िनजको 
घर�ारा फेला नपरकेोले भई का.म.न.पा. वडा नं. ३४ 
को वडा काया�लयको सूचना पाटीमा टासँ भई बेप�े 
तामेली भएको छ । �रट िनवेदक िसि�क बचत तथा 
ऋण सहकारी सं�था िल. को उपा�य� भएकोले सो 
सहकारीको ठेगानामा समा�ान तामेल गरकेो हो िक 
भ�दा सो समा�ान तामेल ह�नभु�दा अगािड नै िमित 
२०५८।१२।२६ मा सो पदबाट िदएको राजीनामा 
िमित २०५९।१।३१ मा �वीकृत भएको कुरा िमिसल 
सलं�न सहकारीको िमित २०५९।२।१ को प�बाट 
देिख�छ । अझै समा�ान सो सहकारीको ठेगानामा 
तामेल नभई वडा काया�लयमा टासँ भएकोले सहकारीको 
ठेगानामा तामेल भएको पिन मा�न िमलेन । िनवेदकको 
नाग�रकतामा उ�लेख भएको रामेछाप िज�ला र�नाल ु
गा.िव.स. वडा नं. ७ तथा िनजको कारोबारको ठेगाना 
काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
३० मा िनजलाई �ितवादी बनाइएको म�ुाको समा�ान 
तामेल भएको नदेिखदँा िमित २०५९।११।२९ मा 
तामेल भएको काठमाड� िज�ला अदालतको समा�ान 
रीतपूव�क तामेल भएको देिखने । 

िनवेदकसमेत उपर परकेो ठगीको 
जाहेरीअनसुार अनसु�धान काय� भई अिभयोग दायर 
भएप�ात् काठमाड� िज�ला अदालतबाट िनजको 
ठेगाना नै वा�तिवक ठेगानाभ�दा फरक उ�लेख गरी 
जारी भएको समा�ान बे�रतपूव�क तामेल भई सोही 
आधारमा काठमाड� िज�ला अदालतबाट िनजलाई 
कैद एवम् ज�रवानासमेत ह�ने गरी भएको फैसलाउपर 
पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत पाटन र सव��च 
अदालतबाट समेत कैद र ज�रवाना ह�ने ठहरी भएको 
फैसलालगायतको काम कारबाहीबार े िनज िनवेदकले 
रीतपूव�क जानकारी पाएका छैनन् । सो जानकारी 
नपाएको कारणले िनजले आ�नो कुरा रा�नबाट 
वि�चत भएको, आ�नो सा�ी �माण पेस गन� नपाएको 
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देिख�छ । जसको प�रणाम �व�प त�कालीन नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा २४(८) र 
नेपालको संिवधानको धारा २०(८) ले ��याभूत गरकेो 
हकबाट िनवेदक वि�चत भएको देिखएकोले काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०५९।११।२९ मा 
िनजको नाममा तामेल भएको �याद र सोको आधारमा 
भएको फैसलाह� िनवेदकको हकमा कायम रहन 
स�ने नदेिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िनवेदक बालकुमार िघिमरकेो 
नाममा िमित २०५९।११।२९ मा तामेल भएको �याद 
रीतपूव�कको नदिेखएकोले सो �यादको आधारमा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६१।२।५ 
मा भएको फैसला र सोउपर परकेो पनुरावेदनमा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६३।३।५ मा 
र यस अदालतबाट िमित २०६६।३।२२ मा भएको 
फैसलाबाट संिवधान �द� िनवेदकको �यायस�ब�धी 
हक हनन भएको देिखएकोले सो �याद, फैसला एवम् 
फैसलाअनसुार जारी भएको कैदी पजु�लगायतका काम 
कारबाही िनवेदकको हकमा उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रिदएको छ । अब उ�ा�त िनज िनवेदकको वा�तिवक 
ठेगानामा कानूनबमोिजम �याद तामेल गरी िनजको 
बयानसमेतका काय� गराई कानूनबमोिजम पनुः िनण�य 
गनु�  गराउन ुभनी काठमाड� िज�ला अदालतको नाममा 
परमादशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  राम ुशमा� 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २७ गते रोज ५ शभुम् । 
 § यसमा यसै लगाउको ०६९-WO-०५०० 

उ��ेषण / परमादेश, �याम के.सी. िव. 
काठमाड� िज�ला अदालत, बबरमहल, 
काठमाड�समेत भएको म�ुामा पिन यसै 
�कृितको फैसला भएको छ । 

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०६९-WO-०४५२, उ��ेषण, छिव��कुमार 
काक� िव. काठमाड� िज�ला अदालत, बबरमहल, 
काठमाड�

सीता महतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी िनवेदक छिव��कुमार काक�समेत भएको ठगी 
म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतबाट यी िनवेदकलाई 
१ वष� ६ मिहना कैद र �. ४९६८३९।२१ ज�रवाना 
ह�ने ठहरी िमित २०६१।२।५ मा फैसला भएको 
देिख�छ । सो फैसलाउपर नेपाल सरकारको तफ� बाट 
पनुरावेदन परकेोमा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६३।३।५ मा िज�ला अदालतको फैसला 
केही उ�टी भई केही �ितवादीह�ले सफाइ पाएको 
देिख�छ । सोउपर सव��च अदालतमा पनुरावेदन 
पदा� पनुरावेदन अदालतको फैसला केही उ�टी भई 
सजाय पाएका �ितवादीह�िबचमा ज�रवाना रकम 
दामासाहीले बाडँफाटँ ह�ने गरी यस अदालतबाट 
िमित २०६६।३।२२ मा फैसला भएको रहेछ । 
सो फैसलाअनसुार यी िनवेदकलाई लागेको कैद र 
ज�रवानाको बारमेा थाहा पाई िनज आफँै काठमाड� 
िज�ला अदालतसम� िनवेदन िलई उपि�थत भएको 
िमिसल संल�न िमित २०६८।१२।१७ को िनवेदनबाट 
देिख�छ । िनजले सो फैसलाअनसुारको ज�रवाना 
रकम ितन� नस�ने भनी कागज गरकेोले िनजलाई 
ज�रवानाबापत पिन कैद ठेक� िमित २०६८।१२।१७ 
मा कैदीपजु� िदएको दिेखने । 

त�प�ात् िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०५२ को िनयम ८७ बमोिजम छुट िदनेस�ब�धी 
िमित २०६९।५।६ मा काठमाड� िज�ला अदालतको 
सूचना गोरखाप�मा �काशन ह�दँा िनज िनवेदकले 
आफूले पिन सोअनसुारको सजाय छुटको लािग िनवेदन 
िददँा सो अदालतको िनिम� फैसला काया��वयन 
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अिधकारीबाट िमित २०६९।६।३ मा छुट नपाउने गरी 
आदेश भएको र सोउपर मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
६१ नं. बमोिजम इजलाससम� िनवेदन िददँा िनिम� 
फैसला काया��वयन अिधकारीबाट िमित २०६९।६।३ 
मा छुट नपाउने गरी आदेश भएको र सोउपर मलुकु� 
ऐन, द�ड सजायको ६१ नं. बमोिजम इजलाससम� 
िनवेदन िददँा िनिम� फैसला काया��वयन अिधकारीको 
आदेश सदर भएको काठमाड� िज�ला अदालतको 
िलिखत जवाफबाट देिख�छ । यसबाट यी िनवेदकले 
��ततु �रट िनवेदनमा बदर गन� माग गरकेो वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी िनजसमेत भएको ठगी म�ुामा यस 
अदालतबाट िमित २०६६।३।२२ मा भएको फैसलाको 
प�रणाम �वीकार गरकेो दिेखन आयो । यसका 
अित�र� िनज िनवेदकको नाममा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०५९।५।२८ मा जारी भएको 
�याद िमित २०६०।१।७ मा िनजको नाग�रकताको 
ठेगाना िज�ला रामेछाप गा.िव.स. कुबकुा�थली वडा 
नं. ९ मा तामेल ह�दँा िनज फेला नपरकेोले िनजका दाज ु
मोहनबहादरु काक�ले बझुेको देिखने । 

यसरी िनवेदक छिव��कुमार काक�को नाममा 
जारी भएको �याद िनजका दाजलेु बझुेको देिखएको र 
यस अदालतबाट ठगी म�ुामा िमित २०६६।३।२२ मा 
भएको फैसलाअनसुार लागेको कैद ज�रवाना भ�ुान 
गन�को लािग आफँै उपि�थत भई काठमाड� िज�ला 
अदालतमा िनवेदन िदएको दिेखन,ु सो सजायमा 
छुटको लािग काठमाड� िज�ला अदालतमा अक� 
िनवेदन िदएको र िनजको नाममा जारी भएको समा�ान 
िनजको दाजलेु बझेुको देिखदँा िनजलाई ठगी म�ुामा 
भएको कारबाहीको बारमेा थाहा जानकारी रहेको र 
सव��च अदालतबाट अि�तम फैसला भएप�ात् को 
प�रणामसमेत �वीकार गरकेो अव�थामा सो कैद तथा 
ज�रवानाबाट ब�नको लािग दूिषत उ�े�य िलई ��ततु 
�रट िनवेदन दायर गरकेो देिखदँा िनवेदक सफाहात 
िलई अदालत �वेश गरकेो नदेिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार, कारणबाट िनवेदक 
छिव��कुमार काक�ले सफाहात िलई अदालत �वेश 
गरकेो नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २७ गते रोज ५ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-CR-१६२०, १८३७, कत��य �यान, 
दीपक नेपाली िव. नेपाल सरकार

मतृकक� आमा भपुी नेपालीले �ितवादी 
दीपक नेपालीको कुटिपटबाट िनजको छोरा दगुा�बहादरु  
नेपालीको म�ृय ुभएको हो भनी िकटानी जाहेरी िदएको 
र सो जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गद� अदालतमा आई 
बकप�समेत ग�रिदएको अव�था छ । दीपक नेपालीले 
दगुा�बहादरु नेपालीलाई कुटिपट गरकेो घटनाको 
��य�दश� एवम् अनसु�धानको �ममा कागज गन� 
पाव�ती नेपालीले अदालतमा आई बकप� गदा� दीपक 
नेपालीले दगुा�बहादरुलाई दईु थ�पड हानेको दखेेको हो 
भनी लेखाई िदएको देिख�छ । �ितवादी दीपक नेपालीले 
अनसु�धानको �ममा एवम् अदालतमा समेत बयान 
गदा� मतृकलाई दईु थ�पड िहका�एको कुरालाई �वीकार 
गरकेा छन् । िनजको बयानमा मतृक र �ितवादीको 
आमािबच अनैितक स�ब�ध भएको कुरा िनजले थाहा 
पाएपिछ दगुा�बहादरु नेपालीसगँ भेट ह�दँा बोलाएर 
स�झाउन खो�दा िनज �ितवादीलाई नै कुटिपट गला� 
ज�तो गरकेोले दईुटै गालामा एक एक थ�पड िहका�एको 
भनी उ�लेख भएको रहेछ । दगुा�बहादरु नेपालीको शव 
परी�ण ह�दँा िनजको म�ृयकुो कारण ख�ुन सकेको 
देिखदँनै । िनजको शरीरमा कुनै ग�भीर चोटपटकसमेत 
लागेको देिखएको छैन । शव परी�ण गन� िचिक�सक 
फिण���साद बरालले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा� िभसेरा परी�ण ह�दँा मतृकको शरीरमा कुनै 
िवष वा अ�य पदाथ� नदेिखएको एवम् कलेजो बढेको र 
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कलेजोमा बोसो जमेकोबाहेक अ�य केही नदिेखएको 
भनी उ�लेख गरकेा छन् । दगुा�बहादरु नेपालीलाई 
कुटिपट गन� यी �ितवादीबाहेक अक� �यि� पिन 
देिखएको छैन । िनजको म�ृय ु िनजको कलेजोमा 
देिखएको असमा�य अव�थाका कारणले भएको भए 
सो कुरा शव परी�ण �ितवेदनबाट दिेखनकुा साथै 
शव परी�ण गन� िचिक�सकको बकप�बाट समेत 
�प� ह�ने िथयो । तर िचिक�सकले बकप� गदा� सो 
कारणले म�ृय ुह�न स�ने भनी आशङ्का मा� दखेाएको 
पाइ�छ । �ितवादी दीपक नेपालीले दगुा�बहादरु 
नेपालीलाई कुटिपट गदा� िनज ढलेको र �यसपिछ उठेर 
िहड्ँडुलसमेत गन� सकेको दिेखदैँन । यसबाट िनज 
दगुा�बहादरु नेपालीको म�ृय ु सोही कुटिपटबाट भएको 
त�य �थािपत ह�न आएको देिखने ।

�ितवादीले मतृकलाई मान� मनसायले हानेको 
देिखदँैन, मतृकको �यान िलनेस�मको कुनै इिवलाग 
भएको कुरा पिन िमिसल संल�न कागजबाट पिु� ह�न 
सकेको छैन । आमासगँको स�ब�धको बारमेा कुरा गदा� 
सोही मौकामा उठेको �रस था�न नसक� आवेशमा 
आई हातले दईु थ�पड गालामा हानेको सोही बेला 
ढलेको अव�थामा दगुा�बहादरु नेपालीको म�ृय ुभएको 
देिख�छ । तसथ�, �ितवादीले गरेको काय� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरु नभई ऐजन महलको १४ नं. बमोिजमको अपराध 
भएको दिेखन आएकोले सोही १४ नं. बमोिजमको 
अपराधमा �ितवादीलाई सजाय गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला �यायोिचत नै रहेको देिखने ।  

अतः िववेिचत आधार, कारण र �माणह�बाट 
�ितवादी दीपक नेपालीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
अनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरी 
�यठुान िज�ला अदालतबाट भएको फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादी दीपक नेपालीलाई ऐजन महलको १४ नं. 
को कसरुमा सोही नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय 

ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पोखराको िमित 
२०७२।९।८ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७५ साल �ावण १७ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
मीरा खडका, ०७२-CR-०७८६, जबरज�ती करणी 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. भ� राई 

�ितवादी भ� राईले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� तथा अदालतमा आई बयान 
गदा� आफूले आरोिपत कसरु नगरकेो, पीिडत 
जाहेरवालीलाई जोर जबरज�ती हातपात नगरकेो, 
�वयम् पीिडताले आफूलाई आ�नो �कुटरमा बसाली 
घरस�म प�ुयाई िदएको भनी कसरुमा पूण� इ�कार 
रही बयान गरकेो देिख�छ । घटना स�ब�धमा थाहा 
छैन भनी मौकामा बिुझएका अन�तराम माझीसमेतले 
ग�रिदएको कागज । पीिडत जाहेरवालीको शारी�रक 
जाचँ गदा� िनजको अव�था सामा�य रहेको, शरीरमा 
घाउ चोट िनलडाम नभएको, सङ्घष�का िच�ह� 
नदिेखएको भ�ने कोशी अ�चल अ�पतालको प� 
भएको अव�था र जाहेरवालीले आफूलाई जबरज�ती 
करणी गन� खो�दा अक� ते�ो �यि�को उपि�थित 
एवम् ह�त�ेपबाट जबरज�ती करणी ह�न नसकेको भनी 
लेखाउन सकेकोसमेत नदेिखदँा जबरज�ती करणी 
ज�तो ग�भीर फौजदारी अपराधमा �प� �माणको 
अभावमा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गनु�पन� अव�था देिखन नआउने । संवेदनशील 
अङ्गह� छोएको, िकस गरकेो भनी जाहेरवालीले 
अदालतमा उपि�थत भई लेखाई िदएकोसमेतका 
आधार �माण र कारणबाट �ितवादी भ� राईले 
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अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज�ती करणीको उ�ोग 
गरकेो नदिेखई आशय करणीस�म पन� स�ने दिेखदँा 
स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट �ितवादीलाई सफाइ 
िदने गरी भएको फैसला ठहर गरी जाहेरवालीले आशय 
करणीमा सकार गर े सकार गराई म�ुाको कारबाही 
गन� गरी भएको फैसला मनािसब भई अ�यथा दिेखन 
आएन । �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणबाट मोरङ िज�ला अदालतबाट �ितवादी 
भ� राईले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने र 
जाहेरवालीले आशय करणीमा सकार गर ेसकार गराई 
म�ुाको कारबाही ह�ने ठहर गरी िमित २०७०।९।२९ मा 
गरकेो फैसलालाई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट 
िमित २०७१।१०।२३ मा सदर ह�ने ठहर गरी भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७४ साल काि�क २६ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-०६५८, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. रणबहादुर बोगटी 

�ितवादी रोशन बोगटी भ�ने रणबहादरु 
बोगटी मौकामा अनसु�धान अिधकारी तथा स�ु 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा समेत अनपुि�थत 
रहेको देिखयो । अका� �ितवादी योगे��बहादरु 
बोहराले आ�नो बयानमा यी �ितवादी एजे�ट भएको 
र जाहेरवालाह�बाट िलएको रकम �ितवादी रोशन 
बोगटी भ�ने रणबहादरु बोगटीलाई बझुाएको हो भनी 
पोल गरकेो देिखए तापिन सो पोल अ�य �वत�� 
�माणह�बाट पिु� ह�न सकेको दिेखदँैन । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ अनसुार वादी दाबी �मािणत गन� 

भार वादीउपर रहेकोमा वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ बमोिजम अिभयोग लगाई सजाय 
मागदाबी गन� वादीले यी �ितवादीउपरको आ�नो 
अिभयोग अ�य सबदु �माण पेस गरी �मािणत गन� 
सकेको देिखएन । तसथ� वादी नेपाल सरकारले यी 
�ितवादी रोशन बोगटी भ�ने रणबहादरु बोगटीउपरको 
अिभयोग दाबी �मािणत गन� सकेको नदेिखदँा 
अिभयोग दाबीबमोिजमको आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई स�ु वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण, 
काठमाड�बाट िमित २०७१।१।२१ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा अ�यथा गनु�  नपन� ।   

अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट वादी नेपाल सरकारले यी 
�ितवादी रोशन बोगटी भ�ने रणबहादरु बोगटीउपरको 
अिभयोग दाबी �मािणत गन� सकेको नदेिखदँा 
अिभयोग दाबीबमोिजमको आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई स�ु वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण, 
काठमाड�बाट िमित २०७१।१।२१ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १४ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६८-CR-११०३, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. दुगा� मगर 

पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदन हेदा� 
Hymen torn भनी उ�लेख भए पिन पीिडतको 
क�याजाली के कुन समयमा �याितएको हो ? घाउ 
कित परुानो वा आलो हो भनी कुनै बेहोरा खलुाउन 
सकेको पाइदँैन । ७ वष�क� बािलकाको त�कालको 
करणीबाट क�याजाली �याितएको अव�थामा आलो 
घाउ ह�न ु �वाभािवक ह�न आउछँ । जबिक उ� 
�ितवेदनमा Hymen torn मा� उ�लेख भई शरीरमा 
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अ�य घाउचोट नदेिखएको भनी बेहोरा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । िमित २०६६।७।१४ को बेलकुा ५ बजेको 
समयमा घटना वारदात भएको र सोको भोिलप�ट 
िमित २०६६।७।१५ मा पीिडतको �वा��य 
परी�ण भएको दिेखएको ह�दँा पीिडतको क�याजाली 
�याितएको भए घाउ िनको ह�ने समय भएको भ�न िम�ने 
देिखएन । पीिडतको �वा��य परी�णको �ितवेदनको 
मा� भर परी �ितवादीलाई जबरज�ती करणीतफ�  
कसरु ठहर गन� िम�ने नदेिखने । �ितवादीले आ�नै 
नाबािलका छोरीलाई जबरज�ती करणी गन� खोजेको 
तर सो गन� खो�दा छोरी िच�याएको अव�थाले िनजले 
उ� काय� पूरा गन� नपाएको तथा िनज �ितवादीको 
िलङ्ग पीिडतको योिनमा केही हदस�म पिन �वेश गन� 
नपाएको अव�थामा पूण� कसरु �थािपत ह�न नसकेको 
ह�दँा जबरज�ती करणी उ�ोग कसरु कायम गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब देिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत त�य, आधार एवम् 
कारणले �ितवादीले सफाइ पाउने गरी मोरङ िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी �ितवादी दगुा�  
मगरले १० वष� मिुनक� बािलकालाई जबरज�ती 
करणी गन� उ�ोग गरकेो दिेखदँा जबरज�ती करणीको 
महलको ३ नं.ले ह�ने सजायमा सोही महलको ५ नं.ले 
आधा सजाय ह�नपुन� ह�दँा ७ (सात) वष� ६ (छ) मिहना 
कैद ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट 
िमित २०६८।३।१ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल पसु ३ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-१९२२, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. एकराज राई 

�यानस�ब�धी महलको ५ नं. को अव�था 

हेदा�  आफूले आ�नो िहसाबले सही तवरले काम गरकेो 
भए पिन अनपेि�त प�रणाम िन�केमा भिवत�य ह�ने 
देिख�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाको स�दभ� 
तथा �ितवादीलाई लगाइएको अिभयोग हेदा� �ितवादी 
एकराज राईले आफूलाई त�काल उठेको �रस था�न 
नसक� सोको आवेगमा मतृकलाई ला�ा तथा म�ुकाले 
हानेको भ�ने देिख�छ । ��ततु म�ुामा घटनाको �कृित, 
मन� मकरबहादरुले �ितवादीक� िददीको हकमा �य� 
गरकेो धारणाबाट िववाद ह�दँा सोही �ममा उ�प�न 
आवेगबाट ��ततु वारदात घिटत ह�न आएको देिखदँा 
उ� वारदात �यानस�ब�धी महलको ५ नं.ले समेट्न 
स�ने नदेिखई अिभयोग दाबीबमोिजम सोही महलको 
१४ नं. को कसरु कायम ह�ने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत त�यगत एवम् कानूनी 
िव�ेषणबाट �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ५ नं.को कसरुमा सोही महलको ६ नं.को 
देहाय ४ बमोिजम २ वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई 
स�ु सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०७१।९।४ मा भएको फैसला निमलेको ह�दँा 
सो हदस�म उ�टी भई �ितवादी एकराज राईले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं.को कसरु 
गरकेो देिखएको ह�दँा िनज �ितवादी एकराज राईलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सोही १४ नं. बमोिजम १० 
(दस) वष� कैद ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २५ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०४१२, उ��ेषण / 
परमादेश, िव�म शाह िव. तहिसलदार, बाँके िज�ला 
अदालत, नेपालग�जसमेत 

�ितवादी म�न ु धोवीका नाउमँा अ�य 
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जायजेथा नभएकोले थनुामा रािखपाउ ँ भनी िनवेदन 
िदएकोमा िनजको म�ृय ु भइसकेकोले िनवेदन 
तामेलीमा गएकोमा ऐनका �यादिभ� एकासगोलका 
दाज ु नेपाली धोवीका नाउकँो घरज�गा देखाई िबगो 
भराइपाउ ँ भनी िनवेदन िदएको देिख�छ । िवप�ी 
नेपाली धोवी र म�न ुधोवी दाजभुाइ भएकोमा िववाद 
देिखदँैन । यी एकासगोलका दाजभुाइिबच अशंब�डा भए 
नभएको स�ब�धमा उ� आदेशमा खलुाउन सकेको 
देिखदँैन । उ� िज�ला बाकेँ, नेपालग�ज नगरपािलका 
वडा नं.१४ िक.नं.१२१ को �े�फल ०१०८.०० 
वग�िमटर ज�गा र सोमा बनेको घरसमेतमा िवप�ी म�न ु
धोवीको अंश हक ला�ने नला�ने भ�ने िवषयमा उ� 
आदेशमा उ�लेख भएको देिखएन । अक�तफ�  मलुकु� 
ऐन, अंशब�डाको १९ नं. बमोिजम िनजी स�पि� वा 
एकासगोलको स�पि� हो भ�ने खलुाउन सकेको पिन 
देिखएन । िनवेदकले िबगो भराइपाउ ँभनी दाबी गरकेो 
ज�गाको �ोत खलुाई पैतकृ वा िनजी के हो भनी यिकन 
गनु�पन�मा सो गरकेो पिन पाइएन । य�तो अव�थामा 
िवप�ी नेपाली धोवीलाई लेनदेन म�ुामा �ितवादी 
नबनाएको, कपाली तमसकुमा सा�ीसमेत नराखेको 
भ�ने आधारमा उि�लिखत ज�गाबाट िबगो भराउन 
िमलेन भनी भ�न िम�ने नदिेखने ।

तसथ�, यी िवप�ी नेपाली धोवीका नाउमँा 
रहेको उ� िक.नं.४२१ को ज�गाको �ोत, िनज 
िवप�ी म�न ुधोवी र नेपाली धोवीिबच अंशब�डा भए 
नभएको र उ� ज�गा िनजी वा पैतृक स�पि�बाट �ा�त 
गरकेो स�पि� हो सो स�ब�धमा जो जे ब�ुनपुन� �माण 
नबझुी बाकेँ िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट िमित 
२०७२।७।१७ मा भएको आदशे सदर ह�ने ठहरी 
बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।१२।१९ मा 
भएको आदेश सदर गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलासबाट िमित २०७३।३।३० मा 
भएको आदेश उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको 
छ । अब िवप�ीका नाउकँो उ� िक.नं.४२१ को 

ज�गाको �ोत, िनज िवप�ी म�न ु धोवी र नेपाली 
धोवीिबच अशंब�डा भए नभएको र उ� ज�गा िनजी वा 
पैतकृ स�पि� कुन �ोतबाट �ा�त भएको स�पि� हो 
सो स�ब�धमा जो जे ब�ुनपुन� �माण बझुी िनण�य गनु�  
भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर ३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९-CI-०२८३, िनषेधा�ा / 
परमादेश, सुनेना खातुन िव. िज�ला �ािफक काया�लय, 
िजरोमाइल, जनकपुरसमेत 

चोरी पैठारी गरी �याएको िजप जनकपरु 
न.पा.१२ ि�थत ब�सी चौक सडकमा हेदा�  न�कली 
नं.�लेट HR70A/14219, इि�जन नं. AUZ701916 
चेिसस नं. 446322AUZ904505 भएको िस�भर 
रगंको समुो िभ�टा गाडी बेबा�रसे अव�थामा फेला 
परकेो र सो गाडीको स�कली चेिसस नं. मेटाई 
न�कली चेिसस नं. प�च गरकेो परी�ण �ितवेदनबाट 
देिखएको भ�ने िवप�ी �हरी काया�लय धनषुाको 
िलिखत जवाफबाट देिख�छ जनु िमिसल सलं�न 
रहेको उ� िज�ला �हरी काया�लय, धनषुाले जनकपरु 
भ�सार काया�लयलाई लेखेको िमित ०६८।११।१६ 
को प�  र िमित ०६८।११।१५ मा खडा गरकेो बरामदी 
मचु�ुकासमेतबाट दिेखने ।

िमिसल संल�न के��ीय �हरी िविध िव�ान 
�योगशालाको परी�ण �ितवेदन हेदा� , उ� गाडी 
इि�जन नं. मा कुनै कैिफयत नभए पिन स�ुको 
446322AUZ904505 नं. को चेिससलाई कोररे 
हटाएर MA/TA213D44181542 नं. को चेिसस 
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पि�चङ ग�रएको भ�ने उ�लेख छ । िमिसल सामेल 
रहेको छोटी भ�सार काया�लय, जटही, धनषुाको िमित 
०६८।११।१४ को सवारी साधनको अ�थाई पैठारी 
अनमुितमा चेिसस नं. मा ९०४५०५ उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ तर परी�ण �ितवेदनबाट सो न�बरलाई कोररे 
MA/TA213D44181542 नं. को चेिसस पि�चङ 
ग�रएको भ�ने दिेखदँा उ� गाडीको चेिसस नं. बे�लै 
रहेको भ�ने कुरामा शङ्का नरहने । 

यसरी उ� बरामद गाडीको चेिसस नं. 
नै स�कली नभएको अव�थामा कानूनबमोिजम 
कारबाहीको लािग ग�रएको काय�लाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
०६९।०२।१६ मा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई 
भएको आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०३८२, रहजनी 
चोरी, नेपाल सरकार िव. िदनेशकुमार गु�ासमेत 

पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट भएको 
फैसला िमलेको छैन, �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम नै सजाय ग�रपाउ ँभ�ने बेहोराको वादी 
नेपाल सरकारको म�ुय पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा 
िवचार गदा�, �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत गन� भार अिभयोजन 
प�मा रह�छ । ��ततु म�ुाका स�दभ�मा पिन िनज 
��यथ� �ितवादीह�को कसरु काय�मा संल�नता रहेको 
देिखने �माण वादी प�ले ठोस सबदु एवम् िव�सनीय 
आधार, �माणबाट पिु� गन� स�नपुन� ह��छ । िनज 
��यथ� �ितवादीह� अदालतमा आरोिपत कसरुमा 
पूण� इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ भने चोरी भएको 
भिनएको मोटरसाइकल पिछ जाहेरवालाले िफता� 
बझुी िलइसकेको देिख�छ भने अ�य सामान चोरी 

भएको त�य पिु� ह�ने िव�सनीय �माण वादी प�बाट 
दाखेल ह�न सकेको नदेिखने । �ितवादीह�उपरको 
अिभयोग �वत�� �माणह�बाट समिथ�त भएको 
नदिेखएको ि�थितमा स�ु अदालतबाट िनज ��यथ� 
�ितवादीह�लाई भएको सजाय िनज ��यथ�ह�को 
हकमा केही उ�टी भई �ितवादीह�लाई आरोिपत 
कसरुमा सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट भएको फैसला अ�यथा देिखएन । यस 
ि�थितमा �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर र सोही बेहोराको िव�ान् उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, कारणबाट 
�ितवादीह�उपरको कसरु सबदु �माणबाट �थािपत 
ह�न नसकेको, �ितवादीम�येका रोशन लामा र िवमल �े� 
वैदेिशक रोजगारमा गइसकेको घटना�म र प�रि�थित 
एवम् जाहेरवालाले चोरी भएको भनेको आ�नो 
मोटरसाइकल बझुी िलइसकेकोलगायतका आधार, 
कारणको िव�ेषण गरी ��यथ� �ितवादीह�लाई 
आरोिपत कसरुमा सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७१।१०।१९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल असार २४ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-१०००, उ��ेषण, 
राजुर�न खड्गी (शाही) िव. क�पना तुलाधरसमेत 

िनवेदकको नाममा दता� भोग रहेको िक.नं. 
१५९१ को ज�गा र िवप�ी क�पना तलुाधरले िलएको 
िक.नं. १५९० को �ोत भनेको सािबक िक.नं. १३५३ 
को ज�गा िक�ाकाट िमित २०३७ सालमा भएको 
देिख�छ । �यसपिछ यी िनवेदकका दाताले िक.नं. 
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१५९१ को ज�गामा घर िनमा�ण �वीकृित दरखा�तमा 
िमित २०३८।९।२० को १५ िदने सूचना जारी गदा� 
उ�लेख भएको ४ िक�लामा पूव�तफ�  आ�नै ज�गापिछ 
१० िफट चौडाइको साझा बाटो भनी लेखाएबमोिजम 
घर िनमा�ण गरपेिछ सो १० िफटको साझा बाटोलाई 
�वीकारी बनाएको घरज�गा दाता छोडेल ग�ुङबाट 
िलखत पा�रत िलएको कुरामा िववाद दिेखएन । यी 
िनवेदकले उ� बाटो मैले पा�रत ग�रिलएको राजीनामा 
र �े�ता कागज र सभ� नापी न�सामा समेत बाटो 
नभएको अव�थामा यी िवप�ी क�पना तलुाधरले साझा 
बाटो कायम ग�रपाउ ँभनी र मैले उ� साझा बाटोमा 
इटँा राखी बाटो अवरोध गरकेोले महानगरपािलकाले 
�.१००।- ज�रवाना गरकेोले सो ज�रवाना गन� गरकेो 
िनण�य गैरकानूनी छ भनी िलएको िजिकरतफ�  हेदा� ियनै 
प� िवप�ीिबच पिहले िनयिमत अदालतमा चलेको 
म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतबाट मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १७१ नं. बमोिजम भई आएको नापी न�सामा 
िक.नं. १५९१ को घर ज�गाको पूव�तफ�  १० िफट 
चौडाइको बाटो सािबकदिेख �योग रहेको देिखएको र 
उ� बाटो िक.नं.१५९० को घरज�गामा आवतजावत 
गन� सो बाटोबाहेक अ�य कुनै पिन िनकास नभएको 
तथा उ� बाटो जिनएको िबच भागमा खानेपानीको 
पाइप तथा ढल िनकासको पाइपसमेत जडान भएको 
भ�ने उ�लेख भएको कुरा उ� न�सा मचु�ुकाबाट 
देिखने । िववािदत बाटो भिनएको ज�गामा यी िनवेदकले 
इटँा थुपारी मेरो घरमा आवतजावत गन� एक मा� बाटो 
अवरोध गरकेोले �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
को दफा १०१ बमोिजम उ� िववािदत ज�गामा अवरोध 
रहेको बाटो खलुाई १० िफटे बाटोसमेत कायम ग�रपाउ ँ
भनी महानगरपािलकामा िदएको िनवेदनउपर कारबाही 
�व�प यी िनवेदकलाई साझा बाटो अवरोध गरकेो भनी 
�.१००।- ज�रवाना गरकेोउपर यी िनवेदकले काठमाड� 
िज�ला अदालतमा पनुरावेदन गदा� उ� िनण�य बदर 
गरकेोमा सो फैसलालाई यी िवप�ी क�पना तलुाधरले 

चनुौती िदई पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन गरकेोमा 
महानगरपािलकाले गरकेो िनण�यलाई नै सदर कायम 
गरी िमित २०७३।११।४ मा भएको सो फैसला नै 
अि�तम भएर बसेको र सो फैसलाबमोिजम साधारण 
उपचारको बाटो अवल�बन गरी सकेको र सो फैसला 
अि�तम महानगरपािलकाले सो फैसला काया��वयनको 
लािग नगरपािलकाले थपुारकेो इटँा हटाइ िमित 
२०७३।१२।३० मा अवरोध बाटो हटाइ सोही िदनबाट 
खोिलएको १० िफटे साव�जिनक बाटोबाट म आ�नो 
घर ज�गामा आवतजावत ग�ररहेक� छु भ�ने बेहोराको 
िवप�ी क�पना तलुाधरको िलिखत जवाफबाट
देिखने । 

मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको ३ नं. मा 
“अिघदेिख चली आएको वा िदई आएका ठाउकँो 
िनकास कसैले थु�न ह�दँनै । अिघदेिख नचलेको वा िदई 
नआएका ठाउमँा जबरज�ती ग�रिलन चलन गन� पिन 
ह�दैँन” भ�ने कानूनी �यव�था भएकोमा यी िनवेदकले 
साझा बाटोमा इटँा राखी २०३७ सालदेिख िवप�ीले 
चलन भोग गद� आएको र िनजको घरस�म प�ुने एउटै 
मा� सो िनकास बाटो रोकेको भ�ने आधारमा �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५(१)(घ) 
बमोिजम नगरपािलकाले �.१००।- ज�रवानासमेत 
गरी अवरोध हटाई बाटो कायम गरकेो देिखने ।

यसरी कानूनले अि�तयार गरकेो 
महानगरपािलका �मखुले र काय�कारी अिधकृतबाट 
यी िनवेदकलाई �.१००।- ज�रवाना गरी भएको 
िनण�यउपर कानूनबमोिजम साधारण उपचारको 
बाटो अवल�बन गरी कागज �माणको मू�याङ्कन 
र िव�लेषणसमेत गरी अि�तम फैसला भई 
काया��वयनसमेत भइसकेको फैसलाउपर �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ ले िदएको �े�ािधकार 
नाघी गरकेो िनण�य एवम् सािबक पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएका फैसलालाई �रट �े�बाट ह�त�ेप गन� 
निम�ने र फैसलाबमोिजम काया��वयनसमेत ग�रएका 
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काम कारबाहीलाई गैरकानूनी मा�न निम�ने ह�दँा 
उ��ेषणको आदेश�ारा सािबक पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७०।११।४ मा भएको फैसलासमेत 
बदर ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन दाबी प�ुन स�ैन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १९ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६९-WO-११९४, उ��ेषण / 
परमादशे, सर�वती थापा िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसहदरबारसमेत 

