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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, २०७८, साउन – 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 वबेसाइटको 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��चसव��च अ अदालतदालत,,  छापाछापाखाखानाना 
 

सूचना 

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

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 । 
न.े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 ।  
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सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, साउन - १

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७२-CI-१११८, उ��ेषण / परमादशे, 
कुलबहादुर काक�समेत िव. िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय खाँदबारी, संखुवासभासमेत

पनुरावेदकह�ले िवप�ी गा.िव.स. 
काया�लयको िमित २०७२।२।२५ को िनण�य एव ं
िमित २०७२।२।२७ को स�झौता बदर गरी िमित 
२०६३।१२।४ र ५ को गाउ ँ प�रषदक्ो िनण�य नं. 
१८ कायम राखी पाउन माग गरकेो देिख�छ । िमित 
२०६३।१२।४ र ५ को गाउ ँप�रषदक्ो १५ औ ंभेलाको 
िनण�य नं. १८ मा "आखँीभइुको ज�मा �े�को िबचमा 
पन� गरी गा.िव.स. को भवन रहने गरी के�� िनधा�रण 
गन� र स�बि�धत िनकायमा आव�यक िसफा�रस 
गरी पठाउने" भ�ने िनण�य भएको देिख�छ भने िमित 
२०७२।२।२५ को िनण�यमा आखँीभइु गा.िव.स.को 
भवन आखँीभइु ६ मा िनमा�ण गन� तपिसलमा उि�लिखत 
उपभो�ा सिमित िनमा�ण गन� बेहोरा उ�लेख भई 
भोलामान �े�को अ�य�तामा ९ सद�यीय िनमा�ण 
उपभो�ा सिमत गठन भई सो सिमितले िवप�ी िज�ला 
�ािविधक काया�लयसगँ स�झौता गरकेो देिख�छ । 
यस �कार दवैु िनण�य गा.िव.स. भवन िनमा�ण गन�सगँ 
स�बि�धत रहेको देिखने । 

िमित २०६३।१२।४ र ५ गतेको िनण�यमा 
आखँीभइुको ज�मा �े�को िबचमा पन� गरी गा.िव.स. 
को भवन रहने गरी के�� िनधा�रण गन� उ�लेख भए पिन 
�यो िनण�य ९ वष�स�म काया��वयन भएको दिेखदैँन । 
उ� िनण�यअनसुार िबच भाग कहा ँपन�, �यो िबच भागमा 
गा.िव.स.को ज�गा भए नभएको र उपभो�ा सिमित 
िनमा�ण भए नभएको स�ब�धमा पनुरावेदकह�ले केही 
उ�लेख गरकेो देिखदँैन भने िमित २०७२।२।२५ को 

िनण�यमा वडा नं. ६ मा गा.िव.स. भवन िनमा�ण गन� 
उ�लेख भएको देिख�छ । िमिसल संल�न ज�गाधनी 
दता� �माणपजुा�को �ितिलिपबाट वडा नं. ६ मा 
गा.िव.स. को आ�नै नामको िक.नं. ४८७, १२६१ 
र १२६५ मा ५-१-०-० �े�फल ज�गा भएको 
देिखयो । सािबक २०३७/३८ सालदेिख गा.िव.स. को 
भवन सोही वडा नं. ६ ि�थत अम�वा उ�च मा�यिमक 
िव�ालयको ज�गामा िनमा�ण भई काय� स�चालन ह�दैँ 
आएको देिख�छ । हाल भवन िनमा�ण गन� शाि�त तथा 
पनुःिनमा�ण म��ालयले एक आ.व.को लािग ९ लाख 
४० हजार �पैया ँबजेट �वीकृत गरकेो दिेखयो । उ� 
म��ालयले िदएको बजेटबाट भवन िनमा�ण गनु�  परकेो 
अव�थामा गा.िव.स. को नाममा भएका ज�गामा भवन 
बनाउन उपय�ु नै ह��छ । �थलगत �ितवेदनमा पिन 
वडा नं. ६ मा भवन िनमा�ण गन� उपय�ु ह�ने उ�लेख 
भएको कुरा िवप�ी िज�ला �ािविधक काया�लयको 
िलिखत जवाफबाट दिेख�छ । तदन�ुप िवप�ी 
उपभो�ा सिमित र िज�ला �ािविधक काया�लयिबच 
भवन िनमा�ण गन� स�झौता भई िड.िप.िस. स�मको 
िनमा�ण काय� भएको देिखने ।

िड.िप.िस. स�मको िनमा�ण काय� स�प�न 
भएप�ात् पनुरावेदकह�ले िदएको िनवेदनमा 
पनुरावेदन अदालत धनकुटाको िमित २०७२।३।२७ 
गतेको अ�त�रम आदशेले िनमा�ण काय� रो�का भएको 
देिख�छ । पनुरावेदकह�ले पनुरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदकह�समेत २४ जनाले �रट दायर गरकेोमा 
�रट खारजे भएपिछ �यसलाई �वीकार गरी लोके�� 
काक� र टेकबहादरु िव�समेतका ७ जना िनवेदकले 
यस अदालतमा पनुरावेदन गरकेो देिखदैँन । �यसमा 
पिन िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट अ�य सरकारी 
काया�लय पिन सोही वडा नं. ६ मा रहेको भ�ने 
देिख�छ । यसरी पनुरावेदन अदालतबाट �रट िनवेदन 
खारजे भएपिछ ७ जना िनवेदकले �वीकार गरकेा, 
अ�य सरकारी काया�लय र गा.िव.स. को नामको 



2

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, साउन - १

ज�गा पिन वडा नं. ६ मा नै भएको अव�थामा सोही 
�थानमा गा.िव.स. भवन बनाउन िमित २०७२।२।२५ 
गते भएको िनण�यले पनुरावेदकह�को संवैधािनक र 
कानूनी हकमा �ितकूल आघात पगेुको नदेिखने । 

�यसका अित�र� पनुरावेदकह�ले िबचमा 
गा.िव.स. भवन बनाउने �यव�था ह�न माग गरकेोमा 
नेपालको संिवधानले नेपाल सङ्घीय लोकताि��क 
गणत��ा�मक रा�य ह�ने �यव�था गरअेनसुार नेपाल 
सरकारले मलुकुमा ७ वटा �देश र िविभ�न ७५३ वटा 
�थानीय तहको गठन गरकेो दिेख�छ । पनुरावेदकह� 
१ नं. �देशअ�तग�त संखवुासभा िज�लाको सािबक 
आखँीभइु गा.िव.स.मा बसोबास गन� नाग�रक भएको 
देिख�छ । नेपाल सरकारले पनुरावेदकह� बसोबास 
गन� सािबकको आखँीभइु गा.िव.स. र अ�य माि�लङ एव ं
तामाफोक गा.िव.स. लाई एक आपसमा िमलाएर हाल 
धम�देवी नगारपािलका गठन गरी सािबक तामाफोक 
गा.िव.स. को वडा नं. ९ के�� तोकेको देिख�छ । 
यसरी नेपाल सरकारले िज�लाका सािबक ३ वटा 
गा.िव.स. िमलाएर एउटा धम�देवी नगरपािलका बनाई 
तामाफोकलाई के�� तोकेको अव�थाले अब आखँीभइु 
नै िबच भागमा पन� नदेिखदँासमेत पनुरावेदन दाबीको 
कुनै अथ� रहने नदेिखदँासमेतका आधार र कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत धनकुटाले �रट िनवेदन खारजे 
गरकेो काय�मा कुनै �िुट नदेिखने । 

अतः ग�रएको िववेचनाको आधार र कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत धनकुटाले िमित २०७२।६।१३ 
मा िनवेदन खारेज गन� गरकेो आदेश (फैसला) मा कुनै 
कानूनको �िुट नदेिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७२-CI-११२१, उ��ेषण / परमादशे, 
का�छा महज�नसमेत िव. ि�भुवन िव�िव�ालय 

क�ित� पुर, काठमाड�समेत
पनुरावेदक र ��यथ� ि�भवुन िव�िव�ालयको 

ज�गा दाता प�ुषो�म राजभ�डारीसमेतका 
राजभ�डारी प�रवार रहेको देिख�छ । �यो कुरालाई 
पनुरावेदक र ��यथ� ि�भवुन िव�िव�ालयले 
�वीकार गरकेो देिख�छ । यसरी पनुरावेदकह�लाई 
ज�गा िब�� गन� र ��यथ� ि�भवुन िव�िव�ालयलाई 
अप�ण गन� काय� एकै प�रवारबाट भएको अव�थामा 
कुन काय�ले मा�यता पाउने भ�ने स�ब�धमा हेनु�पन� 
देिखयो । पनुरावेदकह�ले मि��प�रषदक्ो िमित 
२०२३।११।१५ को िनण�यमा हा�ो भोगचलनको 
ज�गाको स�ब�धमा कुनै िनण�य भएको छैन, केवल 
पोत मा� ��यथ� ि�भवुन िव�िव�ालयले िलन पाउने 
उ�लेख भएकोले ज�गा ��यथ� िव�िव�ालयको हक 
प�ुन स�दनै भ�ने पनुरावेदन िजिकर िलएको देिखने ।

पनुरावेदकह�को पनुरावेदन लेखबाट 
िववािदत ज�गा २०४८/०४९ सालमा ख�रद 
गरकेो देिख�छ । तर ियनै िववािदत ज�गा ियनै 
पनुरावेदकका दाताले �वे�छाले िश�ा �े�मा अप�ण 
गन� उ�े�यले ��यथ� ि�भवुन िव�िव�ालयलाई िदन 
िनवेदन िदएपिछ पनुरावेदकह�ले ख�रद गनु�भ�दा 
पिहले क�रब २५ वष�अगािड मि��प�रषद्को िमित 
२०२३।११।१५ को िनण�यले ज�गा गठुीमा रहने र 
पोत ��यथ� ि�भवुन िव�िव�ालयले पाउने िनण�य 
भइसकेको दिेख�छ । �यही िनण�यको आधारमा 
��यथ� ि�भवुन िव�िव�ालयले बाली भराई पाउ ँभनी 
भूिमसधुार काया�लय काठमाड�मा िदएको म�ुामा उ� 
काया�लयले २०४१ साल आषाढ मिहनामा ि�भवुन 
िव�िव�ालयले बाली भराई िलन पाउने ठह�याई 
गरकेो िनण�य अि�तम भएको छ । अि�तम भएको 
िनण�यलाई अ�यथा गन� िम�दैन । अ�यथा गदा� फैसला 
अि�तमताको िस�ा�तिवपरीत ह�ने । 
 भूिमसधुार काया�लयको िनण�य अि�तम 
भएको अव�थामा पनुरावेदकह�ले सज�िमन 
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मचु�ुकामा आफूह�को हकभोग रहेको भनी 
िलएको िजिकर कानूनस�मत मा�न िमलेन । ��यथ� 
ि�भवुन िव�िव�ालयले िमित २०२३।११।१५ 
को मि��प�रषदक्ो िनण�यको आधारमा िववािदत 
ज�गा रो�का रा�न ��यथ� मालपोत काया�लयमा 
प�ाचार गरकेो दिेख�छ । तर पनुरावेदकह�ले िमित 
२०२३।११।१५ को िनण�य बदर माग गन� सकेको 
देिखदँैन । �यो िनण�य बदर नभएस�म राजभ�डारी 
प�रवारले ि�भवुन िव�िव�ालयलाई अप�ण गरकेो 
ज�गा सािबक ज�गाधनीको हकभोगमा िफता� 
भई पनुरावेदकह�ले ख�रद गरकेो मा�न िम�ने 
ह�दँनै । ि�भवुन िव�िव�ालयको नाममा ज�गा दता� ह�न 
बाकँ� भए पिन मि��प�रषदक्ो िनण�य कायमै रहेको 
देिख�छ । यसरी राजभ�डारी प�रवारले िववािदत 
ज�गा ��यथ� ि�भवुन िव�िव�ालय िश�ा �े�मा 
अप�ण गन� िनवेदन िदएअनसुार मि��प�रषदक्ो िमित 
२०२३।११।१५ को िनण�यले गठुीमा रा�ने िनण�य 
भएर सोही िनण�यको आधारमा २०४१ साल आषाढमा 
��यथ� ि�भवुन िव�िव�ालयले बाली भराई पाउने 
गरी भूिमसधुार काया�लयबाट भएको िनण�य अि�तम 
भएर बसेकोले पनुरावेदकह�ले ख�रद गरकेो काय�ले 
मा�यता नपाई ��यथ� ि�भवुन िव�िव�ालयलाई 
अप�ण गरकेो काय�ले मा�यता पाउने देिखदँासमेतका 
आधार र कारणबाट पनुरावेदन अदालत पाटनको 
आदेश (फैसला) अ�यथा नदेिखने ।

अतः िववेचना ग�रएका आधार र कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत पाटनले �रट िनवेदन खारजे गरकेो 
िमित २०७२।५।१६ को आदशे (फैसला) िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-१६१२, जबरज�ती 

करणी / हाडनाता करणी, प�रवित�त नाम (एन १) िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादीले अदालतसम� गरकेो बयानमा 
वारदातका समयमा पीिडता सतेुकै घाटमा सतेुको 
तर केही नरा�ो गर े ज�तो ला�दैन भने पिन आफूले 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी िकटानी भ�न भने 
सकेको दिेखदँैन । आमा िवदेश गएको र यी पनुरावेदक 
बाबकुो संर�णमा बसेका पीिडतालगायत छोराछोरी 
आ�नै बाबलुाई जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर 
अपराधको कसरुमा दोषारोपण गनु�पन�स�मको �रसइवी 
रहे भएको िमिसल सलं�न �माणबाट देिखदँनै । सोही 
कारण पिन बाबकुो संर�णमा नै रहने ब�ने उ�े�यले नै 
अदालतमा आई बकप� गदा� मौकाको बयानिवपरीत 
�ितवादीबाट जबरज�ती करणी भएको होइन भनी 
लेखाई िदएको अनमुान गनु�पन� ह��छ । �यसैगरी 
पीिडताको शारी�रक जाचँ परी�णमा अ�य कुरा 
Normal भए पिन Hymen not intact भनी उ�लेख 
भएको १२ वष�य नाबालक पीिडताको क�याजाली 
अ�य कुनै कारणबाट �याितएको भनी अनमुान गन� स�ने 
अव�था पिन रहदैँन । यसरी पीिडताको शारी�रक जाचँ 
परी�णबाट देखाएको त�यलाई अ�य प�रि�थितज�य 
�माणले समिथ�त ग�ररहेको अव�थामा पीिडता 
�वयम् ले अदालतमा आई जबरज�ती करणी गरकेो 
छैन भनी बकप� गरकैे आधारमा आफूले पीिडतालाई 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी िलएको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने अव�था नरहने । 

अतः यी पनुरावेदक �ितवादी N1 ले आ�नै 
१२ वष�य नाबालक छोरीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो ह�दँा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
३(२) नं. बमोिजम ८ (आठ) वष� र हाडनाता करणी 
महलको १ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद सजाय 
गरी पीिडतालाई �. ५०,०००।- �ितपूित� भराइिदने 
ठह�याएको स�ु झापा िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गद� गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
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इजलासको िमित २०७३।९।२८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ई�वरमिण ओझा 
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-१६९४, लाग ुऔषध 
(हेरोइन), �र�क� शाही िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले बरामदी मचु�ुकामा 
उि�लिखत प�रणामको लाग ु औषध आफूबाट बरामद 
भएको भ�ने त�यलाई �वीकार गरी अदालत र 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गरबेाट बरामदी 
मचु�ुकामा उि�लिखत प�रणामको लाग ु औषध बरामद 
भएकोमा िववाद देिखएन । यी पनुरावेदक �ितवादीबाट 
बरामद लाग ुऔषध हेरोइन रहेको भ�ने लाग ु औषध 
परी�ण �ितवेदन िमिसल सलं�न रहेको दिेख�छ । यी 
पनुरावेदक �ितवादीबाट २० �ाम लाग ुऔषध �ाउन 
सगुर बरामद भएको हो भनी �ितवेदकले अदालतसम� 
बकप�समेत गरी िदएको देिखने ।

बरामद लाग ु औषधको प�रणामसमेतका 
आधारमा यी पनुरावेदक �ितवादीको उि�लिखत काय� 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) 
बमोिजम कसरु अपराध दिेखन आएकोले िनजलाई ऐ. 
ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम सजाय गनु�पन� नै 
देिखन आउने ।

उि�लिखत आधार र कारणबाट स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला केही उ�टी गद� उ�च अदालत 
पाटनले यी पनुरावेदक �ितवादी �र�क� शाहीलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(१) बमोिजम ५ वष� कैद र �.२५,०००।– ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई गरकेो िमित २०७३।०९।१२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : इ�वरमिण ओझा 
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-१४२८, लाग ुऔषध 
(खैरो हेरोइन), मिनषराज �े� िव. नेपाल सरकार

कुनै �यि�का साथबाट लाग ुऔषध बरामद 
भएमा िनजले अ�यथा िजिकर िलएमा �य�तो िजिकर 
�मािणत गन� भार �ितवादीमा नै िनिहत रहने भ�ने 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ 
मा उ�लेख भइरहेको स�दभ�मा यी पनुरावेदकले 
झोलाबाट िडिजटल तराज ुमा� बरामद भएको, बरामद 
लाग ु औषध हेरोइन ियनै पनुरावेदकको पाइ�टको 
ख�तीबाट बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुका र 
�हरी �ितवेदनबाट दिेखएको उ� बरामदी मचु�ुकालाई 
अ�यथा भनी यी पनुरावेदक �ितवादीले भ�न सकेको 
अव�थासमेत नदेिखने ।

पनुरावेदक �ितवादीका सगँसाथबाट ३३ 
�ाम लाग ु औषध (खैरो हेरोइन) बरामद भएको, 
िनजले अिधकार�ा� अिधकारीसम� वीरग�जबाट 
लाग ुऔषध ख�रद गरी �याई केही बेची बाकँ� िब�� 
गन� उ�े�यले �यि� कुररे बसेको भनी लेखाई िदएको 
स�ु अदालतमा आई बयान गदा� बरामद भएको लाग ु
औषध र िडिजटल तराजकुा स�ब�धमा अ�यथा 
भ�न नसकेको र �ितवेदक�यले बरामदी मचु�ुका र 
�ितवेदनको समथ�नसमेत ह�ने गरी बकप� गरी िदएबाट 
यी पनुरावेदक �ितवादीले िब�� िवतरण गन� उ�े�यले 
लाग ु औषध (खैरो हेरोइन) �याएको त�य पिु� ह�न 
आएकोले स�ु र पनुरावेदन तहबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न स�ने अव�था नरहने ।

अतः यी पनुरावेदक �ितवादीलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख�ड 
(घ)(च) िवपरीत कसरु अपराधमा ऐ.ऐनको दफा 
१४(१)(छ)(२) बमोिजम स�ु िज�ला अदालतले १० 
वष� कैद र �.८०,०००।- ज�रवाना ह�ने गरी गरकेो 
सजाय सदर ठह�याउदँ ैगरकेो उ�च अदालत पाटनको 
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िमित २०७३।७।१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : इ�वरमिण ओझा 
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-०९४२, लाग ुऔषध 
(�ाउन सगुर), समन िव.क. िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले आफू सेवनकता� 
भएकोले सेवन �योजनको लािग १ डोज �ाउन 
सगुर मा� �याएको १७ पोका होइन भनी बयान गर े
तापिन सोलाई पिु� ह�ने गरी कुनै �माण गजुान�  सकेको 
देिखदँैन । लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १२ बमोिजम �माणको भार �ितवादीमा रहने 
र आफू िनद�ष छु भ�ने �माण आफँैले प�ुयाउनपुन�मा 
यी पनुरावेदक �ितवादी आफूबाट १७ पोका �ाउन 
सगुर बरामद भएको होइन भनी िव�सनीय �माण 
गजुान� नसकेको, बरामद लाग ुऔषधको मा� १ �ाम 
१३ िम.�ा. रहेको, यी पनुरावेदनले �वयम् ले मौकाको 
बयानमा उ� बरामद �ाउन सगुर १७ डोज ह�ने भनी 
बयान ग�रिदएबाट पिन सेवन �योजनको लािग मा� 
�याएको भनी प�यारलायक पिन नदेिखने ।

पनुरावेदक �ितवादी समुन िव.क. बाट 
बरामद १ �ाम १७ िम.�ा. �ाउन सगुर आफू सेवन 
पिन गन� र बढी भएको िब�� िवतरण पिन गन� उ�े�यले 
ख�रद गरी मोटर साइकलको हे�मेटमा �याएको 
त�य पिु� ह�न आएको िनजको उ� काय� लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) बमोिजमको 
कसरु अपराधिभ�कै रहे भएको देिखने । 

�ितवादीले अदालतसम� गरकेो बयानमा 
आफू मोटर साइकल सवार भई आइरहेको अव�थामा 
प�ाउ परकेो नभई होटलबाट उठ्न लागेको अव�थामा 
प�ाउ परकेो र आ�नो सगँसाथबाट �ाउन सगुरको १ 

डोज बरामद भएको भनी लेखाई िदएका, बरामद �ाउन 
सगुर मोटर साइकलको हे�मेटबाट बरामद भएको भनी 
बरामदी मचु�ुकामा लेिखएको र बरामद मोटर साइकल 
नै यी पनुरावेदक �ितवादीले लाग ुऔषध ख�रद तथा 
ओसार पसार गन� काय�मा �योग भएको भनी ठोस 
�माण गजुान� नसकेको स�दभ�समेतलाई िवचार गदा� 
मोटर साइकलसमेत जफत ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ यो इजलास सहमत 
ह�न नस�ने । 

अतः यी पनुरावेदक �ितवादीलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(१) बमोिजम सजाय गद� बरामद मोटर साइकल जफत 
नगन� गरी गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०७३।८।२१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : इ�वरमिण ओझा 
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभुम् ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०७३-WO-०९३१, उ��ेषण 
/ परमादेश, मिणराम ढकाल िव. सामा�य �शासन 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदक एउटै �वा��य काया�लय खोटाङमा 
७ वष�भ�दा बढी िनयिमत काय�काल िबताई सकेको 
भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट देिखन आएको 
छ । �यसैगरी �रट िनवेदकको �यि�गत िववरण (PIS) 
मा समेत िनज िवगत सात वष�दिेख अिवि�छ�न �पमा 
िज�ला �वा��य काया�लय, खोटाङमा काय�रत रहेको 
देिख�छ साथै िनजको ठेगाना िववरण िवराटनगर 
उप.म.न.पा. वडा नं. ४ मोरङ उ�लेख ग�रएको 
भ�नेसमेत िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट ख�ुन 
आएको छ । सो कुरालाई िनवेदकले अ�यथा भ�न 
सकेको अव�थासमेत देिखदँनै । उ� �यव�थाले 
िनजको �यि�गत िववरण (PIS) मा उि�लिखत 
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ठेगानाको आधारमा पिन िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम ३६(५) बमोिजमको �यव�था 
िनजको हकमा आकिष�त ह�ने नदिेखने ।

िनवेदकको हकमा �वा��य म��ालयको 
उपसिचवको संयोजक�वमा गिठत तीन सद�यीय 
छानिबन सिमितले िज�ला �वा��य काया�लय, 
खोटाङको िज�सी मालसामान िललाम स�ब�धमा 
छानिबन गरी तयार पा�रएको �ितवेदनले िनज 
दािय�वबाट िवमखु रहेको भ�ने �ितवेदन रहेको र सो 
�ितवेदनका आधारमा �वा��य म��ालयले िनण�य 
गरी िनजलाई अ�य� स�वा ग�रिदन ु भनी िमित 
२०७३।११।०४ च.नं. ५८४९ मा आएको प�बमोिजम 
सामा�य �शासन म��ालयबाट स�वा भएको भ�ने 
िज�ला �वा��य काया�लयको िलिखत जवाफबाट 
देिखन आएकोले िवभागीय कारबाही �व�प सिमितले 
िदएको �ितवेदनका आधारमा स�वा ग�रएको देिखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
यी �रट िनवेदक िज�ला जन�वा��य काया�लय 
खोटाङमा िवगत लामो समयदेिख काय�रत रहेको 
देिखनकुा साथै िनजले घरपायक पन� �थानबाट 
अ�य� स�वा ग�रएको भ�ने िजिकर िलएको भए 
तापिन िनजको �यि�गत िववरण (PIS) मा समेत 
िनजको ठेगाना िववरण िवराटनगर उप.म.न.पा. 
वडा नं. ४ मोरङ उ�लेख भएको देिखएको र स�वा 
भएको कारणबाट आ�नो पदीय हैिसयत सिुवधा 
तथा काय�स�पादनमा समेत फरक परकेो नदिेखनकुा 
साथै सरकारले खटाएको ठाउमँा जान ु िनजामती 
कम�चारीको कत��यसमेत भएको देिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७४ साल असार ६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास नं.१

मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७४-WO-००१४, उ��ेषण 
/ परमादेश, िवजयकुमार यादव िव. उ�च अदालत 
जनकपुर, राजिवराज इजलाससमेत

िनवेदक िवजयकुमार यादवसमेत िव�� 
स�री िज�ला अदालतमा अपहरण तथा शरीरब�धक 
म�ुा दायर भएकोमा स�री िज�ला अदालतबाट िनज 
�ितवादी / �रट िनवेदक िवजयकुमार यादवका नाउमँा 
२०६५।०३।१७ मा �याद जारी भएको देिख�छ । 
सो �याद िवजयकुमार यादव घरमा फेला नपरकेो र 
िनजको एकाघर प�रवारका �यि�समेत घरमा नभएको 
भ�ने बेहोरा जनाई िनजको घरदैलोमा टासँ भएको 
देिख�छ । यस�कार टासँ भएको �यादमा २ जना सा�ी 
राखी गा.िव.स. सिचवसमेत रोहबरमा बसी ह�ता�र 
गरी तामेली भएको देिखयो । मलुकु� ऐन अ.बं.११० 
नं. मा �यादवाला मािनस र िनजका एकाघरका उमेर 
पगेुका मािनससमेत फेला नपरी �यादवाला मािनसको 
घरडेराको ढोकामा टासँ गरी �याद तामेल गदा� 
स�बि�धत गा.िव.स. वा नगरपािलकाको सद�य वा 
सिचव रोहवरमा राखी तामेल गनु�पद�छ भ�नेसमेतको 
बेहोरा उ�लेख भएको देिखएबाट उि�लिखत �याद 
तामेली ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं.११० नं.को रीत पगुी 
तामेल भएको दिेखयो । साथै उ� �याद जारी गदा� �रट 
िनवेदकले ��ततु िनवेदनमा उ�लेख गरकेो िनजको 
�थायी वतनमा िनजको बाबकुो नामसमेत उ�लेख गरी 
जारी भएको देिखदँा उ� �याद रीतपूव�क जारी भई 
रीतपूव�क नै तामेल भएको दिेखने ।

रीतपूव�क �याद जारी भएको र कानूनले 
िनधा�रण गरकेो �ि�या पूरा गरी तामेलसमेत भएको 
अव�थामा तामेल भएको �यादमा उि�लिखत 
समयिभ� ��ततु म�ुाका �रट िनवेदक स�बि�धत 
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अदालतमा उपि�थत भई आ�नो सबदु �माण 
��ततु गरी आफूउपरको आरोपको िव�सनीय एवम् 
त�यसङ्गत त�रकाले ख�डन गराई आफूलाई िनद�ष 
सािबत गराउनपुन�मा सो नगरी तामेल भएको �यादमा 
तोिकएको अविधिभ� उपि�थत नभई �याद गजुारी 
बसेको देिखएबाट मलाई सनुवुाइको मौका निदई 
अपहरण तथा शरीरब�धक म�ुामा फैसला भएको भ�ने 
�रट िनवेदकको िनवेदन बेहोरा यथाथ�परक र मनािसब 
देिखन नआउने ।

तसथ�ः रीतपूव�क �याद जारी भई �य�तो �याद 
रीतपूव�क नै तामेल भएको देिखएको तथा तामेल भएको 
�यादमा उि�लिखत समयिभ� �रट िनवेदक स�बि�धत 
अदालतमा उपि�थत ह�न गएको नदेिखएको अव�थामा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तअनसुार सनुवुाइको मौका 
पाइन भनी �रट िनवेदकले िलएको िजिकर औिच�यपूण� 
र मनािसब नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकको 
मागबमोिजम आदेश जारी गन� िम�ने अव�था 
देिखएन । अतः ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं३

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६८-CR-०१४१, ०७०-
CR-०१००, जबरज�ती करणी (अ�ाकृितक मैथुन), 
नेपाल सरकार िव. �काश के.सी, �काश के.सी. िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादी �काश के.सी.को अनसु�धानको 
�ममा भएको कागजमा पीिडतलाई ट्यसुन पढाउने 
�ममा आ�नो काखमा रा�ने, गाला ओठमा च�ुमा 
खाने, अङ्गालो मान�, �तन खेलाउने, हातको औलंा 

पीिडतको योिनमा घसुाउने काय� गरी यौन स�तिु� 
िलएको भ�ने उ�लेख भए तापिन अदालतमा बयान 
गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रही उि�लिखत 
काय�ह� गरकेो होइन । ट्यसुन पढाउने �ममा 
थ�पड हानेको �रसइवीले झ�ुा कुराको जाहेरी िदएको 
भनी बयान गरकेो देिख�छ । पीिडतलाई �ितवादीले 
ट्यसुन पढाउने गरकेो भ�ने कुरामा िववाद देिखदैँन । 
पीिडतलाई �ितवादीले काखमा रा�ने, च�ुमा खाने, 
अङ्गालो मान� तथा �तन खेलाउने गरकेो पिु� ह�ने 
आधारह� पीिडतको शारी�रक परी�णबाट यिकन गन� 
सिकने अव�था पिन नह�ने ह�दँा उि�लिखत काय�ह� 
जबरज�ती करणी गरकेो नै नभए तापिन करणी गन� 
खराब आशयबाट ग�रने ि�यािभ� पन� जाने ।

जहासँ�म पीिडतको योिनमा �ितवादीले औलंा 
घसुाएको भ�ने िवषय छ सो स�ब�धमा हेदा�  पीिडतको 
उमेर १० वष�को रहेको भ�ने देिख�छ । पीिडतको 
शारी�रक परी�णबाट योिनमा औलंा घसुाउदँा योिनमा 
पन�स�ने घष�णका असरह� देिखन सिकने अव�था 
ह��छ । पीिडतको शारी�रक परी�णबाट पीिडतको 
योिनमा �य�तो कुनै िच�ह� रहेभएको देिखन आएको 
छैन । हा�ो कानूनमा के क�ता ि�यालाई अ�ाकृितक 
मैथनु मा�ने भ�ने स�ब�धमा िनि�त प�रभाषा गरकेो 
छैन । सामा�य �पमा अ�ाकृितक मैथनुको अथ� गदा� 
�ाकृितक यौन स�पक� बाहेकको यौन ि�या भ�ने 
बिुझ�छ । ��ततु वारदातमा �ितवादी र पीिडतका 
िबचमा �ाकृितक वा अ�ाकृितक यौन स�पक�  भएको 
भ�ने दिेखन आएको छैन । काखमा रा�ने, च�ुमा खाने, 
�तन खेलाउने, अङ्गालो मान� काय� �वाभािवक �पमा 
अ�य मािनसह�ले दे�न स�ने अव�था ह�न स�दछ । 
तर िसरक ओडेर पीिडतको योिनमा औलंा घसुाएको 
कुरा व�तगुत आधारमा नै पिु� ह�नपुन� ह��छ । पीिडतको 
योिनमा हातको औलंा घसुाएको भ�ने त�य व�तगुत 
�माण आधारबाट �मािणत नभएस�म अ�ाकृितक 
मैथनु गरकेो भनी ठहर गन� �यायोिचत ह�ने देिखदँैन । 
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पीिडतलाई �ितवादीले अ�ाकृितक मैथुन गरकेो भ�ने 
�मािणत ह�न नआएकोले यी �ितवादीले अिभयोग दाबी 
िलएअनसुार जबरज�ती करणीको महलको १, ३(२) 
र ९क को कसरु गरकेो भ�ने देिखन नआउने ।

�ितवादी �काश के.सी.ले आरोिपत कसरु 
नगरकेो र आफू िनद�ष रहेको भ�ने िजिकरतफ�  
िवचार गदा�, यी �ितवादीले अदालतसम� आरोिपत 
कसरुमा इ�कारी बयान गरकेो भए तापिन पीिडतलाई 
साझँको समयमा ट्यसुन पढाउने गरकेो, वारदात 
भएको भिनएको िदनमा �ितवादी वारदात �थलमा रहे 
भएको त�य �वीकार गरकेो र अनसु�धानको �ममा 
पीिडतलाई च�ुमा खाने, अङ्गालो हा�ने, �तन चलाउने 
काय� गरकेो भ�ने कुरा यी �ितवादीले अनसु�धानको 
�ममा �वीकार गरकेो दिेखएको छ । आफूले ट्यसुन 
पढाउने िव�ाथ�ले �ितवादीलाई झ�ुा कुराको आरोप 
लगाउनपुन� मनािसब कारण �ितवादीले िदन सकेको 
देिखदँैन । नाबािलकाको संवेदनशील अङ्ग समाउने 
चलाउने काय� गलत मनसायले गरेको देिखने ।

आशय करणीको कसरु सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को अनसूुची (१) िभ�को रहेको नदिेखदँा 
उ� ऐनको दफा २७ बमोिजम �चिलत कानूनबमोिजम 
कारबाही िकनारा ह�न मनािसब नै देिखयो । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २७ ले सजायमा कमी वा छुट वा 
�रहाई पाउने कुनै िजिकर �ितवादीले िल�छ भने सो 
कुराको �माण प�ुयाउने भार िनज �ितवादीकै ह�ने ह�दँा 
पीिडतलाई करणीको आशयबाट च�ुमा खाने, अङ्गालो 
हा�ने, �तन चलाउने काय� गरकेो अनसु�धानको �ममा 
बयान गरकेो देिखएकोले केवल अदालतमा कसरुमा 
इ�कार गरकैे आधारमा आरोिपत कसरुमा सफाइ 
पाउनपुन� भनी िनजले िलएको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
दाङ देउखरुी  िज�ला अदालतले �ितवादी �काश 
के.सी.लाई जबरज�ती करणी अ�ाकृितक मैथनुमा 

सफाइ िदई ��ततु वारदातलाई सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम आशय करणीमा 
प�रणत गन� गरी िमित २०६७/१/१२ मा भएको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०६७।१२।२० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख ११ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CR-०५६७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िललबहादुर दला�मी

मतृक �ानबहादरुको म�ृय ु२०७०।०७।१९ 
मा �यूठान िज�ला बाङ्गेसाल गा.िव.स. वडा नं. 
८ मा ह�या भएकोमा िमित २०७०।०८।११ मा 
�ितवादीको नाम उ�लेख नगरी म ढुङ्गेगढी गा.िव.स. 
वडा नं.७ पाखापानी ब�दै आएको िथए,ँ भोिलप�ट 
गाउ ँ घरमा आएपिछ ह�ला सनेु,ँ िललबहादरु 
दला�मीउपर शकंा ला�छ भनी शंकाको आधारमा 
जाहेरी िदएको पाइ�छ भने िमित २०७०।०९।१९ 
मा वारदात भएको दईु मिहनापछािड �ितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी परकेो देिख�छ । मतृक �ानबहादरुको 
घर र �ितवादी िललबहादरु दला�मीको घर १०० 
िमटरका दरुीमा रहेकोले िनजको िछमेक� रहे भएको 
देिख�छ । िछमेक� भएको कारणले मतृक र यी 
�ितवादीका िबच सामा�य वादिववाद र झगडा ह�न ु
�वाभािवक भए पिन मतृक �ानबहादरुको कत��य गरी 
ह�या गनु�पन�स�मको कुनै पूव��रसइवी, इवीलाग रहे 
भएको िमिसल संल�न �माणबाट देिखदँैन । घटना 
भएको िदन २०७०।०७।१९ दिेख २०७०।०८।११ 
स�ममा के क�तो व�तिुन� �माणबाट देिखएबाट 
यी �ितवादी िललबहादरु दला�मीउपर शंका उ�प�न 
भएको हो र िमित २०७०।०९।१९ स�ममा के �माण 
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सङ्कलन भएको कारण यी �ितवादीको नाममा िकटानी 
जाहेरी िदनपुरकेो हो भ�ने स�ब�धमा जाहेरवाला र 
वादी नेपाल सरकारबाट ठोस एव ं िव�सनीय जवाफ 
आउन सकेको नदेिखने ।

��ततु म�ुामा जाहेरवाला तथा मौकामा कागज 
गन� �यि�ले तहिककात वा जाचँबझुको िसलिसलामा 
तयार भएको िलखतलाई ती �यि�ले अदालतमा आई 
प�्ुयाई ं नगरकेो अव�थामा अनसु�धान अिधकारीसम� 
भएको �य�तो िलखतको िव�सनीयतामा �� उठ्न 
स�ने ह��छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
फौजदारी म�ुामा अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� 
भार वादीको ह�ने �यव�था भएको देिख�छ । �ितवादी 
िललबहादरु दला�मीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. अनसुारको कसरु 
गरकेोले �ितवादीलाई ऐ. महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी 
रहेको छ । �ितवादीलाई अिभयोग दाबी लगाउन ु र 
अिभयोग �मािणत ह�न ु पथृक कुरा ह�न् । अड्कल, 
अनमुान र शंकाका भरमा मा� कत��य �यान ज�तो 
ग�भीर र सङ्गीन फौजदारी अपराधमा कसैलाई पिन 
दोषी ठहर गन� िम�दनै । शंका, आशंका र अनमुानलाई 
व�तिुन�, त�यगत र सारभूत �माण मा�न िम�दनै । 
��ततु आरोपमा शंकाको भरमा िदएको जाहेरीबाट 
स�ु भएको अनसु�धानमा िकटानी जाहेरी िलदँा पिन 
व�तिुन� ��य� वा प�रि�थितज�य �माण फेला परकेो 
नदेिखने ।

