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स�पादनस�पादन  तथा तथा �काशन�काशन  सिमितसिमित  
  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिजमु�य रिज��ा��ार �ी नहकुल सुवेदीर �ी नहकुल सुवेदी                --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाकोमहा�यायािधव�ाको  काया�लयकाया�लय    --  सद�यसद�य  
कायम मुकायम रिजकायम मुकायम रिज��ा��ार �ी मह�े�नाथ उपा�यायर �ी मह�े�नाथ उपा�याय            --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन        --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी शैले��कुमार दाहालशैले��कुमार दाहाल,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन    --  सद�यसद�य  
�ा.डा.तारा�सा�ा.डा.तारा�साद सापकोटाद सापकोटा,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय      --  सद�यसद�य  
सहरिजसहरिज��ा��ार �ी र �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद ब�यालराम�साद ब�याल  
  

स�पादनस�पादन  तथा �काशनतथा �काशन  शाखामा काय�रशाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालशाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बराल  
शाखा अिधकृशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवरत �ी िमनबहादरु कँुवर  
क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ुना.स.ु  �ी िवनोद�ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी काया�लय सहयोगी �ी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

भाषािवद् : भाषािवद् : सहसह�ा.�ा.  �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  

िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  
िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज� नन  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
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नेपाल कानून पि�कामा  

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस�म  

�कािशत  

िनण�यह�को सारसङ्�ह  
िवषयगत आधारमा  

  वग�कृत  
एघार ख�ड पु�तकह� िब��मा छन ्। 
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पाइने ठाउँ 

 नपेाल कानून पि�का िब�� क�, सव��च अदालत 

 �यायाधीश समाज नपेाल, बबरमहल 

 सव��च अदालत बार एसोिसएसन, नबेाए भवन 

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

 सअ बुलेिटन २०७...  ... ....   १ वा २, पृ� .... 

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन २०७४, पुस – २, पृ� १ 



 
का.िजका.िज.द.न.ं .द.न.ं ३९३९।।०४९०४९।।०५००५०  

 

   

सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम् अ�य �याियक 
िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� सिकने छ । 
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i 

िवषयसूची 
�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 

संयु� इजलास १ - ८ 

१.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

�ीमती नताशा �े� िव. नेपाल 

नाग�रक उड् डयन �ािधकरण, 

बबरमहलसमेत 

२.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. 

निवनकुमार िसंह 

३.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

ड�बरकुमारी उपा�यायसमेत 

िव. बाकेँ िज�ला 

अदालतसमेत 

४.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. शेख 

महववु 

५.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. पूण�बहादरु 

पनु मगर 

६.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

डा. सबरी साह िव. लोक सेवा 

आयोग काया�लय, 

काठमाड�समेत 

७.  
जबरज�ती 

करणी 

च��बहादरु सवुेदी िव. नेपाल 

सरकार 

८.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. िदिवङ्ग 

राना 

९.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. निनपत 

साह  कलवार 

इजलास न.ं १ ८ - ११ 

१०.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. भ�बहादरु 

��बा 

११.  ��ाचार 
बधुना था�समेत िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास न.ं २ १२ - १८ 

१२.  

कत��य �यान 

तथा �यान 

मान� उ�ोग 

�ीकृ�ण पौडेलसमेत िव. 

नेपाल सरकार 

१३.  
दता� हक 

कायमसमेत 

िनभ�यमान पित �े� िव. 

आशाकाजी महज�नसमेत 

१४.  उ��ेषण 

अमलेस दवेी गामी िव. 

पनुरावेदन अदालत, 

जनकपरुसमेत 

१५.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. पनुाकुमारी 

कुमाल 

१६.  
�ितषेध / 

परमादशे 

िदनेश ि�पाठी िव. �धानम��ी 

तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लयसमेत  

१७.  डाकँा चोरी 
नेपाल सरकार िव. अकरम 

अलीसमेत  

इजलास न.ं ३ १८ - २० 

१८.  
घर खाली 

ग�रपाउ ँ

राज कुमार थापा �े�ी िव. 

िव�ण ुवहकरीसमेत  

१९.  लेनदने 
छेदन�साद ितवारी िव. 

जनाद�न पा�डे  

२०.  िनषेधा�ा 
िवमलादवेी िघिमर े िव. 