कुनै पिन िववाद साव�जिनक सरोकारको 
ह�नलाई �यसमा िनवेदकको साथ�क स�ब�ध 
(Meaningful Relation) र ताि�वक सरोकार 
(Substantial Interest) को त�य पिु� ह�नपुन� 
ह��छ । साव�जिनक हक वा सरोकारको िववाद ह�न 
�यसमा सव�साधारणको हक वा सरोकारको ��न 
समावेश भएकोसमेत देिखनपुछ�  । नेपाल वायसेुवा िनगम 
कानून�ारा नै �थािपत अिवि�छ�न, उ�रािधकारवाला 
एउटा सङ्गिठत र �वशािसत सरकार�ारा िनयि��त 
िनगम हो भ�ने कुरामा िववाद दिेखदँैन । यसबाट ह�ने 
ि�याकलापको बारमेा चासो रा�न ु अ�यथा ह�दँनै । 
काम कारबाहीमा चासो रा�न ुर सरोकार रा�न ुभनेको 
दईु छु�ाछु�ै िवषय हो । चासो राखेकै स�दभ�मा िविभ�न 
म�ुा चली �यसको िन�पण भइसकेको दिेख�छ । 
िनगम मनुाफा आज�नको उ�े�यले �थािपत �यापा�रक 
�कृितको सं�था हो । �यावसाियक िहतलाई �यानमा 
राखी दरुाशयबाट म�ु भई कानूनको �ितकूल नह�ने गरी 
आ�नो �यावसाियक ि�याकलापमा सि�य ह�न पाउने 
कुराले सव�साधारणको सामूिहक िहतमा �ितकूल असर 
र �भाव पाछ� , पाद�न भ�ने कुरालाई हेदा� सा�दिभ�क 
ह�ने । नेपाल वायसेुवा िनगम ऐन, २०१९ को दफा 

३(१) बमोिजम �थािपत सं�थाले यस ऐनको अधीनमा 
रही चल अचल स�पि� �ा� गन�, भोग गन� र नामसारी 
गन� स�ने एवम् सो सं�थाले आ�नो नामबाट नािलस 
उजरु गन� र यसउपर पिन सोही नामबाट नािलस 
उजरु ला�न स�ने छ भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । 
िनगमले आ�नो �यापा�रक र �यावसाियक िहतलाई 
�यानमा राखी �चिलत कानूनी �ि�याअनकूुल ह�ने 
गरी आ�ना �यावसाियक ि�याकलापका स�दभ�मा 
िनण�य गन�स�ने अिधकार उसलाई ऐनले नै िदएको 
देिख�छ । साव�जिनक सं�था हो भ�दमैा िनगमले 
स�ंथाको िहताथ� गरकेो काय�लाई साव�जिनक 
सरोकारको भनेर उसले गरकेा काय�मा �याियक 
ह�त�ेपको माग गन� कुरा सा�दिभ�क नह�ने ।

िमित २०६५।१२।२५ को रीतपूव�कको 
बोलप� आ�ान गरपे�ात् उ� क�पनीको नाममा 
पठाएको बैना रकमको िवषयलाई िलएर अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले ��ाचार भएको 
आशङ्का गरी िवशेष अदालतमा दायर गरकेो म�ुामा 
िवशेष अदालतबाट िनगमका कम�चारीह�ले िज�मेवार 
पदािधकारीको हैिसयतले आ�नो िज�मेवारी पूरा गरकेो 
काय�लाई ��ाचार गरकेो मा�न निम�ने भनी आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदई िमित २०६८।१।६ मा गरकेो 
फैसलालाई िमित २०६९।१।१२ मा यस अदालतबाट 
सदर गरी सो फैसला अि�तम भई बसेको भ�ने िमिसल 
सलं�न फैसलाको �ितिलिपसमेतको �माण कागजबाट 
देिखयो । सो स�ब�धमा �यायालयमा म�ुा परी अि�तम 
नभएस�मको लािग िनगमले आ�ान गरकेो बोलप� 
�थिगत मा� भएको हो । सव��च अदालतले िवशेष 
अदालतको फैसलालाई सदर गरी सो फैसला अि�तम 
भइसकेपिछ िनगमको तफ� बाट आ�ान ग�रएको बोलप� 
कानूनतः अगािड बढेको कुरालाई िलएर िनवेिदकाले 
बोलप�समेतका कुरा �चिलत कानूनिवपरीत छ भनेको 
पाइयो । पिहलेको बोलप�को आधारभूत �कृितमा 
नै प�रमाज�न र संशोधन गरी ठूलो िवमानको स�ामा 
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सानो िवमानलगायत िवमानका सिुवधाह� कटौती गन� 
गरी गरकेो समझदारी प� खारजे ग�रपाउ ँभनी िजिकर 
िलएको स�ब�धमा ऐनबमोिजम गठन भएको �वत�� र 
�वाय� स�ंथाले आ�नो �यापा�रक सव��म िहतलाई 
�यानमा राखी कानूनबमोिजम आफूलाई फाइदा 
प�ुने �े�मा गन� लागेको लगानी र �य�तो अप�रहाय� 
काय�लाई मि��प�रषद ्ले पिन िमित २०६९।४।१७ र 
२०६९।१०।२९ गते नीितगत िनण�य गरी िनधा� �रत 
सत�को अधीनमा रही ऋण उपल�ध गराउन अथ� 
म��ालयमाफ� त कम�चारी स�चय कोषमा जमानत 
ब�न सहमित �दान ग�रसेकको अव�थामा ग�रएका 
ती काय�ह�लाई कानूनिवपरीत भ�न िम�ने अव�था 
नदेिखने । िनगमले आ�ान गरकेो बोलप�मा िविभ�न 
क�पनीह�ले भाग िलएको र सारभूत �पमा �भाव�ाही 
तीम�ये Airbus को A320 र  Boeing  को B737-
800 िवमानले मापद�ड पूरा गरकेो र दईु क�पनीको 
िबचमा �ित�पधा�  भई A320 US$ 3 million कम 
भएको कारणले छनौट भएको भ�ने  िनजको तफ� बाट 
�ेिषत भई िमिसल संल�न रहेको कागजातह�बाट 
देिखन आएको छ । यसरी दवुै क�पनीले Request For 
Proposal (RFP) मा मापद�ड पूरा गरकेा र Airbus 
A320 अ�भ�दा US$ 3 million कम भएकोले 
छनौट भएको भ�ने देिखदँा व�तिुन� आधारको 
अभावमा �यसलाई अ�यथा भ�न ु पन� अव�था 
नदेिखने । नेपाल वायसेुवा िनगम आफँैमा एउटा मनुाफा 
आज�न गन� उ�े�यले �थापना भएको िनगम हो । दरुाशय 
नराखी ऐन, िनयमको पालना गरी िनगमलाई फाइदा 
ह�ने काय� गनु�  उसको �यापा�रक धम� हो । मू�य कायम 
गन� �ि�या स�ब�धमा स�झौताबमोिजमका सत�ह�को 
आधारमा मू�य तय भएको िवषयलाई िबनाआधार 
�माण, �वे�छाचारी ढङ्गले जथाभावी मू�य कायम 
गरी िवमान ख�रद गन� लागेको भनी िनवेिदकाले 
िलएको दाबी त�यपरक नदिेखदँा िनजको सो दाबी र 
भनाइ मनािसब देिखएन । दाबी �मािणत ह�ने व�तिुन� 

�माण िनवेिदकाबाट ��तुत ह�नसकेको अव�थासमेत 
नदिेखने ।

अतः िवप�ीम�येको नेपाल वायसेुवा िनगम, 
ऐनबमोिजम गिठत �वत�� र �वाय� िनकाय भएको, 
िनगम आ�नो �यापा�रक �व��नका लािग अ�य 
िनकायसगँ कानूनस�मत �पमा करार गन� �वाय� 
भएको, नेपाल सरकार मि��प�रषद ्बाट पिन उ� 
िनकायलाई िवमान ख�रद गन� िमित २०६९।४।१७ 
र २०६९।१०।२९ गते नीितगत िनण�य गरी सहमित 
�दान ग�रएको, स�चालक सिमितले �यव�थापनलाई 
�वीकृित िदई स�झौता भएको र बोलप�मा �वीकृत 
भएबमोिजमका दवुै िवमानह� समयमै आई िनयिमत 
सेवा �वाहसमेत भइरहेको भ�ने दिेखएकोले िनवेिदकाले 
माग गरजे�तो िवमान ख�रद �ि�या अगािड नबढाई 
रो�न ु पन� अव�था नै �यतीत भइसकेको भ�नेसमेत 
देिखदँा िनवेिदकाको िनवेदन मागदाबी मनािसब 
देिखएन । तसथ� उि�लिखत आधार र कारणबाट 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ितलक काक�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल असार ४ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CI-१७८७, दूिषत िनण�य बदर 
दता� कायम, �ुवबहादुर काक�समेत िव. ल�मी�यान 
गु�वाचाय�समेत 

मालपोत काया�लयबाट �ा� फाइल सलं�न 
िफ�डबकु उतार हेदा� यी दाबीका िक�ाह� ९४ र १४७ 
मा मोहीमा काई पैयाटँार ब�ने अ�बरबहादरु काक� र 
िकसानको बेहोरामा का.ई. िकलागल ब�ने पूण�गोपाल 
ग�ुवाचाय�को ज�गा कुतमा जोती खाई आएको भ�ने 
लेिखएको देिख�छ । वादीह�ले दाबी गरकेो हा. नं. 
९३२ को ज�गा �वय�भकुो लगतको देिख�छ भने 
�ितवादीह�ले दता� गरकेो ज�गा सािबकदेिख नै 
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धम��थलीको लगत रहेको दिेख�छ । यस स�दभ�मा 
िवचार गदा� वादीह�ले दाबी गदा� समातेको ज�गाको 
�ोत नै ��ट र िनिव�वाद ह�न सकेको नदेिखने ।

�यसैगरी दाबीको उ� हा.नं. ९३२ को 
�वय�भकुो वादीह�ले दाबी गरकेो ज�गाको लगतको 
हालको अव�थातफ�  हेदा� , उ� ज�गा राजे��लाल 
ग�ुवाचाय�ले िमित २०६६।८।११ मा दता� गरी लगेको 
देिख�छ । राजे��लाल ग�ुवाचाय�ले उ� ज�गाह� दता� 
भइसकेपिछ हा.नं.९३२ मा कुनै ज�गा बाकँ� नरहने 
बेहोरा मालपोत काया�लयको अिभलेखबाट दिेखएको 
छ । �यसैगरी �वय�भ ुमौजाको हा.नं.९३२ बाट ज�गा 
दता� गराउने राजे��लाल ग�ुवाचाय�ले दता� गराएको 
ज�गाको स�ब�धमा पिन वादीह�ले िफरादमा कुनै 
कुरा उ�लेख नगरी मौन रहेको दिेख�छ । उ� ज�गा 
दता� गराउने र सािबक लगतवालासगँ साथ�क स�ब�ध 
�मािणत गन� सकेको नदिेखने ।

��यथ� वादीह�ले दाबी गरबेमोिजम 
धम��थली गा.िव.स. वडा नं.  ५(ग) िक�ा नं. ९४ र 
१४७ का ज��गाह� �वय�भ ु मौजाको हा. नं. ९३२ 
मा िदपलाल ग�ुवाचाय�को नाममा रकैर प�रणत भएको 
अव�था देिखदँैन । पनुरावेदक �ितवादीह�ले ज�गा दता� 
गराउदँा मालपोत काया�लय िड�लीबजारमा कारबाही 
भएको फाइलमा िट�पणी र र.ैप. िनण�यलगायतका 
कागजातमा धम��थली गा.िव.स. वडा नं. ५(ग) िक. 
नं. ९४ र १४७ नै रहेको दिेख�छ भने ज�गाधनीमा 
िदपलाल ग�ुवाचाय�को नाम नभई पूण�गोपाल भ�ने 
नाम देिख�छ । यसरी वादीह�ले दाबी गरकेो ज�गाको 
िववरण र �ितवादीह�ले दता� गराएको ज�गाको िववरण 
पर�परमा िम�न आएको अव�था देिखदँैन । य�तोमा 
��यथ� वादीह�ले दाबी गरकेो हा. नं. ९३२ का 
ज�गाह� ियनै पनुरावेदक �ितवादीह�ले दता� गराएको 
ज�गाह� ह�न् भ�ने अव�था नदेिखने । 

मालपोत काया�लयले ज�गा दता�को �ि�यामा 
िनवेदन परपे�ात् ज�गाधनी पूण�गोपालको नाममा िमित 

२०५३।५।२० मा सूचना पठाएको र ज�गाधनी फेला 
नपरकेोले सूचना �याद ज�गाधनीलाई तामेल गन� 
नसकेपिछ ज�गाधनीको नाममा िमित २०५६।१।४ को 
गोरखाप�मा हकदाबी गन� आउनेस�ब�धी साव�जिनक 
सूचना �काशन गरकेोसमेतको अव�था मालपोत 
काया�लयको फाइलबाट देिख�छ । मालपोत काया�लयले 
सरोकारवालाको जानकारीको लािग सूचना पठाउन 
पया�� �ि�या अवल�बन गरकेो देिख�छ । आ�नो 
ज�गाको हकमा ज�गाधनी वा िनजका हकवालालाई 
�वाभािवक �पमा चासो ह�नपन� र ज�गाको ि�थितको 
िवषयमा समय समयमा बझुी नै रहने अव�था 
रह�छ । साव�जिनक सूचना �काशन ह�दँाको अव�थामा 
पिन ज�गाधनी वा हकवालाको �पमा यी ��यथ� 
वादीह�ले आ�नो चासो �य� गरकेो भनी उ�लेख गन� 
सकेको िमिसलबाट नदेिखने । �यसैगरी उ� ज�गा दता� 
गदा� ज�गाको अिभलेख रा�ने मालपोत काया�लयले 
िबता� ज�गाको �पमा नै दता� �ि�या अगािड बढाएको 
देिख�छ । मालपोत काया�लयको अिभलेख वा अ�य 
कुनै कागजातमा उ� दता� भएका ज�गाह� िबता� ज�गा 
नभएको बेहोरा झि�कने कुनै आधार रहेको भएको 
भ�ने दाबी वादीह�ले गन� नसकेको अव�थामा ��यथ� 
वादीह�ले उ� ज�गा िबता� नभएको भ�ने दाबी गरकेो 
आधारमा मा� उ� ज�गामा िबता�  उ�मूलन ऐन, २०१६ 
र सोको िनयमबमोिजम दता� �ि�या अवल�बन गन� 
निम�ने भ�न निम�ने ।

��यथ� वादीह�ले िज�ला काठमाड� 
धम��थली गा.िव.स. वडा नं. ५(ग) को िक�ा नं. ९४ 
र १४७ का ज�गाह� �वय�भ ुमौजाको हा. नं. ९३२ 
मा रकैर प�रणत गराइसकेको र उ� ज�गाह� रकैर 
प�रणत गराइसकेकोले जिहलेसकैु पिन आ�नो नाममा 
दता� गराउन स�ने िफराद दाबी गरकेो अव�थामा 
उ� हा.नं. ९३२ को ज�गा राजे��लाल ग�ुवाचाय�को 
नाममा दता�  भई गएको देिख�छ भने िववािदत 
िक.नं.९४ र १४७ का ज�गाह� ��यथ� वादीह�ले 
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रकैर प�रणत गराएको त�य कुनै �माण कागजबाट 
�मािणत ह�न आएको नदिेखने । िबता� उ�मूलन ऐन, 
२०१६ को दफा ७क मा भएको �यव�थाअनसुार 
ज�गाधनीले दफा ७ को �यादिभ� ज�गा दता� नगर े
मोहीले ज�गा दता�  गराउन स�ने कानूनी �यव�था 
रहेको छ । ��यथ� वादीह�ले दाबी गरबेमोिजम िक�ा 
नं. ९४ र १४७ का ज�गाह� रकैर प�रणत भई हा.नं. 
९३२ मा कायम भएको नदेिखएको र दाबीको �वय�भ ु
मौजाको हा.नं. ९३२ को ज�गा अ�य कसैको देिखई 
रहेको अव�थामा वादीह�को दाबीबमोिजम ह�न स�ने 
अव�था दिेखएन । मोहीह�का नाउमँा ज�गा र.ैप. भई 
िमित २०६७।१०।१३ मा ब�डाप�समेत भइसकेको 
अव�थामा मालपोत काया�लयले िमित २०५६।६।२६ 
मा मोहीह�को नाममा रकैर प�रणत ह�ने गरी गरकेो 
िनण�य बदर गरी ��यथ� वादीह�को नाममा कायम 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला िमलेको नदेिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िबता�  उ�मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७क मा भएको 
�यव�थाअनसुार ज�गाधनीले दफा ७ को �यादिभ� 
ज�गा दता� नगर े मोहीले ज�गा दता� गराउन स�ने 
कानूनी �यव�था रहेको, ��यथ� वादीह�ले दाबी 
गरबेमोिजम िक�ा नं. ९४ र १४७ का ज�गाह� रकैर 
प�रणत भई हा. नं. ९३२ मा कायम भएको नदिेखएको 
र वादी दाबीको �वय�भ ु मौजाको हा. नं. ९३२ को 
ज�गा अ�य कसैको देिखई रहेको अव�थामा ��यथ� 
वादीह�को दाबीबमोिजम मालपोत काया�लयले िमित 
२०५६।६।२६ मा मोहीह�को नाममा रकैर प�रणत 
ह�ने गरी गरकेो िनण�य बदर गरी ��यथ� वादीह�को 
नाममा कायम ह�ने ठहर गरकेो स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।१०।६ को 

फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इशा सवेुदी
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७५ साल असोज ९ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ :
 § ०७३-CI-१७८८, दूिषत िनण�य बदर दता� 

कायम, का�छी काक�समेत िव. पु�पगोपाल 
गु�वाचाय�समेत
 § ०७३-CI-१७८६, दूिषत िनण�य बदरसमेत, 

रामबहादुर काक�समेत िव. ल�मी�यान 
गु�वाचाय�समेत
 § ०७३-CI-१७८५, दूिषत ब�डाप� बदर, 

रामबहादुर काक�समेत िव. ल�मी�यान 
गु�वाचाय�समेत

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-००६८, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. तुलसी नेपाली 

�पा दमाई, ल�मी नेपालीसमेतले घटना 
िववरण कागजमा �ितवादी र मतृक दवैुले िव.सं. 
२०६६ सालको फागनुमा �ेम िववाह गरकेा र स�ुमा 
उनीह�िबचमा रा�ो स�ब�ध भएको र पिछ�लो 
समयमा मतृकलाई परप�ुषसगँ लागेको भनी आरोप 
लगाउने गरकेाले िनजह�िबच स�ब�ध रा�ो नभएको 
भ�दै तलुसी नेपालीले र�सी सेवन गरी उि�लिखत 
आरोपमा बार�बार मतृकलाई कुटिपट गन� गरकेो 
भनी गरकेो कागजलाई अदालतमा पिन बकप�माफ� त 
समथ�न गरकेो दिेखने ।

�ितवादी र मतृक दवुै मेरा आफ�त 
नातािभ�का मािनस ह�न् । दवुै जनाले २०६६ सालमा 
�ेम िववाह गरकेा ह�न् । स�ुमा उनीह�को स�ब�ध 
रा�ो रहेको तर पिछ�लो समयमा उनीह�िबच झै-
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झगडा भइरहने कुरा उ�लेख गद� िनज �ितवादी र�सी 
खाएर दैिनकजसो �ीमतीलाई िपट्ने गरकेो र वारदात 
घटेको िदन िबहान अ�दाजी १०।११ बजेको समयमा 
पिन िनजह�को घरमा रोइकराई गरकेो आवाज सनुी 
म जादँा मतृक रोइरहेक� िथइन् भने मतृक र�सीको 
नशामा िथए । मैल झगडा नगर भनी स�झाई आ�नो 
घरतफ�  गए ँ। बेलकु� अ�दाजी ७:३० बजेको समयमा 
मतृकको छोरा वष� ४ को िशखर नेपालीले म�मी म�मी 
भनी रोइ कराएको सनुी म िनजह�को घरमा जादँा 
िभ�बाट चकुुल लगाएको िथयो । िनजह�को छोरा 
म�मी म�मी भ�दै तथा ड्याडीले म�मीलाई मानु�भयो 
भ�दै रोइरहेको िथयो । मैले ढोका खोल भनी कराउदँा 
�ितवादीले केही समयपिछ ढोका खोले । उ� समयमा 
�ितवादी र�सीको नशामा रहेका िथए भने िभ�प�� 
मतृक िगता नेपाली भइुमँा प�टेको अव�थामा र 
शरीरबाट रगत बगी ताल ज�तो भएको िथयो भने 
मतृकको म�ृय ु भइसकेको िथयो । म त�काल बािहर 
िन�क� हारगहुार गदा� गाउकँा अ� मािनस ज�मा भए 
अिन मैले नै जाहेरवाला अथा�त् मतृकका बबुालाई 
समेत फोन गरी खबर गरकेो हो भनी घटना िववरण 
कागज र अदालतमा समेत सो बेहोरालाई समथ�न गरी 
बकप� गरकेो देिखने ।

अिभय�ु तलुसी नेपालीले अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम� बयान गदा� मतृकले 
परप�ुषसगँ अनैितक स�ब�ध कायम गरकेो भनी 
शङ्का लागेको र वारदातको िदन िदउसो पिन मतृकसगँ 
झगडा परकेो, बेलकुा अ�दाजी ७:३० बजे घरिभ� 
िछरी ढोकाको चकुुलसमेत लगाई छानामा राखेको 
खकुुरी िझक� �ीमतीको पछािडबाट बाया ँहातले बाया ँ
काधँमा समाती दाया ँहातले धा�रलो हितयार खकुुरीले 
पटक पटक �हार गरकेो ह� ँ भनी आरोिपत कसरुमा 
सािबती भई बयान गरकेो देिखने ।

अतः िनज �ितवादीको सािबती बयान, 
िनजह�को नाबालक छोरा िशखर नेपालीले मौकाको 

आ�नो भनाइलाई समथ�न गद� अदालतमा गरकेो 
बकप� एव ं �ितवादीले मतृकको कपडालगायतका 
सामानको समेत सनाखत गरकेाले िनजलाई स�ु 
सखु�त िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने गरी िमित २०७३।७।२४ गते गरकेो फैसलालाई 
सदर गन� गरी गरकेो उ�च अदालत सखु�तको िमित 
२०७५।३।१० को साधक जाचँको फैसला फौजदारी 
�यायका मा�य िस�ा�तअनकूुल भई िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ितलक काक�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल असार ४ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-००७४, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. िदलबहादुर माझी 

�ितवादीले मतृकलाई मान� मनसाय िथएन 
भनी िलएको िजिकरका स�ब�धमा मौकामा घटना 
िववरण कागज गन� मतृकका साथी ��य�दश� गणेश 
�े�ले बकप� गदा� मतृकसगँ वादिववाद भई लखेट्दै गई 
कुटिपट गरी पछािडबाट फलामको रडले पटक पटक 
�हार गरी कत��य गरी मारकेो भनी लेखाएको पाइ�छ । 
एकपटक िववाद भई �यहाबँाट लखेट्दै गई फलामको 
रडसमेतले पटकपटक हानी मारकेोमा �ितवादीको 
मनसाय िथएन भनी भ�न स�ने अव�था दिेखएन । 
मतृकलाई हा�न �योग भएको फलामको ड�डी ियनै 
�ितवादीले देखाएको �थानबाट बरामद भएको, सो 
ड�डीमा Human Blood रहेको  र मतृकको म�ृयकुो 
कारण पिन BLUNT FORCE INJURIES TO 
HEAD भ�ने लास जाचँ परी�ण �ितवेदनसमेतबाट 
देिखएकाले यसलाई अ�यथा भ�न नस�ने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट मतृक रामबहादरु थापाको म�ृय ु �ितवादी 
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िदले भ�ने िदलबहादरु माझीको कत��यबाट भएकोमा 
िववाद नदेिखएको, फलामको रडले हानेको भनी 
�ितवादी अनसु�धान अिधकारीसम� सािबती भई 
उ� रडसमेत देखाएको तथा घटनाका ��य�दश� 
गणेश �े�ले पिन िनज �ितवादीले कत��य गरी मारकेो 
हो भनी मौकामा गरकेो घटना िववरण कागजलाई 
अदालतमा समथ�न गरी बकप� गरकेो एवम् लास 
जाचँ परी�ण �ितवेदनबाट समेत BLUNT FORCE 
INJURIES TO HEAD भनी उ�लेख भएको 
अव�थामा �ितवादीको उ� काय�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं कसरुमा सोही 
नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय गन� गरी गरकेो 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७३।२।११ 
को फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको िमित २०७४।२।३० को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
�ितवादी िदले भ�ने िदलबहादरु माझीको हकमा यस 
अदालतमा जाहेर ह�न आएको साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ितलक काक�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल असार ४ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CI-१२९३, िदवाल 
भ�काई अवैध क�जा िखचोला मेटाई चलन चलाई 
पाऊँ, ल�मीका�त उपा�याय िव. ल�मी �े� 

एकै साधँमा रहेका ज�गाह� िविवध 
कारणले जानेर वा नजानेर पिन िसमाना हेरफेर 
भएको ह�न स�ने ह��छ । गाउघँरमा िबना िखचोला 
अ�य �रसइवीका कारणले िववाद उठाएको पिन 
ह�नस�छ । यसरी साधँ िसमानामा िववाद उ�प�न 
भएमा स�बि�धत िक�ा ज�गाह�को �थलगत नाप 
न�सा गरी, िफ�डबकु, न�सा �ेससमेत जाचँी ज�गा 
िखचोला भएको हो वा होइन ? भएको हो भने के-कुन 
िक�ाबाट के-कित ज�गा कसको ज�गातफ�  पान� गरी 

कसले िखचोला गरकेो हो भ�ने कुरा िविधवत् �पमा 
िन�य�ल गनु�पन� । 

स�ु िज�ला अदालतले िववािदत िक�ा 
ज�गाह�को नाप न�सा नगरी, िफ�डबकु, न�सा 
�ेसलगायतका जे-जो ब�ुन ुपन� कुरासमेत नबझुी ज�गा 
िखचोलाको िफराद हद�यादसमेतका आधारमा खारजे 
ह�ने भनी फैसला गरकेो र सोही फैसलालाई  सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट समेत 
फैसला भएको पाइयो । स�ु अदालत र पनुरावेदन 
अदालतले हद�यादका आधारमा िफराद खारजे 
गरकेोमा मेरो प�को ज�गा नेपालग�ज नगरपािलकामा 
रहेको भए पिन िनज डो�पामा ब�ने ह�दँा यी िवप�ीले 
िखचोला गरकेो जानकारी पिछ मा� पाएका ह�न् । 
थाहा पाएपिछ हद�यादिभ�ै िफराद दायर गरकेा छन् 
भनी पनुरावेदकतफ� का कानून �यवसायीले बहसका 
�ममा उ�लेख गरकेोमा घरको न�सा पासलगायतको 
�ि�याबार ेपनुरावेदक वादीलाई यो यसरी थाहा िथयो 
भनी भ�न सकेको नदेिखएको ि�थितमा िववािदत 
िवषयमा यी पनुरावेदक पिहले नै जानकार रहेको मा�न 
नसिकने ।

यसरी ज�गा िखचोलाको िवषय �थलगत 
नापन�सासमेत नगरी, व�तिु�थित नबझुी, स�बि�धत 
प�लाई जानकारी नै निदई हद�यादको आधारमा  
िफराद खारजे गन� गरी स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६७।३।२० मा र सोही फैसला सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०६८।३।२७ मा भएको फैसला िमलेको नदेिखने । 

अब पनु: िववािदत ज�गाको िफ�डबकु, 
न�सा �ेससमेत िभडाई �थलगत नापन�सा, 
चारिक�ला, ज�गाको व�तिु�थित, सज�िमनलगायत 
जे जो ब�ुनपुन� �माण बझुी िनण�य गनु�  भनी स�ु बाकेँ 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
इित संवत् २०७५ साल फागनु २९ गते रोज ४ शभुम् ।
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९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-१९०७, लाग ुऔषध, 
नेपाल सरकार िव. नुर आलमसमेत 

�ितवादीम�ये नरु आलमले अदालतमा बयान 
गदा�, म �या�पसबाट घ�ुद ैजादँा बाटोमा �लाि�कको 
पोकामा िबसहरा चौकमा �यािकँएको अव�थामा देखी 
के रहेछ भनी उठाई हेदा� ६ प�ा ट्या�लेट रहेछ एउटा 
िनकालेर खादँ ैगदा�  �हरीले ट्या�लेटसाथ मलाई प�ाउ 
गरकेो हो सो ट्या�लेट मैले खाने गद�थे ँ िदनेशकुमार 
र मलाई एकैसाथ प�ेको पिन होइन िनजलाई म 
िच�दा पिन िचि�दन मचु�ुकामा िकन �य�तो ले�यो 
मलाई थाहा छैन । पढेर सनुाउन ु भ�दा िपटी सही 
गराएका ह�न् । किहले काही ँ लाग ु औषध खाने गद�थे ँ
िब�� िवतरण गन� गरकेो छैन भ�ने बेहोरा लेखाएको 
पाइ�छ । �य�तै अका� �ितवादी िदनेशकुमार यादवले 
पिन अदालतमा बयान गदा� आफूलाई �हरीले डर 
ध�क� देखाई सहीछाप गराएका ह�न् । आफूले कुनै कसरु 
नगरकेो र �ितवादी नरु आलमलाई पिन निचनेको भ�ने 
बेहोराको बयान लेखाएको पाइने । 

�ितवादीह�लाई लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, 
२०३३ को दफा १४ को १(झ) बमोिजमको सजाय 
नगरी ऐ. ऐनको दफा १४(१) को (ज) बमोिजम जनही 
२ मिहना कैद र दईु हजार �पैया ँ ज�रवाना ह�ने 
ठह�याई केवल सेवनतफ�  मा�ै सजाय गरकेो पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट भएको फैसला उ�टी ह�नपुन� 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  
हेदा�, �ितवादीह�को साथबाट लाग ु औषध बरामद 
भएकोमा िववाद छैन । िनजह�बाट लाग ुऔषध बरामद 
ह�नलुाई मा� लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१)(झ) बमोिजमको कसरु कायम गरी सजाय 
गन�को लािग पया�� आधार मा�न िम�दनै । सेवनबाहेक 
िब�� िवतरणको लािग �ितवादीह�ले लाग ु औषध 

साथमा िलई िहडेँका ह�न् भ�ने त�य पिन �थािपत 
ह�नपुन� ह��छ । �ितवादीह�बाट बरामद लाग ु औषध 
कडा �कृितको होइन । लाग ु औषधको �कृितको 
अनसुार प�रमाणलाई िवचार गनु�पन� ह��छ । य�तो 
अव�थामा सेवनको कसरु कायम गरकेोलाई अ�यथा 
मा�न निम�ने ।

तसथ�, िनज �ितवादीह�लाई लाग ु औषध 
िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को (ज) 
बमोिजम जनही २ मिहना कैद र दईु हजार �पैया ँ
ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
िमित ०७१।९।२३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
इित संवत् २०७५ साल भदौ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-०६११, अपहरण 
तथा शरीरब�धक, नेपाल सरकार िव. निजर नदाफ 

�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� , िनजले जाहेरवालीलाई मोटरसाइकलमा 
राखी िमच�या लगेको भनी �वीकार ग�ररहेको र 
जाहेरवालीले िवनाकारण �ितवादी िव�� जाहेरी िदन ु
पन� के क�तो कारण र�ो भनी �प� खलुाउनसमेत 
नसकेको अव�था र पीिडताले अदालतमा आई झटुो 
बकप� गरकेोमा िज�ला अदालतबाट ज�रवानासमेत 
भएको अव�थालाई िवचार नै नगरी �ितवादीलाई सफाइ 
िदएको फैसला िमलेन भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� जाहेरवालीलाई एकआपसमा स�लाह 
भएबमोिजम मोटरसाइकलमा राखी िमच�या लगेको 
भ�ने लेखाएको हो न िक जबरज�ती जाहेरवालीको 
म�जरुीबेगर मोटरसाइकलमा उठाएर लगेको भ�ने 
देिख�छ । �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
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जाहेरवालीलाई मोटरसाइकलमा राखेर लगेको भने 
पिन आरोिपत वा अिभयोग दाबीको कसरु गरकेो भनी 
�वीकार गरी बयान गरेको पाइदँैन भने अदालतसम� 
बयान गदा� पिन कसरुमा पूर ैइ�कार रही बयान गरकेो 
पाइने । 

सामा�यतया अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयानको आधारमा मा� कसरु ठहर गन� 
�या�� �माण होइन । ��ततु म�ुामा वादी प�बाट 
�ितवादीको अिभयोग �मािणत ह�ने खालको कुनै 
�कारको व�तिुन� �माण पेस गन� सकेको पाइदँनै । 
म�ुाको �मखु प� जो पीिडत भिनएको छ उनी आफँैले 
अदालतमा आई आफूले �ितवादीउपर जाहेरी िदएको 
नभई आ�ना बाबलेु जाहेरीमा सही गर भनेकोले सही 
गरकेो हो भ�ने बेहोरा लेखाएकोसमेतबाट �ितवादीको 
अिभयोगमा कुनै सलं�नता िथयो भ�ने पिु� ह�न 
आउदँैन । पीिडत भिनएक� �वयम् ले आफू पीिडत होइन 
भनी अदालतसम� �वीकार ग�ररहेको अव�थालाई 
नजरअ�दाज गरी �ितवादीलाई आरोिपत कसरु गरकेो 
भनी ठहर गन� िम�दैन । जाहेरवालीले कुनै दबाबमा 
आई अदालतसम� �ितवादीलाई बेकसरु भनी बकप� 
गरकेो हो भने सो कुराको �माण वादी प�ले पेस गन� 
नसकेको । 

तसथ�, घटना िववरण कागज गन� चिलतर 
म�डलसमेतका मािनसह�ले जाहेरवालीलाई 
�ितवादीले अपहरण गरेको होइन भनी अदालतसम� 
गरकेो बकप�, �ितवादीको अदालतसम�को इ�कारी 
बयान र जाहेरवालीले अदालतसम� �ितवादीले कसरु 
गरकेो होइन भनी गरकेो बकप�समेतको आधारमा 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित ०७२।११।१२ 
मा �ितवादीलाई सफाइ िदने ठह�याई भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७५ साल भदौ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास  नं. ४

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७५-RB-०५६९, ब�िकङ 
कसरु, नारायण काजी महज�न िव. नेपाल सरकार

�ितवादी नारायणकाजी महज�नले 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसम� बयान गदा� 
जाहेरवालालाई �.५,८७,१८०।- को चेक िदएको र सो 
चेकअनसुारको रकम ब�क खातामा मौ�दात नभएको 
कुरा �वीकार गरकेो देिख�छ । यस बैकका खातावाला 
नारायण काजी महज�नको नाममा रहेको खाता 
नं.००९१०५०००५५७२००००००१ बाट जारी 
ग�रएको चेकह� भ�ुानीको लािग ि�लय�रङमाफ� त 
ब�कमा पेस भएकोमा उ� खातामा पया�� रकम मौ�दात 
नभएको कारण भ�ुानी ह�न नसक� िफता� भएको 
भ�ने कुमारी ब�क िलिमटेडको िमित २०७४।१२।१३ 
को प�बाट दिेखएकोले यी पनुरावेदक �ितवादीले 
जानीजानी नै जाहेरवालालाई आ�नो खातामा पया�� 
रकम नभएको रकम उ�लेख गरी सो चेक िदएकोमा 
िववाद नदेिखने ।