�ितवादीउपरको अिभयोग दाबीलाई 
वादीले त�यगत, व�तिुन� र सारभूत �माण�ारा 
पिु� गन� सकेको देिखएन । �ितवादीलाई अिभयोग 
लगाएकै आधारमा मा� कत��य �यान ज�तो 
फौजदारी अिभयोगमा कसरुदार ठहर गन� िम�दनै । 
�ितवादीउपरको अिभयोग दाबी शंकारिहत, त�यगत 
र व�तिुन� �माणबाट पिु� ह�न ु पद�छ । ��य� 
�माण फेला नपरपेिछ मालाकार कडीको �पमा 

प�रि�थितज�य �माण सङ्कलन गरी अिभयोग 
�मािणत गनु�पन� आव�यकता िथयो । य�तो अव�थामा 
अिभयोग दाबी शंकारिहत त�यगत �माणबाट पिु� 
नभएको अव�थामा �ितवादीले शकंाको सिुवधा पाउने 
(Benefit of doubt goes to the accused) भ�ने 
फौजदारी �यायको िस�ा�त आकिष�त ह�ने अव�था 
यस म�ुामा देिखदँा �ितवादी िललबहादरु दला�मीले 
शकंाको सिुवधा पाउने भई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी िललबहादरु दला�मीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु 
�यूठान िज�ला अदालतको िमित २०७१।०३।०४ 
को फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरुको िमित २०७१।१२।२३ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-WO-०८३१, 
उ��ेषण, अिनतादेवी महरा िव. उिम�ला देवीसमेत

िनवेदक अिनतादवेी महराको ससरुा सवुधा 
महरा एव ंपित सरुशेकुमार महरा भएको नाता स�ब�धमा 
कुनै िववाद भएन । िनवेदकका ससरुा सवुधा महराले 
िवप�ी उिम�ला देवीसगँ �. ५,७३,५६५।- िमित 
२०६४।४।८ मा कपाली तमसकु गरी ऋण िलदँाको 
अव�थामा यी िनवेदकह�समेत सगोलमा रहेभएको 
देिख�छ । सो कुरा िनवेदकको बाब ु ससरुा र �वयं 
िनवेदक एकासगोलमा रहेको कुरा िमित २०६७।४।२० 
मा िनवेदकह� र िनजका ससरुासमेतिबच अंश म�ुामा 
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स�ु अदालतमा भएको िमलाप�ले �मािणत गरकेो 
देिख�छ । िनवेदकह�िबच िमित २०६७।२।९ मा 
अंश म�ुा गनु�अगावै िमित २०६४।४।८ मा लेनदनेको 
िलखत भएको देिखन आई ऋणी घरको म�ुय �यि� 
रहेकोमा कुनै िववाद नरही सगोलमै रहेको अव�थामा 
ऋण खाएको देिखदँा सो ऋण ितन� दािय�व सबै 
अंिशयारमा रहेभएको देिखने ।

मलुकु� ऐन, द�ड सजायको २६ नं. मा 
िबगोबापत जायजात गदा� �यो धन खाने १२ वष�मािथका 
ऐनबमोिजम मानो नछु�ी सगँ बसेका वा �यो धन खादँा 
सगँ बसेका पिछ िभ�न ह�नेको अंशसमेत जायजात 
गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिखएबाट ऋण 
खादँा सगँ बसेको िनवेदकह�को नामको ज�गाबाट 
िवप�ी / वादीको िबगो भराउन नस�ने भ�न िम�ने 
नदेिखने ।

िनवेदकह�िबच २०६३ सालमा मानो 
छु��एको भ�ने रीतपूव�कको िलखत मौकैमा खडा 
भएको दिेखदँैन । िनवेदकह� र िनजका बाब ुससरुािबच 
साह�को ऋण पचाउने उ�े�यले स�ु अदालतमा 
िमलाप� गरेको ��ट देिख�छ । िमित २०६७।४।२० 
मा अशं म�ुामा िमलाप� ह�दँाका अव�थामा िमलाप�मा 
२०६३ सालमा मानो छु��ई िभ�न भएको भ�ने 
बेहोराको बोलीस�म पारकेो दिेख�छ । सवुधा र अिनता 
ससरुा बहुारीको िनयत नै सफा देिखदँैन । िमित 
२०६४।४।८ मा तमसकु भएको र २०६७ सालमा 
ब�डाप� तयार भएको भ�ने िमलाप�बाट देिखदँा पिछ 
भएको ब�डाप�ले अिघ भएको िलखतबमोिजमको 
दािय�व �भािवत पान� स�ने ह�दैँन । तसथ�, साह�को 
िबगो भराउने �योजनको लािग स�ु अदालतबाट 
लेनदने म�ुामा रो�का रहेको ज�गा िसराहा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६७।१०।६ मा फुकुवा गन� 
गरकेो आदेशलाई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०६८।३।९ मा रो�का गरकेो आदशे �िुटपूण� 
नदेिखदँा मागबमोिजम आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु 

�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल पौष ३० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-WO-०८०४, 
उ��ेषण, अशोककुमार यादव िव. पुनरावेदन अदालत 
राजिवराजसमेत

िववादको िक.नं. २४६ को ज�गा वादी 
�िनताकुमारी िसंह �ितवादी राजदवे िसंह भएको 
०६७ सालको िबगो नं.४९७/१८३ को लेनदेनको 
िबगो भराइपाउ ँ भ�ने म�ुामा �िनताकुमारीको 
िबगोबापत िमित २०६९।२।२२ गते डाकँ िललामबाट 
�ा�त ह�न आएको देिख�छ । यी िवप�ी / �ितवादी 
च�द�ेवर र �िनताकुमारी पित प�नी भई एकासगोलमा 
रहेभएकोमा िववाद देिखदँैन । ियनीह�िबच अंशब�डा 
भई िभ�दािभ�द ै रहेको भ�ने कुनै िलखत �माण 
पेस गरकेो देिखदँैन । उि�लिखत �ितवादीको डाकँ 
िललामबाट �ा�त ह�न आएको ज�गा िनजी आज�न 
गरकेो स�पि�बाट ख�रद भएको हो भ�ने कुरा कतैबाट 
ख�ुन आएको र �यसको पिु� भएको दिेखदँैन । उ� 
ज�गा यस प�रब�धबाट आ�नो आज�नको स�पि�बाट 
आज�न ख�रद भएको हो भ�ने कुरा पिन िलखतह�बाट 
ख�ुन आउदैँन । �ितवादीले िलिखत जवाफलगायत 
अ�य �माणबाट पिन यो ज�गाह� िनजी आज�नको 
स�पि�बाट आज�को िनजी स�पि� हो भनी भ�न र 
�मािणत गन� सकेको पिन नदिेखने ।

सगोलको स�पि� होइन भ�नको लािग 
स�बि�धत िलखतमा िनजी आज�न भ�दैमा वा नभ�दमैा 
नै पिन पया�� ह�दैँन ज�तो अशंब�डा भएको कुरा 
ब�डाप� पा�रत भएको िलखत नभए पिन अंशब�डाको 
३० नं. ले �यवहार �माणबाट अंशब�डा भइसकेको 
देिखएमा मा�यता पाउछँ, �य�तै िनजी आज�नको 
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स�पि� ह�न पिन िलखतको अित�र� �य�तै �पले 
�यवहार �माणबाट पिन िनजी आज�नको स�पि� हो 
भ�ने कुरा �प� दिेखन ु पद�छ । अ�य म�ुामा डाकँ 
िललामबाट �ा� भएको भ�दमैा िनजी आज�नको भ�न 
निम�ने । 

तसथ�, �ितवादी च��े�वर घरको म�ुय र 
�िनताकुमारी िवप�ी / �ितवादीको प�नी ह�दँा िनज 
प�नीले आज�न गरकेो भनेको िववादको िक.नं. ४६ को 
ज�गा िनजी आज�नको कमाइको हो भ�ने प�का �माण 
आउन सकेको नदेिखदँा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
६(क) मा एकाघरसगँका अिंशयारह�म�ये जनुसकैु 
अंिशयारको नाममा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� 
भनी अदालतले अनमुान गनु�पन� भनी कानूनी �यव�था 
भएको पाइ�छ । िनजी स�पि�को प�का �माणको 
अभावमा एकाघरसगँको प�नीको नाउमँा रहेको 
अचल स�पि�बाट िबगो भराउन िम�ने होइन भ�ने 
�ितवादीम�येको �िनता कुमारीको भनाइ िव�सनीय 
एवं प�यारलायक भएन । यसरी �चिलत कानूनको हरके 
�ि�बाट िक.नं.२४६ को ज�गा िवप�ीह� च��े�वर र 
�िनताकुमारीको सगोलको स�पि� हो भ�ने सहज 
अव�था ह�दँाह�दँ ै रो�का फुकुवाको एक मा� उ�े�य 
िनवेदकको िबगो भ�रभराउ ह�न निदन ु नै हो । य�तो 
अव�थामा स�ु अदालतको रो�का फुकुवा गरकेो 
आदेश बदर गनु�पन�मा िवप�ी �िनताकुमारीको नाउमँा 
दता� भएको ज�गाबाट िवप�ीको िबगो असलुउपर गन� 
निम�ने ह�दँा िनजको नाउकँो उि�लिखत िक.नं. ४६ को 
रो�का रहेको ज�गा स�ु िसराहा िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।३।१९ को रो�का फुकुवा गन� आदेश 
र सो आदेशलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७०।६।१० मा भएको आदेश 
बे�रतको दिेखदँा उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदएको 
छ । उि�लिखत िक.नं.४६ को ज�गाबाट िनवेदक / वादी 
अशोककुमार यादवको यथाशी� िबगो भराइिदन ुभनी 
िवप�ीह�म�येको िसराहा िज�ला अदालतसमेतका 

नाउमँा परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल पौष ३० गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CI-०९८५, अंश, केशवराम 
यादव अिहर िव. �वामी दयाल अिहरसमेत 

िक.नं.१४८को ज�गा हालको नया ँ नापीमा 
बाकेँ िज�ला, खजरुाखदु� गा.िव.स. वडा नं.२ िसट 
नं.०३५/१२४८ ०,१७१० वग�िमटर ज�गा कायम 
गरकेो देिखएकोमा उ� ज�गा िनज �ितवादीम�येक� 
�यारा अिहरको नाममा िमित २०३८।१२।२५ 
मा राजीनामाको िलखत गरी ख�रद गरी िलएको 
देिखएकोमा उ� ज�गा ख�रद गरी िलदँा राजीनामा 
िलखतको कैिफयत महलमा ियनै पनुरावेदक वादीका 
िपता एवं �ितवादी गया�साद अिहरले दाइजो पेवाको 
�पैयाबँाट ख�रद गरकेो हो भनी सनाखत गरी िदएको 
देिख�छ । २०३८ सालमा घरको बहुारीका नाउमँा 
ख�रद भएको उ� ज�गा एकासगोलको प�ुय�ली पैतकृ 
स�पि�बाट ख�रद ग�रएको भए �वय ं ख�रदकता�का 
ससरुा अथा�त् यी वादीका िपताले नै उ� िलखत 
ह�दँाका अव�थामा सो ज�गा �ितवादीका नाउमँा �ा�त 
ह�न आएको कारणसिहतको बेहोरा खलुाई िलखतको 
कैिफयत महलमा उ�लेख ग�रिदएको सो कुरालाई 
अ�यथा हो भनी मा�न िम�ने अव�था देिखन नआएबाट 
उ� ज�गा यी वादीलगायतका अ�य अिंशयारालाई 
ब�डा ग�रिदनपुन� ज�गा हो भनी मा�न िम�ने देिखन 
नआएकोले उ� ज�गाको हकमा ब�डा गन� नपन� भनी 
स�ु अदालतबाट भएको सो हदस�मको फैसला 
िमलेको भनी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
भएको फैसला िमलेकै दिेखन आउने ।

�ितवादी �यारा अिहरको नाउ ँ दता�मा 
रहेको िक.नं.६२ को ज�गा िनजले राजे�� कुम�बाट 
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िमित २०५१।१०।१७ र िक.नं. ६४ को ज�गा 
िवपत चमारबाट िमित २०५०।११।२० मा िनजले 
बकसप�को मा�यमबाट �ा� गरकेो त�यमा कुनै 
िववाद रहेको देिखदैँन । सो बकसप�को िलखतह�बाट 
िनजका नाउमँा �ा�त ह�न आएका उ� स�पि�लाई 
प�ुय�ली एव ंपैतकृ स�पितका �पमा ब�डायो�य रहेको 
भनी मा�न िम�ने देिखन आउदँैन । यी वादीक� भाउजू 
नाताक� यी पनुरावेदक �ितवादी �यारा अिहरका नाउमँा 
बकसप� िलखतको मा�यमबाट �ा�त ह�न आएको उ� 
ज�गासमेत ब�डा गन� गरी स�ु अदालतबाट भएको सो 
हदस�मको फैसला िमलेको नदेिखएकोले सो हदस�म 
उ�टी गरी उ� ज�गामा ब�डा नला�ने भनी पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जबाट भएको फैसला मनािसबै रहेको 
देिखन नआउने ।

�ितवादी सधुरी अिहरको नाउमँा रहेको 
िक.नं.६१ र ३५९ को ज�गा दाइजो पेवा तथा दधु 
िब�� गरी सङ्कलन भएको �पैयाबँाट ख�रद गरकेो 
िनजी आज�नको भनी िजिकर िलएको देिखए तापिन 
उ� ज�गा िनजका नाउमँा िनजको दाइजो पेवा तथा 
िनजी आज�नको �पैयाबँाट ख�रद ग�रएको ज�गा हो 
भनी यिकन ह�ने कुनै िलखत �माण िनज �ितवादीबाट 
पेस दािखला ह�न सकेको नदेिखएको र जवाहरलाल 
अिहरको नाउमँा रहेको िक.नं. ३६,१३३/१३५ र 
िक.नं.५० को ज�गा िनजले आफूले स�चय कोषबाट 
रकम सापट िलई आ�नो तलबसमेतको रकमबाट 
ख�रद ग�रएको भ�ने िजिकर िलएको देिखएकोमा 
उ� ज�गा िनजका नाउमँा �ा�त ह�दँाका अव�थामा 
नै िनजले स�चय कोषबाट ऋण सापटी िलएको भ�ने 
त�यको पिु� ह�न नआएको र िनजले आ�नो तलबको 
रकमबाट नै उ� ज�गा ख�रद गरी �ा�त ह�न आएको 
भ�ने कुराको त�यय�ु �माणबाट पिु� ह�न सकेको 
नदेिखएको अव�थामा उ� ज�गा िनजको िनजी 
आज�नको ज�गा हो भनी मा�न िम�ने नदेिखएकोले 
िनजका नामको ज�गा सगोलकै आज�न भई सबै 

अंिशयारालाई अंश ला�ने �कृितकै देिखदँा सो ब�डा 
लगाएको र अ� स�पि� पिन वादी �ितवादीिबच 
अंशब�डा लगाएकोलाई �िुट भयो भ�न निम�ने देिखदँा 
िनजी आज�न भ�ने िजिकरलाई ��य� �माणबाट पिु� 
नभएस�म सगोलको नै मा�नपुन� ह�दँा यो िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । उ� ज�गाह�मा ब�डा ला�ने 
गरी स�ु अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न िम�ने नदिेखने ।

तसथ�, स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।१०।२ को फैसला केही उ�टी भई �ितवादी 
�यारा अिहरको िक.नं.६२ र ६४ को ज�गाह� ब�डा 
नला�ने भनी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित 
२०६९।२।२२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभुम् । 

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-RC-०१४२, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. िङमा दे�डी शेपा�समेत

िमिसल सलं�न रहेका व�तिुन�ठ त�यह�ले 
मतृकको म�ृय ुयी �ितवादीह�को कत��यबाट भएकोमा 
िववाद नभएको, �ितवादीह� आरोिपत कसरुमा 
सािबत रही अदालत र अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गरकेो, िनजह�को सो बयान बेहोरा सो घटनाका 
��य�दश� गोपाल थापा मगरको घटना िववरण कागज 
तथा सो बेहोरालाई समथ�न गद� अदालतमा गरकेो 
बकप� बेहोरा एवं मतृकक� �ीमतीले िदएको जाहेरी 
बेहोरा र िनजको अदालतको बकप� तथा उ� 
घटना वारदातमा �योग भएको हितयारलगायतका 
�ितवादीह�ले लगाएका कपडाह�समेत बरामद भएको 
बरामदी मचु�ुकालगायतका �वत�� �माणह�बाट यी 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेो देिखएको यस 
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अव�थामा �ितवादीह� अिनल राई, िङमा दे�डी 
शेपा� र शरणकुमार राईलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहराई स�ु सोलखु�ुब ुिज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।२।१२ मा भएको फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७२।११।१८ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखन 
आएको ह�दँा यी �ितवादीह�म�येका िङमादे�डी शेपा� 
र अिनल राईले मतृकलाई मान� योजना नबनाएको, उ� 
कसरुमा मनसाय त�वको अभावमा उ� वारदात ह�न 
पगेुको भए तापिन उ� घटना वारदातमा आफूह�को 
संल�नता रहेको कुरा �वीकार गरी �याियक �ि�यामा 
सहयोग गरकेोले आफूह�लाई कम सजाय ग�रपाउ ँ
भनी िलएको पनुरावेदन िजिकर एव ं िनजका तफ� बाट 
रहन ु भएका िव�ान् कानून �यवसायीको बहस 
िजिकरसमेतसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
यी �ितवादीह� अिनल राई, िङमा दे�डी शेपा� र 
शरणकुमार राईलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।२।१२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल भा� १० गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-CR-१४१५, लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन, नेपाल सरकार िव. िव�म तामाङसमेत

मोटरसाइकलमा सगैँ िहडेँका तीनजना 
�ितवादीम�ये �काश िव.क. को साथबाट लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन ९ �ाम बरामद भई प�ाउ परकेो भए 
तापिन आफूह�को भूिमका िनज �ितवादी �काश 
िव.क. ले बोकेको लाग ु औषध िब�� िवतरण गन� 
भनी आफूह�समेत िनज सगैँ िहडेँको भ�ने नदेिखए 

तापिन म�ुय कसरुदारका �पमा रहेका �काश िव.क. 
को साथ लागी �ितवादी सोनाम ग�ुङ र िव�म 
तामाङ एउटै मोटरसाइकलमा बसी गएको दिेखएको र 
अका� �ितवादी मंगले तामाङसगँ अ�य �यि�ले लाग ु
औषध माग गरकेोले यी �ितवादी �काश िव.क. लाई 
भिनिदएको भ�ने देिखन आएको ह�दँा यी �ितवादीह� 
उ� वारदातमा �ितवादी �काश िव.क. लाई सघाउने 
िकिसमले स�रक रहेको भनी कसरुमा आिंशक �पमा 
सािबत भई वारदातमा संल�नता रहेको भ�ने कुरालाई 
�वीकार गरेको दिेखन आएकोमा यी �ितवादीह� 
सोनाम ग�ुङ, िव�म तामाङ र मङ्गले तामाङले 
आफूह� लाग ुऔषध खैरो हेरोइनको सेवनकता� ह� ँभनी 
खलुाएको देिखन नआएको र िनज �ितवादीह�उपर 
उ� लाग ुऔषध खैरो हेरोइनको सेवनतफ� को कसरुमा 
दाबी निलएको अव�थामा िनजह�लाई सेवनतफ� को 
कसरुदार ठहर गन� िम�ने अव�था नदेिखने ।

लाग ुऔषध खैरो हेरोइनसिहत प�ाउ परकेा 
म�ुय कसरुदार ठहर भएका �ितवादी �काश िव.क.लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ठहर ग�रएकोमा म�ुय 
कसरुदारलाई सहयोग प�ुयाउने अ� �ितवादीह�लाई 
कसरुमा िनजह�को सलं�नताका आधारमा सजाय 
गनु�पन� देिखएको ह�दँा िनज �ितवादीह�ले आपसमा 
सरस�लाह गरी �ितवादी �काश िव.क.ले गरकेो 
उ� लाग ु औषधको कारोबारमा सहयोगस�म प�ुयाई 
िनषेिधत काय� गरकेो त�य �थािपत ह�न आएको 
र घटनाको �कृितबाट समेत लाग ु औषधस�ब�धी 
कसरुमा मितयारा भई संल�न रहेको पिु� ह�न आएको 
देिखएबाट यी तीनैजना �ितवादीह� सोनाम ग�ुङ, 
िव�म तामाङ र मङ्गले तामाङलाई घटना वारदातमा 
िनजह�को उपि�थितको �कृित र सो कसरुमा 
सलं�नताको आधारबाट सजाय िनधा�रण ह�नपुन� । 

म�ुय कसरुदारलाई अिभयोग दाबीअनसुार 
कसरुदार ठह�रसकेपिछ अ�य �ितवादीह�को पिन सो 
वारदातमा भएको संल�नता र िमलेमतोको आधारमा 
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म�ुय �ितवादी �काश िव.क.लाई अिभयोग दाबीको 
कसरुमा पाचँ वष� कैद तथा �.१०,०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठहर भएपिछ सो वारदातमा मितयारका �पमा 
रहेका यी �ितवादीह� सोनाम ग�ुङ, िव�म तामाङ 
र मङ्गले तामाङलाई पिन म�ुय कसरुदारलाई ह�ने 
सजायको आधा सजाय गनु�पन�मा िनज �ितवादीह�का 
हकमा स�ु िचतवन िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सो हदस�म केही उ�टी गरी यी तीनैजना 
��यथ� �ितवादीह� सोनाम ग�ुङ, िव�म तामाङ र 
मङ्गले तामाङलाई म�ुय कसरुदार �काश िव.क.लाई 
ह�ने ठहरकेो सजायको आधा सजाय ह�ने अव�था 
िव�मान रहेको देिखने ।

अिघ�लो वारदातमा कसरुदार ठह�रसकेपिछ 
अक� वारदातमा पटकेको स�ब�धमा िवचार िवमश� भई 
पटके देिखन आएकोमा पटकेतफ�  थप सजाय िनधा�रण 
ह�न स�ने दिेखएको ह�दँा �ितवादी मङ्गले तामाङको 
हकमा �यस िकिसमको अव�था नभई एकै पटक िनण�य 
गदा� लगाउमा रहेको परुानो त�यलाई आधार बनाएर 
पटकेतफ�  थप सजाय गन� गरकेो स�ु िचतवन िज�ला 
अदालतको फैसला सो हदस�म निमलेकोले उ�टी ह�ने 
भनी उ�च अदालत पाटन, हेट�डा इजलासबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखन नआउने । 

�ितवादीह� सोनाम ग�ुङ र िब�म 
तामाङलाई लाग ुऔषध सेवनको कसरुमा १० मिहना 
कैद सजाय र �ितवादी मङ्गले तामाङलाई सोही 
कसरुमा २ मिहना कैद र �.२,०००।- ज�रवानाको 
सजाय ह�ने तथा िनज �ितवादी मङ्गले तामाङलाई 
पटकेतफ�  ४ मिहना कैद र �.५,०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई स�ु िचतवन िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२।०३।०८ मा भएको फैसला सो हदस�म 
केही उ�टी ह�ने गरी यी �ितवादीह� सोनाम ग�ुङ, 
िव�म तामाङ र मङ्गले तामाङलाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम म�ुय 
कसरुदार ठहर ग�रएका �ितवादी �काश िव.क.लाई 

भएको सजायको आधा अथा�त् २ वष� ६ मिहना कैद 
र �.५,०००।- जनही सजाय ह�ने गरी उ�च अदालत 
पाटन, हेट�डा इजलासबाट िमित २०७३।०९।१२ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखन आउने ।

तसथ�, यी �ितवादीह� सोनाम ग�ुङ, िव�म 
तामाङ र मङ्गले तामाङलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम म�ुय कसरुदार 
�ितवादी �काश िव.क.लाई भएको सजायको आधा 
अथा�त् जनही २ वष� ६ मिहना कैद र �.५,०००।- 
ज�रवाना सजाय ह�ने गरी उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासबाट िमित २०७३।०९।१२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल भा� १० गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.४

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-०३७९, साव�जिनक 
अपराध, नेपाल सरकार िव. इ��बहादुर घले

�ितवादी जाहेरवालीको घरमा डेरा 
गरी बसेको, भाडा ितन� बाकँ� रहेको, घरधनीको 
म�जरुीबेगर नै डेरा सरकेो, पिछ बाटामा भेट ह�दँा भाडा 
ितन� िवषयमा जाहेरवालीसगँ सडकमा वादिववाद भई 
जाहेरवालीलाई गाली गलौज गरकेो त�य �थािपत 
भएको ह�दँा िनजलाई साव�जिनक (अपराध र सजाय) 
ऐन, २०२७ बमोिजम �.१०,०००/- ज�रवाना सजाय 
ह�ने ठह�याएको हदस�मको स�ु िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला अ�यथा नदेिखने । 

जाहेरवालीले जाहेरी िददँा यी �ितवादीले 
मू�य �.८७,०००/- भएको सनुको िस��, साथमा 
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भएको नगद लटुपाट गरी लगेको र िदन बाकँ� भाडा 
रकमसिहतको गरी िबगो �.१,३१,०००/- िबगो 
कायम गरी जाहेरी िदएको देिख�छ । �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारी र स�ु िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�सम� बयान गदा� जाहेरवालीको 
िबगो लटुपाट गरेको कुरामा पूण� इ�कार रही बयान 
गरकेो देिख�छ भने सो िबगो यी �ितवादीबाट बरामद 
भएको अव�था पिन देिखदँैन । पीिडतले आ�नो 
नो�सानी भएको िबगोस�म आ�नो बकप�मा उ�लेख 
गर ेपिन सोलाई �मािणत गन� कुनै कागज �माण पेस 
गन� सकेको िमिसलबाट देिखन आएन । यसरी �ितपूित� 
भएको भिनएको रकम जाहेरीमा स�म उ�लेख भएको 
तर अ�य �माण�ारा �मािणत नभएको अव�था रहेको 
देिखदँा �ितपूित� िबगो भराइिदने ठहर गरकेो िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�को िनण�य सो हदस�म 
उ�टी गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
िमलेकै दिेखन आयो । �ितपूित�को िबगोसमेत कायम 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट �ितवादी �काश भ�ने इ��बहादरु 
घलेले केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ 
को दफा २ को (क) (छ) (ज) र (झ) को कसरु गरकेो 
त�य पिु� ह�न आएको ह�दँा िनजलाई �.१०,०००/- 
ज�रवाना ह�ने तथा अिभयोग दाबीबमोिजमको 
िबगोसमेत भराई पाउने ठह�याएको स�ु िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�को फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादीलाई �.१०,०००/- ज�रवानाको सजाय 
ह�ने र �ितपूित�को िबगो भराइिदन नपन� गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल भदौ गते २३ रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-०७१३, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. उ�व गुरागाई

�ितवादी अिधकार�ा� अिधकारी र 
�यायािधकरणसम� बयान गदा� कसरुमा इ�कार 
रहेको, जाहेरवालाह�ले पेस गरकेो भरपाईह�बाट 
�ितवादीको नाउमँा ज�मा ग�रिदएको रकम वैदेिशक 
रोजगार �योजनकै लािग भ�ने कुरा ��ट नभएको, 
�ितवादीले जाहेरवालाबाट रकम िलएको कुरा 
�वीकार ेपिन उ� रकम वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने 
�योजनको लािग नभई अनलाइन जबस�ब�धी काम 
गन� भनी िलएको भनी उ�लेख गरकेो, जाहेरवालाबाट 
िलएको रकम िफता� गन� नसकेपिछ जाहेरवाला 
राजे��कुमार �रजाल र िमलनकुमार पौडेलको मामा 
पन�को नाउमँा �ितवादीले आ�नो बाबकुो नाउकँो 
िक.नं ७७३ को ०-८-० ज�गासमेत राजीनामा 
पा�रत ग�रिदएको दिेखएको, हामीबाट िलएको सापटी 
रकमबापत �ितवादीका बाबलेु सो �पैया ँ बराबरको 
ज.िव. ०-८-० पास ग�रिदन ुभएको भनी जाहेरवाला 
राजे��कुमार �रजालले अदालतमा बकप� गदा� 
उ�लेख गरकेो, जाहेरवालाह�ले �ितवादीका बाबसुगँ 
गरकेो िमित २०६८/५/३१ को कागज करकाप ठहरी 
उ�टै यी जाहेरवालालाई सजाय ह�ने गरी फैसला 
भएकोलगायतका कागज �माणह�बाट �ितवादी 
र जाहेरवालािबच िबगोबमोिजमको रकम िलन ु
िदन ु भई अ�य लेनदेन �यवहारस�म भएको देिखन 
आयो । अिभयोग दाबीबमोिजमको रकम वैदेिशक 
रोजगार �यानडामा पठाइिदने �योजनको लािग 
भनी जाहेरवालाह�बाट �ितवादीले िलएको पिु� ह�न 
नआएकोले स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुबाट 
सफाइ िदने गरी भएको फैसला कानून र �यायको 
रोहमा मनािसब नै देिखने ।
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फौजदारी म�ुामा �ितवादीउपरको अिभयोग 
पिु� गन� र �ितवादीको बयान बेहोरा गलत सािबत 
गन� दािय�व वादी प�मा रह�छ । तर अिभयोग दाबी 
पिु� गन� र �ितवादीको बयान बेहोरा गलत भएको 
पिु� गन� कुनै ठोस सबदु �माण वादी प�बाट पेस 
गन� सकेको देिखदैँन । जहासँ�म इमेल र िभसाको 
कुरा छ उ� इमेल र िभसाको कपी �ितवादीबाट नै 
जाहेरवालाको इमेलमा पठाइएको हो भ�ने कुरा पिु� 
ह�ने कुनै कागज �माण वादी प�बाट पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । आिधका�रक �पमा �य�तो इमेल र िभसाको 
फोटोकपी �ितवादीबाट नै पठाइएको भ�ने कुरा ठोस 
�पमा �मािणत नभएस�म �य�तो इमेल र िभसाको 
ि��ट पेस गरकैे आधारमा कसैलाई कसरुदार ठहर गन� 
मनािसब नह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�बाट स�ु वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
�ितवादीउपरको अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
भएको िमित २०७०/४/२० को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नागे�� कालाखेती
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७४-CR-०६५४, कत��य �यान, �िमला 
राई िव. नेपाल सरकार

�ितवादी �िमला राई ए�लैले आ�नो 
सती�वको र�ा गन� �ममा िदलकुमारलाई उसै बखत 
उही थलामा वा लपेट्द ै गई अग�ुटा लाठीले हानी 
मारकेो अव�था नभई स�ुमा अग�ुटाले हानेको र पिछ 
पनुः िदलकुमारले ब�दकु खकुुरीले माछु�  भनेर आएपिछ 
पनुः लाठीले टाउको शरीरका िविभ�न भागमा हानेकोमा 
पिछ सोही चोट पीडाले िनजको म�ृय ुभएको अव�था 
देिखन आउछँ । मतृकलाई अ�य �ितवादीले बाधँी 

घरमा लडाउदँासमेत �ितवादी �िमला घटना�थलमा 
नै रिहरहेको अव�थामा जबरज�ती करणीको महलको 
८ नं.मा भएको उि�लिखत �यव�थाअनसुार पनुरावेदक 
�ितवादीले उ�मिु� पाउने अव�था नदिेखने ।

पनुरावेदक / �ितवादीले मतृकलाई आ�नो 
सती�वको र�ा गन� �ममा कुटिपट गरी मतृकको 
म�ृय ु भएको भ�ने नदेिखई िनज �ितवादी �िमला 
राईले स�ुमा िदलकुमार राईलाई अग�ुटाले हानेको, 
�यसपिछ पिन लाठीले िनधार टाउको तथा शरीरका 
िविभ�न भागमा जथाभावी हानेको कुरालाई िनजले 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा समेत बयान 
गदा� �वीकार गरकेो, सो त�य मतृकको लास �कृित 
मचु�ुका एवं लास जाचँ �ितवेदनबाट पिु� भइरहेको 
छ । यी पनुरावेदक �ितवादीको कुटिपटप�ात् 
मतृकलाई अ�य �ितवादीह�ले डोरीले बाधँी घरमा 
लडाई राखेकोले िदलकुमार राईको म�ृय ु भएको 
देिख�छ । घटना�थल मचु�ुकाबाट २ वटा लाठी र 
डोरी बरामद भएको, व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
िदलकुमार राई, जाहेरवाला लालबहादरु राई, लास 
जाचँ मचु�ुकाका मािनस हक� राज राई, मौकामा 
कागज गन� जकबहादरु राई, �ेमबहादरु राईले गरकेो 
बकप�लगायतका त�यह�बाट िदलकुमार राईको 
म�ृय ु यी �ितवादी �िमला राईको कत��यबाट भएको 
भ�ने देिखन आउने ।

मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी 
रहेको भ�ने नदेिखएको, आ�नै सहोदर जेठाज ु
नाताक� मतृकले रातको समयमा करणीको आशयले 
�ितवादीको कोठामा आई हातपात गरकेो कारणबाट 
��ततु घटना घट्न गएको देिखएको छ । �ितवादीले 
आफूले गरकेो कसरु �वीकार गरी �याय स�पादनमा 
सहयोग गरकेो देिखएको र िनजको �ीमान् वैदेिशक 
रोजगारमा रहेको, �ितवादीको साथमा नाबालक 
छोराछोरीसमेत रहेको र ितनीह�को संर�ण एवं पालन 
पोषण गनु�पन� िज�मेवारीसमेत ियनै �ितवादीउपर 
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रहेकोले �ितवादी �िमला राईलाई ऐनबमोिजम सजाय 
गदा� चक� पन� जाने ह�दँा कैद वष� ५ (पाचँ) गदा�  ऐनको 
म�सद पूरा ह�ने देिखएकोले मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ 
नं. बमोिजम कैद वष� ५ (पाचँ) गन� गरी उ�च अदालत 
िवराटनगर, अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट �य� 
गरकेो िमित २०७३।१०।२६ को रायसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पौष १ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७४-CR-०९४९, अपहरणप�चात् कत��य 
�यान, बलदवे नाउँ िव. नेपाल सरकार

मतृकलाई �ितवादी �देशी भ�ने बलदवे 
नाउलेँ मतृकको आमा शोभा ठाकुरले आफूलाई मागेको 
रकम निदएको �रसइवीबाट नाबालक रोहन ठाकुरलाई 
िनजको संर�क बाब ुआमालाई थाहा जानकारी निदई 
�लोभनमा पारी अपहरण गरी घटना�थलतफ�  लगी 
मतृकको प�रवारसगँ िफरौती माग गन� �यास गन� ला�दा 
मतृक रोई कराई गरकेो कारणबाट अ�ले थाहा पाउने 
भए भ�ने स�झी रोहन ठाकुरलाई मान� योजना बनाई 
मतृकले लगाएको पेटी खोलीिदई सो पेटीले मतृक 
रोहन ठाकुरको घाटँी कसी कत��य गरी मारकेो कुरा 
िमिसल संल�न मािथ िववेिचत �माण कागजबाट पिु� 
ह�न आउने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार र कारणसमेतबाट 
मतृकको म�ृयमुा यी पनुरावेदक �ितवादीको संल�नता 
पिु� ह�न आएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवल, तलुसीपरुको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखदँा आरोिपत 
कसरु बदर ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

पनुरावेदक �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीअन�ुप अपहरणतफ� को कसरुमा ऐ.को ३ नं. 

