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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 बुलेिटन, २०७६, फागुन – १, पृ� १ 

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

सूचना 

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

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

सबैको लािग जानकारी   गराइ�छ । 
ने.का.प.को अित�र�ाङ्क २०७२ र २०७३ �मश: �काशन ह�दैँ गरकेो पिन 
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव��च अदालतबाट नेपाल कानून पि�का 
संवैधािनक इजलास ख�डको छु�ै �काशन भएको जानकारी गराउन चाह�छ� । यस 
वष� वातावरणसगँ स�बि�धत फैसलाह�को सङ्गालो, २०७६ पिन �काशन 
भएकाले आ�नो �ित बेलैमा सरुि�त गन� स�बि�धत सबैको लािग अनरुोध छ ।  
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इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७१-CR-०६७०, कत��य �यान, 
खेमराज ब�नेत िव. नेपाल सरकार

�ितवादीसगँ मतृक छोरीको सामािजक रीत 
पर�पराअनसुार िववाह भएकोमा �ितवादी र मतृक 
छोरीिबच पा�रवा�रक वैमन�यता उ�प�न भई छोरी 
माइत गएको अव�थामा समेत �ितवादी �वाई ं छोरी 
िलन गएकोमा छोरीलाई तेरो घरबार िब��छ जा 
भ�दासमेत मेरो लास मा� दे�न ुह��छ भनी भ�दासमेत 
मतृक छोरीको भिव�यसमेतलाई �यानमा राखी घर 
पठाएकोमा �ितवादीले धा�रलो हितयार �हार गरी 
कत��य गरी मारकेोले कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ
भनी िदएको जाहेरी दरखा�तलाई समिथ�त ह�ने गरी 
अदालतसम� उपि�थत भई जाहेरवालाले बकप� 
ग�रिदएको पाइ�छ । मौकामा बिुझएका मािनसह� 
िच�मान काक�समेतले ग�रिदएको व�तिु�थित 
मचु�ुकासमेतबाट यी �ितवादी खेमराज ब�नेतले 
आ�नै �ीमती �रता भ�ने न�दकुमारी ब�नेतलाई 
खकुुरीज�तो धा�रलो जोिखमी हितयारले �हार गरी 
घाइते बनाई उपचारको िसलिसलामा म�ृय ु भएको 
पिु�ट ह�न आएको देिखदँा �ितवादी खेमराज ब�नेतले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत 
१३(१) नं.बमोिजमको कसरु गरकेो दिेखन आउने ।

�ितवादी खेमराज ब�नेतले अिधकार�ा�त 
अिधकारी तथा स�ु अदालतसम� वैदेिशक 
रोजगारीबाट कमाई गरी पठाएको �पयाकँो िहसाब 
िकताब मा�दा निदएकोले �रसले खकुुरी �हार गदा� 
सोही खकुुरीको चोटबाट मेरी प�नीको म�ृय ुह�न गएको 
हो भनी आरोिपत कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो 
देिख�छ । मतृकको टाउकोमा २/३ ठाउमँा काटी ख�पर 

फुटी िगदी बािहर िन�केको देिखएको भ�ने घटना�थल 
तथा लास जाचँ �कृित मचु�ुकाबाट देिख�छ । जाहेरी 
बेहोरालाई समिथ�त ह�ने गरी स�ु अदालतमा उपि�थत 
भई जाहेरवालाले बकप� ग�रदएको देिखदँा �ितवादी 
खेमराज ब�नेतले आ�नै �ीमती न�दकुमारी ब�नेतको 
टाउकोज�तो संवेदनशील अंगमा खकुुरी �हार गरी 
कत��य गरी मारकेो त�य पिु�ट ह�न आएको देिखदँा 
िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) को कसरुमा १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी स�ु सनुसरी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९/०६/२४ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट 
िमित २०७१/०२/१४ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा अ�यथा गनु�पन� अव�था नदिेखने ।

घटनाको प�रि�थित तथा प�रवेशलाई हेदा� 
वारदातमा खकुुरीज�तो घातक जोिखमी हितयार 
�योग गरी टाउकोज�तो सवंेदनशील अंगमा पटकपटक 
�हार गरी मतृकको म�ृय ु भएको देिखदँा मलुकु� ऐन 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �ितवादीलाई कम सजाय 
गनु�पन� अव�था नदेिखने ।   

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादी खेमराज ब�नेतले आ�नै �ीमती �रता भ�ने 
न�दकुमारी ब�नेतलाई खकुुरी �हार गरी कत��य 
गरी मारकेो पिु�ट ह�न आएको देिखदँा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. को कसरुमा 
सोही महलको १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहरी सनुसरी िज�ला अदाललतबाट 
िमित २०६९/०६/२४ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०७१/०२/१४ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माग� १७ गते रोज ६ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१५८२, चोरी, 
नेपाल सरकार िव. ितलक थापामगरसमेत

व�त ु वा सामान ढुवानी गदा� तोिकएको 
प�रमाण तोिकएको समयमा तोिकएको �थानमा 
प�ुयाउने दािय�व कसैले पूरा नगरी सामान वा व�तकुो 
प�रमाणमा िहनािमना गरकेो दिेखए उ� काय�बाट 
देवानी दाय�व िसज�ना भए पिन फौजदारी कसरुको 
िसज�ना ह�ने अव�था नदेिखने । �ितवादीले जगद�बा 
ि�टल �ा.िल.बाट लोड भएको १७९०० के.जी. रड 
उमाशंकर �ेिडङमा प�ुयाउने दािय�व पूरा नगरी सो 
प�रमाणम�ये १९२० के.जी. घटी रड प�ुयाएबापत 
देवानी दािय�व बेहोनु�  पन�मा िववाद देिखएन । 
�ितवादीले कवाड पसलबाट बरामद भएको १९२० 
के.िज. रड धनीको म�जरुी र सहमितबेगर धनीको हक 
मेटाई आफूले िलनखानको लािग बेइमानीको िनयत 
राखी �ितवादीम�येको राज ु साहलाई िब�� गरकेो 
भ�ने त�य वादी नेपाल सरकारले आ�नो सा�ी गवाह 
अदालतसम� उपि�थत गराई शंकारिहत तवरले 
�मािणत गराउनपुन�मा जाहेरवालालगायत वादीका 
सा�ी अदालतसम� उपि�थत नभएको दिेखदँा 
�ितवादीको िलने खाने बदिनयत �मािणत ह�न सकेको 
नदेिखने ।

�ितवादी ितलक थापा मगरले बरामद १९२० 
के.िज. रड चोरी गरकेो कसरु �मािणत ह�न नसकेको 
अव�थामा �ितवादी राज ु साहलाई चोरीको सामान 
भ�ने जानी-जानी ख�रद गरकेो भ�ने त�य �वतः पिु� 
ह�न सकेको देिखन नआउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादीह� ितलक थापा मगर र राज ुसाहलाई सफाइ 
िदने गरी स�ु िज�ला अदालतले गरकेो फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७१।१०।२५ मा भएको फैसला िमलेको दिेखन 

आएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः लोकबहादरु हमाल
क��यटुरः िमन ुशाही
इित संवत् २०७६ साल मंिसर १४ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६८-CR-०५२८, आयकर, 
सुरशे �धान िव. िस�ा�तराज पा�डेय

क�पनीले ऋणको स�पि� स�ुमा Auction  
को �पमा सकारकेो भए तापिन पिछ िब�� गदा� दाबी 
ऋणभ�दा पिन कम मू�यमा िब�� गरकेो देिख�छ भने 
स�पि� िब�� गदा� खलुा �ितयोिगताबाट िललाम 
बढाबढ गरकेो पिन देिखदैँन । करदाता  क�पनीको  
िमित  ३।४।२००३ तारखेमा भएको ६८  औ ंBoard 
Meeting को Minute हेदा� New Makalu Carpet 
Industries िशष�कअ�तग�त “We have option of 
initiating legal action against the guarantor 
and to auction the mortgaged properties and 
also seek recourse to the guarantor’s other 
properties” भनी उ�लेख भएको देिख�छ । जसबाट 
ऋणी क�पनीबाट ऋण उठाउन नसकेको अव�थामा 
Guarantor ह�को अ�य स�पि�बाट सो ऋण असलु 
गन� स�ने उपाय रहेको भनी �वयं करदाता क�पनीले 
नै �वीकार गरकेो दिेख�छ । यसरी Guarantor 
ह�को अ�य स�पि�बाट डुबेको ऋण असलु गन� 
स�ने िवक�प ह�दँाह�दैँ आयकर क�पनीले सोतफ�  कुनै 
कारबाही नै चालेको दिेखदँैन । Guarantors को 
अ�य स�पि�ह� खोजिबन तथा िब�� गन�को लािग 
क�पनीले कुनै �याससमेत गरकेो दिेखदँैन । यस 
अव�थामा क�पनीले डुबेको ऋण असलु गन�को लािग 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २५(२)(ख) बमोिजम 
सबै उपायह� अपनाएको भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २५(२)(ख) बमोिजम 
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डुबेको ऋणको �पमा अपलेखन ह�नको लािग ऋण 
धनीले उ� ऋणको भ�ुानी �ा� गन�को लािग स�पूण� 
उपायह� अपनाएको ह�नपुन�मा करदाता क�पनी एस 
डेभलपमे�ट ब�कले डुबेको भिनएको रकम असलु 
गन�को लािग स�पूण� उपायह� अपनाएको नदेिखदँा कर 
काया�लयले �.६३,९१,५३८।- खच� क�ी निदने गरी 
गरकेो िनण�यलाई सदर गरी डुबेको ऋणतफ�  िमनाहा 
निदने गरी भएको आ�त�रक राज�व िवभागको िमित 
२०६५।९।२९ को िनण�यलाई उ�टी ह�ने ठह�याई 
गरकेो राज�व �यायािधकरण, काठमाड�को िमित 
२०६६।१२।१५ को िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई 
राज�व िवभागको िमित २०६५।९।२९ को फैसला नै 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ असोज २९ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CI-१४९४, िनषेधा�ा, 
िकरणकुमार शमा� िव. अिजतकुमार शमा�समेत

आमाले िवप�ी एवं िनवेदकको दाजलुाई 
हालैको बकसप� ग�रिदएको कारणले उ� घर ज�गामा 
यी िनवेदकको िनिव�वाद हक रहेको दिेखदैँन । िनवेदकको 
िनिव�वाद हक नै नरहेको घर ज�गाबाट िवप�ीह�ले 
िनवेदकलाई िनकाला गन� स�ने आशकंाको िव�मानता 
छ भनी मा�न पिन िम�ने देिखदँैन भने सो घर ज�गाबाट 
िनवेदकह�लाई निनका�न,ु ब�नको लािग रोकतोक 
नगनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा िनषेधा�ाको आदेश 
जारी गन� माग गन� हक पिन यी िनवेदकमा रहेको 
नदेिखने ।

अतः जनु घरज�गाबाट िवप�ीह�ले िनकाला 
गन� स�ने आशकंाको िव�मानता रहेको भनी िनवेदकले 
िनषेधा�ाको िनवेदन दायर गरकेा ह�न् उ� घर ज�गामा  
यी िनवेदकको िनिव�वाद हक नै भएको नदिेखदँा 

िनवेदकको मागबमोिजमको िनषेधा�ाको आदेश जारी 
गन� निम�ने भनी पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुले 
गरकेो िमित २०७२।५।१३ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल काित�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-०२५२, िनषेधा�ा, 
िदननाथ प�थ िव. �यापार �वध�न िवभाग, के.का. 
पु�चोक लिलतपुरसमेत

िनवेदक िवप�ी सं�थाको िज�मेवार कम�चारी 
भएको र िज�मेवारीबमोिजम स�ंथाको ब�क खातामा 
ज�मा गनु�पन� रकम ज�मा नगरकेो कारणले िनजलाई 
सो रकम ज�मा गनु�  भनी प� लेखेकोमा सो काय�लाई 
अ�यथा भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

रकम चोरी भएको भनी �हरीमा जाहेरी 
िदएको भए तापिन उ� रकम चोरी भएको हो वा होइन 
भ�ने अलग िवषय हो । �हरीले चोरी भएको रकमको 
स�ब�धमा अनसु�धान गद� छ भ�दैमा िनवेदकले 
पदीय िज�मेवारीबमोिजम ब�कको खातामा ज�मा 
गनु�पन� रकम ज�मा गनु�  नपन� भ�ने ह�दैँन । �हरीबाट 
चोरीको स�ब�धमा अनसु�धान ह�दँै गरेको कारणले 
िब��का लािग कािटएका िबलह�को अ�ययनबाट 
िमित २०६८।११।६ देिख िमित २०६८।३।३१ 
स�मको िहसाब िकताबअनसुार नगद मौ�दात 
�.६,७०,०००।- घटी देिखएको र सो कुरा यी 
पनुरावेदकले �वीकार गरकेो भनी आ.ले.प. को �रपोट�  
रहेको भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफ भएकोमा 
�यसलाई पनुरावेदकले पनुरावेदनमा त�यतः अ�यथा 
भ�न नसकेको अव�थामा सं�थाको ब�क खातामा 
ज�मा गनु�पन� रकम ज�मा गनु�  नपन� भ�ने पनुरावेदकको 
िजिकरसगँ इजलास सहमत ह�न नस�ने ।
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अतः मािथ िववेिचत कारण र आधारमा 
िनवेदकले आफू काय�रत िवप�ी सं�थाको ब�क 
खातामा ज�मा गनु�पन� रकम ज�मा नगरकेो अव�थामा 
िनजलाई सो रकम ज�मा गनु�  भनी िवप�ी स�ंथाले 
प� लेखेको कारणले िनवेदकको हक अिधकारमा 
कुनै �कारको आघात परकेो भ�न िम�ने नदिेखदँा 
िनवेदकको मागबमोिजमको िनषेधा�ाको आदेश जारी 
नगन� गरी गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७२।३।९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल काि�क १९ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CR-०८१४, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. िवरशे यादव

पीिडत “क” कुमारी लामाले मौकामा कागज 
गदा� �ितवादीले जबरज�ती तानेर िनज ब�ने कोठामा 
लगी योिनमा हातले स�ुस�ुयाई उसको स ुगन� मेरो स ु
(योिन) गन� ठाउमँा द�न ला�दा दखेुकोले आफू �न 
कराउन थालेपिछ छोडी िदएको हो भनी लेखाएको र 
बकप� गदा� �ितवादीले पीिडतको योिनमा घोचेको हो 
भनी लेखाएकोसमेतबाट �ितवादी वजेृश भ�ने िवरशे 
यादवले पीिडत “क” कुमारी लामालाई जबरज�ती 
करणी गन� नपाउदँ ै पीिडत बािलकाले �ने कराउने 
गरकेो ह�दँा छाडी िदएको भ�ने देिखदँा �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने पिु� ह�न सकेको 
पाइएन । य�िप जबरज�ती करणी गन� मनसायले 
नै �ितवादी वजृेश भ�ने िवरशे यादवले ६१/

२
 वष�क� 

नाबािलका पीिडतलाई आ�नो कोठामा लगी पीिडतको 
यौनाङ्ग समुस�ुयाउने, आ�नो िलङ्ग पीिडतको 
यौनाङ्गमा द�नेसमेतका काय� गरकेो भ�ने दिेखदँा 
िनजले जबरज�ती करणी गन� उ�ोगस�म गरकेो भ�ने 
देिखने । 

जबरज�ती करणीको उ�ोग गरमेा मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ५ नं.बमोिजमको 
सजाय ह�ने नै ह��छ । सो नं. मा “जबरज�ती करणी 
गन� उ�ोग गरकेो करणी गन� भने पाएको रहेनछ भने 
जबरज�ती करणी गन�लाई ह�ने सजायको आधा सजाय 
ह��छ” भ�ने �यव�था रहेको छ । उ� �यव�थाअनसुार 
जबरज�ती करणीको उ�ोग गन� कसरुदारलाई 
जबरज�ती करणीको कसरुमा ह�ने सजायको आधा 
सजाय गनु�  पन� देिखयो । ऐ. महलको ३ नं. मा पीिडतको 
उमेरअनसुार कैद सजाय गन� गरी तोकेको पाइ�छ । ऐ. 
३ नं. को दहेाय (१) मा “दश वष�मुिनक� बािलका भए 
दश वष�देिख प�� वष�स�म” कैद सजाय गन� सिकने 
�यव�था रहेको र ��ततु म�ुाक� पीिडत ६१/

२
 वष�क� 

नाबािलका ह�दँा उ� �यव�थाअनसुार �ितवादीलाई 
सजाय ह�ने ह�दँा �ितवादी वजेृश यादवलाई ६ वष� कैद 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ह�दँा वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
एवं �माणको आधारमा �ितवादी वजेृश भ�ने िवरशे 
यादवलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर 
गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।२।१ को फैसला उ�टी गरी �ितवादीले 
६ वष�क� नाबािलकालाई जबरज�ती करणीको 
उ�ोगस�म गरकेो ठहर गरी �ितवादी वजृेश भ�ने िवरशे 
यादवलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
५ नं.बमोिजम ६ वष� कैद सजाय गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६६।१०।१९ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 

��ततु जबरज�ती करणी म�ुाक� पीिडत 
एक नाबािलका रहेको देिख�छ । िवशेष �कृितका 
म�ुाह�को कारबाहीमा प�ह�को गोपनीयता 
रा�नेस�ब�धी काय�िविध िनद�िशका‚ २०६४ बमोिजम 
यस �कारका म�ुामा अनसु�धानको तहदेिख नै 
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पीिडतको प�रचया�मक िववरण गो�य रा�न ु पन�मा 
��ततु म�ुामा पीिडतको प�रचया�मक िववरणह� 
गो�य राखेको नदेिखदँा ��ततु फैसलामा स�म 
पीिडतको प�रचया�मक िववरण प�रवत�न ग�रिदएको 
छ । आगामी िदनह�मा िनद�िशकाले िनिद�� गरबेमोिजम 
यस �कारका म�ुाका पीिडतह�को प�रचया�मक 
िववरण गो�य राखी म�ुाको अनसु�धान‚ अिभयोजन र 
सनुवुाइ गनु�  भनी स�बि�धत �हरी काया�लय‚ सरकारी 
विकल काया�लय र अदालतसमेतलाई लेखी पठाई  
िदने । 
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल माग� ११ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६६-WO-०५५३, उ��ेषण / 
परमादशे, सानुमाया �े� िव. नेपाल ब�क िल. (मु�य 
शाखा काया�लय), काठमाड�समेत

�रट िनवेदनमा हद�यादको �यव�था 
नह�ने भएकोले जिहलेसकैु अदालत जान पाउने 
होइन । िवल�बले सम�यायलाई परािजत गछ�  । दाबीको 
ज�गा िललामीको लािग िवप�ी ब�कले गोरखाप�मा 
पटक पटक साव�जिनक सूचना �कािशत गरकेो 
देिख�छ । गोरखाप�मा �कािशत सूचनाकै आधारमा 
�रट िनवेदकका एकाघर सगोलका पितले एकपटक 
दाबीको ज�गाको स�ब�धमा िललामी �ि�यामा सामेल 
भएको भ�ने देिखएको अव�थामा सोही गोरखाप�मा 
अक�पटक सूचना �कािशत ह�दँा �रट िनवेदकले 
सूचना नपाएको भनी िढलो गरी अदालत �वेश गरकेो 
देिखयो । २०६२ सालमा िललाम िब�� भई सबभ�दा 
बढी रकममा बोलकबोल गन� �यि�का नाममा दाबीको 
ज�गाको हक ह�ता�तरणसमेत भएको र उ� ज�गा 
अक� ते�ो प�को नाममा हक सरी गएपिछ मा� 
२०६६ सालमा आएर थाहा पाए ँ भनी �रट िनवेदन 

परकेो दिख�छ । यसरी �रट िनवेदकले समयमै 
उपचारको लािग �यास गरकेो भ�ने नदिेखदँा िवल�ब 
गरी पन� आएको िनवेदनबाट �रट िनवेदकले उपचार 
पाउन स�ने नदेिखने । 

अतः िववेिचत त�य एवं �माणबाट २०६२ 
सालमा नै भए गरकेो कामलाई बदर गराउन २०६६ 
सालमा आएर परेको �रट िनवेदन समयमा परकेो 
नदिेखदँा िवल�बको िस�ा�तको आधारमा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
उपरिज��ारः इि�दरा शमा�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६८-WO-०३७३, उ��ेषण, 
�िवणकुमार खनाल िव. राज�व अनुस�धान िवभाग, 
ह�रहरभवनसमेत

ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
दफा २० अनसुार ब�िकङ कसरुको अनसु�धानमा 
अनसु�धान तथा तहिककात गन� अिधकारीलाई ब�क 
तथा िव�ीय सं�था वा स�बि�धत �यि�ले सहयोग 
प�ुयाउन ु पन� भ�ने भएको �यव�थाबमोिजम राज�व 
अनसु�धान िवभागले िनवेदकउपर ब�िकङ कसरुको 
अनसु�धानको िसलिसला ब�क खातालगायतको 
कारोबार रो�का रा�न अनरुोध गरबेमोिजम नै 
िनजको खातालगायतको कारोबार रो�का गरकेो भ�ने 
देिख�छ । यसरी �रट िनवेदकउपर अिधकार�ा� 
िनकायबाट अनसु�धानको कारबाहीको िसलिसलामा 
िनवेदकका नामको खातालगायतको कारोबार रो�का 
रा�ने भनी भएका काम कारबाहीबाट �रट िनवेदकको 
हक अिधकारमा आघात परकेो भनी कानूनबमोिजमको 
कारबाही नै नगनु�  नगराउन ुभनी आदशे जारी गन� िम�ने 
नदिेखने । 

अतः उि�लिखत त�य एवं �माणबाट �रट 
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िनवेदकउपर ब�िकङ कसरुको स�ब�धमा उजरुी 
परपेिछ अिधकार�ा� िनकायबाट अनसु�धानको 
िसलिसलामा िनवेदकका नामको खातालगायतको 
कारोबारह� रो�का रहेको भ�ने दिेखदँा �रट िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 

अनसु�धान तहिककातको नाममा कुनै पिन 
�यि�को स�पि� अिनि�चतकालस�म रो�का रा�न ु
�यायसङ्गत मा�न िम�दैन । िनवेदकका स�ब�धमा 
अनसु�धानको कारबाही यथासमयमा टुङ्�याउन ु
�यायसङ्गत ह�ने दिेख�छ । �रट िनवेदकले राज�व 
अनसु�धान िवभागलाई िवप�ी बनाई ��ततु �रट 
िनवेदन दायर भएकोमा नेपाल सरकार म��ी�तरको 
िमित २०६८।३।१ को िनण�यबाट िमित २०६८।४।१७ 
मा स�पि� श�ुीकरण अनसु�धान िवभागको �थापना 
भई �रट िनवेदकउपरको कारबाहीस�ब�धी स�कल 
फाइलसमेत िमित २०६८।४।३२ को प�बाट स�पि� 
श�ुीकरण अनसु�धान िवभागमा पठाएको भ�ने ख�ुन 
आएको देिखदँा िनवेदकका हकमा आदेश �ा� भएको 
िमितले ३ मिहनािभ� कारबाहीको टुङ्गो लगाई िदन ु
भनी िवप�ी नै नबनाइएको भए पिन स�पि� श�ुीकरण 
अनसु�धान िवभागका नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने ।
उपरिज��ारः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी  
सारदा�साद िघिमर े ०७४-WO-००५०, उ��ेषण 
/ परमादेश, �िदप यादवसमेत िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, पसा�समेत

िनवेिदका ि�वटी चौरिसयाको बबुा 

ल�मण�साद चौरिसयाले िमित २०६३।१२।२८ 
मा िज�ला �शासन काया�लय, पसा�बाट ज�मको 
आधारमा र िनजक� आमा कृ�णाकुमारी चौरिसयाले 
िमित २०४४।०६।२७ मा िज�ला �शासन काया�लय, 
पसा�बाट वशंजको आधारमा नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� �ा�त गरकेो दिेख�छ । िनजको बबुाको 
म�ृय ु भइसकेको भ�ने �रट िनवेदनबाट देिख�छ । 
िनवेिदकाको िमित २०५५।११।१० मा ज�म भएको 
भ�ने िमिसल संल�न िनजको ज�मदता� �माणप�बाट 
देिखने । कानूनले नाग�रकता �ा�त गन�का लािग 
तोकेको �यूनतम उमेर पिुगसकेको अव�थामा िनज 
िनवेिदकाले आमाको नामबाट वंशजको आधारमा 
नेपाली नाग�रकताको �माणप� िलने �योजनाथ� िमित 
२०७४।१।६ मा वीरग�ज महानगरपािलका, वडा नं. ७ 
को िसफा�रस िलन जादँा वडा काया�लयले िसफा�रस 
िदन इ�कार गरकेो तथा िमित २०७४।०३।२७ मा 
नाग�रकताको लािग िज�ला �शासन काया�लय, पसा�, 
वीरग�जले समेत नाग�रकता �दान गन� इ�कार गरकेो 
भ�ने देिख�छ । नेपालको संिवधानले नेपालका नाग�रक 
रहेका बाब ु आमाका स�तानले वशंजको आधारमा 
आमा वा बाबकुो नामबाट नेपालको नाग�रकता �ा�त 
गन� स�ने संवैधािनक �यव�था रहेकोमा नाग�रकताको 
िसफा�रस िदन इ�कार गरकेो काय� असवंैधािनक र 
गैरकानूनी भएको ह�दँा िनवेिदकाले आमाको नामबाट 
वंशजको आधारमा नाग�रकता पाउन ुपद�छ भ�ने �रट 
िनवेदकको म�ुय िनवेदक िजिकर रहेको देिखने ।  

िनवेिदका ि�वटी चौरिसयाको आमाको 
वंशजको आधारमा नाग�रकताको �माणप� रहेको 
र बबुाको ज�मको आधारमा नाग�रकता रहेको 
देिख�छ । यसरी िनवेिदकाको बबुा र आमा दवुैजना 
नेपालको नाग�रकताको �माणप� �ा� गरकेा नेपालको 
नाग�रक रहेको अव�थामा िनवेिदकालाई बािलग 
भएप�चात् वशंजको आधारमा नेपालको नाग�रकता 
�ा�त गन� संिवधानले ब�देज गरकेो नदेिखने ।
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िनवेिदकालाई बािलग भएप�चात् वशंजको 
आधारमा नेपालको नाग�रकता �ा�त गन� संिवधानले 
ब�देज नगरेको अव�थामा िनजले आमाको नामबाट 
नाग�रकता िलन चाहेकै आधारमा िनजलाई नाग�रकता 
िदन इ�कार ग�रन ु संिवधानले गरकेो �यव�थाको 
मम�िवपरीतको काय� देिख�छ । नेपालको सिंवधानको 
धारा १८ ले समानताको हकलाई मौिलक हकको 
�पमा सिुनि�चत गरकेो अव�था छ । यसअ�तग�त सबै 
नाग�रक कानूनको �ि�मा समान रहेको र वण�, जात, 
िलंग वा अ�य कुनै आधारमा भेदभाव ग�रने छैन भनी 
�प� �यव�था गरकेो दिेखने । आ�नो स�तानलाई 
आ�नो नाउबँाट नाग�रकताको �माणप� �दान गन� 
हक आमा र बबुा दवुैमा समान �पको ह�नेछ भनी 
नेपालको संिवधानले सिुनि�चत गरकेो छ । तसथ�, 
नेपालको संिवधानले बाब ु वा आमाको नामबाट 
नाग�रकताको �माणप� िलन ब�देज नगरकेो अव�थामा 
�रट िनवेिदकालाई आमाको नामबाट नाग�रकताको 
�माणप� उपल�ध गराउन निम�ने भनी वीरग�ज 
महानगरपािलका, वडा नं.७ को वडा काया�लय तथा 
िज�ला �शासन काया�लय, पसा�, वीरग�जको काय� 
कानूनस�मत नदेिखने । 

साथै, आमाले वंशजको आधारमा र बबुाले 
ज�मको आधारमा नेपाली नाग�रकताको �माणप� 
�ा� गरकेाह�को स�तानको हकमा नाग�रकता �दान 
गन� िवषय िनिहत रहेको यसै �कृितको �रट िनवेदक 
च��िकशन साहसमेत िव�� िज�ला �शासन 
काया�लय, धनषुासमेत भएको ०७४-WO-०१२८ 
नं. तथा �रट िनवेदक �भातकुमार शा�तन ु िव�� 
िज�ला �शासन काया�लय, धनषुासमेत भएको ०७२-
WO-१०९३ नं. को परमादेशसमेतको म�ुामा यस 
अदालतबाट नेपाली नाग�रकताको �माणप� �दान 
गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा परमादशेको आदेश 
जारी भएको देिखने ।

तसथ�, नेपालको संिवधानको धारा ११ को 

उपधारा (३) ले ज�मको आधारमा नेपालको नाग�रकता 
�ा�त गरकेो नाग�रकको स�तानको बाब ु र आमा 
नेपालको नाग�रक रहेकोमा िनजले वशंजको आधारमा 
नेपालको नाग�रकता �ा�त गन� स�ने �यव�था रहेको 
छ । �रट िनवेिदकाको बाब ुर आमा दवैु नेपालको नाग�रक 
भएको देिखएकोले �चिलत नेपालको संिवधानले 
िनजलाई वंशजको आधारमा नाग�रकताको �माणप� 
िलनमा कुनै ब�दजे नगरकेो प�र�े�यमा िनवेिदकाले 
�चिलत ऐन र िनयमको काय�िविध पूरा गरी आमाको 
नाउबँाट वशंजको आधारमा नेपालको नाग�रकताको 
�माणप�को लािग िसफा�रस माग गरमेा कानूनबमोिजम 
गरी िसफा�रस �दान गनु�  भनी िवप�ीम�येका वीरग�ज 
महानगरपािलका, वडा नं.७ को वडा काया�लयको 
नाममा तथा सो िसफा�रसलगायतका अ�य आव�यक 
कागजप�को आधारमा कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा 
गरी िनजलाई नाग�रकताको �माणप� �दान गनु�  भनी 
िज�ला �शासन काया�लय, पसा� , वीरग�जको नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दीिपका थापा मगर
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल पसु ३ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७३-CR-००३३, न�कली �माणप� पेस 
गरी ��ाचार गरकेो, प�पीसरा घत� िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले अनसु�धानको �ममा 
िववािदत �माणप� आफँैले �ाइभेट परी�ा िदई उ�ीण� 
गरकेो, उ� �माणप� बढुवा ह�ने उ�े�यले नभई आ�नो 
यो�यताको रकेड�का लािग काया�लयमा पेस गरकेो 
हो, मैले जाचँ िददँा पिन कसरी नाम छुट्न गयो पनुः 
एकचोटी बझुी पाउ ँ भनी बयान गरकेो देिख�छ भने 
िनजले अदालतमा समेत उपि�थत भई आफूले पेस 
गरकेो उ� िववािदत शैि�क यो�यताको �माणप�लाई 
पनुः �माणीकरण आदेश ग�रपाउ ँ भनी बयान गरकेो 
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देिखने ।
िववािदत शैि�क यो�यताको �माणप�लाई 

�ाइभेट परी�ाथ� भई परी�ा िदई �ा� गरकेो भनी 
पनुरावेदक �ितवादीले िजिकर िलएको भए तापिन 
सािधकार िनकायबाट उ� शैि�क यो�यताको 
�माणप� �माणीकरण भई आउदँा अस�य फज� भनी 
लेखी आएको र पनुः �माणीकरणका लािग पठाउदँा 
पनुरावेदक �ितवादीको भिनएको अन�ुमाङ्कमा अ�य 
�यि�को नाम लेिखई आएकोसमेत दिेखदँा पनुरावेदक 
�ितवादीले पेस गरकेो िववािदत �माणप�लाई न�कली 
नै मा�नपुन� देिखने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी प�पीसरा घत�ले न�कली शैि�क यो�यताको 
�माणप� पेस गरी सािबक ��ाचार िनवारण ऐनको 
दफा १७ को उपदफा १२ बमोिजम कसरु गरकेो ठहर 
गरी िनजलाई �ितवादीलाई ऐ. ऐनको दफा १२ र 
२९(२) बमोिजम �.५००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याएको 
िवशेष अदालत काठमाड�को िमित २०७२।८।१८ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गीता �े�ठ
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल चै� २८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७२-CR-१७०३, ��ाचार (न�कली 
�माण प�), िह�मत थापा िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले स�ु िवशेष अदालतमा बयान 
गदा�, पेस भएका �माणप�ह� स�कली ह�न् । 
अदालतबाट पनुः परी�ण ग�रपाउ ँभनी माग गरपे�ात् 
स�ु िवशेष अदालतको िमित २०७१।०७।०२ को 
आदेशबमोिजम िनजका �माणप�ह� पनुः परी�णको 
लागी उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ् सानोिठमी 
भ�परुमा प�ाचार भएको देिख�छ । उ�च मा�यिमक 
िश�ा प�रषदक्ो च.नं.४६ िमित २०७१।१२।१८ को 

प�बाट �ितवादीले पेस गरकेो �माणप� पनु: परी�णको 
लािग �माणप� जारी गन� िनकाय Bihar School 
Examination Board, Patna, India पठाइएकोमा 
सो िनकायबाट �माणप�ह� अपिु�त (Not Verified) 
भनी आएको भनी उ�लेख भएको र सोही प�रषदक्ो 
च.नं.२६१ िमित २०७२।०४।२६ को प�साथ Bihar 
School Examination Board, Patna, India बाट 
�ा� भएको १०/१०/२०१५ को पनुरावेदक �ितवादी 
िह�मत थापासमेतको �माणप�को बारमेा उ�लेख 
भएको िववरण स�ु िवशेष अदालतमा �ा� भएको 
देिख�छ । उ� िववरण अ�ययन गदा�, नाम िह�मत 
थापा, तह I.Sc. वष�मा 1992 भनी Remarks 
मा Not Verified भनी उ�लेख भएको देिखन 
आयो । उ� बेहोरालाई पनुरावेदक �ितवादीले अ�यथा 
हो भनी भ�न सकेको पाइएन । यसरी �ितवादीको 
मागबमोिजम स�ु अदालतबाट पनुः परी�णको लािग 
पठाउदँासमेत �माणप� जारी गन� सं�थाले नै �माणप� 
�मािणत नगरकेो अव�थामा िनजले पेस गरकेा I.Sc. 
का �माणप�ह� स�कली भएको मा�न िमलेन । 
यसथ� �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरी सजाय गन� 
गरी स�ु िवशेष अदालतबाट भएको फैसला िमलेन 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः �ितवादी िह�मत थापाले पेस गरकेो 
I.Sc. तहका शैि�क यो�यताका �माणप�ह� न�कली 
देिखएकोले िनजलाई कसरुदार ठहर गरी �.५००।– 
ज�रवाना ह�ने गरी स�ु िबशेष अदालत काठमाड�बाट 
िमित २०७२।०८।१८ मा भएको फैसला मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- चाणकमिण अया�ल
इित संवत् २०७३ साल चै� २८ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७०-CI-०८८१, उ��ेषण, 
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िदपक यादव िव. िस�ीदेवी यादव
पनुरावेदक िवप�ी िदपक यादवउपरको सो 

कुटिपट म�ुामा स�ु अदालतबाट भएको फैसलाउपर 
पनुरावेदन परी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०६०।०३।१५ मा भएको फैसला अि�तम 
रहेको देिखएकोमा स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०५७।१२।२५ मा भएको फैसलालाई अि�तम 
फैसला िमित कायम गरी लगत फछ् य�ट सिमित िसराहा 
िज�ला अदालतले िनज िदपक यादवलाई लागेको उ� 
कैद र ज�रवाना क�ा िम�हा गन� गरी िमित २०६८।६।५ 
मा िनण�य भएको दिेखने । पनुरावेदक िवप�ी िदपक 
यादवउपरको कुटिपट म�ुामा पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०६०।३।१५ मा फैसला भएको 
िमितले १० वष� नप�ुदै उ� कैद र ज�रवानाको लगत 
क�ा गन� गरी लगत फछ् य�ट सिमितबाट िनण�य भएको 
देिखएबाट उ� िनण�य कानूनस�मत नभई बदरयो�य 
रहेको देिखदँा लगत फछ् य�ट सिमित, िसराहा िज�ला 
अदालतले िनज िदपक यादवलाई लागेको उ� 
कैद र ज�रवानाको लगत क�ा िम�हा गन� गरी िमित 
२०६८।६।५ मा गरकेो िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर गरी उ� द�ड ज�रवाना असलुउपर गरी �चिलत 
कानूनबमोिजम कारबाही गनु�  भनी िवप�ी िसराहा 
िज�ला अदालतका नाममा परमादेशको आदशेसमेत 
जारी ह�ने भनी स�ु पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०६९।५।१७ मा भएको आदेश िमलेकै दिेखन 
आएको ह�दँा यी पनुरावेदक िवप�ीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
यी पनुरावेदक िवप�ी िदपक यादवउपरको कुटिपट 
म�ुामा पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०६०।३।१५ मा अि�तम फैसला भएको िमितले 
१० वष� नप�ुदै िनजलाई लागेको कैद र ज�रवानाको 
लगत क�ा गरी िम�हा िदने गरी लगत फछ् य�ट सिमित, 
िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।६।५ 

मा भएको िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी उ� द�ड ज�रवाना असलुउपर गरी �चिलत 
कानूनबमोिजम कारबाही गन� िवप�ी िसराहा िज�ला 
अदालतका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ह�ने भनी स�ु पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
िमित २०६९।५।१७ मा भएको आदशे िमलेकै देिखन 
आएको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल असार २४ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७१-CI-०७२१, उ��ेषण 
/ परमादेश, ब�ी�साद शमा� उपा�याय िव. बागलुङ 
नगरपािलका, बागलुङ

बागलङु नगर खानेपानी तथा सरसफाइ 
उपभो�ा सं�था जल�ोत ऐन, २०४९ को दफा 
५(२) तथा जल�ोत िनयमावली, २०५० को िनयम 
६(१) बमोिजम िमित २०६४।२।१५ गते दता� भई 
िज�ला जल�ोत सिमितबाट �माणप� �ा� गरकेो 
देिख�छ । उ� सं�थालाई बागलङु नगरपािलकाले 
िमित २०६४।१०।१७ गते खानेपानी आयोजना 
ह�ता�तरण गरकेो भ�ने त�य िववादरिहत देिख�छ । 
उ� स�ंथालाई जल�ोत ऐन िनयम तथा खानेपानी 
िनयमावलीबमोिजम आयोजना स�चालनका साथै 
�ोतह�को वातावरणीय संर�ण गनु�पन� सत�ह� 
तोिकएको देिख�छ । िवधानबमोिजम दता� भएको 
उ� सं�थालाई गैरकानूनी स�ंथा भ�न िम�ने 
नदिेखने । कानूनबमोिजम अनमुित �ा� सं�थाले 
स�ंथाको िवधानबमोिजमको काय� स�चालन नगरमेा वा 
सो सं�थाको काय�कारी अंगह� िवधानबमोिजम गठन 
नगरकेो अव�थामा वैकि�पक उपचारको �यव�था रहे 
भएको देिखदँा �य�तो िवषयमा �रट िनवेदकले माग 
गरबेमोिजमको �रट �े�ािधकारबाट ह�त�ेप गन� िम�ने 
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नदेिखने ।
िनवेदक ब�ी�साद शमा� उपा�यायले आ�नो 

�रट िनवेदनमा खानेपानी सरसफाइ उपभो�ा सं�था 
कानून र िनद�िशकाबमोिजम नचलेकोले गैरकानूनी 
सं�था भएको ह�दँा दो�ो साना सहरह� खानेपानी 
आयोजनास�ब�धी स�झौतालगायतका काय�ह� गन� 
पाउने अिधकार नरहेकोले उपभो�ाको आम भेलाबाट 
तदथ� सिमित गठन गरी ६ मिहनािभ� िनवा�चनसमेत 
गरी िनवा�िचत काय�सिमितबाट िविधपूव�क चलाउन ुभनी 
िवप�ीको नाउमँा परमादेशको आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने दाबीको स�दभ�मा िवप�ीको िलिखत जवाफ 
हेदा�, खानेपानी उपभो�ा स�ंथाले िविभ�न समयमा 
भेलाह� स�प�न गरकेा देिखने । कानूनबमोिजम 
नेपाल सरकारका के��ीय र िवभागीय िनकायसमेत 
साझेदार रहेको साना सहरी खानेपानी आयोजनासगँ 
स�झौता गरी उपभो�ाबाट १५% रकम संकलन 
गरी लगानीसमेत ग�रसकेको अव�था छ साथै दो�ो 
प�रयोजनामा के��ीय र िवभागीय िनकायह�समेत 
साझेदार रहेकोले यो पनुरावेदन अदालतको �े�ािधकार 
आकिष�त ह�ने होइन भनी िजिकर िलएको दिेखने ।

िमित २०६८।३।१८ मा स�प�न भएको 
िव�ीय स�झौतामा बागलङु खानेपानी उपभो�ा तथा 
सरसफाइ सं�था, नेपाल सरकार भौितक योजना 
तथा िनमा�ण म��ालयअ�तग�त खानेपानी तथा ढल 
िनकास िवभाग पानी पोखरी काठमाड�, दो�ो साना 
सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअ�तग�त 
आयोजना �यव�थापन काया�लय, नगर िवकास 
कोष, बागलङु नगरपािलकासमेतका तफ� बाट 
�ितिनिधह�िबच सहमित भई स�झौता स�प�न भएको 
देिख�छ । स�झौतामा उि�लिखत खानेपानी तथा ढल 
िनकास िवभाग र नगर िवकास कोष तथा साना सहरी 
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनालाई ��तुत �रट 
िनवेदनमा िवप�ी बनाइएको नदिेखने ।

िनवेदकले परमादशेको आदेश जारीको लािग 

माग गरकेो बागलङु नगर खानेपानी तथा सरसफाइ 
स�ंथा र साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइिबच 
स�प�न भएको आयोजनाको स�झौतामा स�ु 
पनुरावेदन अदालत बा�लङुको �ादेिशक �े�ािधकार 
बािहरका के��ीय�तरका िनकायह�समेत संल�न रही 
स�झौता गरकेो दिेखएको र ती काया�लयलाई िवप�ी 
बनाएको नदेिखनकुा साथै ती काया�लयह�उपरको 
िनवेदन स�ुने अिधकार�े� पनुरावेदन अदालत 
बा�लङुको रहेको नदिेखएबाट �रट िनवेदन मागबमोिजम 
परमादेशको आदेश जारी ह�न स�ने अव�थाको 
िव�मानता रहेको नदेिखएबाट ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत बागलङुबाट 
िमित २०७१।५।३० मा भएको आदशे िमलेकै देिखन 
आएकोले पनुरावेदक िनवेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
िनवेदकको �रट िनवेदन खारजे ह�ने भनी स�ु पनुरावेदन 
अदालत बा�लङुबाट िमित २०७१।०५।३० मा भएको 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुरः- मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल असार २४ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६७-CI-०९२९, दता� फारी 
गरी िह�सा छु�्याई पाउ,ँ लोकमेहर ब�ाचाय� िव. 
र�नमेहर ब�ाचाय�

पनुरावेदक / �ितवादी पदम्मेहर ब�ाचाय� 
र ��यथ� / वादी िजतमेहर ब�ाचाय�को म.ुस. गन� 
लोकमेहर ब�ाचाय� भएको दता� बदर म�ुामा त�कालीन 
म�यमा�चल �े�ीय अदालतबाट स�ु लिलतपरु 
िज�ला अदालत तथा बा�मती अ�चल अदालतको 
फैसला केही उ�टी गरी िक.नं. ८५ को ज�गामा 
भएको घरमा वादीको हक प�ुन नस�ने र िववािदत 
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िक.नं.८५ को ज�गास�ममा वादीसमेतको संय�ु 
दता� ह�नेस�म ठह�याई बा�मती अ�चल अदालतबाट 
भएको फैसला सो हदस�म मनािसब ठहछ�  भनी िमित 
२०४५।७।१८ मा फैसला भई अि�तम रहेको दिेखन 
आउने । िमित २०४५।७।१८ को फैसलाअनसुार 
ग�रिदन लिलतपरु िज�ला अदालतबाट मालपोत 
काया�लयमा िमित २०४६।९।४ मा प�ाचार भएकोमा 
दवुै प�लाई रोहबरमा राखी िफ�डमा गई िक.का. गन� 
मेि�टना�स नापी शाखा लिलतपरुमा लेखी पठाएको 
�माण िमिसलबाट दिेख�छ । त�प�ात् नापी शाखाबाट 
�थलगत काय� गरी िक.नं. ८५ लाई िक�ाकाट गरी 
िक�ा नं. ५२३ र ५२४ कायम गरी िक�ाकाट 
गरकेोमा िक�ा नं. ५२३ पदम मेहरका नाममा र िक�ा 
नं. ५२४ बाकँ� रहेकोमा पिछ मालपोत काया�लयको 
िनण�यअनसुार नै उ� िक.नं. ५२४ िजतमेहर ब�ाचाय� 
र पदम्मेहर ब�ाचाय�को संय�ु नाममा कायम ह�न 
आएको देिखने । म�यमा�चल �े�ीय अदालतको 
िमित २०४५।७।१८ को फैसला काया��वयनको 
�ममा सािबक िक.नं.८५ िक�ा काट भई कायम 
ह�न आएको िक.नं.५२४ उ� म�ुाका वादी �ितवादी 
िजतमेहर ब�ाचाय� र पद ्ममेहर ब�ाचाय� दवैुको संय�ु 
नाममा कायम भइसकेपिछ सो फैसलाको काया��वयन 
स�प�न भएको मा�न ु पन� देिखयो । सािबक िक.नं. 
८५ बाट िक�ाकाट भई कायम भएको िक.नं.५२४ 
समेतको ज�गाधनी �माण पजुा�  पाउन लोकमेहर 
ब�ाचाय�समेतले मालपोत काया�लय लिलतपरुमा िमित 
२०४८।३।१६ मा िनवेदन िदएको देिखदँा सािबक 
िक.नं. ८१ िक�ाकाट भई िक�ा नं. ५२३ र ५२४ 
कायम ह�न पगेुको र िक.नं. ५२४ को �े�फल ०-५-
३-१ रहेको भ�ने कुरा पनुरावेदकलाई सोही समयमै 
थाहा जानकारी भएको भ�ने �प� ह�ने । पदम्मेहरका 
नाममा कायम ह�न पगेुको िक.नं. ५२३ को हकमा यी 
पनुरावेदकले कुनै िकिसमको दाबी िजिकर िलएको 
देिखदँैन । पनुरावेदक लोकमेहरका अंिशयारह�िबच 

िमित २०४८।४।२० मा ब�डा प� ह�दँा िक.नं. ५२४ 
को �े�फल ०-५-३-१ ज�गामा आधा हक पदम्मेहर 
ब�ाचाय�को यथावत् रहने गरी आधा हकको ह�न आउने 
०-२-३-२१/

२
 ज�गा लोकमेहर ब�ाचाय�को भागमा रहने 

भनी उ�लेख भएको देिख�छ । उ� ब�डाप�बाट समेत 
फैसलाअनसुार िक.नं. ५२४ को ज�गामा पदम्मेहर 
र लोकमेहरको बराबर िह�सा रहेको भनी �वीकार 
गरी पनुरावेदक िवबि�धत भइसकेको दिेखने । वादी 
�ितवादीका िपताह�का िबच चलेको दता� बदर म�ुामा 
म�यमा�चल �े�ीय अदालतबाट भएको फैसला 
अि�तम भई काया��वयनसमेत भइसकेको अव�थामा 
सोही फैसलाको स�दभ�लाई िलएर यस अदालतबाट 
िमित २०६७।१०।१४ मा म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा 
�दान ह�दँा �हण ग�रएको आधारसगँ समेत सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट दाबीको 
िक.नं. ५२४ को ज�गामा िजतमेहर ब�ाचाय� र 
पदम्मेहर ब�ाचाय�को बराबर हक िनिहत रहेको 
देिखन आएको र वादी लोकमेहरका अंिशयारिबचको 
ब�डाप�अनसुार िजतमेहरको भागमा लोकमेहरको हक 
ह�ने र पदम्मेहरको हकमा िनजका छोराह� च�मेहर र 
र�नमेहरको हक ह�ने देिखन आएकोले लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६४।२।२२ मा भई आएको 
न�सा मचु�ुकालाई आधार िलई वादी �ितवादीह�को 
भोग �यवहारलाई समेत �ि�गत गरी संय�ु नाउमँा 
रहेको िक.नं. ५२४ को ज�गाबाट वादी दाबीबमोिजम 
वादीको हक िह�सामा पन� आउने ज�गा िक�ाफोड 
गरी िलन पाउने ठह�याएको स�ु फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६६।७।८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७४ साल भा� ४ गते रोज १ शभुम् ।
 § ०६७-CI-०९३०, दता� फारी गरी िह�सा 
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छु�्याई पाउ,ँ लोकमेहर ब�ाचाय� िव. 
र�नमेहर ब�ाचाय�समेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ  ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WO-१२७६, 
उ��ेषण, �िमला गु�ा िव. उ�च अदालत तुलसीपुर 
नेपालग�ज इजलास, नेपालग�ज

�वा��य तथा जनसङ्�या म��ालय 
कम�चारी �शासन शाखा, रामशाहपथ, काठमाड�को 
िमित २०७२।४।७ को प�ले िनवेिदका �िमला ग�ुाको 
िवशेष पद�थापना भेरी अ�चल अ�पताल बाकेँमा 
भएको त�यलाई िनवेिदका �वयंले �वीकार गरकेो 
पाइ�छ । �वा��य सेवा िवभागको िमित २०७२।७।३० 
को प� हेदा� ��यथ� सभु�ा रोकाको स�वा भेरी अ�चल 
अ�पताल बाकेँबाट सं�थागत ि�लिनक बाकेँमा स�वा 
गरकेो दिेख�छ । आफूलाई स�वा भएको ठाउमँा 
पदीय हैिसयतअनसुारको िज�मेवारी तथा काम गन� 
यी िनवेिदकासमेतले निदएको भ�ने िवषयलाई िलएर 
��यथ� सभु�ा रोकाले दायर गरकेो �रट िनवेदनमा 
िनज सभु�ा रोकालाई स�वा भएको सं�थागत 
ि�लिनकमा पदीय िज�मेवारीअनसुार काम कारबाही 
गन� िदन ु भनी उ�च अदालत तलुसीपरु नेपालग�ज 
इजलासबाट िमित २०७३।१२।९ मा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी भएको दिेखने । िनवेिदका �िमला 
ग�ुा िमित २०७२।४।७ को प�ले िवशेष पद�थापन 
भइसकेपिछ मा� िमित २०७२।७।३० मा ��यथ� 
सभु�ा रोकाको सं�थागत ि�लिनकमा स�वा 
भएको देिखयो । यसरी िमित २०७२।४।७ को प�ले 
िनवेिदकाको िवशेष पद�थापना भएको र सोप�चात् 
मा� सभु�ा रोकाको स�वा भएको पाइदँा एउटै पदमा 
२ जना ह�ने हो िक भ�ने आशयको िनवेिदकाको िजिकर 
तक� सङ्गत नदिेखनकुो साथै स�ंथागत ि�लिनक 
तथा तािलम के��मा पूव�वत् काय�रत ह�न पाउन ुपद�छ 

भ�ने िनवेिदकाको िजिकर �यायोिचत भ�न िम�ने 
नदिेखने । िनवेिदकाले सं�थागत ि�लिनकमा काय�रत 
रहन पाउन ुपछ�  भ�ने कुनै कानूनी आधार �रट िनवेदनमा 
उ�लेख गन� सकेकोसमेत दिेखदँैन । यसैगरी उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट िमित 
२०७३।१२।९ मा जारी भएको परमादेशको आदेश 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने िनवेिदकाको िजिकर भए पिन उ� 
आदशे के कुन आधारमा कानूनी �िुटपूण� ह�न पगेुको 
�रट िनवेदनमा उ�लेख गन� सकेको नदेिखदँा िनवेदक 
मागबमोिजम �रट िनवेदन जारी गनु�पन� अव�था  
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  इशा सवुेदी
इित संवत् २०७५ साल असोज ७ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-०७०५ र ०७४-RC-
०१३१, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. पंकजकुमार 
जैसवालसमेत र नेपाल सरकार िव. िवरवासन सहनी

जाहेरवालाले मौकामा िदएको जाहेरी 
दरखा�त बेहोरामा �ितवादी िवरवासन सहनीले 
मतृकको टाउको समाती बटारी टाउको घमुाई घाटँी 
बटा�रिदएकाले मतृकको म�ृय ु भएको भनी लेखाएको 
देिखएको छ । मौकामा कागज गन� मोितलाल, िदपे�� 
पटेल, ह�र�� राउतले अदालतसम� उपि�थत भई 
बकप� गदा�, िमित २०६५।९।६ गते साझँ ७:३० 
बजेको समयमा �ितवादी िवरवासन सहनीले मतृकको 
टाउको बटारकेो देखेको हो भनी मौकामा ग�रिदएको 
कागज बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको 
देिखने । मतृकको म�ृय ु(Injury to spinal cord due to 
fracture circular vertebrae) को कारणबाट भएको 
भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट देिख�छ । �ितवादी 
िवरवासन सहनीले िमित २०६५।०९।०६ गतेका िदन 
साझँको समयमा म गौरमा िथए ँ। म सधै ँगौरमा ठे�का 
प�ा गन� गरकेोले गौर नगरपािलका वडा नं.८ मा डेरा 
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गरी ब�ने गरकेो छु । मतृक िशवमंगल राउतको म�ृय ु
के कसरी भएको हो मलाई थाहा जानकारी छैन । उ� 
वारदात घटनामा मेरो कुनै संल�नता छैन भनी कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो देिखए तापिन िनजले गरकेो 
सो इ�कारी बयान आ�नो सा�ी सबदु �माणबाट पिु� 
गराउन सकेको नदेिखने । मौकामा घटना वारदातका 
समयमा मतृकलाई �ितवादीह�ले कुटिपटसमेत 
गदा�का अव�थामा यी �ितवादी िवरवासन सहनीले 
मतृकको टाउको समाती बटारकेो कारण मतृकको 
म�ृय ु भएको भनी घटना वारदातका समयमा 
��य�दश�का �पमा कागज गन� हर�े� राउतसमेतले 
ग�रिदएको कागज बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी बकप� 
ग�रिदएसमेतका यी प�रि�थितको सम� मू�याङ्कन 
गदा� यी �ितवादीह�म�येका िवरवासन सहनीको 
कत��यबाट नै मतृकको म�ृय ु भएको देिखन आएको 
ह�दँा िनज �ितवादी िवरवासन सहनीले मतृकलाई 
मारकेो भनी आरोिपत कसरु ठहर गरी िनज िवरवासन 
सहनीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो 
स�ुको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट भएको फैसला िमलेकै देिखन आएकोले 
सदर ह�ने ।

�ितवादीह� िझगन हजरा भ�ने राम�ान 
हजरा दसुाध, �मोद सहनी मलाह, दवेपजुन सहनी 
भ�ने िदपे�� सहनी मलाह, धम��� राय यादव, 
पंकजकुमार जैसवालसमेतका हकमा िवचार गदा�, िनज 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेोमा पूण� �पमा 
इ�कार रही बयान गरकेो दिेख�छ । मतृकलाई पंकज 
कुमार जैसवाल, िवरवासन सहनी मलाह, देवपजुन 
सहनी मलाह भ�ने िदपे�� सहनी मलाह, �मोद सहनी 
मलाह, धम��� राय यादव र िझगन हजरा दसुाधसमेतले 
कुटिपट तथा लछारपछार गरी टाउकाको पछािडको 
हड्डीसमेत भाचँी मारी लासलाई नहरको पानीमा 
फािलिदएको भनी सजंयकुमार राउतले मौकामा 

िदएको जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख गरकेो देिख�छ भने 
मौकामा घटना िववरण कागज गन� िदपे���साद पटेल, 
ब�चा साह र हर�े� राउत कुम�समेतले मतृक िशवमंगल 
राउत कुम�लाई पंकजकुमार जैसवाल, िवरवासन 
सहनी मलाह, देवपजुन सहनी मलाह भ�ने िदपे�� 
सहनी मलाह, �मोद सहनी मलाह, धम��� राय यादव 
र िझगन हजरा दसुाधसमेतले कुटिपट तथा लछार 
पछार गरी टाउकाको पछािडको हड्डीसमेत भाचँी 
मारी लासलाई नहरको पानीमा फालीिदएको भ�ने 
बेहोरा उ�लेख गरकेोमा िनजह�ले अदालतमा आई 
बकप� गदा� मौकामा कागज गदा� लेखाई िदएको आ�नो 
बेहोरामा उि�लिखत कथनभ�दा पथृक गरी �ितवादी 
पंकजकुमारले मतृकको ख�ुा समातेको, धम���ले हात 
समातेको, �मोदले छुरी च�कुले �हार गरकेो, िझगनले 
र देवपजुनले फाइट म�ुका �हार गरकेो भनी मौकामा 
कागज गदा� उ�लेख गन� नसकेको कुराह�समेत थप 
गरी लेखाएको देिखने । मतृकलाई घटना वारदातका 
अव�थामा ५/५ जना �ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो 
भ�ने उ�लेख ग�रएको दिेखए तापिन मतृकको 
शरीरमा सो कुटिपटबाट य�त� घाउखतको िच�ह� 
रहेको भ�नेसमेत नदेिखई मतृकको हातको औलंाको 
छालास�म खोि�एको भ�ने देिखएको र टाउकोमा दईु 
इ�च बराबरको कालो दाग भई रगत बगेको भ�नेस�मको 
बेहोरा उ� लास जाचँ �कृित मचु�ुकाबाट देिखने ।

मौकाका च�मिदद भिनएका �यि�ह� 
जाहेरवाला तथा मोतीलाल, हर�े� राउतसमेतको 
भनाइमा िवरवासन सहनीले मतृकको टाउको बटारी 
िदएको भ�नेस�मको कथनमा मा� एक�पता रहेको 
देिखएको तर अ�य �ितवादीह�ले िनवा�ह गरकेो 
भूिमकाका स�ब�धमा िनजह�ले फरक फरक त�यह� 
उजागर गरकेो दिेख�छ । उ� घटना वारदातमा यी 
�ितवादीह�को उपि�थित रहेको द�ेने च�मिदद 
भिनएका िनज गवाहह�को उ� भनाइमा एक�पता 
नरही फरक फरक �पमा �य� भएको देिखएबाट 
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िनज जाहेरवालालगायतका िनज �यि�ह�को सो 
भनाइ बेहोरालाई खि�बर �माणको �पमा �वीकार गन� 
सिकने अव�था नदेिखने । 

�ितवादीह�ले मौकामा र अदालतमा समेत 
आरोिपत कसरुमा इ�कार गरी बयान गरकेो दिेखएको 
र िनजह�को उ� इ�कारी बेहोरालाई िनजह�का 
सा�ीह�ले समेत बकप� गरी पिु� गरकेो दिेखन 
आएकोमा िनज यी �ितवादीह� ��ततु घटना 
वारदातका अव�थामा घटना�थलमा मौजदु रही 
मतृकलाई यी �ितवादीह�समेतले कत��य गरी मारकेो 
भ�ने त�यलाई वादी नेपाल सरकारले त�यय�ु �माण 
पेस गरी पिु� �मािणत गराउन सकेको नदेिखने । 
फौजदारी म�ुामा �ितवादीउपरको कसरु शङ्कारिहत 
तवरले �मािणत ह�न ुपन� भ�न ेफौजदारी �यायको सव� 
मा�य िस�ा�त रही आएकोमा ��ततु म�ुामा िमिसल 
संल�न संकिलत सबदु �माणह�बाट यी �ितवादीह� 
िझगन हजरा भ�ने राम�ान हजरा दसुाध, �मोद सहनी 
मलाह, देवपजुन सहनी भ�ने िदपे�� सहनी मलाह, 
धम��� राय यादव, पंकजकुमार जैसवालसमेतका 
उपरको कसरु ठोस एवं शंकारिहत �माणबाट पिु� 
ह�नसकेको नदेिखएबाट यी �ितवादीह�लाई कत��य 
�यान ज�तो ग�भीर अपराधमा कसरुदार ठहर गनु�  
�यायोिचत ह�ने नदिेखएबाट िनज �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ �दान गन� भनी स�ु रौतहट 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।११।१८मा 
भएको फैसला सदर ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७१।०३।३१ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखन आएको ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ह�न ुपन� भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
�ितवादीम�येका िवरवासन सहनीका हकमा िनजलाई 
आरोिपत कसरु ठहर गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 

महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने एवं अ�य �ितवादीह� िझगन हजरा भ�ने 
राम�ान हजरा दसुाध, �मोद सहनी मलाह, दवेपजुन 
सहनी भ�ने िदपे�� सहनी मलाह, धम��� राय यादव, 
पंकजकुमार जैसवाललाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
�दान गन� गरी स�ु रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८।११।१८ मा भएको फैसला सदर ह�ने भनी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।०३।३१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल भा� १० गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CI-११५४, िललाम बदर, 
पचा� बदर तथा दता� बदर, लोकनाथ यादवसमेत िव. 
जटहीदेवी यादव

��यथ� / वादी जटहीदेवीले �ितवादी 
मोितलालउपर दायर गरकेो अंश म�ुा कारबाहीय�ु 
रहेको अव�थामा �ितवादी लोकनाथ यादवले 
उि�लिखत कपाली तमसकुबमोिजमको रकम िदलाई 
पाउने �ितवादी मोितलालउपर लेनदेन म�ुा दायर 
गरी सो म�ुामा वादी दाबी प�ुने ठहर भई फैसला 
काया��वयनका �ममा यी वादी जटहीदेवीको अंश 
भागमा परकेो ज�गासमेत डाक िललाम भएको देिखन 
आउछँ । व�ततुः �ितवादी मोितलाल र लोकनाथिबचमा 
भएको लेनदेन कारोबारमा कुनै �कारको �ितफल 
�ा�त नगरके� यी वादीले सो लेनदेनको दािय�व बेहोनु�  
नपन� अव�थामा आ�नो अशं भागमा परकेो ज�गा 
उ� ऋणबापत िललाम ग�रएको देिखएको छ । उ� 
िललामी �ि�याबाट �ितवादी लोकनाथ यादवका 
नाउमँा ज�गा दता� भएप�ात् यी �ितवादी लोकनाथले 
�ितवादी मोितलालक� प�नी तेतर देवीलाई सोही ज�गा 
बकसप�को मा�यमबाट ह�ता�तरण गरकेो पेस भएको 
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०७१-CI-११५५ को िलखत तथा दता� बदर म�ुाबाट 
देिखने ।

�ितवादीह� मोितलाल यादवले अका� 
�ितवादी लोकनाथसगँ िमलेमतो गरी यी वादीलाई 
जनुसकैु �रतसगँ भए पिन िनरअंशी बनाउने �य�न 
�व�प ग�रएको िललामी �ि�या दूिषत मनासायले 
ग�रएको दिेखन आयो । कुनै �यि�लाई अशं हकबाट 
वि�चत गराउने उ�े�यले ग�रएका �यस�कारका 
दूिषत काय�बाट अंश हक जान स�ने ह�दैँन । अशं म�ुा 
िवचाराधीन रहेकै अव�थामा लेनदने म�ुा गन�, िललामी 
�ि�याबाट सकार गरी िलने, बकसप� ग�रिदने काम 
दूिषत मनसाय राखेर गरकेो ��टै देिख�छ । उ� 
दूिषत काय� बदर गरी पाउन नािलस गन� हद�यादको 
िस�ा�तसमेत आकिष�त ह�ने नदेिखदँा �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।

वादीले लेनदेन म�ुाको फैसला बदरमा 
िफराद नगरी डाक िललाम बदरको मा� िफराद गरकेो 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर छ सो स�ब�धमा 
हेदा� ��यथ� / वादीलाई आफूले दािय�व बेहोनु�  नपन� 
ऋणबापत आ�नो अंश भागको ज�गा डाक िललाम 
भई वादीका हकमा असर परकेो दिेखएकोमा सोउपर 
वादीले िफराद गरकैे देिखएकाले लेनदेन म�ुाको फैसला 
बदरमा दाबी नह�दँैमा यो म�ुा �भािवत ह�न स�ने नह�दँा 
�ितवादीको उ� िजिकरसमेत मनािसब नह�ने ।

��यथ� / वादी जटहीदेवीले मोितलाल राय 
यादवसमेत उपर दायर गरकेो अशं म�ुामा दईु भागको 
एक भाग अंश पाउने गरी फैसला भएको र सो अंश म�ुा 
कारबाहीय�ु अव�थामा रहदँा लेनदने म�ुा परी सो 
लेनदने म�ुाको ऋणको दािय�व बेहोनु�  नपन� यी ��यथ� 
/ वादीको अंश भागसमेत िबगोको कारबाहीमा िललाम 
भएको अव�थामा उि�लिखत िललामी र तामेली 
पचा� कानूनबमोिजमको नह�दँा वादीको हकजित आधा 
ज�गामा भएको िललामी तथा तामेली पचा�लगायतका 
�ितवादी लोकनाथ यावका नाउमँा भएको दता�समेत 

बदर गरी वादीका नाउमँा दता� गनु�पन�मा वादीको दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याएको बारा िज�ला अदालतको 
िमित २०७०/२/२६ को फैसला निमलेको भनी उ� 
फैसला उ�टी गरी िमित २०५९/१०/२७ को िललाम 
र सोअनसुार भएको दता�समेतको स�पूण� ि�या 
बदर गरी नरमगरम िमलाई वादी जटहीदेवी रायको 
नाउमँा दता�समेत ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७१/८/१५ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िबमला पौडेल
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल माग� १८ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी  
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CR-१४७२, लाग ुऔषध 
(खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार िव. इ��िजत �े�

बरामदी मचु�ुकालगायतका िमिसल सलं�न 
कागजात हेदा� , बरामद भएको भिनएको लाग ु औषध 
िनज �ितवादी इ��िजत �े�बाट बरामद भएको भ�ने 
कुरा कहीकँतै दिेखदैँन । साथै िनज �ितवादी इ��िजत 
�े�ले मौकामा आफू र �ितवादी कृ�ण महज�नले चार 
चार हजार �पैया ँउठाई उ� लाग ुऔषध ख�रद गरकेो 
भनी बयान गरकेो भए तापिन िनजले अदालतसम� 
बयान गदा� अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान 
आफूले गरकेो नभई �हरीले जबरज�ती सहीछाप 
गराएको हो, आफूले लाग ुऔषध ख�रद गरकेो होइन 
भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
अव�था देिखने । स�ु र पनुरावेदन अदालतबाट 
आरोिपत कसरुमा सजाय ठहर भएका सह�ितवादी 
कृ�ण महज�नले अदालतसम� गरकेो बयानमा 
�ितवादी इ��िजत �े�ले आफूलाई उ� बरामिदत 
लाग ु औषध ख�रद गन� स�लाह निदएको �ितवादी 
इ��िजत महज�न बाइकको सामान ख�रद गन� आफूसगँ 
गएको र िनजलाई �हरीले िकन समातेको हो सो बारमेा 



16

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, फागनु - १

आफूलाई थाहा नभएको भनी उ� लाग ु औषधको 
ख�रद काय�मा िनज �ितवादीको सलं�नता नरहेको 
भ�ने बेहोरा लेखाइिदएको देिखने । 

कुनै पिन �यि�लाई लगाइएको अिभयोग 
�वत�� ढंगले व�तिुन� आधारमा �मािणत भएमा 
मा� िनजले सजायको भागीदार ब�नपुद�छ भ�ने 
फौजदारी �यायको िस�ा�त हो । �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ ले अिभय�ुउपरको कसरु �मािणत गन� 
भार अिभयोजन प�मा रहने कानूनी �यव�था गरकेो 
छ । यसको मकसद अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
�ितवादीबाट भएको हो भ�ने कुराको पिु� अिभयोजन 
प�ले व�तिुन� आधारमा नग��जेल कसैलाई पिन 
दोषी करार गनु�  ह�दैँन भ�ने हो साथै कसैलाई पिन यथे� 
आधार कारणिवना सजाय �थािपत गनु�  �याियक मू�य 
मा�यताको िव��समेत ह�न जाने । 

अतः िववेिचत आधार, �माण तथा कारणबाट 
िनज �ितवादी इ��िजत �े�को साथबाट लाग ु
औषधलगायतका कुनै अवैध साम�ी बरामद भएको 
भ�ने बरामदी मचु�ुकामा उ�लेख नभएको, �ितवादी 
आरोिपत कसरुमा अदालतमा इ�कार रही बयान 
गरकेो, �ितवेदक जाहेरवालाको बकप�बाट समेत िनज 
�ितवादीको साथबाट कुनै लाग ुऔषध बरामद भएको 
भ�ने नदेिखएको, स�ु र पनुरावेदन अदालतबाट समेत 
कसरु कायम भई सजाय ठहर भएका सह�ितवादी कृ�ण 
महज�नले समेत अदालतमा �ितवादी इ��िजत �े�को 
लाग ुऔषध ओसार पसारको कसरुमा संल�नता रहेको 
भनी पोल गरकेो नदेिखएको साथै आरोिपत कसरुमा 
िनज �ितवादीको के क�तो संल�नता रहेको िथयो भ�ने 
कुराको पिु� अिभयोजन प�ले व�तिुन� आधारमा गन� 
नसकेकोलगायतका आधार �माणलाई िव�ेषण गरी 
िनज �ितवादी इ��िजत �े�लाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७०।९।९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 

ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
इित संवत् २०७५ साल भा� २७ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CR-०१८१ र ०७२-
CR-०७७४, कत��य �यान, रमेश साह� िव. नेपाल 
सरकार र िसतल बेरा िव. नेपाल सरकार

लास जाचँ मचु�ुकाबाट ढाडमा िनलडाम 
भएको िनधारको भागमा १ १/२ से.िम., टाउको िबचमा 
४ से.िम.ल�बाई २ से.िम.गिहरो दाया ँभागमा ६ से.िम. 
ल�बाई ३ से.िम.गिहरो काटेको घाउ भ�ने देिखन 
आएको छ । �ितवादीम�येको िसतल बेराले अदालतमा 
बयान गदा� मतृकलाई रमेश साह�ले मारकेा ह�न् भनी 
कसरुमा आ�नो संल�नता छैन भने पिन अनसु�धानको 
�ममा बयान कागज गदा� मतृक रामजीत चौहानले 
तथानाम गाली गलौज गरी मलाई दईु थ�पड हानेकोले 
यसलाई ठीक पानु�पछ�  भनी मैले कोठाबाट गरासी र 
रमेश साह�ले लाठी िलएर आई टाउको र शरीरको 
अ�य भागमा कुटिपट गरकेा ह� भनी लेखाएको 
पाइ�छ । �ितवादीम�येका रमेश साह�ले अदालतमा 
खुडँा र िबडँसमेतले मैले �हार गरी मारमेा सािबत 
रहेका देिखने ।

िसतल बेराले फलामको गरासी र रमेश साह�ले 
ब�चरोको िबडँले रामजीत चौहानलाई अ�धाध�ुध 
सवंेदनशील अङ्ग टाउकोलगायत शरीरको िविभ�न 
भागमा कुटिपट गरी �यसैको कारण र ज�रयाबाट 
मतृक रामजीत चौहानको म�ृय ु भएको भ�ने देिखन 
आएकोले �यानस�ब�धी महलको १ नं.को कसरुमा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) बमोिजम 



17

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, फागनु - १

�ितवादीह� रमेश साह� र िसतल बेरालाई सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याई बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।२।२३ मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको फैसला अ�यथा 
नदेिखने ।

अतः पनुरावेदन अदालतको िमित 
२०७१।१२।९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल माघ २५ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-०७७९, लाग ुऔषध 
हेरोइन, नेपाल सरकार िव. मकरबहादुर घत�मगरसमेत

�ितवादी मकरबहादरु घत� मगरबाट १३ 
�ाम मा� लाग ु औषध बरामद भएको त�य बरामदी 
मचु�ुकाबाटै �मािणत भएको छ । एकैसाथ प�ाउ 
परकेो र एकैसाथ ख�रद गरकेो आधारले अलग 
अलग �यि�को साथबाट अलग अलग प�रमाणमा 
बरामद भएको लाग ुऔषधलाई एउटै वारदात कायम 
गरी दवैु �ितवादीबाट बरामद भएको लाग ु औषधको 
एकम�ु प�रमाण कायम गरी सजाय ग�रदँा लाग ुऔषध 
िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ) मा बरामद 
भएको लाग ु औषधको प�रमाणअनसुार सजाय ह�ने 
�यव�थाको िवपरीत ह�न जाने । 

कसरुमा रहेको संल�नताको आधारमा 
सजाय ह�ने हो । एकैसाथ लाग ु औषध िक�न ु र 
एकैसाथ प�ाउ पनु�ले अलग अलग प�रमाण ख�रद 
गरी िलएको लाग ुऔषधलाई एकम�ु प�रमाण कायम 
गरी सोही आधारमा कम प�रमाण ख�रद गन� �यि�का 
हकमा िनजले ख�रद नगरकेो अक� �यि�बाट बरामद 
भएको लाग ुऔषधको प�रमाणसमेत गणना गरी बढी 
प�रमाण कायम गरी सजाय गनु�  �यायसङ्गत ह�दैँन । 
यी �ितवादी मकरबहादरु घत� मगरबाट बरामद भएको 

लाग ुऔषध िहरोइनको प�रमाणअनसुार िनजलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(१) बमोिजम सजाय गन� गरकेो स�ुको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला अ�यथा 
देिखन नआउने ।

लाग ु औषध बरामद भएका �ितवादीह�ले 
बरामदी लाग ुऔषध कहाबँाट �याएका ह�न् थाहा छैन 
भनी अनसु�धानकै �ममा यी �ितवादीह�ले बयान 
गरकेो दिेख�छ । बरामदी लाग ुऔषध ख�रद गराउन 
वा सो िब�� िवतरण गन� गराउने काय�मा यी �ितवादी 
रतलुामा र कम� ग�ुङ सलं�न रहेको त�य �मािणत 
ह�ने �माण आधार िमिसलबाट देिखन आएको छैन । 
िनजह�को सगँसाथबाट कुनै लाग ु औषध बरामद 
भएको दिेखदँैन । यसरी िमिसल सलं�न �माणबाट 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरकेो 
शकंारिहत तवरबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा िनज 
�ितवादीह� रत ुलामा र कम� ग�ुङलाई सफाइ िदने 
ठहराएको काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
अ�यथा नदेिखने । 

तसथ� मािथ िववेिचत बुदँा �माणसमेतका 
आधारमा काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६८।३।१२ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल माघ २५ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६६-WO-१०७५, 
उ��ेषण / परमादेश, ि�वे��राज प�त िव. पुनरावेदन 
अदालत पाटनसमेत

िमित २०६६।८।४ मा पनुः िनण�यका 
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लािग िफता� पठाएपिछ आजको अव�थास�म 
म�य�थको �ि�या धेर ै अगािड बिढसकेको ि�थित 
ह�न स�छ । पनुः िनण�यका लािग िफता� पठाए पिन 
म�य�थलाई स�झौतामा उि�लिखत सीमािभ� रहेर 
�वत�� �पमा िनण�य गन� पाउने अिधकार िनिहत नै 
रह�छ । यसरी िनवेदक र िवप�ी सडक िवभागिबच 
भएको स�झौताबमोिजम नभई स�झौतामा िकटान 
नग�रएको कुरामा समेत �वेश गरी म�य�थले िनण�य 
गरकेो देिखएको भनी उ� िनण�य बदर गरी पनुः िनण�य 
गन� म�य�थसम� िमिसल िफता� पठाउने अदालतको 
िनण�यले िनवेदकको मौिलक एव ंकानूनी हकमा आघात 
पगेुको नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम 
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा (देिवना) 
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६७-WO-०३५४, 
�ितषेध, राम�साद भ�डारी िव. िबरा क��ले�स नयाँ 
सडक, काठमाडौसमेत

िनवेदकले िवप�ी ब�कउपर �ितषेधको 
आदेशको माग गरकेो देिखएको, कालोसूचीमा रा�ने 
अिधकार कजा� सूचना के��लाई भएको देिखदँा उ� 
िनकायलाई ��ततु �रट िनवेदनमा िवप�ी बनाइएको 
नदेिखएको साथै कुनै �याियक वा अध��याियक 
िनकायले गैरकानूनी काय� गन� लागेमा उ� काय�लाई 
रो�नको लािग �ितषेधको आदेश जारी ह�ने अव�थामा 
यहा ँ ब�कउपर िनवेदनमा �ितषेधको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भनी माग गरकेो देिखएकोले, ��ततु �रट 
िनवेदनबाट िनवेदकले उपचार �ा� गन� स�ने अव�था 
नह�दँा खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१३०८, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. लालबहादुर तामाङ

�ितवादी लालबहादरु तामाङले जाहेरवाला 
रोजबहादरु गोलेलाई वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा 
इराक मलुकुमा काममा लगाइिदने भनी िमित 
२०६५।०५।२८ मा नगद रकम �.२,००,०००।– 
(�पैया ँ दईु लाख) िलई आफूलाई दबुईस�म प�ुयाई 
अलप� पारकेो भनी जाहेरी िदएको दिेख�छ । उ� 
जाहेरीलाई समथ�न गन� िनजले �यायािधकरणसम� 
बकप� गदा� आतेजाते िटकटबाहेक रकम 
लेनदेनस�ब�धी अ�य ठोस �माण पेस गन� सकेको 
देिखदँनै । िनज जाहेरवालाबाट रकम निलएको भनी 
अनसु�धान अिधकृतसम� तथा काठमाड� िज�ला 
अदालतमा बयान गदा�को बखत �ितवादी इ�कार 
रहेका छन् । िनज जाहेरवालाले �ितवादीलाई रकम 
िदएको स�ब�धमा कुनै िलखत पेस गन� नस�न ुतथा 
जाहेरवालाबाट रकम िलएको त�यलाई �ितवादीले 
अ�वीकार गरकेो अव�थामा भर पद� िलखत �माणबेगर 
िबगो कायम गन� िम�ने नदेिखने । पनुरावेदनप�मा 
िलएको िजिकरबमोिजम वैदेिशक रोजगारको खोजीमा 
भएका सबै पीिडतह�ले िलखत गरी वा रिसद नै िलई 
रकम िदने गद�नन् भ�ने कुरालाई एकिछनलाई मािनिदने 
हो भने पिन �यसरी िलखत नगरी वा रिसद नै निलई 
भएको लेनदेन �यवहारको रकममा मखु नै निमलेको 
अव�थामा �य�तो अिनि�त रकम िदलाई िदन िम�ने 
देिखदँनै । यी जाहेरवाला रोजबहादरु गोलेबाहेकका 
अ�य जाहेरवालासगँ रकम िलदँा �ितवादीले कागज 
ग�रिदएको र रकम िलएको त�यसमेत �वीकार गरकेो 
अव�था छ । यी जाहेरवालाबाट �ितवादीले रकम 
िलएको देिखने �माणको अभाव रहेको र रकम िलएको 
कुरामा इ�कार रिहरहेको ि�थितमा �ितवादीबाट 
जाहेरवाला रोजबहादरु गोलेलाई पिन िबगो र हजा�ना 
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िदलाउनपुछ�  भ�ने िव�ान् उप�यायािधव�ाको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०६८।११।२२ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवमला पौडेल
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल माघ १७ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CI-०७६४, लेनदने, ल�मी 
गु�ङ िव. धन�साद गु�ङ

नवर�न सहकारीको चेकमाफ� त वादीका 
पितले भ�ुानी िलएको रकम वादी दाबीको तमसकुको 
रकमबाहेक अक�  �यवहारको हो भ�ने त�य �मािणत 
नभएस�म वादी दाबीकै िलखतको रकमम�येकै 
कारोबार हो भनी मा�न ु पन� ह��छ । एकासगोलको 
प�नीको नाउमँा तमसकु खडा गर ेपिन लेनदने कारोबार 
पितमाफ� त् नै ह�न स�ने �यवहा�रक प�लाई इ�कार गन� 
िम�ने अव�था ह�दँैन । तमसकुको धनी �ीमती रहेको 
र ऋणीले धनीको एकासगोलको पितलाई तमसकु 
िमितप�ात् बझुाएको रकमका स�ब�धमा ऋणसगँ 
तमसकुक� धनीको पितको अक�  लेनदेन कारोबार 
रहेको देिखने �प� �माणको अभाव रहेकोले धनीको 
एकाघरको म�ुय �यि� पितले ऋिणबाट बझुी िलएको 
चेकको रकम प�नीको नाउमँा खडा भएको तमसकु� 
ऋणबाहेकको रकम हो भनी अथ� गन� �यायोिचत 
देिखन आउदँैन । यसरी ऋणीको पनुरावेिदका वादीका 
पितसगँ छु�ै लेनदेन कारोबार रहेको त�य �थािपत ह�न 
नसकेको अव�थामा एकासगोलमा रहेका घरका म�ुय 
�यि� वादीका पितले चेकमाफ� त बझुी िलएको रकम 
तमसकुको सावा ँ �याजमा क�ा गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला अ�यथा भएको नदेिखने ।

अतः वादी दाबीबमोिजमको पूर ै सावा ँ र 

�याजसमेत वादीले �ितवादीबाट भरी पाउने ठह�याई 
भएको स�ु �याङ्जा िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।०१।३१ को फैसला केही उ�टी गरी वादीको 
पितले ऋणी �ितवादीबाट चेकमाफ� त बझुेको रकम 
तमसकुको सावा ँ�याजमा क�ा गरी बाकँ� ह�न आउने 
सावा ँ�याज भ�रपाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पोखराको िमित २०७०।७।३ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े� 
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल माघ २६ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास नं.४

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७३-RC-०११५, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. मो�ह�मद सौखत शेष

मतृकको लास झिु�डएको अव�थामा फेला 
परकेो भ�ने िमिसल संल�न �माणबाट किहकँतै ख�ुन 
नआएको, आफूसगैँ फिक� एको भ�ने �ितवादीले �यसरी 
�यानै जाने गरी कुनै घटना र त�य भएकोबार ेखलुाउन 
पिन नसकेको र अ�य कुनै वारदात घटना भएको भनी 
सा�ी सरजिमन र बिुझएका �यि�ह�ले समेत भ�न 
नसकेको अव�थामा �ितवादीको अदालतसम�को 
बयान प�यारलायक देिखएन । �ितवादीले आ�नो 
सा�ीलाई अदालतमा उपि�थत गराई कसरुमा इ�कार 
भई अदालतमा गरकेो बयान आ�नो सा�ी �माणबाट 
समिथ�त गराउन सकेको पिन नपाइने । 

�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
कसरु अपराधमा सािबत भई गरकेो बयानलाई मतृकको 
म�ृयबुार ेतयार भएको घटना�थल मचु�ुका, लास जाचँ 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, जाहेरी दरखा�त, 
जाहेरवाला र अनसु�धानका �ममा बिुझएका 
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ओम�काश साहसमेतका �यि�ह�ले अदालतसम� 
उपि�थत भई ग�रिदएको बकप�बाट समेत पिु�ट भई 
रहेको देिखने । 

घटना�थलमा भेिटएका जाहेरवालाले ियनै 
�ितवादीको च�पल हो भनी भनेका कुरालाई िनज 
�ितवादीले आ�नो हैन भनी िजिकर िलनसकेको 
पिन पाइदँैन । चारिक�ला खलुाइएको घटना�थल 
तथा लासजाचँ मचु�ुकामा खलुाइएको िनज �ितवादी 
सौखतको खाटमिुनबाट िहलो माटोले लतपितएको 
लङ्ुगी वारदात घटनाका अव�थामा िनज �ितवादीले 
लगाएको िनजकै भएको भनी खिुलरहेको अव�थामा 
सो लङ्ुगी उ� वारदात घटनामा �योग भएको हैन भनी 
िजिकरसमेत निलएका यी �ितवादीले अनसु�धानका 
�ममा गरकेो बयानबाट सो लङ्ुगी खोली अक� 
लङ्ुगी लगाएको ह� ँभनी गरकेो बयानले समेत समथ�न 
ग�ररहेको दिेखने । 

उि�लिखत त�य, घटना िववरणबाट 
�ितवादीले मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
बयानलाई गरकेो कसरुबाट छुट्कारा पाउन सिक�छ िक 
भनी अदालतसम� इ�कार भई बयान गरकेो अव�थाले 
मा� यी �ितवादी िनद�ष ह�न् भनी भ�न सिकने अव�था 
देिखएन । �ितवादीले अदालतसम� कसरुमा इ�कार 
रही बयान गर े तापिन घटनाको म�ृयकुो कारण 
अनसु�धानका �ममा बिुझएका �यि�ह�को कागज, 
अदालतसम� िनजह�ले ग�रिदएको बकप�समेतका 
प�रि�थितज�य �माणह�बाट ियनै �ितवादी सौखत 
शेख भ�ने मोहमत सौखत शेखकै कत��यबाट मतृकको 
म�ृय ुभएको पिु�ट ह�न आउने । 