िविनमेय अिधकारप� ऐन, २०३४ अ�तग�त 
चेक अनादरमा म�ुा च�न ु पन� अव�थामा ब�िकङ 
कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ अ�तग�त यो म�ुा 
च�न नस�ने ह�दँा ज�रवाना र कैद ह�ने गरी भएको 
उ�च अदालत पाटनको फैसला कानूनसङ्गत नभई 
�िुटपूण� भएकोले बदर ग�रपाउ ँभनी पनुरावेदन िजिकर 
स�ब�धमा हेदा� ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा ३ मा “कसैले पिन ब�क वा िव�ीय सं�थामा 
खाता खो�दा वा रकम भ�ुानी माग गदा� दहेायको 
काय� गन� ह�दैँन” भनी ख�ड (ग) मा “आ�नो खातामा 
मौ�दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी िदने 
काय� गन� नह�ने” र सोही ऐनको दफा १५ (१) मा “कसैले 
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दफा ३ बमोिजमको कुनै कसरु गरमेा िबगो खलेुकोमा 
िबगो भराई िबगोबमोिजम ज�रवाना र तीन मिहनास�म 
कैद ह�ने” भ�ने कानूनी �यव�था भएको देिख�छ । यसै 
�कृितको �यव�था िविनमय अिधकारप� ऐन, २०३४ 
को दफा १०७ (क) मा “ब�कमा आ�नो िन�ेप छैन 
वा भए पिन पया�� छैन भ�ने जानीजानी कुनै �यि�ले 
चेक काटी कसैलाई ह�ता�तरण गरमेा र �यसरी 
ह�ता�तरण ग�रएको चेक अनादर भएमा चेक काट्ने 
�यि�बाट चेकमा उि�लिखत रकम र �याजसमेत 
धारकलाई भराई चेक काट्ने �यि�लाई तीन 
मिहनास�म कैद वा तीन हजार �पैयासँ�म ज�रवाना 
वा दवैु सजाय ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । िवगतमा यसै �यव�थाअनसुार दिुनयावँादी 
फौजदारी कसरुको �पमा कारबाही र सजाय ग�रदँ ै
आएकोमा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
िमित २०७३।६।१८ मा भएको पिहलो संशोधनले 
ब�िकङ तथा िव�ीय �णालीको कारोबारमा ह�न स�ने 
कसरुज�य काय�बाट ब�िकङ तथा िव�ीय �णालीमा 
पन� असर र जोिखमलाई �यून गरी ब�िकङ तथा िव�ीय 
�णाली�ित िव�सनीयता अिभविृ� गन� �योजनाथ� 
ब�िकङ कसरु तथा सजायका स�ब�धमा �यव�था 
गन�का लािग दफा ३ को �यव�थालाई थप ��ट पारी 
यस काय�लाई सरकारवादी फौजदारीअ�तग�तको 
कसरु प�रभािषत गरकेो पाइ�छ । ब�िकङ कसरुस�ब�धी 
म�ुामा हालको कानूनले आ�नो खातामा पया�� रकम 
छैन भ�ने जा�दाजा�दै चेक काटी भ�ुानी माग ग�रएको 
छ भने मा� पिन उ� काय� दफा ३ को ख�ड (ग) को 
कसरु मानेको पाइने । 

��ततु म�ुामा �ितवादीले आ�नो ब�क 
खातामा पया�� मौ�दात रकम नभएको जानीजानी 
नै चेक जाहेरवाला भ�परु फमा��यिुटक�स �ा.िल. 
को नाममा िदएको दिेखएको र उ� खातामा पया�� 
रकम नभएको कारण चेक भ�ुानी ह�न नसकेको त�य 
िमिसल संल�न �माण कागजातह�बाट पिु� भएकोले 

�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम ब�िकङ कसरु 
तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसरुमा 
ऐ. ऐनको दफा १५(१) बमोिजम सजाय ह�नकुो साथै 
जाहेरवालाले यी �ितवादीबाट चेकमा उि�लिखत िबगो 
भराई िलन पाउने गरी उ�च अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला मनािसब नै देिखदँा उ� फैसला कानूनसङ्गत 
नभई �िुटपूण� भएकोले बदर गरी सफाइ पाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी नारायणकाजी महज�नलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �.५,८७,०००।- (पाचँ लाख 
सतासी हजार �पैया)ँ ज�रवाना र १ (एक) मिहना 
कैदका साथै जाहेरवालाले यी �ितवादीबाट िबगो 
�.५,८७,०००।- (पाचँ लाख सतासी हजार �पैया)ँ 
समेत भरी पाउने ठह�याई उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७५।०३।१७ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः माधव भ�डारी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल असार २ गते रोज २ शभुम् ।
यसमा िन�न लगाउका म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७५-RB-०५७०, ब�िकङ कसरु, 

नारायणकाजी महज�न िव. नेपाल सरकार 
 § ०७५-RB-०५७१, ब�िकङ कसरु, 

नारायणकाजी महज�न िव. नेपाल सरकार 
 § ०७५-RB-०५७२, ब�िकङ कसरु 

नारायणकाजी महज�न िव. नेपाल सरकार 
 § ०७५-RB-०५७३, ब�िकङ कसरु, 

नारायणकाजी महज�न िव. नेपाल सरकार 
२

मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७५-WO-०३२२, उ��ेषण, 
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शोभा िसंह रानामगरसमेत िव. नेपाल सरकार, िश�क 
सेवा आयोग, सानोिठमी भ�पुरसमेत

िश�ा ऐन, (आठ� संशोधन) २०२८ को 
दफा ११ (च) को कानूनी �यव�थाबमोिजम �र� ह�न 
आएको कुल दरब�दीमा ऐनले तोकेको अविधिभ� 
अ�थायी �पमा काय�रत िश�कह�बाट �ित�पधा� 
गराई �थायी िश�क पदपूित�  गनु�पन� दिेख�छ । 
िश�क सेवा आयोगले �कािशत गरकेो िव�ापनमा 
�थायी दरब�दीमा काय�रत अ�थायी िश�कह�म�ये 
िनजह�ले चाहेमा िव�ापनमा समावेश भई जाचँ िदने 
वा �वेि�छक अवकाश िलन स�ने देिख�छ । उ� 
िव�ापन नं. ३०२।०७३ का लािग सदुर पि�मा�चल 
िवकास �े�अ�तग�त सामदुाियक िव�ालयह�मा 
लेखा िश�कको १२ वटा दरब�दी �र� रहेको भ�ने 
देिखएकोमा पूर ैखाली दरब�दी समावेश नगरी ४ वटा 
मा� दरब�दी �र� दखेाई िव�ापन ग�रएको दिेखने । 

िनवेदकह�ले पेस गरकेो दरखा�त �वीकृत 
गरी �वेशप�समेत जारी भएपिछ उ� िव�ािपत 
पदको िनवेदकह�ले परी�ासमेत िदइसकेको 
देिख�छ । यसरी दरखा�त �वीकार गरी �वेशप� 
पाइसकेपिछ उ� परी�ा उ�ीण� गरी िश�क सेवामा 
�वेश गछु�  भ�ने वैधािनक अपे�ा (Legitimate 
Expectation) िनवेदकह�मा जागतृ भएको ह��छ । 
उ� अपे�ाअन�ुप �म िसप लगाई िलिखत परी�ा 
िदइ परी�ाफल �कािशत गरकेोसमेत देिख�छ । िश�ा 
ऐन, २०२८ ले गरकेो अ�थायी िश�कले एक पटक 
पाएको सिुवधालाई जनुसकैु बहानामा रो�ने छे�ने 
काय�लाई कानूनबमोिजमको काय� मा�न िमलेन । �र� 
ह�न आएका बा�वटा दरब�दीलाई लकुाई चारवटा 
दरब�दीको िव�ापन गरी परी�ा स�चालन भइसकेको 
भ�ने आधारमा िनवेदकह�लाई परी�ामा समावेश गरी 
�वीकृत दरब�दीभ�दा कम दरब�दीमा िलएको परी�ा 
र सोको परी�ाफलसमेत उ� वैधािनक अपे�ाको 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल रहेको देिखने ।

िविधको शासन (Rule of Law) मा कुनै 
पिन काय� संिवधान तथा कानूनले िनद�शन गरअेन�ुप 
वा कानूनबमोिजम मा� ह��छ । कुनै पिन साव�जिनक 
पद धारण गरकेो �यि� वा िनकायले संिवधान, ऐन, 
िनयमबमोिजमको कत��य र िज�मेवारी िनवा�ह गनु�पन� 
ह��छ । कानूनले िदएको सिुवधा उपभोग गन�बाट वि�चत 
भएको ख�डमा सोको कानूनी उपचारको खोजी गनु�  
�वाभािवक ह��छ । िनवेदकह� िविधस�मत �पमा 
िश�क सेवा आयोगले स�चालन गरकेो परी�ामा 
सहभागी भई परी�ा िदएकोमा  ४ वटा पद मा� 
पदपूित�को लािग  कारबाही भई सोहीबमोिजम िलिखत 
परी�ाको नितजा �काशन गरकेो काय�लाई िविधस�मत 
मा�न निम�ने ।

िश�क सेवा आयोग सानोिठमी भ�परुबाट 
िमित २०७३।१२।१९ मा �कािशत िव�ापनमा पनुः 
दरखा�त आ�ानस�ब�धी सूचनामा मा�यिमक तहको 
लािग िव�ापन नं.३०२ मा संवत् २०६१।४।२१ 
स�म �र� रहेको पदमा िमित २०४९।९।२० गतेभ�दा 
पिछ अ�थायी िनयिु� पाई २०७३ असार १५ स�म 
अिवि�छ�न �पमा अ�थायी काय�रत रहेको ह�नपुन� 
भनी उ�मेदवारको वा�छनीय यो�यता िनधा�रण गरकेोमा 
िनवेदकह�को सो यो�यता पगेुको भ�ने िनवेदन िजिकर 
रहेको छ । िवप�ी िश�क सेवा आयोगले लेखा िवषय 
िश�कको �थायी पद सं�या ४ मा� पदपूित�को लािग 
कारबाही भई सोहीबमोिजम िलिखत परी�ाको नितजा 
�काशन गरकेो देिखयो । िमित २०७३।१२।१९ 
मा �कािशत सूचनाका आधारमा �रट िनवेदकह� 
अयो�य नदेिखएको, �रट िनवेदकह�को दरखा�त 
फाराम �वीकृित गरी अि�तम परी�ास�म सामेल 
गराई एकाएक दरखा�त फाराम र� गरकेो काय� 
�ेषपूण� देिखएको र दरखा�त फाराम र� गन� उिचत 
र पया�� आधार कारण नदेिखएको ह�दँा �रट िनवेदन 
मागबमोिजम िवप�ीह��ारा �रट िनवेदकह�लाई 
बाहेक गरी नितजा �कािशत गन� ग�रएको िनण�य सो 
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िनण�यबमोिजम �कािशत सूचनालगायतका काम 
कारबाहीह� उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने ।

अब, िमिसल सलं�न प�ाचारह�बाट लेखा 
िवषयका िश�कको दरब�दी ४ पदभ�दा बढी नै 
रहेको भ�ने देिखएकोले लेखा िश�कको �र� �थायी 
दरब�दीको के कित हो यिकन गरी ४ पदभ�दा बढी 
भएमा परी�ामा सामेल भएका िनवेदकह�ले �यूनतम 
उ�ीणा�ङ्क �ा� गरकेो भए �र� पदको अनपुातमा 
िलिखत परी�ाफल �कािशत गनु�  भनी िवप�ी िश�ा 
सेवा आयोगको नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल माघ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CI-१४८०, १४८१, 
ज�गा िखचोला मेटाई घर भ�काई हटाई ज�गा चलन, 
महरा चमार िव. पारस राम महरा, बनारसी महरासमेत 
िव. राम महरा

��ाद महराको नाउमँा नापी भएको िक.नं. ६० 
को ०-०-४ घरबास िम�हीको ज�गा मैले िनजको छोरा 
टईट महराबाट हालैको बकसप�बाट �ा� गरकेो र उ� 
ज�गा १२ कनवुा ज�गा नरबढी भएकोमा िवप�ीम�येका 
िहरालालले उ� ज�गाको पि�म उ�र कुनाबाट ०-०-
१ ज�गा क�जा गरी घर बनाउन ुभएको, िवप�ीम�येका 
बनारसी महरा चमार र गया महरा चमारले उ� ज�गाको 
पूव�बाट ०-०-१ ज�गा क�जा गरी घर िनमा�ण गरी बाकँ� 
रहेको िक.नं. ६० को स�पूण� खाली ज�गासमेत क�जा 
गरी िखचोला गरकेो ह�दँा िखचोला मेटाई घर भ�काई 
हटाई चलनसमेत चलाई पाउ ँ भ�ने वादीको िफराद 
दाबी रहेकोमा दाबीको ज�गामा िखचोला गरकेो होइन, 
वादीको ज�गा िमची घर बनाएको होइन भ�ने आदेश 
कुमार राम, कमलेश राम चमार, नरशे राम चमार, 
बनारसी महरा, ह�रशंकर राम, िललावती देवी, रामबाब ु

महरा चमार र गया महरा चमारको संय�ु �ितउ�र 
िजिकर तथा वादी दाबीबमोिजम मैले ज�गा िखचोला 
गरी घरसमेत बनाएको होइन । दाबीको ज�गामा वादीको 
हक कायम ह�नभु�दा अगावै २०२९ साल घर बनेको 
ह�दँा घर बनाउने ११ नं. को हद�याद नाघी दायर भएको 
िफराद खारजे ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादी िहरालाल महतो 
चमारको अल�गै �ितउ�र िजिकर रहेको देिखने । 

��ततु म�ुामा िववादको िन�पणका लािग 
स�ु िज�ला अदालतबाट भएको आदेशानसुार 
भई आएको न�सा कु�डलीको न.नं. ४ को पूव� 
िसमानाबाट पि�म िसमानालाई आधारिव�द ु िलई 
िहरालालले बनाएका घरह�बाहेक गरी नाप गदा� ह�न 
आउने ०-०-४ ज�गास�म वादीको ठहन� ह�दँा सो 
हदस�म �ितवादीम�येका िहरालालले िखचोला गरकेो 
ठहछ�  भनी भएको फैसलाउपर वादीले पनुरावेदन 
अदालत हेट�डामा पनुरावेदन गरकेो देिख�छ । 
वादीले दाबी िलएको ज�गा ��ाद महरा चमारले 
वनारसी महरा चमारलाई िमित २०२९।१।५ मा 
�.१६,१७०।- िलई घरसारमै िब�� गरकेो भनी यी 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले िजिकर िलएकोमा �यसरी 
ख�रद गरी िलएको �माण कागज पेस गन� सकेको 
िमिसलबाट देिखदँनै । िववािदत िक.नं.६० को ज�गा 
��यथ� वादीले ��ाद महरा चमारको छोरा टईट 
महराबाट र.नं.६२९२ िमित २०६७|१२|२८ मा 
हालैको बकसप�को िलखतबाट हक �ा� गरी सो 
ज�गामा िनजको हक �थािपत भएको दिेखएको छ । 
िववािदत ज�गाको पि�म उ�र कुनामा बसोबास गरकेा 
�ितवादीह�ले थप ज�गा क�जा गन� िनयतबाट सोही 
ज�गाको पूव� दि�ण कुनामा पिछ अ�थाई छा�ो बनाएको 
भ�ने देिखयो । आ�नो हक नै नप�ुने ज�गामा बनाएको 
अ�थायी छा�ोको आधारमा ज�गामा हक िसज�ना ह�ने 
अव�था ह�दँैन । यसै स�दभ�मा पनुरावेदक �ितवादी 
भ�ुला बातँरसमेत ��यथ� वादी अि�बकादेवी पाठक 
भएको ज�गा िखचोला चलन म�ुामा यस अदालतबाट 
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आ�नो हक नै नभएको ज�गा भोग गद�मा सो ज�गामा 
यी पनुरावेदक �ितवादीह�को हक �थािपत ह�न स�ने 
अव�था आउदँैन  (ने.का.प.२०७४, अङ्क १२, 
िन.नं.९९१४, प.ृ४८४) भनी िस�ा�त �ितपादन 
भएको अव�था ह�दँा स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला केही उ�टी गरी िववािदत िक.नं.६० को 
पि�म उ�र कुनामा रहेको एउटा घरबाहेक अ�य कुरामा 
�ितवादीह�ले िखचोला गरकेो ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको फैसला अ�यथा नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट िववािदत 
िक.नं.६० को ज�गाको न.नं. ४ को पि�म उ�र कुनामा 
रहेको घरले चच�को बाहेक अ� ज�गा वादीको नै दिेखदँा 
सो एउटा घरबाहेक अ�यमा वादी दाबीअनसुार दाबी 
प�ुने गरी ठहर गनु�पन�मा ०-०-४ ज�गा मा�ै वादीको 
ठह�याई भएको स�ु पसा� िज�ला अदालतको फैसला 
केही उ�टी भई पि�म उ�र कुनाको घरमा स�म वादी 
दाबी नपगुी अ�मा िखचोला गरकेो ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७०।१०।२६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुमार मा�के
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल साउन २९ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०६४०,  ०७३-
CR-०२१९, ०७२-CR-०२२०, डाकँा चोरी,  
िस�राज  खड्का िव.  नेपाल सरकार, िभमबहादुर 
रोकाया िव. नेपाल सरकार, गोिव�दराज अव�थी िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादी िस�राज खड्काले आरोिपत 
कसरुको वारदातमा संल�न भई डाकँा चोरी गरकेो भ�ने 
त�य सह�ितवादीम�येका डे�जर भ�ने ितलकराम 
चौधरी, उ�म भ�ने जलेवा रानाको बयानसमेत पिु� 
ह�न आएको देिख�छ । �ितवादी िस�राज खड्काको 

पनुरावेदन िजिकरअनसुार केवल सहअिभय�ुको 
पोलको आधारमा कसरु कायम भएको भ�ने कुरा 
िमिसल सलं�न �माणसमेतबाट खि�डत भएको 
देिखएकोले िनजको िजिकर त�यपरक र कानूनस�मत 
मा�न िमलेन । यसबाहेक डाकँा गरी लगेको यासा�ग�ुबा 
िनजले लगेर बेची �ा� रकम अ�य �ितवादीह�लाई 
बाडेँको भ�ने देिखएबाट िनज �ितवादी ��ततु डाकँा 
चोरी वारदातको योजनाकार भएको पिु� ह�न आएकोले 
स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट �ितवादी िस� 
खड्कालाई मलुकु� ऐन, चोरीका महलको १ नं. 
िव��को कसरु अपराधमा ऐ.४ र ६ नं. बमोिजम 
कसरु गरकेो ठह�याई ऐ.१२ र १४(४) नं. बमोिजम ६ 
वष� कैदको सजाय भई िबगोको डेढी ज�रवाना र ऐ.का 
२१ नं. बमोिजम जाहेरवालाको िबगोसमेत भराई पाउने 
ठहर गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िदपायलको फैसला 
अ�यथा देिखन नआउने ।

�ितवादी िभमबहादकुो कसरुमा संल�नता 
छैन भने सौगात होटलमा जान ु पन� कारण के 
िथयो ? भनी �माण ऐन, २०३१ को दफा ३१ बमोिजम 
�मािणत गनु�पन� ह��छ । �ितवादीम�येका जलेवा राना, 
ितलकराम चौधरीले, �. िभमबहादरु रोकायासमेतको 
सलं�नता नरहेको भए पो�न ुपन� कारण के िथयो भ�ने 
कुरा �ितवादी िभमबहादरु रोकायाले खलुाउन सकेको 
देिखदँनै । मलुकु� ऐन, चोरीको ६ नं. का शतगर कानूनी 
�यव�थाअन�ुप ४ जनाभ�दा बढ्ताको जमात भई 
हातहितयार िलई जबरज�ती यासा�ग�ुबा चोरी भएको 
अव�थामा िभमबहादरु रोकाया संल�न रहेको कुरा 
िकटानी जाहेरी सह�ितवादीको बयानबाट समेत पिु� 
भइरहेको र सौगात होटलको कोठामा जानकुो कारण 
र सजायबाट �रहाई पाउन ु पन� कुराको सबदु �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोिजम �ितवादी 
भीमबहादरु रोकायले �मािणत गन� नसकेबाट �ितवादी 
िभमबहादरु रोकाया उ� डाकँा चोरीको वारदातमा 
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संल�नता रहेको पिु� भएकोले मलुकु� ऐन, चोरीका 
महलको १ नं. िव��को कसरु अपराधमा ऐ.४/६ 
नं. बमोिजम कसरु गरकेो ठह�याई िनजलाई ६ वष� 
कैदको सजाय भई िबगोको डेढी बढाई ज�रवाना भई 
जाहेरवालाको चोरीको िबगो ऐ.को २१ नं. बमोिजम 
भराई पाउने ठह�याएको फैसला मनािसबै दिेखयो । 
िभमबहादरु रोकाया आफँै म�य�थ उ� यासा�ग�ुबा 
ख�रद िब�� गराउनस�म संल�न भएको ह�दँा डाकँा 
गन�मा संल�न रहेको भ�न िम�दनै भ�ने िव�ान् कानून 
�यवसायीह�को बहस तक� सगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अका� �ितवादी गोिव�दराज अव�थीको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� �ितवादी काल ु
लामा र जाहेरवालाह�का िबच यासा�ग�ुबा ख�रद िब�� 
गन�को लािग िज�ला कैलाली मालाखेती गा. िव.स. वडा 
नं. ७ अ��रया ि�थत होटेल सौगातमा भेटाएको कुरामा 
िनज सािबतै रहेको, जाहेरवालाह�को यासा�ग�ुबा 
�े� होटलबाट सौगात होटलमा �याउन लगाई 
िनजसमेतको उपि�थितमा फाल ु लामाले यासा�ग�ुबा 
छािनरहेको अव�थामा भीमबहादरु रोकायाले बोलाएका 
जलेवा रानासमेत तीनजना हातमा पे�तोल िलई 
जाहेरवालासमेतको हात ख�ुा बाधँी यासा�ग�ुबा िलई 
गएको कुरा जलेवा रानासमेतको अदालतको बयानबाट 
देिख�छ । �ितवादी गोिव�दराज अव�थीको स�लाहले 
नै �ितवादी काल ु लामा यासा�ग�ुबा िक�ने बहानामा 
होटल सौगातमा गई यी �ितवादीको उपि�थितमा याचा� 
छािनरहेको अवसरमा अचानक ब�ी गएको अवसर 
पाररे ियनीह�को मत स�लाहअनसुार नै िस�राज 
खड्का, जलेवा राना, ितलकराम चौधरीसमेतका 
�यि�ह� गई यासा�ग�ुबा, मोबाइललगायतका सामान 
डाकँा चोरी गरी भागेको त�य �थािपत भइरहेको 
अव�थामा �ितवादी गोिव�दराज अव�थीले आफू 
सौगात होटलमा जान ुपन�, काल ुलामा र जाहेरवालाको 
िबच भेटघाट गराउनकुो कारण र �योजन के िथयो ? 
सो कुरा पिु� ह�ने कुनै िव�वसनीय �माण �ितवादी 

गोिव�दराज अव�थीले िदन सकेको िमिसलबाट 
नदिेखने । 

�ितवादी गोिव�दराज अव�थीले आरोिपत 
कसरु गरकेो होइन वा वारदातमा संल�न रहेको छैन भनी 
िलएको पनुरावेदन िजिकर पिु� ह�ने कुनै िव�वसनीय 
र यिु�य�ु �माण पेस गन� सकेको अव�था नदेिखदँा 
अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याई 
िनजलाई ६ वष� कैदको सजाय भई िबगोको डेढी बढाई 
ज�रवाना भई जाहेरवालाको िबगो ऐ.महलको २१ 
नं. बमोिजम भराई पाउने ठह�याएको स�ु कैलाली 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत िदपायलको फैसला अ�यथा देिखन 
आएन । उ� फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउन ु पछ�  भ�ने यी पनुरावेदक �ितवादी 
गोिव�दराज अव�थीको पनुरावेदन िजिकर तथा 
िनजतफ� का िव�ान् कानून �यवसायीको बहस बुदँासगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
यी पनुरावेदक �ितवादीह� भीमबहादरु रोकाया, 
गोिव�दराज अव�थी र िस�राज खड्काले चोरीको १ 
नं. को कसरु अपराधमा ऐ. ४, ६ नं. बमोिजम कसरु 
गरकेो दिेखदँा िनजह�लाई जनही ६ वष� कैदको सजाय 
भई िबगोको डेढी बढाई ज�रवाना र चोरीको िबगो ऐ.को 
२१ नं. बमोिजम �ितवादीह�बाट जाहेरवालाले भराई 
पाउने ठहर गरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
िदपायलबाट िमित २०७०।११।६ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुमार मा�के
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल साउन २७ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CI-०१९४, ज�गा 
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िखचोला मेटाई घरको िपलर हटाई पाऊँ, अमृतलाल 
चौधरी िव. नारायण चौधरी

वादीले आ�नो नाउ ँ दता�को िक.नं. ३५२ 
को ०-०-१० ज�गाम�ये पि�मतफ� बाट ०-०-४ 
ज�गा �ितवादीले आ�नो िक.नं. ३२४ को ज�गामा 
िमसाई िखचोला गरकेो भनी दाबी िलएकोमा वादीको 
ज�गा आफूले िखचोला गरकेो नभई वादीको ज�गाको 
पूव�तफ�  रहेको कुसहा बेलही सडकमा परकेोले िनजको 
ज�गा ज�गाधनी �माणपजुा�भ�दा कम ह�न गएको हो । 
आ�नो ज�गामा िपलर लगाई घर बनाउन लागेको भनी 
�ितउ�र िजिकर िलएको देिख�छ । ज�गाधनी दता� 
�माण पजुा�को छाया�ँित तथा नापी काया�लयबाट 
�ा�त �ायल चेकसमेतबाट वादी दाबीको िक.नं. ३५२ 
मा ०-०-१० ज�गा रहेको देिख�छ । �ितवादीको िक.नं. 
३२४ मा ०-१-१३१/

२
 ज�गा रहेको भ�ने िमिसल 

संल�न रहेको �ायल चेकबाट देिख�छ । स�ु िमिसल 
संल�न न�साको नाप िववरणमा न�सा नं.३ को िक.नं. 
३५२ मा ०-०-९.०४ रही वादीको भोगचलन रहेको 
देिख�छ । िववािदत न.नं.४ मा ०-०-४.६५ रही वादीले 
दाबी गरकेो भनी जनाइएको छ । वादीको �े�तामा 
उि�लिखत ज�गाभ�दा ०.४६ ज�गा घटी देिखएको छ । 
न.नं.५ र न.नं.६ को �ितवादीका नाउकँो िक.नं.३२४ 
को ज�गाको �े�फल ०-१-१३.६१ देखाइएको छ जनु 
�ायल चेकभ�दा ०-०-०.११ ले बढी ह�न जा�छ । 
य�तो अव�थामा �ितवादीले वादीको ज�गा िखचोला 
गरकेो हो िक भ�नेतफ�  हेदा� न.नं.४ मा रहेको �े�फल 
०-०-४.६५ िववािदत देखाइए तापिन वादीको दता� 
�े�ता र नापी काया�लयबाट �ा�त �ायल चेकसमेतबाट 
देिखएको ०-०-१० ज�गामा ०-०-०.४६ ज�गा घटी 
भएको दिेखएको छ । �ितवादीको नाउ ँदता�को िक.नं. 
३२४ र वादीको नाउ ँदता�को िक.नं. ३५२ को ज�गाको 
�व�प हेदा� सभ� नापीका बखत तयार भएको न�सा 
र अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुकामा दखेाइएको 
न�साको �केच फरक देिखएको छ । अदालतबाट 

भएको न�सा �केचमा देखाइएको िववािदत न.नं. ४ 
को ०-०-४.६५ ज�गा वादीको िक.नं. ३५२ मा थप 
ग�रिददँा सभ� नापीको न�साको �व�प नै फरक पन� 
देिख�छ । ज�गाको दता� �े�तामा उ�लेख भएको 
ज�गाको �े�फल नापीबाट तयार भएको न�साले 
समिथ�त ह�न ुपद�छ । नापीको समयमा ज�गा भोगअनसुार 
नाप न�सा ह�दँा केही मा�ामा फरक पन� गई ज�गा 
बढ्ने (नरबढी) वा घट्ने (नरघटी) ह�न स�ने ह��छ । 
धेर ैसमयअगािड भएको सभ� नापीको न�साबमोिजम 
�ितवादीको दता�को िक.नं. ३२४ िभ� रहेको िववािदत 
न�सा नं.४ को ज�गा वादीको िक.नं. ३५२ मा दता� 
�े�ताअनसुार ज.िव.०-०-०.४६ नपगु भएको भ�ने 
आधारमा िखचोला ठहर गन� �यायसङ्गत देिखदैँन । 
िववािदत भिनएको न.नं.४ को �े�फल ०-०-४.६५ मा 
�ितवादीको िक.नं.३२४ िभ�को ज�गा नै रहेको देिखन 
आएकोले वादी दाबी प�ुन स�ने नदेिखने ।

तसथ�, िववाद देखाइएको न.नं. ४ को 
०-०-४.६५ को ज�गाम�येबाट वादीको नपगुजितको 
०-०-०.४६ ज�गामा �ितवादीले िखचोला गरी िपलर 
बनाएको देिखदँा �ितवादीबाट िखचोला मेटाई िपलर 
हटाई चलनसमेत पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७१।३।२ मा भएको फैसला 
निमलेकोले उ�टी भई वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल फागनु ३० गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७२-CR-००५८, जबरज�ती 
करणी, अिनल राजवंशी िव. नेपाल सरकार

आ�नी वष� १४ क� पीिडता ख६ लाई िपसाब 
गन� गएको अव�थामा िज�ला झापा,  अनारमनी गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. ५ ब�ने अिनल राजवंशीले 
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िविभ�न धाक ध�क� िदई डर �ासमा पारी जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने ख�ुन आएको ह�दँा िनजउपर 
कानूनबमोिजम कारबाही होस् भ�ने बेहोराको 
इलाराम िव.क.को जाहेरी दरखा�तबाट ��ततु म�ुा 
उठान भएको देिख�छ । �ितवादी अिनल राजवंशीले 
अनसु�धान अिधकारीसम� सहमितमा करणी भएको 
भनी करणी गरकेो कुरा �वीकार गरी बयान गरकेो देिखए 
तापिन अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो दिेख�छ । जाहेरवाला इलाराम िव.क.ले 
अदालतमा बकप� गदा� �ितवादी अिनल राजवंशीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी पीिडतको आमाले 
भनेकोले थाहा पाएको ह� ँ। पीिडतको मिहनावारी खलुी 
हा�यो मिहनावारी १५-२० िदन रोिकएको कारणले 
जाहेरी िदएको ह� ँभनी करणी गरकेो कुरा झ�ुा हो करणी 
गरकेो होइन भनी बकप� गरकेो देिख�छ । �यसैगरी 
पीिडत ख६ ले बकप� गदा� �ितवादी अिनल राजवंशीले 
जबरज�ती करणी भएको होइन । सहमितमा पिन करणी 
भएको होइन भनी बकप� गरकेो देिख�छ । घटना 
िववरणमा कागज गन� प�ुपलाल वलीले आफूले घटना 
िववरणमा लगाएको ह�ला सनेुको भरमा मा� लेखाएको 
ह� ँ भनी बकप� गरकेो दिेख�छ । पीिडतको शारी�रक 
परी�णस�ब�धी मेची अ�चल अ�पतालको िमित 
२०६८।७।६ को प�मा िनजलाई करणी भए नभएको 
यिकनसाथ भ�न नसिकने, िनजको योिनको आसपास 
कुनै घाउ चोट छैन, िनजको हाइमन �याितएको छ । 
िनजको योिन, �तन तथा शरीरको संवेदनशील भागमा 
घाउचोट केही छैन भनी �ितवेदन िदएको देिखने ।

कसैले कुनै �यि�उपर दोष वा अिभयोग 
लगाउछँ भने �यसरी दोष वा अिभयोग लगाउन 
मा� पया�� ह�दैँन सो कुरा �माणको आधारमा पिु� 
गनु�पछ�  । फौजदारी म�ुामा अिभय�ुमािथ लगाइएको 
आरोप वादी प�ले पूण� �पले �मािणत गनु�पछ�  । 
�ितवादीउपर लगाइएको ��ततु अिभयोग शङ्कारिहत 
तवरबाट �मािणत गन�को लािग वादी प�बाट पेस ह�न 

आएको �माणह�लाई केलाउदँा पीिडता ख ६ लाई 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी जाहेरी 
िदएका छन् । मौकामा कागज गदा� जाहेरवालीले 
छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो ह�न् भनी लेखाएको 
पाइ�छ । अदालतमा उपि�थत भई िनजह�ले बकप� 
गदा� जाहेरी तथा मौकामा लेखाई िदएको कागजभ�दा 
िभ�न िकिसमले करणी गरकेो कुरा झ�ुा हो करणी 
गरकेो होइन भनी बकप� गरकेो देिख�छ । यसरी जाहेरी 
दरखा�त र पीिडतले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो कागजको िव�सनीयता खि�डत ह�न गएको 
देिखने ।

िचिक�सकको �ितवेदनअनसुार १६-
१८ वष�को अव�थाक� जाहेरवालीलाई परप�ुषले 
जबरज�ती करणी गद�छ भने सो अव�थामा 
सामा�यतया दईुिबच सङ्घष� ह�नपुन�, सङ्घष� ह�दँा 
शरीरका बािहरी भागमा चोटपटक र सङ्घष�का िच� 
देिखन ु पन� ह��छ । �वा�नी मािनसले �ने कराउने 
िच�याउने अव�था ह��छ । ��ततु िववादमा पीिडतको 
शारी�रक परी�ण �ितवेदनबाट जबरज�ती करणी 
ह�दँा ग�ुताङ्ग तथा शरीरमा पन� स�ने घाउ चोट एवम् 
सङ्घष�का िच�ह� पीिडतको शरीरमा रहेको देिखएको 
छैन । पनुरावेदक �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो कसरुमा इ�कारी 
रही बयान गरकेो पाइ�छ । जाहेरवाला तथा पीिडतले 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� जाहेरी तथा 
मौकामा लेखाई िदएको कागजभ�दा िभ�न िकिसमले 
करणी गरकेो कुरा झ�ुा हो करणी गरकेो होइन भनी 
बकप� गरकेो र ह�ला ह�लाको भरमा जाहेरी िदएको 
भनी लेखाएको दिेखने ।

तसथ� उ�लेख ग�रएको िववेचनाको आधारमा 
जबरज�ती करणी भए गरकेो �माणको अभावमा 
अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु पनुरावेदक 
�ितवादीबाट भए गरकेो मा�न िमलेन । अिभयोग माग 
दाबीबमोिजमको कसरु �ितवादीबाट भए गरकेो नह�दँा 
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िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याई 
स�ु झापा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उ�टी 
गरी िनज �ितवादी अिनल राजवशंीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम ६ वष� 
कैद र सोही महलको १० नं. बमोिजम �. ५०००।– 
�ितपूित�  भराइिदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
इलामबाट िमित २०७१।३।४ मा भएको फैसला उ�टी 
भई �ितवादी अिनल राजवंशीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल असार २९ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-१०५५, कत��य �यान 
र जबरज�ती करणी, अिजत ढकाल िव. नेपाल सरकार