बमोिजम १० वष� कैद र �.५०‚०००।- (पचास हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना र वष� ५ को नाबालक अपहरण 
गरकेो देिखदँा ऐ.को ९ नं. बमोिजम २ (दईु) वष� थप 
कैदसमेत ह�ने गरी भएको �प�देही िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवलको फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने । 

तसथ�, स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७२/८/२८ मा भएको फैसला सदर गन� 
गरकेो उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवलको िमित 
२०७४।२।२ को फैसला मलुकु� अपराध (संिहता) 
ऐन, २०७४ दफा ४० को उपदफा (२) मा कानूनमा 
कुनै कसुरबापतमा सव��वको सजाय ह�ने रहछे भने 
यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो कसुरमा सजाय 
िनधा�रण गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन भ�ने 
�यव�थाअनसुार सव��वसिहत गनु�परने । ज�मकैदको 
हकमा िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल पसु १ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-CR-०६९३, िकत� 
जालसाजी, सहदवे साह िव. सोमनी सरव�रया

भूिमसधुार काया�लय धनषुाको िमित 
२०४६।३।६ को िनण�यअनसुार िववािदत ज�गामा 
��यथ� �ितवादी सोमनी सरव�रयाको नाउमँा मोही 
कायम भएको पाइ�छ । सोही िनण�यलाई आधार 
मानी सहरी नापी ह�दँा िमित २०४७।७।२८ को नापी 
काया�लयको र िमित २०४७।८।२८ को नापी टोलीको 
िनण�यबाट िववािदत ज�गाको मोही सोमनी सरव�रयाको 
हकमा कायम भई िफ�डबकुमा समेत जनाएको 
देिखने । 

िववािदत ज�गामा ��यथ� �ितवादी सोमनी 
सरव�रयाको नाउमँा मोही कायम गन� गरी भूिमसधुार 
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काया�लय धनषुाले िमित २०४६।३।६ मा गरेको िनण�य 
नै बदर ग�रपाउ ँ भनी जनकपरु गठुी तहिसल तथा 
खच� काया�लयको पनुरावेदन अदालत जनकपरुमा 
पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
िमित २०४९।८।१६ मा भएको फैसलाले भूिमसधुार 
काया�लय धनषुाको उ� िमित २०४६।३।६ को िनण�य 
बदर गरी जो जे ब�ुनपुन� हो बझुी िनण�य गनु�  भनी 
भूिमसधुार काया�लय धनषुामा पठाएकोमा भूिमसधुार 
काया�लय धनषुाले िमित २०५४।४।६ मा म�ुा 
तामेलीमा रािखिदने गरी गरकेो िनण�यउपर वादीको 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुमा पनुरावेदन परी 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित २०५५।१।१४ 
मा भएको फैसलाले भूिमसधुार काया�लय धनषुाको 
उ� िमित २०५४।४।६ को म�ुा तामेलीमा रा�ने 
िनण�य बदर गरी जो जे ब�ुनपुन� हो बझुी िनण�य गनु�  
भनी भूिमसधुार काया�लय धनषुामा िमिसल पठाउने 
फैसला भएको । 

पनुरावेदक सहदेव साहले िमित 
२०३१।१०।१६, िमित २०३७।९।१० र िमित 
२०४४।११।११ का धान बाली बझेुको भरपाईह� 
िकत� गरकेो भनी दाबी गरकेा छन् । सो धान बाली 
बझुाएको भरपाई पेस गन� ��यथ� �ितवादी सोमनी 
सरव�रयाको िववािदत ज�गामा मोही हक नठहन� ठहरी 
भूिमसधुार काया�लय धनषुाबाट िनण�य भइसकेको 
छ । साथै सो भूिमसधुार काया�लयको िनण�य उ�च 
अदालत जनकपरुमा िवचाराधीन रहेको छ । उ�च 
अदालत जनकपरुमा िवचाराधीन रहेको उ� म�ुाबाट 
नै िववािदत ज�गामा ��यथ� सोमनी सरव�रयाको 
मोिहयानी हक रहने वा नरहने भनी फैसला नह�दँ ैसो 
फैसलालाई �भाव पन� गरी िववािदत भरपाईह�को 
बारमेा यस अदालतबाट बो�न िम�ने नदेिखने । 

व�ततुः मोिहयानी हक बेहकको स�ब�धमा 
आिधका�रक िनकायबाट िनवेदकको हकमा कुनै िनण�य 
भएको देिखन नआएको ि�थितमा दाबीको बाली बझुेको 

भरपाईको स�ब�धमा वादी दाबी नप�ुने ठहर गरकेो स�ु 
धनषुा िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला मनािसब नै 
रहेको देिखएको अव�थामा यस अदालतबाट िमित 
२०६३।३।९ मा म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान गन� 
िलएका आधार कारणह�सगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�ः िववेिचत आधार कारणह�समेतबाट 
वादी दाबी प�ुन स�दैन भनी स�ु धनषुा िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०५६।११।९ को 
फैसला सदर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०५८।१२।८ को फैसला मनािसब 
नै दिेखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल पसु ३० गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-०२५३, 
जालसाजी, भवद� सुवेदी िव. ि�लोचन सापकोटा

�ितवादीह�को हक �वािम�वमा रहेका 
ज�गाह�को �े�फल सधुार स�ब�धमा भएको 
सरजिमनलाई चनुौती गन� हकदैया (Locus Stand) 
िवप�ीलाई छैन । कुनै पिन ि�या जालसाजी ठहन�को 
लािग दाबीकता�को �थािपत अिधकार (Perfect 
Right) अपह�रत भएको ह�नपुन� । (ने.का.प. २०६१, 
अङ्क ११, िन.नं. ७४६४, प.ृ १४६८) भ�ने िस�ा�त 
�ितपािदत भएको छ । ��ततु म�ुामा उ� ज�गाह�मा 
��यथ� वादीको हक नै नपगेुको अव�थामा जालसाजी  
ठहर ह�न स�ने अव�था देिखन आएन । िकत� 
कागजको ३ नं. अनसुार जालसाजी ठहर ह�नका लािग 
कानून�ारा संरि�त हक जाने वा नो�सान पान� काय� 
भएको ह�नपुछ�  । पनुरावेदक �ितवादीले आ�न ुनाउमँा 
दता� रहेको ज�गाको न�सामा भएको ज�गा टायल चेक 
गराई बढ कायम गरकेो देिखएको र �ितवादी दता�को 
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ज�गामा यी ��यथ� वादीको हक �थािपत भएको 
अव�था देिखदँैन । ��यथ� वादीले पा�रत गराई िलएको 
राजीनामाबमोिजमको ०-१६-१७ ज�गा िनजको 
िक.नं.१९४ को ज�गा ०-१६-१७ रहेको भ�ने ��ट 
भइरहेको ह�दँा वादीको हकै �थािपत नभएको िवषयमा 
वादीको दाबीबाट जालसाजी गरकेो ठहर ह�ने ि�थित 
नदेिखने ।

अतः वादीले पा�रत गराई िलएको 
िलखतबमोिजमको ज�गा कायम रिहरहेको अव�थामा 
�ितवादीले न�सामा भएको ज�गा नरबढी कायम गरकेो 
काय�लाई जालसाज ठहर गन� गरकेो स�ुको फैसला 
सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०७१।१२।२९ को फैसला िमलेको नदेिखदँा सो 
फैसला उ�टी भई वादी दाबी प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: देिवना खितवडा
इित संवत् २०७४ साल  चै� २ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७२-CI-०३४२, 

िनण�य बदर गरी दता� हक कायम, भवद� 
सवेुदी िव. ि�लोचन सापकोटा भएको म�ुामा 
पिन यसै �कृितको फैसला भएको छ ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-WO-०४४६, उ��ेषण, 
नानु �े� िव. सिचव, �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालयसमेत

िनवेिदका २०२९ सालदेिख अनमी पदमा 
िनयिु� िलई सेवा �वेश गरी २०४३ सालमा िज�ला 
जन�वा��य काया�लयमा दरब�दी रही नारायणी 
अ�चल अ�पतालमा काजमा रहेको दिेख�छ । िमित 
२०४३।१२।३ को आदेशअनसुार नारायणी अ�चल 
अ�पताल िवकास सिमित गठन भएकोमा िववाद 
देिखएन । उ� अ�पतालमा काय�रत यी िनवेिदका 
सािबकदेिख नै सोही अ�पतालमा सरकारी कम�चारीको 

�पमा नै िनर�तर �पमा काम गरकेो देिखयो । यी 
िनवेिदका आफू काय�रत रहेको अ�पताल छाडी अ�य� 
काम गन� गएको भ�ने देिखदँैन । सरकारको िनण�यबाट 
आफू काय�रत सरकारी अ�पताललाई िवकास 
सिमितमा प�रणत गरपे�चात् यी िनवेिदका िनर�तर 
�पमा सोही अ�पतालमा काय�रत रहेको छैन भनी 
िववाद ग�रएको नदेिखने ।

२०४४ सालमा िनवेिदकाले िनवेदन िदएको 
भिनए तापिन िनज सरकारी सेवाबाट अलि�गने गरी 
िनजबाट राजीनामा गराई िलएको वा सरकारी सेवा 
टुटेको कुनै �माण हेरी छु�ै सेवा �वेश गराएको अव�था 
पिन छैन । िनजसगँ िनजको सेवासत� तोक� छु�ै करार 
गरी नारायणी अ�चल अ�पताल िवकास सिमितले 
िलएको भ�ने पिन देिखदैँन । यसरी छु�ै करार गरकेो वा 
गराएको अव�था नभई एकै अ�पतालमा यी िनवेिदका 
िनर�तर �पमा सेवामा रहेको र गठन आदेशको प�रणाम 
�वा��य कम�चारीस�ब�धी �यव�थापन गदा� देिखएको 
अ�यौलताकै िबच िनर�तर �पमा काममा लगाएकोमा 
२०५३ साल वैशाख १४ गते उ� िवकास सिमितले 
अवकाश िदएको दिेखने । 

सो िमितले ३५ िदनिभ� िनवेिदकाले 
अि�तयारवालासम� िनवेदन िदएकोबाट यी िनवेिदका 
समयमै आ�नो अिधकारको लािग �य�नरत रहेको 
देिख�छ । सो िनवेदनउपर कुनै सनुवुाइ नभएकोले यस 
अदालतमा उ��ेषणय�ु परमादेश जारी ग�रपाउ ँभनी 
िनवेदन िदएकोमा यस अदालतबाट िमित २०६८।२।१ 
मा उ� िनण�य बदर गरी िनवेदनको िवषय िछटो टुङ्गो 
लगाउनपुन� देिखएको ह�दँा तीन मिहनािभ� िनण�य गरी 
उ� िनवेदनको टुङ्गो लगाउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादशे जारी ह�ने ठहछ�  भनी आदेश भएको 
देिखने । 

सो आदशेप�चात् पिन क�रब १६ 
मिहनापिछ मा� नेपाल सरकार �वा��य म��ालयका 
सिचव�तरको िमित २०६९।६।२६ को िनण�यानसुार 
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िनवेिदकालाई नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को 
दफा ७४ को उपदफा १ को ख�ड (ज) को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा ७२ को ख�ड (ख) को उपख�ड (१) 
बमोिजम भिव�यमा �वा��य सेवाको िनिम� अयो�य 
नठहन� गरी सेवाबाट हटाइएको भनी भएको िनण�यउपर 
िनवेिदकाले �शासक�य अदालतमा पनुरावेदन गरकेोमा 
�शासक�य अदालतबाट यी िनवेिदकाले �वा��य सेवा 
िवभागमा िदएको िनवेदन कारबाहीकै अव�थामा रहेको 
भ�ने देिखदँा �यसतफ�  कुनै िनण�य नै नगरी �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालयका सिचवको तहबाट �यसै 
िवषयमा पनुः सेवाबाट हटाइएको िनण�य, सव��च 
अदालतको आदेश, सिचवको �े�ािधकार एवं कानूनको 
उिचत �ि�या पूरा गरी िनण�य गरकेो भ�ने नदिेखदँा 
बदर गरी सव��च अदालतको आदेशबमोिजम िनण�य 
गनु�  भनी फायल �वा��य सेवा िवभागमा पठाइिदने 
ठहरी �शासक�य अदालतबाट िमित २०७०।२।२ 
मा फैसला भएको देिखने । यसरी सरकार मातहत 
रहेको अ�पताललाई िवकास सिमित मातहत लगेपिछ 
पिन िनर�तर �पमा सोही अ�पतालमा काय�रत यी 
िनवेिदकालाई िनजको सेवाको िनर�तरता नरहने 
भनी कुनै जानकारी िदएको वा िनण�य ग�रएको पिन 
नदेिखने । 

त�यगत �पमा हेदा�  यी िनवेिदका उ� 
अ�पतालमा अनपुि�थत भएको नभई सं�थाको 
संरचना प�रवत�नस�म भएको तर यी िनवेिदका िनर�तर 
�पमा सोही अ�पतालमा सेवारत रहेको नै देिखयो । 
यस अदालतबाट िमित २०७४।१०।२१ मा आदेश 
ह�दँा यी िनवेदक नारायणी अ�चल अ�पताल िवकास 
सिमित गठन आदेश, २०४३ िमित २०४३।१२।२ 
मा राजप�मा सूचना जारी ह�नपूुव� नारायणी अ�चल 
अ�पतालमा स�वा भइसकेको अव�था हो वा 
होइन भनी त�यगत �प�टताको लािग जवाफ माग 
भएकोमा िमित २०७४।१०।२४ मा यस अदालतबाट 
भएको प�ाचारको जवाफ ६ मिहनाप�चात् िमित 

२०७५।४।२३ मा प.सं. ०७५/७६ च.नं. ७५९४ 
बाट िददँासमेत �वा��य तथा जनसं�या म��ालय 
कम�चारी �शासन शाखाबाट "नारायणी उप�े�ीय 
अ�पतालका त�कालीन अ.न.मी. नान ु�े� नारायणी 
उप�े�ीय अ�पतालको िवकास सिमिततफ�  करारतफ�  
िमित २०४४।१।१ देिख १ वष�को लािग िनयिु� 
भएको बेहोरा नेपाल सरकार (सिचव �तर) को िमित 
२०७५।४।२१ को िनण�यानसुार अनरुोध छ" भनी 
लेखी आएको दिेखने । 

माग भएको जानकारी निदई त�य लकुाई 
अदालतलाई �ममा पान� �कृितको उपयु�� जवाफ 
अदालतबाट अपेि�त िथएन । अदालतबाट िमित 
२०४३।१२।३ अिघ िनज िनवेिदका नारायणी 
अ�चल अ�पतालमा स�वा भइसकेको अव�था 
हो, होइन भ�ने स�ब�धमा २०६५ सालको �रट 
नं. ०४७४ (आदशे िमित २०६८।२।१) तथा 
�शासक�य अदालतबाट २०६९ सालको प.ुवे.नं. 
०९ म�ुामा भएको िमित २०७०।२।२ को फैसलाबाट 
यी िनवेिदका िमित २०२९।७।२७ को लोक सेवा 
आयोगको िसफा�रसबमोिजम नेपाल �वा��य सेवामा 
�वेश गरी िमित २०३७।१२।१८ देिख जन�वा��य 
शाखा नारायणी अ�चल अ�पतालमा काम गद� आएको 
भ�ने त�य उ�लेख भएबाट यी िनवेिदकाले नारायणी 
अ�चल अ�पताल, वीरग�जमा काय�रत रहदँा नारायणी 
अ�चल अ�पताल िवकास सिमित गठन भएप�चात् 
पिन िनर�तर �पमा काम गद� आएको पिु� ह�ने । 

िमित २०४३।१२।२ को नेपाल राजप�को 
सूचनाको दफा ८ बमोिजम अ�पतालमा काय�रत 
यी कम�चारीलाई नेपाल सरकारले अ�य� कतै 
नखटाएको र नया ँ संरचना बनेको अव�थामा 
रहेका अ�यौलको ि�थितमा त�कालीन अ�य�को 
आदशेानसुार भनी सािबकको सरकारी सेवातफ�  केही 
नबोली करार सेवामा एक वष�को लािग भनी िनयिु� 
गरकेो प� िदए पिन अनवरत �पमा काय�रत रहेक� 
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यी िनवेिदकालाई हठात् िमित २०५२।१२।१२ को 
िनण�यानसुार भनी िवकास सिमितबाट अवकाश िदएको 
देिखयो । िनजामती िकताबखानाको िववरण (िसटरोल) 
को �ितिलिप हेदा� यी िनवेिदकालाई नारायणी अ�चल 
अ�पताल, वीरग�ज, पसा�मा िमित २०४४।१।१ मा 
स�वा गरकेो भ�ने पिन उ�लेख रहेको देिखन आउने । 

िनवेिदका काय�रत अ�पताल नेपाल राजप� 
िमित २०४३।१२।२ मा �कािशत सूचनाबाट िवकास 
सिमितमा प�रणत भएको अव�थामा अनवरत सेवारत 
रही आएको र सोिबच िवप�ी म��ालय वा िवभागबाट 
�यसबार े कुनै ��न नउठाई िनवेिदकालाई िमित 
२०४४।१।१ प�चात् कुनै प�ाचार पिन नगरी मौन 
बसेको अव�थामा नेपाल राजप�को उपयु�� सूचनाको 
दफा ८ बमोिजम िनज िनवेिदकालाई सािबकको 
सेवालाई िनर�तरता िदएको अव�था नै देिखएकोले यी 
िनवेिदका अनपुि�थत भई सेवा प�र�याग गरकेो सेवा 
छाडी िहडेँको भनी भ�न िम�ने नदेिखने । िनवेिदकाले 
अ�य� काम गरकेो िजिकर नरहेको, िनजको सेवा 
अनवरत देिखएको िसटरोलमा िमित २०४४।१।१ 
मा स�वा भ�ने उ�लेख भएको र िवकास सिमितबाट 
अवकाश िदए पिन िसटरोलबाट यी िनवेिदका िमित 
२०६९।७।३ स�म सेवामा बहाल रहनपुन�मा अिधकार 
�ा�त स�बि�धत िनकायको अ�यौलता र अिनण�यको 
कारण यित लामो अविधस�म िववादलाई झलुाई रहेको 
अव�था दिेखयो । य�तो काय� �यायको रोहमा शोभनीय 
र �वीकाय� नदेिखने ।

अतः सिचव�तरीय िमित २०६९।६।२६ को 
िनण�य �शासक�य अदालतबाट िमित २०७०।२।२ 
मा बदर भइसकेको र �शासक�य अदालतको सो 
िनण�यप�चात् भएका कारबाही हेदा� आफूले िमित 
२०४४।१।१ प�चात् कुनै कारबाही नगरी बसेको 
िनि��यतालाई वैधािनक आवरण िदने �कृितबाट 
�वा��य सेवा िवभागले िमित २०७०।७।१४ मा िनण�य 
गरी अिधकार�ा� अिधकारीलाई िनण�य गन� भनी 

िनण�यको बेहोरा नै उ�लेख गरी िनद�शा�मक िनण�य 
प� पठाएको देिखए पिन हालस�म अ�यथा कुनै िनण�य 
भएको नदेिखएको ह�दँा उ� िमित २०७०।७।१४ को 
िनण�य र िमित २०७०।७।२० को प� उ��ेषणको 
आदशेले बदर ग�रिदएको छ । यी िनवेिदकालाई 
िवकास सिमितबाट िमित २०५२।११।१ मा अवकाश 
िदएप�चात् िसटरोलमा उि�लिखत अवकाश िमित 
२०६९।७।३ स�म कुनै व�तिुन� िनण�य नगरी काममा 
समेत नलगाएको देिखएको ह�दँा सो िमितस�मको 
तलब, भ�ा, सिुवधा उपल�ध गराउन ु र अवकाश 
अविधपिछको िनविृ�भरणप�समेत बनाइिदन ु भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर ३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं.५

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६७-CR-०२३७, भ�सार 
महसुल िफता�, भैरहवा भ�सार काया�लय, बेलिहया 
िस�ाथ�नगर िव. युनाइटेड टेिलकम

भ�सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा 
१ र उपदफा २ को कानूनी �यव�थाअनसुार �ी ५ 
को सरकारले तोिकएको िकिसमको आयाितत व�तमुा 
भ�सार महसलु पूण� वा केही अंशमा छुट िदन स�ने 
देिख�छ । �ी ५ को सरकारले िमित २०५६।३।२८ 
मा नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गदा� ए�सचे�ज 
�थापना तथा नेटवक�  िव�तारका लािग आयात 
गन� उपकरणमा सिुवधा िदने भ�ने िनण�यमा कुनै 
खास उपकरणको नामकरण गरी वग�करण गरकेो 
देिखदँनै । यस अव�थामा ए�सचे�ज �थापना र 
नेटवक�  िव�तारका लािग आव�यक पन� उपकरण नै 
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सिुवधा िदने उपकरणिभ� पन� देिखने ।
भ�सार िवभागको प.स.ं 

म.फा.१२।०६०।०६१ च.नं. ३९२ िमित 
२०६०।६।१४ को भैरहवा भ�सार काया�लयलाई 
पठाएको प�को बेहोरा हेदा� "...एयर क�डीसन 
�ला�ट, �या�ी, िडजेल इि�जन जेनेरटेर, स�ेयु�रटी 
ए�ड फायर फाइिटङ िस�टम ज�ता सामानह� 
िवशु� �पमा दूरस�चार सवेाको लािग मा� 
बनेको नभई बह��योग ह�न स�न े भएकोले �य�ता 
साम�ीह�मा म.प.को िनण�यानुसारको सुिवधा िदन 
उपयु� नह�ने देिख�छ र दूरस�चार सवेाको लािग 
मा� �योग ह�न ेउपकरणमा मा� सुिवधा िदने गरी 
िमित २०६०।६।१२ मा भएको िनण�यानुसार" भनी 
लेिखएको दिेख�छ । उ� प�को आधारमा भैरहवा 
भ�सार काया�लयले यनुाइटेड टेिलकम िलिमटेडले 
आयात गरकेा �या�ी तथा जेनेरटेर, िडजेल इि�जनका 
सामान बह�उपयोग ह�नस�ने भ�दै भ�सार सिुवधा िदन 
इ�कार गरकेो देिख�छ । तर भ�सार िवभागले लेखेको 
उ� प�मा दूरस�चार सेवाको लािग मा� �योग 
ह�ने उपकरणमा मा� सुिवधा िदने भनी दूरस�चार 
सेवाका लािग �योग ह�ने उपकरणमा सिुवधा िदनपुन� 
कुरालाई �वीकार गरकैे पाइ�छ । यनुाइटेड टेिलकम 
िलिमटेडबाट आयाितत �या�ी तथा िडजेल इि�जन 
दूरस�चार सेवाको लािग �योग ह�ने उपकरण होइन 
भनी भ�न सकेको अव�था छैन । साथै दूरस�चार 
सेवाका लािग �योग ह�ने सामान बह��योग ह�न स�ने 
भएमा सोही कारणले मा� भ�सार सिुवधा नपाइने 
भनी िमित २०६०।६।१२ को िनण�यमा उ�लेख गरकेो 
नपाइने । 

यनुाइटेड टेिलकम िलिमटेडबाट आयात 
ग�रएका िववािदत सामानह� ए�सचे�ज �थापना तथा 
नेटवक�  िव�तारका लािग �योग भएको छ छैन भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा� दूरस�चार �ािधकरणबाट २५ 
जनवरी २००५ मा �ािविधक जाचँ ग�रएको �ितवेदन 

हेदा�  आयाितत उपकरणम�ये २ थान �या�ी र १ 
थान जेनेरटेर Spare मा रहेको र अ� �या�ी तथा 
जेनेरटेर Installed भइसकेको भ�ने दिेख�छ । स�चार 
उपकरण स�चालनको लािग आव�यक पन� �या�ी तथा 
जेनेरटेरको अभावमा ए�सचे�ज �थापना तथा नेटवक�  
काय� अगािड नबढ्ने ह�दँा उि�लिखत सामान स�चारका 
लािग अ�याव�यक देिखदँा �या�ी तथा जेनेरटेर अल�गै 
सामान ह�न् भ�न िम�ने देिखन आएन । आयाितत 
सामानह� दूरस�चारको ए�सचे�ज �थापना र नेटवक�  
िव�तारमा �योग भइसकेको �ािविधक �ितवेदनबाट 
समेत देिखएको अव�थामा Spare सामानबाहेक अ�य 
जिडत सामानको राजप�मा �कािशत सूचनाअनसुार 
५ �ितशत भ�सार महसलु तथा िनयमानसुार ला�ने 
म.ुअ.कर असलु गरी बाकँ� धरौटी रकम पनुरावेदकले 
िफता� पाउने ठह�याएको राज�व �यायािधकरण 
पोखराको िमित २०६५।३।२२ को फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारणबाट यनुाइटेड 
टेिलकम िलिमटेडले दूरस�चार सेवा स�चालन गन�को 
लािग आयात ग�रएका सामानमा राजप�मा �कािशत 
सूचनाअनसुारको सिुवधा निदने गरी भैरहवा भ�सार 
काया�लयबाट िमित २०६४।३।४ मा भएको िनण�य 
उ�टी गरी जिडत सामानको ५ �ितशत भ�सार 
महसलु तथा िनयमानसुार ला�ने म.ुअ.कर असलु 
गरी बाकँ� धरौटी रकम पनुरावेदकले िफता� पाउने 
ठह�याएको राज�व �यायािधकरण पोखराबाट िमित 
२०६५।३।२२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न 
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल चै� २६ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CI-१४११, फैसला 
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बदर अंश नामसारी, िचनक� बारी िव. िशवड बारीसमेत
��ततु म�ुाको िमिसल संल�न कागजात 

हेदा� �ितवादी �ानमती बारीले आ�ना देवर िशवड 
बारीउपर २०६४।२।२३ मा अशं म�ुा दायर गदा� 
जगलाल बारीका २ छोरा दशरथ बारी र िशवड बारी 
भएकोमा आ�ना पित दशरथ बारीको म�ृय ु भएको 
ह�दँा २ भागको १ भाग अशं छु�याई पाउ ँभनी दाबी 
िलएको पाइ�छ । उ� म�ुामा अदालतबाट जारी भएको 
आ�नो नामको �याद िमित २०६४।३।१२ मा िशवड 
बारी आफँैले बझुी िलई �ितउ�र प� नै निफराएको 
तथा वादी �ितवादी सगोलको अंिशयार दिेखएको 
र सगोलको अिंशयारले आ�नो अशं छुट्याई िलन 
पाउने नै ह�दँा �ानमती बारीले वादी दाबीबमोिजम २ 
भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६५।३।२५ मा फैसला भएको 
देिख�छ । उ� फैसला बदर गरी स�पूण� स�पि�लाई 
७ भाग लगाई १ भाग िदलाइपाउ ँभनी वादी िचनक� 
बारीको फैसला बदर अंश नामसारी म�ुाको िफराद 
परकेो पाइयो । ��ततु म�ुामा िनजले दाज ुमरपेिछ मा� 
�ानमती बारीलाई �याइताको �पमा राखेको भ�ने 
िशवड वादीको �ितउ�रप�मा उि�लिखत बेहोराले 
िफराद दाबीलाई समथ�न गरकेो ज�तो देिखए पिन 
�ितवादी �ानमती बारीले िमित २०६३।१२।१४ मा 
िज�ला �शासन काया�लय �प�दहेीबाट �ा� गरकेो 
नाग�रकता �माणप�को पितको महलमा दशरथ 
बारीको नाम उ�लेख भएको देिखदँा �ानमतीलाई 
�याइताको �पमा �याएको भ�ने वादीको िजिकर 
िव�सनीय देिखएन । यसरी आिधका�रक िनकायबाट 
जारी ग�रएको नाग�रकताको �माण प� एवं �ितवादी 
िशवड बारी आफँैले अिघ�लो अंश म�ुामा �ितवादी 
�ानमती बारी �वग�य दशरथ बारीक� प�नी भएको 
कुरामा आपि� नगरी �ितउ�रस�म पिन निफराई 
�वीकार ग�ररहेको र �ितवादी �ानमती बारी आफूले 
समेत लो�नेको स�यमा बसेको भनी िजिकर िलइरहेको 

अव�थामा तराईको रीित, पर�परा, �चलनअनसुार 
अिधकांश जाितले दाज ु मरपेिछ भाउजूलाई संर�ण 
िदन प�नीको �पमा रा�ने �चलन रहेको ह�दँा 
�ानमतीका पित दशरथको म�ृयपु�ात् िशवड बारीले 
िनजलाई प�नी बनाई सगैँ राखी आएको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादी �ानमती बारी �वग�य दशरथ बारीको प�नी 
कायम रहेको दिेखदँा िनजले �ितवादी िशवड बारीबाट 
२०६५।३।२५ को फैसलाबमोिजम �ा� गरकेो 
२ भागको १ भाग अंशम�ये वादी िचनक� बारीको 
हकस�म बदर गरी ७ भागको १ भाग अंश पाउ ँभ�ने 
वादी दाबी नप�ुने ठहछ�  । वादी दाबीबमोिजम िमित 
२०६५।३।२५ को फैसलाको वादीको अंश हकस�म 
बदर गरी ७ भागको १ भाग अशं पाउने ठह�याई स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।६।१३ 
मा भएको फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत बटुवल �प�देहीको 
िमित २०६८।६।३ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न 
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ३१ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-RB-०२०७, आयकर 
(आ.व.२०५१/०५२), अमृत�साद काय� िव. नेपाल 
वन�पित �यू उ�ोग िलिमटेड, हेट�डा

आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(झ) मा 
छुट िदन नसिकने �यव�थाअ�तग�त यस ऐनका अ�य 
दफाह�मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 
कुनै �यि�को खुद आय िनधा�रण गदा� आय आज�न 
वा �ा� गन� कामसगँ स�ब�ध नभएका खच�ह� 
क�ा ग�रने छैन भनी उ�लेख भएको दिेख�छ । 



24

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, साउन - १

करदाताले भ�सार काया�लयमा भरकेो ��ापनप�मा 
उि�लिखत प�रमाण भ�सार काया�लयको रकेड�बाट 
कर काया�लयको क��यटुरको अिभलेखमा चढाएको 
र सोपिछ करदाताको लेखा अिभलेखसगँ िभडाउदँा 
फरक परकेो अव�थामा उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम 
फरक प�रमाणलाई आयआज�नको काय�मा �योग 
भएको नदिेखएको आधारमा थोकमा िब�� गरकेो मानी 
कर िनधा�रण भएको देिख�छ ।

उ� फरक प�रमाणको क�चा पदाथ�  
करदाताले कुन क�पनीलाई कित मू�य र प�रमाणमा 
थोक िब�� गरकेो भ�ने व�तिुन� �माणिवना नै सो 
फरक प�रमाण करदाताले थोक िब�� गरकेो भ�ने 
कर अिधकृतको िनण�याधार अनमुानमा आधा�रत 
रहेको देिख�छ । उ� थोक िब��बाट करदातालाई 
�.३१,७८,४१०।३० खदु आय भएको भनी 
कर अिधकृतले  �प� कानूनी आधार र सबदु 
�माणको अभावमा कर काया�लय हेट�डाबाट �. 
३१,७८,४१०।३० आयतफ�  समावेश गरकेो देिखने ।

व�ततुः कर अिधकृतबाट करदाताले 
पेस गरकेो लेखा अिभलेखलाई अ�वीकार गन� 
सकेको देिखदैँन । आयकरका लािग करदाताले कुनै 
कारोबारबाट आय आज�न गरकेो भ�ने दिेखन ुपद�छ । 
कर काया�लयमा रहेको क��यटुरले देखाएको क�चा 
पदाथ� आयातको प�रमाण सबै नै करदाताले खपत 
गरकेो क�चा पदाथ�को प�रमाण रहेछ र अ�य उ�ोगको 
क�चा पदाथ�को प�रमाणसमेत करदाताको अिभलेखमा 
जिनन गएको हो भ�ने व�तिुन� �माण �ा� ह�न सकेको 
देिखदँैन । यस अव�थामा कर काया�लयको क��यटुर 
अिभलेखले देखाएको सबै प�रमाण ��यथ� करदाताले 
आ�नै लािग आयात गरकेो प�रमाण हो भ�ने अनमुान 
गन� िम�ने नदिेखने ।

नेपाल वन�पित �यू उ�ोग िलिमटेडले लागत 
मू�यभ�दा कममा िब�� गनु�परकेो भ�ने करदाताको 
िजिकर सामा�य �यावसाियक िस�ा�तिवपरीत 

देिखएको भ�ने िजिकर स�ब�धमा हेदा� वन�पित �यू 
नेपालिभ� उ�पादन गरी राि��य तथा अ�तरा�ि��य 
बजारमा िब�� ह�ने ह�दँा राि��य तथा अ�तरा�ि��य 
बजारले नै यसको मू�य िनधा�रण गरकेो ह��छ । तसथ� 
यसको मू�य राि��य तथा अ�तरा�ि��य �ित�पधा��मक 
बजारअनसुार घटबढ भइरहने ह�दँा लागत मू�यभ�दा 
कम मू�यमा पिन नेपाल वन�पित �यू उ�ोग िलिमटेडले 
आ�नो उ�पादन िब�� गनु�  परकेो भ�ने करदाताको 
भनाइलाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखन आएन । यस 
ि�थितमा पनुरावेदन िजिकर एवं पनुरावेदकको तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ाले समेत सोही 
बेहोरा उ�लेख गरी गनु�भएको बहस र म�ुा दोहो�याई 
हेन� अनमुित �दान ग�रएको आदेशमा उ�लेख भएको 
आधार एवं कारणसगँ पिन यो इजलास सहमत ह�न 
नस�ने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारणबाट बढी 
पैठारी गरकेो क�चा पदाथ� थोक िब�� गरकेो भनी 
�.३१,७८,४१०।३० र िब�� मू�यभ�दा लागत मू�य 
बढी दिेखएको भनी � १,८५,३६,३४६।६२ आयतफ�  
समावेश गन� गरकेो हदस�म स�ु कर काया�लय 
हेट�डाको िमित २०५५।३।३२ को िनण�य समथ�न 
गरकेो आ�त�रक राज�व िवभागका महािनद�शकको 
िमित २०५८।४।१ को िनण�यसमेत केही उ�टी ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०६६।१२।१६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
इित संवत् २०७४ साल चैत २६ गते रोज २ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ :
 § ०७१-RB-०२०८, आयकर 

(आ.व.२०५१/०५२), अमतृ�साद काय� 
िव. नेपाल वन�पती �यू उ�ोग िलिमटेड, 
हेट�डा
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इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-CR-१२६७, ०७५-CR-०६५०, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. बागवीर तामाङसमेत, 
बागबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार

�ितवादी र मतृकिबच र�सी निदएको 
िनह�मँा वादिववाद ह�नअुगािड �ितवादीको मतृकलाई 
मान�स�मको पूव��रसइवी तथा मनसाय रहेको िमिसल 
संल�न कागज �माणबाट नदेिखए तापिन र�सी 
निदएको िनह�मँा मतृकले आफूलाई गाली गलौज 
तथा कुटिपटसमेत गरकेो कारण यी �ितवादीले 
ढुङ्गा ज�तो कडा व�तलेु मतृकको टाउको ज�तो 
संवेदनशील अङ्गमा िहका�उदँा मतृकको म�ृय ु ह��छ 
भ�ने जानकारी ह�दँाह�दैँ टाउको ज�तो संवेदनशील 
अङ्गमा ढुङ्गा ज�तो कडा व�तलेु �हार गरकेो र 
शरीरको अ�य भागमा समेत ढुङ्गाले ३/४ पटकस�म 
िहका�एर मतृकको म�ृय ु भएको दिेखदँा उ� घटनामा 
�ितवादीको मतृकलाई मान� मनसाय िथएन भनी मा�न 
स�ने अव�था नदिेखने ।

िववेिचत आधार, कारणह�बाट �ितवादी 
बागबहादरु तामाङले मतृक च�बहादरु थापालाई 
िनजको टाउको ज�तो संवेदनशील अङ्गसमेतमा 
ढुङ्गा ज�तो कडा व�तलेु हा�दा िनजको म�ृय ुह��छ 
भ�ने थाहा जानकारी ह�दँाह�दैँ �ितवादीले मतृकलाई 
मान� मनसायले मतृकको टाउकोसमेतमा ढुङ्गाले 
३/४ पटकस�म �हार गरी घाइते बनाई सोही चोट 
िपरको कारण िनजको म�ृय ु भएको देिखएकोले 
उ� मनसायपूव�क ग�रएको ह�यालाई पनुरावेदक 
�ितवादीले िजिकर िलएज�तै भिवत�य तथा आवेश 
�े�रत ह�या हो भनी मा�न स�ने अव�था िव�मान 
नदेिखदँा �यानस�ब�धी महलको ६(२) तथा १४ 

नं. बमोिजम सजाय कम ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीह� बागवीर तामाङ र सोमा 
तामाङसमेतलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर रहेको दिेखदँा उ� पनुरावेदन िजिकरतफ�  
िवचार गदा� , �ितवादी बागवीर तामाङले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयानमा वारदातको समयमा म 
गाईव�तलुाई घासँ हा�न गएको िथए ँ । घर आउदँा 
घरको आगँनमा च�बहादरु थापा मतृ अव�थामा 
लिडरहेका िथए । छोरालाई सो�दा र�सी मागी बेइ�जत 
गरकेो ह�दँा मैले ढुङ्गाले हानी मारकेो हो भनी भनेको 
िथयो । मैले मतृकलाई मानु�पन� कुनै �रसइवी िथएन । 
मैले िनजलाई कत��य गरी मारकेो होइन भनी बयान गरी 
अदालतमा बयान गदा�समेत आरोिपत कसरुमा पूण� 
इ�कार रही बयान गरकेो देिखने ।

�य�तै �ितवादी सोमा तामाङले पिन 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गदा� वारदातको 
िदन खेतमा काम गन� गएको िथए ँ। बेलकु� घरमा आउदँा 
�ीमान् बागबहादरु तामाङ र�सीले मातेर बसेका िथए । 
तातोपानी तताई दे भनेकाले तातोपानी तताएर गोठमा 
घासँपात गन� गएको िथए ँ । मेरो �ीमान् बागबहादरुले 
मतृक च�बहादरु थापालाई ससरुा बागवीर तामाङको 
आगँनमा ढुङ्गाले हानी मारकेो भ�ने पिछ सनेुर थाहा 
पाएको हो । मतृकसगँ मेरो कुनै पिन �रसइवी छैन, 
िनजलाई मैले कत��य गरी मारकेो होइन भनी बयान 
गरकेो र अदालतमा बयान गदा�समेत आरोिपत कसरुमा 
पूण� इ�कार रही बयान गरकेो देिखने । 

�ितवादी बागबहादरु तामाङले अिधकार�ा�त 
अिधकारी र अदालतमा बयान गदा�समेत मतृक 
च�बहादरु थापालाई म ए�लैले मारकेो हो । 
िनजलाई मान�मा अ� कसैको संल�नता छैन भनी 
यी �ितवादीह�को इ�कारी बयानलाई समथ�न ह�ने 
गरी बयान गरकेो देिख�छ । यी �ितवादीह�ले गरकेो 
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इ�कारी बयानलाई �ितवादीका सा�ी �ानबहादरु 
तामाङले समथ�न ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत भई 
बकप�समेत गरकेो देिख�छ । जाहेरवाला कमलबहादरु 
थापासिहतका मौकामा कागज गन� वादी प�का 
सा�ी टंकबहादरु थापा, काल ु तामाङ, सोमबहादरु 
थापासमेतले अदालतमा आई बकप� गदा� यी 
�ितवादीह�को कत��यले मतृकको म�ृय ु भएको भनी 
��ट िकटान गरी यी �ितवादी बागवीर तामाङ र सोमा 
तामाङलाई पोल गरी बकप� भएको अव�थासमेत 
देिखदँैन भने उ� वारदातमा यी दईुजना �ितवादीले के 
क�तो भूिमका िनवा�ह गरकेा िथए सोसमेत कहीकँतैबाट 
ख�ुन आएको नदेिखने । 

मतृकलाई मान�मा यी �ितवादीह�ले बाटो 
गौडा थ�ुने, भा�न, उ�कन नपाउने गरी समाइिदने, 
मान�मा कुनै बेहोराले सयंोग जटुाइिदने ज�ता काय� 
गरकेोसमेत िमिसल संल�न कागज �माणबाट दिेखन 
आउदँैन । यो यस �ितवादीले यो यस रोह रीतसगँ यो 
य�तो काय� गरी सहयोग गरकेो वा �हार गरकेो भनी 
िमिसल सलं�न �माणह�बाट ख�ुन आएको देिखदैँन । 
साथै �ितवादी बागबहादरु तामाङले अदालतमा बयान 
गदा� मैले मतृकलाई टाउकोलगायत शरीरको िविभ�न 
भागमा ३/४ पटक िहका�एर मारकेो ह� ँ भनी बयान 
गरकेो दिेखदँा िनज �ितवादी ए�लैले पिन मतृकलाई 
पटकपटक ढुङ्गाले िहका�उदँा मतृकको शरीरका 
िविभ�न भागमा चोटपटक, नीलडाम ला�न स�ने नै 
देिखदँा िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट पिु�ट 
नभएस�म मतृकको शरीरको िविभ�न भागमा भएको 
चोटपटकको कारणले मा� बागबहादरु तामाङबाहेकका 
यी �ितवादीह�समेत मतृकलाई मान� काय�मा संल�न 
िथए भ�ने अनमुानको भरमा ठोस त�यय�ु आधार, 
�माणबेगर यी �ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गन� 
िम�ने नदिेखने ।