तसथ�, उि�लिखत त�य, आधार र कारणबाट 
�ितवादी मोहमत सौखत शेखले िनजको भाइ रहमान 
शेखलाई घाटँीमा ग�छाले कसी कत��य गरी मारकेो 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो �मािणत भई 
िनज मोहमत सौखत शेखलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं.बमोिजम सजाय ह�नपुन� 

देिखन आएकोले सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु सला�ही 
िज�ला अदालतबाट िमित  २०७०/११/५ गते भएको 
फैसला मनािसब देिखएकोले सदर ह�ने ठहछ�  भनी 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित २०७१/१२/४ 
मा भएको फैसला मनािसब  नै देिखदँा साधक सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १५ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CI-१२२१, अंश, 
�ीमती मनसरा सुनारनीसमेत िव. मोती सुनार

वादी �ितवादीह�िबच अशंब�डा भएको भए 
या त रिज��ेसन पा�रत ह�नपुन� वा �यवहारबाट छु�ी 
िभ�न बसेको अव�था देिखनपुन� ह��छ । अछाममा 
रहेको पैतकृ स�पि� ब�डा भएको भ�ने िजिकर 
िलएपिन �य�तो स�पि� आफूले पिन �ा�त गरकेो वा 
यसरी फलानो अंिशयारलाई छोडप� ग�रिदएको भनी 
भ�न सकेको पाइदैँन । �यवहार गद� जादँा सगोलमा 
रहदँै िनजी आज�न गरकेो भए पिन सगोलकै स�पि� 
ठहछ�  । एकाघर सगोलका अिंशयारह� पिन आ�नो 
पेसा �यवसाय चलाउन िविभ�न ठाउमँा गई बसोवास 
गनु�  र आज�न गनु�  अ�वाभािवक ह�दँनै । सगोलमा 
रहेको अव�थामा िनजी आज�न ठहन�बाहेक एकाघर 
अंिशयारम�ये जनुसकैु �यि�को नाममा स�पि� रहे 
पिन �य�तो स�पि�लाई सगोलकै स�पि� मा�न ुपन� 
ह��छ । अंिशयारह�िबच रीतपूव�क अंशब�डा भएको 
त�य �थािपत नभएको अव�थामा ठाउ ँ िवशेषको 
अव�था र प�रि�थितबाट कुनै �यि�ले �वआज�न 
नगरी �ा�त गरकैे कारणबाट �य�तो स�पि� िनजी 
आज�न गरकेो मा�न ु�यायसङ्गत नह�ने । 

मानो छु��एको स�ब�धमा समेत यी वादी 
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�ितवादीह�िबच कुनै िलखत भएको पाइदँनै । 
२०१५ सालमा नै घरसारमा अंशब�डा भएको भ�ने 
िजिकर िलन ुनै पया�� ह�दँनै । कामकाज र �यवहारबाट 
मानो छु��एको ज�तो देिखए पिन अंिशयारह�िबच 
मन मटुावको ि�थित आउन निदनेतफ�  सबै सचेत 
रहनपुछ�  । रीतपूव�कको ब�डा नभएको र मानो छु�ी 
िभ�न भइसकेको बेहोरा उ�लेख भएको भ�ने आधारमा 
मा� वादीले पाउने अशंज�तो नैसिग�क हकबाट वि�चत 
गन� �यायका मा�य िस�ा�तसमेतले निम�ने । 

वादी �ितवादीह� एकाघर सगोलका 
अंिशयारह� भएको कुरामा िववाद नभएको अव�थामा 
वादी �ितवादीह�का िबच कानूनबमोिजमको ब�डाप� 
नभएको, ब�डाप�को कुनै िलखत पिन नभएको 
अव�थामा िफराद परकेो िमितलाई मानो छु��एको 
िमित कायम ग�रएको फैसला मनािसब नै देिखने । 

अंश भएको भ�ने िजिकर िलएका 
�ितवादीह�ले सोस�ब�धी िलखत �माण पेस गन� 
र मलुकु� ऐन रिज��ेसनको महलको १ नं.बमोिजम 
मानो छु��एको िलखत अिनवाय� �पले रिज��ेसन 
ह�नपुन� �यव�थाको पालनासमेत गरकेो नदेिखदँा यी 
वादी �ितवादीह� छु�ी िभ�न भई बसेको अव�था 
देिखएन । यस ि�थितमा सगोलमा रहेको अव�थामा 
�ा�त ज�गाह� कुनै अंिशयारको नाममा दता� गद�मा 
िनजी आज�न भ�न िम�ने ह�दैँन । जनुसकैु �ोतबाट 
आज�न ग�रएको भए पिन �यो स�पि� सगोलको 
आज�न मािन�छ । यस ि�थितमा �ितवादीह� िव�म 
सनुार, मोहन सनुार नाउ ँ दता�को ज�गाह� पिन 
िनजह�को िनजी आज�नबाट ख�रद गरकेो भ�ने कुरा 
िमिसलबाट यिकन �पमा पिु�ट भएको नदिेखदँा ती 
ज�गा स�पि�ह�समेत यी अंिशयारह�िबच ब�डा 
ला�ने �कृितकै ज�गा स�पि� भएको मा�नपुन� दिेखन 
आउने । ��ततु म�ुाका अंिशयारह�म�ये कसैको 
नाममा अछाममा र कसैका नाममा कैलाली क�चनपरुमा 
िविभ�न िक�ा ज�गाह� रहेको र छु�ी िभ�न भएको 

नदिेखदँा िमिसल संल�न �माणबाट ब�डा नला�ने भनी 
उ�लेख गरकेो ज�गा सगोलमा रहदँा ब�दाकै अव�थामा 
�ा�त गरकेो देिखएकाले ब�डा ह�नपुन� नै देिखयो । मानो 
छु��एको र अंशब�डा भइसकेको भ�ने आिधका�रक 
िलखत �माणको अभाव भएको अव�थामा प�ह�को 
सोतफ�  मखु निमलेको अव�थामा िफराद परकेो 
अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गरी 
भएको फैसला कानूनस�मत नै देिखन आउने । 

पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िमित 
२०७०/९/२२ को आदेशानसुार मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१३९ नं.बमोिजम बिुझएका धनिसंह सनुार र दिद 
भ�ने दिदमले सनुारले समेत हामी अिंशयार भएको 
एकासगोलमा बसेका छ� भनी बयान गरकेो देिखदँा 
िनजह�म�ये धनिसंह सनुारले पेस गरकेो तायदातीमा 
उि�लिखत कैलाली िज�ला नारायणपरु गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. १ को िक.नं. ७२० र अछाम िज�ला 
पायल गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ६, िक.नं. २०४०, 
११४१, १०६४ सोही गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. 
२ को िक.नं.८० र वडा नं.९ को िक.नं. ६१८, ६२२, 
७७८ समेतका ज�गाका स�ब�धमा केही नबोली 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई उ� ज�गाह�बाट 
समेत यी वादीले दाबीबमोिजम ५ भागको १ भाग 
धन ऋण छुट्याई अशं िलन पाउने ठहछ�  । बाकँ� कुरा 
जितमा वादी �ितवादीबाट पेस दािखला ह�न आएको 
तायदाती फाटँवारीह�मा उि�लिखत ऋण र दता� 
कायम भइसकेको ज�गाह�लाई ५ भाग ब�डा गरी सो 
५ भागको १ भाग धन ऋण यी वादीले छुट्याई िलन 
पाउने र हालस�म दता� कायम ह�न नसकेको िक.नं. 
३४ को ज�गाको हकमा ५ भागको १ भाग भोगस�म 
गन� पाउने गरी भएको स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको 
फैसला मनािसब नै देिखने । 

तसथ�, सबदु �माणको मू�याङ्कन गरी वादी 
दाबीअनसुार अशं पाउने गरी िमित २०७१/११/२६ 
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गते पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट भएको फैसला 
केही उ�टी भई अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिुझएका 
अंिशयारह�ले पेस गरकेो तायदाती फाराममा 
उि�लिखत ज�गाह�बाट समेत यी वादीले ५ भागको 
१ भाग ऋण धन अशंब�डा गरी िलन पाउने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले 
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ 
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख २० गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०३४५, उ��ेषण 
/ परमादशे, राधाकृ�ण बािनया िव. इलाका �हरी 
काया�लय, बनेपासमेत

िनवेदकले इलाका �हरी काया�लयमा िदएको 
जाहेरी दखा��तबाट डाकँा म�ुामा कारबाही �ार�भ  
ह�नपूुव� नै सोही वारदातका स�ब�धमा उही 
�ितवादीह�उपर साव�जिनक अपराध म�ुाको जाहेरी 
परी अनसु�धान भई िज�ला �शासन काया�लय 
का�ेपला�चोकमा अिभयोग दायर भई िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको भ�ने दिेखन आएको छ । जाहेरवालाक� 
आमा िमठु बािनयालेँ साव�जिनक अपराध म�ुाको 
अनसु�धानको �ममा कागज गदा�समेत �ितवादीह�ले 
डाकँा गरी धनमाल लगेको भ�न नसक� �ितवादीह�ले 
डोजर लगाई घरको ल�ा कपडा, दराज, सोफासमेतका 
धनमाल परुी, भाचँी, फुटाली काम नला�ने अव�थामा 
प�ुयाएकाले �.२१,००,०००।– भराई पाउ ँ भनी 
कागज गरकेो अव�थासमेतलाई िवचार गदा� एउटै 
वारदातमा साव�जिनक अपराधको म�ुा दायर भई 
िवचाराधीन रहेको अव�थामा पनुः सोही वारदातका 
स�ब�धमा उही �यि�उपर डाकँा म�ुा च�न स�ने 
अव�था नह�ने ।

िनवेदकले उठान गरकेो िवषयमा केही 
साव�जिनक अपराध ऐन, २०२७ बमोिजम कारबाही 
चलेको देिखएकोले िनवेदन दाबीबमोिजम सोही म�ुामा 

पनुः डाकँाको अपराधमा कारबाही चलाउन िम�ने 
अव�था नदेिखने ।

कुनै �यि�को प�रवार बसोवास गरी रहेको 
घर तथा वास�थानमा कानूनबमोिजम बाहेक डोजर 
ज�ता जोिखम मेिसन �योग गरी घर ैभ�काउने काय� 
�वीकाय� ह�न स�दनै । य�तो �विृ� रा�यिवहीनताको 
उदाहरण ब�न जा�छ । य�तो काय� गन� �यि�लाई 
रा�यले िज�मेवारीपूव�क अनसु�धान गरी पीिडतलाई 
सहयोग गन�पन� ह��छ । कुनै पिन नेपाली नाग�रकको 
वास�थानमा िबनाअनमुित �वेश गनु�  आफँैमा �वीकाय� 
िवषय होइन, �यसमािथ पिन वास�थान भ�काई 
स�पि�को नो�सानी गराउन ुआफँैमा गैरकानूनी काय� 
हो । रा�यले समेत कानूनिवपरीत बाहेक कसैको स�पि� 
अिध�हण गन� नस�ने । आ�नो बसोवासको घर डोजर 
लगाएर भ�काई डाकँा ग�रएको भ�ने उजरुी िलई �हरी 
काया�लयमा पगेुको जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�त 
दता� गन� इ�कार ग�रएकाले आफूले ह�लाकमाफ� त 
जाहेरी दता� गनु�परकेो भ�ने िनवेदकको कथन रहेकोमा 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा अ�यथा भ�नसकेको 
नदिेखएकाले रा�यका िज�मेवार िनकायबाट �यूनतम् 
मानवीय सवंेदनासमेत �य� गरकेो नदेिखने ।

सरकारी विकलले नेपाल सरकार वादी 
भएको म�ुा नचलाउने िनण�य गदा� पया��त आधार र 
कारण ह�नकुा अित�र� म�ुा नचलाइएको कारण 
पीिडत प�लाई पन� स�ने असर तथा वारदातबाट 
भएको �ितको राहत के कसरी ह�ने भ�नेतफ�  पिन 
सवंेदनशील ह�न आव�यक ह�ने । डाकँा म�ुा नचलाउने 
िनण�य गदा� साव�जिनक अपराधलाई म�ुय आधार 
बनाइएको छ । �यसरी अ�य म�ुा चिलसकेको भ�ने 
कुरालाई म�ुय आधार बनाउदँा वारदातबाट पीिडतले 
राहत पाउने िवषय पिन खलुाउन ुपन�मा म�ुा नचलाउने 
िनण�यमा �य�तो केही खलुाएको दिेखदँैन ।  पीिडतलाई  
कसरी राहत िदलाउने भ�ने िवषयलाई हलकुासगँ हेन� 
�विृ� हटाउन ुआव�यक छ । यस अव�थामा डाकँा 
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म�ुा नचलाउने भनी ग�रएको िनण�यमा वादी प� 
संवेदनशील भएको भ�न िम�ने अव�था छैन । पर�त ु
यही वारदातमा साव�जिनक म�ुा चली अिभयोगप� 
दायर भई िवचाराधीन रहेको भ�ने देिखएकाले 
फौजदारी कानूनको सव�मा�य िस�ा�तबमोिजम 
सोही वारदातमा अक� म�ुा चलाउन निम�ने भएकाले 
िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी गन� िम�ने नदेिखने ।

म�ुा नचलाउने िनण�य गदा� पीिडतलाई परकेो 
�ित तथा राहत स�ब�धमा पिन कुनै उ�लेख नग�रएको 
देिखएकाले नेपाल सरकार वादी ह�ने फौजदारी म�ुा 
नचलाउने िनण�य गदा� वारदातबाट पीिडत प�लाई 
�याय ह�ने गरी राहत एवं �ितपूित�  स�ब�धमा आव�यक 
िवचार गररे राजनीितकलगायत अ�य �भावबाट 
म�ु रही मा� म�ुा नचलाउने िनण�य गनु�  भनी िवप�ी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयका नाउमँा िनद�शा�मक 
आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः िमन ुशाही
इित संवत् २०७४ साल मंिसर ४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१९६७, लाग ु
औषध �ाउन सगुर, िववश सा� मगर िव. नेपाल 
सरकार

एउटा उ�े�यका लािग मोटरसाइकल िलई 
गएका यी �ितवादी िववश सा� मगरले अक�  उ�े�यमा 
�योग भएको छ भ�ने जानकारी पाएकै ह�नपुछ�  भ�न ु
�यायसङ्गत देिखएन । अका� �ितवादी मनोज यादव 
प�ाउ पनु�  अगािड िनजसगँ लाग ुऔषध रहेको कुरा यी 
�ितवादी िववश सा�लाई पिन थाहा जानकारी िथयो 
भ�ने कुरा वादी प�ले �मािणत गन� सकेको देिखदैँन । 
सगँसाथमा रहेको एक �यि�बाट लाग ुऔषध बरामद 
ह�दँमैा अक� �यि�लाई पिन थाहा जानकारी ह��छ नै 
भनी अनमुान गनु�  तक� सङ्गत नह�ने । 

लाग ु औषध िलई आएका �ितवादी 
मनोज यादवले लाग ु औषध िलई आएका छन् भ�ने 
थाहा जानकारी नै नभएका यी �ितवादी िववश 
सा� मगरको मोटरसाइकल चलाउने �यि�को 
लाग ु औषध कारोबारमा संल�नता छ भ�दैमा सो 
मोटरसाइकल सोही लाग ु औषध कारोबारका लािग 
�योग भएको �मािणत ह�दैँन । उ� बरामद लाग ुऔषध 
मोटरसाइकलबाट बरामद नभएको, मोटरसाइकलका 
धनी िववश सा� मगरको सगँसाथबाट समेत बरामद 
नभई अका� �यि� मनोज यादवको साथबाट बरामद 
भएको देिखदँा उ� लाग ुऔषध ओसार पसार काय�मा 
यी �ितवादी िववश सा� मगरको संल�नता िथयो 
भनी अनमुानको भरमा कसरुदार ठहर गनु�  मनािसब 
नदिेखने । �ितवादी िववश सा� मगर लाग ु औषध 
कारोबारमै संल�न भई फाइदा िलने गरी मतस�लाहमा 
परी कारोबार गन�स�मको अव�था पिु�ट भएको 
नदिेखने । �ितवादी िववश सा� मगरको अनसु�धानका 
�ममा र अदालतसम�को इ�कारी बयान, अका� 
�ितवादी मनोज यादवले अदालतसम� गरकेो बयान 
बेहोरा, खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका र �ितवेदक 
�.ना.िन. सूय�बहादरु पनुले ग�रिदएको बकप�समेतका 
प�रि�थितज�य व�तिु�थितबाट यी �ितवादी िववश 
सा� मगरको उ� बरामद लाग ुऔषध  ओसार पसार 
गरी िब�� िवतरणसमेतको काय�मा सलं�नता िथयो 
र सो काय�मा िनज जानी जानी �योग भएका िथए 
भ�ने िमिसल संल�न �माणबाट पिु�ट ह�न सकेको 
पाइएन । आ�नो मोटरसाइकल िलई सगँसाथ िहडेँकै 
आधारमा मा� लाग ुऔषध कारोबारमा सलं�नता पिु�ट 
नभएका �ितवादी िववश सा� मगरलाई कसरुदार 
ठह�याई गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
नदिेखने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी मनोज यादव र िववश सा� मगरलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ)(ङ)
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(च) बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)
(छ)(१) बमोिजम जनही ५/५ वष� कैद र जनही �.५/५ 
हजार ज�रवाना गरी लाग ु औषध  ओसार पसार गन� 
�योग भएको ल.ु १८ प. ११८८ नं. को मोटरसाइकल 
सोही ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत ह�ने ठहर गरी स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िमित २०७२/२/२० 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको िमित २०७२/९/२६ को फैसला 
िनज पनुरावेदक / �ितवादी िववश सा� मगरको हकमा 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई यी �ितवादी िववश सा� 
मगरले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने । िनज 
पनुरावेदक / �ितवादी लाग ुऔषध ओसार पसार गन� 
काय�मा संल�न भएको पिु�ट नभएको र िनजको नाममा 
रहेको मोटरसाइकलसमेतबाट लाग ु औषध बरामद 
भएको नदिेखएको, यी �ितवादीले उ� बरामद लाग ु
औषध ओसार पसार गन� काय�मा यी �ितवादीले थाहा 
पाई जानी जानी उ� मोटरसाइकल �योगमा िदएको 
त�यसमेत संल�न िमिसलबाट पिु�ट ह�न नआएकोले 
उ� बरामद मोटरसाइकल जफत गन� फैसलासमेत 
बदर भई पनुरावेदक / �ितवादी िववश सा� मगरलाई 
मोटरसाइकल िफता� िदनपुन� । 
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले 
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ 
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख ११ गते रोज २ शभुम् । 

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CI-०७९५, ज�गा 
िखचोला चलन, मनकुमारी िसटौला िव. जग�नाथ 
खितवडा

स�ु अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुका 
हेदा� �ितवादीको िक.नं.३८०९ मा न.नं. ९, १०, 

११, १२, १३, १४ रहेको र �यसमा �मशः �े�फल 
न.नं.९ मा ०-०-६१/

२
, न.नं.१० मा ०-०-८, न.नं.११ 

मा ०-५-१०, न.नं.१२ मा ०-०-१२१/
४
, न.नं.१३ मा 

०-०-७१/
४
 र न.नं.१४ मा ०-१-४१/

२
 गरी �े�फल 

ज�मा ०-८-८१/
४
 ज�गा रहेको दिेखयो । पनुरावेदक 

�ितवादीको उ� न.नं.ह�को उ�र पवु�तफ�  न.नं.१९ 
मा वादीको िक.नं ७३९ मा �े�फल १-१९-१९ रहेको 
देिख�छ भने उ� न.नं. १९ देिख पि�चम (वादीका 
िक.नं.७३९) र न.नं.११ (पनुरावेदकको िक.नं.३८०९ 
म�येको ज�गा) देिख पि�चम न.नं.१८ मा िववािदत 
ज�गा रहेको र �यसको �े�फल ०-१-१० रहेको 
देिखयो । यसबाट पनुरावेदक �ितवादीको िक.नं.३८०९ 
मा ज�गा बढी देिखयो भने वादीको िक.नं.७३९ मा 
ज�गा घटेको देिखने ।

िमिसल संल�न मचु�ुकाबाट न.नं.१८ मा 
िववािदत ज�गा रहेको ०-१-१० ज�गा यी पनुरावेिदका 
मनकुमारी िसटौलाले भोगी रहेको भ�ने देिख�छ । 
यसबाट यी पनुरावेिदकाको िक.नं.३८०९ न.नं. ९, 
१०, ११, १२, १३ र १४ मा िनजको हकको भ�दा 
०-०-७१/

२
 ज�गा बढी रहेकोमा िववािदत न.नं.१८ को 

०-१-१० समेत िनज पनुरावेिदकाकै भोगमा रहेको 
देिखएको र वादीको ज�गा घट्न गएको देिखएबाट 
िनजले वादीको हकको न.नं.१८ को ज�गामा िखचोला 
गरकेो देिखन आउने ।

तसथ� वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
स�ु झापा िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
२०६८।१०।२५ को फैसला उ�टी भई िववािदत 
न.नं.१८ को ज�गास�ममा �ितवादीह�ले िखचोला 
गरकेो देिखन आएको सो ज�गाबाट �ितवादीह�को 
िखचोला मेटाई चलन पाउन ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत इलामको िमित २०६९।१२।१४।४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- गीता �े� 
इित संवत् २०७४ साल साउन १७ गते रोज ३ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७०-CR-०८६४ र ०७०-CR-०८३२, 
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार, नेपाल सरकार 
िव. बिबता �े� (म�डल) र विव भ�ने बिबता �े� 
(म�डल) िव. नेपाल सरकार

�ितवादी बिबता �े�ठ (म�डल) ले होटलमा 
�ाहकलाई केटीको आव�य�ा परपेिछ �ितवादी उमा 
खड्कालाई बोलाई वे�याविृ�मा लगाएको र पिछ 
उमा खड्काले नै िट.एन. ब�नेतलाई होटलमा �याई 
िनजलाई समेत फकाई फु�याई वे�याविृ�मा लगाएको 
हो भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गरकेो 
देिख�छ । �ितवादी सान ुभ�ने उमा खड्काले बिबता 
�े�ठ वे�याविृ� गराउने नाइके ह�न्, मलाई पिन ितमीले 
वे�याविृ� गनु�पछ�  ��येक �ाहकको �.२,०००।- िदने 
भनी लोभलालच देखाई जबरज�ती मोटरसाइकलमा 
चढाई पठाई िदइन र सो मािनसले मलाई लजमा 
लगी जबरज�ती करणी ग�यो र िददीको होटलमा 
�याई छाडी िदयो र बिबताको भनाइअनसुार िट.एन. 
ब�नेतलाई िलएर आएक� ह� ँ भनी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानबाट दवुै �ितवादीह� 
कसरुमा सािबती भएको तर अदालतमा उपि�थत भई 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो पाइयो । पीिडतको 
िचिक�सक�य शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा Hymen 
ruptured  and  there is no evidence of sexual 
intercourse or any evidence of resistance 
and struggle but  victim is accused to sexual 
intercourse भनी उ�लेख भएको देिख�छ । पीिडतले 
आ�नो बयानमा आफूलाई मोटरसाइकलमा झ�ुका 
लगी होटलमा जबरज�ती करणी ग�रएको, भोिलप�ट 
धरान लगी जबरज�ती करणी गरकेो, फेरी लजमा 
लगी करणी गरकेो भनी बयान गर े तापिन �यसरी 
जबरज�ती करणी गन�को ह�िलया खलुाउन वा करणी 
भएको भिनएको �थानबार े पिन �प�ट गन� सकेको 

देिखएन । पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
�य�तो करणीको कुनै ल�ण नदिेखएको र �यसरी 
कसैले िलई जादँा आफूले �ितकार नगनु�को वा 
�ितकार गन� नस�नकुो कुनै कारण र आधार खलुाउन 
सकेको पिन नपाइने । 

पीिडतलाई नेपालको एक ठाउबँाट अक� 
ठाउमँा लगेको र �ितवादीले आफूसगँ राखेको 
कारणबाट यी पीिडतलाई बेचिबखन नै ग�रसकेको 
भ�ने पिु�ट ह�न आएको छैन । अिभयोजन प�ले पिन 
�ितवादी बनाइएकाह�िबच मानव बेचिबखन ठह�रने 
गरी वा वे�याविृ�मै लगाउन कुनै रकम तय भएको 
वा रकम वा अ�य कुनै िज�सीको लेनदेन भएको वा 
�य�तो �योजनको लािग नै नेपालको एक ठाउबँाट 
अक� ठाउमँा लगेको भनी व�तिुन�ठ �पमा आरोप 
लगाउन सकेको पाइएन । यसरी पीिडतको बयान, 
�ितवादीह�ले अदालतसम� गरकेो बयान, �वा��य 
परी�ण �ितवेदनलगायत अ�य कागजातबाट 
पीिडतलाई �ितवादीह�ले ललाई फकाई नेपालको एक 
�थानबाट अक� �थानमा ल�नकुो पछािड वे�याविृ�मा 
लगाउने मनसाय र उ�े�य िथयो भ�ने िमिसल सलं�न 
�माणह�बाट पिु� ह�न आएको नदेिखने । 

�वा��य परी�णबाट पीिडतमा जबरज�ती 
करणीको �माण ल�ण नदिेखएबाट यी �ितवादीह�ले 
कुनै �कारको फाइदा िलई वा निलई वे�याविृ�मा 
लगाएको अव�था �मािणत नभए पिन मानव ओसार 
पसार गरकेो देिखएकोले सो काय� मानव बेचिबखन 
तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 
दफा ४(२)(ख) मा उ�लेख भएको कसरुिभ� पन� 
स�ब�धमा िववाद देिखनएन । �ितवादी बिबता �े�ठ 
(म�डल) ले पीिडतलाई �याउन भनी अका�  �ितवादी 
उमा खड्कालाई भनेको र िनजकै भनाइबमोिजम उमा 
खड्कालाई बिबता �े�ठ (म�डल) को होटलस�म 
आएको र �यहा ँबसेको भ�ने देिखदँा �ितवादी बिबता 
�े�ठ (म�डल) लाई उ� दफा१५(१)(छ) बमोिजम 
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७ वष� कैद गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भनी मा�न निम�ने ।

�ितवादी उमा खड्काले �ितवादी बिबता 
�े�को भनाइअनसुार िनज पीिडत िट.एन. ब�नेतसगँ 
आई होटलस�म प�ुयाएको दिेखन आए तापिन िनजको 
आ�नै कुनै योजना वा अ�य मनसाय �मािणत ह�न 
आउदँैन । पीिडतले अदालतमा बकप� गदा�समेत िनज 
�ितवादीले पीिडतलाई तरहराबाट इन�वा बिबता 
�े�को होटलमा �याई छोडी आफू भा�टावारी जा�छु 
भनी �यहाबँाट गएको हो भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
िमिसल संल�न अ�य �माणह�बाट िनज �ितवादीको 
संल�नता मूल कसरुदारसरहको नदेिखई सहया�ी 
�कृितको स�म देिखएको ह�दँा मानव बेचिबखन तथा 
ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ 
र ४(२)(ख) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ज) 
मा रहेको �यव�था अथा�त् "मानव बेचिबखन वा 
 ओसार पसारको कसुर गन� दु��साहन, षड्य��ण 
वा उ�ोग गन�लाई वा सो कसरुको मितयारलाई सो 
कसुर गदा� ह�ने सजायको आधा सजाय" गनु�पछ�  
भ�ने कानूनी �यव�थाबमोिजम िनजलाई ७ वष�को 
आधा अथा�त् ३ वष� ६ मिहना कैदको सजाय ह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सोतफ�  वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ने नदेिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�बाट पीिडत िट.एन.ब�नेत (सांकेितक नाम) 
लाई �ितवादीह� बिबता �े�ठ (म�डल) ले पीिडतको 
घर �थानबाट छुटाई आफूसगँ राखेको र सान ुभ�ने उमा 
खड्काले िनज �ितवादी बिबता �े�ठको मितयारको 
�पमा काम गरकेो देिखन आएको ह�दँा स�ु िज�ला 
अदालतबाट �ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय पाउने गरी भएको फैसला केही उ�टी गरी मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ३ र ४(२)(ख) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा 

१५(१)(छ) बमोिजम �ितवादी बिबता �े�ठ (म�डल) 
लाई ७ वष� कैद र ऐ.को दफा १५(१)(ज) बमोिजम 
�ितवादी सान ुभ�ने उमा खड्कालाई ३ वष� ६ मिहना 
कैद सजाय ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको िमित २०६९।१२।०७ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सभु�ा िज.सी.
क��यटुर : हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल काित�क १२ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७०-CR-०८६२, जबरज�ती करणी 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. रामच�� था�

िमित २०६७।१२।१० गते च��े भ�ने 
रामच�� था�ले मलाई समाती मखु थनुी घरदेिख 
अगािड धिनया लगाएको खेतमा लताद� जबरज�ती लगी 
मैले लगाएको पे�टी जबरज�ती तानी नाङ्गो बनाएपिछ 
िनजले लगाएको क��  खोली बलपूव�क जबरज�ती 
करणी गन� लागेको अव�थामा मैले �ितकार गरी गहुार 
मागेको कारण िछमेकका मािनसह� घटना�थलमा 
आउन ला�दा घटना�थलबाट िनज फरार भएको ह�दँा 
जबरज�ती करणी गन� उ�ोगमा सजाय ग�रपाउ ँभनी 
िमित २०६७।१२।२५ मा घटना भएको भिनएको 
१२ िदनपिछ प�रवित�त नाम सीता�ारा जाहेरी दता� 
भएको पाइयो । पीिडतले अदालतसम� बकप� गदा� 
मलाई धिनया खेतमा लगी जबरज�ती क��  खोली 
मिहनावारी भएको दखेी केही गरने भनी बकप� 
गरकेो पाइयो । यसरी जाहेरी बेहोरामा गहुार मागेको 
भने तापिन अदालतसम�को बकप�मा सो उ�लेख 
नभएबाट जाहेरी र अदालतको बकप� बेहोरामा 
एक�पता देिखएन । पीिडत प�रवित�त नाम सीताको 
शारी�रक परी�णका लािग लिु�बनी अ�चल अ�पताल 
पठाउदँा िनज म�जरु नभएको कारण शारी�रक परी�ण 
गन� असमथ� भएको भ�दै अ�पतालले च.नं.११२० 
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िमित २०६७।१२।२८ मा इलाका �हरी काया�लय 
�प�देही बटुवललाई प�ाचार गरकेो पाइयो । अदालत 
�माणको आधारमा मा� फैसला गद�छ । जाहेरवालीले 
आ�नो �वे�छाले जाहेरी िदएको हो भने �माणको 
संकलनमा िनजको भूिमका अपेि�त ह��छ । अिभयोग 
लगाउने तर �याियक �ि�यामा सहयोग नगन� हो 
भने �यसबाट वा�तिवक अपराधीउपर सजाय नह�ने 
अव�था िसज�ना ह��छ । यदाकदा करकाप वा दबाबको 
कारण वा ध�क� आिदकै कारण पिन पीिडतले �माण 
संकलनमा सहयोग नगन� बा�या�मक अव�था िसज�ना 
ह�न स�छ तर ��ततु म�ुामा यी पीिडत अदालतमा 
गए पिन �वा��य प�र�ण गराउन इ�कार गरकेो कारण 
जबरज�ती करणीको उ�ोग �थािपत गन� आव�यक 
�माणको पया��ताको अभाव देिखयो । यस अव�थामा 
पीिडतउपर जबरज�ती करणी गदा�को अव�थामा 
शरीरमा ह�न जाने �ितकारका िच�ह� रहे भएको ख�ुन 
सकेको पाइएन । िमित २०६८।१।५ गते घटना�थलको 
रखेा िच�ण ह�दँा केही उ�लेख नभई घटना�थल �कृित 
मचु�ुका भएको दिेख�छ । यसबाट जबरज�ती करणी 
गन� ला�दाको अव�थामा घटना वारदातमा धिनयाको 
बोट मडा�रएकोलगायतका अव�था देिखन आएन । 
यस �ि�कोणबाट हेदा� जबरज�ती करणी उ�ोग ज�तो 
नारीको अि�मतामा ध�का ला�ने िवषयको अनसु�धान 
अ�य�त िफतलो देिखन आयो ।

�ितवादी च��े भ�ने रामच�� था�ले 
अनसु�धानको �ममा जाहेरवाली प�रवित�त नाम 
सीतालाई करणी गन� ��ताव मैले राखे, िनजले 
मािनन । िनजको �तन र ग�ुताङ्ग मसारमसुार 
गरी पे�टी खोि�दन खो�दा िच�याउन थालेपिछ 
भागेको भनी बयान गरकेा छन भने अदालतसम� 
कसूरमा पूण� इ�कार गरी बयान गरकेो पाइ�छ । िनज 
�ितवादीको इ�कारी बयानलाई िनजको सा�ीले 
समेत समथ�न गरी बकप� गरकेो पाइ�छ । �ितवादीले 

जबरज�ती करणी गन� खोजेको र आफूले �ितकार 
गरकेो भनी जाहेरी बेहोरामा उ�लेख भए तापिन 
पीिडतले त�कालै जाहेरी दता� गराउनपुन�मा घटना 
भएको १२ िदनपिछ जाहेरी दता� गराएको र शारी�रक 
परी�ण गन� म�जरुी नगरबेाट पिन जाहेरवालीको 
भनाई आफँैमा अिव�वािसलो देिख�छ । �ितवादीको 
शरीरमा �ितकारका कुनै िच� रहे भएको छ भनी वादी 
प�ले खलुाउन सकेको अव�था िमिसलबाट देिखन 
आउदैँन । पीिडतको आमा र �ितवादीबीच पिहलेदेिख 
नै झगडा िथयो भनी बकप�मा उ�लेख गरकेो र 
जाहेरवालाको आमासगँ झगडा स�ब�धमा छलफल 
भएको भनी �ितवादीले अदालतमा बयान गरबेाट 
ियनीह�को प�रवारिबच पूव��रसइवी रहेको त�य 
देिखन आयो । �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो 
कुरा द�ेने कुनै च�मिदद सा�ी �माण वा मालाकार 
कडीको �पमा प�रि�थितज�य �माणको उपि�थित 
रहेको देिखदैँन । यसरी �ितवादीउपरको कसरु �वत�� 
�माणबाट पिु� ह�न आएको दिेखएन ।

अतः अिभयोग दाबीबाट �ितवादीलाई 
सफाई िदने गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०६९।१२।२१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर : हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल जेठ २ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७१-CI-१६३०, अंश नामसारी, िसताराम 
तेली िव. खोतरी तेली

�ितवादीले वादी �ितवादी सगोलमा रहेको 
�वीकार गरी िफरादमा उ�लेख गरी म�ुा दता� गराएकोमा 
िफराद गनु� पूव� �ा� उ� ज�गा वादी िसताराम तेलीको 
�मबाट मा� मोिहयानी हक �ा� गरकेो ज�गा हो 
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भ�ने भनाइको भरपद� र िव�सनीय �माण पेस गरकेो 
िमिसलबाट दिेखदैँन । पनुरावेदकसमेत सगोलमा रहेको 
प�रवारको उ� िक.नं.२६४ को ज�गाबाहेक अ�य 
कुनै आय�था नभएपिछ सगोलमा रहेको अव�थामा 
मोिहयानी छु�ाई पाएको उ� ज�गालाई ब�डा गनु�  नपन� 
िनजी आज�नको स�पि� भ�न िम�ने देिखएन ।

अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत र दता�  �े�ता 
िमले िभडेको ज�गा स�पि�बाट वादी दाबीबमोिजम 
चार भागको तीन भाग पर सारी एक भाग स�पि� 
अंशबापत वादी िसताराम तेलीले पाउने ठह�याएको 
स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।११।३० को फैसला सदर ह�ने र िक.नं. २६३ 
लाई िनजी ठहर ग�रपाउ ँभ�ने वादी सीताराम तेलीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०६९।११।१३ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशव�साद पराजलुी
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ८ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-WO-००४६, उ��ेषण 
/ परमादेश, स�यनारायण ठाकुर िव. ह�र म�डलसमेत

फैसला काया��वयनको िसलिसलामा वादीले 
पि�एको ज�गा कुन हो भ�ने स�दभ�मा धनषुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८/०८/१९ मा न�सा ह�दँा 
वादीले पि�एको ज�गाको चौिक�ला र उ� न�साको 
न.नं.६ र ६/१ को चौिक�ला िम�न िभड्न आएको 
देिखएको भ�ने अदालतको ठ�याइरहेको पाइयो । साथै 

�रट िनवेदकले जोगी ठाकुरसगँ अशं म�ुामा िमलाप� 
गरकेो भने पिन िमलाप�मा कुन ज�गा िलए िदएको हो 
�प�टसगँ खलुाइएको पाइएन । फैसलाप�ात् जोगी 
ठाकुरको म�ृय ुभएकोसमेत ह�दँा िनजको छोरा यी �रट 
िनवेदकबाट भ�रभराउ नह�ने भ�न निम�ने ।

साधारण �े�ािधकारअ�तग�त अदालतले 
सबदु �माण र न�सासमेत गरी िववादह� टुङ्�याउदैँ 
फैसला काया��वयन ग�ररहेको अव�थामा कानूनको 
�प�ट उ�लङ्घन गरकेो वा घोर अ�याय भएको 
देिखएकोमा बाहेक �रट �े�बाट ह�त�ेप गनु�  
उिचत नह�ने । िनवेदनमा िझकाई आएको फैसला 
काया��वयनस�ब�धी िमिसल हेदा� त�य �माण छाडेको 
वा कानूनको उ�लङ्घन भएको अव�था नदेिखदँा 
फैसला काया��वयनलाई रो�न िम�ने नदेिखने ।

अतः वादी िनवेदक ह�र म�डल धानकुले 
फैसलाबमोिजम भरी पाउने ठहरकेो िबगो �ितवादीको 
जेथा देखाई फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी भराई िलन पाउने 
नै देिखयो ।  पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट भएको 
आदशेानसुार साधारण �े�ािधकारअ�तग�त नाप 
न�सासमेत गरी धनषुा िज�ला अदालतको तहिसल 
शाखाबाट भएको फैसला काया��वयनको लािग 
देखाइएको जेथाको जायदात तथा तायदात भई उ� 
जेथाको प�चिकत� मू�याङ्कनलगायतका काय�ह� 
कानूनिवपरीत भएको भनी भ�न िम�ने अव�था 
देिखएन । िवप�ीह�बाट िमित २०६९/१/२३ मा 
भएको जायजात मचु�ुका, िमित २०६९/१०/११ मा 
भएको प�चिकत� मू�याङ्कन, िमित २०६८/०९/१९ 
को न�सा मू�याङ्कन, िमित २०६९/०५/२६, 
िमित २०६९/०९/२७ र िमित २०७०/०३/१३ मा 
भएको आदेश र सो आदेशको आधारमा भए गरकेा 
काम कारबाहीह� कानूनको अि�तयारीअ�तग�त 
नै भए गरकेो दिेखदँा उ� काम कारबाही र स�पूण� 
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िनण�यह�समेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदकको िजिकर �वीकारयो�य देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल चै� ३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-१५३९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. �यामबहादुर तामाङ

जाहेरी दरखा�त र िनजको अदालतको 
बकप�, �ितवादीको मौकाको र अदालतको बयान, 
घटनाका ��य�दश� भिनएका ई�रबहादरु तामाङले 
गरकेो बकप� र �ितवादीको आमाको घटना िववरण 
कागज र अदालतको बकप�समेतबाट मतृक गोपाल 
तामाङले �ितवादी �यामबहादरु तामाङलाई ना�ता 
खान पसलमा बसेको बेलामा हातले मखुमा हानेको 
र िनज �ितवादी भागी गएकामा समेत लखेट्द ैगएको 
देिख�छ । पिछ िनज �ितवादी �यामबहादरु तामाङ 
घर जान भनी ई�रबहादरु तामाङसगँ गएकामा बाटोमा 
मतृक र िनजको �ीमतीले खकुुरी र फलामको पाइपले 
आ�मण गन� खोजेकामा छली भा�न सफल भएको 
अव�थासमेत देिख�छ । �ितवादी राित आ�नो घर 
जादँासमेत िनज मतृक र िनजको �ीमती िमली खकुुरी 
र फलामको रडसमेत िलई गई िनज �ितवादीको 
आमालाई िछनाउछुँ िक छोरालाई िछनाउछुँ भनेको 
बािहरबाटै सनेुपिछ िनज �ितवादीले �रस था�न नसक� 
मतृकलाई कुट्न ु पछ�  भनी िझङ्गनीको िकला िलई 
�हार गरकेो अव�था दिेखयो । िनजले पूव�योजना 
बनाई लकु�चोरी धा�रलो हितयारले �हार गरकेो पिन 
नदेिखने ।

मतृक र �ितवादीका िबचमा यसभ�दा 
पिहला �रसइवी रहेको भ�ने कुरा पिन िमिसल 
संल�न �माणह�बाट पिु� भएको दिेखदैँन । मतृकको 

�ीमतीले समेत पितले �यामबहादरुलाई कुट्न ु
पछ�  भनेका, बाटोमा िनज �यामबहादरुसगँ भेट भई 
भनाभन भएको, खकुुरी िलई �ितवादीलाई लखेट्दै 
िनजको घरमा गई झगडा गरकेो र बािहर िन�कन 
ला�दा �ितवादीले िझङ्गनीको िकलाले हानेको 
कुरामा सािबत रही बकप� गरकेो दिेखयो । �ितवादीले 
मतृकलाई िझङ्गनीको िकलाले �हार नगरकेो भए 
िनजको �यानसमेत खतरामा िथयो भनी ��य�दश� 
ई�रबहादरु तामाङले अदालतमा बकप� गदा� उ�लेख 
गरकेो दिेख�छ । आफूलाई लगातार लखेिटरहेको, 
आ�नो �यानसमेत खतरामा रहेको र घरमा समेत 
खकुुरी र फलामको पाइपसिहत आएको अव�थामा 
�ितवादी आवेगमा आई िनजह�लाई िकलाले �हार 
गनु�  अ�वाभािवक र िनयोिजत िथयो भनी भ�ने अव�था 
पिन देिखएन । घटना िववरण कागज गन� िदलमाया, 
खड्के तामाङसमेतले उपयु�� बेहोरा िमलान ह�ने 
गरी कागज गरकेा र अदालतमा समेत बकप� गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीको आमाले समेत मतृकसगँ नाता 
स�ब�ध रही कुनै �रसइवी नरहेको भनी बकप� गरकेो 
देिखने । 