�ितवादी अिजत ढकालको मतृक रीता 
ग�ुङसगँ �ेमस�ब�ध भएको र िनज अक� केटासगँ 
िहडेँको र यी �ितवादीसगँ मतृकले िववाह गन� नमानेको 
कारण �ितवादी र मतृकिबच पूव��रसइवी ह�न गएको 
र �ितवादीले मतृकलाई मान� योजना बनाई घ�ुन 
जाउ ँ भनी नवुाकोटको स�तक�या जङ्गलमा लगी 
जबरज�ती करणी गरी मतृकको नाकमखु थनुी कत��य 
गरी मारकेो र मतृकलाई �खमा बाधँी छाडेको त�य 
उि�लिखत िमिसल सलं�न कागज �माणह�बाट दिेखन 
आएबाट मतृकलाई त�काल उठेको �रसले मारेको हो 
भनी �ितवादीको अदालतको बयान तथा पनुरावेदन 
िजिकर िव�वसनीय देिखन आउदैँन । �ितवादी अिजत 
ढकालले मतृकलाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
मतृकको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट देिखएको, 
�ितवादीको शरीरमा पीिडतको नङले कोत�रएका 
चोटह� देिखन ुर यी �ितवादीको दािहने �युडँामा चोट 
ह�नलुाई जबरज�ती करणीको ल�ण तथा जबरज�ती 
करणी गदा�का सङ्घष�का िच�ह� / ल�णह� भएको 

भनी मा�नपुन� देिखन आउने ।
स�ु िज�ला अदालतले यी �ितवादीलाई 

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो भनी सोही महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र जबरज�ती 
करणीको महलको १ र ३(५) नं. बमोिजम कसरु 
गरकेो भनी सोही महलको ३(५) नं. बमोिजम ७ वष� 
कैद गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरकेो उ�च अदालत 
पाटनको फैसला िमलेकै देिखदँा अ�यथा गनु�पन� 
देिखएन । आवेश�े�रत ह�या ह�दँा �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. बमोिजम सजाय गरी जबरज�ती 
करणीतफ�  कसरु नगरकेो ह�दँा जबरज�ती करणीमा 
सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट 
�ितवादी अिजत ढकाललाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद र जबरज�ती करणीको ३(५) 
नं. बमोिजम ७ वष� कैद ह�ने ठह�याएको नवुाकोट 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो उ�च 
अदालत पाटनको िमित २०७४।०७।२० को फैसला 
सदर ह�ने ठहछ�  । आवेश�े�रत ह�या ह�दँा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम 
सजाय गरी जबरज�ती करणीतफ�  कसरु नगरकेाले 
सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन
नस�ने ।

अब, �ितवादी अिजत ढकाललाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय भए पिन मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा 
“कानूनमा कुनै कसरुबापत सव��वको सजाय ह�ने रहेछ 
भने यो संिहता �ार�भ भएपिछ �य�तो कसरुमा सजाय 
गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन” भ�ने कानूनी 
�यव�था भएकोले िनज �ितवादी अिजत ढकालको 
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सव��व ग�ररहन नपन� ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर : �ेमबहादुर थापा
इित संवत् २०७६ साल भदौ ८ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-२२५३, कत��य �यान 
तथा िव�फोटक पदाथ�, न�दबहादुर बुढा िव. नेपाल 
सरकार

��ततु म�ुाका �ितवादी न�दबहादरु बढुाले 
मतृक �ीमतीलाई खकुुरीले पाखरुा र घाटँीमा हानी, 
घाटँी रटेी ह�या गरकेो भनी आरोिपत कसरुमा सािबत 
भई अनसु�धानको �ममा र अदालतमा बयान गरकेो, 
दसीका �पमा बरामद भएको खकुुरी आफूले ह�या 
गन� �योग गरकेो भनी सनाखत गरकेो देिखएको, 
दािहने हातको कुमको भागमा लामो धा�रलो हितयारले 
काटेको घाउ, घाटँीमा लामो धा�रलो हितयारले रटेेको 
गिहरो घाउ रहेको भ�ने लास जाचँ �कृित मचु�ुकाबाट 
देिखएको, घाटँीमा धा�रलो हितयार �हारबाट भएको 
घाउ चोटका कारण अ�यिधक र��ाव भई मतृक 
मौसरा बढुाको म�ृय ुभएको (sharp force injury on 
the neck leading to excessive hemorrhage) 
भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट ख�ुन आएको 
र िमिसल संल�न मतृक मौसरा बढुाको लासका 
फोटाह�समेतबाट यी �ितवादीले मतृकलाई पाखरुा र 
घाटँीमा खकुुरी �हार गरी कत��य गरी मारकेो भ�ने पिु� 
ह�न आउने ।

मौकामा मािनस तथा वारदातका ��य�दश� 
भिनएको मतृक एवम् �ितवादीका छोरी व�दना बढुाले 
अदालतमा बकप� गदा�, आ�नो बबुाले आमालाई 
च�ुठो समाती लताद� कोठािभ� लगी खकुुरीले घाटँीमा 
�हार गरी मारकेो मैले �यालबाट दखेेको ह� ँ भनी 
लेखाइिदएको र जाहेरवाला मिनराम घत�ले बकप�मा 
�ितवादीको सािबती बयानलाई समिथ�त ह�ने गरी 

बकप�मा लेखाएको ह�दँा सो वारदातलाई अझ थप पिु� 
भइरहेको देिखनकुा साथै �ितवादीका सा�ी सिु�मता 
देवकोटाले यी �ितवादीले �ीमतीको ह�या गरपेिछ 
खनु लागेको खकुुरी �याई यही खकुुरीले �ीमतीलाई 
मारे ँअब अ� दईुजनालाई पिन माररे जेल जा�छु भनी 
गरकेो बकप�लगायत िमिसल संल�न सबदु �माणबाट 
�ीमती मौसरा बढुालाई कत��य गरी मारकेो भ�ने 
�ितवादीको सािबती बयान समिथ�त भइरहेको देिखदँा 
ियनै �ितवादीको कत��यबाट मतृक मौसरा बढुाको म�ृय ु
भएको भ�ने अिभयोग दाबी पिु� ह�न आएकाले िनज 
�ितवादीका हकमा भएको उ�च अदालत तलुसीपरुको 
फैसलालाई अ�यथा मा�नपुन� नदेिखने ।

वारदात �थलबाट �लाि�कको थैलीमा कालो 
रङको १०५ �ाम बा�दको धलुो र २ वटा �यजु 
वायर बरामद भएको भ�ने घटना�थल मचु�ुकाबाट 
देिखएको, उि�लिखत �यजु तार र बा�द आफूले 
माछा मान�को लािग घरमा राखेको हो भनी बयान 
गरकेो र बरामद भएको बा�दज�तो ग�ध आउने कालो 
रङ्गको धलुो र �यजु वायर िव�फोटक पदाथ� भएको 
भ�ने के��ीय �हरी िविधिव�ान �योगशालाको परी�ण 
�ितवेदनबाट देिखएको र यी �ितवादीले �य�तो 
िव�फोटक िचजव�त ु रा�ने इजाजत िलएको भ�ने 
नदिेखदँा िनजले कसरुसमेत गरकेो पिु� ह�न आएकाले 
उ�च अदालत तलुसीपरुको फैसलालाई अ�यथा 
गनु�पन� नदिेखने ।

अब उ�च अदालत तलुसीपरुबाट �ितवादी 
न�दबहादरु बढुालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं. र १३(३) नं. को कसरुमा ऐजन १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहरी भएको फैसलाको स�दभ�मा हेदा� िनजलाई सोही 
महलको १ नं. र १३(१) नं. को कसरुमा ऐजन १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको 
दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी 
सोही महलको १ नं. र १३(३) नं. को कसरुमा ऐजन 
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१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरी 
सजाय गरकेो दिेखयो । सोही १३ (३) नं. र १३(१) नं. 
बमोिजम ह�ने सजायमा ताि�वक िभ�नता नदेिखएकाले 
केही ग�ररहन ुपरने । िनज �ितवादीले सोही महलको 
१३(१) नं. मा विण�त “धार भएको वा नभएको 
जोखमी हितयार गै�ले हानी, रोपी, घोची �यान 
मारमेा जितजना भई हितयार छाडेको छ उित जना 
�यानमारा ठहछ�न् । सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पछ� ” 
भ�ने �यव�थाबमोिजमको कसरु गरकेो देिखने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारणह� तथा 
कानूनी �यव�थासमेतबाट �ितवादी न�दबहादरु 
बढुालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. 
र १३(१) नं. को कसरुमा ऐजन १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने र िव�फोटक 
पदाथ� ऐन, २०१८ को दफा ४(१) को कसरुमा ऐजन 
दफा १०(१)(ख) बमोिजम थप ०।३।० (तीन मिहना) 
कैद र �. २,०००।- (दईु हजार �पैया)ँ ज�रवानासमेत 
ह�ने ठह�याएकोमा मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा ४० (२) अनसुार िनज �ितवादीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय नह�ने भई ज�मकैदको सजाय मा� 
ह�ने देिखदँा स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याई भएको उ�च अदालत 
तलुसीपरुको फैसला सदर ह�ने ।

�ितवादी न�दबहादरु बढुालाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय भए पिन मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा 
“कानूनमा कुनै कसरुबापत सव��वको सजाय ह�ने रहेछ 
भने यो सिंहता �ार�भ भएपिछ �य�तो कसरुमा सजाय 
गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन” भ�ने कानूनी 
�यव�था भएकोले िनज �ितवादी न�दबहादरु बढुाको 
सव��व ग�ररहन नपन� ।

अब ��ततु म�ुाका �ितवादी न�दबहादरु 
बढुा र मतृक मौसरा बढुाबाट ज�म भएक� वष� ११ क� 

छोरी व�दना बढुा नाबालक भएको त�य िमिसलबाट 
देिखएको र िनजलाई पालनपोषण गन� अिभभावकम�ये 
िनज बािलकाको बाब ुउि�लिखत सजायमा कारागार 
काया�लयमा कैदी जीवन िबताइरहेको र िनजक� 
आमा मौसरा बढुाको िनजै �ितवादीले कत��य गरी 
मारकेो ह�दँा िनजह�क� एक मा� नाबािलका छोरीको 
पालनपोषण गन� अ� कोही अिभभावक नभएकाले 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा ४८(ङ) 
बमोिजम यी नाबािलका छोरी व�दना बढुा िनजै बाब ु
न�दबहादरु बढुाको आि�त नै रहेको देिखएको 
अव�थामा सोही ऐनको दफा ४९ बमोिजम सोको 
सूचना स�बि�धत बालक�याण अिधकारीलाई िदनू ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल भदौ ८ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद ��े, ०७४-CR-०३४३ र १०५०, 
जबरज�ती करणी, हेमबहादुर तामाङ िव. नेपाल 
सरकार

पीिडता झागाझोली “ख” �वयम् ले 
अदालतसम� �ितवादीले ललाई फकाई, डर, �ास 
देखाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी बयान गरकेोलाई 
�ितवादीले अ�यथा भ�न सकेको अव�था दिेखदँैन । 
�यसैगरी �ितवादी हेमबहादरु तामाङले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� आफूले िनज पीिडतालाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी सािबत भई गरकेो बयानलाई 
अ�यथा हो भनी �ितवादीले �मािणत गन� सकेको 
पाइदँैन । य�तो अव�थामा अदालतसम� इ�कार 
रही बयान गरकेो आधारमा मा� िनज �ितवादीले 
कसरु गरकेो होइन भनी सफाइ िदन िम�ने अव�था 
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देिखन आएन । साथै घटनाको ��य�दश� कोही 
नभएको, शङ्का र अनमुानको भरमा दायर भएको 
भनी शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले पाउन ुपद�छ भ�ने 
स�ब�धमा िनण�य गनु�  पदा�, िनज �ितवादी पाले दाइले 
पीिडताको कपडा खोली जबरज�ती करणी ग�ररहेको 
अव�थामा कोठाको साइड �वालबाट हेदा� दखेी ह�ला 
ख�ला गरकेो भनी पीिडता सगँसगैँ खे�न गएक� 
पीिडताक� साथी िसज�ना पहरीले मौकामा लेखाई 
िदएको कागजबाट र जबरज�ती करणीको वारदातको 
��य�दश� पीिडता �वयम् ह�ने ह�दँा पीिडता झागाझोली 
“ख” ले अदालतसम� उपि�थत भई बकप� गदा� िनज 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो हो भनी बकप� 
गरबेाट िनज �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो पिु� 
ह�न आएको दिेखदँा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

पीिडताको �वा��य परी�णको �रपोट�  
हेदा�, “There is mucus secretion at orifice of 
vagina, seen swab was taken for analysis, 
there is dried whitish secretion seen on the 
underwear of child, and swab was taken 
perineal swab was taken” भ�नेसमेत बेहोराको 
पाटन अ�पतालको �वा��य परी�ण �रपोट�बाट 
देिख�छ । उ� �वा��य परी�ण �रपोट�मा पीिडताको 
योिन�ारमा mucus (यौन रसह�) देिखएको, पे�टीमा 
सकेुका सेतो यौनरसह� (secretion) ज�तो पदाथ� 
भेिटएको भ�नेसमेत उ�लेख भएको �रपोट�बाट 
देिख�छ । पीिडता प�रवित�त नाम झागाझोली “ख” ले 
लगाएको क��मा प�ुषको श�ुक�ट पाइएको भ�नेसमेत 
बेहोराको पाटन अ�पतालको परी�ण �रपोट�बाट 
देिख�छ । पीिडताले लगाएको पे�टीमा सेतो दाग रहेको 
भ�ने ख�ुन आएको छ । अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
�ितवादीले बयान गदा� पीिडताको योिनमा िलङ्ग दली 
वीय��खलन भएको र पे�टीमा दाग लागेको भनी भनेका 
छन् । पीिडताले पिन �ितवादीले वीय� �खलन गरकेा 

िथए भनी अदालतसम� बकप� गरकेो र सो कुरालाई 
समथ�न ह�ने गरी िवशेष� डा�टरले पिन पीिडताको 
पे�टीमा दाग रहेको र सो दाग वीय� हो भनी अदालतमा 
आई बकप� गरी िदएबाट �ितवादी िनद�ष रहेको भ�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।

जाहेरवाला झागाझोली “क” ले िदएको जाहेरी 
बेहोरा, पीिडता झागाझोली “ख” ले मौकामा लेखाई 
िदएको कागज बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी अदालतसम� गरकेो 
बकप�समेतलाई पिु� ह�ने गरी पीिडतालाई Sexual 
Assault भएको र पीिडताले लगाएको पे�टीमा 
श�ुक�ट पाइएको भ�ने �वा��य परी�ण �ितवेदन र 
बािलकाको तलको िभ�ी कपडामा एक िकिसमको दाग 
देिखएको र �ितवादीको वीय� पीिडताको योिनबािहर 
परकेो िथयो भ�ने �वा��य परी�ण गन� िचिक�सकको 
स�ु अदालतमा गरकेो बकप�बाट देिखदँा पीिडतालाई 
यी �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो कुरा पिु� ह�न 
आयो । नाबािलका वष� ९ क� पीिडताको यौनाङ्गस�म 
िलङ्ग दली वीय� �खलन गरकेो भ�ने व�तगुत 
�माणबाट पिु� भएको देिखने ।

यस स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�था हेदा�, 
मलुकु� ऐनको जबरज�ती करणी महलको १ नं. मा 
“कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म�जरुी निलई करणी 
गरमेा वा सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बािलकालाई 
िनजको म�जरुी िलई वा निलई करणी गरमेा िनजले 
जबरज�ती गरकेो ठहछ� ” भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । 
�यसैगरी ऐ.महलको ३(१) नं. मा “दस वष�भ�दा मिुनको 
बािलकालाई जबरज�ती करणी गरमेा १० वष�देिख 
१५ वष� कैद सजाय ह��छ” भ�ने �प� कानूनी �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । यसै स�दभ�मा िव�ण ुअिधकारी िव�� 
नेपाल सरकारको म�ुामा (ने.का.प.२०६३, अङ्क 
२, िन.नं. ७६५२) िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको 
पाइ�छ । ��ततु वारदातमा �ितवादीले ९ वष�को 
नाबािलकालाई जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�नाले 
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�ितवादीलाई जबरज�ती करणीको कसरुमा सजाय 
ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
मनािसब नै दिेखन आउने ।

अत: िववेिचत आधार एवम् �माणबाट 
�ितवादी हेमबहादरु तामाङलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणी महलको १ र ३(१) नं. िवपरीतको 
कसरुमा ऐ. महलको ३(१) नं. बमोिजम १० (दस) वष� 
कैद सजाय ह�ने र ऐ. १० नं. बमोिजम �ितपूित�बापत 
�.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ समेत िनज 
�ितवादी हेमबहादरु तामाङबाट पीिडतालाई भराउने 
भनी ठहर गरकेो स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७२।२।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िड�लीराम �साई
फैसला: िहरामाया अवाल
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर २ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१०८०, १०७९, 
०८९१, कत��य �यान, उषा के.सी. गौतम िव. नेपाल 
सरकार, रणबहादुर गौतम िव. नेपाल सरकार, अ�ण 
गौतम िव. नेपाल सरकार

आवेश�े�रत ह�यामा कानूनले उ�लेख गरकेा 
त�वह�म�ये कुनै एक त�वको िव�मानतालाई नै पया�� 
नमािनने । 

वारदातमा ��य� �माण भएको अव�थामा 
मानु�पन� खास कारणको खोजी गनु�  उपय�ु 
मािनदँैन । वारदात प�रि�थितज�य �माणमा अिडएको 
अव�था भएमा अिभय�ुले मतृकलाई मानु�  पन� खास 
कारणको खोजी गन� सिकने । 

हरके मनसाय�े�रत ह�यामा घातक वा 
जोिखमी हितयारको �योग िनणा�यक त�व ह�न 
स�दैन । साधारण लाठा, ढुङ्गा वा लात, म�ुकाको 

िनघा�त �योग म�ृयवुरण गराउनमा पया�� ह�न स�ने ।
�ितवादी अ�ण गौतमले मतृकलाई मानु�  

पन�स�मको �रसइवी रहेको र मान� पूव�योजना बनाई 
आएको िमिसलबाट देिखदँैन । �य�तै मतृकलाई लकु� 
चोरी र कुनै साङ्घाितक हितयारले नै हानेको पिन 
देिखएको छैन । नाग प�चमीको िदनमा मि�दरमा पूजा 
गन� स�ब�धमा आ�ना बाब ुआमासगँ मतृकले झगडा 
गरकेो देखी यी �ितवादी मतृक�ित �रस तथा आवेशमा 
आई घटना घटेको �प��पमा देिख�छ । सोही आवेश 
तथा �रसको कारण यी �ितवादीले मतृक लकु� बसेको 
टहरािभ� रहेको काठको टुल तथा इटँाका टु�ाह�ले 
आ�म िनय��णसमेत गमुाई कुनै सोच िवचार नै नगरी 
�हार गरकेो देिख�छ । मतृकलाई िहका�एको चोटको 
कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको दिेखएको अव�थालाई 
हेदा�  आवेश�े�रत ह�याकै �व�पमा मा�न ुपन� देिखदँा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट यी �ितवादीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी भएको फैसला �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा िमलेको देिखन नआउने । 

मतृक र  �ितवादी रणबहादरु गौतमिबच िववाद 
भई कुटिपट भएको अव�था देिखए तापिन मतृकले 
म�ृयपूुव� लेखाइिदएको कागज, ��य�दश�समेतले 
अ�ण गौतमले हानेको चोटको कारण मतृकको म�ृय ु
भएको हो भनी गरकेो गडाउ गरकेो, मतृकको घाउ 
जाचँ केस फाराममा टाउको र आखँािनर मा� ठुलो 
चोट भएको भनी उ�लेख भएको र मतृकको टाउकोमा 
लागेको चोटको कारणबाट म�ृय ु भएको भ�ने शव 
परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भई आएको दिेख�छ । यी 
�ितवादीले मतृकको के कुन अङ्गमा के कसरी कुन 
हितयारको �योग गरी क�तो िकिसमको चोट ला�न गई 
मतृकको म�ृय ुह�न गएको हो सो कुरा पिु� ह�न सकेको 
देिखदँनै । कत��य �यानज�तो ग�भीर िकिसमको 
फौजदारी कसरुमा आरोिपत �यि�ले गरकेो कसरुको 
स�ब�धमा शङ्कारिहत तवरबाट वादी प�ले प�्ुयाइ ँ
गनु�पन�मा मतृकलाई पन� गएको चोटको आधारमा ियनै 
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�ितवादीले नै �हार गरकेो चोटको कारणबाट मतृकको 
म�ृय ुभएको हो भ�ने िमिसल संल�न कागज �माणबाट 
पिु� ह�न सकेको नदेिखदँा केवल अनमुानका आधारमा 
फौजदारी कसरुज�तो जघ�य अपराधमा सजाय 
गन� िम�ने नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
कसरुदार ठहर गरी �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय गन� गरी भएको फैसला �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा िमलेको देिखन नआउने ।

उषा के.सी. पिछ मा� आउन ु भएको हो 
भनी स�ु अदालतमा आई बकप�समेत ग�रिदएको 
अव�थामा वारदात�थलमा नभई अ�य� रहेको 
भ�ने �ितवादीको पिु� ह�न नसके तापिन मतृकको 
म�ृयअुगावै भएको कागजमा यी �ितवादीले हात 
ख�ुाले िपटेको भ�ने उ�लेख छ तथािप मतृकको घाउ 
जाचँ केस फाराममा टाउको र आखँािनर मा� चोट 
भएको अ� चोट पटकको िनलडामह�मा उ�लेख 
नभएको अव�थामा र टाउकोको चोटको कारणबाट 
म�ृय ुभएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट उ�लेख 
भई आएको अव�थामा यी �ितवादीले �हार गरकेो 
चोटको कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको हो भ�ने पिन 
देिखदँैन । �ितवादीले आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
अनसु�धानको �ममा गरकेो बयानलाई अदालतमा 
उपि�थत भई समिथ�त ह�ने गरी बयान गरकेो दिेखएको 
र यी �ितवादीको चोटको कारणबाट मतृकको म�ृय ु
भएको िमिसल संल�न कागज �माणले मालाकार�पमा 
पिु� गन� सकेको नदेिखदँा यी �ितवादीलाई कसरुदार 
ठहर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसला �माण मू�याङ्कनको रोहमा िमलको दिेखने 
नआउने । 

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�बाट पनुरावेदन अदालत पाटनबाट �ितवादी 
अ�ण गौतमलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(३) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र िनजको 
साथ लागी कुटिपट गन� अ�य �ितवादीह� रणबहादरु 

गौतम र उषा के.सी. (गौतम) लाई सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरी 
भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई 
�ितवादी अ�ण गौतमले मि�दरमा पूजा गन� �ममा 
िववाद स�ु भएको र उसै मौकामा उठेको �रस 
था�न नसक� मतृकलाई इटँा �टुलले �हार गरी 
सो कारणबाट मतृकको म�ृय ु ह�न गएको दिेखदँा यी 
�ितवादी अ�ण गौतमलाई �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजम दस वष� कैदको सजाय ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीह� रणबहादरु गौतम र उषा के.सी. गौतमको 
चोटको कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको नदिेखदँा यी 
�ितवादीह� रणबहादरु गौतम, उषा के.सी. गौतमले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने । 
इजलास अिधकृत: मिनराम �वाली
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल काि�क २० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी सपना �धान 
म�ल, ०७२-CR-०९६४, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. रामबहादुर भ�ने पोडे 
तामाङ, सूय�बहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार

मौकाको जाहेरीलाई पीिडतले अनसु�धान 
अिधकारीसम� समथ�न गद� बयान गरकेो र िनजको 
मौकाको बयान �मािणतका लािग पीिडत अदालतमा 
उपि�थत ह�दँासमेत मौकामा भएको बयान कागजको 
सहीछाप र बेहोरा मेरो हो भनी �वीकार गरी स�ु 
िज�ला अदालतबाट समेत पीिडतको मौकाको 
बयान �मािणत भएको पाइयो । पीिडतलाई भारतको 
वे�यालयमा बे�ने उ�े�यले नेपालबाट भारत �याएको 
कुरा �वीकार गरी �ितवादी िमङ�यरु भ�ने सूय�बहादरु 
तामाङले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गरकेो 
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पाइ�छ । िनज �ितवादी िमङ�यरु भ�ने सूय�बहादरु 
तामाङले अदालतसम� कसरु गरेको होइन, म 
मामाघरमा िथए,ँ जाहेरवालीलाई िचि�दन ँ भनी 
कसरुमा इ�कार रही बयान गर ेतापिन अका� �ितवादी 
पीिडतका बबुा रामबहादरु भ�ने पोडे तामाङले पीिडत 
मेरो छोरी नवुाकोट एकलाई सूय�बहादरुले काठमाड� 
लगेका िथए भनी अदालतसम� बयान गरकेो पाइ�छ । 
यसरी पीिडतका बबुाले पीिडत नवुाकोट एक �ितवादी 
िमङ�यरु भ�ने सूय�बहादरु तामाङको सगँ साथमा 
गएको भ�ने त�यगत कुरा उ�लेख गरकेो दिेखयो । 
यस अव�थामा �ितवादी िमङ�यरु भ�ने सूय�बहादरु 
तामाङले आ�नो बयानमा पीिडत जाहेरवालीलाई 
िचि�दन भ�ने कुरा खि�डत भयो । यसथ� िमङ�यरु 
भ�ने सूय�बहादरु तामाङको अदालतसम�को बयानमा 
दाबीअनसुारको कसरु गरकेो होइन भ�ने बेहोरा 
िव�ासलायक नदेिखने ।

��ततु म�ुामा पीिडतले जाहेरी िददँा नै 
काठमाड� ला�छु भनी �ितवादीले रलेसमेत चढाई 
भारत बे�न प�ुयाएको भनी उ�लेख भएको देिख�छ । 
पीिडतको मौकाको जाहेरी र बयान स�ु अदालतबाट 
�मािणतसमेत भएकाले पीिडतलाई बे�ने उ�े�यले 
िवदशे भारत प�ुयाएको भ�ने कुरा िमिसल संल�न 
�माणह�बाट पिु� ह�न आएकोले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभनी पनुरावेदन िजिकर र सोलाई समथ�न 
गरी ��ततु भएको बहससगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी रामबहादरु भ�ने पोडे तामाङले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� छोरीलाई भारतमा 
रा�ो काम लगाइिदने भनी �ितवादीह� सूय�बहादरु 
तामाङ र हक� बहादरु तामाङले भनेका ह�दँा िनज 
�ितवादीह�को िज�मा लगाई पठाएको ह� ँ भनी 
भारत पठाएको कुरा �वीकार गरकेो पाइयो । िनज 
�ितवादीले अदालतसम� कसरु गरकेो कुरामा इ�कार 
रही बयान गर ेतापिन छोरीलाई सूय�बहादरु तामाङको 
िज�मा लगाई काठमाड� पठाएको, सूय�बहादरुले 

काकँडिभ�ास�म प�ुयाएको थाहा पाए, काठमाड� 
प�ुयाएबापत सूय�बहादरुले �.१०,०००।- िद�छुसमेत 
भनेको, रकम िदएका छैनन् भ�ने ज�ता कुरा उ�लेख 
गरी बयान गरकेो पाइ�छ । िनज �ितवादीले पीिडतलाई 
िवदेश प�ुयाएको र िब�� गरी रकम िलएको भ�ने 
िमिसलबाट देिखन आउदैँन । सम� त�यगत कुराबाट 
�ितवादीले पीिडतलाई िब�� गन�को िनिम� िवदेश 
भारतमा लैजाने काय� सरी पठाउने काय�मा मितयारको 
भूिमका खेलेको पिु� ह�न आउने ।

तसथ� िमङ्�यरु भ�ने सूय�बहादरु तामाङलाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा १५(१) को (ङ)(१) बमोिजम 
१५(प��) वष� कैद र �.१,००,०००।– (एक लाख) 
ज�रवाना ह�ने तथा �ितवादी रामबहादरु भ�ने पोडे 
तामाङले नाबािलग पीिडतलाई िवदेशमा िब�� गन� 
लैजाने काय�मा मितयारको भूिमका िनवा�ह गरकेो 
देिखएकोले �ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१) को (ङ)(१) बमोिजम ह�ने १५(प��) वष� 
कैद र �.१,००,०००।– (एक लाख) ज�रवानाको 
आधा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ज) बमोिजम ७ वष� ६ 
मिहना कैद र �.५०,०००।– ज�रवाना ह�ने गरी िमित 
२०७१।११।२६ मा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: हक� माया राई
इित सवंत् २०७५ साल साउन २० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार �े�, 
०६८-CI-०५९०, ज�गा िखचोला गरी जबरज�ती 
बनाएको घर हटाई चलन चलाई पाऊँ, मु.स. गन� 
लि�राम था� िव. ब�दु था�समेत

�ितवादीह�ले वादीको दता� हकभोगको 
िक.नं. १२१६ मा १ वटा,  िक.नं. १२१८ मा २ वटा 
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र िक.नं. १२१९ मा १ वटा गरी ज�मा ४ वटा फुसको 
घरह� बनाई िखचोला गरकेो भ�ने दाबी िलएको 
पाइ�छ । स�ु िमिसल संल�न न�सा मचु�ुका हेदा�,  
न.नं. २ िक.नं. १२१६ को ज�गामा �ितवादी गोह�राम 
था�ले बनाएको �े�फल ७२ वग�िमटरको घर-१, 
न.नं. ८ िक.नं.१२१९ को ज�गामा �ितवादी िटकाराम 
था�ले बनाएको �े�फल २५ वग�िमटरको िववािदत 
घर-१, न.नं. ९ िक.नं.१२१९ को ज�गामा �ितवादी 
रामिकसनु था�ले बनाएको �े�फल १८ वग�िमटरको 
िववािदत घर-१, न.नं. ११ िक.नं.१२१९ को ज�गामा 
�ितवादी रामिकसनु था�ले बनाएको �े.फ. १८ 
वग�िमटर िववािदत गोठ -१, न.नं. १४ िक.नं.१२१८ को 
ज�गामा �ितवादी ब�द ुथा�ले बनाएको �े�फल २७ 
वग�िमटरको िववािदत घर-१, न.नं. १५ िक.नं.१२१८ 
को ज�गामा �ितवादी ब�द ुथा�ले बनाएको �े�फल 
२५ वग�िमटरको िववािदत गोठ-१  गरी िक.नं. १२१६ 
मा १ वटा घर, िक.नं. १२१८ मा १ वटा घर र १ वटा 
गोठ तथा िक.नं.१२१९ मा २ वटा घर र १ वटा गोठ 
रहेको उ�लेख भएको पाइने ।

स�ु अदालतबाट भएको न�सा तथा न�सा 
मचु�ुकाबाट �ितवादीह�ले ६ वटा संरचना िनमा�ण 
गरकेो देिखयो । यसैगरी वादीले िफरादप�मा िक.नं. 
१२१८ मा २ वटा घर बनाएको भ�ने दाबी गरकेोमा भई 
आएको नापन�साबाट सो िक.नं.१२१८ मा न.नं. १४ 
मा देखाइएको २७ वग� िमटरको १ वटा घर र न.नं. १५ 
मा देखाइएको २५ वग� िमटरको १ वटा गोठ �ितवादी 
ब�द ु था�ले बनाएको देिखयो । िक.नं. १२१९ मा 
१ वटा घर बनाएको भ�ने िफराद दाबी भएकोमा सो 
िक.नं. १२१९ मा न.नं. ८ मा देखाइएको २५ वग� 
िमटरको १ वटा घर �ितवादी िटकाराम था�ले, 
न.नं. ९ मा दखेाइएको १८ वग� िमटरको १ वटा घर 
�ितवादी रामिकसनु था�ले र  न.नं.  ११ दखेाइएको 
१८ वग�िमटरको १ वटा गोठ �ितवादी रामिकसनु 
था�ले गरी ज�मा ३ वटा संरचनाको िनमा�ण गरकेो 

देिखन आयो । �ितवादीह�ले गोठसमेत िनमा�ण गरकेो 
र सो गोठसमेत भ�काई पाउ ँभ�ने िफराद दाबीसमेत 
रहेको छैन । यसरी िक.नं. १२१८ मा २ वटा घर र 
िक.नं. १२१९ मा १ वटा घर बनाएको भ�ने वादीको 
िफराद दाबी भएकोमा िक.नं. १२१८ मा १/१ वटा 
घर / गोठ तथा िक.नं. १२१९ मा २ वटा घर र १ 
वटा गोठसमेत ३ वटा संरचना िनमा�ण भएको देिखन 
आएको अव�थामा स�ु िज�ला अदालतले उ� िक.नं. 
१२१८ र १२१९ मा रहेका घरह�म�ये कुन न.नं. र 
िक.नं. का घरह� भ�काई पाउने हो सबदु �माणह�को 
मू�याङ्कन गरी फैसला गनु�पन�मा सो गरकेो पाइएन । 
यसैगरी गोठ भ�काई पाउ ँभ�ने िफराद दाबी नै नरहेको 
र िखचोला गरकेो ४ वटा घर मा� भ�काई पाउ ँभ�ने 
िफराद दाबी भएकोमा घर गोठसमेत भ�काई पाउने 
ठह�याई वादी दाबीभ�दा बािहर गई गरकेो स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतको फैसला �िुटपूण� रहेको देिखने । 

मातहतको िज�ला अदालतले वादीले 
गरकेो िफराद दाबीमा सीिमत भएर मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८४ (क) नं. अनसुार िववािदत िवषयमा ब�ुनपुन� 
�माणह� बझुी सोको मू�याङ्कन गरी िववािदत 
सबै ��ह�मा इ�साफ गनु�पन�मा सोबमोिजम गरकेो 
नदिेखएको अव�थामा उ� �िुटपूण� फैसला बदर गरी 
पनुः इ�साफको लािग स�ु िज�ला अदालतमा पठाउन 
स�ने अिधकार �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१४ को देहाय (घ) ले पनुरावेदन अदालतलाई �दान 
गरकेो नै दिेखने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार कारणह�बाट 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट स�ु बिद�या 
िज�ला अदालतले गरकेो �िुटपूण� फैसला बदर गरी 
जो जे ब�ुनपुन� �माण बझुी वादी दाबीिभ� रही फैसला 
गन� िमिसल बिद�या िज�ला अदालत पठाइिदन ु भनी 
िमित २०६८।०१।२५ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउने आदेश 
गदा� िलएका आधारह�सगँ सहमत ह�न सिकएन । 
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पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: फणे�वरी िघिमरे
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७६ साल भदौ ९ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी कुमार र�ेमी, 
०७२-CI-२०४९, राजीनामा िलखत बदर,  कमलादेवी 
चौधरीसमेत िव. िनमा�कुमारी शमा� बढईसमेत

मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको महलको 
१० न�बरले एकासगोलको अंिशयारले आफूखसु गन� 
पाउने अ�को म�जरुी िलन ु नपन�बाहेकको सगोलको 
अचल स�पि� कुनै िकिसमले हकछाडी िददँा मा� 
सगोलको अ� अिंशयारको म�जरुी िलन ुपन� �यव�था 
गरकेो र अंशब�डाको महलको १९(१) न�बरले 
िपतापखुा�को पालाको आधास�म अचल स�पि� 
घर �यवहार चलाउनको लािग �वा�नी छोरासमेतले 
म�जरुी निलई आफूखसुी गन� पाउने �यव�था गरबेाट 
घरका मूली �ितवादी अमरनाथ चौधरीले आधाभ�दा 
धेर ै कम िक.नं.३३४ को ०-२-१८ ज�गा �ितवादी 
िनमा�कुमारी चौधरीलाई राजीनामा पा�रत गरी िददँा 
�ीमती तथा छोरा यी पनुरावेदक वादीह�को म�जरुी 
िलन ुपन� नदेिखने । 