�ितवादीह� बागवीर तामाङ र सोमा 
तामाङसमेतले अिधकार�ा�त अिधकारी र अदालतमा 

बयान गदा�समेत कसरुमा इ�कार रहेको र वादी 
नेपाल सरकारतफ� बाट यी �ितवादीह�समेत मतृक 
च�बहादरु थापालाई मान� काय�मा संल�न िथए भनी 
त�यय�ु �माण पेस गरी पिु�ट गन� सकेको नदेिखदँा 
यी �ितवादीह�समेतलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: िववेिचत आधार �माणह�बाट �ितवादी 
बागबहादरु तामाङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�म 
कैदको सजाय ह�ने र अ�य �ितवादीह� बागवीर 
तामाङ र सोमा तामाङलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतले 
िमित २०७१।०५।१० मा गरकेो फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।११।१७ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी बागबहादरु तामाङलाई मािथ 
ठहरबेमोिजम ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पछ�  
िक भनी िवचार गदा� यी �ितवादीको मतृकलाई मान� 
पूव��रसइवी तथा पूव�योजनासमेत भएको नदिेखएको, 
यी �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा 
बयान गदा�समेत मतृकलाई आफूले कुटिपट गरी 
मारकेोमा सािबत रही बयान गरी �याियक िन�पण गन� 
काममा सहयोग प�ुयाएको, घटना वारदातको अव�था, 
प�रि�थित तथा पा�रवा�रक दािय�वसमेतलाई िवचार 
गदा� यी �ितवादीलाई ठहरबेमोिजम ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� र िनजलाई १०(दश) वष� कैद 
सजाय गदा�समेत ऐनको मकसद पूरा ह�ने देिखदँा िनज 
�ितवादी बागबहादरु तामाङलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: रणबहादरु कटवाल र अ�णकुमार 
कोइराला
इित संवत् २०७५ साल चै� ३ गते रोज १ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-CR-१३२२, कत��य �यान, गिजन 
भ�ने गजे��बहादुर िल�बु िव. नेपाल सरकार

�ितवादी गजे��बहादरु िल�बकुो 
अिधकार�ा�त अिधकारी र अदालतमा भएको सािबती 
बयान, िकटानी जाहेरी दरखा�त, घटना�थलमा रही 
घटना ��य� द�ेने मतृकको छोरी एकता िल�बसुमेतले 
गरकेो घटना िववरण कागज, िनजह�ले अदालतमा 
गरकेो बकप�, घटना�थल मचु�ुका, लास जाचँ 
�कृित मचु�ुका, मतृकलाई �हार गरकेो भिनएको 
तरबार बरामद भएको बरामदी मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतका िमिसल संल�न ��य� तथा 
प�रि�थितज�य �माण कागजह�बाट �ितवादी गिजन 
भ�ने गजे��बहादरु िल�बलेु मतृक नरशे िल�बलुाई 
पिहलेदेिख हे�ने तथा झैझगडा ग�ररहने पूव��रसइवीको 
कारण मतृकको घरमै गई तरबारले मतृकको छाती र 
घाटँीसमेतमा काटी, घोपी िनजको ह�या गरी आरोिपत 
कसरु गरकेो िसलिसलेवार तथा �मब� �पमा पिु�ट 
भइरहेको दिेखने ।

पनुरावेदक �ितवादीले आ�नो पनुरावेदन 
िजिकरमा सजाय कम ग�रपाउ ँ भनी िजिकर िलएको 
भए तापिन िनजलाई कुन ऐनको कित दफाबमोिजम 
सजाय कम ह�नपुन� हो सजाय कम ह�नपन� आधार 
कारण अव�था के हो िनजले आ�नो पनुरावेदनमा 
खलुाउन सकेको पाइदैँन । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. हेदा�, "कानूनबमोिजम बाहके कसैले 
कुनै मािनसको �यान मान�, मान� लगाउन, मान�को 
उ�ोग गन� ह�दैँन ।" भ�ने र सोही महलको १३(१) 
नं. हेदा�, "धार भएको वा नभएको जोिखमी हितयार 
गै�ले हानी, रोपी, घोची �यान मारमेा जितजना भई 
हितयार छाडेको छ उित जना �यानमारा ठहछ� । 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गनु�पछ� ।" भ�ने 
उ�लेख भएको पाइ�छ । �ितवादी घटना ह�दँाको 

अव�थामा १८ वष�को भई साबालक नै रहे भएको 
िनजको बयानबाट देिख�छ । यी �ितवादीले �यान मान� 
मनसायबाट योजनाब� त�रकाले पूव�तयारी गरी एक 
मिहनाअगािडदिेख हितयारको �यव�थापन गरी उिचत 
मौका खोिजरहेको र आफँैले मतृकलाई तरबार ज�तो 
जोिखमी हितयार �हार गरी मारकेो दिेखएकोले धार 
भएको वा नभएको जोिखमी हितयार �हार गरी �यान 
मान� कसरुदारलाई सजाय कम वा बेसी गन� तजिबजी 
अिधकार कुनै कानूनले �दान गरकेो देिखदैँन । केवल 
मार� भ�ने िनयत नभई जोिखमी हितयार �योग नगरी 
कुनै काय� गदा� भिवत�यको �पबाट �यान मन� गएको 
अव�थामा स�म तजिवजी अिधकार �योग ह�न स�ने 
तर मनसायपूव�क पूव��रसइवी राखी पूव�तयारी गरी 
जोिखमी हितयार �योग गरी िनम�मतापूव�क मारकेो 
अव�थामा तजिबजी अिधकार�ारा सजाय घटाउन ु
�यायको मम�िवपरीत ह�ने ।

मािथ िववेिचत आधार, �माणह�बाट यी 
�ितवादी गिजन भ�ने गजे�� िल�बलेु पिहलेदेिख 
हे�ने तथा झैझगडा गन� गरकेो �रसइवीको कारण 
मतृक नरशे िल�बकुो घरमा गई तरबार ज�तो धा�रलो 
तथा जोिखमी हितयारले मतृकको छाती तथा घाटँी 
ज�तो संवेदनशील अङ्गसमेतमा हानी, रोपी िनजको 
ह�या गरी िनजले आरोिपत कसरु गरकेो देिखएकोले 
�ितवादी गिजन भ�ने गजे�� िल�बलुाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको १, १३(१) 
नं. को कसरुमा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु धनकुटा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।१०।१९ मा भएको 
फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, धनकुटा 
इजलासको िमित २०७३।८।३० को फैसला िमलेकै 
देिखए तापिन २०७५।५।१ देिख लाग ुभएको मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम 
यो ऐन �ार�भ भएपिछ सव��व ह�ने गरी सजाय गन� 
िम�ने नदेिखदँा �ितवादी गिजन भ�ने गजे��बहादरु 
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िल�बलुाई ज�मकैदको सजाय ह�ने ।
म�ुामा �ितवादी गिजन भ�ने गजे��बहादरु 

िल�बलेु पिहलेदिेख आफूलाई हे�ने र झैझगडा ग�ररहेने 
�रसइवीको कारण मतृकलाई मान� योजनाअनसुार 
अक� �ितवादी प�रवित�त नाम िहमालको घरबाट एक 
मिहनाअगािडदेिख तरबार �याई घटना भएको िदन 
िबहान ७:०० बजे नै मतृक नरशे िल�बकुो घरको 
भा�साकोठामा गई मतृक खाजा खाइरहेको अव�थामा 
मतृकको प�नी, बिहनीसमेतका प�रवारको सद�यह�कै 
अगािड मतृक नरशे िल�बकुो छाती र घाटँी ज�तो 
संवेदनशील अङ्गसमेतमा तरबारले पटकपटक 
�हार गरी मतृकको ह�या गरकेो भ�ने िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिखदँा य�तो मनसायपूव�क ग�रएको 
ह�यालाई ऐनले प�रक�पना गरअेनसुार भिवत�य हो 
क� भनी शंका गनु�पन� अव�था देिखदैँन । त�कालको 
कुनै घटनाको कारण झैझगडा भई उ� घटना 
घटेकोसमेत देिखदँैन । साथै यी �ितवादीले पिहलेदेिख 
हे�ने र झगडा ग�ररहने पूव��रसइवीको कारण मान� 
योजना बनाई साथीको घरबाट एक मिहनाअिघदेिख 
तरबार मागेर �याई पूव�तयारीसमेत गरी मतृकको घाटी 
र छातीज�तो सवंेदनशील अङ्गमा तरबार ज�तो 
धा�रलो हितयारले मान� मनसायले पटकपटक �हार 
गरी मतृकको �ूर त�रकाले ह�या गरकेो देिखदँा घटना 
ह�दँाको अव�थालाई िवचार गदा�समेत मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. ले प�रक�पना गरकेो अव�था िव�मान 
नदेिखने ।

मािथ िववेिचत आधार, कारणह�बाट यी 
�ितवादीह�ले आफूलाई हे�ने र झैझगडा ग�ररहने 
�रसइवीको कारण पूव�योजना तथा तयारीसमेत गरी 
मतृकलाई मान� मनसायले मतृकको छाती र घाटँी 
ज�तो संवेदनशील अङ्गसमेतमा तरबारले पटकपटक 
�हार गरी �ूर त�रकाले मतृकको ह�या गरकेो देिखई 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. ले प�रक�पना गरकेो 
अव�था िव�मान नदिेखएकोले उ� दफा �योग गरी 

यी �ितवादीको सजाय कम गन� कानून तथा �यायको 
रोहबाट समेत िम�ने नदेिखदँा मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ 
नं. बमोिजम यी �ितवादीको सजाय कम ग�रपाउ ँभ�ने 
पनुरावेदक �ितवादीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
वैतिनक अिधव�ाको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।
इजलास अिधकृत : रणबहादरु कटवाल र अ�णकुमार 
कोइराला
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल चै� ३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७५-CR-०२३४, जबरज�ती करणी, 
केशर रोकाय �े�ी िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा जाहेरवाली पीिडतको आमा 
प�रवित�त नाम ६४ िछ�च ु ८ ले मेरी नाबािलका 
छोरीलाई �ितवादी केशर रोकाय �े�ीले जबरज�ती 
करणी गरकेो हो भ�ने बेहोराको िकटानी जाहेरी र 
सोही बेहोराको समथ�न ह�ने गरी अदालतमा गरकेो 
बकप�, जबरज�ती करणी ग�ररहेको अव�थामा दे�ने 
��य�दश� र घटना िववरण कागज गन� प�रवित�त नाम 
६४ िछ�च ु८ ग ले कोठािभ� पीिडत रोइकराई गरकेो 
सनुी के भएको भनी गई हेदा� िनज �ितवादीले पीिडत 
प�रवित�त नाम ६४ िछ�च ु ८ क लाई जबरज�ती 
करणीको काय� ग�ररहेको दखेी यो के गरकेो भनेपिछ 
भागी गएका ह�न् । त�कालै पीिडतको योिनमा हेदा�  रातो 
दाग भई सिु�नएको अव�था िथयो भनी गरकेो कागज र 
सो कुरा पिु� ह�ने गरी गरकेो बकप�समेतबाट �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो कुरा पिु� ह�न 
आउछँ । पीिडत �वयलें अनसु�धान अिधकारीसम� 
कागज गदा� र अदालतमा बकप� गदा�समेत �ितवादी 
आफू घरमा ए�लै भएको समयमा अ�यिधक मिदरा 
सेवन गरी आएको र मलाई भा�साकोठामा लगी सतुाई 
िनजको िलङ्ग मेरो योिनिभ� घसुाउन ला�दा िलङ्ग 
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नघसेुको र म रोई कराई गरी मैले िनजको नाकमा 
कोतारपेिछ िनजले मेरो योिनिभ� औलंा घसुाएको हो 
भनी �ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
कुरा सिव�तार लेखाएको, �ितवादीले समेत मौकाको 
बयानमा पीिडतको योिनिभ� औलंा िछराई िभ�बािहर 
बनाउदँा िनज पीिडत पीडाले रोई कराई गदा�  िनजको 
अ�टीले देखी थाहा पाएको हो भनी कसरुमा सािबत 
रही बयान गरकेो देिखदँा �ितवादीको अदालतसम� 
गरकेो इ�कारी बयान खि�डत भइरहेको अव�था छ 
भने पीिडतको कथन, ��य�दश�को भनाइलाई पीिडत 
र पीडकको �वा��य परी�ण �ितवेदनसमेतका 
िमिसल संल�न त�यय�ु �माणबाट घटनासगँ मेल 
खाने गरी �मब� �पले िमलान ह�न आएको देिख�छ । 
�ितवादीलाई करणी ज�तो ह�दैँ नभएको कुरामा �यसरी 
दोषारोपण गनु�पन� उिचत कारणसमेत नदेिखने ।

पीिडतको भेिजनल �वावमा वीय� पाइएको 
भ�ने दिेख�छ तर उ� वीय� �ितवादीकै हो भ�ने 
�मािणत नभएको भ�ने �ितवादीतफ� का िव�ान् 
अिधव�ाको बहस िजिकर रहे तापिन यी �ितवादी 
पीिडत घरमा ए�लै भएको अव�थामा पीिडतको 
भा�साकोठामा पीिडतसगैँ रहेको र िनजलाई करणी 
ग�ररहेको अव�थामा दे�ने ��य�दश�ले लेखाइिदएको 
कुराबाट यी �ितवादीबाहेक अ� कोही कसैले 
�य�तो काय� गरकेो कुरा कहीकँतैबाट पिु� ह�न नआई 
प�रि�थित र त�यगत �माणबाट समेत �ितवादीबाट 
नै कसरुज�य काय� भएको देिख�छ । �ािविधक �पले 
वीय� को कसको हो भ�ने जाचँ ह�न स�ने भए तापिन 
�य�तो �िविध उपल�ध ह�न नसकेको कारणबाट मा� 
�ितवादीले कसरुबाट उ�मिु� पाउन स�ने आधार ब�न 
स�दैन । नाबालक पीिडतको भनाइ र ��य�दश�को 
कथनसमेतबाट �ितवादीले कसरु गरकेो कुरा �थािपत 
भइरहेको अव�थामा �ािविधक ��कै आधारमा मा� 
कसरुदार हैन भ�ने बहससगँ यो इजलास सहमत 
ह�न स�दैन । फौजदारी �यायको िस�ा�तअनसुार 

जबरज�ती करणी म�ुामा �थम सा�ी पीिडत �वयम् 
ह�ने भएको र यसमा पीिडतको भनाइ र �ितवादीको 
मौकाको कागज एक आपसमा िमिलरहेको देिखदँा िनज 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
भ�न िम�ने नदेिखने । 

यसरी जबरज�ती करणीको अपराध 
ह�न पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा योिन 
न�याितएको र वीय� पिहचान नभए पिन िमिसल सलं�न 
अ�य �माणह�बाट जबरज�ती करणीको कसरु 
�थािपत ह�न स�ने अव�था ह�दँा पीिडतको क�याजाली 
न�याितएकै आधारमा जबरज�ती करणी भएको होइन 
भ�ने �ितवादी केशर रोकाय �े�ीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारणह�बाट 
�ितवादी केशर रोकाय �े�ीले पीिडत प�रवित�त नाम 
६४ िछ�च ु८ क लाई जबरज�ती करणी गरकेो देिखदँा 
सखु�त िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी �ितवादी 
केशर रोकाय �े�ीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(१) नं. बमोिजम १०(दश) वष� कैद सजाय 
ह�ने र पीिडतले �ितवादीबाट �.४०,०००।- (चािलस 
हजार) �ितपूित�समेत भराई िलन पाउने ठहराएको 
उ�च अदालत सखु�तको िमित २०७४।१०।१० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: म�ज ुशमा� 
क��यटुर: हक�  माया राई
इित संवत् २०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७५-CR-१२९२, जबरज�ती करणी / 
हाडनाता, िडल�साद बा�तोला िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले जाहेरवालीले लेनदेनको 
िववाद र पूव��रसइवीका कारण मउपर झठुा आरोप 
लगाएको हो । जाहेरवाली पीिडतको भेिजनल �वाव 
र पीिडतको कपडा तथा �ितवादीको कपडामा 
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समेत वीय� नदिेखएको भ�ने म�ुय पनुरावेदन िजिकर 
िलएकोतफ�  िवचार गदा� �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
�ितवादीको क��  र पीिडतको पेिटकोटमा सेतो दाग 
देिखएको भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ भने पीिडत 
जाहेरवालीले जाहेरी िददँा र अदालतसम� गरकेो 
बकप�मा समेत �ितवादीले िनजको उ�ेिजत िलङ्ग 
मेरो योिनमा �वेश गराई वीय�समेत योिनिभ�ै �खलन 
गराएको हो भनी उ�लेख गरकेो र �ितवादीले मौकाको 
बयानमा समेत कुनै अ�थायी साधन �योग नगरी 
वीय�समेत योिनिभ�ै �खलन गराई  करणी गरकेो 
कुरा �वीकार गरकेो देिख�छ । जाहेरवाली पीिडतले 
�ितवादीलाई जबरज�ती करणीको झ�ुा आरोप 
लगाउनपुन� लेनदेनको िववाद र पूव��रसइवी तथा कुनै 
उ�ले�य कारण भएको देिखदैँन । आफूमािथ अनैितक 
काय� नै नगरकेो अव�थामा आ�नो च�र�मा समेत 
असर पन� गरी लेनदेनकै िवषयमा मा� जबरज�ती 
करणी ज�तो दोष लगाउन स�ने ह�दैँन । �यसमा पिन 
आ�ना नातािभ�का �यि�लाई �यसरी झ�ुा आरोप 
लगाउनपुन� कुनै कारण नदेिखने ।

पीिडतले जाहेरी दरखा�त िददँा र अदालतमा 
बकप� गदा�समेत �प� �पमा आफू र �ितवादीिबच 
भितजी र काका नाता पछ�  । मेरो बाजे र �ितवादीको 
बाब ुसहोदर दाजभुाइ ह�न् भनी लेखाएको र सो कुरा 
िमिसल सलं�न कागज �माण र �ितवादीको मौकाको 
बयानसमेतबाट पिु� भइरहेको देिखदँा �ितवादी र 
जाहेरवाला काका भितजी भई सात प�ुतािभ�को 
हाडनातािभ�को �यि� देिखएको र सात प�ुतािभ�को 
भितजी पीिडत प�रवित�त नामथर ६४ वीर�े�नगर क 
२७ लाई �ितवादी िडल�साद बा�तोलाले जबरज�ती 
करणी गरकेो देिखने । 

अतः िववेिचत आधार, कारणह�बाट 
�ितवादी िडल�साद बा�तोलाले आ�नै 
हाडनातािभ�क� सहोदर भितजी प�रवित�त नामथर 
६४ वीर�े�नगर क २७ लाई जबरज�ती करणी गरकेो 

देिखदँा सखु�त िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादी िडल�साद बा�तोलालाई जबरज�ती 
करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद 
र हाडनाता करणीको महलको २(३) नं. बमोिजम थप 
१(एक) वष� कैदसमेत ज�मा ६(छ) वष� कैद ह�ने ठह�याई 
गरकेो िमित २०७४।११।९ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : म�ज ुशमा�
क��यटुर : समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.७

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद ��ेठ, ०७४-CR-०७९३, 
जबरज�ती करणी, अजय राम िव. नेपाल सरकार

सामा�यतया अनसु�धानमा भएको बयानलाई 
�माणमा �हण ग�रदँैन तर सो सबै अव�थामा लाग ु
ह��छ भ�ने ह�दँनै । अनसु�धानमा गरकेो सािबती ह�नपुन� 
कारण, अव�था र ि�थित तथा सो बयानलाई अ�य 
�माणह�ले समथ�न गरकेो अव�था भएमा �माणमा 
िलन सिकने नै ह��छ । ��ततु म�ुामा जाहेरवालाको 
जाहेरी, पीिडत र पीिडतको आमाको मौकाको कागज 
र अदालतमा भएको बकप� सो बकप�को बेहोरालाई 
घटना िववरण कागज गन� �यि�ह� अजयकुमार चौधरी 
र निवनकुमार चौधरी एव ं व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसह� छनह� राम, अिजतकुमार चौधरी र मकेुश 
चौधरीको िमित २०७२।५।११ का िदन क�रब २/३ 
बजेितर जाहेरवालाको िनज छोरी �ितवादी अजय 
रामको घरमा खे�न गएको अव�थामा सो बखत आ�नो 
घर कोठामा ए�लै रहेको िनज �ितवादी अजय रामले 
जाहेरवालाको छोरीलाई आ�नो कोठािभ� बोलाई सो 
कोठाको चकुुल िभ�बाट ब�द गरी आफू स�ुने गरकेो 
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िव�तारासिहतको पलङ्गमा सतुाई ललाई फकाई 
िनजलाई जबरज�ती करणी गरकेो कुरा पीिडतसमेतले 
बताउदँा हामीह�ले थाहा पाएका िथयौ ँ र सो बखत 
पीिडतको शारी�रक अव�था हेदा� िनजलाई िहड्ँडुल 
गन� अ�यिधक किठनाई भइरहेको देिखएकोबाट पिन 
िनजलाई जबरज�ती करणी गरकेो कुरामा पूण�िव�ास 
भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको क�रब एकै िमलानको 
समथ�न गन� भनाइसमेतको आधारमा िनज �ितवादी 
अजय रामले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो 
बयान स�य रहेको र अदालतमा कसरुबाट उ�मिु� 
पाउनका लािग इ�कारी रहेको भ�ने पिु� ह��छ । 
�यसैगरी िनज �ितवादी अजय रामको अनसु�धानमा 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई 
पीिडत बािलकाको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको योिनको व�रप�र र बायािँतर नीलडाम, 
घाउ तथा िचथो�रएको दाग भएको, योिन पदा� 
(12 clock position र 6 clock) मा �याितएको 
भ�नेसमेत बेहोरा र �वा��य जाचँ गन� िचिक�सकले 
�ितवेदनलाई समथ�न ह�ने गरी गरकेो बकप�समेतले 
पिु� गरकेो देिखदँा िनज �ितवादी अजय रामले 
पीिडत बािलकालाई करणी गरकेो �थािपत ह��छ । 
के��ीय िविध िव�ान �योगशालाको पीिडतको �क 
र Vagina swab र पीडकको िलङ्गबाट उठाइएको 
�वाव परी�ण �ितवेदनमा Semen नपाइएको भ�ने 
स�दभ�मा हेदा�  �ितवादीले बलपूव�क िलङ्ग योिनिभ� 
पसाउन �यास गदा� प�न नसक� बािलका छट्पटाउन 
थालेपिछ छाडी िदएको भ�ने �ितवादीको अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानबाट देिखएको ह�दँा 
�वाव  परी�णमा Semen नपाउने अव�था रहेको नै 
देिख�छ । Semen जबरज�ती करणीको लािग 
अिनवाय� त�व मा�न नसिकने । 

जबरज�ती करणीको वारदातले उपय�ु 
�थान र अनकूुल समयको खोजी गन� भएकोले 
��य�दश� एवं सा�ी �माणको उपि�थित पाउन 

अ�य�तै किठन ह��छ । �ितवादीको घर र पीिडतको 
िव�ालय अढाई िक.िम. दरुीमा रहेकोले वारदात�थल 
�ितवादीको िनि�त पह�चँयो�य रहेकोसमेत देिख�छ । 
पसलको उधारो नितरकेो कारणले आ�नो छोरीको 
अि�मतामा आचँ आउने गरी जाहेरवालाले �ितशोध 
िलने काम गरकेा होलान् भनी अनमुान गन� िव�सनीय 
आधार ब�न स�दनै । मौकामा पीिडतले गरकेो 
कागजबाट वारदात ह�नभु�दा अगािडदेिख नै �ितवादी 
अजय रामले िनजको घरमा खे�न गएको अव�थामा 
खाने कुरा तथा पैसाको �लोभनमा पारी योजनाब� 
त�रकाले योिनमा िविभ�न अनैितक ि�याकलाप गद� 
आएको भ�ने लेखाएकोबाट �ितवादीले यौन त�ृणाको 
आपरािधक मनसाय राखी उिचत समय र �थानको 
�ती�ा गरी ��ततु वारदात घटाएको दिेखने । 

स�ु िमिसल सलं�न �माणह�बाट यी 
पनुरावेदक �ितवादीले आ�नो घरमा कोही नभएको 
मौका पारी पीिडत नाबािलग वष� ६ क� प�रवित�त नाम 
३२ च��िनगाहपरु (न) लाई फकाई फुलाई आ�नो 
कोठामा बोलाई ढोकाको चकुुल लगाई पीिडतलाई 
चाउचाउ िदई आ�नो िव�तारामा सतुाई ितमीलाई पैसा 
पिन िद�छु भ�दै बािलका (पीिडत) ले लगाएको �क 
उठाई क��  खोली आ�नो लगुा क��  खोली उ�ेिजत 
िलङ्ग बािलकाको योिनमा बलपूव�क पसाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने बेहोरा जाहेरवालाको मौकाको जाहेरी 
तथा अदालतमा उपि�थत भई जाहेरीलाई समथ�न ह�ने 
गरी गरकेो बकप�, पीिडतले मौकाको कागज तथा 
अदालतमा बकप� गदा� िनज �ितवादीले करणी गरकेो 
उ�लेख गरकेो, घटना िववरणका सा�ीह�को मौकाको 
कागज तथा अदालतसम�को बकप�, योिनको व�रप�र 
र बायािँतर नीलडाम घाउ तथा िचथो�रएको दाग एवं 
योिन पदा� �याितएको भ�ने घाउ जाचँ �ितवेदन र 
�वा��य जाचँ गन� िचिक�सकले �ितवेदनलाई समथ�न 
ह�ने गरी गरकेो बकप�, �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयानसमेतका स�ु 
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िमिसल सलं�न �माणह�बाट यी पनुरावेदक �ितवादीले 
पीिडत प�रवित�त नाम ३२ च��िनगाहपरु (न) लाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने वारदात �थािपत 
ह�न आएकाले �ितवादीले मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. को कसरु गरकेो त�य पिु� 
ह�न आएको अव�थामा पनुरावेदक �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज�ती करणी महलको 
१ नं. को कसरुमा ऐ. को  ३(१) बमोिजम १० वष� 
कैद र ऐ. को १० नं. बमोिजम पीिडत नाबािलगलाई 
पचास हजार �पैया ँ�ितपूित�बापत भराइिदने गरी स�ु 
रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित २०७३/०४/२० मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठह�याई उ�च 
अदालत जनकपरु, अ�थायी इजालस वीरग�जबाट 
िमित २०७४/०५/२७ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर: रिव दवुाल
इित संवत् २०७६ साल काित�क १९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-CR-१७५०, ०७२-RC-००६१, 
कत��य �यान, मोतीराम जैशी िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. उ�जवली जैशीसमेत

सरकारवादी फौजदारी म�ुामा 
�ितवादीउपरको अिभयोग दाबी �वत��, िन�प� र 
शंकारिहत तवरबाट पिु� गन� भार �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ बमोिजम वादी प�को ह��छ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादी उ�जवली जैशीले आ�नो सती�व र�ाका 
िनि�त लौरोले हानेकोस�म �वीकार (Admission) 
गरकेो अव�था भए पिन अ�य �ितवादीह�को उ� 
घटनामा के-क�तो संल�नता िथयो भ�ने कुराको 
िमिसल कागज �माणबाट पिु�ट ह�न सकेको देिखदँैन 
भने उ�जवली जैशीले लोहोरोले हा�दा बनेको चोट-
घाउकै कारण िनजको म�ुय ु भएको भ�ने कुरा शव 

परी�ण (Autopsy Report) �ितवेदनले समेत 
पिु� नगरेको ि�थितमा केवल अनमुान र उ� घटना 
ह�दँाका बखत वारदात �थलमा उपि�थतसमेत नरहेक� 
जाहेरवालीको जाहेरीका आधारमा �ितवादीह�लाई 
दोषी कायम गनु�  �यायोिचत नह�ने साथै फौजदारी 
�यायको मा�य िस�ा�त िव��समेत ह�न 
जा�छ । जाहेरवाला तथा अनसु�धानको �ममा 
घटना िववरणमा कागज गन� �यि�ह� ��य�दश� 
होइनन् । िनजह�को कथन अ�ययन गदा� सनुेको र 
शकंाको आधारमा बेहोरा लेखाएको देिख�छ । यसरी 
सनुेको र शंकाको आधारमा िदइएको किथत जाहेरी 
तथा सोही आधारमा भएका बकप�लाई अकाट्य 
�माणको �पमा िलन कानूनतः निम�ने ।

अतः �ितवादी उ�जवली जैशीले लोहोरोले 
�हार गरकेो भनी अदालतमा समेत �वीकार गरी 
बयान गरकेोमा अ�य �ितवादीह� कसैले पिन 
कुटिपट नगरकेो भनी बयान गरकेो र सो कथनलाई 
अ�यथा ह�ने गरी िमिसल सलं�न �माणबाट �थािपत 
ह�न सकेको नदेिखएको, िमित २०६५।७।४ को 
कुटिपटको चोटिपरको कारणबाट नै म�ृय ु भएको 
भ�ने पिन शव परी�ण �ितवेदनबाट िकटान ह�न 
नसकेको, कुनै अङ्ग फोर ेिछनालेको अव�था नरहेको 
र �यानस�ब�धी महलको ९ नं. ले तोकेको २१ 
िदनको अविधिभ� मरकेो पिन नदिेखएको अव�थामा 
उ�जवली जैशीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद, मोतीराम जैशी 
र भागीराम जैशीलाई १३(४) बमोिजम ज�मकैद र 
ह�र�साद जैशीलाई १७(३) बमोिजम ३ वष� कैद गन� 
गरी बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको फैसला 
मनािसब मा�न निम�ने । 

�ितवादी उ�जवली जैशीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) अनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैद, मोतीराम जैशी र भागीराम जैशीलाई 
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ऐ.महलको १३(४) नं. अनसुार ज�मकैद, अका� 
�ितवादी ह�र�साद जैशीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. अनसुार ३ वष� कैद ह�ने ठह�याएको स�ु 
बाकेँ िज�ला अदालतको िमित २०६९।९।१९ मा 
भएको फैसला र सोही फैसलालाई सदर गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०७२।१।२३ को फैसला निमलेको ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको फैसला उ�टी भई यस 
अदालतमा पनुरावेदन गरकेा �ितवादी मोतीराम 
जैशीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  र 
साधकको रोहमा �ितवादीह� उ�जवली जैशी भ�ने 
अि�बका जैशी र भागीराम जैशीको हकमा अि�तम 
साधक जाचँको लािग पेस भएकोमा सोसमेत उ�टी भई 
िनज �ितवादीह� उ�जवली जैशी भ�ने अि�वका जैशी 
र भागीराम जैशीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने । 
साथै पनुरावेदन नगरकेा र साधकको रोहमा समेत पेस 
नभएका �ितवादी ह�र�साद जैशीलाई समेत सो कसरु 
नै �थािपत ह�न नसकेको अव�थामा त�काल �चिलत 
मलुकु� ऐन अदालत ब�दोब�तको महलको २०५ नं. 
तथा मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १४४ को उपदफा (२) का आधारमा िनजले पिन 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: नवीनकुमार यादव
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल पौष ३ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७४-CR-०२८९, वैदिेशक रोजगार कसुर, 
नेपाल सरकार िव. क�णाकर िघिमरे

�ितवादी क�णाकर िघिमरकेो नाममा 
वैदेिशक शैि�क सं�थाह�मा अ�ययन गन� चाहने 
िव�ाथ�ह�लाई परामश� उपल�ध गराउनेस�ब�धी काय� 
गन� उ�े�य रहेको रोवट� �टेट एजकेुसन क�स�टे�सी 
दता� रहेको भनी क�पनी रिज��ारको काया�लयको 

िमित २०७२।०८।११ को िमिसल संल�न प�मा 
उ�लेख भएको देिखदँा िनज �ितवादीले सोस�ब�धी 
काय� गन� इजाजत �ा� गरकेो अव�था रहेको 
देिख�छ । जाहेरवालाले �ितवादी क�णाकर िघिमरउेपर 
दाबी िलन सकेको देिखदँैन । अका�  �ितवादी देवबहादरु 
गैरलेे मौकामा बयान गदा� जाहेरवालालाई क�णाकर 
िघिमरसेगँ स�पक�  गराई िदएको हो भनी उ�लेख गरकेो 
आधारमा नै यी �ितवादीउपर अिभयोगप� दायर भएको 
देिखयो । �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी आफँैमा 
कसरु �मािणत गन� आधार ब�न स�दैन । अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु �वत�� �माणह�बाट पिु� 
ह�न ु पद�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादी क�णाकर 
िघिमरकेो हकमा िलइएको अिभयोग दाबी �मािणत ह�ने 
त�यय�ु सबदु �माण वादी प�बाट ��ततु ह�न सकेको 
देिखएन । यस अव�थामा �ितवादी क�णाकर 
िघिमरलेाई कसरुदार ठहर गन� िम�ने नदिेखने । 

िमिसल संल�न िमित २०७१।५।२ को 
िलखत बेहोरा हेदा�, �ितवादी देव�साद गैरलेे 
यरुोिपयन देशमा पठाउनका लािग भनी जाहेरवालाबाट 
�.८,००,०००।- रकम िलएको भ�ने त�यस�म 
उ�लेख भएको देिख�छ । उ� िलखतमा यरुोपको 
कुन देशमा र के �योजनका लािग पठाउने भनेर 
जाहेरवालाबाट �ितवादीले रकम िलएको हो सो 
कुरा उ�लेख भएको देिखदँैन । यसैगरी �ितवादी 
देवबहादरु गैरलेे िनज �ितवादी क�णाकर िघिमरलेाई 
जाहेरवालाबाट िलएको रकम वैदेिशक रोजगारी 
�योजनको िनिम� बझुाएको कुनै िलखत वा �माण 
िमिसल सामेल रहेको अव�था छैन भने जाहेरवाला 
�वयंले िनज क�णाकर िघिमरकेो ��य��पमा यो 
कसरुमा संल�नता छैन भनी अनसु�धान अिधकृतसम� 
बयानसमेत गरकेो अव�थामा यी �ितवादी क�णाकर 
िघिमरलेाई कसरुमा संल�न रहेको भ�न िम�ने 
नदिेखने । 

�ितवादीउपरको फौजदारी कसरुको अिभयोग 
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शंकारिहत तवरबाट �मािणत ह�नपुन� र फौजदारी 
म�ुामा �माणको भार वादी प�मा रहने फौजदारी 
�यायको मा�य िस�ा�त हो । आ�मिन� अनमुान 
फौजदारी कसरु �थािपत गन� आधार ब�न स�दनै । 
��ततु म�ुामा जाहेरवालाबाट �ितवादीले यरुोिपयन 
मलुकुमा पठाई िदने भनी रकम िलएको भ�नेस�म 
बेहोरा उ�लेख भएको िलखतलाई जाहेरवालालाई 
वैदेिशक रोजगारीका लािग पठाइिदने भनी गरकेो 
िलखत नै हो भनी अनमुान गरी अथ� गन� िम�ने 
देिखएन । वादी नेपाल सरकार िव�� िशव िव�दलुाल 
काय�थ �ितवादी भई चलेको वैदिेशक रोजगार 
कसरुस�ब�धी म�ुामा “----�ितवादीले जाहेरवालालाई 
िवदशे पठाउन ग�रिदएको कागजमा कुन मुलुकमा 
रोजगारीको लािग पठाउने भनी उ�लेखस�म 
नग�रएको अव�थामा शंका र अनुमानकै आधारमा 
मा� �ितवादीलाई कसुरदार ठहर गन� निम�ने---” भनी 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत कानूनी िस�ा�त 
(सव��च अदालत बलेुिटन, वष� २२, अङ्क ३, 
२०७० जे� १-१५, प.ृ८) समेतको �ितकूल ह�ने गरी 
�ितवादीलाई कसरुदार ठहर गन� �यायको रोहमा िम�ने 
नदेिखने । 

जाहेरवालाको बकप� तथा िमिसल संल�न 
�माणह�बाट यी �ितवादी क�णाकर िघिमरलेे 
जाहेरवालालाई िवदेश पठाउनका लािग पैसा िलएको 
तथा आ�ासन िदएको भ�ने �थािपत ह�न नसकेको 
भ�ने आधारमा िनजले वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ बमोिजमको कसरु गरकेो भनी पिु� 
ह�न नआएकोले िनज �ितवादीले अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ पाउने गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०७३।१२।२२ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवकास ब�नेत 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७६ साल काि�क २६ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CI-०९१२, रकम िदलाई 
पाऊँ, दुगा��साद �े� िव. स�चालक सिमित, नेपाल 
ब�क िलिमटेड, �धान काया�लयसमेत

�ितवादी नेपाल ब�क िलिमटेडको �ितउ�र 
प�को �करण २ को देहाय ग) मा असाधारण ि�थितमा 
वा बरबुझारथस�ब�धी काम गन� कम�चारीको हकमा 
मा� �ेडबाहके तलब भ�ा उपभोग गराउने िनद�शन 
िदइसकेकोले िवप�ीले २०४८।१२।२२ देिख 
२०४९।१।११ स�म तलब भ�ा मा� पाउन स�ने 
हो अ� केही होइन भनी उ�लेख भएको देिखएबाट 
िफराद दाबीबमोिजम िफरादी २०४९।१।११ स�म 
ब�कमा काय�रत रहेको भ�ने कुरामा अ�यथा भ�न 
निम�ने । 