तसथ� �ितवादी �यामबहादरु तामाङले 
मतृकको आफू�ितको �यवहारको कारण असरुि�त 
महससुसमेत गरी आवेगमा आई त�काल �ा� 
िझङ्गनीको िकलाले �हार गरकेा कारण उपचारको 
�ममा म�ृय ु भएको देिखदँा िनजलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम सजाय 
गन� गरकेो स�ु रामेछाप िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७१/१२/११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर :- िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल भा� २३ गते रोज ६ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७१-WO-०७९७, उ��ेषण, अजु�नकुमार 
अया�ल िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ को 
उपदफा (१) बमोिजम �ेड यिुनयन गठन गन� पाउने 
कानूनी �यव�था ग�रएको छ । �य�तै िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम  ११७क मा िनजामती 
कम�चारीको  �ेड यिुनयनस�ब�धी कानूनी �यव�था 
रहेको छ । ऐनको दफा ५३ को उपदफा (३) को ख�ड 
(ख) मा उपदफा (१) बमोिजम गठन भएका िनजामती 
कम�चारीका �ेड यिुनयन संघह�ले कानूनबमोिजम 
सामूिहक सौदाबाजी गन� स�ने नै दिेखयो । 
कानूनबमोिजम गठन भएको �ेड यिुनयनले �चिलत 
िनजामती सेवा ऐन तथा िनयमावलीअ�तग�त रही काय� 
स�पादन गनु�पन� ह��छ । आ�नो �े� र अिधकारभ�दा 
बािहर गई कुनै गितिविध गन� र काम कारबाही गन� 
कुरा �ेड यिुनयनलाई �ा�त भएको पिन कानूनतः 
देिखदँैन । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३(३)
ख मा िनजामती कम�चारीको आिधका�रक �ेड यिुनयन 
संघह�ले आपसमा सहमित गरी सामिुहक सौदाबाजी 
गन� पाउने छन् भनी आिधका�रक �ेड यिुनयन गठन 
नभएस�मको लािग वैकि�पक �यव�थासमेत गरकेोले 
आिधका�रक �ेड यिुनयनको िनवा�चनअगावै िनजामती 
कम�चारीह�को संघ सगंठन दता� गन� िम�ने नै देिखने । 

िनजामती कम�चारीह�को आिधका�रक 
�ेड यिुनयनको िमित २०७३/२/१९ मा िनवा�चन 
स�प�न भइसकेको देिखदँा �रट िनवेदनको औिच�य 
देिखएन । अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
िनवेदन िजिकरबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ाराज पौडेल
इित संवत् २०७४ साल असार १८ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०६८-WO-०९४२, उ��ेषण, �ुव�साद 
चौलागाई िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत

क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ ले 
लाभांश िवतरणस�ब�धी िविभ�न �यव�थाह� 
गरकेो पाइ�छ । ऐनका उ� �यव�थाह�को पालना 
नभई लाभांश िवतरण गन� वा दाबी गन� िम�ने पिन 
देिखदँनै । �य�तै ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा ४६ ले पिन लाभांश िवतरणस�ब�धी 
सीमा तोकेको पाइ�छ । कानूनले तोकेको सीमा पालन 
नगन� कुनै पिन ब�क वा िव�ीय सं�थालाई लाभांश 
िवतरण गन� रा�� ब�कले अनमुित �दान गन� िम�ने पिन 
देिखदँनै । तर तोिकएको कानूनी �यव�थाको पालन 
गरी आिज�त मनुाफाबाट कुनै क�पनीले मनुाफा िवतरण 
गन�स�ने नै देिखने । संगिठत सं�थाको खदु स�पि�को 
(Networth) आधारमा सेयरको मू�य िनधा�रण भई 
सोही मू�यमा िधतोप� बजारमा (Stock Exchange) 
कारोबार ह�ने ह��छ । सेयर ख�रद गन� िबि�कै ब�कको 
िन�ेपमा राखेको ज�तो �ितफल िनि�त ह�ने होइन । 
कुनै �यि�ले कुनै क�पनीको सेयरमा लगानी गद�मा 
उसले लाभांश �ा�त गन� �यार�ेटी ह�दँैन । आफूले 
लगानी गरकेो क�पनीले स�चालनको �ममा मनुाफा 
आज�न गरी सो मनुाफाबाट स�चालन खच� तथा 
अ�य �यव�थाह�का लािग आव�यक पन� रकम तथा 
रा�यलाई बझुाउन ु पन� करसमेत ितरी बाकँ� रहन 
आएको रकमलाई लाभांशको �पमा लगानीकता�लाई 
बाड्ँने िनण�य क�पनीको साधारण सभाले गरपे�चात् 
मा� कुनै पिन सेयर हो�डरले लाभांश �ा�त गन� स�ने । 

क�पनीको �यव�थापनले कानूनिवपरीत 
ह�ने गरी यिुनयन वा अ�य कसैलाई अिनयिमत तवरले 
रकम र सिुवधा उपल�ध गराएको भएमा सेयरवाला 
वा सरोकारवालाले क�पनी रिज��ारको काया�लयमा 
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उजरुी गन� स�ने र काया�लयले क�पनी ऐन, २०६३ 
को दफा १२० बमोिजम कैिफयत तलब गन� स�ने, 
दफा १२१ बमोिजम िनरी�क खटाउन स�ने र दफा 
१२४ बमोिजम �य�तो िनरी�कले आव�यक जाचँबझु 
गरी आ�नो रायसिहतको �ितवेदन काया�लयमा पेस 
गनु�  पन� र काया�लयले दफा १३८(२) बमोिजम �य�तो 
क�पनी वा स�चालक वा पदािधकारी बझुी उपय�ु 
आदेश िदन स�ने �प� कानूनी �यव�था ह�दँा �य�तो 
वैकि�पक उपचारको बाटो अवल�बन नगरी िसधै 
सव��च अदालतको असाधारण अिधकार �े�मा �वेश 
गरकेो ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ाराज पौडेल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल असार १८ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-WO-०७५२, उ��ेषण, 
कामता अिहर िव. पुनरावेदन अदालत नेपालग�जसमेत

�व. ह�र केवटको हक खाने ३ अंिशयारमा 
िनजक� प�नी कृपा केवट, छोराह� िजलेदार केवट 
र जगदीश केवट रहे भएको र दाबीको िक.नं. ६०, 
६२ को ज�गा �व. ह�र केवटको नाउमँा दता�  रहेको 
देिखएको अव�थामा वादी िजलेदार केवट र �ितवादी 
कृपा केवटसमेत भएको अशं म�ुामा बाकेँ िज�ला 
अदालतको िमित २०६५/५/१७ को फैसला र 
सो फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको िमित २०६६/३/१५ को फैसलाले 
िजलेदार केवटले ३ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी 
फैसला भएको अव�थामा यी िजलेदार केवटलाई ब�ुद ै
नबझुी कानूनतः ऋण ितन� दािय�व नभएका यी िनवेदक 
िजलेदार केवटसमेतको अंश हक ३ भागको १ भाग 
िमित २०६६/३/२५ मा िललाम गरकेो काम कारबाही 
कानूनस�मत नदेिखने । 

अतः अशं म�ुाबाट ३ भागको १ भाग 

अंश पाउने ठहर भएको अव�थामा अंिशयारको 
अंशभागसमेतमा असर पन� गरी भएको िललाम बदर 
नह�ने ठहर गरी बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको आदेश 
िनवेदकको हक मा� अथा�त् ३ भागको १ भाग डाकँ 
िललामसमेत बदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको िमित २०६७/८/२ को आदशेमा 
िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८क 
को कानूनी ��नको �िुट िव�मान नदेिखएकोले �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ाराज पौडेल
क��यटुर :- िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल साउन ३२ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-CR-१६२३, जबरज�ती करणी, 
नेपाल सरकार िव. िसंगबहादुर थापा

�ितवादीको अनसु�धानको बयानमा बझाङ 
(घ) लाई पसलमा बोलाई काखमा राखी माया गरजे�तो 
गरी आ�नो िलङ्ग खेलाउन लगाई आ�नो दािहने 
हातको माझी औलंा िनजको योिनिभ� िछराई खेलाई 
िनजलाई भइुमँा सतुाई िलङ्ग योिनमा राखी एकिछन 
तलमािथ गरकेो हो भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ भने 
पीिडतले कागज गदा� पीडकले मेरो हात समाती 
पसलिभ� लगी खिटयामा राखी ओछ् यानमा प�टाई 
मेरो शरीरमािथ चढी दायाबँाया ँ हात टेकेको र उ� 
काय� गनु�भ�दा अगािड मेरो शरीरमा लगाएको �ाउजर 
खोली त�लो शरीर नाङ्गो पारकेो, आ�नो िलङ्ग 
िनकाली मेरो योिनमा राखेको हो भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदनबाट 
Hymen Jelly �याितएको पाइएको छ जसले पीडकले 
भनेअन�ुप पीिडतको योिनमा िलङ्ग िछराएको पिु� 
ह�ने । मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ 
नं. को �प�ीकरणको ख�ड (ग) मा योिनमा िलङ्ग 
केही मा� �वेश भएको रहेछ भने पिन यस न�बरको 
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�योजनको लािग करणी गरकेो मािननेछ भ�ने रहेको 
छ । यस कानूनी �यव�थाले करणी ह�नको लािग 
योिनमा केही िलङ्ग �वेश ह�न ु नै पया�� ह��छ, �यहा ँ
श�ुिकट भेिटन ुनभेिटन,ु वीय� �खलन ह�न ुनह�नलेु कुनै 
अथ� नरािखने । 

मािथ िववेिचत त�य, �माण, कानूनी �यव�था 
र सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतका 
रोहबाट जबरज�ती करणीको उ�ोग मा� ठहर गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत िदपायलको फैसलासगँ 
सहमत ह�न सिकएन । तसथ� पीिडत सात वष�क� बािलका 
बझाङ (घ) लाई �ितवादी िसंगबहादरु थापाले अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो ठहर 
गरी बझाङ िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।२।१२ 
मा भएको फैसला उ�टी गरी जबरज�ती करणीको 
उ�ोग ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िदपायलको 
िमित २०७१।११।१० को फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो 
ठहछ�  । �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. ३(१) बमोिजम १२ 
(बा�) वष� कैदको सजाय ह�ने र पीिडतलाई पन� गएको 
शारी�रक तथा मानिसक �ितबापत ऐ. १० नं. बमोिजम 
पीिडतले �ितवादीबाट �.५०,०००।– (पचास हजार) 
�ितपूित�समेत भराई िलन पाउने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर :- मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल काित�क १ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-१४०१, कत��य �यान चोरी, 
नेपाल सरकार िव. जयनारायण �े�

िमिसल संल�न कागज �माणह� हेदा� 
मतृक सनुमाया �े�को म�ृयकुा स�ब�धमा यी ��यथ� 
�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परी जाहेरकता�ह�ले 
अदालतमा जाहेरीको समथ�नमा बकप� ग�रिदए 

पिन िनजह�ले वारदात देखेको भनी भ�न सकेको 
पाइदँैन । यी �ितवादी र आफूह�को प�रवारिबचमा 
झगडा भइरहने ह�दँा िनजले नै मारकेो ह�नपुन� 
भनी केवल शंकाको आधारमा मा� जाहेरी बेहोरा 
लेखाइिदएबाहेक यी �ितवादीबाट नै कसरु भएको 
भ�न तथा दे�न सिकने कुनै त�य तथा वारदातको 
प�रि�थित रहेको भ�ने खलुाउन सकेको देिखएको 
छैन । यी ��यथ� �ितवादी जयनारायण �े� 
अनसु�धानमा र अदालतमा पूण�इ�कार रहेको 
पाइ�छ । य�तै मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले मौकामा 
र अदालतमा बकप� गदा� मतृकको प�रवार र यी 
�ितवादीको प�रवारिबचमा झगडा भइरहने र िनजउपर 
िकटानी जाहेरी परकेोले यी �ितवादीले नै मारकेो 
ह�न स�ने भनी शंकाका आधारमा मा� लेखाएको 
पाइ�छ । यसबाहेक यी �ितवादीको कसरु �मािणत ह�ने 
कुनै प�रि�थित रहेको तथा यी �ितवादीबाट नै कसरु 
भएको भ�न सिकने कुनै आधार �माणह� रहेभएको 
मौकामा बिुझएका �यि�ह�ले लेखाउन सकेको 
नपाइने । �ितवादीले कसरु गरकेो दे�ने वा थाहा पाउने 
कुनै �यि� रहेभएको देिखदँनै । साथै �ितवादीबाट 
कसरुसगँ स�बि�धत कुनै िचजव�त ु बरामद भएको 
वा �ितवादीको कसरुसगँ यो यसरी स�ब�ध रहेको 
छ भनी देिखने व�तगुत तथा प�रि�थितज�य �माण 
रहेभएको देिखन आएको छैन । ��य� तथा व�तिुन� 
�माणको अभावमा कुनै पिन �यि�ले आफूले ��य� 
�पमा नदखेेको थाहा नपाएको केवल अनमुान गररे 
भनेको कुरालाई आधार मानेर कसैलाई दोषी ठहर गन� 
िम�दैन । यसरी िमिसल संल�न कुनै पिन �माणह�बाट 
यी �ितवादीबाट नै वारदात ह�न पगेुको हो भनी 
शकंारिहत तवरले ख�ुन सकेको छैन । य�तो अव�थामा 
केवल शंकाका भरमा िदएको जाहेरी र शकंाको भरमा 
बिुझएका �यि�ह�ले लेखाई िदएका आधारमा मा� यी 
�ितवादीलाई दोषी ठहर गन� नसिकने ।

कुनै पिन �यि�उपरको अिभयोगका 
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स�ब�धमा संकिलत �माणह� एकआपसमा िम�ने 
िभड्ने तथा पर�पर समिथ�त ह�न ुपन� ह��छ । मौिखक 
भनाइलाई �माणमा िलन सो भनाइ ��य� दे�ने थाहा 
पाउने �यि�ले �य� गरकेो ह�न ुपन� साथै �य�तो भनाइ 
व�तगुत �माणह�बाट समेत समिथ�त रहेको ह�न ु
पद�छ । आफूले नदेखेको र थाहा नपाएको कुरालाई 
केवल अनमुानका आधारमा भनेको भरमा स�य 
रहेछ भनी भ�न िम�दैन । सकंिलत �माणह�मा के 
कित स�यता छ र कुन �माणको �ामािणक मह�व 
कित रहेको छ तथा संकिलत �माणह�बाट अिभयोग 
दाबी िन:स�दहे पिु� ह�न स�छ स�दनै भनी जाचँ 
गन� �माणको �याियक परी�ण ह�ने ह��छ । �माणको 
�याियक परी�णबाट कुनै �यि�ले कसरु गरकेो भ�ने 
िन:स�देह पिु� ह�न नसकेको अव�थामा ज�तोसकैु 
कसरुज�य काय� भएको भए पिन अिभयोग लगाएको 
मा� आधारमा सो �यि�लाई दोषी भ�न िम�दैन । कुनै 
�यि�उपरको अिभयोग पिु� ह�न थोर ैमा� पिन शंका 
भएको अव�थामा उसलाई दोषी ठहर गनु�  फौजदारी 
�यायको िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । 

�ितवादी जयनारायण �े�उपरको कसरु 
शंकारिहत तवरले पिु� ह�न स�ने गरी वादी नेपाल 
सरकार प�बाट कुनै �माण पेस ह�न सकेको 
देिखदँैन । िनजउपर िकटानी जाहेरी भए पिन सो 
जाहेरी अ�य कुनै व�तगुत �माणह�बाट समिथ�त 
ह�न सकेको छैन । जाहेरकता�  र मौकामा बिुझएका 
�यि�ले �ितवादीको मतृकका प�रवारसगँ झगडा 
ह�ने गरकेो र झगडा ह�दँा यी �ितवादी जयनारायण 
�े�ले ितमीह�लाई माछु�  भनेको भनी भनेकोले िनज 
जयनारायण �े�ले नै मतृकलाई कत��य गरी मारकेो 
ह�नपुछ�  भनी लेखाएको भए पिन �ितवादी र मतृकका 
प�रवारका िबचमा �य�तो झगडा र कुनै िवषयमा मानु�  
पन�स�मकै �रसइवी रहेभएको िथयो भ�ने त�य पिु� ह�न 
सकेको छैन । संकिलत �माणह�बाट कसरु पिु� ह�न 
नसकेको अव�थामा कुनैबेला झगडा भएको कुराका 

नै आधारमा यी ��यथ� �ितवादीले नै मारी िनजले 
लगाएका गहनासमेत लगेको हो भ�न ु�यायोिचत नह�ने । 
��यथ� �ितवादीले कसरु गरकेो हो वा कसरुसगँ िनजको 
यसरी स�ब�ध छ भ�ने देिखने �माणको अभाव रहेको 
अव�थामा मतृकको प�रवार र �ितवादीको प�रवारका 
िबचमा परुानो झगडा रहेको त�य पिु� भइरहेकोले 
िनजबाट नै कसरु भएको हो भ�ने पनुरावेदक नेपाल 
सरकारको िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकँदैन । �यसैले 
यी ��यथ� �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने देिखन नआउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र �माणह�बाट 
यी ��यथ� / �ितवादी अिमरकाने भ�ने जयनारायण 
�े�ले अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकेो भ�ने 
पिु� ह�ने �माणको अभाव रहेकोले यी ��यथ� 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. अनसुार ज�मकैदको सजाय गन� गरी स�ु 
गोरखा िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।१२।१८ मा 
भएको फैसला उ�टी गरी ��यथ�/�ितवादी अिमरकाने 
भ�ने जयनारायण �े�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित 
२०६८।०९।०५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- यदरुाज शमा� 
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-WO-०१६३, उ��ेषण, 
धनबहादुर ख�ी ��ी िव. जनाद�न िघिमरसेमेत

मलुकु� ऐन, अ.बं.८६ नं. तफ�  जानको लािग 
दवैु प� िमली ते�ो प�को हक समा� गरकेो ह�नपुन�, 
यसमा एक प� मा� भई िनवेदकको अिधकारमा 
�ितकूल असर पन� गरी िनण�य भएको ह�दँा अ.बं. 



34

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, फागनु - १

८६ नं. को �यव�था आकिष�त ह�ने देिखन आएन । 
िनवेदकलाई आिधका�रक �पमा भूिमसधुार काया�लय 
काठमाड�बाट भएको िनण�यको जानकारी भएको भ�ने 
नदेिखएको र ते�ो प�को हक �थािपत भइसकेको 
भ�ने पिन नदेिखएको ह�दँा िवल�बको िस�ा�त पिन 
आकिष�त ह�ने दिेखन नआउने ।

मोहीको लगत क�ा गनु�अगावै मोहीको नाममा 
कानूनबमोिजम �याद जारी गरी बझुी िनजको कुरा सनुी 
कानून �माणको आधारमा िनण�य गनु�  पन�मा सोबमोिजम 
नगरी गोरखाप�मा हक दाबीको सूचनास�म �कािसत 
गरी उपि�थत नभएको भनी भूिमसधुार काया�लय 
काठमाड�बाट िमित २०५३/०३/०२ मा मोही लगत 
क�ा ह�ने गरी गरकेो िनण�य तथा �यसका आधारमा 
भएका स�पूण� काम कारबाहीह� �ाकृितक �याय 
िस�ा�तको �ितकूल भई �िुटपूण� देिखदँा उ��ेषणको 
आदेशबाट बदर ह�ने । अब मोहीको नाममा �याद जारी 
गरी कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  भनी परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल असोज १५ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-CR-००४७, लाग ु औषध (�ाउन 
सगुर), सानु खान िव. नेपाल सरकार

�ितवादी आिसफ अ�सारीको उमेर १४ 
वष�भ�दा कम रहेको भ�ने िनजको िमिसल संल�न 
ज�मदता�को �ितिलिपसमेतबाट दिेख�छ । य�ता 
नाबालक उमेरका �यि�ले यी �ितवादीलाई पोल 
गरी बयान बेहोरा लेखाउनकुो कुनै कारण िमिसलमा 
रहेको देिखदँैन भने �ितवादी सान ु खानले समेत 
सो बेहोरालाई अ�यथा �मािणत गराउन सकेको 
देिखदँैन । अदालतसम� बयान गदा� आफूले आरोिपत 
कसरु नगरकेो भने तापिन वारदातको िदन आिसफ 

अ�सारीको साथमा नै रहेको त�यलाई मौकामा कागज 
गन� जनक आचाय�लगायतका �यि�ह�ले लाग ुऔषध 
बरामद भएको अव�थामा �ितवादीह� साथमै रहेका 
िथए । आिसफ अ�सारीको साथबाट ४१ �ाम �ाउन 
सगुर बरामद भएको हो । उ� लाग ुऔषध िब�� िवतरण 
गन� िलई िहिँडरहेको अव�थामा दवुै �ितवादीह� प�ाउ 
परकेा ह�न् भनी आ�नो बेहोरा लेखाएबाट �प�ट ह�न 
आएको देिख�छ । जहासँ�म �हरीमा बयान गराउदँा 
करकापमा पारी बयान बेहोरा लेखाएको िजिकर िलएको 
स�दभ�मा िवचार गदा� के कुन बेहोराले कसरी करकाप 
गरकेो हो सो ख�ुन सकेको देिखदँनै । �हरीले िनजलाई 
करकाप गरी कागजमा सहीछाप गराउन ु पन�स�मको 
आधारसमेत खलुाउन सकेको पाइदँैन । ब� बरामद 
िमित र समयमा वारदात�थलमै रहेको भ�ने िनज 
�ितवादी आफँै रोहवरमा बसी सहीछाप गरकेो 
बरामदी मचु�ुका, बरामदी मचु�ुकाको काम तामेल गन� 
�ितवेदकले अदालतसम� बरामदीलाई पिु� ह�ने गरी 
ग�रएको बकप�, व�तिु�थित मचु�ुकासमेतका िमिसल 
सलं�न �माणबाट िसलिसलेवार �पमा घटना�म 
उ�लेख गरी बेहोरा लेखाई िदएबाट �ितवादी सान ु
खानको �हरीसम�को बयान पिु� भइरहेको देिखदँा 
आधार �माणिवहीन िनजको अदालतसम�को 
इ�कारी बयान िव�सनीय रहेछ भनी मा�न िम�ने ह�न 
नआउने । 

सङ्गिठत�पमा ग�रने अपराधमा को कसको 
साथबाट लाग ु औषध  बरामद भएको भ�ने कुराले 
�यित मह�व रा�दैन । २ वा २ भ�दा बढी �यि�ह�को 
�यि�गत स�ब�धका आधारमा �ेणीब��पमा 
अपराधमा सलं�न भई य�ता अपराध ह�ने 
गद�छन् । आपरािधक काय�मा संल�न भएका �यि�ह�को 
�य�तो लाग ु औषधको कारोबारबाट मनुाफा आज�न 
गन� वा �ितफल �ा� गन� सामूिहक उ�े�य रहन 
जा�छ । लाग ुऔषधको ओसार पसार र कारोबार कुनै 
एक �यि� िवशेषको �यासबाट मा� स�प�न ह�ने नभई 
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लाग ु औषध स�चयकता�, ख�रदकता�, ओसार पसार 
गन� र िब�� िवतरणको �यव�था िमलाउने �यि�ह�को 
सङ्गिठत समूहबाट स�प�न ह�ने गद�छ । अतः आफूले 
मनुाफा �ा� गन� नाबालक अका� �ितवादी आ�रफ 
अ�सारीलाई उपयोग गरकेो त�य िमिसल संल�न 
सबतु �माणह�बाट पिु� भइरहेको अव�थामा आ�नो 
साथबाट लाग ुऔषध बरामद नभएको ह�दँा सफाइ पाउ ँ
भ�ने �ितवादी सान ुखानको िजिकर खि�बर ह�न स�ने 
नदेिखने ।

�ितवादी आिसफ अ�सारीसगँ पनुरावेदकको 
िनजको पूव�िचनजान भएको भ�ने दिेख�छ । वारदात 
िमितमा सगैँ प�ाउ परकेो र नाबालक उमेरका �ितवादी 
आिसफ जोलाहाले यी �ितवादीलाई पोल गनु�पन� कुनै 
कारण देिखदँैन । आफूले लाग ु औषध बोक� जादँा 
�हरीले शकंा गन� ठानी यी नाबालक �ितवादीलाई 
उि�लिखत प�रणामको लाग ु औषध बो�न िदएको 
भ�ने िनजको अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान 
बेहोरालाई िमिसल संल�न सबतु �माणह�बाट 
ख�डन ह�नको स�ा थप पिु� ह�न आएको देिख�छ । 
यसरी  नाबालक उमेरका आिसफ अ�सारीसमेतलाई 
�पैयाकँो लालचमा पारी लाग ु औषधको अवैध 
कारोबारमा संल�न गराएको त�य पिु� भइरहेको 
अव�थामा आ�नो साथबाट लाग ु औषध बरामद 
नभएको भ�ने िजिकरमा� पनुरावेदकलाई सफाइ िदने 
आधार ब�न स�ने नदेिखने । 

वारदात िमित २०७०।३।२७ मा घटेको 
देिख�छ । ��ततु वारदातमा आिसफ अ�सारीले 
यी �ितवादी सान ु खानलाई पोल गरी बयान बेहोरा 
लेखाएप�ात् आ�नो घरमा िमित २०७०।३।७ मा 
�ितवादी आिसफ अ�सारीसमेतका �यि�ह�ले 
डाकँा गरी धनमाल लटुिपट गरी लगेको भनी िमित 
२०७०।३।३१ मा �ितवादी सान ु खानक� प�नीले 
�हरीसम� जाहेरी दता� गराएको देिख�छ । यसरी 
�ितवादी सान ु खान प�ाउ परपे�ात् मा� िदएको 

उ� जाहेरी र सो म�ुाको िवषयव�त ुतथा यस म�ुाको 
वारदात अलग  अलग भएको र ��ततु वारदातभ�दा 
पिछ दता� भएको जाहेरी दरखा�तबाट पूव�इवी रहेको 
भ�ने बयान बेहोरा सही र िव�सनीय रहेछ भनी मा�न 
िम�ने नदेिखने । 

लाग ुऔषध �ाउन सगुर एकातफ�  बढी मा�ामा 
बरामद भएको अव�था छ भने अक�तफ�  यी �ितवादी 
सान ु खानले आफूले �याउदँा प�ाउ प�रएला भ�ने 
डरले अक� नाबालक �ितवादी आिसफ अ�सारीलाई 
�योग गरी उनीमाफ� त उ� प�रमाणको लाग ु औषध 
�याउन लगाई आफूसमेत साथै आउदँा प�ाउ परकेो 
त�यमा मौकामा सािबत रहेकोले िनजको साथबाट 
उ� लाग ु औषध बरामद नभई नाबालक �ितवादी 
आिसफ अ�सारीबाट बरामद भएको उ� लाग ुऔषध 
यी नाबालक �ितवादीको �वाथ� �योजनको लािग 
�याइएको दिेखदँैन । अतः बरामदी लाग ु औषध, 
नाबालक र िनजसगँ बरामदीको ि�यासगँ यी �ितवादी 
सान ु खानको ��य� �वाथ� जोिडएको र नाबालक 
�ितवादी आिसफसगँ उ� लाग ु औषध बरामद ह�दँा 
िनजसमेत साथै रहेको कारणले उ� त�य पिु� ह�न 
गएको छ । य�तो वारदातको प�ृभूिममा बढी प�रमाणमा 
बरामद भएको �ाउन सगुरज�तो उ�च�तर र �कृितको 
लाग ु औषधको अपराधको दायरा र �े�लाई बरामद 
ह�ने �ितवादीसगँ मा� सीिमत रहेर हेन� उपय�ु 
ह�दैँन । िमित २०७०।३।७ मा आ�नो घरमा �ितवादी 
आिसफ अ�सारीसमेतका �यि�ले डाकँा गरकेो 
भनी िमित २०७०।३।३१ मा अथा�त् ��ततु म�ुाका 
�ितवादी सान ुखानलाई पोल गरी बयान गरपे�ात् मा� 
जाहेरी परेको अव�थालाई ��ततु लाग ुऔषध म�ुाको 
वारदातको स�दभ�सगँ जोडेर हेन�  िम�ने नदिेखदँा यी 
पनुरावेदक �ितवादीको आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारण र 
�माणह�बाट यी �ितवादी सान ुखानलाई लाग ुऔषध 
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(िनय��ण) ऐन,  २०३३ को दफा ४ को (१)(छ)(२) 
को कसरुमा ऐ.१४ (१)(छ)(२) बमोिजम बरामद भएको 
लाग ुऔषधको प�रणामसमेतका आधारमा १२ वष� कैद 
र �.१,००,०००।– ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई स�ु 
बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित २०७१/०४/२८ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट िमित २०७२/०८/२२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यदरुाज शमा�  
इित संवत् २०७४ साल चै� २० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-CI-००३२, िनषेधा�ा, 
रामिवलास साह तेली िव. मालपोत काया�लय, 
िसराहासमेत

िनवेदकले दाबी गरबेमोिजम ज�गाको नापी 
िवप�ीह�ले गरकेो अव�थामा पिन एकाको ज�गा 
अका�को नाममा नापी भयो भने ज�गा नापजाचँ 
ऐनअ�तग�त रही कारबाही �ि�या अगािड बढाउन 
स�ने कानूनी अिधकार भएकोमा सोतफ�  यी िनवेदक 
मौन बसेको देिखयो । िज�ला िसराहा, गाउ ँ िवकास 
सिमित सखुीपरु मौजे महदेवा वडा नं ८(क) को �लक 
४ िभ� सो सा.िक.नं. ४३१ को ०-६-१ ज�गा िमित 
२०५६/६/१९ मा मालपोत काया�लय, िसराहाको 
िट�पणी आदेशबाट मेरो नाउमँा कायम रहेकोमा सो 
ज�गा िवप�ीह�ले िमलेमतो गरी िवप�ीम�येका 
रामसागर साहसमेतले आ�नो नाउमँा नापी गराएको 
भनी िनवेदन दाबी िलएकोमा िवप�ीह�ले िनवेदकले 
ज�गाको लगत बेहोरा ढाटँी सा.िक.नं. ४३१ को ज�गा 
सखुीपरु गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ४(क) मा नापी 
दता� भएको ज�गालाई सखुीपरु गाउ ँ िवकास सिमित 

वडा नं. ८(क) िभ� �लक नं. ४  िक�ािभ� पछ�  भनी 
िजिकर िलएको त�यलाई िनवेदन रामिवलास साहले 
व�तिुन�ठ आधारमा ख�डन गन� सकेको िमिसल 
सलं�न �माण कागजबाट नदिेखने । िनवेदकले सा.िक.
नं. ४३१ को ज�गा िवप�ीह�ले आ�नो नाउमँा 
नापी गराएको भनी िनवेदनमा उ�लेख गर े पिन उ� 
ज�गा िवप�ीह�को नाममा नापी दता� भएको िमिसल 
सलं�न �माणबाट देिखएन । यसरी िनण�य नै नभएको 
अव�थामा उ��ेषणको आदशे�ारा नापीको कुन िनण�य 
बदर गन� हो ? �यसतफ�  िनवेदकले �प�ट �पमा 
खलुाउन सकेको नदिेखने । 

सािधकार िनकायबाट िनण�य ह�दँा िनवेदन 
दाबीको ज�गामा िनवेदकको हक �थािपत भएमा सो 
ज�गामा अ�य कसैले िखचोला गरमेा वा अ�य कुनै 
�ि�याबाट सो ज�गाको उपभोगमा बाधा अवरोध 
िसज�ना गरकेो अव�थामा िनवेदकलाई �य�तो िखचोला 
मेटाउने वा बाधा अवरोध हटाउने अिधकार रह�छ । तर 
सो ज�गामा िनवेदककै हक �थािपत नह�दँ ै िनवेदकको 
हक रहेको अनमुान गरी िनषेधा�ाको आदशे जारी गन� 
िम�ने देिखदँैन । िनिव�वाद हक देिखएको अव�थामा 
मा� िनषेधा�ाको आदशे जारी गन� सिकने ह��छ । 
िनषेधा�ाबाट हक बेहक िन�पण गन� वा खोिसएको 
अिधकार पनु�था�िपत गन� िकिसमबाट �योग गन� 
सिकने पिन नह�ने । 

अतः िनवेदकले िववािदत ज�गामा आ�नो 
िनिव�वाद हक देखाउन नसकेको र नापी शाखा 
काया�लय िसराहाको कुन िमितको िनण�य बदर गराउन 
मागेको हो �प� पान� सकेको नेदेिखदँा िनवेदन खारजे 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७१/८/१४ को फैसला (आदेश) िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ाराज पौडेल
क��यटुर :- िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल पौष २ गते रोज १ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७०-CI-०३७९, िनषेधा�ा, 
इ��बहादुर प�तसमेत िव. प�टु सहनीसमेत

दाबीको ज�गाह�मा िनवेदकले जोतकमोद 
गरकेो, कुतबाली बझुाएको भरपाई, कुत धरौट राखेको 
रिसद पेस गरी व�तिुन� आधारमा मोिहयानी हक 
�मािणत गन�सकेको िमिसल सलं�न �माणबाट एकातफ�  
देिखदँैन भने अका�तफ�  ज�गावाल वा िनजको मािनसले 
गैरकानूनी त�रकाले मोिहयानी हकमा बेदखली गरमेा 
िझकेमा वा िन�कासन गरमेा वा कुनै पिन त�रकाले 
जालसाज, धोखा वा बेइमानी गरी मोहीलाई िनजको 
भोगचलनबाट हटाएमा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा ३२ अनसुार मोही बेदखली भएको भनी 
साधारण कानूनी बाटो अवल�बन गनु�  पन�मा सो बाटो 
यी िनवेदकले अवल�बन गरकेो पिन नदेिखने । 

िनवेदकले आफूलाई मोहीस�म भनेको 
अव�था छ र खेत जोतकमोद गन� अवरोध नगरोस ्
भ�ने माग गरकेो देिख�छ । मोिहयानी तेरो मेरोको ��न 
आएमा सबतु �माण बझुी िनण�य गन� अिधकार�े� 
स�बि�धत भूिम सधुार काया�लयलाई ह��छ र 
िनषेधा�ाको �े�बाट पनुरावेदन अदालतले िनण�य गन� 
कानूनतः िम�ने नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७०/४/३० 
मा िनषेधा�ा जारी ह�ने गरी भएको फैसला (आदशे) 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई िनषेधा�ा जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ाराज पौडेल
क��यटुर :- िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल पौष २ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CI-०७८९, िनषेधा�ा, 

रामकृपाल महतोसमेत िव. गंगावती कोइ�रने
मालपोत ऐन, २०३४ बमोिजम दता�  भएको 

साव�जिनक ज�गा साव�जिनक �योजनका लािग नेपाल 
सरकारले �यव�था गन� स�ने उ�लेख पाइ�छ । 
यस�कार साव�जिनक ज�गा साव�जिनक �योजनका 
लािग नै भए पिन �य�तो ज�गामा मि�दरलगायतका 
िनमा�णका काम गन�समेत कानूनबमोिजम रीत प�ुयाई 
मा� उपभोग गन� सिकने ह��छ । �रट िनवेदनमा 
मि�दर िनमा�णलगायतको आशकंा �य� ग�रएको र 
िलिखत जवाफमा मि�दर िनमा�ण भइसकेको िजिकर 
िलएको देिख�छ । तर, �यसअन�ुप उ� साव�जिनक 
ज�गामा �य�तो मि�दर िनमा�ण गन� स�बि�धत िनकाय 
वा पदािधकारीबाट सहमित / �वीकृित िलएको भ�ने 
िमिसल संल�न �माणबाट खलेुको नदेिखने । 

जहासँ�म �रट िनवेदकले उ� मि�दर 
िनमा�णमा आ�नो एकलौटी हकभोगमा रहेका ज�गासमेत 
िमसाई िखचोला गरी िनमा�ण काय� गन� आशंका �य� 
गनु�भएको छ, सो स�ब�धमा �य�तो काय� साव�जिनक 
ज�गाबाहेक �रट िनवेदकको ज�गासमेत िखचोला गरी 
िमसाई िनमा�ण काय� भएमा िनज िनवेदकले आ�नो हक 
सरुि�त गन�का लािग �य�तो काय� गन� �यि� वा सं�था 
िव�� कानूनबमोिजम छु�ै नालेस गन� पाउने । 

�रट िनवेदनमा उि�लिखत बेहोराबमोिजम 
राम मि�दर िनमाण�को काय� साव�जिनक ज�गामा नै 
िनमा�ण गन�का लािग पिन कानूनको रीत प�ुयाई गनु�पन� 
ह��छ । कानूनको रीत नप�ुयाई साव�जिनक �योजनका 
लािग नै ग�रएको भए पिन �य�तो काय�ले मा�यता पाउन 
स�दनै । पनुरावेदन िजिकरबमोिजम �रट िनवेदनमा 
उि�लिखत िक.नं. ३१४ र ३१५ मा मि�दर िनमा�ण 
भइसकेको भ�ने भए पिन �यसको कानूनी अि�त�व 
र सोबमोिजम रीतपूव�क िनमा�ण भएको हो, होइन ? 
सो उ�लेख भएबमोिजम साव�जिनक ज�गामा िनमा�ण 
ग�रएको हो, होइन ? भ�न ु भ�दा पिन ��ततु �रट 
िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजम कानूनको �ि�या पूरा 
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गरी िनमा�ण भएको हो वा होइन भ�ने मह�वको िवषय 
ह��छ । साव�जिनक ज�गा िनमा�ण वा �योग गन� नेपाल 
सरकारको �वीकृित िलएर मा� गनु�पन�मा िनवेदनमा 
उि�लिखत ज�गामा �य�तो �वीकृित �ा�त गरकेो 
हो भनी िमिसल संल�न �माणबाट देिखन नआएको 
ह�दँा �य�तो ज�गामा अ�य �यवहार गन� निम�ने ह�दँा 
िक.नं.३१४ र ३१५ को पोखरी र पोखरीको िडल 
ज�गामा कुनै पिन िनमा�ण काय� नगनु� , नगराउन ु भनी 
��यथ�ह�को नाउमँा िनषेधा�ाको आदेश जारी भएको 
देिखदँा सो आदशेलाई अ�यथा ग�ररहन ुपन� नदेिखने । 

तसथ�, िक.नं. २९६ र २९७ को हकमा 
कानूनबमोिजम ह�ने नै ह�दँा िनवेदन मागदाबी नप�ुने 
भनी िक.नं. ३१४  र ३१५ को पोखरी र पोखरीको 
िडल ज�गामा कुनै पिन िनमा�ण काय� नगनु� , नगराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाउमँा िनषेधा�ाको आदशे जारी 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित  
२०७०/३/९ मा भएको आदशे िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले 
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७३  साल चै� १५ गते रोज ३ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७०-CI-०७१५, 
िनषेधा�ा, रामकृपाल महतोसमेत िव. 
मुने�र महतोसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छन् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-०८५८, उ��ेषण / 
परमादशे, आजाद अ�सारी िव. घु�क� गाउँ िवकास 
सिमित काया�लय, सुनसरीसमेत

िववादको िक.नं.४५४ र ६७४ समेतको 
ज�गा सािबक िक.नं.२३८ को ०-४-० ज�गाबाट 
िक�ाकाट भई आएको मालपोत काया�लय, सनुसरीको 
प�बाट देिख�छ भने िमिसल सामेल रहेको घ�ुक� 

छोटी भ�सार काया�लय�ारा िमित २०४७/९/११ 
मा �कािशत ज�गाको िववरण फाराममा २९ िफट 
ल�बाई २१ िफट चौडाइमा २ त�ले ४ कोठे प�क� 
घर भएको ४ क�ा न�बरी ज�गा िमित  २०२७/१/२२ 
गते १ क�ाको �.१७५।– का दरले कबिुलयतनामा 
कागज गरी �.६००।– िलएको र �.१००।– बाकँ� 
रहेको र �.२९,२९६।५१ सरकारी खच�को लागतमा 
काया�लयको भवन तयार भएको दिेख�छ । यसरी 
स�बि�धत भ�सार काया�लयको Record �े�ताबाट 
िनवेदकले उ�लेख गरकेो िक.नं. ६७४ को माउ िक.नं. 
२३८ को सिसमै ०-४-० ज�गामा उ� काया�लयले 
२०२७ सालदेिख नै काया�लय भवन िनमा�ण गरी 
काया�लय स�चालन गरी भोगी आएको त�य देिख�छ । 
२०२७ सालदिेख नै उ� ज�गा सरकारी काया�लयको 
भोगमा िथयो भ�ने त�य िमित २०४७/९/११ मै 
�मािणत भएको �े�ताबाट थप पिु�ट ह�ने । 

िक.नं.२३८ को ०-४-० ज�गाम�ये िनज 
सािबक ज�गाधनी ल�मण म�डलका छोरा रिव म�डलले 
यी िनवेदकलाई िक.नं. ६७४ को ०-०-१० ज�गा िमित  
२०६८/६/२९ मा हालैको बकसप� ग�रिदएको पाइयो । 
हालैको बकसबाट �ा�त गनु�भ�दा धेरअैिघ सो िववािदत 
ज�गामा छोटी भ�सार काया�लयको सरकारी भवन बनी 
सरकारी �योगमा िनर�तर रहेको भ�ने िलिखत जवाफ 
बेहोरा र सरकारी अिभलेखबाट समेत देिखन आएकोले 
�य�तो साव�जिनक उपभोगमा रहेको ज�गामा िनवेदक 
�वयंले सो ज�गामा घर िनमा�ण गन� लागेको �वीकार 
गरकेो अव�थामा कानूनबमोिजम िज�ला �शासन 
काया�ललयले सो िनमा�ण काय� रो�न गरकेो प�ाचार 
र िज�ला �शासन काया�लय मातहतको ��यथ� �हरी 
चौक� घ�ुक�ले तालकु अड्डाको आदेशानसुार कत��य 
पालना गरकेो कानून�ितकूल नदेिखने । 

तसथ�, िमिसल सामेल रहेको सरकारी अड्डा 
घ�ुक� छोटी भ�सार काया�लय�ारा िमित २०४७/९/११ 
मै �मािणत ज�गाको िववरण फारामबाट िववादको 
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िक.नं.४५४ र ६७४ समेतको माउ िक.नं. २३८ को 
ज�गामा िमित  २०२७/१/२२ मै सरकारी खच�मा 
भवन बनी तयार भएको र सो अविधदिेख नै सरकारी 
काया�लयले िनवा�ध भोग गरी आएको घरज�गा दिेखदँा 
भोगािधकारको आधारमा समेत सरकारी ज�गामा कुनै 
�कारको िनमा�ण काय� गन� निदन ुभनी िज�ला �शासन 
काया�लयले िदएको आदेशलाई गैरकानूनी मा�न िमलेन 
भनी ��ततु उ��ेषण परमादेशको िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित  
२०७१/३/२ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले 
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७३ साल चै� १५ गते  रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-१२८४ र ०७०-CI-
१२८५, परमादेश, तारणी�साद ल�साल िव. मुने�र 
महतोगुदानी कुमार र नर�े� कँुवर िव. गुदनी कुमार