अत: उपयु�� िववेिचत आधार कारणह�बाट 
�ितवादीह�िबच राजीनामा पा�रत गरी िलन ुिदन ुगरकेो 
िलखत कानूनस�मत दिेखएकोले ४ भागको ३ भाग 
राजीनामा िलखत बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी नप�ुने 
ठह�याएको स�ु �प�दहेी िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।८।१४ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको िमित २०७२।४।१७ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: उषा �े�ठ
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७६ साल असार १० गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-२१२२, जालसाजी,  

कमलादेवी चौधरीसमेत िव. िनमा�कुमारी शमा� 
बढईसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७५-WO-०८३१, उ��ेषण 
/ परमादेश, बाबुराम कँडेल िव. स�चार तथा सूचना 
�िविध म��ालयसमेत 

नेपालको संिवधानको धारा १७ (१) (२) 
(क) मा  िवचार र अिभ�यि�को �वत��ता, ऐ. (घ) 
मा सङ्घ र स�ंथा खो�ने �वत��ता र ऐ. (च) मा 
नेपालको कुनै पिन भागमा पेसा, रोजगार गन� र उ�ोग, 
�यापार तथा �यवसायको �थापना र स�चालन गन� 
�वत��ता  �दान गरकेो र धारा १९ को उपधारा १ 
मा िव�तुीय �काशन, �सारण तथा छापालगायतका 
जनुसकैु मा�यमबाट कुनै समाचार स�पादक�य, लेख, 
रचना, वा अ�य कुनै पाठ्य, ��य, ��य��य, साम�ीको 
�काशन तथा �सारण गन� वा सूचना �वाह गन� वा 
छा�नपूुव� �ितब�ध लगाइने छैन भ�ने �यव�था गरकेो 
छ । ऐ. उपधारा २ मा कुनै ��य, ��य��य वा िव�तुीय 
उपकरणको मा�यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, 
लेख, स�पादक�य, रचना, सूचना वा अ�य कुनै, म�ुण 
वा �काशन, �सारण गर ेवा छापेबापत �य�तो साम�ी 
�काशन, �सारण गन� वा छा�ने रिेडयो, टेिलिभजन, 
अनलाइन वा अ�य कुनै िकिसमको िडिजटल वा 
िव�तुीय उपकरण, छापा वा अ�य स�चार मा�यमलाई 
ब�द, जफत वा दता� खारजे वा �य�तो साम�ी जफत 
ग�रने छैन । ऐ. उपधारा ३ मा कानूनबमोिजम बाहेक 
कुनै छापा, िव�तुीय �सारण तथा टेिलफोनलगायतका 
स�चार साधनलाई अव�� ग�रने छैन भनी नाग�रकको 
मौिलक हकको �प� �यव�था गरकेो देिख�छ । 
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यसैगरी धारा २७ मा ��येक नाग�रकलाई आ�नो वा 
साव�जिनक सरोकारको कुनै पिन िवषयको सूचना मा�ने 
र पाउने हक �दान गरकेो देिखने । 

संिवधान�ारा ��याभूत ग�रएको जनताको 
अिभ�यि� �वत��ता तथा ससूुिचत ह�न पाउने 
हकलाई संर�ण एवम् स�ब��न गन� तथा �सारण 
�णालीको मा�यमबाट मलुकुको आिथ�क, सामािजक 
तथा सां�कृितक ि�याकलापलाई जनसम� प�ुयाई 
सबै जाित, भाषा, वग�, �े� र धािम�क स��दायिबच 
समानता, आपसी सद ्भावना र साम�ज�यताको 
वातावरण िसज�ना गरी रा�� भाषाको मा�यमबाट 
समेत जनचेतना जगाउन, सूचना र स�चारका �े�मा 
उपल�ध आधिुनक �िविधको �योग गरी �सारणका 
मा�यमह�लाई िव�सनीय, �भावकारी एवम् स�ुढ 
बनाई राि��य र अ�तरा�ि��य �तरमा भएका िन�प� 
एवम् आिधका�रक समाचार तथा सूचनाको जानकारी 
आम जनताले पाउने गरी सूचनाको �वाहलाई िनवा�ध 
�पले �सारण गन� स�ब�धमा कानूनी �यव�था 
गन� राि��य �सारण ऐन, २०४९ िनमा�ण भएको 
देिख�छ । ��ततु िनवेदनको स�ब�धमा उ� ऐनको 
दफा ८ मह�वपूण� छ । उ� दफा ८ को उपदफा (१) 
मा कुनै �सारण सं�थाले यो ऐन वा यस ऐनअ�तग�त 
बनेको िनयमको िवपरीत कुनै काय��म �सारण गरमेा 
नेपाल सरकारले �य�तो �सारण सं�थाले �ा� 
गरकेो इजाजतप� र� गन� स�ने छ । �यसैगरी सोही 
दफाको उपदफा (२) मा इजाजतप� र� गनु�अिघ 
नेपाल सरकारले �य�तो �सारण सं�थालाई आ�नो 
सफाइ पेस गन� मनािसब मौका िदन ु पन� �यव�था 
भएको देिख�छ । यी �यव�थाह�ले सारत: �ेस 
�वत��तालाई ��याभूत गद�छन् । काय�िविधको ससानो 
तगारो ते�या�एर �सारणको इजाजत र� गन� कुरालाई 
दफा ८ को �यव�थाले �वीकार नगन� ।

जहासँ�म िनवेदकले पाएको �सारणको 
अनमुित र� गरकेो िवषय छ, इजाजतप� �ा� 

ग�रसकेको टेिलिभजनले काय��म �सारण �ार�भ गन� 
स�ब�धमा राि��य �सारण िनयमावली, २०५२ को 
िनयम ९क. को उपिनयम (१) बमोिजम इजाजतप� 
वा अनमुितप� पाएको िमितले बा� मिहनािभ� आ�नो 
�सारण �ार�भ गनु�पन� �यव�था रहेको देिख�छ । 
िनवेदकले सो अविधिभ� औपचा�रक उद् घाटन 
समारोहसमेत गरी �सारण �ार�भ ग�रसकेको 
अव�था छ । िनवेदक सं�थाले िमित २०७५।१।१० 
मा िवप�ी म��ालयमा �ािविधक िनरी�ण गरी 
िनयिमत �सारण अनमुित िदन अनरुोध गरी आवेदन 
गरकेोसमेत देिखयो । यसरी िवप�ीबाट िनण�य 
गनु�अिघ िनवेदकको िनवेदन प�रसकेको अव�थामा 
िनवेदकले िनवेदनबार ेजानकारी नै िदएन भ�न िम�ने 
देिखएन । �सारणको हकमा उद ्घाटनसमेत भएबाट 
�सारण नभएको भ�न निम�ने ।

िवचार अिभ�यि� र �सारण सं�थाको 
�वत��ताबार े यस अदालतको �प� �ि�कोण रही 
आएको छ । यस अदालतले काि�तपरु टेिलिभजन 
नेटवक�  �ा.िल.को तफ� बाट अि�तयार �ा� गणेशकुमार 
अ�वाल िव�� �ी ५ को सरकार, सूचना तथा स�चार 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत भएको (ने.का.प.२०६३, 
अङ्क १, िनण�य नं.७६३८) उ��ेषण, परमादेशको 
िनवेदनको स�दभ�मा “�जात�� र �जाताि��क 
अ�यासको लािग िन�प�, �वत�� र �व�छ Media 
आव�यक ह�ने; �जाताि��क संरचनामा समाजका 
सबै �े�मा जनताको बौि�क र सि�य सहभािगता 
आव�यक पन�; राजनीितक, सामािजक, आिथ�क र 
सां�कृितक गितिविधलगायत देशको ज�दोब�दो र 
मह�वपूण� िवषयह�मा जानकारी पाउने नाग�रकह�को 
हकािधकार हो । रा��लाई असर गन� य�ता ज�दाब�दा 
सम�याह� सरकारले कसरी समाधान र �यव�था 
गद�छ भ�ने जानकारी पाउन सके मा� नाग�रकह�ले 
आ-आ�नो धारणा बनाई आफूले सकेको योगदान 
गन� स�ने” भनी �या�या गद� सत�बमोिजमको काय�ह� 
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िनवेदकले पूरा नगरकेो भए िनवेदकबाट पूरा गन� लगाई 
जडान भएका व�तहु�को समेत �ािविधक जाचँ गरी 
एक मिहनािभ� �सारण अनमुित िदने कारबाही पूरा 
गनु�  भनी िवप�ी सूचना तथा स�चार म��ालयको 
नाउमँा परमादशेको आदेशसमेत जारी ह�ने ठहर गरी 
फैसला भएको देिखने । 

संिवधानले सङ्घीय लोकताि��क 
गणत��ा�मक ससंदीय शासन �णालीको लािग 
जनताको ससूुिचत ह�न पाउने हक, अिभ�यि� 
�वत��ताको हक र य�ता हकलाई �योगमा �याउने 
मा�यमको �पमा रिेडयो, टेिलिभजन, अनलाइन वा 
अ�य कुनै िकिसमको िडिजटल वा िव�तुीय उपकरण, 
छापा वा अ�य स�चार मा�यमको मह�वलाई �यानमा 
राखी पूण� �ेस �वत��ताको अवधारणाअनसुार 
�काशन तथा �सारण सं�थाको समेत हक सिुनि�त 
गन� ती �यव�थाह� गरकेो देिख�छ । �यावहा�रक 
�पमा हेदा� पिन �सारणको अनमुित िलएपिछ काय��म 
�सारण गन� अव�थास�म आइप�ुदा ��तावकले धेर ै
�ोत साधन खच� ग�रसकेको ह��छ । हठात् इजाजतप� 
र� ह�दँा ��तावकलाई आिथ�क �ित ह�न प�ुछ । 
सं�थासगँ आब� कितपय �यि�ह�को रोजगारी ग�ुन 
प�ुछ । यसै कुरासमेतलाई �ि�गत गरी राि��य �सारण 
ऐन, २०४९ को दफा ८ मा इजाजतप� र� गनु�अिघ 
नेपाल सरकारले �य�तो �सारण सं�थालाई आ�नो 
सफाइ पेस गन� मनािसब मौका िदन ु पन� �यव�था 
गरकेो देिखने । �रट िनवेदक नवलपरु म�टी �पु �ा.
िल. �ारा स�चािलत �टार टेिलिभजनको इजाजतप� 
र� गनु�अिघ सो सं�थालाई आ�नो कुरा भ�ने अवसर 
�दान ग�रएको दिेखदैँन । न त िनवेदकले पेस गरकेो 
२०७५।०१।१० को िनवेदनमा कुनै सनुवुाइ नै गरकेो 
देिख�छ । राि��य �सारण िनयमावली, २०५२ को 
िनयम ९(क)(२) बमोिजम िनवेदकले �सारण �ार�भ 
ग�रसकेको अव�थामा सोस�ब�धी जानकारी िदनपुन�मा 
निदएको भ�नेस�म कुरा गरी ऐ.ऐ. िनयमावलीको िनयम 

९ (क) को उपिनयम (४) बमोिजम �रट िनवेदकको 
इजाजतप� �वत: र� गन� गरी िनण�य ग�रएको 
देिखयो । तर सो पूव��सारण सं�थालाई आ�नो सफाइ 
पेस गन� मनािसब मौका िदने कुनै काम कारबाही भएको 
नदिेखएकोले िवप�ी सूचना तथा �सारण िवभागले 
�रट िनवेदकको इजाजतप� �वत: र� गन� गरी गरकेो 
िमित २०७५।१०।१५ को िनण�य कानूनस�मत् मा�न 
नसिकने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार एवम् 
कारणसमेतबाट िनवेदक नवलपरु म�टी �पु �ा.िल. 
�ारा स�चािलत �टार टेिलिभजनको हकमा िवप�ी 
सूचना तथा �सारण िवभागको िमित २०७५।१०।१५ 
को िनज िनवेदकको इजाजतप� �वत: र� गन� गरी 
गरकेो िनण�य तथा सोस�ब�धी िमित २०७५।१०।१६ 
को प�, त�स�ब�धी काम कारबाही उ��ेषणको 
आदशेले बदर ग�रिदएको छ । साथै �रट िनवेदक सं�था 
�टार टेिलिभजनले िमित २०७५।०१।१० मा िवप�ी 
म��ालयमा �ािविधक िनरी�ण गरी िनयिमत �सारण 
अनमुित िदन अनरुोध गरी आवेदन गरकेो देिखदँा 
जो ब�ुन ुपन� हो बझुी नवलपरु म�टी �पु �ा.िल.�ारा 
स�चािलत �टार टेिलिभजनले �सारण गद� आएका 
काय��मह�को �सारणमा रोक नलगाई िविध र 
�ि�या प�ुयाई टेिलिभजनका काय��मह� �सारण गन� 
अनमुित िदन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको 
आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कृ�ण�साद अिधकारी 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल असार ५ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-CR-००३९, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. जमानिसंह रानासमेत 

अब, यी �ितवादी जमान िसहं रानाको 
इ�कारी बयान म�ुय �ितवादी िदिवङ रानाको बयान, 
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मौकामा कागज गन� घटनाका ��य�दश�, घाइतेसमेतले 
यी �ितवादीको घटना�थलमा उपि�थत रहेको वा यी 
�ितवादीले म�ुय �ितवादी िदिवङ रानालाई िसकाएर 
��ततु घटना भएको भनी उ�लेख गन� सकेको 
नदेिखएबाट यी �ितवादी जमान िसंह घटना�थलमा 
भौितक �पमा उपि�थत रहेको िमिसल �माणबाट पिु� 
भएको नदेिखने ।  

�ितवादी जमान िसहंको छोरा िदिवङ रानाले 
तीन वय�क मिहला एवम् प�ुषह�को िवभ�स �पमा 
कत��य गरी ह�या गरकेो ह�दँा सो वारदात घटना 
घटाउन िनजका बबुा यी �ितवादीले िसकाएर घटना 
घटाएको भनी जाहेरवालाह�ले यी �ितवादीउपर 
शङ्कास�म �य� गरकेो देिख�छ । तर िमिसल संल�न 
रहेका यी �ितवादीको बयान, म�ुय �ितवादीको बयान 
एवम् घटनाका ��य�दश� रहेका मौकामा बिुझएका 
�यि�ह�ले यी �ितवादीको घटना�थलमा भौितक 
उपि�थित रहेको भनेको पाइदैँन । यी �ितवादी 
जमानिसंह रानाले आ�नो िबरामी छोरा िदिवङ 
रानालाई अ�पताल लगी िवशेष� डा�टरह�बाट 
परी�ण, उपचार नगराई धामी लगाएको देिख�छ 
तर यी �ितवादीले ��ततु वारदात घटना घटाउन 
छोरा िदिवङलाई मतृकह�को नाम उ�लेख गरी 
अ�ाएको, िसकाएको पाइदँनै । घटना ह�दँाको समयमा 
यी �ितवादी आ�नै घरमा टयाङ्क�मा पानी चढाई 
रहेको यी �ितवादी व�ृ उमेरको र िसंगापरु �हरीबाट 
अवकाश�ा�त �यि� देिखएको छ । छोरा कता गएछ 
भनी बाटोमा छोराको च�पल देखी घरतफ�  ज�ुा 
फालेकोस�मबाट यी �ितवादीले कसरु अपराध घटाउन 
छोरालाई िसकाएको वा आफूसमेत सलं�न रहेको पिु� 
ह�न स�दैन । यी �ितवादीका सा�ी छिवलाल थापाले 
यी �ितवादीले कुनै कसरु नगरकेो भनी बकप�समेत 
गरकेो देिखने ।  

�ितवादीले कसरुमा इ�कार रही गरकेो बयान, 
म�ुय �ितवादी िदिवङ रानाले यी �ितवादीको कुनै 

सलं�नता उ�लेख नगरकेो, मौकामा ��य�दश�ह�ले 
यी �ितवादीको समेत भौितक �पमा उपि�थित रहेको 
भनी उ�लेख गरकेो नदेिखएकोसमेतबाट यी �ितवादीले 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १६ नं. को कसरु गरकेो �थािपत ह�न 
सकेको देिखदँैन । जाहेरवालाह�ले यी �ितवादीको 
छोराले तीनजना िनद�ष �यि�ह�को ह�या गरकेोले यी 
�ितवादीले आ�नो छोरालाई िसकाएर घटना भएको 
भनी शङ्कास�म �य� गरकेो देिख�छ । फौ�दारी 
�याय �णालीमा िमिसल सलं�न �माणह�बाट कसरु 
गरकेो पिु� नभई केवल जाहेरवालाह�को शङ्काको 
भरमा कसरु अपराध कायम गनु�  �यायोिचत नह�ने ।

अका� �ितवादी बलसरु थापा मगरको 
हकमा हेदा�,  �ितवादी बलसरु थापा मगरले मौकामा 
र अदालतमा समेत बयानमा मािथ उ�लेख ग�रएको 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद भएका म�ुय अिभय�ु िदिवङ 
रानालाई वारदात घटना िमित २०६७।११।०९ को 
अिघ�लो साझँ झारफुक गन� आएको र झारफुक गरी 
तीन चारितरबाट लागो, दषुाद, बो�सी लागेको छ 
झारफुक गरमेा ठीक ह��छ भनी िनज �ितवादीलाई 
अ�ता छरकेोस�म हो । कुनै �यि�को नाम उ�लेख 
गरी दषुाद बो�सी हो भनी उ�लेख गरकेो छैन, होइन 
भनेको दिेख�छ । म�ुय �ितवादी िदिवङ रानाले यी 
�ितवादी घटना वारदातको अिघ�लो िदन झारफुक 
गन� आएको र िनजलाई तीन चारितरबाट दषुाद 
बो�सी लागेको छ भनेको र यी �ितवादीले कसैको 
नाम िलएको वा िसकाएको भनी उ�लेख गरकेो 
पाइदँैन । मौकामा कागज गन� घटनाका घाइते पाव�ती 
थापासमेतले घटना वारदात�थलमा यी �ितवादीको 
भौितक उपि�थित रहेको भनी उ�लेख गन� सकेको 
देिखदँनै । �ितवादी बलसरु थापा मगरले म�ुय 
�ितवादी िदिवङ रानाको घटना वारदातको अिघ�लो 
साझँ  झारफुकस�म गरकेो दिेखने । 
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�ितवादी कसरुमा पूण�तया इ�कार रहेको 
देिखएको, म�ुय अिभय�ु िदिवङ राना, अका� �ितवादी 
जमानिसंहसमेतले यी �ितवादीलाई पोल गरकेो 
नदेिखएको, मौकामा कागज गन� पाव�ती थापासमेतले 
घटना�थलमा यी �ितवादीको उपि�थित रहेको 
भनी उ�लेख नगरकेोसमेतका िमिसल �माणह�बाट 
��ततु वारदात घटना घटाउनमा यी �ितवादीले 
षड्य�� गरकेो, उ�साएको भ�नेसमेत पिु� ह�न सकेको  
नदेिखने ।  

जाहेरवालाह� घटनाका ��य�दश� 
देिखदँैन । िनजह�ले घटनाको अिघ�लो साझँ म�ुय 
�ितवादीलाई झारफुक गरकेो भ�ने आधारमा यी 
�ितवादीले मतृकह� म�ुय �ितवादीउपर दषुाद 
लागेको भ�ने आधारमा मतृकह�को ह�या गरकेो 
भनी शङ्कास�म �य� गरकेो  देिख�छ । फौजदारी 
�याय �णालीमा िमिसल संल�न �माणह�बाट कसरु 
�मािणत भएको अव�था नभई केवल शङ्काको भरमा 
कसरु ठहर गन� �यायोिचत ह�दैँन । तसथ� �ितवादीह� 
बलसरु थापा मगर र जमानिसहं रानाको हकमा स�ु 
तनह� ँ िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।०३।३१ 
मा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
बमोिजम जनही २(दईु) वष� कैद ह�ने ठह�याई भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा िनज �ितवादीह� बलसरु 
थापा मगर र जमानिसंह रानाको हकमा उ� फैसला 
केही उ�टी भई िनजह�ले अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पोखराबाट 
िमित २०७०।११।२७ मा भएको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
�ितवादीह� जमानिसंह राना र बलसरु थापा मगरले 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरकेो त�य शङ्कारिहत 
तवरबाट पिु� ह�न आएको नदेिखदँा स�ु तनह� ँिज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।०३।३१ मा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम 

जनही २(दईु) वष� कैद ह�ने ठह�याई भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा िनज �ितवादीह� बलसरु थापा 
मगर र जमानिसंह रानाको हकमा उ� फैसला केही 
उ�टी भई िनजह�ले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित 
२०७०।११।२७ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-CI-२०६६, जालसाजी, लाल�साद 
ितवारी िव. लली ितवारीसमेत 

अंशब�डाको महललाई सम�तामा अ�ययन 
गदा� यसले सगोलको स�पि�मािथ प�रवारका 
सद�यह�को बा�ँने अिधकारलाई सिुनि�त गररे घर 
�यवहार चलाउने भ�ने नै देिखन आउछँ । व�ृ वा 
कमजोर �यि� घरको मूली वा म�ुय �यि� ह�न नस�ने 
भ�ने पिन कानूनको मनसाय रहेको दिेख�न । प�रवार 
स�चालनको लािग प�रवारमा म�ुय �यि�लाई केही 
थप अिधकार र िज�मेवारी कानूनले तोकेको देिखन 
आउछँ । घरको �यवहार चलाउने �यि�मा िनिहत 
रहेको �य�तो अिधकार र िज�मेवारीको �ोत भनेको 
कानून नै हो । िनि�त कानूनलाई आधार बनाएर आ�नो 
अिधकारको िजिकर िलने �यि�ले सोही कानून�ारा 
िनिद�� �ि�याको अवल�बन गनु�पन� । 

कानूनले िदएको िज�मेवारीको द�ुपयोग 
ह�न निदन नै चलमा सबै आफूखसुी गन� पाउने भए 
पिन अचलमा आधी मा� आफूखसुी गन� पाउने गरी 
भएको कानूनी �यव�था एक �कारले Checks and 
Balance को �पमा रहेको मा�न ु पद�छ । कानूनमा 
आधाभ�दा बढी अचल स�पि� खच� गन�लाई हक 
प�ुनेह�को म�जरुीको िलखत वा सा�ी बसेकोमा सदर 
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ह�ने �यव�थाले पा�रवा�रक स�तलुन निबि�योस ्भ�ने 
कानूनको मनसाय भएको मा�न ु पद�छ । घर �यवहार 
चलाउनमा प�रवारका सबै सद�यको सहभािगता रहने 
भए पिन यसको मूल िज�मा म�ुय �यि�को ह��छ र 
�य�तो म�ुय �यि�ले �यवहार चलाउन ुपदा� �यवहार 
चलाउने �योजनका लािग मा� अशंब�डाको १९ नं. मा 
तोिकएबमोिजमको �ि�याअ�तग�त रही खच� गन� पाउने 
ह��छ । ��ततु म�ुामा वादी छोराले �ितवादी आमालाई 
घरमा ब�न नस�ने अव�थाको िसज�ना गरकेो भ�ने 
देिखएकोले �ितवादीले आ�नोसमेत गजुाराको लािग 
रकम िलएर राजीनामा गरी िववाह भइसकेक� छोरीलाई 
ज�गा पा�रत ग�रिदएको काय�लाई अंशब�डाको १९ 
नं. िवपरीतको काय� �ितवादीबाट भएको भनी मा�ने 
अव�था नरहने । 

अंशब�डाको १९(१) नं. को �यव�थाले 
�यवहार चलाउन परकेो तर अ�य �ोत नभएको कारणले 
गदा� अचल स�पि� खच� गनु�  परकेो अव�थालाई नै 
इङ्िगत गद�छ । �यसको अथ� घर �यवहार चलाउनका 
लािग ग�रएको िब�� �यवहारको काय�लाई जनाउछँ, 
तािक िब�� �यवहारबाट आएको रकमले घर �यवहार 
च�न स�छ । प�रवारको भरण पोषणलगायत अ�य 
िविध �यवहार साधारणतया प�रवारमा माता िपताले 
स�चालन गरी �यव�थापन गन� िज�मेवारी रहने 
गद�छ । माता वा िपता दवुैम�ये एकको म�ृय ु भएमा 
जीिवत माता या िपताले प�रवारको मूली भई प�रवार 
स�चालन गनु�पन� ।

व�ृ शरीर भएक� लली ितवारी पनुरावेदक 
/ �ितवादीको सगोलमा रहेको एक मा� हेरचाह गन� 
िज�मेवारी रहेको छोराले घरमा ब�ने वातावरण नबनाई 
घरबाट िनकाला गरकेो अव�थामा औषधोपचारलगायत 
अ�य खच� धा�नको लािग आफूसगँ रहेको चल अचल 
स�पि� बेचिबखन गन� काय�लाई अ�वाभािवक काय� 
गरकेो भनी मा�ने अव�था देिखएन । आ�नै का�छी 
छोरी �ितवादी �ितमा ितवारी चािलसे वा अ�य कोही 

�यि�सगँ ऋण िलएको र सो ऋणसमेत ितन� बझुाउन 
ज�गा िब�� गरकेो भ�ने पनुरावेदक / �ितवादीको 
भनाइलाई अ�यथा होला भ�ने अव�था पिन नरहने । 
पितको म�ृय ुभएपिछ घरको म�ुय �यि�को हैिसयतले 
आमाले आ�नो नाउमँा रहेको अचल स�पि� राजीनामा 
पा�रत गरी हक ह�ता�तरण गरकेो देिख�छ । �ितवादी 
लली ितवारीले िववाह गररे गइसकेक� आ�नै छोरीलाई 
राजीनामा पा�रत गरी ज�गाको हक ह�ता�तरण गन� 
नस�ने भ�ने पिन देिख�न । �ितवादी लली ितवारीले 
आ�ना नाममा दता�  भएको �याङ्जा िज�ला सातपुसल 
गा.िव.स. वडा नं.७ िक.नं.१७३ को १-५-०-१ म�ये 
०-५-०-१ र ऐ.िक.नं.९६ को ७-७-०-१ म�ये ४-०-
०-० ज�गा मा� राजीनामा ग�रिदई उ� दईु िक�ामा 
रहेको ज�गाको आधाभ�दा बढी ज�गा कायमै रहेको 
देिख�छ भने सोबाहेक िक.नं.१२९७ मा २-१४-३-२ 
ज�गासमेत बाकँ� रहेको भ�ने देिख�छ । यस अव�थामा 
आ�नो औषधोपचारलगायत �यवहार चलाउनका 
लािग िववाह गररे गएक� का�छी छोरीलाई आमाले 
राजीनामा गररे अचल स�पि� ह�ता�तरण गन� कुनै 
कानूनले ब�देज गरकेो भ�ने देिखएन । �ितवादीह�ले 
अिधकार�ा� िनकाय मालपोत काया�लयमा गई 
कानूनबमोिजम ज�गा िब�� �यवहार गरेको देिखने । 
आ�नो नाउकँो ज�गा �ितवादी छोरी �ितमा ितवारी 
चािलसेलाई राजीनामा गरी िदएको िलखतलाई िकत� 
कागजको ३ नं. िभ�को प�रभाषामा पन� नभई िमित 
२०६६।०३।०१ मा ज�गा राजीनामा गरी िब�� 
गरपे�ात् �यादिभ� वादीको िलखत बदरमा दाबी आउन 
सकेकोसमेत नदेिखएको तथा अ�य कुनै गलत मनसाय 
राखेर अचल स�पि�को हक ह�ता�तरण गरकेो भ�ने 
िमिसल सलं�न आधार �माणह�बाट �मािणत ह�न 
नसकेको अव�थामा आमाले अ�य �यि�ह�लाई 
बेचिबखन गरसेरह िववाह भएक� छोरीलाई राजीनामा 
गररे अचल स�पि� ह�ता�तरण गन� िम�दनै भ�ने 
अव�था नदेिखदँा �ितवादीह�ले जालसाजी गररे 
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ज�गा राजीनामा गरी िदन ुिलन ुगरकेो भ�ने नदिेखएको 
ह�दँा स�ु �याङ्जा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।०१।१७ मा �ितवादीह�ले जालसाजी गरकेो 
ठहर गरी भएको फैसला उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पोखराबाट िमित २०७१।५।९ मा भएको 
फैसला मनािसब नै देिखन आउने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
�ितवादी लली ितवारीले �ितवादी �ितमा ितवारी 
चािलसेलाई िमित २०६६।३।१ मा मालपोत काया�लय 
�याङ्जाबाट राजीनामा गरी िदन ुिलन ुगरकेो �यवहार 
कानूनस�मत नै देिखदँा �ितवादीह� िमली जालसाजी 
गरकेो ठहर गरी �ितवादीह�िबच राजीनामा गरी 
लेनदने गरकेो �याङ्जा िज�ला, सािबक सातपुसल 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ७ िक.नं. १८०७ को 
ज�गा रोपनी ०-५-०-१ र िक.नं.१८०९ को ज�गा 
रोपनी ४-०-०-० को आधीले वादीको दाबीबमोिजम 
ह�न आउने अंश हक २ भागको १ भाग जालसाज गरकेो 
देिखदँा िकत� कागजको १० नं. ले राजीनामाको िबगो 
�.५२,०००।- को आधीले ह�न आउने �.२६,०००।- 
को सयकडा २५ �ितशतले ह�ने �.६,५००।- �ितवादी 
लली ितवारी र �ितमा ितवारी चािलसेलाई दामासाहीले 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई स�ु �याङ्जा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।०१।१७ मा  भएको फैसला 
उ�टी भई वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पोखराबाट िमित २०७१।०५।०९ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ फागनु ३ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CI-०४६९, हक 

कायम िनण�य बदर, िशवराम लागेसमेत िव. ह�रलाल 
छु�यावागसमेत 

भ�परु िज�ला बागे�वरी गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. २(घ) िक.नं. १५४ र १५५ को �े.फ. 
�मशः ०-२-२-० र १-०-०-० गरी दईु िक�ा ज�गा 
सािबक बागे�री असलुी लगत िस.नं. १८७६,३६ नं. 
बागे�रीको न.नं. ६३४ र ६४१ सािबक रोपनी १९ 
बाट िभड्ने ज�गाको नापीमा िफ�डबकु िकसानको 
बेहोरामा ज�गाधनीमा कुलबहादरु भ�ने उ�लेख 
भएको पाइयो । भूिम सधुार काया�लयमा १ नं. लगत 
र २ नं. अनसूुची र ४ नं. जोताहा अ�थायी िन�सामा 
समेत मोही स�ंाम िसहंले ज�गाधनी कुलबहादरु भनी 
लेखाएको पाइयो । गठुी सं�थान शाखा काया�लय, 
भ�परुमा �ितवादी ह�रलाल छु�याबागको िनवेदन 
परपेिछ कुलबहादरुको नाममा �याद सूचना जारी गदा� 
उपि�थत भई कुलबहादरुको तफ� बाट �ितर�ा वा 
आ�नो कुरा भ�न सकेको नपाइने ।

अदालतले िनण�य गररे मा� प�ुदैन मूल 
िववादको िवषय के हो ? सो पिह�याई �यसमा िनण�य 
गनु�पछ�  र �यसरी िनण�य गन� कुन कुन �माणह� 
आव�यक पछ�  सो हेरी �माण ब�ुने आदेश गनु�पन� 
ह��छ । वादीले िववाद देखाएको िक.नं.१५४ र १५५ को 
ज�गाको िफ�डबकुमा िकसानको बेहोरामा ज�गाधनी 
कुलबहादरु भ�ने लेिखएको छ । अक�तफ�  तलेज ु
मूलचोक बाजा बजाउने खा�गीको ज�गा भिनएको 
अव�था पिन छ । यी सम�त कुराह�को िववेचनासमेत 
नगरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
कानूनी �पमा �िुटपूण� देिखने । 

अतः ब�ुनपुन� �माण नै नबझुी मूल 
िववादको िवषयमा �वेश नै नगरी स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६६।८।१ मा भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६७।११।१६ को फैसलासमेत बदर ग�रिदएको 
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छ । अब वादी �ितवादीिबच मखु निमलेको िवषयमा 
जे जो ब�ुनपुछ�  बझुी पनुः यिकन िनण�य गनु�  भनी 
दवुै प�लाई उ�च अदालत पाटनको तारखे तोक� 
िमिसलसमेत उ�च अदालत पाटनमा पठाइिदनू ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल, कािलबहादरु 
सा�यू िल�बू
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित सवंत् २०७४ साल काि�क २३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CI-०५४४, करारबमोिजम 
�ितपूित�  िदलाई पाऊँ, अ�जन �े� िव. दु�ध िवकास 
सं�थानसमेत

द�ुध िवकास सं�थानले Flush Season 
मा आफूले खपत गरपेिछ बाकँ� रहेको दधुम�ये 
अनमुािनत दैिनक १५,००० दिेख २५,००० िलटर 
दधु सजुल डेरीलाई आपूित� गन� स�ने र डेरीले सो 
दधु स�ंथानको ढुवानी साधनमाफ� त वा आ�नै ढुवानी 
साधनमा लान स�ने भ�ने कुरामा दवुै प�ह� सहमत 
भई करार गरकेो देिखयो । सो करारबमोिजम द�ुध 
िवकास स�ंथानले िमित २०६६।१०।२० स�म सजुल 
डेरीलाई खपतभ�दा बढी भएको दधु उपल�ध गराएको 
त�य िमिसल संल�न कागजातह�बाट देिख�छ । 
�ितवादी द�ुध िवकास स�ंथानले Flush Season 
अथा�त् काित�कदेिख लगभग माघको अ��यस�म वादी 
सजुल डेरीलाई दधु उपल�ध गराएको देिखएकोले 
करारको उ�लङ्घन भयो भ�ने वादी दाबी त�यपरक 
देिखदँैन । �ितवादी द�ुध िवकास स�ंथानले करारको 
यथावत् प�रपालना गरकेो ि�थित देिखएको अव�थामा 
करार उ�लङ्घन भएको भ�न निम�ने । दधुको ख�रद 
िब�� गन� काय�मा संल�न डेरीले आ�नो कारोबारलाई 
स�चालन गन� आव�यक पन� सरसामान जटुाउन 
तथा जनशि� �यव�थापन गन� ग�रने खच�लाई 
�वाभािवक�पमा नै िलनपुछ�  । साथै करारको दािय�व 

पूरा गन�को लािग नै डेरीले थप लगानी गनु�पन� भनी 
सो करारको िलखतमा कुनै सत� ब�दजे रािखएको 
देिखदँनै । य�तो अव�थामा आ�नो कारोबारको 
िसलिसलामा ग�रने लगानीलाई अक� प�सगँ स�झौता 
भएकै आधारमा सो लगानीबापत �ितपूित� बेहोनु�  पन� 
भनी कसैउपर भार थोपनु�  तक� सङ्गत नह�ने । करार 
उ�लङ्घन नभएको अव�थामा सं�थानले �ितपूित� 
बेहोनु�  पन� भ�ने ��न पिन आउदँैन । य�तो अव�थामा 
सजुल डेरी दधुको कारोबार गन� �यावसाियक सं�था 
भएकाले �यसको लािग �यव�थापन गदा� लागेको खच� 
�ितपूित�को �पमा भराइिदन निम�ने । 