अि�बका कोइरालासमेत  



 

ii 

२१.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

िवमलादवेी िघिमर े िव. � वेता 

कोइरालासमेत  

२२.  उ��ेषण 

उमेश �साद िव. �धानम��ी 

तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लयसमेत 

इजलास न.ं ४ २० - २१ 

२३.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

चेतनारायण राय था� िव. 

चि��का थ�नीसमेत 

इजलास न.ं ५ २१ - २६ 

२४.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

राम�साद चौलागाई िव. 

पनुरावेदन अदालत, 

पाटनसमेत  

२५.  
लाग ुऔषध 

खैरो हरेोइन 

नेपाल सरकार िव. अजु�न 

साह 

२६.  िनषेधा�ा 
रामसागर ठाकुर बडहीसमेत 

िव. रामजसी कुमारी बडही 

२७.  लेनदने 
सोनालाल सहनी िव. 

जय�काश महतो  

२८.  

वैदिेशक 

रोजगार 

कसरु 

नेपाल सरकार िव. बिु��साद 

ग�ुङसमेत 

२९.  

ज�गा 

नामसारी 

ग�रपाउँ 

राजाराम लोहारसमेत िव. 

�ानमती लोहार  

३०.  कत��य �यान 
टासी शेपा�समेत िव. नेपाल 

सरकार  

इजलास न.ं ६ २६ - ३१ 

३१.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. �पा 

गाहामगरसमेत 

३२.  कत��य �यान तुलसी राई िव. नेपाल सरकार  

३३.  कत��य �यान 
संजादवेी सरदार िव. नेपाल 

सरकार  

इजलास न.ं ७ ३१ - ३४ 

३४.  
लाग ुऔषध 

(�ाउन सगुर) 

नेपाल सरकार िव. टेकबहादरु 

तामाङ 

३५.  उ��ेषण 

र�भाकुमारी शाह िव. �वा��य 

तथा जनसं�या म��ालय, 

रामशाहपथ  काठमाड� 

३६.  

कत��य �यान 

र रहजनी 

चोरी 

नेपाल सरकार िव. गोकण� 

थापासमेत 

इजलास न.ं ८ ३४ - ३५ 

३७.  

��ाचार 

(रकम 

िहनािमना) 

नेपाल सरकार िव. राम 

शाहसमेत 

३८.  ��ाचार 
कृ�णबहादरु सापकोटा िव. 

नेपाल सरकार  

इजलास न.ं ९ ३५ - ३९ 

३९.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. राजेश 

महज�नसमेत  

४०.  
लाग ुऔषध 

खैरो हरेोइन 

पवनकुमार भलुन िव. नेपाल 

सरकार 



 

iii 

४१.  कत��य �यान 

नेपाल सरकार िव. 

भवुने�र�साद महतो 

कोइरीसमेत  

४२.  कत��य �यान 
�िमसन राई िव. नेपाल 

सरकार 
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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६६-WO-०५५५, उ��ेषण / परमादशे, 
�ीमती नताशा �े� िव. नेपाल नाग�रक उड्डयन 
�ािधकरण, बबरमहलसमेत

िनवेदक क�पनीले स�चालन गरकेो 
माइ�ोलाइट िवमानमा या�ा गन� �ाहकको पिहरन 
प�रवत�न एवम् सरु�ास�ब�धी उपकरण लगाउने 
�योजनको लािग िवमान�थलको ज�गा बहालमा िलई 
अ�थायी शेड िनमा�ण गरकेो भ�ने िनवेदकको भनाई 
रहेको देिख�छ । िनवेदक र िवप�ी �ािधकरणबीच 
भएको िमित २०५४।१०।२९ को स�झौतामा बहालमा 
िलएको ज�गामा �ाङ्गर बनाई उपभोग गन� स�ब�धमा 
कुनै सत� उ�लेख भएको देिखदँैन । साथै िनवेदकले 
ज�गा बहालमा िलने स�झौता गरकेो समयमा िनजी 
�े�ले �ाङ्गर िनमा�ण गन� पाउने स�ब�धमा कानूनमा 
कुनै �यव�था भएको पिन देिखदँैन । िनवेदकले बहालमा 
िलएको ज�गामा आफँैले अ�थायी सरंचना बनाई �योग 
गरकेो देिख�छ । आफूसगँ गरकेो स�झौतािवपरीत 
िनवेदकले काम कारबाही गरमेा �ािधकरणले �यसतफ�  
आव�यक कारबाही गन� स�नेमा स�झौतािवपरीत 
िनवेदकले �ाङ्गर िनमा�ण गरकेो भनी भ�न सकेको 
पाइदँैन । त�कालीन हवाई अड्डा द�तरु िनयमावली 
२०३८ मा भएको िमित २०५७।११।१८ को दो�ो 
संशोधनबाट बहालमा िदएको ज�गाको बहालको 
�योजनका आधारमा अलग अलग बहालदर �यव�था 
गरकेो देिख�छ । यसरी बहालमा िलएको ज�गाको 
�योजनका आधारमा बहाल ितनु�पन� भएपिछ कुन 
ज�गा के �योजनका लािग बहालमा िलए िदएको हो 