तसथ� यी पनुरावेदकले �ितवादी ब�कबाट 
जारी भएको प�रप�लाई �वीकार गरी �वेि�छक 
अवकाशमा जान आवेदन िदएको भए पिन ब�कले 
िनजलाई िनर�तर �पमा हािजर गराई २०४९।१।११ 
स�म कामकाज लगाए गराएको अव�था दिेख�छ । 
कम�चारीको अवकाश ह�दँा िनयमबमोिजम �ा� ह�ने 
सेवा सिुवधाको रकमह� कम�चारी आ�नो काया�लयमा 
हािजर भई अि�तम िदन कामकाज गदा�को अव�थामा 
कायम रहेको तलबमानअनसुार नै गणना गरी सेवा 
सिुवधाको रकम उपल�ध गराउनपुन�मा २०४९।१।११ 
स�म िफरादीले कामकाज गरेको र सोही िमितमा 
अवकाश प� �ा� गरकेो भ�ने िवषय �थािपत भएको 
अव�थामा सो िमितमा िनजले खाइपाइ आएको 
तलबमानको आधारमा अवकाशप�ात् का सेवा सिुवधा 
�दान गनु�पन�मा सो नगरी २०४८।१०।२१ को 
िनण�यानसुार िफरादीले अवकाश पाएको भनी परुानै 
तलबमानअनसुार अवकाशबापतको स�पूण� सेवा 
सिुवधा �दान गरी नया ँ तलबमान लाग ु भएको िमित 
२०४९।१।१ देिख वादी काया�लयमा हािजर रहेको 
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िमित २०४९।१।११ स�म नया ँ तलबमानअनसुार 
ज�मा ११ िदनको तलब �ितवादीलाई उपल�ध 
गराएको अव�था दिेख�छ । नया ँ तलबमानबमोिजम 
तलब भ�ुानी गरपेिछ सोअनसुार नै िनविृ�भरण, 
सि�चत िबदा,  औषधी उपचारलगायतका आनषुाङ्िगक 
लाभह� �वत: �ा� ह�नेमा सोमा दाबी नप�ुने ठहर गरकेो 
स�ु मोरङ िज�ला अदालतको िमित २०५५।८।९ को 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
२०५७।३।१३ को फैसला सो हदस�म िमलेको नेिखदँा 
केही उ�टी भई िफरादीले िफरादप�को �करण नं.८ 
बमोिजमको रकम �.३९,५३७।८७ ��यथ� �ितवादी 
नेपाल ब�क िलिमटेडबाट भराई पाउने ठहन� ।
इजलास अिधकृत : िवकास ब�नेत 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल काित�क २९ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७०-CR-१६६४, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. राम�साद महतो नुिनयासमेत

जाहेरवालालगायत मौकामा कागज गन� 
�यि�ह� ��य�दश� नरहेका र िनजह� सबै अदालतमा 
आई बकप� गदा� जाहेरी र मौकामा गराएको कागज 
�ितकूल बकप� गरी जाहेरी र मौकाको कागजलाई 
ख�डन गरकेो ह�दँा उ� जाहेरी र मौकाको कागजलाई 
�माणमा �हण गरी यी �ितवादीह�लाई दोषी ठहराउन 
�माण कानूनको िस�ा�तिवपरीत ह�ने साथै िमिसल 
संल�न अ�य कागजह�बाट यी �ितवादीह�को 
कत��यबाट विवतादेवीको ह�या भएको भ�ने पिु� ह�न 
स�ने �माणको अभावमा यी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसला मनािसब देिखने ।

मतृक विवताको म�ृयमुा यी �ितवादी 
राम�साद साह निुनया र सम�ु�ीदेवीको संल�नता 

रहेको भ�ने नदेिखदँा यी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�नेसमेत बेहोराको वादी 
नेपाल सरकारको िनवेदन िजिकर र यस अदालतको 
सयं�ु इजलासबाट दोहो�याउने िन�सा �दान गन� गरी 
भएको आदेशसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीह� राम�साद महतो निुनया र 
सम�ु�ीदेवीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी 
रौतहट िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७०।९।१४ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा उ� 
फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: नर�े�बहादरु बढुा
क��यटुर: रिव दवुाल
इित संवत् २०७६ साल आि�न ६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं.८

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.
�ी ई�र�साद खितवडा, ०७४-CR-०७०८, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. I५ (प�रवित�त 
नाम)

१०(दश) वष�को उमेरको �ितवादी प�रवित�त 
नाम I५ ले जबरज�ती करणीको काय� गन� स�ने 
कुरा सामा�यतया िनजको शारी�रक अव�थाले समेत 
�वाभािवक पिन ह�दँैन । बालकले समाजमा अ�य 
�यि� लो�ने �वा�नी भई बसेको देखेको वा िसनेमा वा 
अ�य अ�ज साथीभाइबाट सनेुका कुराको आधारमा 
िज�ास ुबाल मनोदशाका कारण लो�ने�वा�नी ह�ने वा 
यौन िज�ासाको लािग न�कल गन� खो�दा अपराध 
घिटत ह�न पिन स�छ । तर ��ततु वारदातमा िनजलाई 
बलज�ती वारदात �थलमा लगी डर धाक देखाई 
जबरज�ती िनजको लगुा खोली पीिडतमािथ राखेको 
त�य �मािणत भएको देिख�छ । अक�तफ�  कुनै पिन 
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अपराध ह�न साधारणतया अपराधका त�व मनसाय 
र काय�को प�रणाम �व�प अपराध ह��छ । ��ततु 
वारदातमा पीडक बालक I५ को करणी गन� उ�े�य 
मनसाय देिखदँनै र वारदात �थलस�म जादँासमेत 
िनजले सो कुरा सोचेको भ�ने पिन दिेखदँैन । साथै 
िनजको लगुा जबरज�ती �ितवादी शेखर ल�समले 
खोली पीिडतमािथ रा�ने काय� गरकेो देिखएबाट उ� 
काय�समेत िनज �ितवादीले �वेि�छक �पमा गरकेो 
देिखएन । �य�तै पीडक �ितवादी प�रवित�त नाम I५ 
को �वा�थ परी�णमा जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
ख�ुने कुनै सङ्केत तथा िच� देिखन आएको छैन भ�ने 
उ�लेख भएबाट नाबालकको उ� आपरािधक काय�मा 
संल�नता भएको देिखन आएन । �ितवादी शेखर 
ल�समले पीिडत प�रवित�त नाम I२ लाई जबरज�ती 
करणी गरकेो यी १० वष� �ितवादी प�रवित�त नाम I५ 
ले देखेको थाहा पाई आ�नो अपराध छ�नको लािग यी 
नाबािलग �ितवादीलाई सो काय�मा सहभागी गराउन 
खोजेकोस�म देिखने ।

मूल �ितवादी शेखर ल�समले अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरु गरकेो ठहरी फैसला अि�तम 
भइरहेको छ । �ितवादी शेखर ल�समले आ�नो 
अपराध छ�न नाबािलग �ितवादी प�रवित�त नाम 
I५ लाई पीिडतको शरीरमािथ रा�ने काय� गरकेो 
भ�ने देिखदँा िनज �ितवादी प�रवित�त नाम I५ ले 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो देिखन आएन । तसथ�, 
�ितवादी प�रवित�त नाम I५ ले पीिडत प�रवित�त नाम 
I२ लाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य व�तिुन� 
�माणबाट पिु� ह�न आएको नदिेखएको अव�थामा 
िनज �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर 
गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासको 
फैसला अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः आरोिपत कसरुबाट �ितवादी प�रवित�त 
नाम I५ लाई सफाइ िदने ठहर गरी उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित २०७३।०७।११ 

मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा�यू िल�बू
क��यटुर: दिेवना खितवडा 
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-CR-०७२७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. मानबहादुर ख�ी

मतृक खरीकुमारी ख�ीको म�ृय ु Head 
Injury भई भएको पिु� ह�न आएको अव�थामा िनजलाई 
मान�मा को कसको सलं�नता िथयो भनी हेदा� मतृकको 
टाउकोमा ग�भीर चोट लागेको, द�ेे हातमा समेत घाउ 
चोट लागेको दिेखएको ह�दँा मतृकका पित मानबहादरुले 
नै धा�रलो हितयार �योग गरी मारकेा ह�न् भनी िकटानी 
�पमा �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँभनी केशबहादरु 
�े�ीले गरकेो मौकाको जाहेरी दिेखने ।

�ितवादीले अदालतको बयानमा आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही बयान गर े पिन अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयानमा आरोिपत कसरुमा सािबती 
रही बयान गरकेा छन् । अदालतको बयानमा �ीमतीलाई 
मारकेो कुरामा असहमित जनाए तापिन सोबाहेक अ�य 
बेहोरामा इ�कारी नरही मास ु भात खाएको, आफूले 
र�सी सेवन नगन� कुरा, �ीमतीले र�सी सेवन गन� 
बेहोरा, आफू र �ीमती अलग अलग ठाउमँा स�ुने 
बेहोरामा अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान 
बेहोरा एक आपसमा िम�ने गरी िसलिसलेवार तवरले 
उ�लेख गरकेो पाइने ।

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� मतृक 
�ीमतीलाई आफँैले मारकेो होइन भनी कसरुमा इ�कार 
रही बयान गर ेपिन िनजले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान आ�नो इ�छािवपरीत जबरज�ती 
कुटिपट, सा�ती कुनै �कारको यातना िदई गराएको 
भनी आ�नो �हरीसम�को बयानको िव�सनीयतालाई 
ख�डन गन� सकेको देिखदैँन । �ितवादी मानबहादरुले 
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लगाएको किमजमा रगत ज�ता टाटा रहेको, िनजको 
कोटको ख�तीबाट मतृकको सनुको मारवाडी फेला 
परकेो र सो मारवाडीमा कपालको रौसमेत रहेको साथै 
िनज �ितवादीको िसरानमिुनबाट धा�रलो हिँसयासमेत 
बरामद भएको भनी त�काल अनसु�धानमा बरामद 
भएका व�तगुत �माणह�बाट िनजले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयानसगँ ताद�यता 
रही िनजले कसरु गरकेो भ�ने दाबीलाई पिु� गरकेो 
देिखने ।

फौजदारी कसरुमा सजाय कम बेसी गन�को 
लािग उमेर िलङ्ग, नाता �मखु नभई कसरुको मा�ा, 
वारदातको �कृित र �ितवादीले वारदात घटाउन 
खेलेको भूिमकाको आधारमा गन� । फौजदारी कसरुमा 
िकटानी जाहेरी िदने, सो जाहेरी दरखा�तलाई पिु� 
ह�ने तवरले मौकामा कागज गन�, जाहेरी र मौकामा 
कागज गन�ह�को भनाइलाई पिु� ह�ने िहसाबले 
घटना�थल �कृित मचु�ुका र बरामदी मचु�ुका खडा 
भई यी त�यलाई पिु� ह�ने गरी सरकारी िनकायबाट 
लास परी�ण गरी िदएको �ितवेदन तथा वारदातको 
त�यको िवपरीत ह�ने गरी िसलिसलेवार तवरले खडा 
भएको �वत�� �माणको िव�� ह�ने गरी जाहेरी 
िदने �यि�, घटना�थल �कृित मचु�ुकाका मािनस 
र मौकाको कागज गन�ह�ले अदालतमा उपि�थित 
भई �ितकूल िदएको बयानलाई �माणमा �हण गरी 
वारदातको वा�तिवक अव�थालाई नजर अ�दाज गरी 
�ितवादीलाई सहयोग ह�ने िहसाबले �माणको ह�का 
मू�याङ्कन गनु�  फौजदारी पीिडत शा�को रोहमा 
समेत �यायसङ्गत ह�ने नदिेखने ।

वारदातका ��य� सा�ीह�ले मौकामा �य� 
गरकेो भनाइ िमिसल संल�न अ�य प�रि�थितज�य 
�माणले �वत�� र शंकारिहत तवरले पिु� ग�रराखेको 
अव�थामा सो त�यको �ितकूल ह�ने गरी बकप� गद�मा 
मौकामा गरकेो बेहोरा खि�डत नह�ने । अनसु�धानको 
�ममा मौकामा सङ्कलन गरकेो �माणह� िमिसल 

सलं�न अ�य �वत�� व�तगुत �माणह�बाट 
वारदातको यथाथ�तालाई समथ�न गद�छ भने �य�तो 
अव�थामा सङ्कलन गरकेो �माणको िवपरीत ह�ने गरी 
कोही �यि�ले बकप� गद�मा सो बकप� �माणमा �ा� 
ह�न स�ने पिन नदेिखने ।

��ततु म�ुाको वारदातमा मतृक र 
�ितवादीका िबच र�सी खाने िवषयमा झगडा भएको 
छ । झगडा भई त�काल उठेको �रसबाट वारदात 
घटेको नभई दवुैजना आ-आ�नो �थानमा सिुतरहेको 
अव�थामा पूव��रसइवीको कारण राित उठी धा�रलो 
हितयारले िन��ामा रहेक� �ीमतीलाई पटकपटक 
�हार गरकेो पिु� भएको छ । य�तो वारदातलाई 
हेलचे�याइ,ँ लापरवाहीपूव�क मनसायरिहत तवरले 
भएको मा�न नसिकने । 

धा�रलो हितयारले िनधार ज�तो संवेदनशील 
अङ्गमा �हार गनु�  नै आफँैमा मान� मनसाय हो । य�तो 
अव�थामा मनसाय िथयो वा िथएन भनी खोिजरहन ु
आव�यक पद�न भनी यस अदालतबाट समेत िस�ा�त 
�ितपादन भइसकेको अव�था रहेको देिखने । 

होस नप�ुयाई काम गरकेो अव�था �थािपत 
भएको छैन । आकि�मक �पमा �हार भएको भ�ने 
पिन देिखदँैन । हितयारले चोट िनधारमा छोड्दा 
�यसको प�रणामको पूण� क�पना गरी वारदात घटेको 
अव�था रहेको छ । मतृकको शव परी�ण �ितवेदन 
(Autopsy Report) बाट मतृकको म�ृयकुो कारणमा 
सोही हितयारको �हार भई (head injury subdural 
hemorrhage) ह�न गएको उ�लेख छ । मतृकको दे�े 
नाडी र दे�े िनधारमा चोट लागेको छ । हात र िनधारमा 
पटकपटक �हार भएको देिखएको र सो हितयार �वयं 
�ितवादीबाट बरामद भई सनाखत भएको अव�था 
िव�मान ह�ने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार, कारण तथा 
िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�त, �ितवादीको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको सािबती बयान, 
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लासको �कृित, घटना�थलको िच� र शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट मान� र मन�िबच भएको वारदातपूव�को 
झगडा र सोही झगडाकै कारण उठ्न गएको �रस तथा 
इवीकै कारण खिगकुमारीउपर धा�रलो हिँसयाको �योग 
गरी ह�या गरकेो कसरुमा अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
�ितवादी मानबहादरु ख�ीउपर �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(१) नं. को कसरुमा िनजलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गनु�पन�मा स�ु फैसला उ�टी 
गरी �यानस�ब�धी महलको ५ नं. को कसरुमा ऐ.को 
६(४) नं. बमोिजम एक वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०६९।१।४ को 
फैसला केही उ�टी ह�ने भई �यानस�ब�धी महलको १ 
र १३ (१) नं. बमोिजम �ितवादी मानबहादरु ख�ीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ।

मलुुक� ऐन, अ.बं. १८८ न.ं को राय 
आफू दम तथा सगुरका रोगी भएका कारणले 

र�सी नखाने �ितवादीले आ�नो व�ृ प�नीले र�सी 
सेवन गरकेो िवषयलाई रा�ो नमानी र�सी नखाउभ�दा 
�ीमतीले नमानेको र आफूले लगाएका सनुको 
गरगहनासमेत फाली िदएको अव�था देिखन आएको 
ह�दँा �वाभािवक तवरले यी व�ृ �ितवादी उ�ेिजत भई 
सो�ने, सि�झने िवचारमा स�तलुन गमुाउन गई राितको 
समयमा यही �रस आवेशबाट �े�रत ह�न गई सतेुको 
आ�नो �ीमतीलाई ह�या गरकेो घटना िववरणले 
मानु�पन�स�मको पूव�योजना, पूवा�व�था कतै रहे भएको 
नदेिखदँा समाजका �ये� नाग�रकको �पमा व�ृ 
जीवन एकाङ्क� �पमा िबताउन बा�य र िववश भएका 
शोकम�न �ितवादीलाई ज�मकैद गदा� ऐनबमोिजम ह�ने 
सजाय चक� पन� दिेखएको ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
ऐनले ह�ने सजायभ�दा कम सजाय गदा� पिन कानूनको 
म�सद पूरा ह�न जाने देिखएको र �ये� नाग�रक, दम 
र सगुरको रोगी भएको ह�दँा िनज �ितवादी मानबहादरु 

ख�ीलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम िनज थनुामा बसेको 
अविधस�म मा� कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृतः दगुा��साद भ�राई
इित सवंत् २०७४ साल काित�क ६ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-WO-१२४७, उ��ेषण, 
पि�नी �धानाङ्ग िव. रा��पितको काया�लय िशतल 
िनवास, महाराजग�जसमेत

िमिसल संल�न िमित २०७०/१/१६ मा 
गोरखाप�मा �कािशत िनवा�चन �योजनको लािग 
राजनीितक दल दता� गन�स�ब�धी िनवा�चन आयोग, 
नेपालको सूचनाको �ितिलिपको बुदँा नं. ५ मा िनवेदन 
िदने राजनीितक दलम�ये संवत् २०६४ सालमा 
िनवा�िचत त�कालीन संिवधान सभामा �ितिनिध�व गन� 
दलह�बाहेक अ�य राजनीितक दलह�ले क�तीमा 
दश हजार मतदाताको समथ�नसिहतको ह�ता�रयु� 
िनवेदन पेस गनु�पन� छ भनी उ�लेख भएको देिखयो । 
सोबमोिजम स-शि� नेपाल पाट�को संिवधान सभामा 
�ितिनिध�व भएको �माणसिहतको िनवेदन दता� गन� 
गएको िमिसल संल�न �माण कागजबाट दिेखएन । 
लोकताि��क शासन �यव�थामा संिवधान र �चिलत 
कानूनी �यव�थालाई सव�प�र मा�द ैकाय� गनु�  िनवा�चन 
आयोगको कत��य भएको ह�दँा संिवधान एव ं �चिलत 
कानूनअनसुारको काय�िविध पूरा नगरी दल दता� गन� 
िम�ने पिन देिखदँनै । नेपालको संिवधानअनसुार 
२०७४ सालमा �ितिनिध सभा �देश सभा र �थानीय 
तहको िनवा�चनसमेत स�प�न भइसकेको ह�दँा 
िनवेदकले उठाएका िवषयको औिच�यसमेत समा� 
भइसकेको छ । िनवा�चन आयोगबाट भएको काम 
कारबाहीमा कुनै कानूनी �िुटसमेत देिखएन । यसरी 
कानूनको �प�टसगँ उ�लङ्घनको अभावमा �रट �े� 
आकिष�त ह�न स�ने पिन नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदकले 
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उठाएका िवषयह�को औिच�य र �ासङ्िगकसमेत 
नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िवनोद कुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पौष २४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६७-CI-०७५१, लेनदेन, 
च��कृ�ण �जापती िव. इ�री �े�

�माण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) मा 
“�चिलत नेपाल कानूनबमोिजम वादीलाई िदन ु वा 
बझुाउनपुन� कुरा सो कानूनबमोिजम िदए वा बझुाएको 
छ भनी �मािणत गन� भार �ितवादीको ह�ने छ” भ�ने 
�यव�था रहेको छ । �य�तै मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहार 
महलको ५ नं. ले “सावँा ज�मै बझुाउदँा असामीले सो 
स�ब�धमा ग�रिदएको िलखत फ�ा गराई वा सोही 
िलखतमा असलुी जनाउन लगाई बझुाउनपुछ�  । कुनै 
कारणले सो िलखत फेला नपरमेा सोही बेहोरा जनाई 
साह�बाट भरपाई गराई िलनपुछ� ” भनी कानूनी �यव�था 
गरकेो पाइने । 

उपयु�� कानूनी �यव�थाबमोिजम वादी 
दाबीको स�पूण� रकम बझुाइसकेको भ�ने �ितवादीले 
िजिकर िलएपिछ सो कुरा �मािणत गनु�  िनजको नै 
दािय�व ह�न जा�छ । �ितवादीले वादीलाई िमित 
२०६३।६।३० मा �.२ लाख बझुाएको भपा�ई कागज 
पेस गरेका छन् । सोदिेख बाहेक बाकँ� रकमसमेत 
बझुाएको िनज �ितवादीले िजिकर िलए तापिन रकम 
बझुाएको अ�य कुनै भरपाइ पेस गरकेो देिखदैँन । साथै 
उ� िलखत कागज फ�ा गराएको अव�था पिन छैन । 
केबल ॠण रकम च�ुा ग�रसकेको भ�ने �ितवादीको 
मौिखक िजिकर अ�य �माणको अभावमा िव�वास गन� 
यो�य देिखएन । य�तो अव�थामा िमित २०६०।८।१५ 
को िलखतअनसुारको �.४,५८,०००।- म�ये िमित 
०६३।६।३० मा �ितवादीले �.२,००,०००।– ितरकेो 

देिखदँा सो रकम क�ा गरी बाकँ� �. २,५८,०००।– 
सावा ँ रकम र सोको कानूनबमोिजको �याज र कोट� 
फ�समेत वादीले �ितवादीबाट भराइिलन पाउने नै 
देिखने । 

वादी इ�री �े�ले स�ु अदालतमा 
िफरादसाथ दाबीको लेनदेन िलखतबापत थप आय 
िटकट द�तरु ितरी िफराद गरेकोमा उ� आय िटकट 
द�तरुको रकमसमेत �ितवादीबाट वादीले भ�रपाउने 
ठह�याई काठमाडौ ँिज�ला अदालतबाट फैसला भएको 
रहेछ । यी �ितवादीले पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन 
गन� �ममा वादीले स�ु अदालतमा ितरकेो उ� आय 
िटकट द�तरुबापतको �.९,१६०।- रकम र.नं. ३३४, 
िमित २०६५।११।१८ मा धरौटीको �पमा राखेको 
देिख�छ । लेनदेन िलखतको वैधािनकताको लािग 
वादीले ितरकेो आय िटकट द�तरु �ितवादीबाट 
भराइिदने कानूनी �यव�था नभएकोले सो आय 
िटकट द�तरु वादीलाई भराउन िम�दैन । पनुरावेदन 
अदालतबाट फैसला ह�दँा आय िटकट द�तरु 
�ितवादीबाट वादीलाई भराउन नपन� भनी फैसला 
भए तापिन सो आय िटकट द�तरुबापत यी पनुरावेदक 
�ितवादीले पनुरावेदन अदालत पाटनमा राखेको धरौटी 
रकम िनजले िफता� पाउने भ�ने स�ब�धमा तपिसल 
ख�डमा बोलेको पाइएन । तसथ� वादीले आय िटकट 
द�तरुबापत ितरेको उ� रकम �ितवादीले पनुरावेदन 
गदा� धरौटीमा राखेको देिखएको र उ� धरौटी रकम 
िनज �ितवादीले िफता� पाउने नै ह�दँा सो रकम पाउनपुन� 
भ�ने हदस�मको �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरलाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत आधार �माणह�वाट 
�ितवादी च��कृ�ण �जापितले िमित २०६०।८।१५ 
को िलखतबमोिजम वादी इ�वरी �े�सगँ िलएको 
�.४,५८,०००।– म�ये �.२,००,०००।- 
बझुाइसकेको देिखदँा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला केही उ�टी गरी सावा ँ रकम 
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�.२,५८,०००।–  र कानूनबमोिजम पाउने �याज र 
सोको कोट�  फ�समेत िनज �ितवादीबाट वादीले भराई 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६६।१२।५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
फैसला तयार गन�ः- इ.अ. केदारनाथ पौडेल र शा.अ. 
क�याण खड्का
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल काित�क १३ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CI-१११६, िनण�य 
बदर दता�, पासाङ दोज� लामा िव. मालपोत काया�लय, 
दोलखासमेत

�यि�का कानून �द� हक अिधकार हनन 
भएको अव�थामा �यसको �चलनको लािग िवधाियक� 
कानून�ारा िनि�चत हद�यादको �यव�था ग�रएको 
ह��छ । हद�यादलाई प�ले आ�नो सिुवधाअनकूुल 
ह�ने गरी शङ्कुचन वा िव�तार गन� िम�दनै । 
कानूनमा �यवि�थत हद�याद नघाई दायर भएको 
िफरादबाट प�ले  कानूनी उपचार  पाउन स�दैन । 
��ततु स�दभ�मा वादीको िफराद  हद�यादिवहीन 
भनी �ितवादीले ख�डन गरकेोमा स�ु अदालतबाट 
इ�साफको रोहमा �यसतफ�  समिुचत �या�या िववेचना 
भएको पाइदँैन । हद�याद, हकदयैा एवं �े�ािधकारको 
िवषयमा वादी �ितवादीिबच मखु निमलेको अव�थामा 
अदालतले सव��थम ती कानूनी ��नको िन�पण गररे 
मा� िववादको त�यिभ� �वेश गरी स�ब� कानून 
र �माणको आधारमा इ�साफ गनु�पन� ह��छ । वादी 
�ितवादीको िबच मखु निमलेको िवषयतफ�  मौन रही 
भएगरकेा फैसलालाई कानूनस�मत मा�न निम�ने ।

िववािदत ज�गा वादीको िनजी हक भोगिभ�को 
हो वा सरकारी वनजङ्गल कायम ह�ने हो भ�ने म�ुय 
िववाद रहेको देिख�छ । उ� िववादको िन�पणको 

लािग �माण ब�ुने िसलिसलामा अदालतबाट न�सा गन� 
आदशे भएकोमा सोको सूचना �ितवादी प� सरकारी 
काया�लयलाई िदएको देिखदैँन । अदालतले �माण 
ब�ुदा वादी �ितवादी दवुै प�ले उठाएका िवषयको 
स�बोधन ह�ने गरी गनु�पन� कुरा �यायको अ�तिन�िहत 
मा�यता हो । एक प�ीय �पमा बिुझएका �माणबाट 
मा� ठहर िन�कष�मा प�ुने काय�लाई �यायोिचत मा�न 
िम�दैन । िववािदत ज�गा िफ�डबकुमा जङ्गल 
उ�लेख भएको, अदालतको आदेशानसुार भई आएको 
न�सा मचु�ुकाबाट पिन उ� �थानमा �स�त �ख 
बट्ुयानह� दिेखएको अव�थामा के कुन �माणको 
आधारमा वादीको हक ठहन� हो भ�ने स�ब�धमा स�ु 
िज�ला अदालतबाट समेत सू�म अवलोकन िव�ेषण 
भएको देिखएन । तसथ� िववािदत िवषयमा हद�याद, 
हकदैया एवं �े�ािधकारको �� िन�पण गरी आव�यक 
�माण  बझुी पनु िनण�य गनु�  भनी स�ुमा पठाउने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने ।

तसथ�, उि�लिखत त�य र िववेचनाको 
रोहमा हकदैया, हद�यादसमेतको ��नमा समेत िवचार 
गरी फैसला गनु�पन�मा सो नगरी भएको स�ु दोलखा 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।२।१० को फैसला 
उ�टी गरी हकदैया हद�याद, �े�ािधकारसमेतका 
िववािदत िवषयको िन�पण गन�को लािग वादीबाट पेस 
भएका �माणह�को स�ब�धमा �माण ऐनले तोकेको 
काय�िविध अवल�बन गरी बझुी थप नाप न�सा गनु�पन� 
भए रीतपूव�कको नाप न�सासमेत गरी कानूनबमोिजम 
पनुः फैसला गनु�  भनी प�ह�लाई तारखे तोक� िमिसल 
दोलखा िज�ला अदालतमा पठाइिदने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।११।२५ 
को फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल चै� ६ गते रोज ३ शभुम् ।
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६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-CI-११०८, ज�गा िखचोला 
चलन घर उठाई ज�गा खाली गरी चलन, �मोद�साद 
िसंह िव. राम अवतार साह

नाप न�सा मचु�ुकाबाट न. नं. ७ को ०-१-
७.४० ज�गा वादी रामअवतार साहको िक�ा नं. ८८७ 
िभ�को िनिव�वाद ज�गा देिख�छ । न. नं. ६ को ०-०-
१.५४ ज�गा वादीले आ�नो िक�ा नं. ८८७ िभ�को 
ज�गा भएको र �ितवादीले उ� ज�गा क�को हो भ�न 
सि�दन भनी नाप जाचँ मचु�ुकाको न�सा कैिफयतमा 
खलुाएको देिख�छ । न. नं. ४ को ०-०-७ ज�गा 
िक. नं. ८८६ िभ�को भई रामबाब ु साहको नाउकँो 
देिख�छ । उ� न. नं. ६ मा बाटो भनी दखेाइएको ०-०-
१.५४ ज�गासमेत गरी ज�मा वादीको िक. नं. ८८७ 
मा ज�मा ज�गा िववरण ०-१-८.९४ ज�गा िनिव�वाद 
रहेको देिखयो । यस अव�थामा अब िववािदत न. नं. २ 
को ०-०-३.१४ ज�गाको स�ब�धमा िन�य�ल गनु�पन� 
देिखने ।

िववािदत न.नं. २ को ज�गामा रहेको ०-०-
३.१४ समेत �ितवादीको ज�गामा जोड्दा वादीको 
िक.नं. ८८७ को दता� मतुािबक ०-१-१३ ज�गा 
�े�फल पगेुको देिखएन । अक�तफ� , �ितवादीले 
सािबकमा गाउपँ�चायतबाट �ा� गरकेो �लट नं. २९ 
र ३० मा िनिव�वािदत न. नं. १ को ०-०-९.०९ र 
न.नं. ३ को ०-०-१०.४२ ज�गा गरी ज�मा ०-०-
१९.५१ ज�गा भएबाट समेत उ�लेख ग�रएको �े�फल 
पगेुको दिेखयो । यसरी �ितवादीको िनिव�वाद भोगको 
ज�गाबाट नै िनजह�ले पाएको �लट नं. २९ र ३० 
को ज�गाको �े�फल पगेुको दिेख�छ । िववािदत न.नं. 
२ को ज�गासमेत गणना गदा� मा� वादीको सािबक 
िक.नं. ४०२ को ज�गाको �े�फल प�ुन जाने दिेखदँा 
सो िववािदत न.नं. २ को ज�गा वादीको िक.नं. ८८७ 
अ�तग�त रहेको दिेखयो । वादीको ज�गाधनी �माणपजुा� 

र न�सा जाचँ मचु�ुकाबाट समेत िववािदत न.नं. २ को 
ज�गा �ितवादीह�ले िखचोला गरकेो देिखन आउने । 

�ितवादीह�ले िववािदत न.नं. २ मा 
फुसको क�ची घर बनाई वष�देिख भोग गद� आएको 
भ�ने िजिकरतफ�  िवचार गदा�, �ितवादीह�ले उ� 
ज�गामा घर बनाउने तयारी गरकैे अव�थामा वादीले 
िनषेधा�ा िनवेदनसमेत िदएको भ�ने पाइ�छ । उ� 
फुसको क�ची घर िनमा�ण जिहलेसकैु पिन ह�नस�ने 
ह�दँा �ितवादीह�ले २०३३ सालमा नै सो घर िनमा�ण 
भएको भ�ने �मािणत ह�न सकेको अव�था छैन । 
त�कालीन मलुकु� ऐनको घर बनाउनेको महलको 
१ नं. घर बनाउदँा आ�नो हक नप�ुने ज�गा िमची 
घर बनाउन ह�दँैन भ�नेसमेत कानूनी �यव�था गरकेो 
छ । तसथ�, �ितवादीह�ले आ�नो हक नप�ुने वादीको 
ज�गा िखचोला गरी फुसको क�ची घर बनाई बसेको 
पिु� भएको देिखने । 

अतः िववेिचत आधार कारणबाट वादी 
दाबीबमोिजम नाप न�सा मचु�ुकामा अिंकत न.नं. २ 
को ०-०-३-१४ ज�गा �ितवादीह�ले िखचोला गरकेो 
ठह�याई घर उठाई चलन चलाई पाउने ठहराएको 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी भएको 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हेमा पा�डे
इित सवंत् २०७६ साल काित�क २१ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास नं.९

मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०६८-CR-०३२४, डाकँा, जोनी 
लामासमेत िव. उ�मबहादरु थापा मगरसमेत

काठमाड� िज�ला, खड्ग भ�काली 
गा.िव.स. वडा नं. १ ि�थत जाहेरवालाह�को घरमा 
िमित २०६३।११।१९ गते िबहान १:३० बजेको 
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समयमा �ितवादी उ�मबहादरु थापा मगरसमेतका 
�यि�ह�ले घर प�रवारलाई िनय��णमा िलई 
कोठाको ढोका दराजसमेत फोडी �.१२,२०,०००।- 
बराबरको धनमाल डाकँा गरी लगेकाले िनजह�लाई 
कारबाही ग�रपाउ ँ भनी राधे�याम थापा तथा जोनी 
लामासमेतको िकटानी जाहेरी दखा��तबाट ��ततु 
म�ुाको उठान भएको देिख�छ । �ितवादीह�म�ये 
 उ�र े भ�ने उ�म थापा मगर, गोपालबहादरु ब�जन, 
कमल थापा मगरले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गदा� जाहेरवालाह�को घरमा िमित २०६३।११।१९ 
गते चोरी गरकेो भनी आरोिपत कसरुमा सािबत भए 
पिन अदालतमा बयान गदा� डाकँा गरकेोमा अ�वीकार 
गरकेो अव�था छ । �ितवादीह� गोपालबहादरु 
ब�जनसमेतबाट चोरीको धनमाल बरामद भएको 
देिख�छ । बरामदी धनमाल जाहेरवालाह�ले सनाखत 
ग�रिदएको र उ� धनमाल जाहेरवालाह�ले बझुी 
िलइसकेको पाइएबाट यी तीनजना �ितवादीह� उ�र े
भ�ने उ�मबहादरु थापा मगर, गोपालबहादरु ब�जन, 
कमल थापा मगरको उ� वारदातमा सलं�नता भएको 
देिखन आउने । 

मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ६ नं. मा 
“चारजनाभ�दा बढ्ताको जमात भई जबरज�ती 
चोरी वा रहजनीमा लेिखएका रीतसगँ वा 
हातहितयार िलई उठाई छाडी वा ह�लह��जत 
गरी चोरी गरकेो डाँका गरकेो ठहछ�” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
डाकँाको वारदात ह�नको लािग क�तीमा ५ जना 
�यि�ह�को संल�नतामा जबरज�ती वा रहजनी 
चोरीमा लेिखएको रीतसगँ हातहितयार िलई उठाई 
छाडी वा ह�लह��जत गरी चोरी गरकेो ह�नपुछ�  । ��ततु 
वारदातमा �ितवादीह�म�ये उ�र ेभ�ने उ�मबहादरु 
थापा, गोपालबहादरु ब�जन र कमल थापा मगरको 
मा�  संल�नता रहेको देिख�छ । अ�य �ितवादीह�ले 
जाहेरवालाको घरमा वारदात िमितमा चोरी गरकेो कुरा 

त�य यिु�य�ु �माणले पिु� भएको पाइएन । िमित 
२०६३।११।१९ को वारदातमा ३ जना �ितवादी 
मा� सलं�नता रहेको पाइयो । य�तो अव�थामा ४ 
जनाभ�दा बढीको स�ंया �थािपत ह�न नसकेको 
ि�थितमा ��ततु वारदातलाई डाकँाको वारदात हो 
भनी मा�न सिकने अव�था रहेन । वारदातमा खकुुरी 
रडसिहतको हातहितयार �योग भई जबरज�तीसगँ 
जाहेरवालाह�को घरमा धनमाल गरगहना चोरी गरकेो 
अव�था �थािपत भएको ह�दँा ��ततु वारदात चोरीको 
महलको ४ नं. बमोिजम जबरज�ती चोरी गरकेो 
अव�था देिखने ।

मौकामा प�ाउ परकेा �ितवादीह� 
गोपालबहादरु ब�जनसमेतबाट �.२,६२,३८८।– 
बराबरको धनमाल गरगहना बरामद भएको अव�था छ । 
बरामदी धनमाल जाहेरवालाह�ले सनाखत ग�रिदएको 
र उ� धनमाल जाहेरवालाह�ले बझुी िलइसकेको 
िमिसल सलं�न कागजातबाट देिख�छ । जाहेरी 
दरखा�तमा �.१२,२०,०००।- भनी उ�लेख गरकेो 
आधारमा मा� सोहीबमोिजम �.१२,२०,०००।- नै 
िबगो कायम गनु�  त�यसङ्गत ह�दँनै । मौकामा बरामद 
भएको िबगो �.२,६२,३८८।- नै ��ततु वारदातमा 
जबरज�ती चोरी गरकेो पिु� भएकोले �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम िबगो र डाकँाको समेत वारदात 
कायम गरी सबै �ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादीह�म�येका आिशष भ�ने िदलबहादरु ब�जन, 
रोिहत भ�ने रते ु थापा मगर र अमरबहादरु थापा 
मगरले सफाइ पाउने तथा �ितवादीम�येका उ�र े
भ�ने उ�मबहादरु थापा मगर र कमल थापा मगरलाई 
मलुकु� ऐन, चोरीको १४(२) नं. बमोिजम पिहलो पटक 
कायम गरी जनही १ मिहना १५ िदन कैद तथा िबगो 
�.२,६२,३८८।- को डेढी �.३,९३,५८२।- ज�रवाना 
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भई ज�रवानाबापत कैदसमेत ह�ने र �ितवादीम�येका 
 गोपालबहादरु ब�जनको हकमा मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको १४(२) नं. बमोिजम दो�ो पटक कायम गरी ४ 
मिहना १५ िदन कैद, िबगो �.२,६२,३८८।- को डेढी 
�. ३,९३,५८२।- ज�रवाना भई सो ज�रवानाबापत 
कैदसमेत ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६७।५।२९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । स�ु अदालतले गरकेो फैसला सदर गन� 
गरी पनुरावेदन अदालतले गरकेो फैसला सदर ह�ने ठहर े
तापिन केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)
(ख) मा कसरुको सजाय सािबक ऐनमा मलुकु� अपराध 
संिहतामा लेिखएको भ�दा बढी रहेछ भने संिहतामा 
लेिखएको हदस�म सजाय ह�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था 
भएको प�र�े�यमा  मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को 
दफा २४४(३)(ख) बमोिजम यस �कारको म�ुामा 
�.१,००,०००।- (एक लाख) भ�दा बढी ज�रवाना 
ह�न स�ने अव�था नभएकोले िनज �ितवादीह�लाई 
जनही �.१,००,०००।- (एक लाख) ज�रवाना 
ह��छ । ज�रवानाबापत कैद गन� �ावधान मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ मा रहेको नदेिखदँा ज�रवाना 
असलु नभएको अव�थामा कानूनबमोिजम ह�ने 
भएकाले ज�रवानाबापत कैद ह�ने देिखन आउने । अ�य 
कुरामा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । अ�मा तपिसलबमोिजम गनू�  ।
इजलास अिधकृत : ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल मङ्िसर १५ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुामा यसैअनसुार फैसला भएको 
छ । 
 § ०६८-CR-०५८०, फैसला, नरशेकुमार 