परमादशे साव�जिनक �कृितका कत��य 
भएका िनकाय र अिधकारीका िव�� ती िनकाय वा 
अिधकारीले कानूनबमोिजमको पूरा गनु�पन� कत��य पूरा 
नगरकेोमा समेत जारी ह�ने अव�था रह�छ । सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३ ले गरकेो 
सम� �यव�थालाई हेदा� पिन कुनै पिन अपराधको 
सूचना पाएपिछ गनु�पन� काम कत��यको प�रपालना 
िवप�ी �हरी काया�लयले गनु�पन� देिख�छ । िवप�ी 
िज�ला �हरी काया�लय, मोरङमा अपराधको सूचना 
िलई कारबाहीको माग गरी िनवेिदका गएको भ�ने 
उि�लिखत च.नं.  ३४ िमित  २०७१/४/५ को प� 
बेहोराबाट दिेखइरहेको ि�थितमा जनुसकैु तवरले पिन 
अपराधको सूचना पाइसकेपिछ िवप�ी काया�लयह�ले 
सो िवषयमा तदा�कताका साथ कानूनबमोिजमको 
कारबाही अगािड बढाउन ु पन�मा सोबमोिजम कानूनी 
कत��य पूरा गरकेो नदेिखएको अव�थामा परमादेशको 

आदशे जारी गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
आदशेलाई अ�यथा ग�ररहन नपन� । 

तसथ�, िनवेदकले िदएको जाहेरी दरखा�त 
कानूनबमोिजम दता� गरी गराई कानूनबमोिजम कारबाही 
गरी कानूनी कत��य पालना गनु�  भनी पनुरावेदक 
��यथ� काया�लयह�लाई परमादेशको आदशे जारी 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको 
िमित  २०७१/८/१५ को आदशे िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले 
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ साल चै� १५ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०६७-CI-०५४०, िलखत बदर, ई�री 
के.सी. िव. ड�बरकुमार दाहाल

िमित २०५३।०३।०२ मा पनुरावेदक 
�ितवादी ई�री के.सी.ले िक.नं.२७७ �ितवादी 
भोजकुमार दाहालबाट राजीनामा िलदँाको अव�थामा 
सो ज�गामा ४ भागको १ भाग वादी ड�बरकुमार 
दाहालको अपतुाली हक कायम ह�ने ठहरी पनुरावेदन 
अदालतसमेतबाट फैसला भैसकेको देिख�छ । 
अदालतको फैसलाबाट हक समा�त भएको �यि�बाट 
म�ुा २ तहबाट हा�रसकेपिछ राजीनामा�ारा िलने िदने 
काय� आफँैमा दोषपूण� छ । दाताको ४ भागको १ भाग 
हक समा�त भएको ि�थितमा �य�तो हक नभएको 
हदस�मको राजीनामा िलखतले कानूनी मा�यता �ा�त 
गन� नस�ने ।

सव��थम दाताको हक पूण� �पमा �थािपत 
भएको ह�नपुद�छ । अ�यथा हक नभएका दाताबाट 
�ा�त हक �वतः िनि��य ह��छ । कानूनी नजरमा 
अि�त�विवहीन ह�न प�ुने । वादीको हकजित म�ुा 
च�दाच�दै राजीनामा गरी िलएको िलखतले कानूनी 
मा�यता पाउने नदेिखने ।   
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तसथ�, िदने भोजकुमार दाहाल िलने ई�वरी 
के.सी. भई िमित २०५३।०३।०२ मा र.नं.२६४७ बाट 
भएको राजीनामाको िलखतम�ये वादी दाबीबमोिजम 
४ ख�डको १ ख�ड िलखत र सोको आधारमा 
भएको दता�समेत बदर भई वादीको हक कायमसमेत 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
भएको फैसला मनािसब नै दिेखयो । ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतको फैसला स�ु सदर ग�रपाउ ँ
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः म�ुा पदा�पद� अदालतमा िवचाराधीन 
रहेको अव�थामा वादीको हकलाई असर पन� गरी 
भएको िलखत दूिषत देिखयो । अि�तम फैसलाले ठहर 
गरकेो हदस�म नामसारी बदर ह�ने नै ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०६७।०२।१९ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�यू िल�बू
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :-

 § ०६७-CI-०९७३, िलखत बदर, 
खेमकुमारी �े� िव. ड�बरकुमार दाहाल
 § ०६७-CI-०९७४, िलखत बदर, पूण��साद 

दाहाल िव. ड�बरकुमार दाहाल

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-०५४८, ठगी, 
नेपाल सरकार िव. िनरज आचाय�समेत

न�कली ब�क भौचर �योग गन� िधताल �ेड 
से�टरसमेतका तेल िब�ेताले आरोिपत कसरुमा िनज 

�ितवादी अिनल �धानको समेत सलं�नता रहेको भनी 
भ�न सकेको पाइएन । नेपाल आयल िनगम िल., �े�ीय 
काया�लय, िवराटनगरका �े�ीय �मखु अजु�न�साद 
िसंहले अनसु�धानका �ममा कागज गदा� �ितवादीह� 
स�ये�� �यौपाने र िनरज आचाय�ले न�कली भौचरह� 
�योग गरी ठगी गरकेो भनी लेखाई िदएको पाइ�छ । 
िनज �े�ीय �मखुले समेत �ितवादी अिनल �धानले 
न�कली भौचर �योग गरी ठगी गरकेो भनी भ�नसकेको 
देिखएन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत गन� भार वादीको ह�ने 
देिख�छ । �ितवादी अिनल �धानउपरको आरोिपत 
कसरु वादी प�ले �वत�� �माण�ारा �मािणत गराउन 
सकेको पाइएन । �ितवादी अिनल �धान िव��को 
आरोिपत कसरु �थािपत ह�न नसकेको अव�थामा िनज 
�ितवादीले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न िम�ने नदेिखने ।

न�कली ब�क भौचरको मा�यमबाट नेपाल 
आयल िनगमबाट तेल उठाई लगेको अव�थामा उ� 
तेलको भ�ुानी उ� िनगमको खातामा ज�मा ह�न ु
पन� हो, सो नभएको भनी िनगमकै प�को मा�यमबाट 
उठान भएको ��ततु म�ुामा पिछ उ� रकम ४० 
वटा भौचरबाट आयल िनगमले �ा� ग�रसकेको भ�ने 
िमिसल सलं�न िनगमको प�बाट देिख�छ । यसरी 
ठगी भएको भनी िबगो कायम भएको रकम िनगमको 
खातामा ज�मा भइसकेको ह�दँा पनुः भराउने अव�था 
नभए तापिन फौजदारी �कृितको अपराध पिु� 
भइसकेको अव�थामा �य�तो फौजदारी दािय�वबाट 
�ितवादीह�ले फुस�द पाउने अव�था दिेखदँैन । यस 
अव�थामा कायमी िबगोको आधारमा ज�रवाना ह�ने 
नै देिखयो । अब कित ज�रवाना ह�ने भ�ने स�ब�धमा 
��ततु म�ुामा �.२३,४१,४५१।– िबगो कायम 
भएको र दईुजना �ितवादी रहेको ह�दँा सो िबगोभ�दा 
बढी ज�रवाना ह�न स�ने अव�था पिन देिखएन । 
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ठगीको महलको ४ नं. मा िबगोबमोिजम ज�रवाना 
ह�ने �यव�था गदा� “जनही” श�द उ�लेख भएको 
पाइदँैन । यिद उ� महलको ४ नं. मा “जनही” भ�ने श�द 
रहेको भए िबगोबमोिजम अथा�त् ��येक �ितवादीलाई 
�. २३,४१,४५१।– नै ज�रवाना गन� िम�ने 
ह���यो । “जनही” श�द उ�लेख नभएको अव�थामा 
समेत उ� महलको ४ नं. अनसुार ��येक �ितवादीलाई 
दामासाहीले ज�रवाना नगरी िबगोबमोिजम नै ज�रवाना 
ह�नपुछ�  भ�ने िवधाियक� मनसाय रहेको छ भनी मा�न 
िम�ने नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादीह�म�येका स�ये�� �यौपानेसगँ िबगो �. 
४५,०००।– जाहेरवालाले भराई िलन पाउने र 
िनज �ितवादीलाई सो िबगो बराबर �. ४५,०००।- 
(प�तालीस हजार) ज�रवाना र २ (दईु) िदन कैद सजाय 
ह�ने र अका� �ितवादी िनरज आचाय�सगँ जाहेरवाला 
प�पह�ले ठिगएको रकम �.५,७६,५७६।–(पाचँ 
लाख छयह�र हजार पाचँ सय छयह�र) िनज 
�ितवादीबाट भराई िलन पाउने र िनज �ितवादीलाई 
िबगो बराबर �.५,७६,५७६।– (पाचँ लाख छयह�र 
हजार पाचँ सय छयह�र) ज�रवाना र १५ (प��) 
िदन कैद सजाय ह�ने ठहर गरी स�ु मोरङ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६६/१०/०८ मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई दवुै �ितवादीलाई 
दामासाहीको िहसाबले जनही �. ११,७०,७२५।५० 
(एघार लाख स�री हजार सात सय प�चीस पैसा 
पचास) ज�रवाना र १५ (प��) िदन कैद ह�ने र 
अका� �ितवादी अिनल �धानका हकमा पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०६९/२/४ मा भएको फैसला 
मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- िवकास �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१७३७, 
जबरज�ती करणी उ�ोग, नेपाल सरकार िव. ह�रद� 
जोशी

पीिडतले मौकामा बयान गदा� �ितवादीकोमा 
पानीको पाइप प�ुयाई फक� न ला�दा �ितवादीले 
आफूलाई यता आउ भनी बोलाएको र आ�नो हात 
समाती िनजको कोठािभ� लगी �.१००।– िद�छु, 
एकपटक करणी गन� देउ भनी लगुा लगाएकै अव�थामा 
ममािथ चढेका ह�न् । मेरो �तन समाती खेलाउन 
ला�दा मैले िच�चाई ला�ीले हानेको ह� ँ । बिहनी आई 
ढकढक गरपेिछ म �ितवादीको प�जाबाट छुटेक� ह� ँ
भनी लेखाएको र अदालतको बकप�मा आफूलाई 
�ितवादीले तीन चोटी करणी गरकेो, योिनबाट रगत 
आएको र �तन टोकेको हो भनी बकप� गरबेाट 
वारदातमा भएको ि�याकलापबार ेपीिडतको मौकाको 
कागज र अदालतमा गरकेो बकप�िबच िवरोधाभाष 
देिखएको र �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट समेत 
अदालतको बकप� समिथ�त नभएको अव�थामा 
पीिडतको भनाइलाई आधार मानी अिभयोग दाबी पिु� 
ह��छ भ�न िम�ने नदिेखने ।

म�ुाको �कृित र पीिडतको सम� कथनलाई 
हेदा�  पीिडत आ�नो घरमा आएको मौका पारी 
आ�नो घर कोठामा बोलाई पीिडतको संवेदनशील 
अंग समाती �ितवादीले करणीज�य आशयको ि�या 
गरकेो अव�था देिखएको तर �ितवादीले आ�नो र 
पीिडतको कपडासमेत खोली पीिडतलाई बल �योग 
गरी जोरजबरज�तीका साथ करणीको उ�ोग गरकेो 
भ�ने आरोप पिु�ट ह�ने �माणको अभाव रहेको देिखदँा 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माणबाट 
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�ितवादीले यौनका आशयले पीिडतको संवेदनशील 
अंग समाएको र एका�त ठाउमँा लगेकोसमेतको 
वारदातको �व�प र �कृितबाट ��ततु वारदात मलुकु� 
ऐन, आशय करणीको १ नं. को प�रभािषत कसरुिभ� 
पन� दिेखदँा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २७ बमोिजम आशय करणीतफ�  सरोकारवालाले 
सकार गर े कारबाही चलाउने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरको िमित २०७२।६।५ को फैसला 
मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- ढाकाराम पौडेल
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७५ साल जे�ठ २५ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०६९-CR-१०१२, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. बु� नेपाली

�ितवादीले करणी गन� �यास गदा�गद� 
पीिडतको आमाले बोलाएको कारण पीिडतलाई करणी 
गन�मा बाधकत�व खडा भएको भ�ने �ितवादीको 
मौकाको बयानबाटै ��ट ह��छ । �ितवादीले 
करणीको काय� स�प�न गरकेो अव�था भएमा वष� ८ 
क� पीिडतलाई शारी�रक पीडा ह�ने र िनजले सोही 
बखत आमालाई भ�न ु पन�मा सो अव�थासमेत 
देिखदँैन । भोिलप�ट द�ुयो भनी हेदा�  योिन रातो भएको 
भ�ने पीिडतको आमाले जाहेरीमा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । रगत बगेको वा घाइते भई अश� अव�थामा 
पगेुको भ�ने पिन िमिसलबाट देिखदँनै । पीिडत वष� 
८ क� दिेखदँा यौनाङ्ग िवकिसत नभएको अव�था 
एकातफ�  देिख�छ भने पीडकको पिन उमेर पिुगसकेको 
देिखदँैन । जबरज�ती करणीको पूण� अपराध ह�न 
पीिडतको योिन�छेदन अिनवाय� त�व नभए पिन 
क�याजाली न�याितन,ु योिनबाट रगत नआउन,ु 
�ितवादीको वीय� �खलन भएको नदेिखन ु र पीिडत 
बािलकालाई ग�भीर पीडा नपगेुको अव�था ह�न ु

ज�ता त�यबाटै करणीको अपराध नभई उ�ोगस�म 
गरकेो पिु� भएको देिख�छ । अपराध पिु� ह�न म�ुाको 
त�य ज�तै पीिडत र पीडकको उमेर, अपराध गदा�को 
प�रि�थित, पीिडतको �वा��य जाचँ �ितवेदन र 
कानून एवं �ितपािदत िस�ा�तको उिचत संयोजनबाट 
िन�कष�मा प�ुन ु पन� ह�दँा कुनै एउटा म�ुाको िस�ा�त 
िनरपे� �पमा अक� म�ुामा ह�बह� लाग ु ह��छ भ�न 
सिकँदैन । उि�लिखत आधारह�लाई हेदा� ��ततु 
म�ुामा �ितवादीलाई करणीको उ�ोगमा गरकेो सजाय 
निमलेकोले अिभयोग दाबीबमोिजम नै जबरज�ती 
करणीमा सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, जबरज�ती करणीको उ�ोगस�म 
ठहर गरी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको ३(१) नं. तथा ऐ. ५ नं.बमोिजम जबरज�ती 
करणी उ�ोगमा ५ वष� कैद ह�नेमा �ितवादी नाबालक 
ह�दँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(३) बमोिजम सोको आधा २ वष� ६ मिहना कैद 
ह�ने ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६५।१२।२७ को फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६८।०१।०६ 
को फैसला मनािसब ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- ढाकाराम पौडेल 
क��यटुर : अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २५ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-०३९८, कत��य 
�यान, दुगा�कुमारी म�डल (राउत) िव. नेपाल सरकार

�ितवादी दगुा�कुमारी म�डलले आ�नो पित 
मतृक नरशे राउतलाई ग�छाले घाटँीमा कसी मारकेो 
कसरुमा मौकामा अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतसम� सािबती बयान िदएकोमा लास जाचँ 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन (Autopsy Report), 
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जाहेरवालालगायत मौकामा बिुझएका मािनसह�ले 
अदालतमा गरकेो बकप�समेतका �माणह�बाट 
समथ�न भएको दिेखदँा यी पनुरावेदक �ितवादी 
दगुा�कुमारी म�डल (राउत) को कत��यबाट मतृक नरशे 
राउतको म�ृय ुभएको पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीको आ�नो पढाइलाई िनर�तरता 
िदने इ�छामा मतृकले बाधा अवरोध गरी गाली गलौज 
तथा कुटिपट गन� गरकेो कारण आ�नो पढाइ पूरा गन� 
इ�छा कुि�ठत ह�न पगेुको, गाली गदा� �ितवादीको 
आमा बबुाको नामसमेत िलने गरकेोसमेतका कारण 
�ितवादीको मनमा मतृक�ित एक िकिसमको कु�ठाको 
भावना रहेकोमा वारदातको िदनसमेत मतृकले घाटँी 
दखेुको छ भ�दा �ितवादीले सदासयतापूव�क पानी 
तताई िदऊँ ? भनी सो�दा मतृकले िबना कारण 
�ितवादीको बाब ुआमाको समेत नाउ ँ िलई गाली गद� 
गनगन गरी सतेुको कारण आ�नो कु�ठा र आवेगलाई 
िनय��ण गन� नसक� �तािडत मिहलाको सवंेगमा 
(battered woman syndrome) मतृक िनदाउन 
लागेको अव�थामा मतृकको घाटँीमा बेरी राखेको ग�छा 
किसिदएको र सोही कारणबाट म�ृय ुभएको देिखने ।

�ितवादीले मतृक सिुतसकेपिछ िनदाउन 
लगेको अव�थामा घाटँीमा बेरी राखेको ग�छा तानी घाटँी 
कसेर मतृकलाई मारकेो भए तापिन मतृकलाई मानु�पन� 
कारण मतृकले �ितवादी�ित गन� गरकेो द�ुय�वहार नै 
रहेको देिख�छ । भख�र ै िववाह भएको र िववाहप�ात्  
समेत आ�नो पढाइलाई िनर�तरता िदने �ितवादीको 
इ�छालाई िववाहको सत�को �पमा मतृकले �वीकार 
गरकेो तर िववाहपिछ मतृकले �ितवादीलाई पढाउन 
इ�कार गरी, िववाह भइसकेपिछ िकन पढ्न ु प�यो 
भनी गाली गलौज गरी कुटिपट गन� तथा �ितवादीको 
आमा बाबकुो समेत नाममा गाली गरी अपमािनत गरी 
द�ुय�वहार गरकेो देिख�छ । य�तो अव�थामा आ�नो 
पढाई पूरा गरी सनुौलो भिव�य िनमा�ण गन� सपना 

भएकोमा िववाहपिछ �ितवादीका �ीमान्  �वयम् 
आ�नो सपनाको पूण� िव�� लागेको देखी सो महससु 
गरी आ�नो पढाइको िनर�तरताको लािग �ीमान् लाई 
भ�दा उ�टै गाली, गलौज गन�, अ�य �यि�ह�सगँ 
अनिुचत ला�छना लगाउने, आ�नो आमा बाबकुो समेत 
नाम िलएर गाली गन� गरकेो कारण �तािडत मिहलाको 
मनोदशा (Battered Woman Syndrome) स�म 
मतृक �वयम् ले �ितवादीलाई प�ुयाएको दिेखयो । य�तो 
मनोदशाबाट उ�प�न भएको बदलाको भावना र �रसको 
आवेगमा ती सबै सम�याह�बाट उ�मिु� पाउने एउटै 
उपाय स�झी �ितवादीले मतृकलाई िनदाउन लागेको 
अव�थामा घाटँीमा ग�छाले कसी मारकेो देिखने ।

�ितवादी दगुा�कुमारी म�डलले मतृक नरशे 
राउतलाई ग�छाले घाटँीमा कसी कत��य गरी मारकेो 
देिखएकोले �ितवादीलाई अिभयोग दाबीअनसुार 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजमको 
कसरुदार ठहर गरी सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठह�याएको स�ु झापा िज�ला अदालतको 
फैसलालाई उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासबाट िमित २०७३।११।३० मा सदर गरकेो 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीले मतृकलाई 
कत��य गरी मारकेो देिखए तापिन �ितवादीले मतृकले 
गरकेो द�ुय�वहारको कारण �तािडत मिहलाको मनोदशा 
(Battered woman syndrome) को अव�थामा 
मतृकले गरकेो द�ुय�वहारबाट मिु� पाउनको लािग 
कत��य गरी मारकेो दिेखएको तथा वारदातको समयमा 
�ितवादीको उमेर १७ वष� मा� पूरा भएको देिखएको 
र �ितवादीले मौकामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
तथा अदालतमा बयान गदा� कसरुमा सािबत भई 
�याियक �ि�यामा सहयोग गरकेो अव�थालाई समेत 
िवचार गदा� �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. अनसुार सव��सिहत ज�मकैदको 
सजाय गदा�  चक� पन� देिखदँा अ.ब.ं१८८ नं.बमोिजम 
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१० वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- गीता �े� 
क��यटुर : अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल जेठ १० गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-०८४०, कत��य 
�यान, मीनबहादुर दज� िव. नेपाल सरकार

घटनाबाट ��य� पीिडत मतृकक� आमा 
पूण�कला दमाईको मौकाको भनाइ र अदालतको 
भनाइबाट �ितवादीले मतृक र िनज पूण�कलालाई 
धा�रलो हिँसयाले �हार गरकेो भ�ने देिखएकाले 
�ितवादीको मौकाको सािबती बयान पिु� ह�न 
आएकाले �ितवादीको अदालतको इ�कारी बयान र 
िनजको आमा पवी दमाई र �ीमती शिम�ला प�रयारको 
अदालतमा भएको बकप� भनाइ िमिसल संल�न ��य� 
�माणह�को �ितकूल भई िव�ासलायक नदिेखनकुा 
साथै िमिसल संल�न स�पूण� �माणह�बाट �ितवादी 
गमबहादरु भ�ने मीनबहादरु दज�को कत��यबाट मतृक 
बेलबहादरुको म�ृय ु भएको पिु� भइरहेको अव�थामा 
उ� वारदातमा आफू िनद�ष रही मतृक बेलबहादरुको 
म�ृय ु जाहेरवाला खेमबहादरुको कत��यबाट भएको 
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

�ितवादी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
अदालतमा बयान गर े तापिन िनज अनसु�धानको 
�ममा मतृकसगँ वादिववाद भएको, मतृकलाई 
हिँसयाले �हार गरकेो र मतृकको म�ृय ु भएकोमा 
सािबत रही बयान गरकेो, िनजउपर िकटानी जाहेरी 
परकेो, वारदातमा स�त घाइते भएक� मतृकक� आमा 
पूण�कला दमाईले �ितवादीउपर गडाउ गरी मौकामा 
कागज गनु�का साथै सोहीअन�ुप अदालतमा बकप� 
गरकेो तथा िनजको भनाइ िनजको घाजाचँ फारामले 
पिु� भएको देिखएको र घटना�थल तथा लास जाचँ 

मचु�ुका, मतृकको शव परी�ण �ितवेदन तथा सो 
परी�ण �ितवेदन तयार गन� िचिक�सकले अदालतमा 
उपि�थत भई गरकेो बकप�समेतले �ितवादीले 
मतृकलाई हिँसयाले �हार गरी कत��य गरी मारकेो 
तथा पीिडत पूण�कला प�रयारलाई हिँसयाले शरीरका 
िविभ�न अंगमा �हार गरी ग�भीर घाइते बनाएको र 
त�काल िनजको उ�ार भई उपचार भएबाट बा�ँन 
स�भव भएको िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� 
भइरहेको दिेखदँा पनुरावेदक �ितवादी गमबहादरु थापा 
भ�ने मीनबहादरु दज�लाई अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुमा सजाय ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने । 

अत: उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
स�ु बागलङु िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।८।६ 
मा भएको फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत पोखरा, 
बागलङु इजलासको िमित २०७४।५।१४ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गीता �े� / ड�लरुाम चौधरी 
क��यटुर : िवजय खड्का
इित संवत् २०७५ साल जे� १० गते रोज ५ शभुम् । 

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CR-०६३५, �यान मान� 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. सुमन राई भ�ने िदपराज 
राईसमेत

पूण� �पमा अपराध ह�नका लािग मनसाय, 
तयारी, उ�ोग र पूण� अपराध ज�ता चरणह� पूरा 
गरकेो ह�नपुद�छ । �ितवादी कालरुाम भ�ने गोपाल राईले 
वचन िदनासाथ अ�य �ितवादीह�ले धा�रलो हितयार 
खकुुरीले जाहेरवालालाई �हार गरकेो भ�ने जाहेरी 
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बेहोरा दिेख�छ । सो वारदातमा �योग भएको भिनएको 
खकुुरी बरामद नभएको, जाहेरवाला आफँै पीिडत 
भएको र िनजका िचनजानका साथीह�बाट नै घटना 
घटाए पिन को कसको �हारबाट िनज घाइते भएका 
ह�न् जाहेरी बेहोरामा खलुाउन नसकेको, हिटयाको 
ठे�का स�ब�धमा भएको िववादका कारण साव�जिनक 
�थल अथा�त् िचया पसलमा अ�य मािनसह�को 
िबचमा ��ततु वारदात भएको, यी जाहेरवाला र 
�ितवादीह�िबच हिटयाको ठे�कास�ब�धी िवषयबाहेक 
अ�य पूव��रसइवी भएकोसमेत नदेिखएको, पीिडतको 
Injury Report मा िनजको टाउकोमा गिहरो एवम् 
ग�भीर चोट लागेको नदिेखएको र पीिडत आफँै �हरीमा 
गई जाहेरी िदनस�ने अव�थामा रहेको देिखएको, 
िनजको अङ्गभङ्ग भएको नदेिखएको, खकुुरीसमेतका 
हितयार भएका यी दसजना �ितवादीह�मा �यान मान� 
योजना एवम् मनसाय भएको भए पीिडतको �यान 
रहनस�ने अव�था नदिेखएको ज�ता आधार, कारण 
िमिसल संल�न कागजातह�बाट देिखएको छ । य�तो 
अव�थाको िव�मानतामा अिभयोगमा दाबी िलइएको 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं. मा भएको 
“मन�स�मको काम गरकेोमा कुनै कारणले �यान 
मन� पाएको रहनेछ” भ�ने वा�यांश ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा आकिष�त ह�ने देिखन नआउने ।

यस स�दभ�मा स�मािनत सव��च अदालतबाट 
“�यान मान�स�मको मनसायको अभावमा 
�यानस�ब�धी महलको १५ न.ं बमोिजम सजाय गन� 
निम�ने” भनी (कम�िसहं राई िव�� �ी ५ सरकार, 
ने.का.प २०४२ िन.नं.२३७५ प�ृ ४९५) �ितपािदत 
कानूनी िस�ा�तसमेतका आधारमा ��ततु वारदातलाई 
�यान मान� उ�ोग म�ुाको �पमा �वीकार गन� िम�ने 
देिखएन । जाहेरवालाले आफूलाई �ितवादीह� िमली 
कुटिपट गरकेो र सोही समयमा मेरा सहयोगी आएपिछ 
�ितवादीह� फरार भएको भनी जाहेरीमा उ�लेख 
गरकेो तर के कुन सहयोगीह�ले िनजलाई बचाएको 

भ�ने व�तिुन�ठ �माण पेस गन� सकेको छैन । यसरी 
ते�ो प�को उपि�थितको स�दभ�मा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट “�ितवादीह�को काय� ते�ो प�को 
ह�त�पबाट रोिकएको अव�था पिन नह�दँा �यान 
मान� उ�ोगअ�तग�तको कसुर मा�ने अव�था रहकेो 
भ�न नसिकने” भनी (�ाहमी िमयासँमेत िव�� नेपाल 
सरकार, ने.का.प. २०६६ िन.नं. ८१११ प�ृ ५२०) 
�ितपािदत कानूनी िस�ा�त र “�यान मान� उ�ोग 
सबै �ि�टबाट �यानस�ब�धी अपराध नै ह��छ िसफ�  
�यान भन ेमन� गएको ह�दैँन, अिभयु�ले �यान मान� 
भनी गरकेो काय� ते�ो त�वको अ��यािसत �पमा 
अपझ�ट उपि�थित वा िव�मान ह�न गएको कारणले 
स�प�न ह�न नपाएको ह��छ । �ितवादी आफँैले 
मन�स�मको काय� नगरी छाडी गएको वा पिहलेदेिख 
नै मान� काय� गन� नस�ने अव�था िव�मान रहकेो 
ि�थित ह�दैँन । ते�ो त�वको अ��यािसत ह�त�ेपले 
गदा� �यान मान� काय� गन�मा अिभयु�ले कुनै कसुर 
नराखे पिन �यो प�रणाम िन�लन पाएको ह�दैँन । 
�यान मान� उ�ोगको अपराधको स�ब�धमा पिन 
�यान मान� अपराध ज�तै शकंारिहत त�रकाले 
�मािणत ह�न स�ने �मािणत �ाचुय�ताको अव�था 
िव�मान ह�नुपन�” भनी (महे��राज वम िव�� �ी ५ 
को सरकार, ने.का.प.२०५१, िन.न. ४८९० अङ्क ४ 
प�ृ २२६) �ितपािदत कानूनी िस�ा�तसमेत ��ततु 
वारदातको स�दभ�मा सा�दिभ�क ह�ने देिख�छ । मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको कानूनी �यव�थासमेतलाई 
िवचार गदा�  �यान मान� उ�ोगको अपराध ठहर ह�नको 
लािग �यान मान� मनसाय, सो मनसाय अिभ�य� 
गन� �यान मान�स�मको काय� गरी कुनै बािहरी त�वको 
ह�त�ेपले गदा� �यान मन� नसकेको अव�था ह�न ुपद�छ । 
��ततु वारदातमा �यान मान� मनसाय नभएको, �यान 
जाने गरी �हार भएको नदिेखएको र सो वारदातमा 
बािहरी त�वको ह�त�ेप भई �यान ब�न गएको 
भ�नेसमेत नदेिखएबाट उ� घटनालाई �यान मान� 
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उ�ोगअ�तग�त रा�नको लािग आव�यक पूवा�व�थाको 
िव�मानता देिखन आएन । �ितवादीह� अनसु�धानका 
�ममा पीिडतलाई कुटिपट गरकेो कुरामा सािबत भए 
पिन िनजह�ले �यानै िलने मनसायले पीिडतलाई 
�हार गरकेो नदेिखएको ह�दँा ��ततु वारदातको �कृित 
कुटिपटको महलअ�तग�त पन� दिेखने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार कारणबाट 
स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको िमित २०६९।५।२१ 
को फैसला बदर गरी ��ततु म�ुालाई कुटिपटमा प�रणत 
गन� ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०६९/१२/१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- कुल�साद दाहाल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल मंिसर २ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-००३०, वन पैदावार 
काटी कटाई ओसार पसार, नेपाल सरकार िव. 
�खमान िल�बु

िमिसल संल�न िमित २०७०।७।११ को 
�ितवेदन र सोसाथ संल�न बरामदी मचु�ुकाअन�ुप 
१२७.७९ �यू िफ. िचलाउने, १६९.१४ �यू िफ. 
मौवा जातका िचरान काठ धनकुटाको बस�तटार-२ मा 
बरामद भएको र उ� काठका ठुटा भनी देखाइएका मोरङ 
िज�लाको सरकारी वनमा बरामद भएको पाइएबाट 
बरामिदत काठ �ितवादीह�को सगँसाथ, घर वा 
�वािम�वको ज�गा, काया�लय वा कारोबार गन� �थलबाट 
समेत बरामद भएको अव�था देिखदँनै । �ख कािटएका 
भिनएको मोरङ िज�लामा देिखएका ठुटाअनसुारको 
काठ कटान ियनै �ितवादीह�ले नै गरकेा ह�न् भनी 
��ट �पले ख�ुन नआएको र �यसरी मोरङमा �ख 
काटी िलएको भ�ने कुरालाई पिु� �मािणत ह�ने गरी 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार शंकारिहत 

तवरबाट व�तिुन� आधारबाट �मािणत ह�न आएको 
देिखदँनै । मोरङ िज�लामा कािटएका �खका ठुटाको 
गोलाई र बरामद भएको काठको आधार �कृित िमले 
िभडेकोसमेत कहीकँतैबाट समिथ�त भएको देिखदँनै । 
�ितवेदक सहायक वन अिधकृत मो. अलाउ�ीनको 
अदालतमा भएको बकप�बाट पिन बरामिदत काठह� 
सरकारी जंगलबाट बरामद भएको वा �ितवादीह�को 
घर गोठबाट बरामद भएको तथा बरामिदत काठह� 
भएको �थानबाट कारोबार गद� गदा�को अव�थामा 
त�काल यी �ितवादीह� प�ाउ पन� आएका ह�न् 
भ�ने ख�ुन आउदँैन । �ितवेदक यशोदान�द झाको 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरमा भएको बकप�बाट 
�ितवादीह� बरामिदत �थलमा नभएको र सूचनाको 
आधारमा अनसु�धानको �ममा प�ाउ ग�रएको हो, 
�ितवादीह�को घर ज�गाबाट बरामद भएको होइन 
भनी खलुाई लेखाई िदएबाट यी �ितवादीह�लाई 
शकंाको आधारमा प�ाउ गरी म�ुा चलाएको देिख�छ 
र िनजह�उपरको अिभयोग पिु� ह�ने ठोस सबतु �माण 
िमिसलमा पेस भएको देिखन आउदँैन । स�ु िमिसल 
सलं�न िमित २०७०।८।१९ को छानिबन �ितवेदनमा 
मोरङ िज�ला िसंहदेवी गाउ ँिवकास सिमितअ�तग�तको 
राि��य वनको काठ �याई धनकुटाको छुट पजु�सगँ 
िमसाई लाने गरकेो नपाइएको भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । िमित २०७०।१२।६ मा �ितवादीह� 
कुमारी िल�ब ुर �खमान िल�बलेु �ख काटेको हो वा 
होइन थाहा भएन भनी िदलकुमार िल�बसुमेतले खलुाई 
लेखाइिदएको देिख�छ । �ितवादीह�ले अदालतमा 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो र �ितवादीह� 
उपरको अिभयोग शंकारिहत तवरबाट पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

बरामिदत काठह� बेवा�रसे अव�थामा 
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सरकारी वनबाट फेला परकेो भ�ने कुरा यिकन भइरहेको 
अव�थामा उ� काठह� सरकारी �वािम�वको रहे 
भएको कुरामा शंका नरहेको ह�दँा सो काठह� जफत 
ह�नपुन� भ�ने देिखन आउनेमा सो स�ब�धमा स�ु 
फैसलामा केही नबोलेको हदस�म स�ु फैसलामा केही 
िमलेको नदिेखदँा बरामिदत मौवा जातको ८४४ घन 
िफट, िचलाउने जातको १०५१ घन िफट काठ जफत 
ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७३।१।१५ को फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

अतः उि�लिखत आधार �माणह�बाट 
�ितवादीह�ले नै वन कटानी गरकेो भ�ने कुरा ठोस 
त�यय�ु आधार �माणह�बाट पिु� �मािणत नभएको 
स�दभ�मा �ितवादीह�ले अिभयोग माग दाबीबाट 
सफाइ पाउने गरी र बेवा�रसे अव�थामा बरामद 
भएको काठ जफत ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको िमित २०७३।१।१५ 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 ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०८५५ र ०७२-
CR-१५२९, �यान मान� उ�ोग, सि�दप पौडेल िव. 
नेपाल सरकार, रो�ना पौडेलसमेत िव. नेपाल सरकार

एउटै वारदातका स�ब�धमा कत��य �यान 
र �यान मान� उ�ोग गरी २ वटा म�ुा चलेको र उ� 
दवुै म�ुा एकआपसमा अ�तरस�बि�धत भएकोले सगैँ 
राखेर एकैसाथ सनुवुाइ गनु�पन� देिख�छ । स�ु झापा 
िज�ला अदालतबाट एउटै वारदातसगँ स�बि�धत 
कत��य �यान म�ुामा इ�साफ गरी र सोही वारदातसगँ 
स�बि�धत ��ततु �यान मान� उ�ोग म�ुा सानो खतको 
भएकोले कसरु ठहर ह�न नस�ने भनी फैसला भएकोमा 

सो फैसला पनुरावेदन अदालत इलामबाट बदर भई 
वादी दाबी प�ुने नप�ुने के हो ? सोतफ�  िनण�य गनु�  भनी 
फैसला भएको देिख�छ । �याय �शासन ऐन, २०७३ 
को दफा १४(१)(घ) मा मातहतका अदालत, िनकाय 
वा अिधकारीले म�ुामा िनण�य गनु�पन� ��नम�ये केहीमा 
िनण�य गरी र केहीमा िनण�य नगरी फैसला गरकेो 
रहेछ भने मनािसब समय तोक� बाकँ� ��नको समेत 
िनण�य गरी म�ुा िकनारा गनु�  भनी िमिसल स�बि�धत 
अदालत, िनकाय वा अिधकारीसम� पठाउने भनी र ऐ. 
दफा १४(२) मा उपयु�� दफा १४(१)(घ) मा जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन िज�ला अदालत वा उ�च 
अदालतले आफूसम� परकेो म�ुामा मातहतका 
अदालत, िनकाय वा अिधकारीले िनण�य गन� छुटाएको 
��नमा समेत �वेश गरी िनण�य गन� स�नेछ भ�ने 
�यव�था उ�लेख भएको देिख�छ । यो अदालत अि�तम 
अदालत भएको ह�दँा स�ु अदालतको पनुरावेदन स�ुने 
अदालतले राय �य� नगरकेो िवषयमा यस अदालतले 
त�यिभ� �वेश गरी इ�साफ गदा� िच� नब�ुने प� 
पनुरावेदक�य अिधकारबाट वि�चत रहने ह��छ । आफू 
प� रहेको म�ुामा आ�नो �ितकूल फैसला भएमा 
पनुरावेदन गन� पाउन ुप�को अिधकारको िवषय हो । 
उपयु�� कानूनी �यव�थाका आधारमा पनुरावेदन स�ुने 
उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासले िनण�य गन� 
स�ने र िच� नब�ुने प�को यस अदालतमा पनुरावेदन 
गन� पाउने पनुरावेदक�य अिधकारसमेत सरुि�त रहन 
स�ने देिखदँा ��ततु �यान मान� उ�ोग म�ुामा वादी 
दाबी प�ुने नप�ुने स�ब�धमा पनुः िनण�य गन�को लािग 
स�ु झापा िज�ला अदालतमा पठाउने भनी पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट िमित २०७२।३।२० मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा बदर ग�रिदएको छ । अब 
उ� कानूनी �यव�थाका आधारमा उ�च अदालत 
िवराटनगर, इलाम इजलासलाई िमिसल �ा�त भएको 
६० (साठी) िदनिभ� ��ततु म�ुामा पनुः िनण�य गरी 
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पठाउन ु भनी स�ु, रकेड� तथा �माण िमिसलसमेत 
उ� अदालतमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत:- कुल�साद दाहाल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल मंिसर ५ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७३-CR-१०८७, जबरज�ती करणी उ�ोग, 
नेपाल सरकार िव. युवराज भ�ने ए�ेज िमयाँसमेत

आशय करणी र जबरज�ती करणीको 
उ�ोगको कसरुको िभ�नताको बारमेा सव��च 
अदालतबाट च�दन कामती िव�� नेपाल सरकार 
भएको जबरज�ती करणी उ�ोग म�ुा (ने.का.प. 
२०७१, प.ृ१२७५, िन.नं. ९२२७) मा “जबरज�ती 
करणीको उ�ोगमा जबरज�ती करणीको महलमा 
�यव�था भएअनुसार सो� वष� नाघेक� केटी वा 
�वा�नी मािनसलाई जोरजुलुम गरी वा डर, धाक 
देखाई वा अनुिचत �भावमा पारी करणीको �यास 
भएको ह��छ । यसमा सघंष�का िच� वा ल�ण 
देिखन पिन स�दछ, नदेिखन पिन स�दछ । तर 
यसको िवपरीत आशय करणीमा सघंष�का िच�ह� 
वा ल�णह� देिखँदैन । यसमा �ी जाितको 
कुनै पिन अंगमा करणीको आशयले �पश� मा� 
नभई समातेको स�म ह�नुपन� देिख�छ । आशय 
करणीमा करणी गन� मनसाय ह��छ तर जबरज�ती 
करणीको उ�ोगमा जबरज�ती करणी गन� मनसाय 
ह��छ । तसथ� यी दुवैमा करणीको आशय त ह��छ 
तर जबरज�ती गरकेो ल�ण जबरज�ती करणीको 
उ�ोगमा मा� ह�नस�ने” भनी िस�ा�त �ितपादन 
भएको छ । रातको समयमा ए�लै पीिडतालाई 
मोटरसाइकलमा राखी सनुसान जंगलतफ�  ल�न ु र 
पीिडताले आफूमािथ सनुसान जगंलमा यौनज�य 
काय� भएको आ�नो बाबलुाई भोिलप�ट जानकारी 
िदएप�ात् जाहेरी दरखा�त परकेो र अदालतमा समेत 

जाहेरवालाले सोही बेहोराको बकप� गरकेो अव�थामा 
अदालतमा आई यी पीिडताले �ितवादीलाई कुनै 
कारणवश बचाउन बेहोरा फेरेकै कारणबाट यी 
�ितवादी ए�ेज िमयाको करणी गन� आशय िथएन भनी 
िव�वास गन� सिकने दिेखएन । उपयु�� �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधारमा �ितवादी ए�ेज िमयालेँ 
पीिडता िटकटकुमारीमािथ जबरज�ती करणी गन� 
िनजको संवेदनशील अगंह� समाती करणीको �यास 
गरकेो नभई करणीको आशयले मा� �पश� गरकेो भ�ने 
िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� ह�न आउने ।   