भ�ने �योजन खलुाउने स�झौताले �प� बोलेको 
ह�नपुन� ।

हवाई अड्डा द�तरु िनयमावलीमा भएको 
दो�ो संशोधनको �यव�था लागू भइसकेपिछ पिन 
िवप�ी �ािधकरणले िनवेदक क�पनीसगँ उ� शेडलाई 
�ाङ्गर मानी भाडा िलने कुनै िनण�य गरकेो देिखदँैन । 
�ाङ्गर �योग गरबेापत कुनै द�तरु असलु गन� सोही 
�योजनका लािग बहाल स�झौता भएको ह�नपुछ�  । 
िनवेदकले िनमा�ण गरकेो शेडलाई �ाङ्गर मानी बहाल 
असलु गन� खोिजएको भए �यसस�ब�धी �ावधान 
समावेश गरी िविधवत स�झौता सशंोधन ग�रएको 
ह�नपुन�मा �यसो ह�नसकेको देिखदँैन । यसरी महालेखा 
परी�कको �ितवेदनले बे�ज ु औ�ँयाउन ु अिघस�म 
िवप�ी �ािधकरणले ज�गाको बहाल मा� असलु गरकेो 
देिखदँा िनवेदकले िनमा�ण गरकेो उ� शेडलाई �ाङ्गर 
हो भनी नमानेको त�य �प� ह�न आउछँ । स�झौताको 
मूल प� �ािधकरणले उ� िववािदत शेडलाई �ाङ्गर 
हो भनी भ�न नसकेको अव�थामा महालेखा परी�कको 
�ितवेदनले भ�दमैा �ाङ्गर ह�ने भ�न िम�दनै । 
िनवेदक र िवप�ीबीच भएको ज�गा बहाल स�झौतामा 
उ�लेख भएका सत�ह�लाई महालेखा परी�कको 
�ितवेदनले �ित�थापन गन� स�ने पिन देिखदँैन । 
यसरी �ािधकरणसगँ भएको स�झौतामा �ाङ्गर 
बहाल िलनेस�ब�धी कुनै सत� उ�लेख भएको नदेिखदँा 
सत� कविुलयतमा नभएको कुरामा िवप�ीले दाबी गद�मा 
स�झौतािवपरीतको द�तरु ितनु�पन� दािय�व िनवेदकले 
बहन गनु�पन� भ�न ु�यायसङ्गत नह�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदक क�पनीले ज�गा बहालमा िलने स�झौताको 
सत�मा �ाङ्गर बहालसगँ स�बि�धत िवषय उ�लेख 
नभएको ह�दँा स�झौतािवपरीत ददै�तरु आकिष�त 
नह�ने र �यसस�ब�धी �ावधान स�झौतामा छुटेको भए 
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िविधवत् स�झौता संशोधन ग�रएको ह�नपुन�मा सोतफ�  
केही पिन नगरी यथाि�थितमा महालेखा परी�कको 
�ितवेदन मा�को आधारमा कुनै दैद�तरु असलु 
गन� निम�ने ह�नाले िनयमानसुार बहालमा िलएको 
ज�गाको िनधा��रत रकममा थप रकम लगाउने िवप�ी 
�ािधकरणको िनण�य, िनवेदकले िदएको िनवेदनमा 
कुनै कारबाही नगन� भनी जानकारी गराएको िमित 
२०६६।८।८ को प�लगायत सोसगँ स�बि�धत 
काम कारबाही कानूनिवपरीत देिखदँा उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  सरुशेराज खनाल
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल माघ ४ गते रोज २ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७१-CR-१४६४, ��ाचार, नेपाल सरकार 
िव. निवनकुमार िसहं