अ�वाल िव. राजकुमार �े�समेत
 § ०६८-CR-०४१३, डाकँा चोरी, राजकुमार 

�े� िव. नेपाल सरकार

 § ०६८-CR-०५८२, डाकँा, नेपाल सरकार 
िव. राजकुमार �े�
 § ०६८-CR-०५८१, डाकँा, नेपाल सरकार 

िव. राजकुमार �े�
 § ०६८-CR-०४११, डाकँा, नेपाल सरकार 

िव. राजकुमार �े�
 § ०६८-CR-०४१०, डाकँा, राजकुमार �े� 

िव. नेपाल सरकार
 § ०६८-CR-०४१२, डाकँा, राजकुमार �े� 

िव. नेपाल सरकार

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०७६-WH-०४१०, 
ब�दी��य�ीकरण, कमल कोइराला िव. उदयपुर 
िज�ला अदालत

िनवेदक प�रवित�त नाम गाइघाट-२ समेत 
२ जनाउपर उदयपरु िज�ला अदालतमा लाग ुऔषध 
(लिुपजेिसकसमेत) म�ुाको अिभयोग प� दता�  भई 
म�ुाको कारबाही �ि�या अगािड बढेको पाइयो । 
उ� म�ुामा उदयपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५।८।६ मा फैसला ह�दँा लाग ु औषध िनय��ण 
ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)(झ) बमोिजम जनही 
दईु वष� कैद र �. एक लाखको दरले ज�रवाना ह�नेमा 
यी �ितवादी १६ वष� उमेर पूरा भई १८ वष� पगेुको 
नह�दँा िनजको कैदको हकमा मलुकु� अपराध (सिंहता), 
२०७४ को दफा ४५ (४) बमोिजम उमेर पगेुको 
�यि�लाई ह�ने सजायको दईु ितहाई कैद सजाय ठहर 
भएको देिखयो । सो फैसलाउपर यी िनवेदकले िचत 
बझुाई पनुरावेदन नै नगरी बसेको अव�था पाइयो । 
हाल िनवेदनमा पिन उ� �यव�था २०७५/०८/०६ 
को फैसलालाई चनुौती िदएको पाइएन । िनवेदकले 
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नै चनुौती निदएको िवषयमा �वेश गरी सो फैसलाको 
कानूनस�मतताको िवषयमा ��ततु �रटबाट बो�न 
िम�ने नदिेखने । 

िनवेदकउपर सािधकार िनकाय िज�ला 
अदालतमा अिभयोग प� दता� भई सो अदालतबाट 
कानूनको उिचत �याियक �ि�या अवल�बन गरी म�ुाको 
कारबाही तथा सनुवुाइको �ममा कैद र ज�रवाना दवुै 
सजाय ह�ने ठहरी फैसला भएको र सोही फैसलाबमोिजम 
सजाय भ�ुानको लािग यी िनवेदक बालसधुार गहृमा 
रहेको देिखयो । यसरी यी िनवेदकले बालसधुार गहृमा 
रही कैद भ�ुान ग�ररहेको अव�थालाई गैरकानूनी थनुा 
भ�न िमलेन । िनजको उ� थुनालाई गैरकानूनी भ�न 
निमलेबाट ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न स�ने 
अव�था नदेिखने ।

िनवेदकले िलएको कोिभड-१९ को 
महामारीको स�दभ�मा यस अदालतको पूण� बैठकको 
िमित २०७६।१२।७ को िनण�यको आधारमा 
नाबालकलाई बालसधुार गहृबाट म�ु गरी िनजको 
आमाको िज�मा लगाई पाउ ँ भ�ने िजिकरतफ�  हेदा�, 
सो पूण� बैठकको िनण�यले बालबािलकालाई �व�थ 
र सरुि�त रा�नको लािग बालबािलकाको अ�यिधक 
चाप रहेका बालसधुार गहृमा िव��यापी �पमा 
फैिलएको कोरोना भाइरसको सङ्�मणबाट ह�ने 
खतरालाई म�यनजर गद� उनीह�को सव��म हक, 
िहत र सरु�ाको लािग अदालतले खोजेको बखत 
उपि�थत गराउन म�जरु गरी उनीह�का अिभभावकले 
िनवेदन िदन स�ने र �यसरी िनवेदन िदएको ख�डमा 
आव�यक �ि�या पूरा गरी अिभभावक वा सरं�कको 
िज�मा लगाउन स�ने भ�ने पाइने ।

उ� िनण�यले बालसधुार गहृमा रहेका सबै 
बालबािलकाह�लाई सोलोडोलो �पमा उनीह�का 
संर�क वा अिभभावकको िज�मा लगाउने र बालसधुार 
गहृ खाली बनाउने उ�े�य नभई �यहा ँ रहेका हरके 
बालबािलका िव�� चलेको म�ुाको �कृित, ग�भीरता, 

कसरुदारको पा�रवा�रक ि�थित, कसरु गदा�को 
प�रि�थित, कसरुमा सो बालकको संल�नता, पीिडतको 
उमेर, िनजलाई प�ुयाएको �ित, पीिडतउपर पन� डर 
�ास र खतराको अव�था, भ�ुान गरकेो सजायको 
अविधसमेतका कुराह� त�यपरक ढङ्गबाट केलाई 
स�बि�धत िज�ला अदालतले नै थनुाम�ु गन� वा 
नगन� स�ब�धमा आव�यक िनण�य िलन सकुन् भ�ने 
अिभ�ायले सव��च अदालतबाट नीितगत िनण�य 
भएको अव�था देिखने ।

िनवेदक प�रवित�त नाम गाइघाट २ लाई 
भएको सजायम�ये के कित भ�ुान भइसकेको छ 
र के कित भ�ुान ह�न बाकँ� रहेको छ भ�नेतफ�  
हेदा� , “िनज सु� अनुस�धानको िसलिसलामा 
िमित २०७५/३/१७ देिख �हरी िहरासतमा बसी 
अदालतको िमित २०७५/५/२० को आदेशले 
हालस�म बालसुधार गृह सानोिठमी, भ�पुरमा 
रहकेो देिखँदा िनज �ितवादी �हरी िहरासतमा 
बसेको िमित २०७५/३/१७ देिख नै कैद क�ा गरी 
ज�रवाना दािखल गर े १ वष� ४ मिहना कैदबापत 
२०७६/७/१६ स�म थुनामा राखी िनजलाई अ�य 
म�ुाबाट तहाँ काया�लयमा रा�न नपन� भए ��तुत 
म�ुाबाट िमित २०७६/७/१७ मा थुनामु� ग�रिदनू । 
ज�रवाना दािखला नगर ेज�रवानाबापत ११ मिहना 
४ िदन कैद थप गरी अ�य म�ुाबाट कैदमा रा�न 
नपन� भए ��तुत म�ुाबाट िमित २०७७/६/२१ मा 
थुनाम�ु ग�रिदनू” भनी कैद �याद स�ब�धमा िज�ला 
अदालत उदयपरुले बालसधुार गहृ सानोिठमी भ�परुमा 
िमित २०७५/१०/२३ मा प�ाचार गरकेो दिेखयो । 
यस िहसाबबाट िनज िनवेदकको १ वष� ४ मिहनाको 
कैद अविध िमित २०७६/७/१६ मा समा� भइसकेको 
देिखयो । िनजले �. एक लाख ज�रवाना नबझुाएकोले 
सो ज�रवानाबापत थप ११ मिहना ४ िदन अथा�त् 
िमित २०७६/७/१७ देिख २०७७/६/२१ स�म कैद 
ब�नपुन� दिेखएकोमा िनजले िमित २०७६/७/१७ 
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देिख हालस�म ८ मिहना १९ िदन भ�ुान ग�रसकेको 
देिखने ।

िनवेदकले गरकेो कसरु जघ�य, ग�भीर 
वा सामा�य कुन �कृितको हो र िनजले गरकेो 
कसरुबाट कसैलाई पीिडत बनाएको छ वा छैन 
भ�नेतफ�  हेदा�  यी िनवेदकलाई लाग ु औषध िनय��ण 
ऐन, २०३३ को दफा १४ (१) (झ) बमोिजम लाग ु
औषधको कारोबारसमेतको कसरुमा २ वष� कैद र 
�. १ लाख ज�रवाना सजाय गरकेोमा कैदको हकमा 
मलुकु� अपराध (संिहता), २०७४ को दफा ४५ 
(४) बमोिजम उमेर पगेुको �यि�लाई ह�ने सजायको 
दईु ितहाइले ह�ने १ वष� ४ मिहना कैद सजाय ठहर 
भएको देिख�छ ।  दफा १४ (१) (झ) को �यव�था 
हेदा� “मािथ ख�ड (ज) मा लेिखएदेिख बाहके अ�य 
िनषेिधत काय� गन� �यि�लाई दुई वष�देिख दश 
वष�स�म कैद र एक लाख �पैयाँदेिख िबस लाख 
�पैयासँ�म ज�रवाना” ह�नस�ने देिख�छ । मलुकु� 
अपराध संिहताले ३ वष�भ�दा बढी १० वष�स�म 
कैद सजाय ह�ने कसरुलाई “ग�भीर” कसरुको वग�मा 
राखेको दिेख�छ । यी िनवेदकलाई भएको सजायको 
आधारमा हेदा� िनज िनवेदकले “ग�भीर” �कृितको 
कसरु गरकेो दिेखए तापिन िनजले लागेको कैद सजाय 
भ�ुान गरी ज�रवानाबापत थप भएको कैदको समेत 
दईु ितहाइभ�दा बढी कैद भ�ुान ग�रसकेको अव�था 
देिखयो । �यसैगरी िनवेदकलाई लाग ु औषधको 
कारोबारसमेतको कसरुमा सजाय भएकोमा िनज आफँै 
िनयिमत लाग ु औषधको सेवनकता�समेत भई लाग ु
औषधको कुलतमा फिससकेको भ�ने बालमनोिवद ्को 
�ितवेदन रहेको भ�ने उदयपरु िज�ला अदालतको 
फैसलामा समेत उ�लेख भएको देिखदँा िनजले गरकेो 
कसरुबाट अ�य �यि� पीिडत भएको पाइदँैन, ब� िनज 
आफँै पीिडत भएको र उिचत परामश�को आव�यकता 
रहेको पाइने ।

नेपालको सिंवधानको धारा १६(१) मा 

भएको �यव�थाको आधारमा बालबािलकाको 
अिधकारको स�मान, सरं�ण, �व��न र प�रपूित� गरी 
बालबािलकाको सव��म िहत कायम गन� उ�े�यले 
बनेको बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ को दफा 
१६(१) मा “बालबािलकासगँ स�बि�धत काय� गन� 
��येक िनकाय तथा स�ंथाका अिधकारीह�ले काम 
कारबाही गदा� बालबािलकाको सव��म िहतलाई 
�ाथिमकता िदई आव�यक बालमै�ी �ि�या 
अपनाउनुपन� छ” र १६(२) मा “जीवन जोिखममा 
भएका बालबािलकालाई त�काल सहयोग गनु� 
सबैको दािय�व ह�ने छ” भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । �यसैगरी दफा ३६ को उपदफा १, २, ३ र 
४ मा सजायस�ब�धी �यव�था गद� १० वष�भ�दा कम 
उमेरका बालबािलकाले गरकेो कसरुमा कुनै सजाय 
नह�ने र सोभ�दा मािथकाले कसरु गरमेा उमेरका 
आधारमा वग�करण गरी १० वष�देिख १४ वष�भ�दा 
कम, १४ वष�दिेख १६ वष�भ�दा कम र १६ वष�देिख 
१८ वष�भ�दा कम उमेर गरी ३ समूहमा छुट्याई 
सजायको मा�ा पिन �मशः बढाउदैँ लगी उमेर पगेुको 
�यि�लाई ह�ने सजायको दईु ितहाइस�म सजाय ह�ने 
�यव�था गरकेो देिख�छ । �यसैगरी दफा ३६(५) मा 
“बाल अदालतले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोिजम 
सजाय ह�न े ठहर भएको बालबािलकाको उमेर, 
िलङ्ग, प�रप�वता, कसुरज�य काय�को �कृित र 
�य�तो काय� गदा�को प�रि�थितसमेतलाई िवचार 
गरी सत� तोक� वा नतोक� िनजलाई भएको सजाय 
�थगन गन� वा सजाय �व�प देहायका कुनै उपयु� 
िनण�य गन� छ” भ�दै िन�नानसुारको िवक�पह� 
उ�लेख गरकेो दिेखने । 

िव��यापी �पमा फैिलएको कोरोना भाइरस 
(कोिभड-१९) को महामारीबाट हा�ो दशे पिन अछुतो 
रहेको छैन । यसको सं�मणको जोिखमलाई �यूनीकरण 
गन� ��येक �यि�, समाज र रा��को उि�कै िज�मेवारी 
रहेको छ । यसको िनिम� सकेस�म शारी�रक सामािजक 
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दरुी रा�नपुन� देिख�छ । भौितक संरचनाको अनपुातमा 
जनघन�व बढी भएमा कोरोना भइरसको जोिखम बढ्ने 
स�भावना अझ बढी रह�छ । हा�ो देशको बालसधुार 
गहृको अव�था पिन यसको अपवाद रहन स�दैन । 
सधुार गहृमा रहेको बालबािलकालाई पिन जोगाउन ु
हामी सबैको दािय�व ह��छ । यस अव�थामा अ�य�त 
जोिखममा रहेका वग�ह� ज�तै कैदी, थुनवुा तथा 
सधुारगहृमा रहेका �यि�ह�को सामािजक दरुीको पिन 
सिुनि�तता गन� आव�यक देिख�छ । िनवेदक रहेको 
सधुारगहृ नै अिहले कोिभड-१९ को महामारीको 
कारणले असरुि�त छ र बालबािलकाको हकमा 
अिभभावकले िज�मा िलई सजाय �थगन गन� स�ने 
कानूनी �यव�था छ भने य�तो िवषम प�रि�थितमा 
सङ्�मणको रोकथाम र जोिखम �यूनीकरणको 
िनिम� कानूनबमोिजमको उपय�ु िवक�प खो�नलुाई 
अ�यथा मा�नपुन� नदिेखने । 

कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को महामारीकै 
स�दभ�मा यस अदालतको िमित २०७६।१२।७ 
को पूण� बैठकले बालबािलकाका अिभभावकले 
आ�ना बालबािलकालाई अदालतले खोजेको 
बखत उपि�थत गराउन म�जुर गरी िनवेदन 
िदएमा आव�यक �ि�या वा आदेश गरी �य�ता 
बालबािलकालाई अिभभावक वा सरं�कको िज�मा 
लगाउने �यव�था िमलाउने भनी नीितगत िनण�य 
गरकेो, साथै यस अदालतबाट बालबािलकास�ब�धी 
परकेा ०७६-WH-०३७७ र ०७६-WH-०३२९ 
को �रट िनवेदनमा पिन कैदमा रहेका बालबािलकाको 
सव��म िहतलाई �ि�गत गद� (कोिभड-१९) को 
जोिखमबाट बचाउने उ�े�यले सधुार गहृको िवक�प 
खोिजन ुउपय�ु ह�ने भनी िस�ा�तसमेत कायम भएको 
अव�थामा ��ततु िववादमा उदयपरु िज�ला अदालतले 
आफूले गरकेो सजाय आफँैले छुट गरी थुनाम�ु गन� 
सिकने कानूनी �यव�था नरहेको भ�दै िनवेदकको 
माग अ�वीकार गरकेो देिखयो । यसबाट कोिभड-१९ 

को महामारीको समयमा संिवधानले ��याभूत गरकेो 
मौिलक हक एवम् बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
को �यव�थाको साथै उपयु�� कुराह�समेतलाई 
िवचार ग�रएको नपाइदँा उदयपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०७७।३।१४ को आदशे कानून एवम् �याियक 
�ि�कोणले समेत �िुटपूण� देिखन आएकोले उ��ेषणको 
आदशेले बदर ग�रिदएको देिखने । 

िनवेदकको म�ुाको �कृित हेदा� कुनै �यि� 
पीिडत रहे भएको अव�था नभएको र िनवेदक म�ुाको 
स�ुबाटै पपु��को िनिम� थुनामा रही िनजलाई भएको 
सजायलाई “ग�भीर कसरु” को वग�मा रा�न सिकने 
भए पिन िनजले िज�ला अदालतको फैसलाले ठहर 
भएको कैद १ वष� ४ मिहना भ�ुान ग�रसकेको र 
ज�रवाना दािखला नगरकेोले थप भएको कैद ११ 
मिहना ४ िदनम�ये ८ मिहना १९ िदन बालसधुार 
गहृमा िबताइसकेको र अब २ मिहना १५ िदन मा� कैद 
भ�ुान ह�न बाकँ� रहेको देिखएकोले बाकँ� रहेको कैदको 
िहसाबबाट यो सजाय “सामा�य कसरु” को अविधिभ� 
पन� आएको देिखयो । तसथ�, मािथ उि�लिखत 
कुराह�समेतलाई �ि�टगत गरी बालकह�मा आएको 
सधुारबार े सजाय �थगन वा �व�प प�रवत�न गन� 
िवषयमा बालसधुार गहृको समेत राय िलई पनुः 
कानूनबमोिजम आदेश गनु�  भनी िवप�ी उदयपरु 
िज�ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कण�बहादरु राई
इित संवत् २०७७ साल साउन ५ गते रोज २ शभुम् । 
 § यसै �कृितको ०७६-WH-०४११, 

ब�दी��य�ीकरण, ल�मी (नानी) थापा िव. 
उदयपरु िज�ला अदालत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७३-RB-००५२, ०७३-
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RB-०१७४, ब�िकङ कसुर, नेपाल सरकार िव. पुनम 
काय�थ, सिमर दवेकोटा िव. नेपाल सरकार

बयान बेहोरासमेतबाट �ितवादी जाहेरवालाले 
स�चालन गरकेो हे�पी इ�टरनेसनलमा काम गन� 
कम�चारी दिेख�छन् । काया�लयमा कामकै िसलिसलामा 
जादँा जाहेरवालाको टेबलुको घरा� ख�ुला देखी चेक 
र द�तखत नमूना भएको प�समेत चोरी गरी उ� 
चेकमा आफँैले फज� द�तखत गरी िविभ�न िमितमा 
पटकपटक गरी ७,४०,०००।- िनकालेको भ�ने 
देिख�छ । जाहेरवालाको नाउकँो उि�लिखत खाता 
नं.९६०१०१७५००२९४ का िविभ�न चेकह� 
सािटएका छन् । पिछ�लो पटक िमित २०७२।०३।१३ 
मा �ितवादीले आफूसगँ बचेको जाहेरवालाको चेक 
साट्न ब�कमा गएको अव�थामा चेकमा भएको ह�ता�र 
(सही) मा शंका लागी ब�कका कम�चारीले �हरी र 
जाहेरवालासमेतलाई सूचना गरपेिछ यी �ितवादी 
प�ाउ परकेो देिख�छ । िवशेष�को रायअनसुार 
चेकमा भएका द�तखत नमूना जाहेरवालाको द�तखत 
नमूनासगँ िमले िभडेका छैनन् । चेक चोरी गरी 
सािटएको �पैयामँ�येबाट ख�रद गरकेो भिनएका मोटर 
साइकल, मोबाइल र औठंी बरामद भएको अव�था 
छ । सोही �पैयामँ�ये �.१,५५,७८६।- एभर�े ब�क 
नया ँ बजार बालाजमुा रहेको �ितवादीको खाता नं. 
०२०००५०१२०८२७४ मा ज�मा रहेको भ�ने 
ब�कको प�बाट देिखएको छ । बरामदी समान ख�रद 
गन� र ब�कमा ज�मा भएका उ� �पैयाकँो अ�य �ोत 
�ितवादीले देखाउन सकेको अव�था छैन । उि�लिखत 
चेक साट्नका लािग यी �ितवादी दरबार माग�मा रहेको 
निवल ब�कमा गएको कुरा CCTV Footage बाट पिन 
देिखएको छ । य�तो अव�थामा यी �ितवादी सिमर 
देवकोटाको हकमा ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा १५ को उपदफा २ को देहाय (क) 
अनसुार िबगो �.७,४०,०००।- बराबर ज�रवाना भई 
तजिबजी ६ मिहनाको कैद सजायसमेत ह�ने बरामद 

भएको �.२,९५,०००।- को प�सर मोटरसाइकल, 
�.३०,०००।- पन� मोबाइल र �.२५,०००।- पन� 
सनुको औठंीसिहतका बरामदी सामानह�, एभर�े 
ब�क नया ँ बजार बालाज ु शाखामा रहेको �ितवादीका 
नाउकँो खाता नं.०२०००५०१२०८२७४ मा ज�मा 
रहेको �.१,५५,७८६।- र नपगु �.२,३४,२१३।- 
समेत �ितवादीबाट जाहेरवालाले भरी पाउने ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत पाटन वािण�य इजलासबाट 
िमित २०७३।१।५ मा भएको फैसला मनािसब नै ह�दँा 
अ�यथा ग�ररहन ुनपन� ।

अक� �ितवादी पनुम काय�थको हकमा हेदा�, 
�ितवादी पनुम काय�थको नाममा चेक कािटएको र सो 
चोरीको चेकबाट भ�ुानी िलएको कुरामा िववाद नभएको 
अव�थामा एउटै कसरु गरकेो �ितवादीह�म�ये 
एउटालाई सजाय गन� र अक�लाई सफाइ िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला पनुम 
काय�थलाई सफाइ िदएको हदस�म �िुटपूण� ह�दँा 
उ� फैसला केही उ�टी भई पनुम काय�थलाई समेत 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर रहेको देिखने । 

वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट पेस भएको 
उ� पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा  हेदा� यी �ितवादी 
पनुम काय�थ अनसु�धानको �ममा प�ाउ परकेो 
देिखदँनै । िनजको नाउमँा अदालतबाट जारी भएको 
�यादमा पिन िनज उपि�थत भएको र आ�नो तफ� बाट 
�ितवाद गरकेो अव�था छैन । यस अदालतबाट ��यथ� 
िझकाउने आदेश भई िनजको नाउमँा जारी भएको 
�यादमा पिन �ितवादी उपि�थत भएको अव�था 
छैन । यी �ितवादीले अदालतबाट जारी भएको �यादमा 
उपि�थत ह�न नसकेको भए पिन वादी प�ले िनज 
िव��को �माण पेस गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो भनी पिु� एव ं�मािणत गन� सकेको पिन 
पाइदँैन । जाहेरवालाका चोरी भएका चेकह�म�ये 
एउटा चेक यी �ितवादी पनुम काय�थको नाममा जारी 
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भएको दिेख�छ तर यी �ितवादी पनुम काय�थले उ� 
चेक चोरी भएको चेक हो र �यसमा फज� ह�ता�र गररे 
आ�नो नाउमँा जारी भएको छ भ�ने िवषयमा जानकारी 
ह�दँाह�दँै चेकह� सटही गरेको भ�ने देिखदँनै । िनजलाई 
यो स�पूण� िवषयमा जानकारी ह�दँाह�दँ ै चेक सटही 
गरकेो हो भनी वादी प�ले �माणबाट पिु� गन� सकेको 
पाइदँैन । िमिसल अ�ययनबाट पिन �यो देिखदँनै । 
फेरी सिमर देवकोटाको अनसु�धानको बयानबाट सो 
चेक काट्ने र सही गन� आफू नै हो भनी बयान गरकेो 
अव�था छ र िनजबाट नै िबगो असलुउपर भएको 
ि�थित पिन छ । य�तो अव�थामा यी �ितवादी पनुम 
काय�थको हकमा अिभयोग मागदाबी प�ुन नस�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई 
अ�यथा गनु�पन� नदेिखने । 

तसथ�, िववेिचत आधार कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादी सिमर देवकोटाको हकमा 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
१५ को उपदफा २ को देहाय (क) अनसुार िबगो 
�.७,४०,०००।- बराबर ज�रवाना भई तजिबजी ६ 
मिहनाको कैद सजायसमेत ह�ने �ितवादीबाट बरामद 
भएको �.२,९५,०००।- को प�सर मोटरसाइकल, 
�. ३०,०००।- पन� मोबाइल र �.२५,०००।- पन� 
सनुको औठंीसिहतका बरामदी सामानह�, एभर�े 
ब�क नया ँ बजार बालाज ु शाखामा रहेको �ितवादीका 
नाउकँो खाता नं. ०२०००५०१२०८२७४ मा ज�मा 
रहेको �.१,५५,७८६।- र नपगु �.२,३४,२१३।- 
समेत �ितवादी सिमर देवकोटाबाट जाहेरवालाले भरी 
पाउने र �ितवादी पनुम काय�थले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहर गरी उ�च अदालत पाटन, वािण�य 
इजलासबाट िमित २०७३।०१।०५ मा भएको फैसला 
िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल माघ २० गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६९-WO-०८१४, उ��ेषण / 
परमादेश, कृ�णराज अिधकारीसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय िसंहदरबारसमेत

भौितक योजना, िनमा�ण तथा यातायात 
�यव�था म��ालय र �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
िलिखत जवाफ हदा�, साव�जिनक सडक ऐनको दफा ३ 
को अधीनमा रही साव�जिनक िहतको लािग तानसेन 
नगरपािलकािभ�को सडक माग�लाई वग�करण गरी 
बतु�ङ्ग-तानसेन-�रडी-त�घास सडकको होलाङ्गदी 
मोडदेिख धरमपानी ह�दैँ ढुङ्गाखानीस�मको 
सडकलाई सहायक माग� कायम गरी सो सडकको 
के�� रखेादेिख दायाँ बाया ँ दुवैितर १५।१५ िमटर 
सडक सीमा तो�ने र सोही सडकको होलाङ्गदी 
मोडदेिख बसपाक� , गौरीशकंर आ�पुिभलेज ह�दैँ 
ढुङ्गाखानीस�मको बाटोलाई शहरी माग� कायम 
गरी िमित २०६९।५।१८ को नपेाल राजप�मा 
सूचना �कािशत ग�रएको भ�ने देिख�छ । उि�लिखत 
ऐनले िनधा�रण गरकेो सीमा बढीमा ३१ िमटर कायम 
गन� पाउने �यव�था दिेख�छ । तर िमित २०६९।५।१८ 
को नेपाल राजप�मा �कािशत सूचनामा १५।१५ िमटर 
मा� सडक सीमा तोकेको अव�था देिखयो । यसरी 
िवप�ी भौितक योजना तथा िनमा�ण म��ालयबाट 
१५/१५ िमटर सीमा तो�ने काय� कानूनस�मत नै 
देिखने । 

ऐनको अधीनमा रही सडकको िव�तार सडक 
सीमा तथा सडक माग�ह�को िव�तार गदा� �यि�को 
घर ज�गा सडक मापद�डिभ� रहेकोको अव�थामा 
सरकारले उिचत मअु�जा तथा �ितपूित� िदएर गन� 
स�ने ह��छ । य�तो �ितपूित� तथा मआु�जा �चिलत 
कानूनबमोिजम िनधा�रण ह�ने ह��छ । िवप�ी सङ्घीय 
तथा �थानीय िवकास म��ालयको िलिखत जवाफ 
हेदा� , �चिलत कानूनबमोिजम नगरपािलकाबाट न�सा 
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पास गरी िनमा�ण ग�रएका घर, टहराह�को हकमा 
अिनवाय� �पमा कानूनबमोिजमको �ितपूित� उपल�घ 
गराएर सडक िव�तार गन� भ�ने उ�लेख गरकेो 
देिखयो । सडक सीमा तो�ने काय� काय�का�रणीको 
�े�ािधकारिभ�को िवषय रहेको र नगरपािलका 
�े�िभ� कसलाई सहायक माग� र कसलाई सहरी माग� 
कायम गन� भ�ने िवषय पूवा�धारको िवकासले िनधा�रण 
गन� ह�दँा य�तो काय� काय�का�रणी �े�ािधकारिभ�को 
िवषय देिखएको, सडक िनमा�णको काय� भइसकेको 
नभई नेपाल राजप�मा �कािशत सडक सीमास�ब�धी 
सूचना �कािशत भएकै मा� कारणबाट िनवेदकह�को 
हकमा �ितकूल असर परकेो भ�न िम�ने नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
साव�जिनक सडक ऐनको अधीनमा रही भौितक योजना 
तथा िनमा�ण म��ालयबाट नेपाल राजप�मा �कािशत 
सूचना कानूनिवपरीत नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
�रट जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
क��यटुर: रखेा भ�राई
इित संवत् २०७६ साल पषु २८ रोज  शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CR-०५७७, ग�डा मारी 
खाग िब�� �यवसाय गरकेो, राजन �जा िव. नेपाल 
सरकार 

�ितवादीम�येको दवेराज काक�ले यस 
अदालतमा दायर गरकेो ०७१-CR-०६५४ को 
पनुरावेदन िमित २०७६।०१।२४ मा िफता� िलएको 
पेस भएको रकेड� िमिसलबाट देिख�छ । अ�य 
�ितवादीह�को हकमा िनजह�को पनुरावेदन नपरकेो 
ह�दँा सो स�ब�धमा केही बोिलरहन ुनपन� ।  

पनुरावेदक �ितवादी राजन �जाको पनुरावेदन 
िजिकरका स�ब�धमा हेदा� यी �ितवादी राजन �जाले 
आफू ग�डा मान� नगएको भनी कसरुमा इ�कारी जनाई 

बयान बेहोरा लेखाएको दिेखए तापिन �ितवादीम�येको 
धोती माइला भ�ने िडलबहादरु �जा, मङ्गलबहादरु 
�जासमेतले यी �ितवादीसमेत भई िनकु�जको अमतेृ 
पो�मा द�ुसी मान� भनी गएकोमा द�ुसी फेला नपरकेो 
तर अ�ले मारकेो ग�डा फेला परकेाले उ� ग�डाको 
खाग काटी लगी बेचेको �पैया ँ बाडँी खाएको भनी 
पोल गरी बयान गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादीह�ले 
�ितवादी राजन �जालाई अनाहकमा पो�नपुन� कुनै 
कारण देिखदैँन । यो यस कारणले पोल गरकेो भनी 
यी �ितवादीले भ�न र खलुाउन सकेको पिन पाइदैँन । 
िचतवन राि��य िनकु�जको दधुौराखोलाको नदी तटीय 
वन र घासेँ मैदानको छेउमा खाग नभएको ग�डा मतृ 
अव�थामा फेला परकेो भ�ने िमित २०५९।११।१२ 
को घटना�थल �कृित मचु�ुकासमेतबाट 
देिख�छ । उ� िमितमा यी �ितवादीसमेत िनकु�ज 
�े�मा गएको भ�ने िनजको बयानसमेतबाट दिेखदँा यी 
�ितवादीसमेतले ग�डाको खाग काटी लगी िब�� गरी 
�पैया ँ बाडँी िलएको भ�ने िवषयमा िववाद देिखदँैन । 
�ितवादी धोती माइला भ�ने िडलबहादरु �जासमेतको 
बयान बेहोराबाट यी �ितवादीह�ले आफँैले ग�डा 
मारकेो भ�ने नदेिखए पिन अ�ले मारकेो ग�डाको खाग 
काटी िब�� गरकेोमा सहमित जनाई बयान गरकेो 
देिख�छ । कसैले खाग काटेको, कसैले िब�� गरी �याएको 
र �पैया ँबाडँी खाएको भ�ने सह�ितवादीह�को बयान 
बेहोराबाट देिखएको छ । िनजह�को बयान बेहोराबाट 
उ� घटना�थल �कृित मचु�ुका समिथ�त भएको 
देिख�छ । यी �ितवादीले मौकामा र अदालतमा समेत 
कसरुमा इ�कारी जनाई बयान गरकेो भए तापिन 
अिघ�लो म�ुामा कसरु �वीकार गरकेो दिेखने ।

िचतवन राि��य िनकु�चको दधुौराखोलाको 
नदी तटीय वन र घासेँ मैदानको छेउमा खाग नभएको 
ग�डा मतृ अव�थामा फेला परकेो देिखएको, यी 
�ितवादीसमेत उ� िमितमा िबनाइजाजत िनकु�ज 
�े�मा �वेश गरकेो र ग�डाको खाग काटी लगी िब�� 
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गरी �पैया ँ बाडँी खाएको देिखएको अव�थामा यी 
�ितवादीलाई राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण 
ऐन, २०२९ को दफा १९(१) िवपरीतको कसरु 
अपराधमा ऐ.को दफा २६(१) बमोिजम १० (दश) वष� 
कैद र �. ५०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहर गरी िचतवन 
राि��य िनकु�जबाट िमित २०६८।११।३० मा भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७१।०३।१० को फैसला मनािसब 
ह�दँा अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

अत: िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट यी पनुरावेदक �ितवादी राजन �जाको 
हकमा राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण ऐन, 
२०२९ को दफा २६(१) बमोिजम १० (दश) वष� 
कैद र �.५०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहर गरी िचतवन 
राि��य िनकु�जबाट िमित २०६८।११।३० मा भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७१।०३।१० को फैसला िमलेको 
ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराकुमारी शमा�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल माघ २४ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-WO-०३९८, उ��ेषण, 
राजे��कुमार महज�न िव. मानबहादुर बोटेसमेत

�ित�ठानमा आगलागीको घटना भएको 
कारण यी िवप�ीसमेत उपर आगजनी म�ुा चलेको 
देिख�छ । िमित २०६८।१०।१४ मा यी िवप�ी 
मानबहादरु बोटेका छोरा िवनोद बोटेको अगवुाइमा 
�ित�ठानमा आउने पाह�नाह�लाई िभ� �वेश 
गन� निदई �या�पको म�ुय गेटमा ताला लगाई 

िदएको कारण आवत जावत गन� नसक� काम ब�द 
गनु�परकेो, रासन पानी ओसार पसार गन� निदएको, 
�टाफह�समेत सेनाको गाडीमा �ित�ठानबाट िफता� 
ह�नपुरकेो भ�ने त�य �म अदालतको फैसलामा समेत 
उ�लेख भएबाट उ� �ित�ठान ग�भीर �कृितको 
�म िववादको चरणबाट गिु�रहेको त�यमा िववाद 
देिखदँनै, तथािप आगजनी म�ुामा यी िवप�ीसमेतले 
सफाइ पाएको र िमित २०६८।१०।१४ मा घटना ह�दँा 
यी िवप�ी आगलागी म�ुाको अनसु�धानको �ममा 
िहरासतमा रहेको कारण ियनै िवप�ीको उपि�थितमा 
घटना भएको नदेिखएको भनी �म अदालतबाट िमित 
२०७१।३।६ को फैसलाबाट सेवामा पनुब�हाली भएको 
देिख�छ । यसरी आगजनीको घटना ह�न ु र सेनाको 
गाडीबाट अ�य कम�चारीह�लाई िफता� बोलाउने 
अव�था िसज�ना ह�नबुाट सम�मा हेदा� �ित�ठानका 
केही कामदार कम�चारी तथा �यव�थापनिबच 
अिव�वासको गिहरो खाडल िसज�ना भएको टड्कार ै
देिखएको छ । जोसकैुको संल�नतामा भएको भएपिन 
�यवसायको �कृित हेदा�  पाह�नाको आगमनमा 
भर पनु�पन� �यावसाियक �ित�ठानमा पाह�नाको 
आवतजावतलगायत िनजह�लाई आव�यक सेवा 
प�ुयाउने काय�मा बाधा प�ुयाउन,ु ढोका ब�द गरी रासन 
पानी ओसारपसार अवरोध गनु�  �वीकार आचरण मा�न 
सिकँदैन । �म अदालतबाट उपयु�� त�य तथा �य�ता 
काय�बाट �ित�ठानलाई िनयिमत �यवसाय स�चालन 
गन�मा भएका अवरोधबार े तथा यी िवप�ीह�लाई 
फैसला ह�दँाको िमितमा कहा,ँ के काममा पनुब�हाली गन� 
सिकने भ�ने कुनै िववेचना गरकेो नदेिखने ।

नेपाल सरकार वन तथा भू-संर�ण म��ालय, 
राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण िवभाग र 
टे�पल टाइगर जंगल ए�ड �रसोट� �ा.िल.का िबचमा 
िचतवन राि��य िनकु�जिभ� पय�टन �यवसाय 
स�चालन गन� �योजनाथ� िमित २०६६।९।२ मा भएको 
स�झौताबमोिजम िनवेदक क�पनीले आ�नो �यवसाय 
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स�चालन गरी आएको देिख�छ । उ� स�झौताको 
बुदँा नं.१ मा क�पनीले होटल लज �रसोट�  र पय�टन 
�यवसाय २०६९ साल आषाढ मसा�तस�मका 
लािग मा� स�चालन गन� पाउने कुरा उ�लेख भएको 
देिख�छ । िनवेदक क�पनीको िमित २०६९।२।१ गते 
बसेको स�चालक सिमितको बैठकले स�झौताको 
नवीकरण नभएमा के गन� भ�ने िवषयमा �यव�थापक 
तथा कामदारिबच अ�तरि�या गन� भ�ने िनण�य भएको 
र िमित २०६९।२।२४ मा अब उ�ा�त स�झौता 
नवीकरण नग�रने भ�ने जानकारी भएअनसुार होटल 
�रसोट� ब�द भएमा अ�य उपाय नह�ने ह�दँा कामदारलाई 
समूह बनाई क�पनीबाट अवकाश िदने गरी स�चालक 
सिमितबाट िनण�य भएको र अ�य सबै कम�चारीह�ले 
�यसलाई �वीकार गरी िहसाब िकताब फछ् य�ट 
भई कामदार कम�चारीह�लाई िविभ�न िमितमा 
बाकँ� भ�ुानी िदनपुन� रकमसिहत अवकाश िदएको 
देिख�छ । िमित २०६९।३।३१ गते होटल ब�द गन� 
भनी िचतवन राि��य िनकु�जबाट िनवेदक क�पनीलाई 
जानकारी गराएको प�समेत िमिसल सामेल भएको 
देिख�छ । यसबाट यी िवप�ीलाई पनुब�हाली गनु�  भनी 
भएको �म अदालतको फैसला िमित २०६९।३।३१ 
प�चात् काया��वयन ह�न स�ने अव�थै नदेिखने ।