वादी र �ितवादीिबच भएको िमित 
२०६६।७।१६ को करारको िलखत िनयिमत 
�यावसाियक कारोबारको लािग नभई केवल Flush 
Season को अविधको लािग दधुको �यव�थापन 
गन� मा� करार भएको देिख�छ । उ� दधु ख�रदकता� 
डेरीले सं�थानको ढुवानी साधनमाफ� त वा आ�नै 
ढुवानी साधनमा लान स�ने कुरा उ�लेख गर े पिन 
ख�रदकता� डेरीले अिनवाय� �पमा कुनै ढुवानी साधन 
वा अ�य पूवा�धारलगायतमा थप लगानी गनु�पन� भनी 
सत� रािखएको नदेिखने । करारको �कृितबाट नै सो 
करार िनयिमत दधुको कारोबार गन�को िनि�त नभई 
केवल Flush Season अथा�त् काित�क मिहनादेिख 
माघ मिहनास�मको अविधमा खपतभ�दा बढी दधुको 
हकमा मा� सं�थान तथा डेरीिबच स�झौता भएको 
भ�ने देिखएको अव�थामा सोही अथ�मा �या�या गनु�  
नै �वाभािवक ह�न जा�छ । िकसानबाट आव�यकभ�दा 
बढी दधु सङ्किलत नभएको अव�थामा पिन स�ंथानले 
अिनवाय� �पमा सजुल डेरीलाई दधु उपल�ध गराउनै 
पन� हो भ�न ुसो करारको मम�िवपरीत ह�ने । करारमा 
उि�लिखत “स�ने छ”  भ�ने श�दलाई मा� िलएर सम� 
करारको सङ्कुिचत �पमा �या�या ग�रएको अव�था 
रहेको पाइएन । य�तो ि�थितमा पनुरावेदक वादीले 
िलएको पनुरावेदन िजिकर एवम् यस अदालतबाट म�ुा 
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दोहो�याई हेन� आदशे गदा� िलइएको आधारसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार, कारणबाट 
�ितवादी द�ुध िवकास सं�थानले िमित २०६६।७।१६ 
को करारको उ�लङ्घन गरकेो अव�था नरहेको र 
वादीले आ�नो �यवसायको �कृितको आधारमा गरकेो 
लगानीबापतको रकम �ितपूित��व�प �ितवादीबाट 
भ�रभराउ गन� निम�ने ह�दँा वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।५।२४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : क�याण खड्का
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल साउन १८ गते रोज ६ शभुम् । 
 § यसै लगाउको ०७२-CI-०५४३, 

करारबमोिजम �ितपूित�  पाऊँ, अ�जन �े� 
िव. दु�ध िवकास सं�थानसमेत भएको मु�ामा 
पिन यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-१८७९, जालसाजी, 
शुभ�ा �े� िव. तारािसंह चौधरीसमेत 

िक.नं. १३२ �े.फ. ०-११-६ को 
वादीह�समेतको हक ला�ने ज�गा यी वादीका िपता 
िच�सेनले िमित २०६०।४।५ िवप�ी सभु�ा �े�का 
पित श�भभु�लाई जालसाज तवरबाट राजीनामा 
पा�रत ग�रिदएको कुरा २०६८ सालमा क�जा िखचोला 
म�ुामा िपता िच�सेनका नाउकँो �याद घरमा �ा� 
भएपिछ िमित २०६८।७।२८ मा मालपोत काया�लय 
िचतवनबाट न�कल सारी हेदा� वादीह�ले उ� 
ज�गा िब�� �यवहार भएको भ�ने थाहा पाएको र सो 
�ितवादीह�को कपटपूण� जालसाज काय�ले आ�नो 
अंश हक मेट्ने काय� भएको भनी िकत� कागजको ३ नं. 
समेतको दाबी िलई िफराद गरकेो देिख�छ । िववादको 

िक.नं.१३२ �े.फ. ०-११-६ को वादीह�समेतको 
हक ला�ने ज�गा यी वादीका िपता िच�सेनले िमित 
२०६०।४।५ श�भभु�लाई राजीनामा पा�रत गरी 
िदएको र सो ज�गा �ितवादी सभु�ा �े� ह�दँै िमित 
२०६६।६।१६ मा स�तोष चौधरीले �ा� गरकेो   
देिखने ।

वादीह�को हकसमेतको �याल नगरी 
सम�ुचा ज�गा कारोबार भएप�ात् सो कारोबारलाई 
�वयम् आफूलाई नै झ�ुयानमा पारी हक ह�ता�तरण 
गरी िलएको भनी �ितवादीम�येको िच�सेनले �ितउ�र 
िजिकरमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । �माणको �पमा 
�ा� ह�न आएको ियनै वादीह� वादी र िच�सेनसमेत 
�ितवादी भई चलेको यसै जालसाज म�ुासमेत साथ 
एकै िमित २०६९।४।५ मा स�ु िचतवन िज�ला 
अदालतबाट फैसला भएको अशं म�ुामा ��ततु 
िववािदत ज�गाबाहेक वादीह�ले आ�नो िपता 
िच�सेनबाट अशं पाउने अ�य स�पि� रहेको भ�ने 
पिन देिखदैँन । सो अंश म�ुामा िववािदत ज�गा िब�� 
गन� िपता िच�सेत र सा�ी ब�ने आमा बालकुमारी 
�ितवादी र ��ततु म�ुाका वादीह� ४ जना छोराछोरी 
गरी ज�मा अिंशयार ६ जना भ�ने पिन दिेख�छ । यसरी 
वादीसमेतको हक ला�ने सम�ुचा ज�गा २०६०।४।५ 
मा �ितवादीह�िबच लेनदने गरी हक ह�ता�तरण 
भएको काय�ले वादीह�को अंश हकमा ��य� असर 
परकेो देिखयो । साथै अ�को अिधकारमा असर 
पछ�  भ�ने जानीजानी वा असर प�ुयाउने िनयत राखी 
गरकेो उ� हक ह�ता�तरणको काय�मा जालसाजी 
अपराधको मनसाय त�व िव�मान रहेको देिखन 
आयो । �ितवादीह�िबच भएको उ� काय�बाट ते�ो प� 
वादीह�को हकमा हािन नो�सानी प�ुयाउने कपटपूण� 
मनसाय राखी हक ह�ता�तरणको काय� भएको �मािणत 
पिु� ह�न आएबाट िकत� कागजको ३ नं. िवपरीतको 
जालसाज काय� भएको देिखयो । तसथ� वादीह� ४ 
जनाको  अशं हक नै समा� ह�ने गरी �ितवादीह�िबच 
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भएको हकह�ता�तरणको काय� वादीह�को हकमा 
दूिषत जालसाजपूण� त�रकाले भएको होइन भनी मा�न 
िमलेन । पनुरावेदन अदालतसमेतको फैसला बदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकर तथा िन�सा �दान 
गन� आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

२०६८ सालमा क�जा िखचोला म�ुामा 
िपता िच�सेनका नाउकँो �याद घरमा �ा� भएपिछ 
मालपोतबाट न�कल सारी िलएपिछ वादीह�ले उ� 
ज�गा िब�� �यवहार भएको भ�ने थाहा पाएको भ�ने 
देिख�छ । अक�तफ�  उ� स�पि�को हक ह�ता�तरण 
गरकेो िलखत वादीह�को हकमा जालसाजपूण� भएको 
मािथ िववेिचत भइसकेको अव�था छ । जालसाजपूण� 
काय� जिहलेसकैु पिन गैरकानूनी नै ह��छ । हद�याद 
नभएको भ�ने आधारमा जालसाजपूण� काय�ले 
वैधािनकता पाउन नस�ने भनी ने.का.प. २०७५ 
अङ्क ३ िन. नं.मा िस�ा�तसमेत �ितपािदत भएको 
देिखएबाट हद�यादिवहीन िफराद भ�न निम�ने ।  

तसथ�, उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण 
तथा यसै लगाउको ०७२-CI-१८८० को जालसाज 
म�ुामा ६ भागम�ये ४ भाग जालसाजपूव�क �यवहार 
भएको देिखएको आधारमा िनि��य ह�ने गरी ठहरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला सदर ह�ने ठहरी 
आजै यसै इजलासबाट फैसला भएकोसमेत आधारमा 
��ततु म�ुामा वादीह�को हकजित ६ भागको ४ भाग 
जालसाजपूव�क भएको देिखदँा िनि��य ह�ने भ�नेसमेत 
स�ु िचतवन िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०७०।१०।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर    
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क��यटुर: देिवना खितवडा 
इित संवत् २०७५ साल पसु २५ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०७२-CR-१८१६, अनिधकृत क�जा 
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ, स�तोष 
चौधरी िव. िच�सेन महतो
 § ०७२-CR-१८१६, जालसाजी, स�तोष 

चौधरी िव. तारािसंह चौधरीसमेत 
४

मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CR-१७००, जबरज�ती 
करणी, िदनेश सापकोटा िव. नेपाल सरकार 

जाहेरवाली प�रवित�त नाम झरना थापाले 
समेत अदालतमा आई �ितवादीले आमडाली 
भ�ने खो�सामा लगी करणी गरकेो र उ� घटना 
अमतृा िमजार र लिलता बयलकोटीले देखी ह�ला 
गरपेिछ �ितवादी भा�दा समाती �हरीमा बझुाएका 
ह�न् भनी अदालतमा आई बकप� गरकेो देिख�छ । 
साथै अमतृा िमजार र बयलकोटीले �ितवादीलाई 
िवनाकारण आरोप लगाउन ु पन�स�मको आधार र 
कारण िमिसल कागजातबाट देिखदैँन । जबरज�ती 
करणीको म�ुामा ��य�दश� सा�ीको �माण िवरलै 
पाइने ह��छ । तर ��ततु म�ुामा ��य�दश�को 
�पमा अमतृा िमजार र लिलता बयलकोटी रहेको 
देिख�छ । य�तो घटना दे�ने ��य�दश�को �माण 
मह�वपूण� �माण ह�ने ह��छ । यस अव�थामा य�तो 
�माणलाई अनदखेा गन� िम�दैन । साथै �ितवादीका 
सा�ीसमेतले करणी गरकेा ह�न् वा होइनन् ? खलुाउन 
सि�दन भनी बकप� गरकेो देिखएबाट �ितवादीको 
इ�कारी बयान खि�डत भएको देिखन आउने ।

िमित २०६९।१२।११ को पीिडतको 
�वा��य परी�ण �रपोट�मा क�या जाली (परुानो) 
�याि�एको छ भ�ने उ�लेख भएको देिखयो । यसरी 
क�या जाली (परुानो) �याि�एको उ�लेख ह�दँैमा य�तो 
परी�ण �ितवेदनलाई मा� कसरुमा सफाइको आधार 
बनाउन िम�ने दिेखदैँन । िमिसल सलं�न अ�य व�तगुत 
�माणह�बाट �ितवादीउपरको अिभयोग कसरु पिु�ट 
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भइरहेको दिेखदँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ुपछ�  
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर मनािसब दिेखन 
नआउने ।

पीिडत सखु�त-२१ मानिसक �पमा अश� 
मिहलालाई जबरज�ती करणी गरमेा जबरज�ती 
करणीको महलको ३(क) बमोिजम थप सजायसमेत 
भएको देिख�छ । �ितवादीले आ�नो पनुरावेदनप�मा 
िनज अश� मिहला होइनन् । यसरी थप सजाय 
गरकेोसमेत िमलेको छैन भनी िजिकर िलएकोसमेत 
देिख�छ । �ितवादीको सो िजिकरतफ�  हेदा�  िनज पीिडत 
िवगत ६ वष�देिख नै मानिसक ि�थित कमजोर भएको 
भ�ने जाहेरीमा समेत उ�लेख छ । अनसु�धानको 
�ममा िनजको मानिसक अव�था चेकजाचँ गदा� 
िनजलाई मानिसक रोग (साइकोिसस िड�ेसन) भएको 
र लामो समयदेिख  औषधी सेवन ग�ररहेको भनी 
िमित २०६९।१२।१८ मा म�यपि�चमा�चल �े�ीय 
अ�पतालको प�बाट देिख�छ । लामो समयदेिख 
औषधी सेवन ग�ररहेको भ�ने उ�लेख भएबाट िवगत 
६ वष�देिख नै मानिसक ि�थित कमजोर रहेको भनी 
जाहेरीमा उ�लेख भएको बेहोरासमेत अ�यथा 
देिखदँैन । पनुरावेदन तहबाट समेत िनज पीिडत 
मानिसक �पमा अश� भए नभए स�ब�धमा परी�ण 
ग�रएको अव�था छ । म�यपि�चमा�चल �े�ीय 
अ�पतालको िमित २०७०।११।११ को परी�ण 
�ितवेदनमा िनज मानिसक �पमा ह�का असबल (Mild 
Mental Disability) भएको भ�ने उ�लेख छ । साथै 
सो साथ िनज पीिडत वारदातपिछ मानिसक अ�पताल 
बागडोल लिलतपरुमा िमित २०७०।१।३ मा भना� भई 
िमित २०७०।३।३ मा िड�चाज� भएको �े�कृ�सनसमेत 
देिखएको छ । पनुरावेदन अदालत सखु�तबाट फैसला 
ह�नअुगावै पिन िनजको मानिसक अस�ताको बारमेा 
बिुझएको दिेखन आयो । यसरी वारदातको समयमा 
िनजको मानिसक अव�था साइकोिसस िड�ेसन भएको 
भ�ने देिखएको र वारदातपिछ औषध उपचारपिछ 

पिन ह�का असबल भएको भ�ने देिखदँा वारदातको 
समयमा पीिडत मानिसक अश�ताको अव�थामा नै 
रहेको पिु� ह�न आउने ।

तसथ�, �ितवादीको शरीरमा देिखएका 
सङ्घष�का िच�ह� तथा ��य�दश� लिलता    
बयलकोटी र अमतृा िमजारको अनसु�धान तथा 
अदालतमा भएको बकप� तथा िमिसल सलं�न 
पीिडतको मानिसक अस�तास�ब�धी �रपोट�समेतका 
व�तगुत �माणबाट �ितवादी िदनेश सापकोटाले 
मानिसक �पमा अश� वष� ३३ क� सखु�त-२१ लाई 
जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनजलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. 
बमोिजम ५ वष� कैद र ३(क) अनसुार कैद थप ५ वष� 
गरी ज�मा १० वष� कैदको सजाय र ऐ. १० नं. बमोिजम 
�ितवादीबाट १५ (प��) हजार �पैया ँ पीिडतलाई 
�ितपूित�समेत भराइिदने गरी भएको स�ु सखु�त 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत सखु�तको िमित २०७०।१२।१० 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः केदारनाथ पौडेल, कािलबहादरु 
सा�यू िल�बू
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ 
इित सवंत् २०७४ साल काित�क १५ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७५-WH-०१०४, 
ब�दी��य�ीकरण, उ�म तामाङ िव. भ�पुर िज�ला 
अदालत, भ�पुरसमेत 

वादी नेपाल सरकार र �ितवादी उ�म 
तामाङ भएको ०७०-CR-००१३ को लाग ु औषध 
डाइजेपाम र �िुफनोिफ� न म�ुामा भ�परु िज�ला 
अदालतबाट �रट िनवेदक उ�म तामाङलाई २ वष� ६ 
मिहना कैद र �.१,५०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहर भई 
िमित २०७०।१०।२० मा फैसला भएको देिख�छ । सो 
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फैसला नै अि�तम भई �रट िनवेदक �ितवादी उ�म 
तामाङ िमित २०७०।०४।१८ बाट थनुामा रही सो 
अविधदेिख ठहर भएको कैद र ज�रवाना बापतसमेत 
कैद ह�ने भई ज�रवाना क�ी ह�ने गरी भ�परु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।०७।०२ मा कैदी पजु� 
ठेक� थनुामा पठाएको त�य िमिसल संल�न �माणबाट 
देिख�छ । िनजलाई ठहर भएको २ वष� ६ मिहना कैद 
सजाय िमित २०७२।१०।१७ मा भ�ुान भइसकेको 
देिखन आयो । ज�रवाना �.१,५०,०००।- बापतको 
कैद ४ वष� िमित २०७६।१०।१७ स�म थनुामा रा�न ु
भ�नेसमेत सोही भ�परु िज�ला अदालतबाट ठेिकएको 
कैद पजु�को बेहोराबाट देिखने ।

व�ततुः फैसला भइसकेको सजायको 
काया��वयन गदा� अपराध संिहता ऐनले घटी सजाय 
गरकेो भए सोही हदस�म सजाय काया��वयन ह�ने 
देिखयो । िमित २०७५।०५।०१ दिेख लाग ु भएको 
उपयु�� कानूनी �यव�थाह�ले ज�रवानाबापतको कैद 
ठे�दा �ितिदन �.३००।- का दरले ज�रवाना क�ी 
ह�ने कैद ठे�न ुपन� गरी गरकेो �यव�था िनवेदक उ�म 
तामाङको हकमा समेत आकष�ण ह�ने दिेखने । 

अतः िनवेदकलाई ठहर भएको २ वष� 
६ मिहना कैद िमित २०७२।१०।१७ मा भ�ुान 
भइसकेको र ज�रवाना �.१,५०,०००।- (एक लाख 
पचास हजार �पैया)ँ बापत �ितिदन �.३००।- का 
दरले ज�रवाना क�ी ह�दँा �रट िनवेदकलाई १ वष� ४ 
मिहना १५ िदन कैद ह�नेमा सो ज�रवानाबापतको 
कैदसमेत िमित २०७४।३।२ मा भ�ुान भइसकेको 
देिखदँा िवप�ी भ�परु िज�ला अदालतबाट कैदी पजु� 
संशोधन गन� िमलेन भनी िमित २०७५।०८।२४ मा 
भएको आदशे कानूनअनकूुल देिखएन । िनवेदकलाई 
ठहर भएको कैद र ज�रवानाबापत ह�ने कैदसमेत थुनामा 
बसी भ�ुान भइसकेकोले िनवेदक गैरकानूनी �पमा 
थुनामा रिहरहेको देिखदँा त�ु�त थनुाबाट म�ु गरी 
िदन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको 

आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा�यू िल�बू
इित संवत् २०७५ साल चैत १४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CR-१२३२, िबना 
इजाजत साल जातको िचरान काठ ओसारपसार 
गरकेो, महेशकुमार महर िव. नेपाल सरकार

ना. ४ ख ६०१३ नं. को िमनी �क जफत 
गन� गरी भएको फैसला निमलेको भ�ने महेशकुमार 
महरको पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� �कमा काठ 
बरामद भएको कुरा सनेुर थाहा पाएको ह� ँ । बरामद 
काठ के कित प�रमाणको िथयो थाहा भएन । काठ 
बरामद भएको ना. ४ ख ६०१३ नं. को िमनी �क मेरो 
हो । सो �कमा चामल, िसमे�ट, स�रया धनगढीमा लोड 
गरी जोगबढुाका �यापारी भानिसंह साउदकहा ँचालक 
िव�मबहादरु ऐरमाफ� त पठाई आफू िबरामी भई उपचार 
गराई धनगढीमा आराम गरी बसेको िथए ँ । मेरो �क 
�योग गरी �कका चालक िव�मबहादरु ऐरले बाटोमा 
के कुन कसरु गर े मलाई थाहा भएन । कसरुमा मेरो 
कुनै सलं�नता छैन । मेरो �कमा काठ ओसारपसार 
गरी लैजानअुिघ मलाई कुनै जानकारी िथएन र मेरो 
अनमुित िलएका पिन िथएनन् । मेरो कुनै कसरुमा 
सलं�नसमेत नभएको ह�दँा मेरो �क जफत ह�नपुन� 
होइन भनी अदालतमा कसरुमा इ�कार रही �ितवादी 
महेशकुमार महरले बयान गरकेो पाइयो । �ितवादी 
महेशकुमार महरको बयान बेहोरालाई समिथ�त ह�ने 
गरी सह�ितवादी िव�मबहादरु ऐरले �कमा मैले काठ 
बोकेको कुरा �क धनी महेशकुमार महरलाई कुनै 
जानकारी नै िथएन र िनजको कसरुमा संल�नता छैन 
भनी अनसु�धानको �ममा र अदालतसमेतमा बयान 
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गरकेो देिख�छ । अवैध �पमा वन पैदावार ओसारपसार 
गन� काय�मा सवारी धनीको संल�नता रहेको त�य पिु� 
ह�ने अ�य कुनै �माण ��ततु ह�न आएको देिखएन । वन 
पैदावार अवैध �पमा ओसारपसार गन� काय�मा सवारी 
धनी संल�न भएको वा अवैध वन पैदावार ओसारपसार 
ह�दँछै भ�ने कुरा जानीजानी सवारी साधन �योग गन� 
िदएको अव�थामा सवारी साधन जफत ह�ने हो । तर 
कसरुज�य काय�मा सवारी धनी आफू संल�न पिन 
नभएको, सवारी साधन �योग गन� अनमुित िदएकोसमेत 
नदेिखएको अव�थामा सवारी धनी महेशकुमार महरको 
सवारी साधन जफत गनु�  मनािसब नदेिखने ।

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार िव. 
बेलबहादरु थापासमेत भएको काठ चोरी िनकासी म�ुा 
(ने.का.प. २०६८, िन.नं. ८६२९, प�ृ ९०८) म�ुामा 
यस अदालतको पूण� इजलासबाट “अवैध �पमा 
वन पैदावार ओसारपसार गन� काय�मा सवारीधनी 
आफू संल�न पिन नभएको वा अवैध वन पैदावार 
ओसारपसार गन� िनजको मनसाय पिन नभएको तथा 
आ�नो सवारी साधन अवैध वन पैदावार ओसारपसार 
गन� काय�मा �योग ह�दैँछ भ�ने थाहा जानकारी पिन 
नभएको र �य�तो काय�मा िनजको अनमुित, म�जरुी 
वा सहमित रहेको पिन नदेिखएको अव�थामा िनजको 
सवारी साधन जफत ह�न ु�याय वा औिच�य कुनै पिन 
�ि�बाट तक� सङ्गत नह�ने” भनी �या�या भएकोसमेत 
देिख�छ । यसरी �ितपािदत िस�ा�तका �ि�ले पिन 
पनुरावेदक महेशकुमार महरको सवारी साधन जफत 
ह�ने ठहर गन� निम�ने ।

तसथ�, �ितवादी महेशकुमार महर कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो, िनजले आ�नो सवारी साधन 
�योग गन� अनमुित िदएको भ�नेसमेत नदेिखएको, 
सह�ितवादी �क चालक िव�मबहादरु ऐरले बयान 
गदा� सवारी धनीलाई वन पैदावार ओसारपसार गरकेो 
थाहा िथएन, जानकारी पिन िदएको िथएन भनी 

अनसु�धानको �ममा र अदालतमा समेत बयान गरकेो 
र अ�य कुनै �माणबाट अिभयोग दाबी समिथ�त भएको 
नदिेखदँा पनुरावेदकको ना.४ ख ६०१३ नं. को िमनी 
टाटा गाडी जफत ह�ने ठहर गरकेो हदस�म पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरको िमित २०७१।२।२० को 
फैसला केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद ब�याल
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल काि�क २२ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-०१०४, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, निवन अिधकारी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा 
बयान गदा� जाहेरवालाबाट �.३,००,०००।– (तीन 
लाख) सापटी िलएको िथए ँ । सो ितन� नसकेपिछ 
जाहेरवाला �हरी कम�चारी भएकोले मलाई 
हनमुानढोका बोलाएर जबरज�ती वैदेिशक रोजगारीको 
कागज गराएको भनी लेखाएको देिख�छ । जाहेरवालाले 
जबरज�ती वैदेिशक रोजगारको कागज गराएको भनी 
�ितवादीले कुनै �ितवाद, उजरु गरकेो वा कानूनी 
कारबाही चलाएको पाइएन । अनसु�धानको �ममा 
�ितवादीले बयान गदा� जाहेरवाला गणेशमानिसं सनुार 
र िनजको साथी ह�रराम भारतीलाई पो�या�डमा 
ब�ुचरको कामको लािग भनेर रिसया ह�दैँ पो�या�ड 
पठाउने �ममा रिसया प�ुयाएकोमा रिसयाबाट 
पो�या�ड पठाउन नसकेको ह�दँा िनजह� पो�या�ड 
नपगुी रिसयाबाटै फक� आएका ह�न् । Monroe 
Education Foundation Pvt.Ltd को म स�चालक 
ह�,ँ जाहेरवालालाई रिसया पठाउने बेलामा यो �ा.
िल. दता� गरकेो िथइन ँभनी जाहेरवालालाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाएको कुरा �वीकार गरी बयान गरकेो 
पाइ�छ । यी �ितवादीले जाहेरवालालाई वैदेिशक 
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रोजगारमा पठाउन भनी रकम िलएको अनसु�धानका 
�ममा बयान गदा� �वीकार गरकेो देिख�छ । वैदेिशक 
रोजगारको लािग पठाउने काय� गरकेो त�य िमिसल 
संल�न कागज �माणबाट ख�ुन आएको छ । �ितवादी 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय गन� पाउने इजाजत �ा� 
�यि� भएको भ�ने िमिसलबाट दिेखन आएन । यसरी 
यी �ितवादीले जाहेरवालालाई वैदिेशक रोजगारको 
िसलिसलामा पो�या�ड पठाउन भनी रकमसमेत िलई 
पठाउने �ममा रिसयास�म प�ुयाई �यहाबँाट पो�या�ड 
जान नपाई फक� आएको भ�ने िमिसल संल�न 
�ितवादीको अनसु�धानको �ममा भएको बयान, 
हवाई िटकट तथा िभषासमेतका कागजातबाट दिेखन 
आएकोले �ितवादीले वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा ४३ िवपरीतको कसरुज�य काय� गरकेो कुरा 
�मािणत ह�न आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माणबाट 
�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, �ितवादीले 
गरकेो कागज, �ितवादीको बयान, िलखतका सा�ी 
रमेशबहादरु खड्काले गरकेो कागज तथा जाहेरवाला 
र िलखतका सा�ीको बकप�, जाहेरवालालाई 
रिसयास�म प�ुयाई पो�या�ड पठाउन नसक� 
रिसयाबाट िफता� आएकोसमेतका �माणका आधारमा 
�ितवादी निवन अिधकारीलाई वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु 
अपराधमा ३(तीन) वष� कैद र �.३,००,०००।- (तीन 
लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने तथा जाहेरवालालाई िबगो 
र हजा�नाबापत �.१६,७२,५००।- �ितवादीबाट 
भराइिदने ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०७३।५।७ मा भएको फैसला मनािसब 
देिखएकाले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ���साद अया�ल 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल माघ १३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०६९-WO-०३४४, 
उ��ेषण, जगनारायण मेहता िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, इन�वा सुनसरी

�ी मा�यिमक िव�ालय सनुसरीमा िश�ा ऐन, 
२०२८ को दफा १२ अनसुार िमित २०६६।८।१५ 
मा िव�ालय �यव�थापन सिमितको िनवा�चन भएको 
सो िनवा�चनबाट �यव�थापन सिमितमा �मशः अ�य� 
जगनारायण मेहता, सद�यह�मा राज ु मेहता, िभखो 
मेहता, �ीमती पवनदेवी �रिषदेवसमेत ४ जना िनवा�िचत 
भई (तीन) वष�को पदाविध रहने गरी �यव�थापन 
सिमित गठन भएको देिख�छ र सो सिमितले आ�नो 
काय� स�चालन गरी आएको अव�था दिेख�छ । 
सोही �ममा �े�ीय िश�ा िनद�शनालय, पूवा��चल 
धनकुटाबाट िज�लाको िश�ा काया�लय, सनुसरीका 
नाममा च.नं. १६७ िमित २०६९।०५।२५ को िनद�शन 
स�ब�धमा भ�ने िवषयमा लेिखएको प�मा िश�ा 
िवभाग सानोिठमी भ�परुबाट िमित २०६९।३।१६ 
गतेको गोरखाप�मा �कािशत िनद�शनको बुदँा नं. ७ मा 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको पदाविध गणना गदा� 
शैि�क स� स�ु भएको दईु मिहनािभ�मा गठन भएको 
अव�थामा गठन भएको अविधदिेख र शैि�क स� 
स�ु भएको दईु मिहनाप�ात् गठन भएको अव�थामा 
शैि�क स� स�ु भएको दईु मिहनाबाट गणना गरी 
सोहीअनसुार पनुग�ठनको �यव�था गन� भ�ने िनद�शन 
�कािशत भएको ह�दँा उ� िनद�शन जारी ह�नपूुव� गठन 
भएको िव�ालय �यव�थापन सिमितको पदाविध गणना 
गदा�समेत फा�गणु, चै� मिहनामा तीन वष� प�ुने भए पिन 
सोभ�दा अगावै जे� मसा�तिभ� तीन वष� पूरा गरकेो 
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मानी सोहीअनसुार िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
गठन स�बि�धत काय� गनु�  गराउन ुह�न अनरुोध छ भनी 
प�मा उ�लेख भएको प� िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस 
गरकेो पाइने ।

उ�लेख भएअनसुार िमित २०६६।८।१५ 
को िमितले तीन वष� समयाविधका लािग यी िनवेदक 
िव�ालय �यव�थापन सिमित िनय�ु भएको र 
िनजको अविध िमित २०६९।०८।१४ स�म रहने 
भ�ने देिखए पिन उ� प�रप�बाट सोभ�दा अगावै 
२०६९ सालको जे� मसा�तिभ� तीन वष� पूरा भएको 
मानी सोहीअनसुार अक� नया ँ िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको गठनस�ब�धी काय� गनु�  भ�ने बेहोराबाट 
िनवेदकको पदाविध २०६९ सालको जे� मसा�तस�म 
कायम रहने भ�ने नै देिखने ।

िनवेदकको तीन वष� काय�काल हालको 
अव�थामा समा� भइसकेको र कानूनको 
�यव�थाअनसुार हालको समयमा अक� �यव�थापन 
सिमित गठन भई काय� ग�ररहेको अव�था भए रहेको 
अव�थामा िनवेदन िजिकरका िवषयमा थप कुरा 
बोिलरहन पन� अव�था पिन भएन । यसरी �रट िनवेदकले 
आ�नो िनवेदनमा िजिकरको िवषय पदाविध समा� 
भई िन��योिजत रहेभएकोले िनवेदन िजिकरअनसुार 
उ��ेषणको आदेशसमेत जारी ग�ररहन परने । तसथ� 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित सवंत् २०७६ साल काि�क ७ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी  ड�बरबहादुर शाही, ०७५-RB-०१४३, बैिकङ 
कसरु, तोयाराज बडु िव. नेपाल सरकार

�ितवादी तोयाराज बडु राि��य वािण�य 
ब�क िलिमटेड, िशवसरोज�थलमा सहायक शाखा 
�ब�धक पदको कम�चारी रहेको देिख�छ । �ितवादीले 

दाचु�ला शाखा र िशवसरोज�थल शाखामा उ� पदमा 
रही काय� गदा� आ�नो �यि�गत यजुर आई.िड.को 
�योग गरी िमित २०७३।४।३ सो शाखामा रहेको 
दाचु�ला-बैतडी सडक योजनाको धरौटी खाताबाट 
�.३,३३,४९,५००।- (तीन करोड तेि�स लाख 
उना�चास हजार पाचँ सय) र िमित २०७३।७।२८ 
मा सोही खाताबाट �.३९,३०,०००।- (उना�चािलस 
लाख ितस हजार) गरी ज�मा �.३,७२,७९,५००।- 
(तीन करोड बह�र लाख उ�नासी हजार पाचँ 
सय) रकम खच� गरी दाचु�ला शाखा, बैतडी शाखा, 
महे��नगर शाखा र िशवसरोज�थल शाखामा रहेका 
िविभ�न खाताह�बाट परुानो िहसाब िमलान गद� 
आएको दिेखएकोमा अि�तम पटक िशवसरोज�थल 
शाखामा रहेको पनुवा�स नगरपािलकाको खाता 
नं.४२१०३०४०१८१०२ बाट खच� गरी श�ुलाफाटँा 
नगरपािलकाको खाता नं.४१८०३०४०१८१०७ 
मा उ� रकम �.३,७२,७९,५००।- रकमा�तर 
गरकेो भ�ने देिख�छ । �ितवादीले गरकेो वारदातको 
�व�प हेदा� िनज �ितवादीले आ�नो �यि�गत यजुर 
आई.िड. को �योग गरी दईुदईुवटा शाखाबाट गरकेो 
रकमा�तरको काय� एक वष�भ�दा बढी अविधदेिख 
अनवरत ग�ररहेको पिन िमिसल सामेल ब�कको िविभ�न 
िमितको �टेटमे�टबाट देिखने । 

�ितवादी तोयाराज बडुले आफूले खातामा 
रकम रकमा�तर गरी नपठाई अका�  �ितवादी �भाकर 
बढुाथोक�ले पाउन स�भव ह�दैँन । िनज �ितवादी 
तोयाराज बडु ब�कको सहायक शाखा �ब�धकज�तो 
िज�मेवार पदमा रहेको �यि�ले पटकपटक शाखा 
प�रवत�न ह�दँा पिन रकमा�तरको काय� ग�ररहेको ह�दँा 
उ� काय� भलुवश नभई मनसाय�े�रत र सयुोिजत रहे 
भएको मा�नपुन� देिखन आयो । यसरी ब�कको िज�मेवार 
पदमा रहेका �यि�बाटै यस�कारको ब�िकङ कसरु ह�न ु
ग�भीर �कृितको कसरुको �कृित देिखदँा ऐनबमोिजम 
ह�न स�ने सजायमा �यूनतम सजाय गन� �यायको रोहमा 
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मनािसब देिखदैँन भनी कसरुको �विृ� र ग�भीरता हेरी 
उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर इजलासले गरकेो 
फैसला िमलेकै देिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी तोयाराज बडुले अिभयोग दाबीबमोिजम 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
५(क) र (ग) बमोिजम कसरु गरकेोमा सािबत भई 
सह�ितवादी �भाकर बढुाथोक�लाई समेत पोल गरकेो 
देिखएकोले िनजलाई सोही ऐनको दफा १५(२)(घ) 
अनसुार ह�न स�ने तजिबजी कैदम�ये वारदातको 
�कृित र कसरुको मा�ाका आधारमा ५ वष� कैद 
सजाय िबगो �.३,७२,७९,५००।- (तीन करोड 
बह�र लाख उनासी हजार पाचँ सय) को आधी 
�.१,८६,३९,७५०।- (एक करोड छयासी लाख 
उन�चािलस हजार सात सय पचास) ज�रवाना तथा 
सोहीअनसुारको िबगो जाहेरवाला राि��य ब�क िलिमटेड 
शाखा काया�लय (िशवसरोज�थल) ले िनजबाट भराई 
पाउने ठहर गरकेो उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर 
इजलासको िमित २०७५।३।१३ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: क�णा �े�
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित सवंत् २०७६ साल काि�क २४ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०६९-WO-०३१९, उ��ेषण, 
िदपबहादुर तामाङसमेत िव. िबनुकुमारी िथङसमेत

िफरादी िबनकुुमारी िथङले �ितवादीले 
खाना लाउन निदई घरबाट िनकाला गरकेोले ३ 
भागको १ भाग अंशब�डा ग�रपाउ ँ भनी मकवानपरु 
िज�ला अदालतमा अंश म�ुा दता� गरकेो पाइ�छ । 
िफरादप�को साथमा ियनै िनवेदकउपर दायर गरकेो 
संवत् २०६१ को मानाचामल म�ुामा भएको िमित 
२०६२।११।५ को िमलाप�समेत संल�न रहेको 

पाइ�छ । ियनै प� िवप� भई चलेको अंश दता� चलन 
म�ुामा स�ु िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।२।४ 
मा तायदाती माग गन� आदेश ह�दँा मानाचामल म�ुामा 
भएको िमलाप�को बेहोरालाई �हण गरकेो देिखयो । 
सो आदेशउपर पनुरावेदन अदालतबाट समेत िनवेदन 
िजिकरका स�ब�धमा फैसला ह�दँा िवचार ह�न स�ने 
नै ह�दँा तायदाती फाटँवारी माग गन� आदेश प�रवत�न 
गनु�  परने भनी आदेश भएको पाइयो । यसरी स�ु 
तहको अदालतमा म�ुा परी सो अदालतबाट भएको 
आदशेलाई एक तह मािथबाट सदर भइसकेपिछ  उ� 
म�ुा अदालतमा िवचाराधीन रहेकै अव�थामा ��ततु 
�रट िनवेदन दता�  ह�न आएको देिखने ।