यसरी िमित २०७२/१/६ गते अ�दाजी 
२०:०० बजेको समयमा िज�ला मोरङ अमरदह 
गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ६ ि�थत काटा मेला 
छेउ सनुसान जङ्गलमा मेरी छोरी वष� १५ क� 
िटकटकुमारीलाई घर प�ुयाई िद�छ� भनी ए�ेज 
िमयाकँो मोटर साइकलमा चढाई प�ुयाई �ितवादीह� 
ियवराज भ�ने ए�ेज िमया,ँ राजकुमार ऋिषदेव र वीरने 
यादव भई जबरज�ती करणी गन� उ�ोग गरकेो ह�दँा 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको िट कुमारको जाहेरी 
दरखा�त परी ��ततु म�ुामा कारबाही �ार�भ भएको र 
जाहेरी बेहोरालाई पिु� ह�ने गरी पीिडता िटकटकुमारीले 
अनसु�धानको �ममा घटना िववरण कागज गरकेो 
भए तापिन अदालतमा बकप� गदा�  पीिडता िटकट 
कुमारीले �ितवादीह�ले मलाई जबरज�ती करणी 
उ�ोग गरकेो होइन भनी पीिडताले घटना िववरण 
कागजको �ितकूल ह�ने गरी बकप� बेहोरा लेखाए 
तापिन पिन जाहेरवाला िट कुमारले जाहेरी बेहोरालाई 
समथ�न ह�ने गरी छोरीले वारदातबार ेभनेको कुरा मैले 
भनेको ह� ँभनी बकप�मा बेहोरा लेखाएको देिख�छ । 
घटना�थलको सडक छेउमा पीिडता लगुाभरी माटो 
पितङ्गर लागेको अव�थामा िच�याउदँै कराउदँ ैगरकेो 
देखी के भयो भनी सो�दा मलाई यो मा�छेले बला�कार 
गन� खो�यो भनी ए�ेज िमयालँाई देखाएको‚ उसलाई 
पि�न खो�दा मोटरसाइकल चढी फरार भएको, 
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लग�ै सो �थानमा आइपगेुका अका� �ितवादी�य पिन 
मोटरसाइकलमा भागी फरार भएको र हामी नआएको 
भए यी ३ जनाले समूहमा जबरज�ती करणी गन� 
रहेछन्, सो घटनापिछ �ितवादीह� अिहलेस�म फरार 
छन् भनी िमित २०७२/०२/०३ मा मोह�मद मैनिुदन र 
आशबहादरु राजवंशीले वारदात र जाहेरी दरखा�तका 
केही बेहोरालाई पिु� गन� गरी घटना िववरण कागजमा 
बेहोरा लेखाएको देिख�छ । अनसु�धानको �ममा फरार ै
अव�थामा रहेको �ितवादी ए�ेज िमयालेँ वारदातको 
समयमा आफँै घाइते भई आराम ग�ररहेको भनी 
अदालतमा बयान गर ेपिन सो कुरा िनजले व�तिुन� 
�माणह�बाट �मािणत गन� सकेको नदेिखएबाट उ� 
बयान ियनै �ितवादीको िव�� �माण ला�नेसमेत 
देिखने ।

पीिडताले अदालतमा आ�नो स�ु कथनको 
�ितकूल ह�ने गरी बकप� गर े तापिन �ितवादी ए�ेज 
िमयासँगैँ घर जान भनी सगैँ मोटरसाइकल चढेको 
कुरा �वीकार ै गरकेो, घटना िववरण कागज गन� 
आशबहादरु राजवंशी र मोह�मद मैनिुदनले िच�ण 
गरकेो पीिडताको अव�था, �ितवादी ए�ेज िमयालँाई 
घटना�थलमै दखेेको भनी उ�लेख गरकेो‚ पीिडताले 
घटनाको �ितरोध गरी गरकेो िच�याहट, ह�लाख�ला 
गरकेो ��य� सनेुको भ�नेसमेतको िववरण र पीिडताले 
घटना िववरण कागजमा �ितवादी ियवराज भ�ने ए�ेज 
िमयालेँ मखु थनुी िजउको िविभ�न भाग स�ुसमुाएको 
अव�थामा म उ�क� भागेको भनी भनेको िनजको 
कथनलाई म�यनजर गदा� िनजको भनाइ मलुकु� ऐन, 
आशय करणीको १ नं. को प�रभाषािभ� नै पन� दिेखन 
आयो । अ�य �ितवादीह� राजकुमार ऋिषदवे र वीरने 
यादवको मोटरसाइकलको तेल सिकएको अव�थामा 
पीिडत ए�ेज िमयाकँो मोटरसाइकलमा बसी गएपिछ 
वारदात भएको देिखएबाट यी �ितवादी�यको 
वारदातमा सलं�नता कहीकँतैबाट पिु� ह�न आएको 
देिखदँैन । यी पीिडता �ितवादी ए�ेज िमयासँगैँ घर जान 

भनी सगैँ मोटरसाइकल चढेको, घटना िववरण कागज 
गन� आशबहादरु राजवंशी र मोह�मद मैनिुदनले िच�ण 
गरकेो पीिडताको अव�था, �ितवादी ए�ेज िमयालँाई 
घटना�थलमै देखेको हो भ�ने िनजह�को भनाइ र 
�ितवादी ियवराज भ�ने ए�ेज िमयालेँ स�ुसमुाएको, 
सवंेदनशील अंग खेलाएको अव�थामा म उ�क� भागेको 
हो भनी भनेको पीिडताको भनाइबाट पिन यी �ितवादी 
ियवराज भ�ने ए�ेज िमयाकँो मा� वारदात�थलमा 
उपि�थित रहेको �मािणत ह�न आयो । वारदातको 
�कृित अव�था, कोशी अ�चल अ�पतालबाट 
भएको पीिडताको �वा��य जाचँ �ितवेदनबाट पिन 
पीिडतामािथ जबरज�ती करणी उ�ोगको वारदात 
भएको पिु� ह�न नआएको आधार �माणसमेतबाट 
पीिडता िटकटकुमारीमािथ यी �ितवादी ियवराज 
भ�ने ए�ेज िमयालेँ जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो 
नदिेखई आशय करणीको मा� वारदात गरकेो देिखन 
आएकोले �ितवादी ए�ेज िमयाकँो हकमा उ� कसरु 
आशय करणीमा प�रणत गरकेो र अ�य �ितवादीह�को 
उि�लिखत वारदातमा संल�नता नदेिखएको भनी 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदएको पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको फैसला मनािसब दिेखन आउने ।

अतः उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादीले पीिडतलाई यौन द�ुय�वहार गरकेो पिु� 
भएको र �ितवादीको उ� काय� मलुकु� ऐन, आशय 
करणीको महलमा उि�लिखत कसरु भएको देिखदँा, 
पीिडत वा जाहेरवालाले सकार गन� चाहेमा सकार गन� 
पाउने गरी ��ततु म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २७ बमोिजम आशय करणीमा प�रणत 
ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट 
िमित २०७३/०६/०२ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल भा� ४ गते रोज ४ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७६-WH-००२९, ब�दी��य�ीकरण, 
जापानी नाग�रक िजरो सेिकया र रइेको सेिकयाको 
हकमा िचरि�जवीकुमार बलामी िव. िज�ला �हरी 
काया�लय का�क�समेत

यसमा �ारि�भक �पमा िनवेदकह�ले 
आफूलाई िमित २०७६।४।६ मा िबहान ८:०० 
बजेितर प�ाउ गरी लगेको हो, िलिखत जवाफमा 
उ�लेख भएअन�ुप अ.ं१६:३० बजे होइन भनी 
प�ाउ समयका बार े िववाद उठाई �यसलाई पिु�ट 
गन� केही मोबाइल एस.एम.एस. मेसेजह� उ�तृ 
ग�रएको देिखयो । िनवेदकले उठाएको िवषय कानूनी 
रा�य �ितिबि�बत ह�ने अनसु�धानको िव�वसनीयता 
उपरको ��न हो । अनसु�धानकता�ले वा�तिवक 
त�यलाई गलत �कृितबाट ��ततु ग�रन ु कानूनको 
आखँामा �वीकाय� ह�दँनै, जे ज�तो घटना�म रह�छ, 
�यो नै िलिखत �पमा अिभलेखमा रा�न ु आव�यक 
ह��छ । सशुासनको अनभूुित गन� य�ता िवषय सामा�य 
�यि�ह�बाट अपेि�त ह��छन् । तर ��ततु िववादको 
स�ब�धमा यी िवदेशी नाग�रकह�को एस.एम.एस. 
�यासेजलगायतका �माण कागजातह� तल म�ुा दायर 
भइसकेको प�रवित�त स�दभ�मा अदालतबाट �माणको 
मू�याङ्कन गदा� हे�रने िवषय भएकोले �रट �े�बाट 
त�काल ह�त�ेप गरी िववेचना ग�रनपुन� अप�रहाय�ता 
देिखदँैन । यी जापानी नाग�रकह� रइेको सेिकया िश�ा 
शा� सकंायमा अ�ययनरत रहेको र िनजको पित िजरो 
सेिकया िडपे�डे�ट िभसामा नेपालमा बसोवास गदा� 
आफूले अपनाई आएको धम�लाई आ�नो �यि�गत 
दायरामा रही धम�को अ�यास गन�मा ब�दजे नला�ने 
भए पिन ियनीह�ले आफूबाहेक अ�यलाई साव�जिनक 
�थलमा धम� �चार�सार गद� िहडेँको भ�ने आरोपमा 
प�ाउ परकेो भ�ने िलिखत जवाफह�बाट दिेख�छ । 
ियनीह�को डेरा कोठा खानतलासी गदा� सखुी प�रवार 

तर कसरी ? बाइबलका कथाह� भ�ने शीष�कका १५ 
थान प�ुतक बरामद भएकोलाई यी िनवेदकले अ�यथा 
भनेको देिखदँनै । हाल अिभयोगप� दायर भइसकेको 
अव�थामा यसरी प�ाउ गदा� िदइएको प�ाउ पजु�, 
बरामदी मचु�ुका तथा अ�य �माणह�को मू�याङ्कन 
एवं यस िनवेदनमा उठाइएका ��नह�को यथोिचत 
िव�ेषण गरी स�ु अदालतबाट ��ततु म�ुा िनरोपण 
ग�रने नै ह�दँा �यसतफ�  �रट �े�बाट त�काल �वेश 
गनु�पन� नदिेखने ।

िवप�ी काया�लयले यी िनवेदकह�को 
डेराकोठा खानतलासी गदा�  खानतलासी पजु� िदई 
िनजह�को डेराकोठा खानतलासी गदा� सखुी प�रवार 
तर कसरी ? बाइबलका कथाह�समेत लेिखएको यहोवा 
धम�स�ब�धी प�ुतकह� १५ थान बरामद भएकोले 
िनजह� िवदेशी नाग�रक भएको र िनजह�को हकमा 
भागी जाने स�भावना भएकोले ज�री प�ाउ पजु� 
िदई िनजह�लाई शारी�रक परी�णसमेत गराई थनुवुा 
पजु� िदई रीतपूव�क िहरासतमा राखी धम�स�ब�धी 
कसरु अपराध म�ुा चलाई अदालतबाट �याद थप 
अनमुित िलई िनजह�को बयान गराउनेलगायतको 
स�पूण� अनसु�धान कारबाही पूरा गरी अिभयोग 
प�सिहत िनजह�लाई अदालतमा पेस गरकेो 
िमिसल �माणह�बाट देिख�छ । कुनै पिन �यि�को 
धम�स�ब�धी हक स�ब�धमा नेपालको संिवधानको 
धारा २६ मा �यव�था रहेको देिखने ।

मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
१५८ को �यव�थाअनसुार कसैको धम� प�रवत�न 
गराउने िनयतले �य�तो धम� वा मत �चार गन� नह�ने 
कानूनी �यव�था रहेको प�र�े�यमा िनवेदकह�उपर 
अिधकार�ा�त अिधकारीबाटै अनसु�धान भइरहेको 
र स�बि�धत अदालतबाट �याद थप भएकोसमेत 
देिखएको छ । िनजह�लाई आ�नो धम�मा आ�था 
�कट गन� वा िनयिमत पूजा आजा अ�यास गन�मा 
अवरोध लगाएको देिखदैँन । यसरी िनवेदकह�को 
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आ�नो िवचार िववेक तथा धम�को �वत��तामा आघात 
पगेुको नदेिखई अ�लाई धम� प�रवत�न गराउने िनयतले 
धम� �चार गरकेो अिभयोग लगाइएको अव�था दिेखदँा 
ICCPR को धारा १८, २६ र २७ िवपरीत भयो भ�ने 
िनवेदकको िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

ब�दी��य�ीकरणको संवैधािनक, कानूनी 
र सै�ाि�तक आधार के हो भ�ने अक� ��नका 
स�ब�धमा िवचार गदा�, मौिलक हकको �चलनको 
लािग वा अक� उपचारको �यव�था नभएको वा अक� 
उपचारको �यव�था भए पिन �य�तो उपचार अपया��त 
वा �भावहीन देिखएको अ�य कुनै कानूनी हकको 
�चलनका लािग  असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम 
सव��च अदालतमा र धारा १४४(१) बमोिजम 
उ�च अदालतमा ब�दी��य�ीकरणलगायतका �रट 
िनवेदनको र धारा १५१(१) मा िज�ला अदालतलाई 
समेत ब�दी��य�ीकरण �रट िनवेदनको सनुवुाइ गन� 
संवैधािनक �यव�था भएको देिख�छ । मलुकु� देवानी 
संिहता, २०७४ को दफा २६(१) मा िगर�तार 
भएको वा थिुनएको �यि� आफँैले वा िनजको 
तफ� बाट जोसकैुले ब�दी��य�ीकरणको आदेशको 
लािग सव��च अदालत, उ�च अदालत वा िज�ला 
अदालतमा उजरुी िदई नाग�रक अिधकार �चलनका 
लािग उपचार �ा�त गन� स�ने कानूनी �यव�था 
भएको देिख�छ । तर साधारण अिधकार �े�िभ� 
पन� म�ुाह�का िवषयमा िनवेदक रामदेव यादव िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 
भएको (ने.का.प.२०६८, प�ृठ १२९८, अंक ८, 
िन.नं.८६६५) ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट “साधारण �े�ािधकार 
र असाधारण �े�ािधकार समाना�तर �े�ािधकार 
होइनन ् र असाधारण ��ेािधकारले साधारण 
�े�ािधकारलाई अनादर गन�, सीिमत तु�याउन,े 
िनय��ण गन�, �ित�थापन गन� वा कुनै िकिसमबाट 

िन�तेज तु�याउन ेम�सद ह�न स�दैन” भनी िनवेदक 
राम काक� िव. पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत भएको 
(ने.का.प.२०५१, प�ृठ २२०, अंक ३, िन.नं.४८८९) 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा यस अदालतबाट 
“अिधकार�ा�त अदालतबाट म�ुाको कारबाहीको 
िसलिसलामा �याियक थनुामा रहकेो िनवेदकको 
थुनालाई गैरकानूनी भ�न नसिकने भएकोले य�तो 
अव�थामा यस अदालतको असाधारण �े�ािधकार 
�योग गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� 
निम�ने” भनी र यसै स�ब�धमा िनवेदक िवजयराज 
तलुाधर िव. काठमाड� िज�ला अदालतसमेत 
भएको (ने.का.प.२०७५, प�ृठ १८०९, अंक १०, 
िन.नं.१०१०८) ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा 
यस अदालतको पूण� इजलासबाट समेत िस�ा�त 
�ितपादन भएको देिख�छ । यसैगरी िनवेदक चेतनारायण 
खरले िव. ३ नं. �े� कर काया�लय, काठमाड�समेत 
भएको (ने.का.प.२०५० अङ्क १० िन.नं.४८१२) 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा “कानूनबमोिजम 
अिधकार�ा� िनकायबाट कारबाहीको िसलिसलामा 
थुनामा परकेोलाई अनिधकृत कारबाही भ�न िमलेन” 
भनी र िनवेदक िमलन लामा िव. िज�ला कारागार 
काया�लय, रामेछापसमेत भएको (ने.का.प.२०७० 
अङ्क ५ िन.नं.९००९) ब�दी��य�ीकरणको �रट 
िनवेदनमा “�यि�लाई थुनामा रा�नको लािग कुनै न 
कुनै फौजदारी कसरु �मािणत भई सजाय तोिकएकै 
ह�नुपद�छ वा कानूनले थुनामा रा�न स�न ेभ�ने �प� 
�यव�था गरकैे ह�नुपछ�” भनी िस�ा�त �ितपादन 
भएकोसमेत पाइयो । उ� िस�ा�तह� ��ततु �रट 
िनवेदनका स�दभ�मा समेत आकिष�त ह�ने अव�था 
देिखने ।

साधारण अिधकार �े�अ�तग�तको कानूनी 
उपचार अपया��त वा �भावहीन देिखएको अव�थामा 
मा� असाधारण अिधकार �े� आकिष�त ह�न स�ने भ�ने 
सवंैधािनक �यव�था र यस अदालतबाट �ितपािदत 
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िस�ा�तह�समेतका आधारमा �रट िनवेदकह�लाई 
धम�स�ब�धी कसरु गरकेो आरोपमा वडा �हरी 
काया�लय, बैदाम का�क�ले खानतलासी पजु� िदई 
खानतलासी गरी �माण संकलन गरकेो, रीतपूव�कको 
प�ाउ पजु� िदई शारी�रक जाचँ गरी थुनवुा पजु�समेत 
िदई स�मािनत का�क� िज�ला अदालतबाट �याद थप 
अनमुित िलई िहरासतमा राखी अनसु�धान �ि�या 
पूरा ग�रएको र सो कामकारबाहीको वैधािनकता तल 
चिलरहेको म�ुाबाट हे�रने अव�था ह�दँा त�कालै 
िनवेदकह�को संिवधान �द� मौिलक हकह�को 
अिधकार कुि�ठत भएको भनी भ�न िम�ने अव�था 
नदेिखने ।

अब िनवेदकको मागबमोिजमको 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�न ुपन� हो वा होइन 
भ�ने अि�तम ��नको स�ब�धमा िवचार गदा�, यसमा 
िनवेदकह�लाई धम�स�ब�धी कसरुको िसलिसलामा 
त�काल प�ाउ गनु�पन� भएकोले भनी ज�री प�ाउ 
पजु� जारी गरी िमित २०७६।४।६ गते १६.२० बजे 
प�ाउ गरी सोही िदन िनजह�लाई िहरासतमा रा�ने 
थुनवुा पजु� िदई म�ुा हेन� अिधकारीबाट प�ाउको 
लािग अनमुित िलई िमित २०७६।४।६ देिख 
पिहलो पटक ५(पाचँ) िदन, २०७६।४।११ देिख 
दो�ो पटक ५(पाचँ) िदन र िमित २०७६।४।१६ 
देिख ते�ो पटक ५(पाचँ) िदन िहरासतमा राखी 
अनसु�धान गन� म�ुा हेन� अिधकारी का�क� िज�ला 
अदालतबाट अनमुित �दान ग�रएको देिख�छ । यी 
िनवेदकह�उपर धम�स�ब�धी कसरु अपराध म�ुाको 
शीष�कमा म�ुा नं.१० मा दायर गरी अनसु�धान 
भइरहेको भ�ने �रट िनवेदन दायर गदा�को अव�थामा 
देिखएको र सािधकार का�क� िज�ला अदालतबाट 
कानूनबमोिजम नै िहरासतमा रा�ने अनमुित िदइएकाले 
यी िनवेदकह�लाई िवनाआधार र कारण गैरकानूनी 
िगर�तार गरकेो र िहरासतमा राखेको भ�ने दिेखन 
नआउदँा िनवेदकह�को मागबमोिजम मलुकु� देवानी 

सिंहता, (संशोधनसिहत), २०७४ को दफा २६ को 
उपदफा (४) अनसुार ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था र ि�थित िव�मान नदेिखदँा 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भनी भएको िमित 
२०७६।४।१९ को उ�च अदालत पोखराको आदशेमा 
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम यस 
अदालतले असाधारण अिधकार �योग गरी ह�त�ेप 
गनु�पन� अव�थाको िव�मानता देिखदँैन । �यसमािथ 
पिन िमित २०७६।४।२५ मा का�क� िज�ला अदालत, 
पोखरामा अिभयोगप� दायर भई यी अदालतबाट माग 
भएबमोिजम �.१,५०,०००।- धरौटी दािखल गरी 
हाल पपु��को लािग तारखेमा रहेको देिखएबाट ��ततु 
िनवेदन िन��योिजत भइसकेको देिखने ।

अतः हाल वडा �हरी काया�लय, बैदाम 
का�क�ले यी िनवेदकह�उपर अिभयोगप� दायर भई 
िनयिमत अदालतमा म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�था 
देिखदँा जापानी नाग�रकह�उपर लगाइएका स�पूण� 
झठुा अिभयोगह� खारजे गरी िनजह�लाई गैर�याियक 
िहरासतबाट त�काल म�ु गन� ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँ भनी िलएको िनवेदकह�को 
िनवेदन िजिकर िनरथ�क देिखन आएकोले 
िनवेदकह�को उ� �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल भा� २ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-१२३३, कत��य �यान, 
िबसम िव.क. िव. नेपाल सरकार

��ततु वारदातका ��य�दश� �ितवादी 
िबसम िव.क.क� साली प�रवित�त नाम चापागाउ ँ (ड) 
मा� भएको दिेख�छ । िनजले मौकामा ग�रिदएको घटना 
िववरण कागज र िनज �ितवादीले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयान बेहोराम�ये मतृकको घरमा साली 
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िभनाज ु मकै गोड्न भनी सगैँ गएको, घटना भएको 
भिनएको िदन र सोको भोिलप�टसमेत िनजह� दवुै 
जनासगैँ भएको भ�नेसमेतका बेहोरा एकआपसमा 
िमलेको दिेख�छ । यी �ितवादीक� सालीले मौकाको 
घटना िववरण कागजमा िनज �ितवादीले राबँो एवम् 
दाउराको िचरपटले मतृकको टाउकोमा �हार गरकेो 
भनी �प�ट�पमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । िनजले 
बोलेका उ� कुराह� बरामिदत हितयार (राबँो), 
घटना�थल �कृित मचु�ुका, लासजाचँ �कृित मचु�ुका 
एवम् मतृकको शव परी�ण �ितवेदनको बेहोरासमेतबाट 
समिथ�त भएको अव�था छ । िनज �ितवादीले आरोिपत 
कसरु गरकेो कुरा इ�कार गरपेिन िनजक� नाबािलका 
सालीले मौकामा �य� गरकेो कुरालाई िनजले 
व�तिुन�ट आधारमा ख�डन गन� सकेको अव�था 
छैन । िनज नाबािलकाले मौकामा �य� गरकेा कुरा 
अ�यथा �मािणत नभएको अव�थामा �माणमा िलन 
िम�ने नै ह��छ । िनज ��य�दश� चापागाउ ँ (ड) को 
बकप� बेहोरामा एक�पता रहेको छ । यी �ितवादीका 
िव�� बकप� गनु�पन� कुनै कारण यी �ितवादीले 
देखाउन सकेका छैनन् । िनज �ितवादीले �हरीसम� 
�ारि�भक बयानका �ममा यो वारदात म आफूले 
घटाएको ह�,ँ अिडयोमा रहेको आवाज मेरो आ�नो 
हो भनीसमेत बताएका छन् । यसथ� यी घटना�म, 
��य�दश�को बकप�, बरामद भएका व�तहु�समेतबाट 
ियनै �ितवादीले राबँो एवम् दाउराको िचरपट �हार 
गरकेो कारण िनजकै कत��यबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
पिु�ट ह�न आउने ।

अतः िववेिचत आधार कारणह�बाट िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित २०७२।०१।०६ 
को फैसलालाई सदर गरी उ�च अदालत पाटनबाट 

िमित २०७४।७।२८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।

��ततु म�ुामा �ितवादी िबसम िव.क.लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१)नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो उ�च अदालत 
पाटनको फैसला त�कालीन कानूनी �यव�थाको 
स�दभ�मा िमलेको देिखए तापिन िमित २०७५।५।१ 
गतेदेिख लागू भएको मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ 
दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसरुबापतमा सव��वको 
सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो 
कसरुमा सजाय िनधा�रण गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय 
ग�रने छैन भ�ने, फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै 
कसरुका स�ब�धमा कसरु गदा�का बखतभ�दा सजाय 
िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय 
ह�ने रहेछ भने घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�  पद�छ 
भ�ने र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)
(ख) मा कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतमा दायर 
भएको कुनै फौजदारी कसरुका म�ुामा सजाय गनु�पदा� 
सोही कानूनबमोिजम गनु�पन�छ तर कुनै फौजदारी 
कसरुको सजाय मलुकु� अपराध संिहतामा लेिखएभ�दा 
बढी रहेछ भने मलुकु� अपराध संिहतामा लेिखएको 
हदस�म मा� सजाय ह�नेछ भ�ने उ�लेख गरकेो र 
उ� ऐनह� २०७५।५।१ गतेदेिख लागू भइसकेको 
स�दभ�मा ��ततु म�ुामा यी �ितवादी िबसम िव.क.लाई 
सव��वको सजाय नह�ने भई िनजलाई ज�मकैदको मा� 
सजाय ह�ने र िनज �ितवादीको अशं भागमा पन� आउने 
चल अचल स�पि� ��ततु म�ुाको कारणबाट रो�का 
रािखएको भए फुकुवासमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- कुल�साद दाहाल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल असोज ७ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CI-१२७६, अंश दता�, 
जीवन राम िव. ल�मण रामसमेत

��ततु म�ुामा वादीका बाब ुबाजेको प�ुय�ली 
स�पि� रहेको भ�ने तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख 
भएको नदिेखएको र �ितवादीह� निसवन राम, 
गजरीदवेी मोची र गलुाबदेवी मोचीका नाममा दता� 
रहेका ज�गाह� िनजी �यासबाट राजीनामा पा�रत 
गरी ख�रदबाट �ा� गरकेो देिखएकोले  उ� ज�गा 
अंशब�डाको १८ नं.बमोिजम सगोलको स�पि�बाट 
बढे बढाएको स�पि� हो भ�न िम�ने नदेिखने । 

तसथ�, िनजी �यासबाट ख�रद गरी िलएका 
तायदाती फाटँवारीमा पेस भएका �ितवादीह� 
निसवन राम, गजरीदेवी मोची र गलुाबदवेी मोचीका 
नाममा दता� रहेका ज�गाह� सगोलको स�पि� मानी 
वादी दाबीबमोिजम उ� स�पि�लाई ३ भाग लगाई 
सोको १ भागलाई ४ भाग लगाई �यसको १ भाग अशं 
पाउने ठहर गरकेो स�ु स�री िज�ला अदालतको 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणह�बाट तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
स�पि�लाई ३ भागको १ भागलाई  ४ भाग लगाई 
�यसको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहर गरकेो स�ु 
स�री िज�ला अदालतको िमित २०७१।८।२३ को 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०७३।५।२६ 

को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मेघनाथ चापागाईँ
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७६ साल �ावण २७ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा. �या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CI-१९६७, िखचोला मेटाई 
िनमा�ण काय� भ�काई पाऊँ, च��लाल महज�न िव. 
बाबलुाल �जापती 

पनुरावेदक वादीले िव.सं. २०४३ सालमा 
िक.नं. २५४ को ज�गामा घर िनमा�ण गन� ला�दा सोउपर 
��यथ� �ितवादीबाट काठमाड� नगरपािलका वडा नं. 
५ मा उजरुी परी दवुै प�िबचमा िमित २०४३।४।१५ 
मा िमलाप� भएको देिख�छ । िमलाप� ह�दँा िक.नं. 
२५३ ले उ�र दि�ण १५ िफट चौडाइ भोगचलन गन� 
र िक.नं. २५४ ले उ�र दि�ण १७.४ िफट भोग गन� 
भनी सहमित भई उ� िमलाप�बमोिजम न�सा पास 
भई घर िनमा�ण �वीकृित िलएको देिखने ।

पनुरावेदक वादी �वयंले िमित २०४३|४|१५ 
को िमलाप�बमोिजम मेरो भागमा केबल १७ िफट 
४ इ�च मा� ज�गा पन� आएकोले �ेिसत न�सामा 
पूव� मोहडा १८ िफट ६ इ�च र पि�म भागमा २२ 
िफट भनी पेस गरकेोमा अब उ�बमोिजम नगरी पूव� 
मोहडा १७.४ िफट र पि�चमतफ�  २० िफट मा� 
कायम गरी नया ँ घर िनमा�ण गन� हामीह�को म�जरुी 
भएकोले सोहीअनसुार �ेिसत न�सा संशोधनको 
लािग जो गनु�  पन� गरी मैले काठमाड� नगरपािलका 
न�सा शाखामा पेस गरकेो न�सा पास गन�को लािग 
आव�यक िसफा�रस पाउ ँभनी िमित २०४३।४।२२ 
गतेका िदन काठमाड� नगरपािलका वडा नं. ५ को 
काया�लयमा िनवेदन िदई सोहीअनसुार काय�समेत 
स�प�न भइसकेको देिखदँा हाल आएर �ितवादीले 
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ज�गा िखचोला गरकेो भ�न िमलेन । अतः वादी पूण�तः 
उ� िमलाप� एवं िनवेदन बेहोराबाट िवबि�धत भएको 
देिखएकोले वादी पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार र कारणबाट 
वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको स�ु फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।३।२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गगनदवे महतो
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७६ साल भा� १९ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७१-CR-१०५२ र ०७१-CR-
१६७८, कत��य �यान, िजवेश नेपाली िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. बािलका नेपाली

�ितवादीले आफू घटना�थलमा गएको 
त�यलाई इ�कार गन� नसकेको, छोरासगैँ करौती खान 
जगंलमा गएको अिनश वली लडी घाउचोट लागी 
अचेत भई लडेको दे�दादे�दै िनज घाइते बालकलाई 
बचाउनका लािग निजकको अ�पताल िचिक�सक कँहा 
नप�ुयाई घाइतेको प�रवारलाई खबर गन�लगायतका 
कुनै पिन �यास नै नगरी उ�टै घरबाट बािबयोको डोरी 
�याई घाटँीमा बाधँी जीिवतै रहेको ब�चालाई बोरामा 
हाली फालेको अव�थामा सजायबाट उ�मिु� पाइ�छ 
भ�ने र छोरा नफसोस् भ�ने मनसायले म�रसकेको 
ब�चाको लास दबाउने िछपाउने काय�मा मा� संल�न 
भएको ह�दँा अिभयोग दाबीअनसुारको सजाय गन� 
िम�दैन भ�ने �ितवादी िजवेश नेपालीको पनुरावेदन 
िजिकर �िततलायक देिखन नआउने । 

�ितवादीले आफूले अदालतमा गरकेो 
बयानलाई पूर ै बेवा�ता गरी मौकामा इ�छािवपरीत 
गराइएको बयानलाई मा� आधार मानी कसरु कायम 
गन� िम�दैन भ�ने िजिकर िलए तापिन मौकामा आ�नो 

छोरा र बािलका नेपालीको छोरा िमित २०६९।७।२९ 
गते घरमा आई केही नबोली जगंलितर गएकाले आफू 
पिन जगंलितर गएको, जंगलको खो�सामा अिनश वली 
पि�टएको देखी यता उता प�टाएको, िनज छातीको 
भरमा चे�टो भई प�टेको, नाक मखुबाट रगत आएको, 
सास परान मा� िथयो, बा�ँलाज�तो नदेखेपिछ 
बािलका नेपालीको घरमा गई िनजको स�लाह 
िलई घरबाट बािबयोको डोरी र बोरा लगी अिनशको 
घाटँी कसी बोरामा हाली नेवारीकोटको जगंलमा 
लगी फालीिदएको हो ज�ता त�यह�लाई उ�लेख 
गद� घटना�मलाई िसलिसलेवार �पमा खलुाएको 
देिख�छ । सो बयान बेहोरालाई अदालतमा बयान 
गदा� सहीछाप आ�नै भएको तर बेहोरा नसनुाइकन 
सहीछाप गराएको हो भनी िजिकर िलएको अव�था 
छ । इ�छािवपरीत बयान गराइएको अव�थामा 
घटना�मलाई िसलिसलेवार �पमा खलुाउन स�ने 
ि�थितसमेत रहदँनै । अतः आ�नो इ�छािवपरीत 
बयान गराएको हो भने सो पिु�ट गन� व�तिुन�ठ �माण 
पेस गन� दािय�व िनज �ितवादीमा रहेकोमा सो भनाइ 
पिु�ट गराउनका लािग िनजले सा�ीसमेत उपि�थत 
गराउन सकेको देिखदँैन । �ितवादीको मौकाको 
बयान िमिसल संल�न अ�य �माणह�बाट पिु�ट 
भएको अव�थामा ती �माणह�लाई नजरअ�दाज 
गरी केबल अदालतसम�को इ�कारी बयानलाई मा� 
�याय िन�पणको आधार बनाउन कानूनतः िम�ने 
देिखदँनै । िनज �ितवादीले मौकाको बयान बेहोरा 
खि�डत ह�ने कुनै आधार �माण पेस गन� नसकेको 
अव�थामा सो बयानलाई अ�यथा मा�नपुन� हो िक 
भ�ने अव�थाको िव�मानता नदेिखएबाट �ितवादीको 
मौकाको बयानलाई उि�लिखत त�यको िववेचनाको 
आधारमा �वाभािवक �पमा नै िलनपुन� देिखन 
आउने ।

�ितवादीले मतृकको म�ृय ु िन�य�ल गन� 
पो�माट�म जाचँ नगराई आरोिपत �यि�लाई कसरुदार 
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ठह�याउन फौजदारी �यायको रोहमा िम�दनै भनी 
िलएको पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा मतृक अिनश 
वली िमित २०६९।७।२९ मा घरबाट हराएकोमा 
खोजतलास गन� �ममा िमित २०६९।८।१२ मा मा� 
नेवारीकोटको जंगलमा बोरामा पोको पारी फालेको 
अव�थामा लास फेला परकेो देिख�छ । िमिसल संल�न 
िमित २०६९।८।१२ को गाउ ँसज�िमन मचु�ुकामा लास 
सडी गली िकरा औशंा परी दगु�ि�धत भएकाले पो�माट�म 
गराउन नसिकने भनी उ�लेख भएको दिेख�छ । 
लासजाचँ �कृित मचु�ुकामा मतृकको अनहुारमा िकरा 
औशंा परी िवकार पदाथ� िन�केको, छाला डढेकोज�तो 
कालो, घाटँीमा बािबयाको डोरीले कसेको, खैरो िटसट� 
�कुल �ेसको आकासे पाइ�ट लगाएको, िकरा औशंा 
परी गलेको भनी उ�लेख भएबाट पिन मतृकको शव 
पो�टमाट�म गराउन सिकने अव�थाको रहेको देिखदँनै । 
यसरी �ितवादीले बािबयोको डोरीले मतृकको घाटँीमा 
बाधँेको हो भनी मौकाको बयानमा �वीकार गरकेो र 
लास जाचँ मचु�ुकामा मतृकको घाटँीमा डोरीले कसेको 
भनी उ�लेख भएको अव�थामा लासको पो�टमाट�म 
गराउन नसकेकै कारण मा� मतृकको म�ृय ुकत��यबाट 
भएको होइन भनी िन�कष�मा प�ुन ु तक� सङ्गत ह�न 
नआउने ।

�ितवादी िजवेश नेपालीको वारदातमा 
संल�नता स�ब�धमा िमिसल संल�न अ�य �माणह�को 
रोहमा हेदा�, िनज �ितवादीको साथबाट एन.सेलको 
िसमसिहतको telego xi लेखेको मोबाइल बरामद 
भएको र सो मोबाइल छोरा अिनश वलीले लगी गएको 
हो भनी जाहेरवाला खड्गबहादरु वलीले मोबाइल 
िचनी सनाखत ग�रिदएको देिख�छ । भीमबहादरु 
प�रयारसमेतले िमित २०६९।७।२९ गते यवुराज 
नेपाली र जगदीश प�रयारले अिनशलाई करौती 
खान जंगलमा लगी भीरबाट धकेली मोबाइल खोसी 
लगी बािलका नेपालीले वचन िदई िजवेश नेपालीले 
बािबयोको डोरीले घाटँीमा कसी अिनशलाई कत��य 

गरी मारी बोरामा हाली नेवारीकोटको लेकमा लगी 
फाली आएको कुरा �ितवादीह�ले �वीकार गरकेो ह�दँा 
िनजह�ले नै कत��य गरी मारी फालेकोमा पूण� िव�वास 
ला�दछ भनी घटना िववरण कागज ग�रिदएकोमा सो 
बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी भीमबहादरु प�रयारले 
अदालतमा समेत बकप� गरकेो पाइयो । जाहेरवाला 
खड्कबहादरु वलीले �ितवादी िजवेश नेपाली, बािलका 
नेपाली, यवुराज नेपाली र जगदीश नेपालीले मेरो 
छोरा अिनश वलीको घाटँीमा डोरीको पासो लगाई 
मारकेा ह�न् भनी अदालतसम� बकप� ग�रिदएको 
देिख�छ । अतः �ितवादीको मौकाको सािबती 
बयान िमिसल सलं�न अ�य �माणह�बाट पिु�ट भई 
जाहेरवालाको छोरा अिनश वलीलाई यी �ितवादीले 
नै कत��य गरी मारकेो त�य िनिव�वाद �पमा �थािपत 
ह�न आएकाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ुपद�छ 
भ�ने �ितवादी िजवेश नेपालीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

�ितवादी बािलका नेपालीलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसला िमलेको छैन 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरका 
स�ब�धमा हेदा�, यी �ितवादीले िजवेश नेपालीसमेत 
मेरो घरमा आई स�लाह मागेकाले जाहेरवालाको 
घाइते छोरा अिनश वली बा�ँदनै भने, अ�ले थाहा 
नपाउने गरी कतै फािलदउे भनी वचन िदएक� ह� ँ
भनी मौकामा बयान गर े तापिन अदालतसम� 
जाहेरवालाको छोरा अिनश वलीलाई माररे फालेको 
भनेको िमितमा म आ�नो माइती घर दाङ तलुसीपरु 
नगरपािलका अ�वारा भ�ने ठाउमँा काम िवशेषले 
गएक� िथए ँ । उ� घटनामा म सलं�न छैन । �हरीमा 
गरकेो बयानको बेहोरा मेरो होइन, सहीछापस�म मैले 
गरके� ह� ँ। बयानको बेहोरा मलाई पढीबाची सनुाइएको 
होइन भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिख�छ । िनज �ितवादीको सो इ�कारी बयानलाई 
समथ�न ह�ने गरी िनजका सा�ी ननुकुटी नेपालीले 
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अदालतसम� उपि�थत भई बकप� ग�रिदएको 
अव�था छ । कसरु ठहर भएका �ितवादी िजवेश 
नेपालीले यी �ितवादीले जाहेरवालाको छोरा अिनश 
वलीलाई मा�रिदन ु भनी बचन िदएको भनी मौकामा 
िनज �ितवादीउपर पोल गर े तापिन अदालतसम� 
गरकेो बयानमा बािलका नेपालीले जाहेरवालाको 
छोरालाई मान�मा वचन िदएको भनी उ�लेख गन� सकेको 
देिखदँैन । वादी प�ले �ितवादी िजवेश नेपाली 
वारदातको िदनमा यी �ितवादीको घरमा गएको 
भ�ने त�य पिु�ट गराउन सकेको अव�था 
छैन । अनसु�धानको �ममा भएको सहअिभय�ुको 
पोललाई मा� आधार मानी कसरुदार ठह�याउन 
फौजदारी �यायको रोहमा िम�नेसमेत देिखदँैन । 
फौजदारी कसरुमा अिभय�ुउपरको कसरु वादी प�ले 
शंकारिहत �पमा �मािणत गनु�पन� ह��छ । यसलाई 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले पिन �प�ट �पमा 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । कसरु शंकारिहत तबरले 
�मािणत ह�ने �माण वादी प�ले पेस गन� नसकेको 
अव�थामा �यसको सिुवधा अिभय�ुले पाउने 
ह��छ । कसरु �मािणत गन� कसैले कसैलाई पोल 
गनु�  र सोका आधारमा कसैउपर अिभयोग लगाउन ु
मा� पया��त ह�दँैन । गरकेो पोल र लगाएको अिभयोग 
व�तिुन�ठ �माणह�बाट शंकारिहत िकिसमबाट पिु� 
ह�नपुद�छ । ��ततु म�ुामा �ितवादी बािलका नेपालीले 
�ितवादी िजवेश नेपालीलाई जाहेरवाला खड्कबहादरु 
वलीको छोरा अिनश वलीलाई कत��य गरी मान�मा 
बचन िदएको त�य वादी प�ले �मािणत गन� सकेको 
देिखन नआएबाट �ितवादी बािलका नेपालीलाई समेत 
अिभयोग दाबीअनसुार नै सजाय ह�नपुद�छ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः िववेिचत आधार, कारण तथा 
�माणह�बाट �ितवादीम�येका िजवेश नेपालीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 

सव��वसिहत ज�मकैद, बािलका नेपालीलाई ऐ.को 
१३(४) नं. बमोिजम ज�म कैदमा कारागार ऐन, 
२०१९ को दफा २४(१) (ङ) (४) बमोिजम थप 
सजाय ह�ने र नाबालक �ितवादीह� जगदीश प�रयार 
र यवुराज नेपालीको हकमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११(२) बमोिजम जनही २(दईु) 
मिहना कैद सजाय ह�ने ठह�याइ स�ु दाङ दउेखरुी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।१०।१३ मा भएको 
फैसला केही उ�टी ह�ने ठह�याई �ितवादीम�येका 
बािलका नेपालीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदई 
अ�य �ितवादीह�का हकमा भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०७१।०७।२६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी िजवेश नेपालीलाई 
त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहतको ज�मकैद ह�ने ठहर 
भएकोमा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ 
को उपदफा २(ख) मा कुनै कसरुको सजाय सािबक 
ऐनमा मलुकु� अपराध संिहतामा लेिखएको भ�दा बढी 
रहेछ भने संिहतामा लेिखएको हदस�म मा� सजाय 
ह�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था भएको प�र�े�यमा मलुकु� 
अपराध संिहता ऐन, २०७४ मा सव��वसिहतको 
ज�मकैदको कानूनी �यव�था नभएको र ऐ.ऐनको 
दफा १७७(२) मा �यान मान� कसरु गन� गराउने 
�यि�लाई ज�मकैदको सजाय मा� ह�ने भ�ने �ावधान 
रहेकोले ��ततु म�ुामा यी �ितवादी िजवेश नेपालीलाई 
ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी (ढकाल)
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७६ साल मंिसर २३ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-२००४, मानव 
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बेचिबखन तथा ओसार पसार, झि�टमान �े� िव. 
नेपाल सरकार 

पीिडतलाई बेचिबखन गन� उ�े�यले लगेको 
नभई सहमितमै �ीमती बनाउनका लािग गएको हो भ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार 
गदा�, यी पीिडत िववािहता मिहला भएको र िनजले 
साथमा ३ वष�क� सानी छोरीसमेत सगैँ लगेको त�यमा 
िववाद दिेखदैँन । �ितवादी झ�टी भ�ने झ�टीमान �े� 
र पीिडत एउटै गाउकँा बािस�दा भएको र एकआपसमा 
आउजाउ भई �ेम स�ब�धमा रहेको कुरालाई �वय ं
पीिडतले �वीकार गरकेो र सो त�यलाई व�तिु�थित 
मचु�ुकाका मािनसह�ले ग�रिदएको मौकाको बयान 
र अदालतको बकप�बाट समेत पिु�ट भएको अव�था 
छ । दवुैजनाको सहमितमा �ीमान् �ीमती ब�ने उ�े�यले 
सानी छोरीसमेत साथमा िलई घरबाट तिु�लङ्गटार गई 
�यहाबँाट �लेन चढी काठमाडौ ँह�दँ ैपोखरामा पगुी कोठा 
खोजेर पसलका लािग सामानह� िकनी सगैँ बसेको 
र शारी�रक स�पक� समेत ह�ने गरकेो भ�ने त�यलाई 
�ितवादीले �वीकार ै गरकेो र सो त�यलाई पीिडतले 
समेत ख�डन गरकेो नदिेखने ।