िवप�ीउपर �म ऐन, २०४८ ले तोकेको 
आचरण पालना नगरकेो र िनजका काम कारबाही 
उ�छृङ्खल भएको भनी िनल�बन, �प�ीकरण 
मा�नेलगायतका काय� गरी �ित�ानको कारोबार 
ब�द ह�नपूुव� सेवाबाट अवकाश िदएको पाइ�छ । 
क�पनी एउटा �यावसाियक सं�था भएको र य�ता 
�यावसाियक सं�थाले आ�नो उ�े�य पूरा गन�को लािग 
सं�थामा काय�रत जनशि�बाट अनकूुल प�रणामको 
अपे�ा गरकेो ह��छ । रोजगारदाता �ित�ठान र 
रोजगारिबच आ-आ�नो दािय�व एव ंकत��यको सीमा 
रखेा तोिकएको ह��छ । तोिकएको दािय�व र कत��यबाट 
कुनै पिन प� िवमखु ह�न िम�दैन । यो �ित�ठानको 

�यव�थापन तथा रोजगारीमा रहेका सबैलाई लाग ुह�ने 
मा�यता हो । यिद य�तो भएमा तोिकएको दािय�व र 
कत��यबाट िवमखु ह�ने प�उपर अक� प�ले कानूनी 
माग�को �योग गन� स�छ । िवप�ीले �म ऐनले तोकेको 
आचरण पालना नगरकेो कारण सं�थालाई हािन 
नो�सानी ह�न गएकोले कारबाहीको �ि�या अगािड 
बढाएको भ�ने िनवेदन बेहोराबाट देिख�छ । तोिकएको 
आचरणिवपरीत काम गरकेो भनी िवप�ीसगँ �प�ीकरण 
माग गदा�समेत तोिकएको िमितिभ� �प�ीकरण निदई 
आलटाल गरी आ�नो बानी बेहोरा सधुान�तफ�  नलागी 
आ�ना उ�छृङ्खल गितिविधलाई िनर�तरता िदएको 
भ�नेसमेतको आरोप लागेको देिख�छ । यस अव�थामा 
िवप�ी आफू कानूनी आचरणिभ� रहेको दाबी गर ेपिन 
�ित�ठानमा घटेको घटना स�ब�धमा मौन बसेकोबाट 
आ�नो भनाइ पिु� गन� सकेको देिखदैँन । यस प�ृठभूिममा 
क�पनीले िवप�ीलाई सेवाबाट हटाएको केही मिहनामै 
क�पनीको करार अविध समा� भई �ित�ानको 
�यवसाय नै ब�दप�चात् िवप�ीको सेवा रोजगारी 
यथावत् रहनपुछ�  भ�ने मा�यता रा�न उिचत ह�दैँन । 
कारोबार नै ब�द भइसकेको �ित�ठानमा पनुब�हाली 
गनु�  भ�ने �म अदालतको फैसला कानूनसङ्गत भ�न 
सिकने नदेिखने ।

अतः िनवेदक क�पनीमा काय�रत िवप�ीलाई 
�म ऐनले तोकेको आचरणिवपरीतको काय� गरेको भ�ने 
आरोपमा �प�ीकरण मा�नेलगायतका कानूनी कारबाही 
�ि�या अगािड बढाई अवकाशस�म िदएको देिखएको 
अव�थामा िनवेदक क�पनीको स�झौताबमोिजम 
तोिकएको �याद िमित २०६९।३।३१ मै समा�त भई 
सािबकमा यी िवप�ी मानबहादरु बोटे काय�रत रहेको 
�ित�ानको �यवसाय ब�द भएको, वन तथा भू-संर�ण 
म��ालय राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण 
िवभाग िचतवन राि��य िनकु�ज काया�लय, कसरा, 
िचतवनको प� स�ंया ०६९/०७० च.नं. ०६ को 
होटल ब�द गन�बारकेो प� िमिसल सामेल रहेको र ते�ो 
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प� नेपाल सरकारका कारण स�झौता अविध थप नभई 
�ित�ठानको �यवसाय स�चालन ह�न नस�ने अव�था 
िसज�ना भएको अव�थामा क�पनीमा काय�रत अ�य 
कामदारसमेतले आफूले पाउने सेवा सिुवधा बझुी िलई 
सेवाबाट अवकाश (बिहग�मन) भइसकेको स�दभ�मा 
िवप�ीलाई �म ऐनले तोकेको आचरण पालना नगरी 
खराब आचरण गरकेो भ�ने आरोप पिु� ह�न नसकेकोले 
िनवेदक क�पनीको सेवाबाट हटाउने गरी भएको आदेश 
बदर ह�ने ठह�याई िमित २०६९।३।३१ मा �यवसाय 
ब�द भएप�चात् को अविधको पा�र�िमक तथा अ�य 
सिुवधा पाउने गरी सेवामा पनुव�हाली ह�ने भनी �म 
अदालतबाट िमित २०७१।३।६ मा भएको फैसला 
कानून, �याय र िववेकको आधारमा निमलेको दिेखदँा 
उ��ेषणको आदशेले बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राजे�� वा�ले
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७१-WO-०३९९, उ��ेषण, 

राजे��कुमार महज�न िव. यगुनारायण 
कुमालसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएको छ ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CI-००१७, मोही 
�माणप�, जमल खदम मोिमन िव. राजकुमारी देवी

पनुरावेदक वादीले मोही नामसारीको लािग 
दाबी गरकेो िक�ा नं.२८६ को ज�गा नै यिकन ह�न 
नसकेको, कुत बझुाएको भिनएको भरपाइबाट िक�ा 
नं. ६४ को ज�गा देिखएको अव�था रहेकोमा िक�ा 
नं.६४ हाल दाबी ग�रएको िक�ा नं.२८६ को ज�गा नै 
हो भ�ने कहीकँतैबाट �मािणत ह�न आएको दिेखदँैन । 
अचल स�पि�को स�ब�धमा िववाद रहेको अव�थामा 
िलिखत �माणह�बाट वादीको दाबीलाई समिथ�त 
गरकेो अव�था नदेिखदँा सो म�ुाह� िनण�य नं. ३४५० 

ने.का.प. २०४५ अङ्क ५ मा उि�लिखत उ��ेषण र 
िनण�य नं. ८३८०, ने.का.प. २०६७  अङ्क ५ मा 
�ितपािदत निजरको िस�ा�त ��ततु म�ुामा लाग ुह�न 
स�ने अव�था नदेिखने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
स�ु भूिम सधुार काया�लय, महो�रीको िमित 
२०६८।९।२४ गतेको िनण�य उ�टी गरी िक.नं.२८६ 
को ज�गामा िनवेदक जमल खदम मोिमनको मोही 
कायम ह�न नस�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०७०/६/७ गतेको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लालिसंह थापा
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल पौष १० गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-१४०१, मानव 
ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. रामकृ�ण मेहतासमेत

िमिसल संल�न �माण कागजातबाट 
�ितवादीले पीिडतलाई िक�न, बे�न वा वे�याविृ�मा 
लगाउन िनजलाई अपहरण गरी, बेहोस पारी, नाजकु 
ि�थितको फाइदा उठाई लगेको भ�ने अव�था 
देिखदँनै । पीिडतको �मािणत मौकाको बयानमा 
उ�लेख भएबाट पीिडतलाई �ितवादीले िक�न, बे�न 
वा वे�याविृ�मा नै लगाउने उ�े�यका लािग लगेको 
भ�ने त�य �थािपत ह�न सकेको देिखदँैन र सोको 
व�तिुन� �माण प�ुयाउने दािय�व �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ बमोिजम अिभयोजन प�मा रहेकोमा 
िववादरिहत �वत�� �माणह� पेस गरी पिु�ट गराउन 
सकेको पाइदँैन । य�िप पीिडतलाई मोटरसाइकलमा 
हाली लैजाने �ममा �हरीले िपछा गरपेिछ �ितवादीले 
मोटरसाइकल छाडी भागेकोमा कुनै िववाद रहेको 
नदिेखदँा पीिडतलाई भारदह चोक प�ुयाइिद�छु भनी 
मोटरसाइकलमा चढाई लाने �ममा भारदहतफ�  नलगी 
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भारततफ�  लैजानपुन� कारण के िथयो भनी यी �ितवादी 
रामकृ�ण मेहताले �प� भ�न नसकेको ि�थितसमेतबाट 
पीिडतलाई भारततफ�  लैजादँकैो अव�थामा भारत प�ुन 
नपाउदँ ैिबचमा अवरोध पन� गएको कारण काय� स�प�न 
ह�न नसकेको दिेखने । 

�ितवादीको कसरु काय�मा रहेको 
संल�नतालाई िवचार गरी ऐ. ऐनको दफा १५(१)(च) मा 
भएको “शोषण गन� उ�े�यले दफा ४ को उपदफा (२) 
को ख�ड (ख) बमोिजम नेपालिभ�को एक ठाउँबाट 
अक� ठाउँमा लैजानलेाई एक वष�देिख दुई वष�स�म 
कैद र िवदेश लगेको भए २ वष�देिख ५ वष�स�मको कैद 
सजाय ह�ने” भ�ने कानूनी �यव�था नै आकिष�त ह�ने 
देिखयो । यस अव�थामा आधार, कारण एवं िव�मान 
कानूनी �यव�थासमेतको �या�या िव�ेषणबाट 
पीिडतलाई यी �ितवादी रामकृ�ण मेहताले शोषण गन� 
उ�े�यले लगेको ठहर गरी �ितवादीलाई दईु वष� कैद 
सजाय गन� गरी उ�च अदालत जनकपरु, राजिवराज 
इजलासको िमित २०७३।८।१ को फैसला अ�यथा 
नदेिखदँा िनज �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीम�येक� ल�मी खड्काको हकमा 
िनजको नाममा जारी भएको वार�ेटसिहतको �यादी 
पजु�का �यादिभ� अदालतमा हािजर नभई हालस�म 
फरार रहेको देिखदँा िनजको हकमा अ.बं.१९० नं. 
बमोिजम म�ुा म�ुतबीमा रािखिदने गरी स�ु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२।१।२८ मा भएको फैसला 
मनािसब नै दिेखने ।

अतः उपयु�� त�य एवं घटना�म रहेको 
��ततु वारदातमा उि�लिखत िववेिचत आधार, �माण 
तथा कारणबाट जाहेरी दरखा�त र सोलाई समथ�न 
गन� पीिडतको मौकाको बयान कागज, पीिडतलाई 
मोटरसाइकलमा हाली लैजाने �ममा �हरीले िपछा 
गरपेिछ �ितवादीले मोटरसाइकलसमेत छाडी भागेपिछ 

िनजको मोटरसाइकल घटना�थलबाट �हरीले बरामद 
गरकेो बरामदी मचु�ुका, �हरी कम�चारीको �ितवेदन, 
बिुझएका �यि�ह�ले मौकामा ग�रिदएको बयान कागज, 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस एव ं �ितवादीको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� मौकामा भएको सािबती 
बयानसमेतका आधार कारणबाट पीिडतलाई शोषण गन� 
उ�े�यले िनज पीिडतलाई नेपाल भारत सीमा �े�स�म 
ओसारपसार गरकेो भ�ने अव�था देिखदँा िनजलाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५(१)(च) बमोिजम २(दईु) वष� 
कैद सजाय ह�ने ठहर गरी भएको साथै अका� �ितवादी 
ल�मी खड्काका हकमा मलुकु� ऐन, अ.बं.१९० नं. 
बमोिजम म�ुतबीमा रहने गरी भएको उ�च अदालत 
जनकपरु, राजिवराज इजलासको िमित २०७३।८।१ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सोनी �े�ठ
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल पौष २ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी अिनलकुमार अिनलकुमार िस�हा र 
मा.�या.�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७५-WO-०२२४, 
उ��ेषण / परमादेश, िवजय�साद कुशवाहा िव. 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालयसमेत

िनवेदकलाई कम�चारी समायोजन ऐन, 
२०७४ को दफा ५ बमोिजम समायोजन गरकेो 
नभई दफा ११ बमोिजम कामकाज गन� खटाइएको 
अव�था हो । कम�चारी समायोजन ऐन मलुकुमा आएको 
प�रवित�त शासन �णाली अथा�त् सङ्घीय शासन 
�यव�थाको तीनै तहका इकाइमा कम�चारी �यव�थापन 
गन� �योजनको लािग �याइएको िवशेष ऐन हो । दफा ५ 
र दफा ११ फरक-फरक अव�थामा लाग ुह�ने �यव�था 
ह�न् । दफा ११ काया��वयन गन� िसलिसलामा दफा ५ 
मा भएको �यव�था बा�या�मक�पमा पालना गनु�पछ�  
भ�ने देिखदँैन । िवशेष प�रि�थितलाई स�बोधन गन� 
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�योजनको �याइएको िवशेष ऐनका �यव�थालाई अ�य 
कानूनका �यव�थाले �ितकूल �भाव पान� देिखएमा 
िवशेष ऐनकै �यव�था लाग ुह�ने ह��छ । यसरी िवप�ी 
�वा��य सेवा िवभागले उ� ऐनको दफा ११ बमोिजम 
िनवेदकलाई कलैया अ�पताल, बाराबाट बिुत�वाङ �ा.
�वा.के��, बागलङुमा कामकाज गन� खटाइएको िनण�य 
एवम् प� कानूनस�मत नै रहेको देिखने । 

�रट िनवेदकलाई कामकाज गन� खटाइएको 
काय�ले िनजलाई �य�तो कुनै अपूरणीय �ित पगेुको 
देिखदँैन । िनजले आफूलाई के क�तो िकिसमको के कित 
अपूरणीय �ित भएको हो भनी व�तिुन�ट�पमा आ�नो 
िनवेदनमा दाबी िलन सकेकोसमेत दिेखदँैन । कामकाज 
गन� खटाइएको काय�बाट �रट िनवेदकले पाउने तलब 
भ�ा एवम् अ�य सिुवधामा कटौती भएको र िनजको 
पेसा एवम् रोजगारीमा �ितकूल �भाव परकेोसमेत 
भएको दिेखदैँन । य�तो अव�थाको िव�मानतामा �रट 
िनवेदकलाई काजमा खटाउने काय�बाट िनजले दाबी 
गरकेा मािथ उि�लिखत संवैधािनक एवम् कानूनी हक 
अिधकारको हनन भएको भनी मा�न िम�ने देिखने ।

िनवेदकलाई कामकाज गन� खटाइएको काय� 
कानूनस�मत रहेको तथा िनजको संवैधािनक एवम् 
कानूनी हकको हनन नभएको भनी पिु�ट भएको र हाल 
यी �रट िनवेदक बिुत�बाङ �ाथिमक �वा��य के��, 
बागलङुमा �र� दरब�दी रहेको �थानमा उपि�थत भई 
काय�रत रहेको भ�ने िनवेदकको कानून �यवसायीबाट 
बहसको िसलिसलामा इजलाससम� जानकारीसमेत 
गराइएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले दाबी 
िलइएको िवषय िन��योिजत भइसकेको अव�था छ । 
अतः यी �रट िनवेदक िवजय�साद कुशवाहालाई कलैया 
अ�पताल, बाराबाट बिुत�बाङ �ाथिमक �वा��य 
के��, बागलङुमा कामकाज गन� खटाउनेस�ब�धी 
िवप�ी �वा��य सेवा िवभागको िमित २०७५।५।४ को 
िनण�य र िमित २०७५।५।८ को प�समेत उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी िवप�ीह�का नाममा परमादेश जारी 

ग�ररहनपुन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुल�साद दाहाल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७३-WO-०१२७, उ��ेषण / 
परमादेश, ल�मीनारायण म�डलसमेत िव. िज.िड. 
फमा��युिटक�स �ा.िल., पसा�समेत

कुनै पिन �ित�ानले कामदारलाई काममा 
लगाउदँा �म ऐन, २०४८ ले िनद�श गरकेो �यूनतम 
मापद�ड पूरा गनु�  पद�छ । ऐनअनसुारको मापद�ड पूरा 
नगरी काममा लगाएमा कामदारले स�म िनकायमा 
उजरुी गन� पाउने �यव�थासमेत उ� ऐनले गरकेो छ । 
��ततु िववादमा पिन �यव�थापकले �म ऐन, २०४८ 
को दफा ४ को पालना नगरी कामदारलाई िनयिु� प� 
निदई काममा लगाएको र �यूनतम पा�र�िमकबापतको 
पूरा रकम निदएको भ�ने देिख�छ । िनयिु� प�ले कामदार 
र �ित�ानिबचको स�ब�धलाई िनधा�रण गरकेो ह��छ । 
यी �रट िनवेदकह�लाई िवप�ी �ित�ानले िनयिु� प� 
निदई काममा लगाएको भए पिन िनजह�ले काम गरकेो 
अविधको �यूनतम पा�र�िमकबापतको बाकँ� रकम 
िवप�ी �ित�ानबाट भरी पाउने भनी �म काया�लय, 
पसा�ले गरकेो िनण�यलाई �म अदालतले सदर गरी 
िनयिु� िदने भ�ने हदस�मको िनण�य उ�टी गरकेो 
पाइ�छ । यसरी काम गरकेो अविधको पा�र�िमकबापतको 
बाकँ� रकम पाउने िनण�य भएपिछ उ� रकम िफता� 
िलन िवप�ी �ित�ानले िनवेदकह�लाई प�ाचारसमेत 
गरकेो िलिखत जवाफ र सोसाथ पेस भएको प�को 
�ितिलिपबाट देिख�छ । �ित�ानमा काम गरकेो 
अविधलाई �वीकार गरी िनवेदकह�लाई कामदारकै 
�पमा मानी �यूनतम पा�र�िमकबापतको िनजह�को 
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बाकँ� रकम िफता� पाउने भ�ने �म काया�लयको िनण�य 
�म अदालतले सदर गरी सो हदस�मको उ� फैसला 
अि�तम रहेको देिख�छ । यसरी अि�तम भएर रहेको 
�म अदालतको फैसलाले उ� समयमा यी िनवेदकह� 
िवप�ी �ित�ानको कामदार रहेको भ�ने देिखइसकेको 
अव�थामा िनयिु� प� निलएकै आधारमा िनजह� 
सो �ित�ानको कम�चारी होइनन् भ�न स�ने अव�था 
रहदैँन । उ� फैसलाले िनवेदकह� कामदार र िवप�ी 
�ित�ान रोजगारदाता रहेको भ�ने स�ब�ध �थािपत 
गरी सकेको पाइने ।

िनवेदकह�ले �म काया�लयमा िनवेदन िददँा 
�थायी िनयिु�समेत माग गरकेो पाइ�छ । िनजह�को 
एक वष�को अिवि�छ�न सेवा अविध ख�ुने �माण 
पेस ह�न नआएकोले िनवेदकह�लाई �थायी िनयिु� 
िदन सिकएन भ�ने �म काया�लयको िनण�यउपर 
िनवेदकह�को �म अदालतमा पनुरावेदन परकेो 
देिखदँैन । उ� िनण�यमा िच� नबझुे त�काल �चलनमा 
रहेको �म ऐनको दफा ७३(६) बमोिजमको िनधा� �रत 
�यादिभ� �म अदालतमा पनुरावेदन गरी उपचार �ा� 
गन� हक यी िनवेदकह�लाई भएकोमा सो अवल�बन 
गरकेो देिखएन । यसरी हक �थािपत गराउने वैकि�पक 
उपचारको �यव�था ह�दँाह�दँै सोको अवल�बन नगरी 
यस अदालतमा असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
��ततु �रट िनवेदन िदएको पाइयो । वैकि�पक 
उपचारको �यव�था रहेको अव�थामा यस अदालतको 
असाधारण अिधकार�े� आकिष�त ह�ने देिखएन । साथै 
��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकह�लाई असर पन� 
िनण�य �म काया�लयबाट भएको र �म काया�लयलाई 
यी िनवेदकह�ले ��ततु �रट िनवेदनमा िवप�ीसमेत 
बनाएको नपाइने ।

अतः िववेिचत कानूनी आधार र 
कारणसमेतबाट �म काया�लयको िमित २०७१।२।२१ 
को िनण�यउपर पनुरावेदन गन� पाउने कानूनी �यव�था 
भई उपचारको वैकि�पक �यव�था रहेको अव�थामा 

यस अदालतमा असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
दायर ह�न आएको ��ततु �रट िनवेदन जारी गन� 
िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मेघनाथ चापागाईँ
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७६ साल असार १७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१३

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६८-CR-१२८२, नकबजनी 
चोरी, नेपाल सरकार िव. िववश थापासमेत

�ितवादीह� िववश थापा, साजन ग�ुङ, 
सरुज ग�ुङ, िनम�ल सापकोटा र िव�म ग�ुङको 
अदालतमा पूण� इ�कारी रही गरकेो बयानलाई समथ�न र 
पिु�ट ह�ने गरी िनजह�का सा�ीह�ले समेत अदालतमा 
आई बकप� गरकेो पाइ�छ । �ितवादीह�को घरको 
खानतलासी गदा�समेत ��ततु अपराधसगँ स�बि�धत 
चोरीका केही व�त ुफेला परकेो अव�था खानतलासी 
मचु�ुकाबाट देिखन आएन । अिभयोग दाबीको कसरु 
�वीकार गरी सािबती बयान गन� िदलबहादरु ठाडाबाहेक 
अ�य �ितवादीह�को हकमा कसरु अपराधसगँ 
स�बि�धत ठोस �माणको अभाव रहेको देिखयो । यसै 
स�ब�धमा िवमलकुमार यादव िव. नेपाल सरकार (ने.
का.प. २०७५, िन.न.ं १०१४९ को, अङ्क १) को 
डाकँा म�ुामा “�माणको भार शङ्कारिहत तवरले दाबी 
पुि� गन� भार वादी प�मा रहने भएकोले यी �ितवादीले 
कसुर गरकेो कुरा व�तुिन� �पमा वादी प�ले पुि� 
गन� सकेको नदेिखँदा सह�ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानकै आधारमा कसुरदार 
ठह�याउनु �यायोिचत नह�ने” भनी �या�या ग�रएको 
पाइने । 

�माण ऐनको दफा २५ अनसुार दाबी पिु� 
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गन� भार वादी प�मा रहने भएकोले �ितवादीह� िववश 
थापा, साजन ग�ुङ, सरुज ग�ुङ, िनम�ल सापकोटा, 
िव�म ग�ुङले कसरु गरकेो कुरा व�तिुन� �पमा वादी 
प�ले पिु� गनु�पन�मा सो गन� सकेको नदेिखदँा जाहेरी 
दरखा�त र सह�ितवादीले अदालतमा गरकेो बयानकै 
आधारमा कसरुदार ठह�याउन ु �यायोिचत देिखदैँन । 
नेपाल सरकार िव�� कमल घत� मगरसमेत (न.े
का.प. २०७५, िन.न.ं १००९७, अङ्क ९) को 
म�ुामा समेत “फौजदारी कसुरमा अिभयु�ह�उपरको 
कसुर वादीले िन:स�देह �पमा �मािणत गनु�पन� 
ह��छ । यसलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
ले पिन �प�ट �पमा �यव�था गरकेो पाइ�छ । 
कसुर शङ्कारिहत तवरले �मािणत ह�ने �माण वादी 
प�ले पेस गन� नसकेको अव�थामा �यसको सुिवधा 
अिभयु�ले पाउने ह��छ । कसुर �मािणत गन� कसैले 
कसैलाई पोल गनु� र सोका आधारमा नेपाल सरकारले 
कसैउपर अिभयोग लगाउनु मा� पया��त ह�ँदनै । गरकेो 
पोल र लगाएको अिभयोग व�तुिन�ठ �माणह�बाट 
शङ्कारिहत िकिसमबाट समेत पुि� ह�नुपन�” भनी 
िस�ा�त �ितपादन भएको पाइ�छ । यसरी �माणको 
अभावमा शकंाको सिुवधा �ितवादीले पाउने नै 
देिख�छ । ��ततु िस�ा�त र �ितवादीह� िववश थापा, 
साजन ग�ुङ, सरुज ग�ुङ, िनम�ल सापकोटा र िव�म 
ग�ुङ कसरुमा इ�कार रही गरकेो बयान, अपराधसगँ 
स�बि�धत केही व�त ुफेला नपरकेो भ�ने खानतलासी 
मचु�ुका तथा िनजह�का सा�ीह�ले िनजह�को 
इ�कारी बयानलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो 
अव�थामा वादीले शङ्कारिहत तवरले दाबी �मािणत 
गन� �माण प�ुयाउनसमेत नसकेको देिखदँा चोरी ज�तो 
कसरु अपराधमा दोषी ठहर गन� िम�ने दिेखएन । 
�ितवादीह� िववश थापा, साजन ग�ुङ, सरुज ग�ुङ 

र िनम�ल सापकोटालाई सफाइ िदने गरी पनुरावेदन 
अदालत बटुवल �प�दहेीबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखने । 

मौकामा र अदालतमा कसरु अपराध �वीकार 
गन� �ितवादी िदलबहादरु ठाडाको हकमा िवचार गदा�, 
जाहेरवालाले आ�नो घरबाट िबगो �.८६,५००।- 
बराबरको धनमाल चोरी भएको भनी जाहेरीमा उ�लेख 
गरी जाहेरी िदएकोमा �ितवादी िदलबहादरु ठाडाले 
जाहेरवालाको घरबाट नगद �.४७,५००।– चोरी 
गरकेो भनी कसरु अपराध �वीकार गरकेो देिख�छ । 
यस अव�थामा �ितवादी िदलबहादरु ठाडालाई मलुकु� 
ऐन चोरीको १४(१) नं. बमोिजम ११/

२
 मिहना कैद र 

�.९७५०।- ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई भएको स�ु 
नवलपरासी िज�ला अदालतको िमित २०६७।२।२४ 
को फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवल, �प�देहीको फैसलामा सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र यस 
अदालतबाट �ितपािदत उि�लिखत िस�ा�तसमेतको 
आधारमा यी �ितवादी िदलबहादरु ठाडाले �वीकार 
गरकेो रकम �.४७,५००।– ठहर गनु�पन�मा स�ु 
नवलपरासी िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन चोरीको 
१४(१) नं. बमोिजम ११/

२
 मिहना कैद र िबगो 

�.६५००।- कायम गरी सो िबगोको डेढी बढाई 
�.९७५०।- ज�रवाना गन� ठहर गरकेो फैसलालाई 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट स�ु फैसला सदर 
गन� गरकेोमा सो िबगो �.६५००।– कायम गरी गरकेो 
हदस�म फैसला िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई 
�ितवादी िदलबहादरु ठाडालाई िनजले चोरी गरकेो 
भनी �वीकार गरकेो िबगो �. ४७,५००।- िबगो कायम 
गरी िनजलाई मलुकु� ऐन चोरीको १४(१) नं. बमोिजम 
११/

२
 मिहना कैद र ठहरकेो िबगो �. ४७,५००।- 
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को डेढी ७१,२५०।- ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । अ�य 
�ितवादीह� िववश थापा, साजन ग�ुङ, सरुज ग�ुङ 
र िनम�ल सापकोटाको हकमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०६८।१।७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न 
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७५-WH-०१७५, 
ब�दी��य�ीकरण, कमलराज �साई िव. �िजता 
भुत�लसमेत

दाबीबमोिजम �रट िनवेदकका भितजा 
��योत �साई तथा भितजी ��युषा �साईलाई 
��यथ�ह�ले बदिनयतपूव�क, गैरकानूनी तवरले 
ब�दी बनाई राखेको अव�था हो, होइन ? भ�नेतफ�  
िवचार गदा�, ��यथ�म�येक� मेरी भाइ बहारी नाता 
पन� �िजता भतु�ल २०७३ सालमा �यानाडाबाट 
नेपाल आई माइतबाटै ब�दी��य�ीकरणको �रट म 
�रट िनवेदक र मेरो भाइ, ��यथ�को पित प�ुषो�म 
�साईका िव��मा दता� गरी सव��च अदालतबाट 
िमित २०७३।५।६ मा छोराछोरी दवुैलाई िनज 
�िजताकै संर�णमा िदने गरी �रट जारी भएकोले 
छोरा छोरी िलई िनज माइतीघर कोटे�रमा ब�न 
थािलन् । तर सव��च अदालतको उ� आदेशले म �रट 
िनवेदकको प�रवार तथा मेरो भाइलाई छोराछोरीसगँ 
भेटघाट गन� िदनबाट वि�चत गरकेो िथएन, उ� आदेश 
�ितकूल छोराछोरीसगँ भेटघाट गन� मा� िदइएन ब�क� 
��यथ� �िजताका बबुा आमा तलुसा भतु�ल र भोगे�� 
भतु�लसमेतको सहयोगमा छोराछोरी दवैुलाई हा�ो 
प�रवारको कुनै सद�यलाई थाहा जानकारी नै निदई 

िबना हा�ो सरस�लाह �यानाडा लैजाने काय� गरकेो 
ह�दँा म र मेरो प�रवारसगँ ती छोरा छोरीलाई बोलचाल, 
भेटघाट, स�ब�ध, स�पक�  गन� निदएको काय�ले िनज 
छोराछोरीलाई ब�दी बनाई राखेको अव�था देिखदँा 
छोराछोरीलाई यस अदालतमा उपि�थत गराई 
कानूनले तोकेको िनधा��रत उमेरबमोिजम छोरीलाई 
िन:सत��पमा र छोरालाई िनजको सहमितअनसुार 
मेरो िज�मा लगाई छोराछोरीह� िवदेशमा लगी िवदेशी 
नाग�रक बनाउने, धम� प�रवत�न गराउने ज�ता काय� 
गन� रोक लगाई पाउ ँ भनी मूल�पमा �रट िनवेदनमा 
दाबी िलएको अव�था देिख�छ । यस अदालतमा 
��यथ�म�ये �िजता �साईले ०७३-WO-०००५ नं. 
मा दता� गराएको ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी िदएको �रट िनवेदनमा यस अदालतबाट 
िमित ०७३।५।६ मा “िवप�ी पु�षो�म �साईको 
िज�मामा रहकेा बालक ��योत �साई र बािलका 
छोरी ��युषा �साईलाई आजैका िमितदेिख 
िनजह�क� आमा िनवेिदका �िजता �साई भुत�लले 
सुरि�तसगँ पालन पोषण गन� गराउन, िनजह�को 
िज�मा, �वा��य उपचारलगायत सबै काय�ह� गरी 
छोराछोरीको अिधकतम एवम ् सव��म िहत �ा� 
अिभभावक�व र �ाकृितक सरं�क�व िनवेिदकामा 
रहने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने 
ठहछ�” भनी आदेश जारी भइसकेको अव�था रहनकुो 
साथै सो �रटमा िनज बालबािलकासमेतलाई अदालतमा 
िझकाएर आमा बाबमु�ये कोसगँ बढी हेलमेल तथा 
खसुी देिख�छन् भ�ने स�ब�धमा बालमै�ी �पमा बाल 
�याय �णालीले िनद�शन गरकेो काय�िविध अन�ुप 
सोधनी गदा�समेत इजलासले िन�य�ल गरी बबुाको 
औषत तलुनामा �ाकृितक आमाले नै सरं�क�वमा 
�ाथिमकता पाउने भनी आदेश भएकोसमेत िमिसल 
सलं�न �माणको �पमा �ेिषत सो �रट िनवेदनमा 
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भएको आदशेको �मािणत �ितिलिपबाट देिखने ।
�रट िनवेदकले िनज छोराछोरीलाई ��यथ� 

�िजताले Canada लगेको ह�दँा भेटघाटसमेत गन� 
नपाउने अव�था आएको भनी िलएको �रट िनवेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा� , यी ��यथ� �िजता तथा िनजका 
छोराछोरीलाई यी �रट िनवेदकका भाइ प�ुषो�म 
�साई (िपता / पित) ले नै िनज आफूले Canada को 
आवासीय िभसा �ा�त गरपेिछ १३/१०/२०१३ AD मा 
Visa िदलाउन �वयं आफँै Principal Applicant मा 
बसी Visa मा सहमित िदएको अव�था यस अदालतमा 
िनवेदक �िजता �साई, ��यथ� प�ुषो�म �साई भई 
चलेको (०७३-WO-०००५ नं. को) �रटमा िनज 
प�ुषो�म �साईले िफराएको हाल �माणको �पमा 
यस �रटको िमिसलमा संल�न रहेको सो �रट (०७३-
WO-०००५) िनवेदनको िलिखत जवाफको �मािणत 
�ितिलिपबाट देिख�छ । ��यथ�का पित प�ुषो�म 
�साई आफँै Canada को �थायी आवासीय अनमुित 
िलएका �यि� ह�न् भ�ने बेहोरासमेत सो िलिखत 
जवाफबाट देिखएको अव�था छ । यस ि�थितमा 
िनजले Canada मा रहेका िनजका ब�चाह�सगँ 
किह�यै भेटघाट गन� नै नपाउने अव�थाको िव�मानता 
रह�छ भ�ने कुरा िव�सनीय दिेखएन । ��यथ�ह�ले 
िलिखत जवाफको साथ संल�न गरी �ेिषत गरकेो 
Canada को �कुलको िसफा�रसप� हेदा� यी नाबालक 
��योत �साई र ��यषुा �साई Aug. 15, 2017 देिख 
हालस�म Manmeet Singh Bhuller School, 
Calgery Alberta मा अ�ययन ग�ररहेको तथा यी दवुै 
ब�चाह�को नाममा Government of Canada ले 
Alberta Personal Health Card जारी ग�ररहेको 
अव�था िमिसल संल�न कागजातबाट दिेखएको 
छ । जसलाई �रट िनवेदक तथा िनजका प�बाट 
उपि�थत कानून �यवसायीले अ�यथा भ�न सकेको 

अव�थासमेत छैन । यसबाट ��यथ� �िजता �साईले 
आ�ना नाबािलक छोरा छोरीको सव��म िहत (Best 
Interest of the Child) अनकूुलकै काय� ग�ररहेको 
अव�था देिखने । 

साथै पित / िपता प�ुषो�म �साइ �वयलें 
२०७३ भा� २१ गते छोरा छोरी आ�नो संर�णमा 
रािखपाउ ँ भनी बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा २० अ�तग�त काठमाड� िज�ला अदालतमा 
िनवेदन दता�  गरी हाल सो िनवेदन िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
देिखदँा सो िवषयमा सोही िनवेदनबाट कानूनबमोिजम 
ह�ने नै ह�दँा िनवेदकले ��ततु ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदनबाट मलुकु� दवेानी सिंहता, २०७४ को दफा 
११५(५) बमोिजम ब�चाको उमेरलाई आधार देखाई 
ब�चा आ�नो िज�मामा रहन पाउनपुन� भनी िलएको 
दाबी स�ब�धमा यस ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट 
बो�न िम�ने नदेिखने ।

साथै �रट िनवेदकले आ�ना ब�चाह�लाई 
नेपाली नाग�रकबाट िवदशेी नाग�रक बनाउने तथा धम� 
प�रवत�नसमेत गराउने भनी िलएको अक� दाबीतफ�  
िवचार गदा�, ��ततु दाबीसमेत ब�दी��य�ीकरण 
�रटको रोहबाट िन�पण ह�न स�ने िवषय नह�दँा सो 
स�ब�धमा समेत केही बोिलरहन पन� देिखएन । तसथ�, 
�रट िनवेदक तफ� बाट उपि�थत ह�नभुएका कानून 
�यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने 
ि�थित नरहने ।

��यथ� �िजता �साईले यस अदालतबाट 
पाएको अिभभावक�व र संर�क�वको आदशेप�चात् 
आ�ना ब�चाह� �यानडामा लगी, �यानडामा 
ब�चाह� िलई बसी िश�ा दी�ासमेत िदइरहेको, 
अ�यथा �मािणत नभएस�म नाबालकको िनि�त 
आमा �ाकृितक र कानूनी सरं�क (Natural and 
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Legal Guardian) नै ह�न ेह�दँा अ�यथा भ�न स�न े
अव�था नरहने भनी यस अदालत पूण� इजलासबाट 
िनवेदक िववेक चािलसेसमेत िव. स�यवती 
चािलसेसमेत भएको ब�दी��य�ीकरणको �रट (ने.
का.प.२०६१, अङ्क ६, िन.नं.७३८९) मा कानूनी 
िस�ा�त �ितपादन भइरहेको अव�थासमेत देिखने । 

अतः मािथ उि�लिखत आधार कारणह� 
तथा �ितपािदत कानूनी िस�ा�तसमेतका आधारमा 
ब�दीको अव�था �थािपत भएको नह�दँा �रट िनवेदन 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� 
िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : राज ुपराजलुी
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना 
इित संवत् २०७६ साल जेठ १७ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं१४

मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी र मा.�या.�ी सु�मालता 
माथेमा, ०७४-CR-०४३८, ०४३९, बह�िववाह, 
रोिजना तामाङ िव. नेपाल सरकार

मन ु तामाङ र जाहेरवाली इ��कुमारी 
तामाङिबच लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद वा 
िमलाप� भएको स�ब�धमा हेदा�, जाहेरवाली इ��कुमारी 
तामाङ र �ितवादी मन ुतामाङिबच लो�ने �वा�नीको 
स�ब�ध िव�छेद ह�ने गरी स�ु गोरखा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।११।१४ मा िमलाप� 
भएको िमिसलबाट देिखन आउछँ । जबक� ��ततु 
बह�िववाह म�ुाको जाहेरी िमित २०७१।०१।२८ गते 
प�रसकेको छ । साथै मन ुतामाङ र रोिजना तामाङले 
२०६७ सालमा दो�ो िववाह गरकेो कुरा अनसु�धान 
अिधकारीसम� तथा अदालतमा समेत बयान गदा� 