अंश म�ुामा नातामा िववाद उठेपिछ 
भएस�मको �माणबाट नाता कायम ह�ने वा नह�ने यिकन 
गरी तायदाती मा�ने एक तहको आदेश ह��छ, सो आदेश 
सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ नं. को �ि�याबाट टुङ्गो 
लागेपिछ अंिशयार हो वा होइन अंश िदन ुपन� हो वा 
होइन भ�               ने कुराको िवचार सोही िज�ला अदालतले 
म�ुामा अि�तम िनण�य ह�दँा अि�तम �पमा गन� 
पाउने नै ह��छ । यो साधारण �े�ािधकारअ�तग�तको 
िनयिमत �ि�या हो । �यसमा �रट �े�ािधकारबाट 
ह�त�ेप गनु�  उिचत ह�दँैन । यहा ँमािथ�लो पनुरावेदन 
स�ु               ने अदालतबाट त�लो अदालतको आदशे सदर 
भइसकेपिछ उ� म�ुा िवचाराधीन रहेकै अव�थामा 
असाधारण �े�ािधकारको मा�यमबाट ��ततु �रट 
िनवेदन दता� भए पिन स�ु अदालतले म�ुाको रोहमा 
गन� िनण�यलाई अ�यथा ह�ने गरी आदेश गनु�  �यायोिचत 
देिखदँनै । साधारण अिधकार �े�अ�तग�त चलेको 
अंश नाता कायम म�ुामा ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा सो 
म�ुामा असर पन� गरी �रट �े�बाट ह�त�ेप गनु�  उिचत 
र आव�यक नदिेखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणबाट 
मािथ�लो पनुरावेदन स�ु               ने अदालतबाट त�लो 
अदालतको आदशे सदर भइसकेपिछ म�ुा िवचाराधीन 
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अव�थामा नै असाधारण �े�ािधकारको �योग गरी �रट 
िनवेदन दता� गरकेो देिखएको र स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतको आदशेमा कुनै कानूनी �िुट नदिेखदँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िमलेन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः शारदादेवी पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ 
इती संवत् २०७६ साल भदौ २५ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७३-WO-०३९३, उ��ेषण, डा. 
दोजराज खनाल िव. ि�भुवन िव�िव�ालय पाठ्य�म 
िवकास के��, क�ित�पुर

ि�भवुन िव�िव�ालय पाठ्य�म िवकास 
के��, उपािध मा�यता तथा समक�ता िनधा�रण 
सिमितले िमित २०७२।७।२२ मा यी िनवेदक दोजराज 
खनालको यो�यतालाई M.Sc. in Bioprocess 
Technology in Veterinary Biotechnology 
कायम ह�ने भनी िनण�य गरकेो र उ� िनण�यका स�ब�धमा 
आव�यक छलफल गनु�  पन� ह�दँा यस के��मा ३५ 
िदनिभ� उपि�थत ह�न ुभनी िमित २०७३।६।१४ मा 
यी िनवेदकको �थायी ठेगाना गोरखा िज�लामा प�ाचार 
ग�रसकेपिछ उ� प�को समयाविधस�म िनवेदकलाई 
पख�नपुन�मा सोसमेत गरेको पाइएन । यसरी ि�भवुन 
िव�िव�ालयको िमित २०७३।६।१४ को प�मा नै 
उ�लेख भएको अविध ३५ िदन पिन पूरा ह�न नपाउदँ ै
तथा िनवेदकले ि�भवुन िव�िव�ालयको प� �ा�त गरी 
आ�नो �माण प�का स�ब�धमा आव�यक ख�डन गन� 
पाउने अविध बाकँ� नै रहदँा रहदैँ ि�भवुन िव�िव�ालय 
पाठ्य�म िवकास के�� उपािध मा�यता तथा समक�ता 
िनधा�रण सिमितबाट एकाएक िमित २०७३।७।३ मा 
िनवेदकलाई िमित २०७२।७।२२ मा �दान ग�रएको 
मा�यता बदर गरी M.Sc. in relevant subject 
कायम गन� भनी ग�रएको िनण�यबाट िनवेदकको हकमा 

�ाकृितक �यायको िस�ा�तको प�रपालना भएको 
रहेछ भनी मा�न िम�ने देिखएन । �यसैगरी िमिसल 
सलं�न ि�भवुन िव�िव�ालय पाठ्य�म िवकास के�� 
उपािध मा�यता तथा समक�ता िनधा�रण सिमितको 
िमित २०७३।६।११ को माइ�यटुको हकमा पिन 
कोही कसैको उजरु परी िनवेदकसमेतलाई बझुी िनण�य 
गरकेो भ�ने नदिेखई एकतफ� िनण�य भएको देिखदँा सो 
िनण�य पिन �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीतको नै 
मा�नपुन� देिखने ।  

अतः उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
ि�भवुन िव�िव�ालय पाठ्य�म िवकास के��, उपािध 
मा�यता तथा समक�ता िनधा�रण सिमितबाट िमित 
२०७३।६।११ र िमित २०७३।७।३ मा यी िनवेदकको 
हकमा गरकेो िनण�य र सोही िनण�य काया��वयनका 
लािग यी िनवेदकका नाउमँा िमित २०७३।७।१८ 
मा पठाएको प�समेत �िुटपूण� देिखदँा उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । िनवेदन िजिकर, 
िलिखत जवाफ र बहससमेतबाट िनवेदकले M.Sc. 
तहमा तोिकएको िवषयह�मा पढाई गनु�को अित�र� 
शोधकाय� गरी शोधप�समेत लेखेको ह�दँा पढाई र 
परी�ाको अित�र� शोधकाय� र शोधप�को स�पूण� 
पाठ्य�ममा के कित अविध र अङ्क भार ह�ने हो, सो 
अविध र अङ्क भारको आधारमा िनवेदकले पाएको 
िड�ीलाई भेटनरी िव�ानसगँ स�बि�धत िड�ी भनी 
मा�यता िदन िम�ने ह��छ वा ह�दैँन भ�ने स�ब�धमा 
ि�भवुन िव�िव�ालयबाट स�बि�धत िवषयका 
िवशेष� �यि� र सं�थाह�सगँ आव�यक परामश� 
गरी िव�िव�ालयको �ाि�क मया�दालाई समेत 
�ि�गत गद� य�तै िवषयह�का लािग भिव�यमा समेत 
माग�दश�न ह�न स�ने गरी व�तिुन� �पमा िनण�य गनु�पन� 
ह�दँा सोबमोिजम गरी िनवेदकले दाबी गरबेमोिजमको 
िनजको शैि�क यो�यताको समक�ता कायम ह�ने हो 
वा होइन भ�ने स�ब�धमा पनुः कानूनबमोिजम िनण�य 
गनु� , गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको 
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आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित सवंत् २०७६ साल काि�क १७ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७३-WO-०५४४, 

उ��ेषण, डा. दोजराज खनाल िव. नेपाल 
कृिष अनुस�धान प�रषद्, िसंहदरबार 
�लाजा, काठमाड�समेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ । 

५
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७४-MS-००२०, 
अदालतको अवहेलना, �मोद  �े� िव. नेपाल  उ�ोग 
वािण�य  महासङ्घ,  शहीद शु� एफ.एन.सी.सी.आई 
िमलन माग�, पचली टेकु, काठमाड�समेत

यसरी यसै लगाउको ०७४-WO-०१२५ को 
उ��ेषण परमादशे �रट िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित 
२०७५।५।१५ मा एक �यायाधीशबाट िवप�ीह�को 
नाउमँा कारण दखेाउ आदशे जारी भई िमित 
२०७५।५।२७ को छलफलको िमितस�मका लािग 
िनवा�चनस�ब�धी काम कारबाही नगनु�  नगराउन ुभनी 
आदेश भए पिन यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
िमित २०७४।७।१४ मा पूण� सनुवुाइको लािग पेस गनु�  
भ�ने आदेश भएको र उ�ोग वािण�य महासङ्घको �र� 
रहेको उपा�य� पदमा िनवा�चन गन� काय� अक� आदेश 
नह�दँास�मको लािग �थिगत गन� भ�ने स�ब�धमा कुनै 
पिन आदेश नभएको ि�थितमा िवप�ी उ�ोग वािण�य 
महासङ्घबाट उ� �र� उपा�य�को पदको िनवा�चन 
िमित २०७४।११।२५ मा गन� भनी काय�तािलका 
�काशन गरउेपर यी िनवेदकले ��ततु अदालतको 
अवहेलनामा कारबाही ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा 
पिन यस अदालतको एक �यायाधीशको इजलासबाट 
िमित २०७४।११।१६ मा र संय�ु इजलासबाट 
िमित २०७४।११।२३ मा समेत उ� िनवा�चनको 

काय� �थिगत गनु�  भनी कुनै आदेश जारी नभई िवप�ी 
उ�ोग वािण�य महासङ्घबाट िमित २०७४।५।१९ 
मा �थिगत भएको िनवा�चन िमित २०७४।११।२५ 
मा स�प�न ग�रसकेको ि�थितलाई समेत िव�ेषण 
गदा� पिन िवप�ीह�बाट यस अदालतको आदेशको 
अवहेलना गरकेो भ�न िम�ने पिन नदिेखने । 

अतः िनवेदक �मोद �े� नेपाल उ�ोग 
वािण�य महासङ्घको उपा�य� पदमा रिहरहेकै 
अव�थामा सि�य �पमा राजनीितमा संल�न भएको 
देिखदँा नेपाल उ�ोग वािण�य महासङ्घको िवधान, 
२०४९ को दफा ४६.३ (छ) बमोिजम यी िनवेदकको 
पद �र� भई उ� पदमा िमित २०७४।११।२५ मा 
िनवा�चन भई सो पदसमेत पूित� भइसकेको र िनवेदक 
वारसेले समेत ��ततु िनवेदनमा यस अदालतबाट 
तोक� पाएको िमित २०७६।२।३० को पेसी तारखेसमेत 
गजुारी बसेको देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम अदालतको 
अवहेलनामा िवप�ीह�लाई कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन दाबी प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण ुपौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल भदौ १६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७१-CR-१०१८, कत��य �यान, रजहनी 
चोरी नेपाल सरकार िव. खड्कबहादुर िब.सी. 

जाहेरीमा मतृकसगैँ रहेक� आशाकुमारीलाई 
प�ुयाउन जाने �ममा वारदात भएको, ��य�दश� 
आशाकुमारीसमेतले मौकामा कागज ग�रिदएको, 
सोही आधारमा जाहेरी दरखा�त परी जाहेरवालाले 
अदालतमा िकटानी बकप�समेत गरी िदएबाट पिन 
�ितवादी खड्कबहादरु िब.सी.को चोटबाट नै मतृकको 
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म�ृय ुभएको हो भ�ने कुरामा िववाद देिखन नआएको 
अव�थामा पनुरावेदन अदालत बाकेँबाट िनज �ितवादी 
खड्कबहादरु िब.सी. लाई सव��वसिहत ज�मकैद गन� 
गरी भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

�ितवादी खड्कबहादरु िब.सी.लाई त�कालीन 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) 
नं. को कसरुमा ऐ.१३(३) नं. अनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर भएकोमा िव�मान मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ दफा ४० को उपदफा (२), 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 
ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाल कानूनलाई 
संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को ख�ड (ख) 
मा रहेको �यव�थाले सव��वको सजाय नह�ने �यव�था 
गरकेो ह�दँा ��ततु म�ुामा यी �ितवादीलाई सव��वको 
सजाय नह�ने भई िनजलाई ज�मकैद सजाय ह�ने ।

चोरीतफ�  समेत सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार 
गदा� �ितवादी खड्कबहादरुले चोन� �यासस�म गन� 
लागेकोमा मतृकले अवरोध प�ुयाएपिछ िनजलाई घाटँीमा 
समाई लछारपछार गरी िनजलाई चोट प�ुयाएप�ात् 
त�कालै मािनसह�को िभड ज�मा भई �ितवादीलाई 
िनय��णमा िलएको अव�था दिेख�छ । चोरीको कुनै 
मालव�त ुदसीको �पमा �ितवादीबाट बरामद भएको 
िमिसलबाट देिखदैँन । उपयु�� प�र�े�यमा ठोस सबतु 
�माणको अभावमा िनज �ितवादीले नै चोरी गरकेो 
ठह�याउन निम�ने ह�दँा चोरीतफ�  पिन सजाय गनु�पछ�  
भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अत:  उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट �ितवादी 
खड्कबहादरु िब.सी.लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 

महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गन� र चोरीतफ� को दाबी प�ुन नस�ने गरी ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बाकेँबाट िमित २०७१।१।७ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे��नाथ योगी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल भदौ १५ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-CR-०५४१ र ०७५-RC-०१६१, 
कत��य �यान, कृ�णबहादुर बराम िव. नेपाल सरकार र 
नेपाल सरकार िव. पूण�बहादुर बराम 

�ितवादीह� दवैुजना मौकामा मतृकलाई 
करणी गरी मारकेो त�यमा सािबत भएको देिख�छ । 
�ितवादी पूण�बहादरु बरामले घटना भएको भिनएको 
िदनमा आफू कारखानामा काम गरी बसेको ह�दँा 
जाहेरी र अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान झ�ुा 
हो, कुटिपट गरी सहीछाप गन� लगाएका ह�न् भनी 
अदालतमा इ�कारी बयान गरकेो दिेखयो । �ितवादी 
कृ�णबहादरु बरामले हामी दवुैजनाले दाबीबमोिजमको 
कसरु गरी िनज मतृकलाई पालैपालो करणीसमेत गरी 
मतृकबाट पूण�बहादरु बरामले िलएको �.२०,०००।- 
िफता� िदनपुला� भनी मारकेो ह�दँा दवुै जनालाई 
कानूनबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भनी अिभयोग 
दाबीलाई र मौकामा गरकेो बयानलाई समेत पूण��पले 
समथ�न ह�ने गरी अदालतमा समेत सािबती बयान गरकेो 
पाइयो । �ितवादीह�ले मौकामा मतृकलाई टाउकोमा 
ढुङ्गाले र हात, ला�ीसमेतले मतृकको शरीरको 
य�त� �हार गरी मारकेो भ�ने कुरा �वीकार गरकेो 
पाइ�छ । अनसु�धान अिधकारीसम�को 
�ितवादीह�को उ� �वीकारोि�मािथ उि�लिखत 
लास �कृित मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदनमा 
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देिखएका घाउ चोटह�को �कृितबाट समेत समिथ�त 
भएको पाइ�छ । यसरी �ितवादीह�ले गरकेो 
उि�लिखत ि�याबाट मतृक स�ुतलीमाया तामाङको 
म�य ुभएको भ�ने कुरा �थािपत भएको अव�थामा उ�च 
अदालतबाट यी �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीअनसुार 
मतृकलाई कत��य गरी मारकेो ठहर गरकेो फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने देिखन नआउने ।

�ितवादी पूण�बहादरु बरामले घटना घटेको 
िदन आ�नै क�पनीमा नै िथए ँ भनी अ�य� रहेको 
िजिकर गरकेोमा सो िजिकर पिु� ह�नेगरी िनज �ितवादी 
पूण�बहादरु बरामका सा�ी ओमबहादरुलगायतले 
घटनाको िदन िनज पूण�बहादरु बराम ज�ुा कारखानामा 
सगैँ काम गरी िबहानदेिख बेलकुास�म बसेका ह� भनी 
अदालतमा बकप� गरकेो देिखए तापिन ��ट �पमा 
यितबजेदेिख यितबजेस�म हामीसगैँ िथय� भ�न नसक� 
िबहानदिेख बेलकुास�म सगैँ िथय� भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ । �ितवादी कृ�णबहादरु बरामले मौकामा 
बयान गदा� िनज पूण�बहादरु बराम �या��ीको काम 
सकेर अं.७ बजेको समयमा चौरमा आयो र वारदात 
ह�दँा राितको क�रब २०:३० बजेको िथयो होला भनी 
बेहोरा उ�लेख गरकेो देिखने । �ितवादी पूण�बहादरु 
बरामले पिन अं.२०:३० बजेको समयमा ह�या 
ग�रसकेपिछ म कारखाना गएको भनी मौकामा बयान 
गरकेो पाइ�छ । सामा�यतया कारखानामा िबहान वा 
बेलकुाको िस�टमा काम गन� गरी काय�तािलका बनाएको 
ह��छ । �ितवादीले िबहानदेिख बेलकुा कितबजेस�म 
कारखानामा काम गरेको हो भनी ��ट खलुाउन सकेको 
पाइदँैन । यसरी �ितवादीले आफू अ�य� रहेको िजिकर 
िलए पिन सो पिु� ह�ने गरी यिकन समय नबताएकोले 
सोलाई �माणको �पमा �ाहण गन� स�ने अव�था 
देिखएन । यसैगरी मौकामा कुटिपट गरी सािबती बयान 
गराई सहीछाप गन� लगाएको भनी अदालतमा बयान 

गर े तापिन सो स�ब�धमा िनज �ितवादी पूण�बहादरु 
बरामले �माण िजिकर ��ततु गन� सकेको नदेिखदँा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) अनसुार 
�ितवादीले मौकामा गरकेो बयान �माणमा िलन िम�ने 
देिखने ।  

अत: उ�च अदालत पाटनबाट �ितवादीह� 
कृ�णबहादरु बराम र पूण�बहादरु बरामलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद 
ह�ने र जबरज�ती करणीको अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई िमित २०७४।२।२३ मा गरकेो फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे��नाथ योगी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल भदौ १५ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७३-CR-०९५८ र ०७४-RC-
०१०५, कत��य �यान, िशव�साद चौधरी िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. यमराज प�रयार

पनुरावेदक िशव�साद चौधरीको हकमा 
हेदा� , िनज पनुरावेदकले वारदातको समयमा आफू 
घटना�थलभ�दा अ�य� रहेको र अका�  �ितवादी 
यमराज प�रयारले �यि�गत द�ुमनीका कारणले गरकेो 
पोलको आधारमा मा� आफूलाई कसरुदार ठहर 
ग�रएकाले कसरुबाट सफाइ पाउ ँभनी िजिकर िलएको 
देिखने । िनज �ितवादीले वारदातको बेलामा आफू 
किपलव�त ु िज�लाि�थत दउेराली खा� उ�ोगमा 
काय�रत रहेको भनेर अ�य� �थल (alibi) को िजिकर 
िलएको भए तापिन सोको पिु� गन� गरी उ�ोगले िदएको 
िनयिु� प� वा िनज कामदार भएको भ�ने बेहोराको 
कामदारको हािजरी िववरण वा तलब भ�ा बझेुको 
भरपाई वा अ�य कुनै ठोस �माण पेस गन� सकेको 
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देिखदँैन । कुनै पिन घटनाका स�ब�धमा जसले अ�य� 
�थल (alibi) को िजिकर िल�छ सो कुरा िनिव�वाद 
�पले पिु� गनु�  िनजकै दािय�व रहने । “अक�तफ�  यी 
िशव�साद चौधरी र िनजको प�नी घटनाको अिघ�लो 
िदन किपलव�त ु गएको िजिकर िलए पिन प�नी 
िव�ण ु चौधरीले आफूलाई िमित २०७३।०२।२३ मा 
पितले मतृकको लाभा मोबाइल िदएको �वीकार गरी 
मोबाइल अनसु�धानमा बझुाएबाट उ� Alibi को दाबी 
खि�डत भएको देिख�छ । साथै ह�याज�तो कसरुमा 
सामा�य झगडा भएकै आधारमा यी �ितवादीलाई अका� 
�ितवादीले पोले होलान् भनेर िव�वास गन� आधारसमेत 
रहदैँन र िनजह�िबच पिहलादेिख झै-झगडा वा द�ुमनी 
भएको भ�ने कुरा कहीकँतैबाट पिु� पिन भएको देिखदँैन 
भने पनुरावेदनमा अका� �ितवादीसगँ फोन स�पक�  
रहेको �वीकार गरकेो देिखने ।

�ितवादीले �य�तो कुनै कागजात �माण 
�व�प पेस गन� नसकेको अव�थामा अ�य� �थल 
(Alibi) का आधारमा केवल इ�कारी बयानलाई मा�ै 
�हणयो�य �माणको �पमा िलन सिकँदनै । ब� यी 
पनुरावेदक �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
आफूले बयान गदा� आ�नोसमेत संल�नतामा मतृक 
हेमा चौधरीलाई अका� �ितवादी हेमराज प�रयारसगँ 
िववाह गन� झठुो आ�ासन िदई एका�त जङ्गलमा 
लगी घाटँीमा सलले बाधँी दवुै जनाले मतृक हेमाको 
हातसमेत समाई भा�न उ�कन निदई मारकेा ह� 
भनी गरकेो बयान सह�ितवादी यमराज प�रयारको 
बयान, जाहेरी दरखा�त, घटना�थल मचु�ुका, 
घटना िववरण कागजका �यि�ह�ले गरकेो बकप� र 
पनुरावेदक �ितवादी िव��का िमिसल संल�न सबतु 
�माणसमेतका आधारमा यी �ितवादीको कसरुमा 
संल�नता पिु� भएको देिखने ।

साधकको रोहमा अका� �ितवादी यमराज 

प�रयारको हकमा हेदा�, िनजले अनसु�धानको 
�ममा भएको बयानलाई बलज�ती गराइएको भनेर 
अदालतको बकप�मा लेखाए तापिन यी �ितवादीले 
आ�नो इ�कारीलाई पिु� गन� तथा अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� भएको बयान जबरज�ती भएको 
भ�ने कुनै �माण पेस गन� सकेका छैनन् । ब� यी 
�ितवादीको अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को 
बयानको बेहोरा, मतृकसगँ आ�नो �ेम स�ब�ध रहेको 
र िनज मतृकले आ�नो गभ�समेत बोकेको ह�दँा िववाह 
गन� झ�ुो आ�वासन िदई, अका� �ितवादी िशव�साद 
चौधरीसगँ िमली एका�त जङ्गलमा लगी घाटँीमा 
सलले बाधँी दवैु जनाले मतृकको हातसमेत समाई 
भा�न निदई मारकेो भनी अनसु�धानमा गरकेो बयान 
तथा सह�ितवादी िशव�साद चौधरीको सोही बेहोराको 
बयान, जाहेरी दरखा�त, घटना�थल मचु�ुका, घटना 
िववरण कागजका �यि�ले गरकेो बकप�, मतृक र 
�ितवादी यमराज प�रयारिबचको फोन स�पक�  भएको 
�ितवादीह�को मौकाको सािबतीलाई िनजह�कै 
बयानका आधारमा िनजले देखाएको �थानबाट 
गाडेको �थानमा खोजी गदा� बरामद भएका मतृकका 
दातँ र कपडासमेतका दसी �माणबाट पिु� भएको 
देिख�छ । य�तै वारदातमा �योग भएको �ितवादी 
यमराज प�रयारले चलाएको मोटरसाइकल पिन बरामद 
भएबाट यी �ितवादीको इ�कारीलाई खि�डत ग�ररहेको 
देिखदँा िनज �ितवादीको इ�कारी बयानलाई �माणमा 
िलन निम�ने ।

यसरी �ितवादीह�ले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयान, िकटानी जाहेरी 
दरखा�त, घटना�थल मचु�ुका, घटना िववरण 
कागज �यि�ले गरकेो बकप�, मतृक र �ितवादी 
यमराज प�रयारिबचको फोन स�पक�  भएको कल 
िडटेल र मतृकको फोन �ितवादीको प�नीले 
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अनसु�धानमा बझुाएबाट यी �ितवादीह� यमराज 
प�रयार र िशव�साद चौधरीले कत��य गरी मतृक 
हेमा चौधरीलाई मारकेो पिु� ह�दँा �ितवादी यमराज 
प�रयारलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र 
�ितवादी िशव�साद चौधरीलाई ऐ. को १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैद ह�ने गरी स�ु िज�ला अदालतले 
गरकेो फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुले गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।

�ितवादीह�म�ये �ितवादी यमराज 
प�रयारलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरकेोतफ�  िवचार गदा� यी �ितवादी यवुराज प�रयारलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
अनसुार कसरुदार ठह�याई िनजलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुको फैसला त�कालीन कानूनी �यव�थाको 
स�दभ�मा िमलेको भए पिन िमित २०७५।५।१ गतेदेिख 
लाग ुभएको मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ ले सव��व 
ह�ने गरी सजाय नग�रने �यव�था गरकेो स�दभ�मा 
स�बि�धत कानूनी �यव�थाह� उ�लेख गन� सा�दिभ�क 
ह�ने देिखने ।

त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३ नं. को देहाय(३) मा रहेको म�ुय 
�यानमारालाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने �यव�थाको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरुबाट यी �ितवादी यमराज 
प�रयारलाई ऐ. महलको १३ नं. को देहाय (३) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो िमलेको दिेखन 
आए पिन मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ दफा ४० को 
उपदफा (२), फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा 
काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाल 

कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे 
गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को 
ख�ड (ख) मा रहेको �यव�था तथा उ� ऐनह� िमित 
२०७५।५।१ गतेदिेख र संशोिधत �यव�थाले िमित  
२०७६।१।२ दिेख लाग ुभइसकेको स�दभ�मा ��ततु 
म�ुामा यी पनुरावेदक �ितवादी यमराज प�रयारलाई 
सव��वको सजाय नह�ने भई िनजलाई ज�मकैद सजाय 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अ�चन भ�राई
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल असार ३ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-०६५३, कत��य 
�यान, राम�साद राना िव. नेपाल सरकार

��ततु वारदातमा फलामको रड 
(मोटरसाइकलको सकर) �योग भएको देिख�छ । 
फलामको रड भनेको जोिखमी हितयार हो । जोिखमी 
हितयारको �योग भएमा �यानस�ब�धी १४ नं. 
को �ावधान आकिष�त ह�न स�दैन । �ितवादी एक 
वय�क �यि� भएको र िनज �ितवादीको मतृकसगँ 
पूव��रसइवी तथा मतृकलाई मान� मनसाय नभए तापिन 
मोटरसाइकलको सकर (फलामको रड) ज�तो जोिखमी 
हितयारले टाउकोज�तो संवेदनशील अङ्गमा �हार 
गरकेो देिखयो । फलामको रडले मतृकलाई �हार गरकेो 
त�य यी �ितवादी �वयम् ले अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम� �वीकार गरकेो देिख�छ । �हार गरकेो 
फलामको रडसमेत बरामद भएको पाइ�छ । फलामको 
रडज�तो जोिखमी हितयार टाउकोज�तो संवेदनशील 
अङ्गमा �हार भएको देिखदँा स�ु फैसला बदर गरी 
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�यानस�ब�धीको १४ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
स�ने अव�था नरहने ।

पनुरावेदक �ितवादी राम�साद रानाले 
सहोदर दाज ुिशवराज रानाको टाउकोमा फलामे रडले 
िहका�ई िनज पीिडतको म�ृय ुभएप�ात् उ� कसरुको 
लािग मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई िनज 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� जाने ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.ब. १८८ नं. बमोिजम 
१२(बा�) वष� कैद सजाय गदा� पिन कानूनको उ�े�य 
पूरा ह�ने भनी �य� भएको उ�च अदालत िदपायलको 
राय मनािसब एवम् �यायोिचत नै देिखने ।

तसथ�, उि�लिखत त�य आधार र 
कारणह�समेतबाट �ितवादी राम�साद रानालाई 
त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहतको ज�मकैद ह�ने 
ठहर भएकोमा हाल मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ४०(२) अनसुार र केही नेपाल कानूनलाई 
संशोधन, एक�करण समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ को दफा ३९ को उपदफा २(ख) मा कुनै 
कसरुको सजाय सािबक ऐनमा मलुकु� अपराध 
संिहतामा लेिखएको भ�दा बढी रहेछ भने संिहतामा 
लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�ने छ भ�ने कानूनी 
�यव�था भएको प�र�े�यमा मलुकु� अपराधसिंहता 
२०७४ मा सव��वसिहतको ज�मकैदको कानूनी 
�यव�था नभएको र ऐ.ऐनको १७७(२) मा �यान मान� 
कसरु गन� गराउने �यि�लाई ज�मकैदको सजाय मा� 
ह�ने भ�ने �ावधान रहेकोले ��ततु म�ुामा यी �ितवादी 
राम�साद रानालाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने 
ठहछ�  । मतृक �वयम् ले मादक पदाथ� सेवन गरी 
उ�ेजनामा आई �ितवादी र िनजक� �ीमतीलाई 

गाली गलौज गरी भएको वादिववाद झगडाबाट घटना 
घट्न गएको अव�था देिखएको, �ितवादीको मतृकसगँ 
पूव��रसइवी तथा मतृकलाई मान� मनसाय नदिेखएको, 
मतृक र �ितवादी दाजभुाइ भई एकै प�रवारको 
देिखएको, �ितवादीको उमेर, िनजको पा�रवा�रक 
ि�थित र यी �ितवादी कसरुमा सािबती रही �याियक 
�ि�यालाई सहज �पमा सहयोग गरकेो अव�थामा 
िनज �ितवादीलाई सव��वसिहतको ज�मकैदको 
सजाय गदा�  चक� पन� जाने ह�दँा स�ु कैलाली िज�ला 
अदालतबाट मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं बमोिजम 
१२(बा�) वष� कैद कायम ह�ने ठह�याई �य� भएको 
रायसिहतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत 
िदपायल, डोटीबाट िमित २०७४।१।१३ मा भएको 
रायसिहतको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मि�दरा शाही 
क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित संवत् २०७६ साल भदौ १ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-१८७५, सरकारी 
छाप द�तखत िकत�, रामराज पौडेल िव. नेपाल सरकार

मिु��साद उ�ेतीबाट बरामद भई आएको 
�हरी �धान काया�लय, अपराध अनसु�धान िवभाग 
चालचलन शाखाबाट जारी भएको भिनएको यादव 
उ�ेतीका नामको �हरी �रपोट�को पिुलस अिफसर 
लेिखएको ठाउमँा तथा फोटोमा पन� गरी ग�रएको 
द�तखत र प�ाउ परी आएका �ितवादीह�को 
द�तखत नमनुा परी�ण गरी पठाइिदने भनी महानगरीय 
�हरी प�रसर अपराध अनसु�धान तथा कारबाही 
शाखा हनमुानढोका काठमाड�को च.नं.२८५१ िमित 
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२०६५।०९।१३ गतेको प�बाट �हरी �धान काया�लय, 
अपराध अनसु�धान िवभाग न�साल, काठमाड�मा 
प�ाचार भएको र �हरी �धान काया�लय, अपराध 
अनसु�धान िवभाग चालचलन शाखाको च.नं.३३५ 
िमित २०६५।९।१४ गतेको प�बाट “उ� चालचलन 
�ितवेदन यस शाखाबाट जारी नभएको, उ� नामावली 
भएको �हरी अिधकृत यस शाखामा काय�रत नभएको, 
उ� �हरी �ितवेदनमा भएको द�तखत र काया�लयको 
छाप यस शाखाको नभएको, उ� �रपोट�मा उि�लिखत 
िड��याच न�बर र सिट� िफकेटको फम�टको आधारमा 
न�कली भएको देिखएको” भ�ने जवाफ �ा� भएको 
देिखएकोले �हरी �धान काया�लय अपराध अनसु�धान 
िवभाग चालचलन शाखाबाट यादव उ�ेतीको िनिम� 
तयार भएको Police Report मिु��साद उ�ेतीको 
साथबाट बरामद भएको उ� �रपोट�  �हरी �धान 
काया�लय, चालचलन शाखाबाट निदइएकोमा िववाद 
रहेन । काया�लयको छाप, Letter Pad तथा द�तखत 
निमलेको भनी राि��य िविध िव�ान �योगशालाको 
�ितवेदन रहेको देिखएको ि�थितमा B-6 को 
Hologram र नं. ७ को Hologram मा उ�लेखनीय 
िभ�नता देिखएन भ�ने आधारमा िकत� होइन भ�ने 
अव�था नदेिखने ।

�हरी अनसु�धानको �ममा तथा 
अदालतसमेतसम� बयान गदा� �ितवादीम�येका 
मिु��साद उ�ेतीले भाइ यादव उ�ेतीका नामको 
पिुलस �रपोट�  मलाई �.ना.िन.रामराज पौडेलले 
बनाएर �याई िदएको हो भनी लेखाई िदएको र िनज 
पनुरावेदक �ितवादी रामराज पौडेलले अदालतमा 
बयान गदा� मैले मेरो साथीको सहयोगको लािग मेरो 
नै �पैया ँ खच� गरकेो ह� ँ भनी लेखाई िदएको दिेखदँा 
उ� पिुलस �रपोट�  िकत� गरी बनाउने काय�मा िनज 
पनुरावेदकको समेत सलं�नता रहेको भ�ने थप पिु� 

भएको पाइ�छ । िचनजानको �यि�को नाताले आफँै 
पैसा ितरी चालचलनको �हरी �ितवेदन िलनलाई 
पनुरावेदक �ितवादीलाई सहयोग मागेको भिनएतफ�  
पनुरावेदक �वयम् �.ना.िन.दजा�का �यि�ले �हरीबाट 
िनका�न ुपन� �ितवेदन बािहर क�स�टे�सी फम�माफ� त 
भनी बनाउन लगाएकोले आफँैले नगर े पिन गराउने 
काम गरकेो देिख�छ । जनु सािबक मलुकु� ऐन, िकत� 
कागजको १ नं. को प�रभाषािभ� पन� र िकत� गराउनेलाई 
मितयारको बात ला�ने �यव�था रहेको देिखने ।

िनज पनुरावेदकले म िडउटीमा रहन ु पन� 
भएकोले सो �हरी �रपोट�  जाली िकत� गरी हो वा के 
कसरी कसले बनाए मलाई थाहा भएन । मलाई जित 
पिन कागजातह� �ा�त भए स�पूण� कागजातह� 
केदारराज सापकोटालाई िदई सो �हरी �रपोट�समेत 
पिछ बाने�वर पसलबाट िलई मिु��साद उ�ेतीलाई 
िदएको ह� ँ भनी पिुलस �रपोट�  आफूले िलए िदएको 
कुरामा सािबत रहेको दिेख�छ । �हरी �ितवेदनअनसुार 
�ितवादी बनाइएका �ितवादीह�को बयानबाट समेत 
उ� पिुलस �रपोट�  बनाउने काय�मा िनज �ितवादीको 
सलं�नता रहेको भ�ने देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादी 
रामराज पौडेलले उ� पिुलस �रपोट�  न�कली हो भ�ने 
थाहा नभएको भनी िजिकर िलएकोस�म देिख�छ । 
पनुरावेदक �वयम् सरु�ा िनकायमा एक िज�मेवार 
अिधकृत (�.ना.िन.) दजा�का �हरी कम�चारी रहेको 
देिखएकोले यादव उ�ेतीका नामको पिुलस �रपोट�  
न�कली हो भ�ने थाहा नभएको भ�ने िनजको भनाइ 
आफँैमा �िततलायक छैन । बरामद भएको उ� 
पिुलस �रपोट�  तयार गन� काय�मा सहयोगी भूिमका अदा 
गरकेो ठह�याई सजाय गन� गरकेो स�ु फैसलाउपर 
सह�ितवादीह� िदिलपकुमार ता�ाकार र केदारराज 
सापकोटाले स�ु फैसलाउपर पनुरावेदन नै नगरी 
बसेको र स�ु फैसलाउपर पनुरावेदन गन� मिु��साद 
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उ�ेतीले स�ु फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसलाउपर पनुरावेदन नगरी बसेबाट पिन 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर खि�बर 
मा�न िम�ने नदेिखने ।