�ितवादीले पीिडतलाई �ीमती बनाउनका 
लािग सहमितमै लगेको हो भ�ने िजिकर िलए तापिन 
िनज �ितवादीको पिहले नै िववाह भइसकेको र 
घरमा �ीमती छोराछोरीसमेत भएको अव�थामा 
यी पीिडतसगँ िववाह गनु�पन� आव�यकता रहे भएको 
भ�ने पिन दिेखन आउदँैन । �ितवादीले पीिडतलाई 
कोठाबाट बािहर कतै जान निदई ब�धक बनाई 
करणीसमेत गन� गरकेो त�यलाई पीिडतले मौकामा 
तथा अदालतको बयानमा खलुाएको र पीिडतको 
सो भनाइलाई �ितवादीले अ�यथा भ�न सकेको 
देिखएन । �ितवादीले मनकामना गई िववाह गरी 
कामका लािग भारत जान ु पद�छ भनेपिछ मा� बे�ने 
उ�े�यले �याएको कुरामा पीिडतलाई शंका लागी सो 
कुरा घरबेटीलाई भनी घरबेटीकै सहयोगमा सामान 

बेची रकम जटुाई िददीको घर इटहरीमा पगेुको 
देिख�छ । �ितवादीले पीिडतलाई �ीमती बनाउने 
उ�े�यका साथ घरबाट भगाएको भए पीिडतलाई कोठामा 
ब�धक बनाई रा�नपुन� र पीिडत �ितवादीको प�जाबाट 
भा�नपुन� अव�था नै आउने िथएन । �ितवादीले �ीमान् 
�ीमती ब�नका लािग दबैुको म�जरुी भई घरबाट 
भागी गएको भ�ने िजिकर िलए तापिन सो िजिकर 
पिु�ट ह�ने कुनै �माण पेस गन� सकेको देिखदैँन । अतः 
�ितवादी र पीिडत �ीमान् �ीमती ब�नका लािग भागी 
िहडेँको भ�ने त�य िमिसल संल�न कुनै �माणह�बाट 
समिथ�त ह�न नसकेकोले िनज पीिडतलाई �ितवादीले 
�ीमती बनाउने मनसायका साथ िनजको घरबाट 
भगाई पोखरा प�ुयाई कोठा िलई राखेको भ�न िम�ने 
देिखदँनै । अतः मािथ उि�लिखत िमिसल सलं�न 
�माणह�बाट �ितवादीले �ीमती बनाउने �लोभन 
िदई झ�ुयाई िनज पीिडतलाई घरबाट भगाई पोखरा 
प�ुयाई कोठामा राखी यौन शोषण गरकेो भ�ने त�य 
पिु�ट ह�न आएकाले पीिडतको सहमितमा �ीमती 
बनाउनका लािग लगेको हो भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

व�ततुः वादी प�ले यी �ितवादीले 
पीिडतलाई भारत लगी िब�� गरी वे�याविृ�मा 
लगाउने उ�े�यले ओसार पसार गरकेोले िनजलाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३ िवपरीतको कसरुमा सोही ऐनको 
दफा १५(१)(ङ)(२) अनसुार सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
दाबी िलएकोमा स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट 
फैसला ह�दँा िनज �ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ को 
कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा 
(१) को ख�ड (ङ) को देहाय (२) बमोिजम कैद वष� 
१०(दश) र ज�रवाना �.७५,०००।- (पचह�र हजार 
�पैया)ँ ह�ने गरी सजाय गरकेो देिख�छ । �ितवादीलाई 
कसरुदार ठह�याइएको कानूनी �ावधान अ�ययन गदा�, 
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‘‘िक�ने, बे�न े वा वे�यावृि�मा लगाउने उ�े�यले 
मािनसलाई नपेालिभ�को एक ठाउँबाट अक� 
ठाउँमा लैजानेलाई दश वष� कैद र पचास हजारदेिख 
एक लाख �पैयाँस�म ज�रवाना र बालबािलकालाई 
लगकेो भए दश वष�देिख बा� वष�स�म कैद र एक 
लाख �पैयाँ ज�रवाना ह�ने’’ भ�ने रहेको पाइ�छ । तर 
��ततु वारदातमा �ितवादीले प�रवित�त नाम धनकुटा 
(क) १ लाई �ीमती बनाउने आ�वासन िदई िनजको घर 
प�रवारबाट छुटाई पोखरा प�ुयाई कोठा खोजी आफूसगँ 
राखी यौन शोषण मा� गरकेो देिखएको छ । कुनै पिन 
अपराधमा अपराधीलाई सजाय गदा� िनजले गरकेो 
कसरुज�य काय�को लािग कानूनले ज�तो िकिसमको 
सजाय तोकेको ह��छ �यही सजाय मा� िदइन ुपद�छ र 
कानूनले तोकेको भ�दा बािहर गई सजाय िनधा�रण गनु�  
�यायोिचत ह�दँैन । कसरुदारले गरकेो �थािपत अपराध 
र ग�रने सजाय एकआपसमा मेल खाएको ह�नपुन� ।

��ततु म�ुामा �ितवादीले गरकेो कसरु 
र पनुरावेदन अदालतबाट फैसला ह�दँा िनजलाई 
तोिकएको सजाय एकआपसमा निमलेको दिेखन 
आएको छ । �ितवादीले गरकेो कसरुमा ह�ने सजायका 
स�दभ�मा हेदा� , मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) मा 
“शोषण गन� उ�े�यले दफा ४(२)(ख) बमोिजम 
नेपालिभ�को एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा लैजानेलाई 
एक वष�देिख दुई वष�स�म कैद र िवदेशमा लगेको भए 
दुई वष�देिख पाँच वष�स�म कैद ह�ने” �यव�था रहेको 
छ । यी �ितवादीले िनज प�रवित�त नाम “धनकुटा 
(क) १” लाई शोषण गन� उ�े�यले िनजको घरबाट 
तिु�लङ्गटार लगी �यहाबँाट �लेन चढाई काठमाड� 
ह�दँ ै पोखरामा प�ुयाई नेपालिभ�को एक ठाउबँाट 
अक� ठाउमँा लगेको दिेखएको छ । मािथ उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाअनसुार शोषण गन� उ�े�यले ललाई 
फकाई नेपालको एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा लगेमा 
�ितवादीलाई एक वष�देिख दईु वष�स�म मा� कैद 

ह�ने देिख�छ । �ितवादीले यी पीिडतलाई शोषण गन� 
उ�े�यले िवदेश अथा�त् नेपालभ�दा बािहर लगेको भ�ने 
त�य िमिसल संल�न कुनै पिन �माणबाट �थािपत ह�न 
नसकेको अव�थामा मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को 
उपदफा (१) को ख�ड (ङ) को देहाय (२) बमोिजम 
सजाय गरकेो फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार �माणह�बाट �ितवादी 
झ�टी भ�ने झ�टीमान �े�ठले मानव बेचिबखन तथा 
ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
(ख) को कसरु गरकेो �थािपत ह�न आएकाले िनज 
�ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) को 
कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम १० 
वष� कैद र �.७५,०००।- (पचह�र हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट 
िमित २०७३।१।३० मा भएको फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादी झ�टी भ�ने 
झ�टीमान �े�ठलाई मानव बेचिबखन तथा ओसार 
पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) 
अनसुार १ वष� ६ मिहना कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी (ढकाल)
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना 
इित सवंत् २०७६ साल काित�क ४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या �ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-११२० र ०७२-
CR-११२०, सरकारी छाप द�तखत िकत�, ब�चुराम 
के.सी. िव. नेपाल सरकार र िकशोरजंग भ�ने 
िकशोरकुमार �े� िव. नेपाल सरकार

�ितवादीम�येका ब�चरुाम के.सी. ले नेपाली 
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राहदानी िलएका अफगानी नाग�रकह�बाट बरामद 
राहदानीको िववरणको फाराम आफूले भरकेो भनी 
अदालतसम� सािबती भएको पाइ�छ । बरामद भएका 
राहदानी नेपाली र फोटो अफगानी नाग�रकको भ�ने 
कुरामा कुनै िववाद रहेको देिखदँैन । �ितवादी ब�चरुाम 
के.सी. ले अदालतमा आई इ�कारी बयान गरकेो 
भए तापिन अिधकार�ा�त अिधकारीसम� जनही 
�.३,०००।- िलएर राहदानी बनाएको भनी कसरुमा 
सािबत भएको दिेख�छ । उ� कुरालाई अ�यथा हो 
भनी �माण ऐन, २०३१ को दफा २७, २८ अनसुार 
व�तिुन�ठ त�यगत आधार �माण पेस गरी अदालतमा 
�मािणत गराउन सकेको पाइएन । �यसैगरी क�सलुर 
सरु�े� थापाले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गदा�समेत उ� राहदानीह� मैले जारी गरकेो होइन, 
राहदानी शाखामा काय�रत ना.स.ु ब�चरुाम के.सी.
समेतको िमलेमतोमा उ� राहदानीह� सरकारी छाप 
द�तखत िकत� गरी तयार पारकेोमा मलाई िव�वास 
ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको कागज ग�रिदएको देिख�छ 
भने अनसु�धानमा कागज गन� कृ�णगोपाल नािपत र 
पूण�बहादरु महज�नले कागज गदा� राहदानी दता� िकताब 
देखे ँराहदानी र दता� िकताबमा लेिखएमा ह�तिलिपह� 
पररा�� म��ालयको पासपोट� संकलनमा काय�रत 
ना.स.ु ब�चरुाम के.सी.का ह�न् भनी लेखाई िदएको 
पाइ�छ । साथै सरु�े� थापाको ह�ता�र िकत� गरी 
राहदानी बनाएका ह�न् भनी लेखाएकोसमेतका 
िमिसल संल�न �माणह�बाट यी �ितवादीह�कै काय� 
कारणबाट उ� राहदानी बनेको भ�ने कुरा �मािणत ह�न 
आएबाट अिभयोग दाबीलाई समथ�न भई ��ततु िकत� 
काय�मा यी �ितवादीकै हात रहेको ��ट देिखने । 

अदालतमा िदएकै इ�कारी बयानबाट 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को बयानको 
�मािणकता शू�य रहने भनी अथ� गन� िम�दैन । �यसै 
�ितवादी ब�चरुाम के.सी. ले आफँैले िववरण भन� काम 
गन�, साथीह� नपाएको अव�थामा फोटो टासँ गन� र 

ढड्डामा दता� गन� कामसमेत आफँै गन� गद�छु भनी स�ु 
अदालतमा बयान गरकेो देिख�छ । �यसैगरी मौकामा 
कागज गन� कृ�णगोपाल नािपतसमेतले मौकामा गरकेो 
कागज बेहोरालाई पिु�ट गद� पासपोट� रा�ने साचँो 
�ितवादी ब�चरुाम के.सी. सगँसाथ नै रहने गरकेो भनी 
स�ु अदालतमा बकप� ग�रिदएको अव�थासमेतका 
�माणह�बाट यी �ितवादी ब�चरुाम के.सी. उपरको 
अिभयोग शंकारिहत तवरबाट पिु�ट ह�न आई िनजलाई 
स�ु काठमाड� िज�लाबाट िकत� कागजको ९ नं. 
बमोिजम �.५०।- ज�रवाना र ऐ. १२ नं.बमोिजम 
१ (एक) वष� कैद र सोही शाखामा काय�रत कम�चारी 
भएको ह�दँा थप २ वष�समेत गरी ज�मा ३ वष� कैदको 
सजायलाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७१।९।६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने । 

अब अका� �ितवादी िकशोरजंग भ�ने 
िकशोरकुमार �े�ठलाई सफाइ िदने स�ु अदालतको 
फैसलालाई केही उ�टी गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला िमले निमलेको तफ�  िवचार गदा� 
िनज �ितवादी मौकामा फरार रही अदालतमा 
उपि�थत भई कसरुमा इ�कारी भई बयान गरकेो 
देिखए तापिन अका� सहअिभय�ु �ितवादी ब�चरुाम 
के.सी. ले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गदा� 
राहदानी जारी गन� र बाहकको ह�ता�र िकत� ियनै 
�ितवादीले गरकेो र जनही �.३,०००।- का दरले 
मलाई १५,०००।- �पैया ँ पिन ियनै �ितवादीह�ले 
िदएको हो भनी पोल गरी बयान लेखाएको देिख�छ । 
सो बयानलाई अ�यथा हो भनी यी �ितवादीले पिु�ट 
गन� सकेको पाइदँैन भने ियनै �ितवादी िकशोरकुमार 
�े�ठले स�चालन गरकेो िकशोरजगं इ�टरनेसनल 
क�स�टे�सीबाट िकत� गरी बनाइएका न�कली ५ थान 
राहदानी र नाग�रकतासमेतका दसीका सामानह� 
बरामद भएको दिेख�छ । ती सामानह� आफूकहा ँ
रहनको ठोस एवं भरपद� र िव�वसनीय कारण र आधार 
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यी �ितवादीले खलुाउन र दखेाउन सकेको अव�था 
नह�दँा यी �ितवादीले समेत अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो देिखन आउने ।

तसथ�, �ितवादी िकशोरकुमार �े�ठलाई 
कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु फैसला िमलेको 
नदेिखदँा सो हदस�म स�ु फैसला केही उ�टी गरी 
िनजलाई िकत� कागजको महलको ९ नं.बमोिजम 
�.५०।- ज�रवाना र ऐ. १२ नं.बमोिजम १ (एक) 
वष�को कैद सजाय ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७१/९/६ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िड�लीराम �साई
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल माघ ९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WH-०१८९, 
ब�दी��य�ीकरण, िववेशकुमार िसंह िव. नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबार काठमाड�समेत

कैलाली िज�ला अदालतबाट �याद थप 
िददँाको अव�थामा के कुन काय�को लािग �याद थप 
िदनपुन� हो सोको आधार र कारण उ�लेख नगरी 
�याद थप ग�रिदएको देिख�छ । कानूनबमोिजम 
बाहेक वैयि�क �वत��तामा अंकुश लगाउन ुकानूनी 
रा�यमा शोभनीय काय� मािनदँैन । रा�यले नाग�रकका 
वैयि�क �वत��तामा अंकुश लगाउदँा सारवान् 
कानून र काय�िविध कानूनले िनिद�� गरकेो माग�को 
प�रपालना गनु�  अिनवाय� ह��छ । ��तुत स�दभ�मा यी 
िनवेदकलाई थनुामा नै राखी अनसु�धान गनु�पन� उिचत 
एवं पया�� आधार र कारण उ�लेख नगरी भएको �याद 
थपस�ब�धी काय�ह� कानूनतः अप�रप�व दिेखएको 
एवं िनज िनवेदकउपर लगाइएको अिभयोग पिु� ह�ने 
�प� आधारह�समेत िवप�ीह�ले पेस गन� नसकेको 

अव�थामा िनज िनवेदकको थुनालाई कानूनी थुना 
भ�न सिकने देिखन नआउने ।

�ितवादी बबरजंगबहादरु िसंहलाई प�ाउ 
गरी िमित २०७६।१।२७ गतेदिेख लागू ह�ने गरी िदन 
४ को �याद िमलान अनमुित पाई िमित २०७६।१।३१ 
गतेदेिख लागू ह�ने गरी छैट�पटक िदन १५ �याद थप 
अनमुित मागेकोमा कैलाली िज�ला अदालतबाट 
७ िदनको �याद थप ग�रिदएको र कैलाली िज�ला 
अदालतले �याद थप गदा�  कुनै पिन आधार र 
कारणिवना �याद थप गरकेो औिच�यपूण� नदिेखएको, 
�य�तैगरी  िमित २०७६।२।५ मा यस अदालतमा 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन दता� भएकोमा िमित 
२०७६।२।६ मा यसै अदालतबाट कारण देखाउ 
आदशे जारी भएप�चात् कैलाली िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७६।२।८ गते िज�ला �हरी काया�लय, 
कैलालीका नाममा �याद सूचना तामेली गन� बिुझिलए 
तापिन तामेलीमा िढलास�ुती गरकेो र यस अदालतबाट 
ब�दी��य�ीकरणको �रटमा कारण देखाउ आदेश जारी 
भएपिछ अिभयोगप� दता�  भएको देिखने ।   

मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, 
२०७४ को दफा ७९ मा यस प�र�छेदबमोिजम 
कुनै अिभय�ुलाई थनुामा रा�दा, थुनामा रािखएको 
अिभय�ुलाई छोड्दा वा कुनै अिभय�ुसगँ  धरौट 
वा जमानत िलदँा वा थपघट वा प�रवत�न गदा� वा 
दफा ७७ बमोिजम थनुाबाट छाड्दा अदालतले 
कारणसिहतको आदेश पचा�  खडा गनु�  पन�छ भ�ने 
कानूनी �यव�था भएको र ऐ. सिंहताको दफा १४ (९) 
मा म�ुा हेन� अिधकारीले िहरासतमा रा�ने आदशे िददँा 
कारणसिहतको पचा� खडा गनु�  पन�छ भ�नेसमेतको 
कानूनी �यव�था भएकोमा कैलाली िज�ला अदालतले 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाको भावना र मम�िवपरीत 
आधार र कारणिवना �याद थपको आदशे गरकेो 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा 
१४ (९) िवपरीत देिखएको तथा �याद तामेलीमा 
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तामेलदार िफ�डमा भएकोले िढलास�ुती गरी 
ब�दी��य�ीकरणको सूचना तामेल गन�मा कैलाली 
िज�ला अदालतले िढलास�ुती भएको काय�लाई 
�वीकार गरी िमित २०७६।२।२३ को िलिखत 
जवाफसमेत रहेको, जनु िदन थनुछेकको बहस भयो 
सोही िदन मा� ब�दी��य�ीकरणको कारण दखेाउ 
आदेशको �याद बझुाएको र अदालतले थुनछेकको 
आदेशमा धरौटी वा जमानीमा छोड्ने आदेश गदा�समेत 
कारणसिहतको आदशे पचा�  खडा गनु�  पन�मा सोसमेत 
नगरी धरौटी रा�न नसकेको भनी थनुामा रा�ने 
आदेशसमेत कानूनी आधारिवना ग�रएको देिखएकोले 
िनवेदकको थनुालाई कानूनस�मत मा�न िमलेन 
तसथ� िनवेदकलाई थनुामा रा�ने काय� गैरकानूनी 
देिखदँा सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को 
िनयम ३७(क) र (ख) बमोिजम थनुाम�ु गनु�  भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको यो आदेश 
जारी ह�ने ।

कैलाली िज�ला अदालतले िमित 
२०७६।०२।०८ गते िज�ला �हरी काया�लय, 
कैलालीका नाममा यस अदालतबाट जारी भएको �याद 
�ा� ग�रसकेपिछ िमित २०७६।०२।१५ गते मा� सो 
�याद तामेल गरकेो देिख�छ । ब�दी��य�ीकरण ज�तो 
संवेदनशील म�ुामा कानूनले तोकेको समयसीमामा 
रही �ाथिमकताको �ममा अिवल�ब �याद तामेल गनु�  
पन�मा समयमा नै अदालतमा �याद �ा� भइसकेको 
देिखएको र तामे�दारले समयमा नै �याद बझुी तामेलीमा 
िढलास�ुती गरकेो देिखएँको र सो कुरालाई �वीकार 
गरी कैलाली िज�ला अदालतले िलिखत जवाफसमेत 
पेस गरकेो देिखदँा अदालत �शासनको हेलचे�याईबंाट 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनको कारण दखेाउ 
आदेशको �याद समयमा तामेल नभई अिभयोगप� 
दता� गरकेो िदन मा� �याद तामेल ह�न पगेुको ि�थित 
छ । ब�दी��य�ीकरणको  �रट �यि�को �वत��ता 
ब�धकमा परकेो अव�थामा दायर ह�ने �रट िनवेदन 

हो । य�तो म�ुामा िछटो छ�रतो त�रकाबाट �याद 
तामेल गनु�  पन�मा ७ िदनपिछ मा� �याद तामेल गन� 
गएको दिेख�छ । अब आइ�दा �याद तामेलीमा िढलाई, 
िवल�ब तथा लापरवाही नगन� र म�ुाका प�का नाममा 
जारी ह�ने �यादह�  कानूनले तोकेको समयसीमामा 
रही �याद तामेली गन� �यव�था गन� गराउन ह�न 
कैलाली िज�ला अदालतको नाममा यो िनद�शना�मक 
आदशेसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः- जनक िसहं बोहरा
क��यटुरः- च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल आषाढ २५ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CI-००२५, िक�ाकाट र 
न�सा बदर ग�रपाउ,ँ हररेा भ�ने आबु हररेा डफाली 
िव. देवे��नाथ यादवसमेत

वादीको नाममा दता� �े�ता रहेको िक.नं. 
७१८ को ज�गा िनजले िनबा�ध �पमा भोगचलन गद� 
आएको कुरामा िववाद देिखदँैन । भैरहवा - तौिलहवा - 
बहादरुग�ज सडकको चौडाइ सडकको के��िब�ददुेिख 
दाया ँ बाया ँ १५/१५ िमटर मापद�ड िनधा�रण भएको 
पि�मा�चल िडिभजन सडक काया�लय नं. ५ िशवपरु 
किपलव�तकुो च.नं.८२७ िमित २०७०/०२/२१ 
को प�बाट देिख�छ । अदालतको आदेश�ारा िमित 
२०७३/०१/०७ गते भएको न�सामा पिन सडकको 
चौडाई ३० िमटर भएको पाइ�छ । सडक  िव�तार गन� 
�ममा वादीको सािबक िक.नं. ७१८ को ०-०-१० 
ज�गा िक�ाकाट भई कायम ह�न आएको िक.नं.१४१५ 
को ०-०-७१/

२
 ज�गा सो सडकमा पन� र िक.नं. 

१४१६ को ०-०-२१/
२
 ज�गा वादीका  नाममा रहेको 

िमिसल सलं�न न�सा एव ं दता� �े�ता �माणपजुा�को 
�ितिलिपसमेतबाट देिखने ।

सडक िव�तार गदा� सडकको 
मापद�डअनसुार सडकको के��िव�ददेुिख दाया ँबाया ँ
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१५/१५ िमटर िव�तार गरी सडकको चौडाई ३० 
िमटर कायम भएको न�सा �ेसबाट देिख�छ । सडक 
िव�तार गदा�  उ� मापद�डभ�दा बािहर गई वादीको 
ज�गामा ३० िमटरभ�दा चौडा सडक भएको िमिसल 
संल�न न�साबाट देिखदँनै । वादीले पिन मेरो ज�गामा 
सडक ३० िमटरभ�दा चौडा भएको भ�नसकेको 
अव�था छैन । सडकको सबै ठाउकँो चौडाई समान 
रहेको र वादीको ज�गामा मा� सडक फरािकलो पारी 
िव�तार गरकेो भ�ने पिन पिु� ह�दँैन । सडक िवकासको 
मे�द�ड भएको र परुाना सडकले वत�मानको मागलाई 
धा�न नस�ने भएको ह�नाले िनि�त मापद�ड बनाई 
सडक िव�तार गनु�पन� नै ह��छ । सडक िव�तार गदा� 
सडकको छेउछाउमा रहेका घर ज�गा सडकमा पनु�  
�वाभािवक नै हो । िनि�त मापद�ड बनाई �ि�या 
पूरा गरी सडक िव�तार गन� सडक काया�लयलाई कुनै 
कानूनले पिन रोक लगाएको नह�दँा सडक िव�तारको 
�ममा सडकमा परजेित ज�गा र बाकँ� रहेजित 
ज�गाको छु�ाछु�ै िक�ाकाट गरी �ितवादीबाट तयार 
भएको न�सा र िक�ाकाट बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट भएको फैसला मनािसब नै दिेखन
आउने ।

अत: उि�लिखत आधार कारणबाट िक.नं. 
७१८ वादीको नाममा दता� रहे तापिन सडकको चौडाई 
के��िव�ददुेिख दाया ँबाया ँ१५-१५ िमटरको मापद�ड 
रहेको, सडक काया�लयको प�मा दिेखएको न�सा 
�ेसको �कृितअनसुार अदालतको िमित २०७३।१।७ 
को न�साबाट पिन सडकको चौडाई ३० िमटर भएको 
देिखएको अव�थामा �चिलत कानूनको अधीनमा 
रही साव�जिनक सडक िव�तार गन� कानूनले सडक 
काया�लयलाई िनषेध नगरकेो अव�थामा िक�ाकाट 
गदा� सडक िकनारामा रहेका घरज�गा मापद�डबािहर 
नगई सडकमा पन� स�नेजितको िक�ा मा� काट गरकेो 
काय�लाई कानूनस�मत ठह�याई भएको पनुरावेदन 

अदालत बटुवलको िमित २०७४/०१/११ को फैसला 
मनािसब भई िमलेको नै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सूय��साद भ�डारी
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल असार १८ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CR-११४२, लाग ुऔषध 
(खैरो िहरोइन), गणेशदोङ्ग लामा िव. नेपाल सरकार

लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१२ मा “कुनै �यि�का साथमा कुनै लाग ुऔषध भएको 
फेला परमेा वा िनजले खेती गरकेो ज�गामा गाजँा, 
अिफम वा कोकाको खेती भइरहेको वा सो भएको 
कुराको �माण फेला परमेा वा कुनै लाग ु औषधको 
िनमा�ण वा उ�पादनको िनिम� चािहने केही िविध 
पिुगसकेको कुनै पदाथ� फेला परमेा वा कुनै पदाथ�बाट 
लाग ु औषध उ�पादन ग�रएपिछ सो पदाथ�को बाकँ� 
रहेको केही कसर िनजको साथमा रािखएको फेला 
परमेा �य�तो पदाथ� िनजले यो ऐन र यस ऐनअ�तग�त 
बनेको िनयम वा जारी ग�रएको आदेशबमोिजम �ा� 
गरकेो वा राखेको हो भ�ने कुराको �माण िनजले पेस गनु�  
पन�छ । �य�तो �माण पेस गन� नसकेमा र अ�यथा 
�मािणत भएमा बाहेक िनजले यस ऐनअ�तग�त सजाय 
ह�ने अपराध गरकेो मािननेछ” भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिख�छ । यी पनुरावेदकसमेत सगँ साथ रहेको 
अव�थामा यी पनुरावेदक �ितवादीको साथी महमद 
जवुैर आलमको साथबाट ३५ �ाम लाग ुऔषध बरामद 
भएकोलाई अ�यथा भ�न नसकेको र उ� लाग ुऔषध 
िब��बाट आएको आ�दानी बाडँी खाने उ�े�यले िलई 
िहड्ँदा आफूसमेत सबै �ितवादी प�ाउ परकेा र लाग ु
औषध बरामद भएको हो भनी यी पनुरावेदकले समेत 
मौकामा गरकेो बयानलाई त�यगत�पमा अ�यथा 
भ�नसकेको नदेिखएबाट अवैध लाग ु औषधमा 
िनजह�को सामूिहक �वािम�व रहेको मा�नपुन� र 
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�यसरी अवैध लाग ु औषध साथमा ह�नलुाई अ�यथा 
�मािणत गराउन नसकेबाट उ� कानूनी �यव�थानसुार 
यी पनुरावेदकसमेत दोषी देिखन आउने ।

पनुरावेदक / �ितवादी गणेश दोङ्ग लामाको 
साथबाट लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद नभए तापिन 
�ितवादीह�म�ये महमद जवैुर आलमसगँ ३५ �ाम लाग ु
औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको सेवनकता�ह�लाई 
बे�न भनी यी पनुरावेदक गणेश दोङ्ग लामासिहतका 
चारजैना �ितवादीह� िन�कँदा लाग ु औषधसिहत 
चारजैना �ितवादीसगैँ प�ाउ परकेो भ�ने िमिसल 
संल�न �माण कागजह�बाट दिेखन आएको छ । लाग ु
औषध सेवन गछु�  भ�ने यी पनुरावेदकलाई आफूसगँ 
िहडेँका साथी सह�ितवादी महमद जवैुर आलमसगँ 
लाग ुऔषध िहरोइन छ भ�ने कुराको जानकारी भएको 
बिुझ�छ र लाग ु औषध सेवनस�म गन� ह� ँ भ�ने यी 
पनुरावेदकले उ� लाग ुऔषध कहा ँकसरी खाने गरकेो 
आिद कुरा उ�लेख गन� सकेका छैनन् र सगैँ िहडेँका 
साथी सहअिभय�ु महमद जवैुर आलमका साथबाट 
बरामद भएको लाग ु औषध िहरोइनको मा�ा (३५ 
�ाम) लाई हेदा� उ� लाग ुऔषध सेवन गन� �योजनका 
लािग िलई िहडेँका रहेछन् भ�ने कुरा �िततलायक 
देिखदँैन भने सो लाग ु औषधको �कृित र मा�ालाई 
�ि�गत गदा� िब�� गन� उ�े�यले िलई िहडेँको भ�ने यी 
पनुरावेदकसमेतको अनसु�धान अिधकारीसम�को 
मौकामा गरकेो बयान नै �िततलायक देिखन आउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार, �माण एव ं
कारणह�बाट यी पनुरावेदक / �ितवादी गणेश दोङ्ग 
लामालाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ को देहाय (घ)(ङ) र (च) को कसरुमा सोही 
ऐनको दफा १४(१) को देहाय (छ)(२) बमोिजम १० 
वष� कैद र �.७५,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहर गरी 
भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो सािबक पनुरावेदन अदालत पाटनको 

फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सूय��साद भ�डारी
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल असार ३० गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या �ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-०४५१, ��ाचार, 
सुवण� शाही सेन िव. नेपाल सरकार

मैले वष� १९८९ मा भारतको कलेज GOVT. 
GIRLS INTER COLLEGE, FAIZABAD मा 
अन�ुमांक नं.१५०००५७ को �वेशप� िलई म 
आफँै परी�ामा समावेश भई परी�ा िदएक� िथए ँ । 
म आफँै �वयम् उ� �थानमा गई मिहन�स�म बसी 
परी�ा िदई परी�ासमेत उ�ीण� भई उ� शैि�क 
यो�यताको �माणप� �ा� गरके� ह� ँभनी पनुरावेदकले 
िजिकर िलएतफ�  हेदा�  िनजकै िजिकरअनसुार पनु: 
�माणीकरणका लािग स�ब� िनकायमा प�ाचार गदा� 
पनु: मािथ उ�लेख भएअनसुार स�बि�धत िनकायबाट 
फेल तथा अपिु�त भनेर िववरण लेखी �माणप�को 
�ितिलिपसमेत �ा� भएबाट पनुरावेदकको उ� 
पनुरावेदन िजिकर पिु� ह�न आएन । आफूले िलएको 
िजिकर पिु� गन� दािय�वसमेत यी पनुरावेदकको 
भएकोमा सो कुराको प�्ुयाई ं गन� अ�य कुनै �माण 
पेस गन�समेत सकेको देिखएन । यसबाट पनुरावेदकले 
बयानसाथ पेस गरकेो मा�यिमक िश�ा पास गरकेो 
�माणप� अ�यथा देिखन आएको ि�थितमा खाली 
बयान र पनुरावेदन िजिकर िलएकै आधारमा िनजको 
भनाइलाई िव�ास गरी सोको आधारमा िनजलाई 
िनद�ष भ�न नसिकने ।

�ितवादी सवुण� शाही सेनले दाबीको 
�माणप� मैले सन् १९८९ मा हाइ�कुल परी�ा पास 
गरी �ाथिमक िश�क पदमा २०४९ सालमा बढुवा 
�योजनको लािग पेस गरकेो भनी िवशेष अदालतसम� 
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बयान गरकेोमा सो बयान बेहोरालाई िमिसल संल�न 
अ�य �माण कागजातह�ले पिु� गरकेो नदेिखएको र 
सो समयमा सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
ि�याशील रहेको ह�दँा िनज �ितवादीले सोही ऐनको 
दफा १२ को कसरु गरकेो दिेखन आएकोले िनजलाई 
अिभयोग दाबीअनसुार कसरुदार कायम गरी सजाय 
गन� गरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को फैसला 
कानूनस�मत दिेखन आई अ�यथा भ�न िम�ने 
नदेिखएकोले सो फैसला बदर गरी अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अत:  �ितवादी सवुण� शाही सेनले न�कली 
बेहोराको शैि�क यो�यताको �माणप� पेस गरी सािबक 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ बमोिजमको 
कसरु गरकेो ठह�याई िनज �ितवादीलाई सोही ऐनको 
दफा १२ र २९(२) नं.बमोिजम �.५००।- (पाचँ सय) 
ज�रवाना ह�ने ठह�याएको िवशेष अदालत काठमाड�को 
िमित २०७३।०६।०४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : जनकिसंह बोहरा
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख १० गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५- RC-०१३३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. खगे��बहादुर कोइराला 
(िव.क.)

��ततु म�ुामा �ितवादी र मतृकिबच काठ 
िचरानी गरकेो पैसाको लेनदेनको िवषयलाई िलएर 
िववाद भई झगडा परी �ितवादीले आफूले िभरकेो 
खकुुरीले मतृकको पेटमा २/३ पटक रोपी अ�यिधक 
र��ाव भई सोही चोटका कारण मतृकको म�ृय ुभएको 
भ�ने त�य र कारणमा कुनै िववाद रहेको दिेखदँैन । 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा 

समेत मतृक छ�बहादरु मगरको म�ृय ुआफूले हानेको 
खकुुरीको चोटका कारणबाट भएको हो भनी कसरुमा 
सािबत भई बयान गरकेो देिख�छ । जाहेरवाला 
यामकुमार मगर, मौकामा घटना िववरण कागज गन� 
देवबहादरु तामाङ, दलबहादरु तामाङसमेतले जाहेरी 
बेहोरा तथा �ितवादीको सािबती बयान समिथ�त 
ह�ने गरी स�ु अदालतमा बकप�समेत ग�रिदएको 
पाइ�छ । यस अव�थामा आवेश�े�रत ह�या नभई 
�ितवादीमा मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी 
तथा मनसाय त�वको िव�मानता देिखइरहेको, 
खकुुरीज�तो जोिखमी हितयारको समेत �योग भई 
मतृकको म�ृय ुभएको र सो जोिखमी हितयार खकुुरी 
बरामद भएको र सो खकुुरी आ�नै हो भनी �ितवादीले 
बयानका �ममा सनाखतसमेत गरकेो कुरा िमिसल 
सलं�न कागज �माणबाट देिखन आउने ।

अत: िववेिचत आधार कारणबाट स�ु 
अदालतबाट �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र 
ऐ.१३(१) नं. को कसरुमा ऐ.को १३(१) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएकोमा मलुकु� 
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) मा 
“कानूनमा कुनै कसुरबापत सव��वको सजाय ह�ने 
रहछे भने यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो कसुरमा 
सजाय गदा� सव��व ह�न ेगरी सजाय ग�रने छैन” भ�ने 
�यव�था भएको र फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा “कुनै 
कसुरका स�ब�धमा कसुर गदा�का बखतभ�दा 
सजाय िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम 
घटी सजाय ह�ने रहछे भने घटी सजाय ह�ने गरी 
सजाय िनधा�रण गनु� पन�छ” भ�ने कानूनी �यव�था 
ह�नकुा साथै तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, 
एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ 
को दफा ३९(२)(ख) मा “कुनै कानूनअ�तग�त कुनै 
अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका 
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म�ुामा सजाय गनु� पदा� सोही कानूनबमोिजम नै गनु� 
पन�छ । तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मलुुक� 
अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहछे भन े
मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म मा� 
सजाय ह�नेछ ।”  भ�ने कानूनी �ावधानसमेत रहेको 
पाइ�छ । यस अव�थामा स�ु अदालतबाट सािबक 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(१) 
नं. को कसरुमा ऐ.१३(१) नं. बमोिजम ��यथ� 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याएकोमा हाल �चिलत उि�लिखत कानूनी 
�ावधानसमेतका आधारमा सव��व नह�ने भएकोले 
िनज पनुरावेदक �ितवादीलाई सािबक मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम ज�मकैद 
मा� ह�ने ठहर गरी िमित २०७५।०७।१४ मा उ�च 
अदालत िवराटनगर, धनकुटा इजलासबाट भएको 
फैसला साधक जाचँको रोहमा िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सूय��साद भ�डारी
क��यटुर : सिुशला पा�डे
इित संवत् २०७६ साल असार १६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-१०९८, उ��ेषण 
/ परमादेश, मदन लामा िव. का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालत, धुिलखेलसमेत

िबगो भराउने ज�गा का�ेपला�चोक 
िज�लािभ�को भएकाले सोही अदालतबाट फैसला 
काया��वयन ह�न भनी िमिसलसमेत सो अदालतमा 
�ेिषत ग�रएकोमा �रट िनवेदक सो अदालतमा उपि�थत 
भई िनयिमत �पमा तारखेमा रहेको भ�ने कुरामा पिन 

िववाद छैन । का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको 
िलिखत जवाफमा पिन �रट िनवेदक सो अदालतमा 
िनयिमत �पमा धरौटी तारखेमा रहेको भ�ने कुरा 
उ�लेख भएको पाइ�छ । यसरी फैसला काया��वयनको 
�ममा एउटा प� सोही अदालतमा िनयिमत �पमा 
धरौटी तारखेमा रही रहेको अव�थामा सो प�लाई 
सामेल नगराई एवम् जानकारी निदई एक प�ीय �पमा 
अक� प�लाई मा� सामेल गराई फैसला काया��वयन 
स�ब�धमा ग�रएका तमाम काम कारबाहीलाई �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तअनकूुलको काय� भ�न िम�ने 
देिखएन । �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीतका काम 
कारबाहीले कानूनी मा�यता �ा� गन� नस�ने र �य�ता 
िनण�य कायम रहन नस�ने भएकाले ��ततु िववादमा 
फैसला काया��वयनको �ममा का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतबाट �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
भएको िललामीलगायतका स�पूण� काम कारबाही 
बदरभागी रहेको दिेखन आउने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
यी �रट िनवेदक फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
का�ेपला�चोक िज�ला अदालतमा धरौटी तारखेमा 
िनयिमत �पमा उपि�थत रहदँारहदँै पिन �रट 
िनवेदकलाई फैसला काया��वयनको �ि�यामा समावेश 
नगरी एकप�ीय �पमा िनवेदकको ज�गा िललामीसमेत 
गरकेोलगायतको फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
ग�रएका काम कारबाही �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
�ितकूल भई �िुटपूण� भएको देिखएकोले उ��ेषणको 
आदशेले बदर ह�ने ठहछ�  । अब �रट िनवेदकलाई 
समेत समावेश गरी फैसला काया��वयनको �ि�या 
अिघ बढाउन ु भनी िवप�ी का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतको नाममा परमादशेसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : महे�� भ�राई
क��यटुर : िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पसु २१ गते रोज ६ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-CR-१४८१, मोटरसाइकल चोरी, 
सुरशे िवसुखें िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� आफूसमेत भई रातो 
रङ्गको प�सर मोटरसाइकल िटिचङ अ�पतालको 
प�रसरको पािक� ङ �थलबाट चोरी गरकेो भनी कसरुमा 
सािबत भएको भए पिन अदालतसम� बयान गदा� 
जाहेरवालाको मोटरसाइकलको पे�ोलस�म चोरकेो 
हो भ�दै बरामदी मोटरसाइकल चोरी गरकेोमा इ�कार 
रहेको देिख�छ । यसरी िनज �ितवादी अदालतसम� 
बयान गदा� मोटरसाइकल चोरीको कसरुमा इ�कार 
रहे पिन उ� मोटरसाइकल पािक� ङ गरकेो �थानबाट 
अ�य� लैजान पना�को कानूनी आधार, कारण 
��ट�पमा भ�न, बो�न र खलुाउन सकेको देिखदँनै । 
चोरी नगरकेो भए के कुन कारण अव�था परी अका�को 
�वािम�वको मोटरसाइकल धनीलाई जानकारी निदई 
साचँो िमलाई राखेको ठाउबँाट उठाई िलएको हो सोको 
उिचत कारण पेस गन� सकेको दिेखदँैन साथै उ� उ� 
चोरी भएको भिनएको जाहेरवालाको मोटरसाइकल 
यी पनुरावेदक �ितवादीसमेतले िब�� गन� राखेको 
�थानबाट बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । यसरी मौकाको बरामदी मचु�ुकाको 
बेहोराको स�ब�धमा यी �ितवादीले सोमा लेिखएको 
बेहोरा अ�यथा हो भनी आ�नो बयानसमेतमा 
भ�नसकेको अव�था पिन िमिसलबाट देिखदैँन । 
अक�तफ�  बरामदी मोटरसाइकलमा रहेको वा�तिवक 
न�बर हटाई का�पिनक न�बर रािखएको अव�थामा 
बरामद भएको अव�थासमेतका आधार कारणबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादीले मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
१ नं.  िवपरीत कसरु अपराध गरकेो भ�ने ��ट �पले 
देिखन आउने ।

जाहेरवालाले पािक� ङ गरी राखेको �थानबाट 

अ�य� लगी मोटर साइकलमा भएको वा�तिवक 
न�बर हटाई का�पिनक न�बर राखी िब��को लािग 
राखेको अव�थामा यी �ितवादीसमेतको रोहवरमा 
बरामद भएको आधार र अव�थासमेतबाट अिभयोग 
मागदाबीअनसुार कसरु कायम गरी चोरीको पटकेसमेत 
कायम गरी �ितवादीलाई सजाय गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भनी 
भ�न िम�ने पिन नदिेखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।९।१८ 
मा भएको फैसला िमलकै देिखदँा सदर ह�ने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।१०।१३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 