उ�लेख गरकेो पाइ�छ । य�तो अव�थामा �ितवादी 
मन ुतामाङ र जाहेरवालीिबच १० वष�अगािड िववाह 
भएको र उनीह�िबच लो�ने �वा�नीको स�ब�धमा 
कानूनबमोिजमको स�ब�ध िव�छेद नभई तथा अंश 
िलई छु�ी िभ�न पिन नभई २०६७ सालमा यी �ितवादी 
मन ु तामाङले रोिजना (अिधकारी) तामाङलाई 
अक� िववाह गरकेो कुरामा िववाद रहेको देिखन 
आउदैँन । �ितवादीले रोिजना तामाङलाई २०६७ 
सालमा िववाह गरकेो तथा जाहेरवालीले मौकैमा 
भनेको बेला नै कुनै िलखत कागजातको आधारमा 
थाहा जानकारी पाएको भ�ने त�यसमेत पिु�ट ह�न 
सकेको पाइदँैन । तसथ� कानूनत: जाहेरवाली जेठी 
�ीमती घरमा ह�दँाह�दँै �ितवादी रोिजना (अिधकारी) 
तामाङसगँ दो�ो िववाह गैरकानूनी भई बह�िववाहको 
कसरु गरकेो कारणले पिहले गरकेो कसरुको सजायबाट 
कसरुदारले छुट पाउन स�ने अव�था नह�ने ।

मलुकु� ऐन, िववाहवारीको महलको ९ र ९(क) 
नं. मा भएको कानूनी �यव�थाका तथा यस अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधारमा �ितवादी मन ु
तामाङले िनजको �ीमती एवम् जाहेरवाली इ��कुमारी 
तामाङसगँ स�ब�ध िव�छेद नगरी तथा िनज अंश िलई 
छु�ी िभ�न नभई वैवािहक स�ब�ध कायम रहदँारहदैँ 
रोिजना तामाङसगँ अक� िववाह गरकेो र �ितवादी 
रोिजना तामाङले पिन �ितवादी मन ुतामाङको घरमा 
जेठी �ीमती जाहेरवाली रहेको जानकारी ह�दँाह�दैँ 
िनज �ितवादी मन ु तामाङसगँ िववाह गरकेो ह�दँा 
�ितवादीह� मन ु तामाङ तथा रोिजना तामाङलाई 
बह�िववाहमा कसरुदार ठहर गरी सोही महलको १० 
नं. बमोिजम सजायसमेत ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पोखराको फैसला अ�यथा नभई िमलेकै 
देिखने । 
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अत: उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादीह� मन ुतामाङ र रोिजना तामाङलाई मलुकु� 
ऐन, िववाहवारीको १० नं. बमोिजम सजाय गनु�पन�मा 
स�ु गोरखा िज�ला अदालतले सफाइ िदने गरी िमित 
२०७१।१२।१ मा भएको स�ु फैसलालाई उ�टी गरी 
�ितवादीह� दवुैजनालाई वादी दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, िववाहवारीको १० नं. बमोिजम जनही १(एक) 
वष�का दरले कैद र जनही �.५,०००।- (पाचँ हजार) 
का दरले ज�रवाना ह�ने ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत पोखराबाट भएको िमित २०७३।५।१३ 
गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामान�द�साद अिधकारी
क��यटुर: समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल काित�क २० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१५

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७२-CR-१२०६, बह�िववाह, सु�मा 
भुजसमेत िव. नेपाल सरकार

आ�नो लो�नेले स�ुमा भजुलाई बह�िववाह 
गरकेो भनी मौकामा िकटानी जाहेरी िदएको र सो 
िकटानी जाहेरी घटना िववरण कागज गन� मािनसह�ले 
खलुाई लेखाई िदएको बेहोरा तथा �ितवादी स�ुमा 
भजुको बाबलेु गरकेो कागजसमेतबाट �ितवादी 
अ�ताफ ह�सेन मसुलमान र स�ुमा भजुले बह�िववाह 
गरकेो त�य पिु� भइरहेको अव�था �ितवादीह�ले 
गरकेो इ�कारी बयान तथा जाहेरवालीले अदालतमा 
आई जाहेरीको �ितकूल गरकेो बकप� िव�वासलायक 
देिखएको अव�था नदेिखने ।

िनजै पनुरावेदकह� �ितवादी भएको यसै 

म�ुासगँ लगाउमा रहेको जारी म�ुामा गाउ ँ सज�िमन 
मचु�ुकामा भएको देिख�छ । उ� सज�िमन मचु�ुकाका 
अिधकांश �यि�ह�ले स�ुमा भजुलाइ� अ�ताफ 
ह�सेनले �वा�नी बनाइ� भाडाको घरमा राखेका र 
िनजले नै खाना खच� िदइ� आएको भ�ने बेहोरा लेखाइ�  
िदएको पाइ�छ । सो भनाइबाट समेत िनज पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले बह�िववाह गरकेो �प� देिखएको 
अव�थामा स�ु किपलव�तु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको फैसला िमलेकै देिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट समेत 
�ितवादी अ�ताफ ह�सेन मसुलमानले अिभयोग 
दाबीबमोिजम आ�नो घरमा जेठी �ीमती छँदाछँदै 
�ितवादी स�ुमा भजुसगँ बह�िववाह गरी र घरमा जेठी 
�ीमती भएको जानीजानी स�ुमा भजुले अ�ताफ 
ह�सेनसगँ बह�िववाह गरकेो कुरा शकंारिहत तवरबाट 
पिु� एवं समथ�न भएको ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई 
त�कालीन मलुकु� ऐन, िवहावारीको १० नं. बमोिजम 
जनही १ (एक) वष� ६ (छ) मिहना कैद र �.१०,०००।- 
(दश हजार) �पैया ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको 
स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०७१।१०।२५ गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत उपसिचवः तारा�साद डागँी
फैसला लेखनमा सहयोग गन� उपसिचवः धनिसहं िगरी
क��यटुरः च��ा ितिम�सेना
इित सवंत् २०७६ साल काित�क ३ गते रोज १ शभुम् । 
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७२-CR-१२०७, जारी, स�ुमा भजुसमेत 

िव. सिुनल भजु
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 § ०७२-CR-११६०, अशं, स�ुमा भजु िव. 
सिुनल भजुसमेत

२
मा.�या.�ी  पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७५-CR-०६०७, �यान मान� 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. ई�वरराज िगरीसमेत

�यानस�ब�धी महलको मािथ विण�त १५ 
नं. मा �प�सगँ उ�लेख भएको त�व “मनसाय” हो 
जसले उ�ोगको सै�ाि�तक प�सगँ तादा�यता 
रा�दछ । अथा�त् उ�ोगमा पिन �यही आपरािधक 
मनसाय रहनपुछ� , जनु कत��य �यानको कसरुको लािग 
आव�यक ह��छ । यहा ँ िनि�दत मनसाय, िनम�मता, 
दयाहीनता �यही �ेणीको ह�नपुछ�  जनु कत��य �यानमा 
ह��छ । उ�ोग ठहन�को लािग केवल तयारी मा� नभई 
अिभय�ुले वारदात घटाउने मनसायका साथ सोतफ�  
ग�भीर �यास गरकेो र सो काय� खतरनाक�पले पूण� 
अपराधको निजक (Dangerous proximity to 
the end) ह�नपुछ�  । अथा�त्  �यानस�ब�धीको १५ 
नं. मा उि�लिखत भाषामा भ�ने हो भने “मन�स�मको 
काम” गदा� पिन “कुनै कारणले” �यान मन� नपाएको 
ह�नपुछ�  । �ितवादीह�ले सडक िनमा�ण काय�मा अवरोध 
गदा� भएको िववाद झगडाको कारण पीिडतम�येका 
जाहेरवाला ल�य तामाङलाई घा चोट लागेको भनी 
जाहेरीमा उि�लिखत बेहोरा पीिडतह�को बकप�को 
बेहोरा र �ितवादीह�को बयान बेहोराबाट पीिडतह� र 
�ितवादीह�िबच सामा�य वादिववाद भएको कारणले 
कुटिपटस�म भएको कुरा िमिसल संल�न कागजातबाट 
देिख�छ । पीिडतह�को �यान मान� गरी �ितवादीह�को 
पूव�तयारी र �यान मान� मनसायसमेत रहेको भ�ने कुरा 
पिु� गन� सकेको पाइदैँन भने कसरु �मािणत गन�को 
लािग यथे� आधार �माणह� वादी प�ले पेस गन� 
नसकेको अव�थासमेतबाट �ितवादीह� ई�रराज 

िगरी, िवनोद �े�, कुमार तामाङ, िवनय �े�, िनरज 
तामाङ, सरु�े� �े� र रामकृ�ण �े�समेतले �यान मान� 
उ�ोगको कसरु गरकेो भ�न िम�ने नदेिखने ।

�ितवादीह� ई�रराज िगरी, िवनोद �े�, 
कुमार तामाङ, िवनय �े�, िनरज तामाङ, सरु�े� �े� 
र रामकृ�ण �े�समेतले पीिडतह�लाई मानु�पन�स�मको 
इवी मनसाय के हो, मानु� पूव�को योजना, तयारी क�तो 
िथयो भ�ने िवषय कहीकँतै नदेिखएको, पीिडतह�को 
घा जाचँ केस फारामको िववरण हेदा� Type of injury 
मा अङ्गभङ्ग नभएको, अङ्ग फो�रएको फुकािलएको 
नभएको, मन� वा नमन� भ�नेमा नमन�, Condition of 
Patient मा stable उ�लेख भएको देिखदँा पीिडतको 
�यानै मन�स�मको चोटपटक रहेको नदेिखको, �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम दाबी �मािणत 
गन� भार वादीलाई भएकोमा वादी नेपाल सरकारले 
व�तिुन� तवरबाट �ितवादीह�ले �यान मान� उ�ोगको 
कसरु गरकेो �मािणत गराउन सकेको नदेिखदँा 
उ�च अदालत पाटनले ��ततु म�ुालाई सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ अनसुार 
कुटिपटतफ�  प�रणत गन� गरी र �ितवादी ई�रराज 
िगरीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरुदार ठहर 
गरकेो स�ु अदालतको फैसला �ितवादी ई�रराज 
िगरीको हकमा केही उ�टी गरी िनज �ितवादी ई�रराज 
िगरीसमेतले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला सो 
हदस�म मनािसब नै दिेखयो । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर र उप�यायािधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: िववेिचत आधार, कारण र �माणह�बाट 
�ितवादीह�िबच कुटिपट भई �ितवादीह�कै चोटबाट 
पीिडतह� घाइते भएको देिखए तापिन िनजह�िबच 
पूव��रसइवी र �यान मान�स�मको मनसाय रहेको 
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िमिसल संल�न �माणबाट पिु� ह�न नसकेको, घाउ 
जाचँ केस फारमबाट पीिडतको शरीरमा लागेको घाउ 
चोटको �कृित �यान मन�स�मको ग�भीर नभएकोले 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ 
अनसुार कुटिपटतफ�  प�रणत गनु�पन�मा �ितवादी 
ई�रराज िगरीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम 
गरी सजाय गन� गरकेो हदस�मको िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतको िमित २०७३/०९/२८ को फैसला 
निमलेकोले केही उ�टी भई सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम ��ततु म�ुालाई 
कुटिपटमा प�रणत ह�ने र �ितवादीह� ई�रराज 
िगरीसमेतका िवनोद �े�, कुमार तामाङ, िवनय �े�, 
िनरज तामाङ, सरु�े� �े� र रामकृ�ण �े�समेतले 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७४।०९।२४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �काशद� भ�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-११९५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. जपे��बहादुर शाहीसमेत

वारदातको िदन काय��ममा जाने बहाना बनाई 
िविभ�न होटलमा मतृकलाई र�सी सेवन गराई राित 
घर जाने बहानामा �ितवादीह�ले कुटिपट गरी स�त 
घाइते बनाई खारखोलाको िभरबाट फाली �यहाबँाट 
�ितवादी भ�बहादरु ऐडी आ�नो घरमा भागी गएको 
र जपे��बहादरु शाही भा�ने �ममा र�सीको नसाले 
आफँै लडी घाइते भएको भ�ने अिभयोग दाबी िलएको 
देिख�छ । मतृक र �ितवादीम�येका जपे��बहादरु 
शाही सानैदेिखका िम�ने साथी भएको र िनजह� 

र अका� �ितवादी भ�बहादरु ऐडीिबच वारदातको 
िदनस�म कुनै झै-झगडा वादिववाद भएको भ�ने त�य 
िमिसल संल�न कागजातबाट ख�ुन आई पिु� भएको 
देिखदँनै । वारदातको िदन �वजबहादरु शाहीले दिलत 
मिहलालाई गाली गलौज गरकेो िवषयमा �ितवादी 
जपे��बहादरु शाही र मतृकको पहल �यासमा 
तोली �हरी चौक�मा झगडा िमलाप� गराएको भ�ने 
कुरा �वयम् जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�तबाट 
देिखन आएको पाइ�छ । �यसपिछ मतृक �मखु 
अितिथ रहेको एच.आर.सी. को काय��ममा मतृक 
र �ितवादी जपे��बहादरु शाहीसगैँ उपि�थत रहेको 
देिख�छ । काय��मप�ात् आ�नो �वइ�छाले िनजह�ले 
िविभ�न पसलमा र अि�तममा �ितवादी भ�बहादरु 
ऐडीको पसलमा गई र�सी िपएपिछ घरितर जाने भनी 
दवैुजना िहडेँको केही समयपिछ खारखोला िभरबाट 
पिहले �ितवादी जपे��बहादरु शाहीलाई बाया ँ हात 
भािँ�चएको र टाउकोमा चोट लागेको अव�थामा उ�ार 
ग�रएको र केही �थान परबाट मतृकलाई ग�भीर घाइते 
भएको अव�थामा फेला पारी उ�ार गरी उपचारको 
�ममा िनजको म�ृय ुभएको देिखने ।

मतृकको म�ृय ह�नमुा �ितवादीह�को कुनै 
सलं�नता छ, छैन भ�नेतफ�  िवचार गदा� �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुमा पूण� इ�कार रही वारदातको बारमेा 
िसलिसलेवार �पमा मौका र अदालतमा समेत 
बयान गरकेो पाइ�छ । मतृकलाई �ितवादीह�ले 
मानु�पन�स�मको कारण, पूव��रसइवी, उ�े�य, पूव�तयारी, 
योजना र मतृकमािथ जोिखमी हितयारको �योग 
ज�ता कुराको अभाव रहेको दिेख�छ । जाहेरवालाले 
पिहलो जाहेरी िददँा �ितवादी जपे��बहादरु शाहीसगैँ 
बसी र�सी खाएको कारण िनजउपर समेत शकंा गरी 
अनसु�धान ग�रपाउ ँभ�ने जाहेरी िदएको पाइ�छ भने 
दो�ो परुक जाहेरीमा �ितवादीह�ले मान� योजना 
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बनाई र�सी खवुाई कुटिपट गरी िभरबाट फालेको भ�ने 
दाबी गर े तापिन �ितवादीह�सगँ पूव��रसइवी रहेको 
र वारदातको िदन मतृक र �ितवादीह�िबच झगडा 
भएको भ�ने कुनै त�यगत �माणले जाहेरवालाको 
जाहेरी बेहोरा पिु� गन� सकेको देिखदैँन । पिहलो जाहेरी 
िददँा �ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी निदएको र 
सगँसाथमा रहेको कारण िनज �ितवादीबाट खलुाउन 
लगाई अनसु�धान ग�रपाउ ँ भ�ने जाहेरी िदएकोमा 
पिछ�लो जाहेरीमा िकटानी गनु�पन� आधार त�य के 
हो ? ख�ुन आएको छैन । पिहले नै �ितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी िदन ु नपन� आधार अव�था कारण 
केही ख�ुन आएको देिखदँनै । मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदनमा Blunt Force Injury to head, chest 
and back भ�ने उ�लेख भएको र मतृकको लासको 
िपठ्यु ँ िनधार शरीरका िविभ�न भागमा खोि�एको 
घाउ रहेको भ�ने लासजाचँ �कृित मचु�ुकामा 
देिखएको त�यलाई अनमुानको भरमा �ितवादीह�को 
कुटिपटका कारणबाट नै भएको हो भनी भ�ने कुरा 
शंकारिहत तवरबाट िमिसल सलं�न �माणबाट पिु� र 
�मािणत नभएको अव�थामा मतृक िभरबाट लड्दाको 
प�रणाम �व�प आएको शव परी�ण �ितवेदन र 
लासजाचँ �कृित मचु�ुका हो भनी मा�नपुन� दिेखने ।

जाहेरवालाले अदालतमा बकप� गदा� 
घटना�थलमा प�ुदा �ितवादी जपे��बहादरु शाही 
रोडको तलितर खसेको, मतृक र �ितवादी खसेको 
ठाउकँो दूरी क�रब १५ िमटर फरक रहेको भनी उ�लेख 
गरकेोबाट यसरी �ितवादी जपे��बहादरु शाही �वयम् 
मतृक लडेको िभरमा लडेको ि�थितले �ितवादीको 
इ�कारी बयानलाई बल पगेुको देिख�छ । जाहेरवालाको 
अदालतको बकप�मा “हामी तीनजना दाजभुाई मतृक 
दाजकुो खोजीमा घरबाट टच�लाइट बलेको �थानितर 
प�ुदा टच�लाइट नजलेको र हामीह�ले जोर जोरले 

बोलाउदँा कुनै �िति�या नआएपिछ हामीह� आ�नो 
घरितर फक� ने �ममा हामीह�ले घटना�थलतफ�  
िफता� भई हेदा� �ितवादी जपे��बहादरु शाहीले िभरबाट 
हामीह�लाई यता तलितर आउ भनी भ�दा हामीह� 
�यहाबँाट िसधै तल खो�साितर गई हेदा� मतृक दाज ु
घाइते अव�थामा फेला पारकेा ह�” भनी बेहोरा 
उ�लेख गरकेो देिखदँा �ितवादीले मतृकसमेतलाई 
उ�ार गन� आफू घाइते अव�थामा पिन घटना�थल 
देखाउन सहयोग गरकेो पिु� ह�न आएको दिेख�छ । 
यसरी जाहेरवालाको बकप�बाट पिन �ितवादीह�को 
मतृकलाई कुटिपट गरी स�त घाइते बनाई िभरबाट 
फाली मान� मनसाय र योजना नभएको र मानु�  नै 
पन� पूव��रसइवीसिहतको कुनै कारण अव�थासमेत 
कहीकँतैबाट पिु� भएको नदेिखने । 

मौकामा बिुझएका मािनसह�ले अदालतमा 
उपि�थित भई बकप� गदा�समेत �ितवादी जपे�� 
शाही र मतृक वारदातको िदनसगैँ मादक पदाथ� 
सेवन गरी रातमा मा� घर फक� ने �ममा एका�त 
ठाउमँा पगेुपिछ �ितवादीह� दवैु िमली कुटिपट 
गरी बाटोबाट तल फालेका ह�न् भनी लेखाई िदएका 
भ�ने वादी प�को िजिकर बेहोरातफ�  हेदा� िनजह� 
वारदातको ��य�दश� पिन नरहेको भनी िनजह�को 
अनसु�धानका बखत गरकेो कागज र अदालतसम�को 
बकप� बेहोरासमेतबाट ��ट भएको प�रि�थितमा 
केवल अनमुान, शंका र अिनि�त �माणको आधारमा 
कसैलाई पिन दोषी करार गनु�  फौजदारी �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�ने देिखएको ि�थितबाट वादी प�को 
पनुरावेदन स�माण पिु� ह�न स�ने देिखएन । साथै मतृक 
एच.आर.सी. को बैठकबाट फक� पिछ �ितवादीह�ले 
मतृकलाई र�सी खवुाएर मानु�पन�स�मको कारण, 
उ�े�य र मनसाय रहेको भनी वादी प�ले व�तिुन� 
�माणका साथ शंकारिहत तवरबाट पिु� गन� सकेको 
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नदेिखने ।
�य�तै �ितवादीह�को पोिल�ाफ टे�ट 

गदा�समेत मतृकउपर घटना घटाउनमुा िनज 
�ितवादीह�को कुनै भूिमका नरहेको भ�ने �प� 
ह�दँा �ितवादीह�उपरको अिभयोग दाबी �थािपत 
भएको नदिेखएको ि�थित र उि�लिखत आधार 
कारणह�सममेतबाट �ितवादी भ�बहादरु ऐडीलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु 
बाजरुा िज�ला अदालतको िमित २०७३।८।२० को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने र अका� �ितवादी 
जपे��बहादरु शाहीउपरको अिभयोग दाबी ठोस र 
शंकारिहत तवरबाट पिु� नभएको अव�थामा सफाइ 
िदनपुन�मा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत १४ नं. को कसरु कायम गरी 
१० वष� कैद गन� गरी भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
स�ु बाजरुा िज�ला अदालतको िमित २०७३।८।२० 
को फैसला िनजको हकमा बदर भई �ितवादी 
जपे��बहादरु शाहीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहर गरी दवुै �ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ िदने गरी भएको उ�च अदालत िदपायलको 
फैसला मनािसब नै देिखने ।

�ितवादी जपे��बहादरु शाह र मतृक 
बा�यकालदेिखकै साथी रहेको, वारदातको िदन 
काय��म सकेप�ात् िनजह� हािद�कताका साथ 
िविभ�न ठाउमँा सगैँ बसी र�सी खाएको भनी उ�लेख 
भएको कुरामा दवैु प�को िववादरिहत �वीकारोि� 
र त�यसमेतबाट मतृक र �ितवादीिबच पूव�वत् एव ं
त�काल समयमा कुनै िकिसमको कटुतापूण� स�ब�ध 
रहेको भनी भ�न सिकएको पिन देिखदैँन । केवल शंका 
र अनमुानको भरमा कसैलाई दोषी करार गनु�  फौजदारी 
�यायको िस�ा�तअनकूुल मािनदैँन । कसैउपर 
अिभयोग लगाउन ुमा� �या� ह�दैँन । �य�तो अिभयोग 

दाबी पिु� गनु�पन� दािय�व अिभयोजन प�मा नै रहने 
ह��छ । ��ततु िववादमा वादी प�ले आ�नो अिभयोग 
दाबी �वत�� र शंकारिहत �माणबाट खि�बर गराउन 
नसकेको ि�थितमा अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर तथा सोही पनुरावेदन 
बेहोराबमोिजम ग�रपाउन �योजनाथ� ��यथ� िझकाई 
पाउ ँ भ�ने बेहोराको वादी प�को बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ उि�लिखत त�य, आधार, 
�माणह�, कानूनी �यव�थासमेतका आधारमा 
स�ु बाजरुा िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादीह� जपे��बहादरु शाही र भ�बहादरु 
ऐडीउपरको आरोिपत कसरु पिु� ह�ने त�यगत �वत�� 
र िव�सनीय �माणको अभाव रहेबाट �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी उ�च 
अदालत िदपायलबाट िमित २०७५।०२।०२ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: �काशद� भ�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७५-CR-११९७, �यान मान� 
उ�ोग र डाँका, नेपाल सरकार िव. �ीराम प�तसमेत

�ितवादीह�ले पीिडत घाइतेलाई मान� 
उ�े�यबाटै कुटिपट गरकेो देिखदँैन । पीिडतलाई मान� 
नै उ�े�यबाट ३/३ जना �ितवादीह�ले हितयार �योग 
गरी कुटिपट गरकेो भए घाइते मा� बनाई पीिडतलाई 
छाडी जानपुन� अव�था कारण केही देिखदँैन । साथै 
कुनै ते�ो प�ले ह�त�ेप गरी मन�बाट बचाएको 
कारणले पीिडत ब�न गएको भ�ने िमिसल सलं�न 
कुनै पिन त�य तथा �माणह�बाट पिु� ह�न सकेको 
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देिखदँैन । पीिडत जाहेरवाला र घटना िववरणको 
कागज गन� वादीका सा�ीह�लगायत कसैले पिन 
अदालतसम�को बकप� बेहोरामा ते�ो प�को 
ह�त�ेपबाट पीिडतह�को �यान मन� नपाएको हो भनी 
लेखाउन सकेको दिेखदँैन । पीिडतह�को घाउजाचँ 
केस फारामबाट पिन पीिडतलाई मन�स�मको घाउ चोट 
भएको दिेखदैँन । घाउजाचँ केस फारामको मन� वा नमन� 
भ�ने महलमा नमन� (not fatal) भनी उ�लेख गरकेो 
देिखने ।

यसरी उि�लिखत त�य र मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं. मा भएको कानूनी 
�यव�थामा �प�सगँ उ�लेख भएको अपराधको त�व 
“मनसाय” हो, जसले उ�ोगको सै�ाि�तक प�सगँ 
तादा�यता रा�दछ । अथा�त् उ�ोगमा पिन �यही 
आपरािधक मनसाय रहनपुछ� , जनु कत��य �यानको 
कसरुको लािग आव�यक ह��छ । यहा ँिनि�दत मनसाय, 
िनम�मता, दयाहीनता �यही �ेणीको ह�नपुछ�  जनु कत��य 
�यानमा ह��छ । उ�ोग ठहन�को लािग केवल तयारी मा� 
नभई अिभय�ुले वारदात घटाउने मनसायका साथ 
सोतफ�  ग�भीर �यास गरकेो र सो काय� खतरनाक�पले 
पूण� अपराधको निजक (Dangerous proximity to 
the end) ह�नपुछ�  । अथा�त्  �यानस�ब�धीको १५ नं. 
मा उि�लिखत भाषामा भ�ने हो भने “मन�स�मको काम” 
गदा� पिन “कुनै कारणले” �यान मन� नपाएको ह�नपुन� । 

पीिडतह� र �ितवादी �ीराम प�तको 
प�रवारिबच ज�गाको सामा�य वादिववाद रहेको कारणले 
कुटिपटस�म भएको कुरा पीिडतह� र �ितवादीह�ले 
�वीकार गरकेो िमिसल सलं�न कागजातबाट 
देिख�छ । पीिडतह�को �यान मान� गरी �ितवादीह�को 
पूव�तयारी र �यान मान� मनसायसमेत रहेको भ�ने कुरा 
पिु� गन� स�ने यथे� आधार �माणह� वादी प�ले पेस 
गन� नसकेको अव�थासमेतबाट �ितवादीह�ले �यान 

मान� उ�ोगको कसरु गरकेो भ�ने तक� सगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

यसरी िमिसल संल�न त�य तथा कागज 
�माणह�बाट ��तुत वारदात �यानस�ब�धी महलको 
१५ नं. अ�तग�तको नदेिखएको अव�थामा जाहेरवाला 
तथा पीिडतले �यान मान� उ�े�यबाटै कुटिपट भएको 
हो भनी लेखाएको आधारमा मा�ै �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठह�याउन ु कानून 
तथा �यायको रोहमा िम�ने नदेिखने । 

उि�लिखत कानूनी �यव�थाको आधारमा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको �ितवादीह�ले 
डाकँा गरकेो भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरतफ� , िवचार 
गदा� मलुकु� ऐन चोरीको महलको १ नं. िवपरीत ६ नं. 
को कसरुमा १४ नं. बमोिजम सजायसमेत ग�रपाउ ँभ�ने 
अिभयोग दाबी रहेकोमा डाकँाको दाबी प�ुन नस�ने गरी 
भएको फैसला िमलेको छैन भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
रहेको देिख�छ । जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�तमा 
तथा पीिडतह�को कागज बेहोरामा �ितवादीह�ले 
कुटिपट गरी बेहोस बनाई पीिडत �काश िबडारीसगँ 
रहेको १.५ तोलाको न�बरी सनु चेन डाकँा गररे लगेको 
भनी लेखाएको भए पिन �ितवादीह�ले पीिडतको 
साथबाट सनु चेन डाकँा गरी लगेको कुरा व�तिुन� 
आधार �माणबाट पिु� ह�न सकेको देिखदँनै । सनु चेन 
डाकँा गरकेो भने तापिन उ�लेख भएको उ� सनुको 
चेनको अि�त�व  रहेको भ�ने �माण पेस ह�न सकेको 
पिन देिखदैँन । उ� डाकँा भएको भिनएको सनुको 
चेन �ितवादीह�को साथबाट बरामद भएको पिन 
देिखदँनै । डाकँा ग�रएको चेनको स�ब�धमा पूण� 
िववरणसिहत यो य�तो �कारको चेन यो यस 
िमितमा ख�रद गरकेो हो भनी िबलसमेत पेस ह�न 
आएको दिेखदैँन साथै चेन खोसी िलदँा घाटँीमा 
कुनै घाउ चोटपटकसमेत रहेको देिखदँैन । उ� चेन 
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�ितवादीह�म�ये को कसले के कसरी खोसी िलएका 
ह�न् भनी सोसमेत ��ट �पले जाहेरवालाबाट ख�ुन 
आएकोसमेत नदेिखने ।

�ितवादीह�ले मौकामा तथा अदालतमासमेत 
डाकँाको कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । 
पीिडतह� तथा जाहेरवालाको भनाइ कुनै पिन �वत�� 
�माणह�बाट पिु� ह�न सकेको देिखदँैन । उ� डाकँा 
भएको कुरालाई वादी प�ले शंकारिहत तवरबाट 
िववादरिहत �माण पेस गरी �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ अनसुार पिु� �मािणत ह�न आएको नदेिखको 
अव�थासमेतबाट वादी दाबीबमोिजम डाकँातफ� को 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�नपुन� अव�था देिखदँैन । �यसैले अिभयोग 
दाबी नप�ुने गरी भएको फैसला बदर गरी अिभयोग 
दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर र सोही पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार कारण र िमिसल 
संल�न �माणह�बाट कुटिपटको वारदातस�म �थािपत 
ह�न आएको ह�दँा, मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १ 
नं. िवपरीत १५ नं. बमोिजमको कसरुमा सोही नं. 
बमोिजम �ितवादीह� जयराम प�त र �ीराम प�तलाई 
५(पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई भएको स�ु 
धािदङ िज�ला अदालतको िमित २०७४/१०/०८ को 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादीह� जयराम प�त र 
�ीराम प�तलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. र १५ नं. तथा ऐ.चोरीको १ र ६ नं. बमोिजमको 
कसरुमा ऐ.१४(३) नं.बमोिजम कसरु कायम गरी 
�ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहर र वारदातको �ि�याबाट कुटिपटको वारदात 
देिखन आएकोले सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 

को दफा २७ बमोिजम पीिडत प�ले सकार गर े��ततु 
िमिसल �माणबाट सोतफ�  कारबाहीसमेत ह�ने ठहर 
गरी भएको भएको उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७५।४।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �काशद� भ�
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१६

१
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी कुमार र�ेमी, 
०७१-CI-०९२८, ज�गा िखचोला क�पाउ�ड हटाई 
चलन, सहजान खातुन िव. ड�बरबहादुर ब�नेत

वादी ड�बरबहादरु खड्काको नाम दता�को 
िक.नं. १८१२ को ज�गाको �े�फल ०-०-१५ रहेको 
दता� �े�ताबाट देिखयो । िमित २०६८।१२।९ को 
नापी काया�लय सनुसरीले �ायल चेक गरी पठाएको 
प�बाट िक.नं. १८१२ को ज�गाको �े�फल ०-०-
१५ देिखदँा �े�ताअनसुारकै ज�गा कायम भएको 
देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादी सहजान खातनुको 
दता� �े�ताबाट िनजको िक.नं. २४०८ को ज�गाको 
�े�फल ०-०-१६ देिख�छ । �ायल चेकबाट िनजको 
िक.नं. २४०८ को ज�गाको �े�फल ०-०-१६ नै 
कायम भई �े�ताबमोिजम नै रहेको दिेखने । 

वादी ड�बरबहादरु खड्काको दता� �े�ता र 
�ायल चेकबाट िक.नं. १८१२ को ज�गाको �े�फल 
०-०-१५ रहेकोमा िमित २०७०।१२।६ को न�सा 
मचु�ुकाबाट न.नं. १३ र १४ को िक.नं. १८१२ मा 
०-०-१० वादीको िनिव�वादको ज�गा देिख�छ । िक.नं. 
१८१२ मा �ायल चेक र दता� �े�ताभ�दा ०-०-
५ ज�गा कम देिखन आयो । पनुरावेदक �ितवादी 
सहजान खातनुको िक.नं. २४०८ न.नं. २, ३ र ८ मा 
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जिनई िनिव�वाद हक भोगको ०-०-१६ ज�गा दिेखदँा 
दता� �े�ता र �ायल चेकअनसुारकै ज�गा पगेुको 
देिख�छ । िववािदत ज�गाको �े�फलह� जोड्दा 
�े�ताभ�दा बढी ज�गा �ितवादीको भोगमा रहेको 
देिखने ।

न�साको आकृित �कृितलाई म�यनजर गदा� 
पिन वादीको िक.नं. १८१२ को ज�गाको उ�रतफ� बाट 
िमची �ितवादीले पखा�ल लगाएको न.नं. ६ बाट �प� 
�पमा देिखएको छ । सो न.नं. ६ को ज�गाको �े�फल 
न. नं. ४ र ५ मा समावेश छ भनी न�सा कु�डलीमा 
उ�लेख छ । सो  ह�दँा  न.नं ४ को ०-०-२१/

२
 र न. 

नं. ५ को ज�गाको  �े�फल ०-२१/
२
 देिखदँा सो ज�गा 

र वादीको न.नं. १३ र १४ को िनिव�वादको ज�गाको 
�े�फल ०-०-१० समेत जोड्दा �ायल चेक र 
�े�ताबमोिजमको वादीको ज�गा प�ुदछ । �यसकारण 
न.नं. ६ को क�पाउ�ड वाल पखा�ल वादीकै िक.नं. 
१८१२ को ज�गामा पारी िखचोला गरी बनाएको 
देिख�छ । य�तो अव�थामा िववािदत न.नं. ६ को 
ज�गामा बनाएको पखा�ल वादीकै िक.नं.१८१२ को 
ज�गामा बनाएको भ�ने देिखदँा वादी दाबीको ज�गामा 
�ितवादीले िखचोला गरकेो �प� �पमा देिखएकाले 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा बदर ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार �माणबाट न�सा 
मचु�ुकाबाट �ितवादीले न.नं. ६ मा उ�लेख भएको 
पखा�ल वादीको दता� �े�तािभ�को ज�गामा पन� गरी 
िनमा�ण गरी िखचोला गरकेो देिखन आएकाले वादी 
दाबी नप�ुने भनी सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।३।१३ मा भएको फैसला उ�टी गरी न�सा 
नं. ६ को क�पाउ�ड वाल पखा�ल हटाई सो ज�गाबाट 
�ितवादीको िखचोला मेटाई वादीले चलन पाउने ठहर 

गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
िमित २०७१।२।२१ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दाहाल
क��यटुर: दिेवमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १८ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CI-०९२९, ज�गा 

िखचोला क�पाउ�ड हटाई चलन, सहजान 
खातनु िव. मेनकुा खड्का ब�नेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी कुमार र�ेमी, 
०७२-CR-१०४१, अदालतको अवहेलना, �याम 
सु�दर साह िव. ई�वर म�डल धानुक

साव�जिनक बाटोमा कुनै बाधा अवरधे गन� 
गरी कुनै िनमा�ण काय� नगनु� , नगराउन ु भनी ��यथ� 
यी पनुरावेदक �ितवादीको नाममा अ�त�रम आदेश 
जारी भएको देिख�छ । सो अ�त�रम आदेशको 
जानकारी यी पनुरावेदकको नाममा िमित २०६९।१।८ 
मा तामेल भएको भ�ने तामेली �यादको �ितबाट 
�प��पमा देिखएको छ । सो �याद िनज आफँैले बझुी 
सहीछापसमेत गरकेो देिखयो । पनुरावेदक �ितवादीले 
�रट नं.०७४१३ को िनषेधा�ा म�ुामा सो म�ुा पनु�अिघ 
नै आफूले घरको त�लाको छत ढलान गरी छ�जीसमेत 
िनमा�ण ग�रसकेको भनी िलिखत जवाफ िफराएको 
देिख�छ । यी पनुरावेदकले जनकपरु नगरपािलकाबाट 
िमित २०६६।८।१६ मा भवन िनमा�णको अनमुित 
प� िलएको र सो प�ानसुारको समयमा काय� स�प�न 
नगरी पनुः २०७०।८।१४ मा भवन िनमा�ण स�प�न 
गन� �याद थप िलएको अव�था छ । िमित २०६९।१।७ 
मा अ�त�रम आदेश जारी भएको छ । िनजले भवन 
िनमा�णका िमित २०७०।८।१४ मा थप समय माग 
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गरकेोबाट िनमा�ण काय� नरोिकएको ��ट देिखने ।
�रट नं. ०७४१३ को िनषेधा�ा म�ुामा 

भएको िमित २०६९।१।१४ को अ�त�रम आदेशलाई 
िनर�तरता िदने स�ब�धमा छलफल ह�दँा �माणको 
�पमा िववािदत घरको फोटोह�समेत पेस गरकेो 
देिख�छ । सो फोटोह�बाट घरको पिहलो त�ला र 
छ�जी ढलान भएको अथवा पिहले नै काय� स�प�न 
भएको भ�ने देिखएको छैन । िनमा�ण काय� भइरहेको 
��ट�पमा दिेख�छ । यसबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादीले अ�त�रम आदेश �ा�त भएपिछ पिन सो 
आदेशलाई पालना गरकेो भ�ने देिखएन । अ�त�रम 
आदेश �ा� भएपिछ पिन िनर�तर काय� ग�ररहेको पिु� 
ह�दँा जानाजान (Willful) नै अदालतको आदेशको 
अव�ा गरी अवहेलना गरकेो ��ट ह�न आयो । तसथ�ः 
आफूले अदालतको अवहेलना गरकेो छैन । अदालतको 

आदशेको अव�ा गरकेो भनी अवहेलना ठहर गरी 
आफूलाई सजाय गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको फैसला बदर ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादी �यामस�ुदर साहलाई �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा १८(२) बमोिजम 
अदालतको अवहेलनामा �.५००।- (पाचँ सय) 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरेको त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको िमित २०६९।१०।२३ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दाहाल
क��यटुर: दिेवमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १८ गते रोज ४ शभुम् ।
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