�ितवादी निवनकुमार िसंहले दईु वटा 
िव�ालयबाट रकम बिुझिलएकोमा सोम�येको नेपाल 
राि��य �ाथिमक िव�ालय ह�रहरपरुले �ितवादी 
निवनकुमार िसहंलाई पे�क��व�प �दान गरकेो 
रकम बराबरको िनमा�ण साम�ी बझुी िलइसकेको र 
नेपाल राि��य िन�नमा�िमक िव�ालय सतव�रयाबाट 
�ितवादीले बझेुको रकम सो िव�ालयको खातामा ज�मा 
भइसकेको त�य �प� ह�न आयो । ��ाचारको कसरु 
ह�नका लािग नेपाल सरकार वा साव�जिनक सं�थाको 
स�पि� लापरवाही वा बद ्िनयतपूव�क िहनािमना, हािन 
नो�सानी वा द�ुपयोग गर ेगराएको वा मासेको कुरा पिु� 
ह�नपुन�मा यी �ितवादीले िव�ालयह�बाट बिुझिलएको 
रकम बराबरको िनमा�ण साम�ी बझुाएको र सामान 
नलगेको िव�ालयको रकमसमेत िव�ालयको खातामा 

िफता� ग�रसकेको देिखएबाट �ितवादीले िव�ालयको 
रकम बद ्िनयतपूव�क खाई मासी ��ाचारज�य कसरु 
गरकेो मा�न सिकने अव�था नरहेकोले िनज �ितवादी 
निवनकुमार िसहंलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने ठह�याई िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित 
२०७१।९।१६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल फागनु १८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७१-WO-०९३५, उ��ेषण / परमादेश, 
ड�बरकुमारी उपा�यायसमेत िव. बाँके िज�ला 
अदालतसमेत

आफूह� भारतमा रहेको अव�थामा हा�ो 
घरदैलोमा तामेल भएको �यादलाई रीतपूव�कको मा�न 
िम�दैन भ�ने िनवेदकको िजिकर रहेको देिख�छ । 
कुनै पिन �यि�उपरको आरोिपत कसरुका स�ब�धमा 
िनजलाई सूचना एवम् जानकारी िदई �ितवादको 
अवसर �दान गनु�पछ�  भ�ने �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको मा�यता हो । यसलाई अदालतले सधै ँ
सवंेदनशील�पमा िलने गछ�  । िनवेदकह�का नामको 
�याद तामेल गन�का लािग अदालतबाट खिटएका 
कम�चारीले स�बि�धत �यि� र िनजका एकाघरका कुनै 
�यि�लाई फेला पान� नसकेको अव�थामा घरदलैोमा 
�याद टासँी तामेल गरकेो देिख�छ । �यादवाला �यि� 
घरमा फेला नपरमेा घरदैलोमा �याद टासँी तामेल गन� 
नह�ने भनी �चिलत कानूनले कुनै ब�दजे लगाएको 
नपाइने । 

�ितवादी घरमा फेला नपर े पिन घरदलैोमा 
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�याद टा�ँनकुो उ�े�य आ�नो घरमा टािँसएको 
सूचनाबाट आफूँउपरको अिभयोगको स�ब�धमा 
जानकारी पाई स�बि�धत प� सनुवुाइको मौकाबाट 
वि�चत नहोस ् भ�ने कानूनको मनसाय हो । आ�नो 
बसोबास रहेको घरमा �याद तामेल भइसकेपिछ 
स�बि�धत प�ले �यसको जानकारी राखेको 
ह�नपुछ�  । आ�नो बसोबास रहेको घर�ारमा रीतपूव�क 
�याद तामेल भएकोमा �यादवाला मािनस घरमा 
नभएको भ�ने आधारमा बेरीतको मा�ने हो भने 
�ितवादीका नामको �याद तामेली �कृया अस�भव, 
अ�यौलपूण� एवम् अिनि�त ह�न जा�छ । यसरी 
िनवेदकको �थायी बसोबास रहेको घर�ारमा तामेल 
भएको �याद बेरीतपूव�क तामेल भएको भ�ने िनवेदकको 
दाबी �वीकारयो�य नदेिखने ।