पनुरावेदक �ितवादीउपर सात� पटक चोरी 
गरकेो देिखएकोले सात� पटक चोरी गरकेो भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग मागदाबीसमेत 
भई सात� पटक चोरी गरकेो देिखएको भनी 
अिभयोग मागदाबीअनसुार सजाय ह�ने भनी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सदर भएको 
अव�थासमेत छ । यस अव�थामा िनज �ितवादीलाई 
पटके कायमबापत थप ह�ने कैदसमेत र ��येक 
म�ुामा कायम भएको िबगोअनसुार ज�रवाना ह�ने नै 
देिखने । �ितवादीउपर चोरीको महलको १ र १२ नं. 
अनसुारको कसरुमा १२ नं. अनसुार सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने अिभयोग मागदाबी भई यी �ितवादीउपर साधारण 
चोरीको म�ुामा कसरु ठहर भएको अव�था ह�दँा मलुकु� 
ऐन, चोरीको २७ नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार कैद 
र ज�रवानाबापत कैद गदा� ८ (आठ वष�) भ�दा बढी 
कैद सजाय तो�न िम�ने दिेखदैँन । यी �ितवादीलाई 
िदइएको कैदी पजु�मा कैदबापत ६ वष� र िनजलाई 
लागेको ज�मा ज�रवानाबापत चार वष� गरी ज�मा १० 
वष� कैद ठेक� पठाएको देिखदँा िनज �ितवादीलाई 
िदइएको कैदीपजु�मा उि�लिखत कैद चोरीको २७ 
नं. को कानूनी �यव�थािवपरीत देिखन आयो । तसथ� 
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यी पनुरावेदक �ितवादीलाई चोरीको महलको २७ नं. 
को कानूनी �यव�थाअनसुार कैद तथा ज�रवानाबापत 
समेत गरी ज�मा ८(आठ) वष� कैदको उप�लो हद 
कायम ह�ने गरी संशोिधत कैदी पजु� िदई उ� संशोिधत 
कैदी पजु� कारागार शाखामा पठाउन ुभनी स�ु िज�ला 
अदालतका नाममा यो आदेश जारी ग�रिदएको छ । 
अ�य कुरामा पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल आि�न १ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-१५२०, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. िव�म शाहसमेत

क�पनीमा काय�रत रहदँा अिसम िव�म शाह र 
�काश सेवाले काया�लयको िज�मेवारीभ�दा बािहर गएर 
गरकेा कामको दािय�व क�पनीले िलन ुपद�न । उनीह� 
काया�लय सहायकको काम गन� गद�थे । िनजह�ले कुनै 
आिथ�क कारोबार गन� हैिसयत नरा�ने ह�दँा क�पनीले 
दािय�व िलन ुपन� होइन । हामीले िनयमानसुार इजाजत 
प� िलएर २०६० दिेख ६३ स�म कामदार पठाय�, 
पिछ २०६३ मा सरकारले इ.िप.एस. िस�टमले काम 
स�ु गरकेो हो भनी उ� मनु��स ओभरिसज �ा.
िल. का स�चालक �िस� नरिसंह राणाले बकप� 
ग�रिदएको देिख�छ भने अिसम िव�म शाह बजार 
�ितिनिध र �काश सेवा काया�लय सहायकको �पमा 
क�रब ८/१० वष�अगािडबाट हा�ो मनु��स ओभरिसज 
�ा.िल.मा काय�रत रहेको र ०६४ वैशाखदेिख िनजह� 
काया�लयमा आउन छोडेकाले हामीले िनजह�लाई 
हटाएको हो । यो म�ुाको स�ब�धमा हा�ो क�पनीको 
कुनै सरोकार र कारोबार नभएकोले कुनै दािय�व 
बेहोनु�  पन� छैन । कारोबार हा�ो लेखामाफ� त मा� ह�ने 
गद�छ । सोभ�दा बाहेक काया�लय सहायक �काश सेवा 
र बजार �ितिनिधले कुनै कारोबार गरकेोमा हा�ो कुनै 

दािय�व ह�ने होइन भनी सोही मनु��स ओभरिसज 
�ा.िल.का स�चालक पकुार नरिसंह राणाले स�ु 
�यायािधकरणसम� उपि�थत भई बयान ग�रिदएको 
देिखएबाट यी �ितवादीम�येका अिसम िव�म शाह र 
�काश सेवा उ� मनु��सका कम�चारी रहेको भ�ने नै 
देिखएको र िनज �ितवादीह�ले नै जाहेरवालाह�लाई 
वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने भनी रकमसमेत 
बिुझिलएको र केही रकम पीिडत जाहेरवालालाई 
बझुाएको भ�नेसमेत देिखन आएको र यी �ितवादीह� 
अिसम िव�म शाह तथा �काश सेवाले नै अिभयोग 
मागदाबीअन�ुप वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा 
३ र २४ (२) अनसुार कसरु गरकेो अव�था िव�मान 
रहेको देिखएकोले आ�नो जाहेरीअनसुार आ�नो रकम 
िफता� �ा� गन� नसकेका र आ�नो जाहेरीअनसुार 
रकम �ा� ह�न नसकेको कुरा उ�लेख गरी जाहेरीलाई 
समिथ�त ह�न आएको जाहेरीअनसुारको रकम तथा 
हजा�ना पाउने गरी भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
सिकने अव�था नदेिखने । �माण ऐन, २०३१ मा दफा 
१८ अनसुार अनसु�धानको िसलिसलामा सकंिलत 
�माणह� थनुछेकको �योजनको लािग मा� �माण 
�ा� ह�ने र सोपिछ अदालतसम� आई अनसु�धानको 
बेला भए गरकेो कुरा अदालतमा आई समिथ�त 
ह�ने गरी बकप� नगरकेो अव�थामा �माणयो�य 
ह�न स�दैन उपि�थत नह�ने जाहेरवालाको रकम 
िहनािमना नै भएको भए आ�नो रकमको स�ब�धमा 
यथाथ� �पले बकप� गरी समिथ�त गराएको ह�न प�य� 
तर ��ततु म�ुामा उपि�थत नह�ने जाहेरवालाबाट 
रकम िलएको भ�ने कुरा शंकारिहत तवरबाट ठोस 
त�यय�ु आधार �माणह�बाट समिथ�त ह�न आएको 
देिखएन । जाहेरी िदन ुमा� कसरु �थािपत ह�ने आधार 
ब�न स�दैन । जाहेरीको आधारले मा� रकम मासेको 
भनी भ�न सिकने अव�था देिखएन । ठहर भएको िबगो 
र ज�रवाना कैद भएतफ�  �ितवादीह�को पनुरावेदन 
परकेो नदिेखदँा �यसतफ�  थप िवचार ग�ररहन ु
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परने । मौकामा आफूले िदएको जाहेरी बेहोरालाई समथ�न 
ह�ने गरी बकप� गन�समेत नआएका जाहेरवालाह�को 
हकमा स�ुमा िदएको जाहेरी बेहोराकै आधारमा मा� 
िनजह�लाई समेत रकम तथा हजा�ना भराई िदन ुपन� 
भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीह�म�येका अिसम िव�म शाह 
र �काश सेवा मनु��सका कम�चारी रहेको र सो 
मनु��सका स�चालकह�ले गरकेो बयानसमेतबाट 
िनजह�बाट कसरु गरी जाहेरवालाको रकम 
बिुझिलएको र केही रकम पीिडत जाहेरवालाह�लाई 
बझुाएको भ�नेसमेत देिखन आएको र यी �ितवादीह� 
अिसम िव�म शाह तथा �काश सेवाले अिभयोगप� 
मागदाबीअन�ुप वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ को 
दफा ३ र २४ (२) अनसुार कसरु गरकेो अव�था 
देिखएकोले िनजह�लाई ऐ. ऐनको दफा २४(२) 
अनसुार तजिबज जनही �.१,५०,०००।- (एक लाख 
पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना तथा १।६।० (एक 
वष� छ मिहना) कैद सजाय भई स�ु �यायािधकरणमा 
उपि�थत भई बकप� गन� तथा सो स�ब�धमा िनजका 
प�रवारह�ले जानकारी गराएका जाहेरवालाह�लाई 
हजा�नासमेत भराइिदन ु पन� भ�ने अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम िबगो उि�लिखत �ितवादीह�बाट 
जाहेरवालाह�ले भ�रपाउने र अ�य �ितवादीह� 
�याम�साद उ�ेती र उ�सव �े�लाई िनजह�उपरको 
कसरु पिु� �मािणत ह�न स�ने अव�था नदेिखएकोले 
िनजह�ले सफाइ पाउने भनी स�ु वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित २०७२।१२।०८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखन आएकोले पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ� यी �ितवादीह� अिसम िव�म शाह 
तथा �काश सेवाले अिभयोगप� मागदाबीअन�ुप 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा ३ र २४ 

(२) अनसुार कसरु गरकेो अव�था ह�दँा िनजह�लाई 
ऐ. ऐनको दफा २४(२) अनसुार तजिबज जनही 
�.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना तथा १।६।० (एक वष� छ मिहना) कैद सजाय 
भई यस �यायािधकरणमा उपि�थत भई बकप� गन� 
तथा सो स�ब�धमा िनजका प�रवारह�ले जानकारी 
गराएका जाहेरवालाह�लाई हजा�नासमेत भराइिदन ु
पन� भ�ने अिभयोग मागदाबीबमोिजम िबगो उि�लिखत 
�ितवादीह�बाट जाहेरवालाह�ले भ�रपाउने ठह�याई 
एवं अ�य �ितवादीह� �याम�साद उ�ेती र उ�सव 
�े�लाई कसरु पिु� ह�न सकेको अव�था नह�दँा 
िनजह�ले सफाइ पाउने भनी स�ु वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०७२।१२।०८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : मनकुमारी िज.एम.िव.क.
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल चै� ६ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-१९६२, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. िजतबहादुर बुढाथोक�समेत

मौकामा प�ाउ परकेा �ितवादी साने 
िल�बूले अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा यी 
�ितवादीह�समेतले पीिडतह�लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी पोल गरकेो भए तापिन अदालतसम�को 
बयानमा यी �ितवादीह�को समेत कसरुमा संल�नता 
िथयो भनी पोल गरकेो दिेखदैँन । सहअिभय�ुले गरकेो 
पोल अ�य �वत�� �माणबाट पिु� भएको ह�न ुपद�छ । 
यी �ितवादीह�ले यो यस �कारले यी य�तो �कारको 
आधारमा करणी गरकेा ह�न् भनी घटना �मलाई मेल 
खाने गरी ��ट �पले िकटान गरी पोल गरकेोसमेत 
देिखदँनै । अिधकार�ा� अिधकारीसम� अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा� पिन पूण� िववरणसमेत खलुाई बयान 
भएको अव�था नदेिखएको र अदालतमा आई बयान 
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गदा�समेत अ�य यी �ितवादीह�ले करणी गरकेो 
कुरालाई ��ट �पले िकटान गरी पोल गन� नसक� 
हचवुा तवरबाट गोल मटोल �पबाट गरकेो पोललाई 
मा� आधार मानी कसरु ज�य काय� गरकेो भ�न 
निम�ने । सहअिभय�ुको पोल �वत�� �पबाट ठोस 
त�यगत व�तिुन� आधारबाट पिु� �मािणत नभएको 
अव�थामा शंका र अनमुानकै आधारमा मा� जबरज�ती 
करणीज�तो म�ुामा कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत 
ह�न स�दैन भने ठोस त�यय�ु आधार �माणिवना 
एक प�ले अक� प�लाई िनय��णमा िलई गराएकोमा 
बयानको आधार मा�ै कसरु कायम गन� आधार ब�न 
स�दैन । िवना�माण कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी 
�यायको सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने भई 
फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । अ�य 
�वत�� �माणबाट समथ�न नभएको सहअिभय�ुको 
पोलमा� अिभय�ुलाई कसरुदार ठहर गन� आधार ह�न 
स�दैन । यी �ितवादीह� कसरुमा इ�कार रहेको र 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो सहअिभय�ुको 
पोललाई समथ�न ह�ने गरी यी िववादरिहत तवरबाट पिु� 
�मािणत ह�न सकेको नदिेखने । 

��यथ�ह� नै सहअिभय�ु साने िल�बूले 
पोल गरकेा �यि�ह� ह�न् भनी वादी नेपाल सकारको 
तफ� बाट शंकारिहत तवरले पिु� गन� नसकेको, 
सहअिभय�ुको पोल अ�य �वत�� �माणबाट पिु� 
ह�न नसकेको र पीिडत जाहेरवालीह�ले मौकाको 
जाहेरी दरखा�त तथा अदालतसम�को बकप�मा 
यी �ितवादीह�समेत कसरुमा सलं�न �यि�ह� 
ह�न् भनी खलुाउन सकेकोसमेत नदेिखदँा ��यथ� 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर 
गरी स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७२।९।२४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : मनकुमारी िज.एम.िव.क
इित संवत् २०७४ साल चै� ६ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७२-CR-१०९४, �यान मान� उ�ोग, नेपाल 
सरकार िव. पदमबहादुर थापासमेत

पीिडतले मौकामा गरकेो कागज हेदा� बाया ँ
हातको का�छी औलंा हिँसयाको �हारबाट कािटई 
उपचार गदा�  डा�टरको स�लाह मतुािबक काम नला�ने 
भएकाले काटी �याकेँको हो । टाउकोमा लागेको घाउ 
िठक भइसकेको छ । हातमा कािटएको घाउ केही 
िठक भएको छ भनी कागज ग�रिदएको देिखयो भने 
अदालतमा िनज उपि�थत भई बकप� गदा� टाउकोमा 
लागेको चोट िनको भए पिन झमझम गन� घमुाउने गन� 
र बाया ँ हात पूरा फो�ड गन� निम�ने भनी बकप� 
गरकेो पाइयो । पीिडतको शरीरमा घाउ चोट भएको 
घाउ जाचँ फारामबाट देिखयो भने �ितवादीम�येका 
इ��बहादरु थापाको घाटँी व�रप�रसमेत दरफ�रएको 
घाउ चोट परकेो िमिसल संल�न कागजातबाट दिेखने । 
पीिडत र �ितवादीह�का िबचमा पूव��रसइवी नभएको, 
�यान मान� मनसाय पिन नह�नकुा साथै ते�ो प�को 
उपि�थितसमेत िमिसलबाट रहे भएको देिखएन । �यान 
मान� उ�ोग म�ुामा आपरािधक मनसाय त�वको र ते�ो 
प�को उपि�थित रहेको देिखन गएमा बढी साथ�कता 
ह�न जा�छ । तर ��ततु म�ुाको वारदातमा पदमबहादरु, 
इ��बहादरु, �ाबहादरु तथा पीिडतको उपि�थित 
रहेको िमिसलबाट देिखयो । ते�ो प�को आकि�मक 
उपि�थितले गदा� �ितवादीह�ले पीिडतलाइ� �यान 
मान� नपाएको भ�ने एवं पीिडत आ�नो कुटिपटको 
चोटबाट मरकेो भनी छाडी गएको अव�था 
देिखदँनै । सो अव�था िव�मान भएमा �यान मान� 
उ�ोगको वारदातलाई बढी बल प�ुन स�ने ह��छ । ��ततु 
म�ुामा पीिडतको �यान िलने मनसाय �ितवादीह�मा 
रहे भएको िमिसल संल�न कागजातह�बाट नदेिखनकुा 
साथै सो त�यलाइ� शकंारिहत तवरले वादी प�ले सबदु 
�माणसिहत पिु�ट गन� सकेको पिन पाइएन । झ�डी बजुा� 
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खेिलरहेको अव�थामा भएको झै-झगडा र कुटिपटको 
वारदातलाइ� �यान मान� उ�ोगको वारदात हो भ�न र 
मा�न िम�ने पिन देिखएन । �य�तै मौकामा कागज गन� 
मािनसह�लाइ� अदालतमा उपि�थत गराएर बकप� 
गराई दाबीलाई वादी प�ले पिु�ट गराउन सकेको 
अव�था पिन नदिेखने । 

तसथ� उपयु�� उि�लिखत िववेिचत त�य 
आधार र कारणबाट िमित २०७१/०७/०८ गते 
भएको वारदातको �कृित, प�ृठभूिम र अव�था हेदा� 
�ितवादीह� तथा पीिडतको िबचमा पूव��रसइवी 
नभएको, �ितवादीह�ले पीिडतको �यान मान� 
मनसाय िलएको नदेिखएको, त�कालको प�रि�थितको 
प�ृठभूिममा ��ततु वारदात भएको देिखएको, 
वारदातमा �योग भएको हितयार Sharp Weapon 
भने पिन जोिखमी नभई हिँसया रहेको र घाउ जाचँ 
केस फाराममा उि�लिखत चोट fatal भने पिन शी� नै 
रा�ो अव�थामा फक� को देिखदँा �यान मान� उ�ोगको 
वारदात �थािपत नभई पीिडत तथा �ितवादीह�िबचको 
कुटिपटको वारदात देिखन आएकाले ��ततु वारदातको 
म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
२७ बमोिजम कुटिपटमा प�रणत ह�ने गरी �यान मान� 
उ�ोगतफ� को अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको 
�याङ्जा िज�ला अदालतको िमित २०७२/०१/३१ 
को फैसलालाइ� सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पोखराको िमित २०७२/०५/०८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- यदरुाज शमा�
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १० गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७४-WO-०००५, उ��ेषण / परमादशे, 
डा. नारायण�साद अिधकारी िव. जनसं�या तथा 
वातावरण म��ालय, िसंहदरबारसमेत

स�भा�य उ�मेदवार िनवेदकले बढुवाको 

लािग फाराम बझुाउदँा आ�नो सबै िववरणह� भरी 
पेस गरपेिछ िनजले �ा� गरकेो िव�ावा�रिधको 
उपािधबापतमा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम ८१ख (४) बमोिजम शैि�क यो�यताको 
�माणीकरण गनु�पन� स�ब�धमा काया�लय �वयलें 
अ� काय�िविध अपनाउनपुन�मा �यसतफ�  केही नगरी 
िनयमावलीको उि�लिखत �यव�थािवपरीत स�ुमै 
िनवेदकले ��ततु गरकेो िव�ावा�रिधबापतको अकं 
�दान गन� िमलेन भनेबाट िवप�ीबाट भएको काय�ले 
िनवेदकको उिचत कानूनी संर�ण �ा� गन� हकमा 
आघात पगुी कुि�ठत भएको देिखने । 

वैकि�पक उजा� �वध�न िवकास सिमित, 
वैकि�पक उजा� �वध�न के�� कम�चारी सेवा  एवं 
िनयमावली, २०६६ को िनयम १० मा पदपूित� 
सिमितको िविभ�न काम, कत��य र अिधकारह� 
तोिकएको पाइ�छ । मािथ उि�लिखत काम, कत��य 
र अिधकारह�लाई हेदा� का.स.मू. बापत �ा� अकं 
घटाउन स�ने काम, कत��य र अिधकार िवप�ी 
पदपूित� सिमितलाई रहेको देिखएन । यसरी िनवेदकको 
का.स.मू. बापतको �ा� अंक घटाउने गरी भएको 
िवप�ी पदपूित�  सिमितको काय� कानूनिवपरीत रहेको 
पाइने । 

अ�ययन वा तािलममा जाने कम�चारीले 
अ�ययन वा तािलममा भएको अविधको का.स.मू. 
बापतको अंक अ�ययन वा तािलममा जानभु�दा 
त�काल अिघको वष�मा पाएको अंकको �यही अनपुातमा 
�वत: अकं पाउने दिेख�छ । उ� अंक �ा� गन�का 
लािग अिनवाय� �पमा का.स.मू. फाराम भरी बझुाउन ु
पन� बा�या�मक �यव�था उि�लिखत िनयममा रहेको 
पाइएन । अ�ययन िबदामा भएको कम�चारीले का.स.मू. 
फाराम कारण खलुाई जिहले पेस गर ेपिन ह�ने दिेखए 
पिन आफू अ�ययन िबदाबाट फक� हािजर भएको 
मनािसब मािफकको समयिभ� पेस गरमेा उपय�ु ह�ने 
देिख�छ । अतः समयिभ� का.स.मू. फाराम नबझुाएको 



72

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, फागनु - १

भनी िनवेदकले �ा� गन� अंक क�ा गरकेो िवप�ीको 
काय� कानूनसङ्गत रहेको नदेिखने ।

भौगोिलक �े�मा काम गरबेापत ५.५०८ अंक 
पाउन ुपन�मा ३.४८२ अकं �दान गरउेपर �रट िनवेदकको 
उजरुी परकेो देिख�छ । उ� उजरुीउपरसमेत िनण�य 
गदा� िवप�ी उजरुी स�ुने अिधकारीले �रट िनवेदकले 
�ा� गरकेो ३.४८२ अंकलाई घटाई १.५६४८ अंक 
कायम ह�ने गरी िनण�य गरकेो देिख�छ । िवप�ी उजरुी 
स�ुने अिधकारीको उ� िनण�य उजरुी दाबीभ�दा 
बािहर गई भएको देिखन आयो । िवप�ी उजरुी स�ुने 
अिधकारीलाई बढुवाका लािग स�भा�य उ�मेदवारले 
�ा� गरकेो अंक घटाउने अिधकार के��को कम�चारी 
सेवासत� िनयमावली, २०६६ ले �दान गरकेोसमेत 
देिखएन । यसरी िवप�ीको अिधकारिवहीन काय�बाट 
�रट िनवेदकको हक अिधकारमा आघात पगेुको �प� 
देिखन आउने ।  

अ�ययनमा गएका कम�चारीले अ�ययन 
पूरा गरपेिछ सिमितको सेवा नगरमेा अ�ययन अविध 
िनजको सेवा अविधमा गणना नह�ने भ�ने देिख�छ । 
�रट िनवेदक अ�ययन अविधप�चात् सिमितको सेवामा 
काय�रत रहेको त�यलाई �वय ं िवप�ीह�ले �वीकार 
गरकेो पाइ�छ । अ�ययन पूरा गरपे�चात् िनवेदकको 
अ�ययन अविध िनजको सेवा अविधमा गणना ह�ने 
नै देिख�छ । यसरी �रट िनवेदकको अ�ययन अविध 
िनजको सेवा अविधमा गणना ह�ने भएपिछ सेवा 
अविधअनसुारको भौगोिलक �े�मा काम गरबेापत 
पाउने अकंलाई अ�यथा भ�न िम�ने ह�दँैन । के��को 
िनयमावलीअनसुार सेवा अविधबमोिजमको भौगोिलक 
�े�मा काम गरबेापतको अकं िनवेदकले पाउने नै 
देिखने ।

कुनै कम�चारी तािलममा सहभागी ह�नका 
लािग अ�य�ले मनोनयन गरी पठाउन ु पन� ह��छ । 
यी �रट िनवेदकलाई उि�लिखत �यव�थाअनसुार 
तािलममा सहभागी ह�नका लािग अ�य�ले मनोनयन 

गरी पठाएको िमिसल �माणबाट देिखन आएन । 
िनवेदकलाई तािलमका लािग मनोिनत गरी पठाएको 
अव�था देिखन नआएकोले तािलमबापतको समेत 
अंक पाउ ँभ�ने िनवेदकको िनवेदन माग दाबी मनािसब 
रहेको नपाइने ।

िनवेदक नव� तहमा िनयिु� भए लग�ै 
आ�नै �यासमा िनज जम�नको Bonn University 
मा िव�ावा�रिध उपािधको उ�च अ�ययनको लािग 
गए पिन अ�ययन िबदा भने नेपाल सरकारबाट 
�वीकृत भएको देिख�छ । अ�ययन िबदा �वीकृत 
भएको कारणले के��ले िनजको उ� अ�ययन अविध 
र अ�ययनबाट िनजले �ा� गन� िव�ावा�रिधको 
उपािधलाई �वीकारकेो नै बिुझन जा�छ । अ�ययन 
िबदा �वीकृत गरी िनवेदकको अ�ययन िबदाको अविध 
र िनजले सो अविधस�ममा �ा� गरकेो िव�ावा�रिधको 
उपािधलाई �वीकारपेिछ के��को िनयमावलीबमोिजम 
िनवेदकले उ� अविधमा �ा� गन� �ये�ता, का.स.मू., 
अित�र� मािथ�लो शैि�क यो�यता र भौगोिलक 
�े�बापतको अकं नपाउन ु पन� र साथै िनवेदक उ� 
अविधको क�रब पूर ैसमय अ�ययन िबदामा नै बसेको 
र के��मा काय�रत नभएको भ�ने आधारमा मा�ै िनजले 
िनयमानसुार पाउने अकं पाउन ह�दैँन र िदन िम�दनै 
भ�न र िनयमावलीबमोिजम िनवेदकले �यसरी पाएको 
अंकह� कानूनी आधार र अि�तयारीिवना उजरुी स�ुने 
अिधकारीले उजरुी स�ुदाको रोहमा कटौती गन�समेत 
िम�ने नदेिखने ।

िनवेदकलाई िनजले �ा� गरकेो िव�ावा�रिध 
उपािधको शैि�क यो�यताबापतको अकं �दान नगरकेो, 
का.स.मू. र भौगोिलक �े�मा काम गरबेापतको अकं 
घटाएको िवप�ीह�को काय� के��को कम�चारी सेवासत� 
िनयमावली, २०६६ (ते�ो संशोधन, २०७२)  र 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ८१ख 
(४) िवपरीत भई िवप�ीह�को काय�बाट िनवेदकको 
उिचत कानूनी संर�ण �ा� गन� हकमा आघात पगेुको 
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देिखयो । उिचत कानूनको संर�णको हक नाग�रकको 
आधारभूत अिधकार हो । यसबाट कसैलाई पिन 
कानूनी र संवैधािनक आधारिवना वि�चत गनु�  
नह�ने । कानूनी एवं सवंैधािनक आधार र अि�तयारीिवना 
कुनै पिन नाग�रकलाई उिचत कानूनको संर�णको 
हकबाट वि�चत ग�र�छ भने �यो �वे�छाचारीपन हो, 
यसरी नाग�रकलाई कानूनी सरं�णको हकबाट वि�चत 
ग�रएमा संवैधािनक र कानूनी उपचारको मा�यमबाट 
नै नाग�रकको सो हकको सरं�ण अदालतबाट ग�रिदन ु
पन� कुरामा कसैको ि�मतसमेत ह�न नस�ने । 

अतः िनवेदक आ�नै �यासमा िव�ावा�रिध 
उपािधको अ�ययन गन� गए पिन िनवेदकतफ� को 
िव�ान् व�र� अिधव�ाले बहसमा ��ततु गरअेनसुार 
िनजले देशको रा�� �मूखबाट नेपाल िव�ाभूषण पदक 
पाइसकेको भ�ने ह�दँा उ� उपािधले मा�यता पाउदँैन 
िक ? भ�ने स�देह ग�ररहन ुपन� अव�था नह�दँा र साथै 
िनवेदकको आ.व. २०७०/०७१ र ०७१/०७२ को 
का.स.मू. को �ा�ाङ्क उजरुी स�ुने अिधकारीबाट 
घटाउने �ावधान नह�दँा िनवेदकलाई िव�ावा�रिध 
उपािधको शैि�क यो�यताबापतको अकं निदई र 
िनजले आ.व. २०७०/०७१ र ०७१/०७२ मा �ा� 
गरकेो का.स.मू. को अंक उजरुी स�ुने अिधकारीबाट 
घटाएर मू�याङ्कन भई भएको िमित २०७४/०१/०७ 
को पदपूित�  सिमितको बढुवा िसफा�रस िनण�य, 
छानिबन सिमितको �ितवेदन र िमित २०७४/०४/०३ 
को िनण�य र सोस�ब�धी सूचना, प�ाचारलगायतका 
स�पूण� िनण�य र सो िनण�यका आधारमा भएका 
स�पूण� काम कारबाहीह� उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह�ने । िनवेदकले आ.व. २०७०/०७१ र ०७१/०७२ 
को पनुरावलोकन सिमितसमेतबाट काय�स�पादन 
मू�याङ्कनमा �ा� गरकेो अकं, िनजले �ा� गरकेो 
िव�ावा�रधी उपािधसमेतको शैि�क यो�यताबापतको 
अंक र अ�ययन िबदामा भएको अविधभर भौगोिलक 
�े�मा काम गरबेापतको  िनयमानसुार पाउने अंकसमेत 

के��को कम�चारी सेवा सत� िनयमावली, २०६६ (ते�ो 
सशंोधन, २०७२) ले गरकेो �यव�थाअनसुार गणना 
गरी यो आदेशको �ित �ा� गरकेो िमितले १५ (प��) 
िदनिभ� पनुः बढुवाको िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवकास �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-०३१३, िकत� 
जालसाजी, इनरदवेी तेलीन िव. �वणकुमार साहसमेत

मोही दता� नामसारी म�ुामा पेस भएका २ नं. 
अनसूुची, सालवसाली बाली बझुाएको भरपाई, धरौटी 
रिसद, कुतबालीको नगद बझुेको भरपाइसमेतका 
िमिसल संल�न �माणह�को सम�ुचा मू�याङ्कन 
गरी भूिम सधुार काया�लय, स�रीबाट फैसला भएको 
देिख�छ । सो फैसलाउपर यी वादीको पनुरावेदन 
परकेोमा सोही �माणह�लाई आधार िलई पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट समेत िनण�य भएकोमा यस 
अदालतबाट समेत उ� म�ुामा म�ुा दोहो�याई हेन� 
अनमुित �दान नह�ने गरी आदेश भएबाट सो फैसला 
अि�तम रहेको देिख�छ । उ� म�ुामा पेस ग�रएका 
�माणह�को एकपटक मू�याङ्कन गरी अि�तम टुङ्गो 
लागेकोमा उ� फैसलाउपर फैसला बदर गराउन कुनै 
चनुौती नरही फैसला अि�तम रहेको अव�थामा सोही 
म�ुामा अिहले िकत� जालसाजीतफ�  दाबी िलएको 
देिखयो । तर के कुन बेहोराबाट जालसाजी भएको 
हो �प�ट, पथृकपथृक �पले िववेचना गरी दाबी 
िलएकोसमेत देिखदैँन । �ितवादी �वणकुमार साहले 
मोहीको हैिसयतले कानूनबमोिजम आ�नो मोही हकमा 
स�म दाबी िलए पिन यी पनुरावेदक वादीको हकै मेट्ने 
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काय� भएकोसमेत देिखदैँन । भूिम सधुार काया�लयमा 
अिभलेख रहने २ नं. अनसूुची, बाली बझुाएको भरपाई, 
धरौटी रिसद, कुत बालीको नगद बझुाएको भरपाइलाई 
उसै म�ुामा िकत� जालसाजी भनी दाबी िलई िनकासा 
िलन सकेकोसमेत पाइदँैन । साथै उसै म�ुामा पेस 
भएको �माणको स�ब�धमा सनुाई दाबी िलई �मािणत 
गराउन सकेको अव�थासमेत देिखदैँन । एउटा म�ुामा 
स�पूण� �माणह� मू�याङ्कन गरी एक�कारले साचँो 
ठहरी अि�तम रहेको अव�थामा पनु: अक� म�ुाबाट 
उठान गरी बो�दै जाने हो भने म�ुा अि�तमताको 
िस�ा�त (Finality of Judgment) िवपरीत भई 
िववादको अि�तम ह�ने अव�था नै नह�ने ।

यसरी एउटा सािधकार िनकायबाट 
�ितवादीले पेस गरकेा �माण कागजातह�लाई 
आधार मानी भएको फैसला र सोही फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसलाबाट 
�ितवादीको नाममा मोही दता� नामसारी भएको दिेखदँा 
वादी दाबीबमोिजम �ितवादीले म�ुामा पेस गरकेा 
भरपाई, वारसेनामा, सज�िमन िसफा�रसलगायतका 
�माण कागजसमेत िवप�ीह�ले िकत� जालसाजी 
तवरबाट कृि�म �पमा खडा गरकेो भनी मा�न िम�ने 
नदेिखने ।

अतः ियनै वादी पनुरावेदक र ियनै �ितवादी 
��यथ� भई चलेको मोही दता� नामसारी म�ुामा वादी 
दाबीबमोिजम िक.नं.५१ र १३० को ज�गाको मोही दता� 
नामसारी ह�ने ठह�याएको स�ु भूिम सधुार काया�लय, 
स�तरीको िमित २०६८।७।२ गतेको फैसला मनािसब 
ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट फैसला 
भएको, उ� फैसलामा आधा�रत भई जालसाजीतफ� को 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७२।२।१८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सभु�ा िज.सी.
इित संवत् २०७५ साल मंिसर १९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-WO-०६४२, उ��ेषण 
/ परमादेश, पटवारी था�समेत िव. बिद�या िज�ला 
अदालतसमेत

पचक� भ�ने अम�रया थ�नी र यी 
िनवेदकह�िबच आमा छोराको तथा िवप�ी भड्डु 
था� र िनवेदकम�येका पटवारी था�िबच बाब ुछोराको 
नाता रहेकोमा िववाद दिेखएन । अम�रया थ�नीले 
अंश म�ुाबाट आ�नो भाग िह�साको अशं �ा� गरी यी 
िनवेदकह� र अम�रया थ�नी छु�ी िभ�न बसी आएको 
कुरामा समेत िववाद देिखदँनै । अम�रया थ�नीका 
नाममा दता� रहेको बिद�या िज�ला मोतीपरु गा.िव.स. 
वडा नं. ४क. को िक.नं. ३६४ �े�फल १-११-८३/

४
,
 

ऐ.ऐ.िक.नं. ३६८ को �े�फल ०-१७-१३३/
४
, ऐ.ऐ. 

िक.नं. ३६६ �े�फल ०-६-५२/
४
, ऐ.ऐ. वडा नं. २ 

िक.नं. ४०३ �े�फल ०-७-०, ऐ.ऐ. िक.नं. ११७ 
�े�फल ०-९-६ का ज�गाह� िमित २०५४/०९/२० 
मा अम�रया थ�नीले हालैदेिखको बकसप��ारा 
नाित भड्डु था�लाई रिज��ेसन पा�रत गरी िदएको 
पाइयो । उ� बकसप�को िलखत बदर ग�रपाउ ँभ�ने 
म�ुा परकेोमा अम�रया थ�नीले आ�ना नाती भड्डु 
था�लाई गरी िदएको बकसप�म�ये आधा बदर गरी 
सो बदर ग�रएका िविभ�न िक�ाम�येबाट बदर भएजित 
दाता अम�रया थ�नीकै नाममा दता� कायम रहने गरी 
बिद�या िज�ला अदालतबाट िमित २०५७/३/५ मा 
फैसला भएको देिखने ।

उ� फैसलाप�चात् िववािदत ज�गाको 
�वािम�व भड्डु था�कै नाममा रिहरहेको अव�थामा 
अम�रया थ�नीको म�ृय ु िमित २०६२/१०/२७ मा 
भएको पाइ�छ । िनज अम�रयाको म�ृयपु�चात् िनजको 
अपतुाली खाने पित मगर े था�को म�ृय ु अम�रया 
थ�नीको म�ृयपूुव� नै िमित २०६२/०२/०४ मा 
भइसकेको देिखयो । ज�गाधनी दाता अम�रया थ�नी 
जीिवत रहेको अव�थास�म पिन िनजले बकसप� 
बदर म�ुाको फैसलाबाट बदर भएको ज�गा आ�नो 
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नाममा कायम नगरी नाित भड्डु था�कै नाममा रहन 
िदएको देिखयो । अम�रया थ�नीको जीवनकालमा 
यी िनवेदकह�ले पिन अदालतको फैसलाबमोिजम 
ग�रपाउ ँभनी कुनै कारबाही नगरी अम�रया थ�नीको 
म�ृयपु�चात् मा� लामो समयको अ�तरालपिछ 
अिहले आएर फैसला काया��वयनको िनवेदन िदएको 
पाइयो । िनवेदकह�ले बकसप� बदर म�ुाको फैसला 
काया��वयन ग�रपाउ ँ भनी दायर गरकेो िनवेदनमा 
िनवेदन मागदाबी प�ुन स�ैन भनी बिद�या िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९/१०/१२ मा आदेश भएको 
पाइ�छ । यी िनवेदकह�ले सो आदेश िव��मा मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १७ नं. बमोिजम 
िनवेदन गरकेोमा पनुरावेदन अदालत नेपालग�जले 
िमित २०७०/०३/२० मा बिद�या िज�ला अदालतको 
िमित २०६९/१०/१२ को आदेश बे�रतको नदिेखदँा 
प�रवत�न गरी रहन ुपरने भ�ने आदेश गरकेो देिखने । 

िनवेदकह� र िवप�ी भड्डु था�का दाता 
िनजको हजरुआमा अम�रया थ�नी आ-आ�नो अशं 
भाग िलई छु�ी िभ�न बसेको कुरामा िववाद छैन । 
बकसप� बदर म�ुाको फैसलाबाट आधा बकसप� 
बदर भई अम�रया थ�नीको नाममा दता� ह�ने ठहरी 
२०५७ सालमा फैसला भए पिन िनज अम�रया 
थ�नीले आ�नो जीवनकालस�म फैसलाबमोिजम 
आधा ज�गा आ�नो नाममा कायम गन� कुनै कारबाही 
गरकेो पाइएन । उ� फैसलाबाट बदर भएको आधा 
ज�गामा यी िनवेदकह�को हक �थािपत भएकोसमेत 
देिखदँैन । फैसला काया��वयनको िनवेदन फैसलाबाट 
हक कायम ह�ने �यि�ले मा� िदन पाउने ह��छ । छु�ी 
िभ�न भइसकेका, फैसलाबाट हक �थािपत ह�न 
नसकेका छोराह�ले फैसला काया��वयनको िनवेदन 
िदन िम�ने ह�दँनै । बकसप� बदर म�ुाको फैसला 
२०५७ सालमा भएको, अम�रया थ�नीको म�ृय ु
२०६२ सालमा भएको अव�थामा लामो समयको 
अ�तरालपिछ मा� २०६८ सालमा आएर उ� 
बकसप� बदर म�ुाको फैसला काया��वयन ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन यी िनवेदकह�को तफ� बाट दायर भएको 

देिखयो । मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ४३(१) 
नं. बमोिजम फैसला काया��वयनको िनवेदन फैसला 
अि�तम भएको िमितबाट ज�मा ३ वष�िभ� िदइस�न ु
पन� ह��छ । ऐनको �याद नघाई फैसला काया��वयनको 
िनवेदन परकेो दिेखने ।

यसका अित�र� िवप�ी भड्डु था�ले 
बकसप� पाएको ज�गाम�ये िक.नं. ४०३ को �े�फल 
०-७-० म�ये ०-५-० ज�गा िमित २०६७/११/२६ मा 
किलसरा दवेी खड्कालाई र िक.नं. ३६८ को �े�फल 
०-१७-१३३/

४ 
ज�गा िमित २०६८/११/१६ मा भीमा 

थापालाई राजीनामा ग�रिदएको देिख�छ । उ� दवुै 
राजीनामा गरी िदएका ज�गाह� िनज भड्डु था�ले 
बकसप� पाएका ज�गाको आधाभ�दा कम ज�गा 
मा� राजीनामा गरी िदएको देिखन आएकोसमेतको 
अव�थामा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गरी 
रहन परेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवकास �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल असार ११ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७३-CR-०७४७, जबरज�ती 
करणी (अ�ाकृितक मैथुन), नेपाल सरकार िव. 
ितलकबहादरु सूिचकार (प�रयार)

पीिडताको शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा 
पीिडताको योिन तथा मल�ारमा चोटपटक नभएको, 
क�याजाली न�याितएको, पीिडताको शरीर तथा योिन 
व�रप�र कुनै संघष�को िच� नदेिखएको, पीिडताको 
योिन व�रप�र तथा शरीर र िभ�ी कपडामा वीय� लागेको 
दाग नदिेखएको र पीिडताको अव�था सामा�य रहेको 
छ भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । यसरी �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट करणी भएको भ�ने कुरा �थािपत 
ह�न आएको नदेिखने ।

�ितवादीले ६ वष�क� नाबािलका प�रवित�त 
नाम पोखरा -१८ लाई करणी गन� उ�े�यले िनज 
पीिडताको ग�ुाङ्ग चाटेको, पीिडताको योिन औलंाले 
चलाएको र आ�नो िलङ्ग द�ो बनाई पीिडतालाई 
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समा�न लगाएको भनी मौकामा लेखाई िदएको 
पाइ�छ । जबरज�ती करणीज�तो कसरुमा ��य�दश� 
सा�ी नै रहन स�ने अव�था �ाय: ह�दँैन । यो एका�त 
र गो�य �थानमा ह�ने �कृितको कसरु भएकोले ��ततु 
कसरुमा पीिडता नै ��य�दश� तथा म�ुय सा�ी रहेको 
मा�नपुन� ह��छ । अतः िनजले अदालतमा आई बकप� 
गदा� मेरो क��  खोली नाङ्गै बनाई आ�नो िपसाब फेन� 
कुरा द�ो बनाए मलाई समा�न  लगाई मेरो स ु गन� 
ठाउमँा िज�ोले चाटी �वाइ ँखादँ ैऔलंाले खेलाएका ह�न् 
भनी बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । मलुकु� ऐनमा भएको 
कानूनी �यव�था, सव��च अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�त एवं �ितवादीले करणी गन� मनसाय राखी 
पीिडतालाई आ�नो िलङ्ग समा�न लगाएको, ग�ुाङ्ग 
चाटेको, योिन औलंाले खेलाउदँा पीिडता �न 
लागेपिछ िनजलाई करणी नगरी िनजकै घर लगी छोडी 
�ितवादी आ�नो घर गएको भ�ने दिेखएको ह�नाले 
करणी नै भएको भ�न सिकएन । �ितवादीको उ� 
काय� जबरज�ती करणी नभई आ�नो यौन �यासलाई 
मेटाउन �यास गरेको दिेख�छ, तर िनजको यौनाङ्गमा 
प�ुष �ानेि��य छुवाएकोस�म पिन देिखदैँन, केवल 

करणी गन� उ�े�यबाट �यास गरकेो, तर पीिडता 
नाबािलका भएको कारणबाट मानिसक �पले �वयं 
करणी गन� नसक� केवल करणी गन� खोजेकोस�म 
देिखदँा जबरज�ती करणीको उ�ोगस�म गरकेो देिखन 
आउने ।

अत: उि�लिखत कारण एव ं �माणबाट 
�ितवादी ितलकबहादरु सूिचकार (प�रयार) ले ६ 
वष�क� नाबािलकालाई जबरज�ती करणीको उ�ोग 
गरकेो �मािणत भएको ह�नाले स�ु का�क� िज�ला 
अदालतबाट मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
१, ३(१) र ५ नं. िवपरीतको कसरुमा ऐ. ५ नं.बमोिजम 
५ वष� कैद सजाय गन� गरी िमित २०७२।८।२० भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी िमित २०७३।०४।१७ 
मा पनुरावेदन अदालत पोखराबाट भएको फैसला 
मनािसब नै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सूय��साद भ�डारी / िहरामाया 
अवाल
क��यटुर गन� : च��ावती ितम�सेना 
इित संवत् २०७६ साल �ावण २३ गते रोज ५ शभुम् ।