�पेनमा रहेका यादव उ�ेतीका नामको �हरी 
�रपोट�  सरकारी छाप द�तखत िकत� गरी बनाउने 
काय�मा िनज पनुरावेदक रामराज पौडेलको समेत 
मितयारको भूिमका रहेको पिु� ह�न आएको दिेखएको 
र सजायबाट उ�मिु� पाउन स�ने देिखन आएन । 
यसबाट यी पनुरावेदक �ितवादीलाई समेत उि�लिखत 
िकत� काय�मा मितयार कायम गरी सजाय गन� गरकेो स�ु 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने नदिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट यादव 
उ�ेतीका नामको पिुलस �रपोट�  िकत� गरकेो दिेखन 
आएकोले र उ� काय�मा िनज पनुरावेदक �ितवादी 
मितयार दिेखएको आधारमा यी �ितवादीलाई समेत 
सािबक मलुकु� ऐन, िकत� कागजको ११ नं. अनसुार 
मितयार कायम गरी गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।२।१६ को फैसला सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।५।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः धनिसंह िगरी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल असोज ८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७५-RB-०१२१, ब�िकङ 

कसरु, नेपाल सरकार िव. कृ�णकुमारी कँडेल
ब�िकङ कसरुस�ब�धी कानूनी �यव�थालाई 

हेदा�  ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
३ को ख�ड (ग) मा “आ�नो खातामा मौ�दात रकम 
नभएको जानीजानी चेक काटी िदन नह�ने” भ�ने रहेकोमा 
�यव�था र ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
िमित २०७३।०६।१८ मा भएको पिहलो संशोधनले 
ब�िकङ तथा िव�ीय �णालीको कारोबारमा ह�नस�ने 
कसरुज�य काय�बाट ब�िकङ तथा िव�ीय �णालीमा 
पन� असर र जोिखमलाई �यून गरी ब�िकङ तथा िव�ीय 
�णाली�ित िव�सनीयता अिभविृ� गन� �योजनाथ� 
ब�िकङ कसरु तथा सजायका स�ब�धमा �यव�था 
गन�का लािग उ� दफा ३ को �यव�थालाई थप ��ट 
पारी यस काय�लाई सरकारवादी फौजदारीअ�तग�तको 
कसरु प�रभािषत गरकेो र सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को अनसूुची १ िभ� राखेको पाइ�छ । दफा 
३ को �यव�थालाई थप ��ट पारी यस काय�लाई 
सरकारवादी फौजदारीअ�तग�तको कसरु प�रभािषत 
गरकेो र सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
अनसूुची १ िभ� राखेको पाइ�छ । ब�िकङ कसरुस�ब�धी 
म�ुामा �चिलत कानूनले आ�नो खातामा पया��त 
रकम छैन भ�ने जा�दाजा�दै गरकेो र चेक काटी 
भ�ुानी माग ग�रएको छ भने मा� पिन उ� काय� दफा 
३ को ख�ड (ग) अ�तग�त कसरु कायम ह�ने देिख�छ । 
यी �ितवादी कृ�णकुमारी कँडेलले जानीजानी आ�नो 
खातामा पया��त रकम नभएको चेक जाहेरवाला 
अन�तबहादरु कँुवरलाई काटी िदएकोमा िनजलाई 
िदनपुन� रकम पया��त नभएको भ�ने नेपाल इ�भे�मे�ट 
ब�क िलिमटेडको प�बाट समेत देिखन आएकाले िनज 
�ितवादीको उ� काय� ब�िकङ कसरुअ�तग�तको नै 
मा�नपुन� देिखने ।

��ततु म�ुामा िबगो �.३,७८,६००।- 
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(तीन लाख अठह�र हजार छ सय �पैया)ँ म�ये 
जाहेरवालालाई जाहेरी पनु�अिघ �.५०,०००। - 
(पचास हजार �पैया)ँ यी �ितवादी कृ�णकुमारी 
कँडेलले पि�लक सब-रिेमटको भौचरमाफ� त आईएमई 
गरी पठाएको उि�लिखत रकम िमित २०७४।२।२८ 
मा  जाहेरवाला अन�तबहादरु कँुवरले बिुझिलई गरी 
िदएको भरपाई िमिसल संल�न रहेको कागजातबाट 
देिखन आएको छ । उ� भौचर जाहेरवालालाई 
देखाउने र सनुाउने काय� ग�रएन भ�ने जाहेरवालाको 
सरकारी अिभयो�ामाफ� त इजलाससम� िजिकर 
��ततु ह�न आएको छ । �यस स�ब�धमा हेदा�, ��ततु 
म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची 
१ िभ� परी सरकारवादी भई चलेको म�ुा हो । 
�ितवादीले पेस गरकेो भरपाइ जाहेरवालासगँ सनाखत 
गराउने काय� दवेानी �ि�याअ�तग�त पद�छ । सनाखत 
बयानबाट �ितवादीले सो भरपाइलाई िकत� भनेमा 
म�ुा फे�र देवानीबाट दिुनयावँादी फौ�दारीको �े�मा 
�वेश गन� प�ुदछ । यी �ि�यागत कुराह� अपनाएर 
सो िजिकरबार े िन�य�ल गन� ��ततु सरकारवादी 
ब�िकङ कसरुको म�ुाबाट निम�ने ह�दँा उ� भरपाइलाई 
बे�लै कानूनी �ि�याबाट चनुौती िदएर उपचार िलने 
जाहेरवालाको हक कानूनी�पमा सरुि�त नै रिहरहने ।

िमित २०७४।२।८ मा जाहेरवाला 
अन�तबहादरु कँुवरले बिुझिलई ग�रिदएको भरपाइलाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ह�दँा यी �ितवादीबाट बिुझिलएको 
उ� रकम घटाई बाकँ� ह�न आउने �. ३,२८,६००।- 
(तीन लाख अ�ाइस हजार छ सय �पैया)ँ लाई िबगो 
कायम ग�रएको स�ब�धमा हेदा� िमित २०७४।२।२८ 
मा यी जाहेवालाले जाहेरी पनु�अिघ नै �.५०,०००।- 
(पचास हजार �पैया)ँ बझुी िलएको रकम दाबीको 
िबगोमा क�ा गरकेो मनािसब नै दिेखन आएकोले िबगो 
घटाई कम िबगो कायम गरी भएको फैसला �िुटपूण� 

ह�दँा �ितवादीलाई स�ु अिभयोग माग दाबीबमोिजम नै 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी कृ�णकुमारी कँडेल अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरुमा सािबती भई अनसु�धान 
र अदालतमा बयान गरकेो देिखएको, सो त�यलाई 
जाहेरवाला अन�तबहादरु कँुवरको मौकाको भनाइ 
तथा अनसु�धानको �ममा बिुझएका मािनसह� समुन 
तामाङ र राजे���साद दाहालले �ितवादीको सािबती 
बयानलाई समिथ�त ह�ने गरी कागज गरकेो देिखएकाले 
�ितवादी कृ�णकुमारी कँडेलले ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोिजमको कसरु 
गरकेो पिु� ह�न आएकाले पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� दिेखन नआउने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण 
र कानूनी �यव�थासमेतबाट �ितवादी कृ�णकुमारी 
कँडेललाई ब�िकङ (कसरु तथा सजाय) ऐन, २०६४ 
को दफा ३(ग) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १५(१) 
अनसुार १२ (बा�) िदन कैद र जाहेरवालाले बझेुको 
�.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ कटाई बाकँ� ह�न 
आउने �. ३,२८,६००।- (तीन लाख अ�ाइस हजार 
छ सय �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाले िबगो 
�.३,२८,६००।- (तीन लाख अ�ाइस हजार छ सय 
�पैया)ँ �ितवादीबाट भ�रपाउने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७४।१२।५ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल काि�क ४ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७६-WH-००२७, 
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ब�दी��य�ीकरण, य�मिण �यौपाने िव. गृह म��ालय 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत

ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को प�र�छेद-२ मा ब�िकङ कसरुको �यव�था गद� 
सो प�र�छेदअ�तग�त दफा ३ मा “कसैले पिन ब�क 
वा िव�ीय सं�थामा खाता खो�दा वा रकम भ�ुानी 
माग गदा� दहेायको काय� गन� ह�दैँन” भनी सोअ�तग�त 
ख�ड (ग) मा “आ�नो खातामा मौ�दात रकम नभएको 
जानीजानी चेक कािटिदन नह�ने” भनी उ�लेख गरकेो छ 
। सोही ऐनको प�र�छेद-३ मा द�ड सजायको �यव�था 
गद� दफा १५(१) मा “कसैले दफा ३ बमोिजमको कुनै 
कसरु गरमेा िबगो खलेुमा िबगो भराई िबगोबमोिजमको 
ज�रवाना र ३ मिहना कैद ह�ने छ” भनी सजायको 
�यव�थासमेत गरकेो पाइ�छ । सोही ऐनको दफा १८ मा 
“यस ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने म�ुा नेपाल सरकारवादी 
ह�ने छ र �य�तो म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को अनसूुची–१ मा समावेश भएको मािनने 
छ” भ�ने उ�लेख भएबाट िनवेदनमा उि�लिखत 
िववाद सरकारवादी फौजदारी कसरुअ�तग�त नै पन� 
भई ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐनबमोिजम कारबाही 
चलाउन सिकने नै ह��छ । िनवेदनमा उ�लेख भएको 
यस अदालतबाट िमित २०७६।३।९ मा फैसला भएको 
िनम�ला सोडारी िव�� गणेशकुमार रावलको जाहेरीले 
वादी नेपाल सरकार भएको ०७५-RB-०५६४ नं. को 
ब�िकङ कसरु (चेक अनादर) म�ुामा पनुरावलोकनको 
िनवेदन परी सोमा िन�सा भएर म�ुा िवचाराधीन रहेको 
र सो म�ुाको अि�तम टुङ्गो नलािगसकेको अव�थामा 
अिहले नै सो िववादलाई लेनदेन �यवहारसरह हो 
भनी िविनमेय अिधकारप� ऐन, २०३४ अ�तग�तको 
देवानी दािय�वअ�तग�तको कसरुमा प�रणत गन� िम�ने 
ह�दँनै । उपयु�� दवुै ऐनह� समान �पमा लाग ुभइरहेको 
अव�थामा कुन ऐनको �े�ािधकारिभ� रहेर म�ुा गन� 

भ�ने प�को �वेि�छक हक मािनने ।
तसथ� उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 

अदालतमा िवचाराधीन म�ुालाई �भािवत ह�ने गरी 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: फणे�वरी िघिमरे
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७६ साल भदौ ११ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-WO-०५७९, उ��ेषण / 
परमादेश, दलबहादुर भ�डारी िव. सङ्घीय मािमला 
तथा सामा�य �शासन म��ालयसमेत

त�कालीन िज�ला िवकास सिमित 
बागलङुको सहयोगमा आ.व.०५८/५९ मा बिुत�बाङ 
टारीखेत ढोरपाटन �ामीण सडक िनमा�णको नाका 
खो�न उपभो�ा सिमितको अ�ययन �रट िनवेदन र 
िज�ला िवकास सिमितको काया�लय, बागलङुिबच िमित 
२०५९।२।२१ मा स�झौता भई िविनयोजन िनकासा 
भएको पिहलो िक�ता �.५७,५००।- दो�ो िक�ता 
�.३,०१,०००।- र जन�मबाट �.७५,२८५।- गरी 
ज�मा रकम �.४,३३,७८५।- खच� गरी तोिकएको 
समयमा नै योजना स�प�न गरी िमित २०७०।६।५ मा 
नै पे�क� फ�य�टको लािग आव�यक कागजात पेस 
गरी योजना अनगुमन टोली�ारा िमित २०७१।१।२० 
मा अनगुमन तथा सपु�रवे�ण �ितवेदन खडा भई 
िज�ला �ािविधक काया�लय, बागलङुबाट पे�क� 
फ�य�टका लािग िमित २०७१।२।१२ को नापजाचँ 
मू�याङ्कन �ितवेदनसमेत पेस भई �रट िनवेदकले 
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पनुः २०७१।७।२० मा स�झौताअनसुारको  काम 
पूरा ग�रसकेकोले  सोको िबल भरपाइसमेत पेस  गरी 
पे�क� फछ् य�टका लािग िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लयमा िनवेदन िदइसकेको अव�थामा स�बि�धत 
िनकायले पे�क� फछ् य�ट योजना फरफारक गनु�पन�मा 
सो काय� भए गरकेो नदिेखने ।

�रट िनवेदकले पेस गरकेा िबल भरपाई 
िववरणसमेतको अवधारणा पे�क� फ�य�ट 
गनु�पन� दािय�व रहेका िनकायह�बाट उ� काय� 
नगरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
आ�नो काया�लयमा उजरुी परकेो भ�ने आधारमा 
िवप�ीम�येका अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले �रट िनवेदकबाट पे�क� रकम असलुउपर गन� 
भनी िमित २०७१।२।२८ र २०७१।३।२९ मा भएको 
िनण�य सोही िनण�यको आधारमा त�कालीन िज�ला 
िवकास सिमित काया�लय, बागलङुलाई लेखेको िमित 
२०७१।३।२२ र २०७१।११।१ को ताकेता प� 
पे�क� रकम दाखेला गन�बार े�रट िनवेदकलाई िविभ�न 
िमितमा गरकेा प�ाचारसमेत �े�ािधकारिवहीन भई 
गैरकानूनीसमेत रहेको देिखने । 

बिुत�बाङ टारीखेत ढोरपाटन �ामीण 
सडक आयोजनाको िनमा�ण काय� स�प�न भई 
िनवेदक�ारा पे�क� फ�य�टका लािग आव�यक 
िबल भरपाइलगायतका स�पूण� कागजात एवम् 
अनगुमन तथा सपु�रवे�ण �ितवेदन र नाप जाचँ 
मू�याङ्कन �ितवेदनसमेत यथासमयमा नै पेस 
भएको िमिसल संल�न कागजातबाट पिु� भइरहेको 
अव�थामा उ� पे�क� फ�य�ट गरी योजना स�प�न 
गनु�पन�मा सो काय� पूरा नगरी अनाव�यक िवल�बको 
काय� िवप�ीह�बाट भए गरकेो नै दिेखयो । योजना 
िनमा�ण गदा� स�पूण� लगानी गरी योजना स�प�न 
भएको जानकारी स�बि�धत िनकायलाई  िदइसकेको 

अव�थामा सािधकार िनकायले समयमा नै लागत 
इ�टमेटअनसुार काय� स�प�न भएको हो वा होइन ? 
काय� �गित क�तो �पले भएको छ । कानूनबमोिजम 
काय�को गणु�तर पगेुको छ वा छैन के कित लागतमा 
स�प�न भएको हो सोसमेतको काय�िववरण �गितको 
स�ब�धमा मू�याङ्कन गरी के कित लागतमा िनमा�ण 
भएको सोसमेत �ािविधकबाट जाचँ गराई फरफारक 
गरी िदनपुन�मा स�बि�धत िनकायले समयमा नै आ�नो 
कत��य िनवा�ह नग�रिदएको कारण अि�तयारबाट प� 
ले�ने काम भएको देिख�छ । िनवेदकले समयमा नै 
िबल भरपाई पेस ग�रसकेकोमा सोतफ�  कुनै िवचार नै 
नगरी स�प�न ग�रसकेको काय�को स�ब�धमा पे�क� 
असलु गनु�  भनी एकतफ� �पले भएको काय�लाई 
कानूनसङ्गत मा�न िम�ने नदेिखने ।  

अतः मािथ उि�लिखत आधार र कारणबाट 
�रट िनवेदक दलबहादरु भ�डारीले आ. व. ०५८।०५९ 
मा बिुत�बाङ टारीखेत ढोरपाटन �ामीण सडक िनमा�णको 
नाका खो�न िविनयोिजत �.४,३३,७८५।- को 
रकम काय� समयमा नै स�प�न गरी िबल भरपाइसमेत 
पे�क� फ�य�टका लािग स�बि�धत िनकायमा समेत 
िनवेदन पेस गरकेो अव�थामा स�बि�धत �ािविधक 
काया�लयह�बाट समयमा नै नापजाचँ �ितवेदन 
तयार ह�न नसक� पे�क� फ�य�ट काय� नै बाकँ� 
रहेको र अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
पे�क� असलुउपर गन� भ�ने िमित २०७१।२।२८ र 
२०७१।३।२९ को िनण�य उ��ेषणको आधार�ार बदर 
ग�रिदएको छ । िबल भरपाइअनसुारको पे�क� फ�य�ट 
गरी फरफारकतफ�  िनण�य ग�रिदन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल काि�क २८ गते रोज ५ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७३-CR-१२७७, सरकारी छाप द�तखत 
िकत�, गोिव�द महतो कोइरी िव. नेपाल सरकार

सवारी साधनको अिभलेख अ�ाविधक 
गरी रा�ने र अिभलेखअनसुारको �लबुकु जारी गन� 
स�बि�धत काया�लयबाट सो काया�लयमा �यवि�थत 
अिभलेखसगँ पनुरावेदक �ितवादीले जाहेरवालालाई 
िब�� गरकेो र काया�लयको अिभलेखअनसुार 
नामसारीसमेत ग�रिदएको भनी  जाहेरवालालाई 
िनजले उपल�ध गराएको �लबुकुमा उि�लिखत बेहोरा 
मेल नखाएको, सो सवारी साधन मोटरसाइकल अक�  
�यि� भ�बहादरु रायमाझीका नाममा रहेको र सो 
�लबुकुको �मािणत �ितिलिप सो काया�लयबाट जारी 
नभएको भ�नेसमेत उ�लेख भएबाट उ� �ितिलिप 
बनाउने काम कानूनबमोिजम भए ग�रएको भ�न िम�ने 
देिखएन । उ� गैरकानूनी बेहोराको सो काय�बाट 
कसरुदारले जाहेवालालाई गैरकानूनी �पमा हािन 
प�ुयाउने र आफूले गैरकानूनी लाभ िलने िनयतबाट गर े
िबराएको देिखनाले उ� काय� मािथ उि�लिखत मलुकु� 
ऐन, िकत� कागजको महलको ३ नं. मा उि�लिखत 
कसरुज�य काय� भएको दिेखने । 

�लबुकुको �ितिलिप बनाउने गैरकानूनी 
काय� आफूले नगरकेो भ�ने पनुरावेदकको िजिकर 
रहेकोमा उ� िववािदत मोटरसाइकल जाहेरवालालाई 
यी पनुरावेदक �ितवादीले बेचेको भ�ने िकटानी 
जाहेरीलाई ख�डन गन� गरी कुनै व�तिुन� �माण 
िनज �ितवादीले पेस गन� सकेको पाइदँनै । साथै 
सो �लबुकुको �मािणत �ितिलिप तयार गरी िनज 
पनुरावेदक �ितवादीलाई उपल�ध गराउने �यि� यो हो 
भनी िनजले देखाउन लेखाउन सकेकोसमेत पाइदँनै । 
िनजले जाहेवालालाई उपल�ध गराएको सो िववािदत 

मोटरसाइकलको �लबुकुको �मािणत �ितिलिपलाई 
स�बि�धत के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालाका 
आिधका�रक िवशेष�बाट परी�ण गरी �ा� भई 
िमिसलसाथ रहेको परी�ण �ितवेदनमा अङ्क, अ�र 
र िलिपसमेत पनुरावेदक �ितवादीको अङ्क, अ�र 
र िलिपसगँ िमले िभडेको बेहोरालाई अ�यथा भ�न 
िमलेन । यस ि�थितमा िनज पनुरावेदक �ितवादीबाट 
उ� गैरकानूनी कसरुज�य काय� भए गरकेो देिखयो । यस 
अव�थामा पनुरावेदक �ितवादीले िजिकर िलएअनसुार 
उ� काय� अ�य कुनै �यि� िवशेषबाट भएको रहेछ भनी 
अनमुानको भरमा भ�न िमलेन ।  पनुरावेदक �ितवादीले 
िजिकर िलएका निजर िस�ा�तसमेत ��ततु िववाद 
कसरुमा आकिष�त ह�ने पिन नदेिखएकोले ��ततु म�ुा 
दोहो�याई हेन� गरी िमित २०७३।११।११ मा यस 
अदालतबाट आदेश ह�दँा िलइएका आधारह�सगँ पिन 
यो इजलास सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�ः मािथ उि�लिखत त�य, आधार 
र कारणबाट  अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा 
यी पनुरावेदक �ितवादी गोिव�द महतो कोइरीलाई 
मलुकु� ऐन, िकत� कागजको ७ र १२ नं. बमोिजम 
िबगो भराई �.५०‚०००।- ज�रवाना र १ (एक) 
वष� कैद सजाय ह�ने र जाहेरवालाले �.४५‚०००।- 
�ितवादीबाट िफता� िलई सकेको भ�ने जाहेरवालाको 
बकप�समेतबाट देिखदँा �ितवादीबाट जाहेरवालालाई 
बाकँ� �.५‚०००।- भराइिदने, दसीको �पमा पेस 
ह�न आएको बा. ६ प ८७५ नं. को मोटरसाइकलको 
हकमा चोरीको मोटरसाइकललाई सवारी धनी दता� 
िकताब (�ल ु बकु) िकत� गरी तयार गरी िब�� गरकेो 
देिखन आएबाट सो मोटरसाइकल जफतसमेत ह�ने 
ठह�याई स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।१२।१ मा भएको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२।५।२ मा 
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भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : िभम�साद भसुाल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल माघ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७४-WH-०१०२, ब�दी��य�ीकरण, 
राम�साद �े�को हकमा बासुदेव �े� िव. �म तथा 
रोजगार तथा सामािजक सुर�ा म��ालयसमेत

नेपाल सरकार रा�यम��ी �तरीय िमित 
२०७२।२।२६ को िनण�यानसुार मलेिसयालगायत 
खाडी �े�मा ७ देशका वैदेिशक रोजगार जाने 
�िमकह�लाई अिधकतम �.१०,०००।- सेवा 
श�ुकबाहेक अ�य कुनै पिन �कारको श�ुक असलु 
गन� नपाइने �ावधान लाग ुरहेको अव�थामा वैदेिशक 
रोजगारमा जाने �िमकले �वा��य परी�ण गराउदँा 
�वा��य म��ालयबाट �वीकृित �ा� गरी �वा��य 
म��ालयले िनधा�रण गरकेो अिधकतम श�ुक 
५,७८०।- को सीमािभ� रही �वा��य परी�ण श�ुक 
िलन पाउने भ�ने �यव�था ह�दँाह�दैँ वैदिेशक रोजगारमा 
मलेिसया जाने नेपाली �िमकह�को एकतफ� �पमा 
मलेिसयन प�बाट खडा ग�रएका ३९ वटा मा� 
�वा��य सं�थाह�बाट Bio-medical �वा��य 
परी�ण गरपेिछ मा� मा�य ह�ने भनी �वा��य परी�ण 
गन� �िमकह�का लािग Online �णालीमा दता� गन� 
भनी अवैध �पमा Migrams नाममा �ित�िमक 
१२५ �रगेंट असलु गद� गैरकानूनी �पमा ठगी काय�मा 
संल�न रहेको ह�दँा िनवेदकसमेतका ४० जनाले 
आिथ�क लाभ िलने उ�े�य राखी वैदेिशक रोजगार ऐन, 

२०६४ को दफा ७२(२) को िवपरीत ठगीको कसरुमा 
िनजह�लाई कारबाही होस् भनी उपभो�ा संर�ण 
म�च नेपालको जाहेरी परकेो आधारमा िनवेदकलाई 
थनुवुा पजु� िदई, �याद थप गरी अनसु�धान भइरहेको 
भ�ने महानगरीय �हरी प�रसर, काठमाड�को िलिखत 
जवाफबाट देिख�छ । िनवेदकले आफूलाई िमित 
२०७५।२।६ देिख थुनामा रािखएको भनेका छन् । 
काठमाड� िज�ला अदालतको िलिखत जवाफ हेदा�, 
िनवेदकलाई िहरासतमा राखी अनसु�धानको गन�का 
लािग िमित २०७५।२।७ मा पिहलो पटक िदन ५ 
(पाचँ) र िमित २०७५।२।११ मा दो�ो पटक िदन १० 
(दस) को अनमुित �दान भएको पाइने ।

उपयु�� काय� गैरकानूनी भएको भनी िनवेदकले 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नपुछ�  भनी दाबी 
िलएको पाइयो । कुनै �यि�लाई थनुामा रािखएकोमा 
उ� थनुाको वैधता परी�ण गदा� थनुा गैरकानूनी 
देिखएमा मा� ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
ह��छ । यी िनवेदकउपर ठगी गरकेो िवषयमा जाहेरी परकेो 
आधारमा प�ाउ गरी थनुवुा पजु�समेत िदई िहरासतमा 
िलएको र २४ घ�टािभ�ै स�म अदालतबाट कानूनी 
�ि�या पूरा गरी �याद थपसमेत गरी ठगी म�ुामा 
अनसु�धानका लािग िनवेदकलाई �याियक िहरासतमा 
रािखएको दिेखने ।

�यसैगरी िनवेदकले आफूले वैदेिशक 
रोजगारको लािग नेपालीलाई मलेिसया पठाउदँा 
मलेिसयाको नीितबमोिजम स�झौता गरी सोबमोिजमको 
�ि�या अवल�बन गदा� नेपाल सरकारको िनण�यिवपरीत 
बढी रकम िलन ु परकेो ह�दँा सो काय� वा िवषय ठगी 
होइन �यसैले सो िवषयको म�ुामा थनुामा रािखएको 
काय� गैरकानूनी हो भनी दाबी िलएको पाइयो । यस 
दाबीका स�ब�धमा िवचार गदा�, िनवेदकउपर ठगी 
म�ुाको अिभयोगप� काठमाड� िज�ला अदालतमा 
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दायर भई म�ुा िवचाराधीन रहेको त�य इजलाससम� 
पेस भएको उ� म�ुाको िमिसलबाट दिेखयो । स�म 
अदालतमा म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा 
िनवेदकले गरकेा काय� ठगी हो वा होइन ज�ता 
म�ुाका त�यमा �वेश गरी स�म अदालतको �याियक 
अिधकारमािथ ब�दी��य�ीकरणको आदेशबाट 
ह�त�ेप गदा� मनािसब ह�ने देिखएन । अतः िनवेदन 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता देिखएन । ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�नपुछ�  भ�ने िनवेदकको िनवेदन दाबी 
तथा िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� 
अिधव�ाह� एवम् िव�ान् अिधव�ाह�को बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िनवेदक िव�� ठगी म�ुामा 
अनसु�धानको लािग अदालतबाट �याद थप गरी 
अनसु�धानको लािग िनजलाई �याियक िहरासतमा 
रािखएको तथा िनज िव��को ठगी म�ुा स�म 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना / िवकाश 
कुमार रजक
इित संवत् २०७५ साल जेठ १८ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७४-WO-०३२६, परमादशे, सुिधर ब�नेत 
िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत

िनवेदकको तफ� बाट बहसमा उपि�थत 
िव�ान् व�र� अिधव�ासमेतले सहकारी र पीिडत 
िन�ेपकता�ह� आपसमा िमली िववाद समाधानको 
वैकि�पक मा�यम�ारा सम�या समाधानमा अ�सर 
भई कामकारबाही अगािड बिढरहेकोले िनवेदन दाबीको 

औिच�य हाल नभएको भनी बहसमा भ�नभुएको 
र िववाद समाधानको लािग �वयम् िनवेदकसमेत 
अ�सर भई काय� अगािड बिढरहेको य�तो अव�थामा 
मागबमोिजम आदेश जारी ग�ररहनपुन� आव�यकता 
नदिेखई ��ततु िनवेदनको औिच�यसमेत समा� 
भएको भ�ने देिखदँा िनवेदकको ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: तारा�साद डागँी 
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७६ साल फागनु ११ गते रोज १ शभुम् । 

एकल इजलास

१
मा.�या. �ी िव�व�भर�साद ��े, ०७४-WO-
०४४६, उ��ेषण / परमादेश, िड�ीच�� अिहर िव. 
उ�च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससमेत

मातहत अड्डाको काम कारवाई रीतपूव�क 
रहे नरहेको भ�ने स�ब�धमा पनुरावेदन स�ुने अड्डाले 
बझुी आव�यकताअनसुार कानूनबमोिजम गनु�  गराउन ु
पछ�  भ�ने मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं. मा कानूनी �यव�था 
रहेको छ । सो कानूनी �यव�था अवल�बन गरी यी �रट 
िनवेदकले स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।५।१ मा सरजिमन गन� आदेशउपर िच� 
नबझुाई उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासमा 
िनवेदन िदएको र उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासबाट उ� सरजिमन गन� आदेश परी�ण 
भइसकेको अव�था दिेखयो । यसरी कानूनले िनद�शन 
गरकेो मङ्िसर अवल�बन ग�रसकेको अव�थामा 
पनुः सोही िवषयमा सव��च अदालतको असाधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त अदालत �वेश गरकेो पाइने ।

म�ुाका प�ह�िबच कुनै िवषयमा िववाद रहेमा 
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सो िवषयको स�यत�य प�ा लगाउने �योजनका लािग 
स�बि�धत अदालतले आव�यक �माण ब�ुन स�ने नै 
ह��छ । य�तै िवषय समावेश भएको िनवेदक केशवराज 
भ�राई िवप�ी पनुरावेदन अदालत हेट�डासमेत भएको 
उ��ेषणको �रट िनवेदन (ने.का.प.२०७३, अङ्क ७, 
िन.नं. ९६४१) मा यस अदालतबाट “कानूनअनसुार 
कुन �माण ब�ुन ुपन� वा कुन �माण नब�ुन ुपन� भनेर 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन म�ुामा नै असर पन� 
गरी �रट �े�बाट ह�त�ेप गन� िम�दैन” भनी निजर 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको अव�था छ । यसरी 
िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रही सो िवषयमा त�लो 
अदालतबाट �माण ब�ुने िसलिसलामा भए गरकेा 
आदेशह�को स�ब�धमा सामा�यतया �रट �े�बाट 
ह�त�ेप गनु�  उिचत ह�दँैन । िनवेदन मागदाबीबमोिजम 
बिुझएस�मकै �माणमा सीिमत रही �याय इ�साफ गनु�  
भनी िज�ला अदालतको नाउमँा आदेश जारी गनु�  
�यायसङ्गत र कानूनस�मत नह�ने ।

व�ततुः �माण ऐन, २०३१ को दफा ३ ले 
अदालतले म�ुामा ठहर गनु�पन� कुरा र �य�तो कुरासगँ 
स�ब� कुराको मा� �माण ब�ुन ह��छ भनी �यव�था 
गरकेो छ । साथै सोही ऐनको दफा २३ को देहाय (४) 
मा नाता स�ब�धमा िववाद भएमा सो कुराको यिकन गन� 
�य�तो नाता वा स�ब�धको िवशेष जानकारी ह�न स�ने 
ि�थितमा भएका �यि�को राय �माणमा िलन ह��छ 
भ�ने कानूनी �यव�था छ । यसरी �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३ र २३(४) बमोिजम अदालतले आव�यक 
�माण ब�ुन स�ने नै देिख�छ । उिचत ढङ्गबाट �माण 
नबझुी फैसला भएमा सोउपर पनुरावेदन तहबाट समेत 
िवचार ह�ने नै ह��छ । �रट िनवेदकसमेत �ितवादी भएको 
दाबीको अंश नामसारी म�ुामा नाता स�ब�ध यिकन 
गन� �योजनका लािग सरजिमन ब�ुने भनी भएको स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतको िमित २०७४।५।१ को 

आदशेको कारण यी िनवेदकले दाबी गरजे�तो िनजको 
कुनै सवंैधािनक र कानूनी हकमा असर पन� जाने 
नदिेखने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारणबाट नाता 
स�ब�धमा यिकन गनु�  पन� िवषयव�तमुा �थानीय गाउ ँ
सरजिमन ब�ुने भनी गरकेो स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतको िमित २०७४।५।१ को आदेश र सो 
आदशेलाई सदर गन� गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासको िमित २०७४।८।१४ को आदशेले 
यी िनवेदकको कुनै संवैधािनक र कानूनी हकमा असर 
पन� जाने देिखन नआएकोले िवप�ीह�बाट िलिखत 
जवाफ मगाइरहन ु परने । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: केदारनाथ पौडेल, शा.अ. क�याण 
खड्का
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल, ०७६-WO-०००२, 
उ��ेषण, �मोदिव�म शाह िव जफ�ल अ�सारीसमेत 

िनवेदनमा उ�लेख ग�रएका ज�गाह�का 
स�ब�धमा फैसला बदर साव�जिनक कायम म�ुाह� 
पसा� िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको 
र उ� ज�गाह� साव�जिनक �कृितको रहेको 
साव�जिनक सरोकारका िवषयसगँ स�बि�धत रहको 
देिख�छ । साव�जिनक ज�गाको हकमा “साव�जिनक 
वा सामदुाियक ज�गा �यि� िवशेषको नाउमँा दता� 
गरी आवाद गरकेोमा �य�तो दता�  �वतः बदर ह�ने 
छ । �य�तो ज�गाको �यि� िवशेषका नाउमँा रहेको दता� 
लगतसमेत मालपोत काया�लय वा नेपाल सरकारले 
तोकेको अिधकारीले क�ा गन� छ ।” भ�नेसमेत 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा कानूनी 
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�यव�था रहे भएको पाइ�छ । स�ु िज�ला अदालतमा 
कानूनबमोिजम म�ुा दता� भई िवचाराधीन अव�थामा 
रहेकोमा यस म�ुाको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जको 
आदेश काया��वयमा रोक लगाउन ु ��ततु िवषयमा 
कानूनसङ्गत देिखदैँन । कानूनबमोिजम म�ुा दता� भई 
म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�था भनेको म�ुा अि�तम 
नभएकै अव�था हो, �वाभािवक�पमा िनण�य ह�न 
स�ने अव�था िव�मान रहेकोमा �रट �े�बाट ह�त�ेप 
गन� िम�ने देिखएन । िनवेदकका सािबकका िक.नं.का 
ज�गाह� हाल (अ�त�रम आदेशबाट)  यथाि�थितमा 
रािखएस�मको अव�था हो, पिछ ठहरबेमोिजम ह�ने नै 
ह�दँा उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी इजलासबाट 
िमित २०७६।२।३० मा भएको आदशे कानूनस�मत 
नै भए गरकेो दिेखएकोले फैसला अि�तमताको 
िस�ा�तिवपरीत भएको भनी बदर गनु�पन� अव�थाको 

िव�मानता नदेिखने ।
फैसला बदर साव�जिनक कायमज�तो 

साव�जिनक सरोकारको मह�वपूण� म�ुामा िनयिमत 
�ि�यामा िवचाराधीन रहेका म�ुाह�मा अि�तम 
फैसला नभएस�म िक.नं. ११० र २१३ का ज�गामा 
कुनै �कारको िनमा�ण काय� गन� निदन,ु कसैलाई 
हकह�ता�तरण नगनु� , नगराउन ु भनी उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट िमित 
२०७६।२।३० मा आदशे भएको र उ� म�ुाको िवषय 
�याियक �ि�या एवम् िनयिमत त�रकाले परी�ण र 
िन�पण ह�ने �थािपत कानूनी मा�यता र िस�ा�त रहेको 
ह�दँा ��ततु िनवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी 
िलिखत जवाफ मगाउन आव�यक नदिेखएकोले �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः धनिसंह िगरी
इित संवत् २०७६ साल साउन ३ गते रोज ६ शभुम् ।