िनवेदकह�बाट फैसलाले असलुउपर 
गनु�पन� ठहरकेो ज�रवाना रकम िनजह� प�ाउ परी 
कैदमा ब�न ु अगावै बझुाइसकेको िनवेदन लेखबाट 
देिख�छ । अदालतबाट भएको कैद र ज�रवानाम�ये 
ज�रवाना रकम �वीकार गरकेो िनवेदकको आचरण 
�यवहारबाट देिख�छ । यसरी एउटै फैसलाबमोिजम 
लागेको द�ड ज�रवानाम�ये ज�रवाना रकम �वीकार 
गरी बझुाइसकेपिछ सोही फैसलाले ठेिकएको कैद 
भ�ुान गन� बाकँ� रहेको भई प�ाउ परपेिछ मा� 
िनवेदकको नाममा तामेल भएको �याद सूचना र 
फैसलाको वैधतामा ��न उठाई ��ततु �रट िनवेदन 
िदएको देिख�छ । िनवेदकह� प�ाउ परी थनुामा पनु�  
अगावै अदालतबाट भएको फैसलालाई �वीकार गरी 
ज�रवाना रकम बझुाइसकेपिछ कैदको हकमा चािँह 
सोही फैसलाको �मािणकतालाई इ�कार गन� निम�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट बाकेँ 
िज�ला अदालतबाट िनवेदकको नाममा जारी भई 

तामेल भएको िमित २०६१।६।२३ को तामेली �यादमा 
कुनै कानूनी �िुट रहेको नदेिखदँा उ� तामेली �याद र 
बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०६३।७।२६ 
को फैसलाबाट िनवेदकको संिवधान एवम् कानून �द� 
हकमा आघात परकेो नदेिखएको ह�दँा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।   
इजलास अिधकृत:  सरुशेराज खनाल
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल असोज २१ गते रोज ५ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०७२-WH-००११, ब�दी��य�ीकरण, 
ड�बर कुमारी उपा�यायसमेत िव. बाँके 
िज�ला अदालत, बाँकेसमेत  

 § ०७१-WO-०९३६, उ��ेषण / परमादेश, 
शारदा अिधकारीसमेत िव. बाँके िज�ला 
अदालत, बाँकेसमेत 

 § ०७२-WH-००१०, ब�दी��य�ीकरण, 
शारदा अिधकारी िव. बाँके िज�ला अदालत, 
बाँकेसमेत 

४
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-RC-००५९, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. शेख महवुव

��ततु म�ुामा अपराध भएको द�ेने च�मिदद 
गवाह कोही रहेको दिेखदँैन । �वयम् �ितवादीले  
स�ुमा आफँै जाहेरी िदई �हरीलाई समेत छ�न 
सफल भएको देिख�छ । व�तिु�थितका मािनस अितक 
ओ�ता, जयमंगल साह, वीरबहादरु साहसमेतले 
वारदात भएको भनेको िमित २०६६।२।१५ गते 
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साझँ �ितवादी शेष महववुसमेतले सद�न नेसालाई 
खेततफ�  लादँ ैगरकेो देखेको र कहा ँलान लागेको भ�दा 
स�चो नभएकोले झारफुक गन� लान लागेको बताएका 
िथए भनी व�तिु�थित मचु�ुकामा लेखाई िदएको 
कुरालाई समथ�न गद� अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
ग�रिदएको देिख�छ । मतृकलाई िमित २०६६।२।१५ 
गते साझँको समयमा खेततफ�  लादैँ गरकेो दे�ने ��य� 
सा�ीको भनाई, उ� िमितदेिख मतृक बेप�ा ह�न ु र 
सोही �े�को खेतमा लास भेिटनजु�ता प�रि�थितज�य 
�माणबाट यी �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो होइन 
भनी िव�ास गन� नसिकने ।

अदालतसम�को बयानमा �ितवादीले 
आरोिपत कसरु गरकेोमा इ�कार रहेको भए तापिन 
अनसु�धान अिधकृतसम� �वे�छापूव�क बयान गरकेो 
होइन भ�न सकेको देिखदँैन । आफूले आरोिपत 
कसरु गरकेोमा इ�कार रहे पिन �यसलाई स�माण 
पिु� गन�सकेको पाइदैँन । िववाह भई गएक� आ�नी 
छोरीको वैवािहक जीवन असफल भएको र परप�ुषसगँ 
अनैितक स�ब�ध रा�द ैिहडेँको कारण छोरीको आचरण 
�यवहारबाट आ�नो बेइ�जती भएको ठानी �ितवादीले 
आ�नो छोरी मान� योजना बनाएको देिख�छ । 
सोहीअनसुार आ�ना सहयोगीको म�त िलई छोरीलाई 
खेतमा प�ुयाई घाटँी िथची मारकेो ह� ँभनी अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� �ितवादीले गरकेो बयान व�तिु�थित 
मचु�ुकाका मािनसको अदालतसम�को बकप�, मतृक 
सद�न नेसाको घाटँीको हाड भािँचएको कारण म�ृय ु
भएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदनसमेतका िमिसल 
संल�न �माणबाट पिु�ट भइरहेको देिखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादी शेष महववुले आ�नो छोरीको च�र�को कारण 
उ�प�न घरायसी िववादको कारण मतृकको घाटँी 

िथची कत��य गरी मारकेो भ�ने शङ्कारिहत तवरबाट 
पिु�ट ह�न गएको देिखदँा िनज �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठह�याई स�ु रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८।३।१३ मा भएको फैसला सदर गरी साधक 
जाहेर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७०।१२।११ को फैसला मनािसब ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल फागनु १२ गते रोज ४ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-RC-००९६, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. पूण�बहादुर पुन मगर

घटना�थल तथा लास जाचँ �कृित मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदन, िकटानी जाहेरी दरखा�त, 
व�तिु�थितका मािनसह�को भनाईसमेतका िमिसल 
सलं�न �माणबाट �ितवादीले आ�नो आमालाई 
कुटिपट गरी मारकेो ह� ँभनी कसरुमा सािबत रही गरकेो 
बयानसमेतका आधार �माणबाट �ितवादीले आ�नो 
आमालाई कुटिपट गरी मारकेो त�य शङ्कारिहत 
ढंगबाट पिु� ह�न आउने । 

तसथ�, िववेचना भएअनसुार िमिसल सलं�न 
सबदु �माणह�बाट �ितवादी पूण�बहादरु मगरले आमा 
िबनकला बढुालाई कत��य गरी मारकेो शङ्कारिहत 
ढंगले पिु� ह�न आएको ह�दँा िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरु अपराधमा ऐजन महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर गरकेो स�ु दाङ िज�ला अदालतको िमित 
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२०६९।१।२८ को फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दाङको िमित 
२०७०।१।३ को फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर 
ह�ने ।

�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम कैद वष� १५ (प��) सजाय ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट राय �य� ग�रएको स�दभ�लाई िवचार 
गदा� �ितवादीले ९० वष�को अित व�ृ अव�थामा 
रहेक� आ�नी ज�म िदने आमालाई खाना निदएको 
भ�ने सामा�य कुरामा कुटिपट गरी ह�या गरकेो 
देिख�छ । वारदातको अव�था हेदा�  �ितवादीले मतृकको 
कपालको च�ुठो समाई दाया ँ बाया ँ िभ�ामा टाउको 
ठो�काई अनहुार र टाउकोमा हात म�ुकाले �हार 
गरी िनघा�त कुटिपट गरकेो देिख�छ । व�ृाव�थामा 
रहेका आमाबाबकुो औषधोपचार, पालनपोषण 
हेरचाह गनु�  प�रवारका सद�यको िज�मेवारीिभ� पन� 
आउछँ । �यसमा पिन आमाबबुा�ित छोराछोरीको 
कत��य झन् मह�वपूण� ह��छ । व�ृ अव�थामा 
पा�रवा�रक माया ममतासिहतस�मािनत जीवनयापन 
गन� पाउन ु व�ृव�ृाको अिधकार हो । मतृकले ९० 
वष�को व�ृ उमेरमा पिन घरको कामकाज गरी खाना 
बनाउनपुन� पा�रवा�रक िज�मेवारी बहन गनु�परकेो 
देिख�छ । उमेरज�य कारणबाट उ�प�न शारी�रक रोग, 
दवु�लता आिदका कारण कमजोर अव�थामा रहेक� 
९० वष�क� आमालाई छोराको नाताले सहारा िदनपुन� 
अव�थामा झन् कुटिपट गरी ह�या गरकेो अव�था 
र प�रि�थितसमेतलाई �ि�गत गदा� ��ततु म�ुामा 
अदालतले �ितवादीलाई सजायमा नरम �ि�कोण 
िलई सजाय कम गनु�पन� कुनै कारण देिखदँैन । अतः 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय चक� 
पन� देिखदँा १५ वष� कैद सजाय ह�ने गरी पनुरावेदन 

अदालत, तलुसीपरुबाट �य� राय कायम ह�न 
नस�ने ।     
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल भदौ १८ गते रोज ६ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९- WO -१३८४, उ��ेषण / 
परमादेश, डा. सबरी साह िव. लोक सेवा आयोग 
काया�लय, काठमाड�समेत

िवप�ी डा. रामदवे यादवले गजुरात आयवु�द 
यिुनभिस�टी इि�डयाबाटकाय िचिक�सा िवषयमा 
�नातको�र गरी ि�भवुन िव�व िव�ालयबाट समक�ता 
िनधा�रणसमेत भइसकेको देिखदँा �यूनतम् शैि�क 
यो�यता पूरा नभएको भ�ने देिखदँैन । अ�ययन गरकेो 
समय र काया�लयमा काय�रत समय एउटै भएकोले 
�य�तो शैि�क यो�यताले मा�यता �ा� गन� स�दनै भनी 
िनवेदकले िजिकर िलएको स�ब�धमा िवचार गदा� िबदा 
�वीकृत नगराई वा िबनाअनमुित अ�ययन गरकेो भए 
सेवासगँ स�बि�धत कानून आकिष�त भई सोहीअनसुार 
कारबाही ह�ने अव�था रह�छ । िवप�ी रामदवे यादवले 
एम. िड. अ�ययनका लािग �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को िनयम ५४(३)(ख) बमोिजम िमित 
२०५७।१।६ देिख िमित २०५९।४।३० स�म िबदा 
�वीकृत गराई अ�ययन गरकेो भ�ने �वयम् �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालयको िलिखत जवाफबाट 
देिखन आएको छ । साथै अ�ययन अविधम�ये सन् 
२००२ को अग�पिछको Dissertation को समयमा 
समेत िविभ�न िमितमा घर िबदा एवम् िबरामी िबदा 
िलएको भनी लोक सेवा आयोगलाई लेिखिदएको 
िमित २०७०।१।३१ को �िति�यामा उ�लेख भएको 
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देिख�छ । उि�लिखत त�यलाई यी िनवेदकले अ�यथा 
�मािणत गराउन सकेको देिखदँैन । िबदा �वीकृत गराई 
अ�ययन गरकेो भनी स�बि�धत म��ालयले आफूसगँ 
रहेको अिभलेखका आधारमा िदएको जवाफलाई 
अिव�ास गनु�पन� कुनै कारण नदेिखने । 

नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को 
दफा २९(२) बमोिजम कम�चारीको काय��मता 
म�ुयाङ्कनको आधारमा ह�ने बढुवाको लािग िसफा�रस 
गदा� स�भा�य उ�मेदवारम�ये सबैभ�दा बढी अङ्क 
�ा� गन� कम�चारीको बढुवा ह�ने कुरामा िववाद छैन । 
बढुवा िसफा�रस सिमित तथा लोक सेवा आयोगको 
िनण�यमा उि�लिखत अङ्क तािलकािवपरीत आ�नो 
यो िवषयमा यो यित अङ्क बढी ह�नपुन� भ�न िनवेदकले 
सकेको देिखदँनै । िवप�ीको भ�दा आ�नो अङ्क बढी 
ह�ने त�यय�ु आधार देखाउने दािय�व िनवेदकको 
हो । साथै िनवेदकले बढुवा सिमितको िनण�य बदर 
ग�रपाउ ँ भनी लोक सेवा आयोगमा िदएको उजरुीमा 
उठाएका ��ह�मा उ� आयोगबाट जाचँबझु गरी 
बढुवा सिमितको िनण�य सदर गरकेोमा सोही िजिकर 
िलई ��ततु िनवेदन िदएको देिख�छ । बढुवा सिमितको 
िनण�यउपर उजरुी स�ुने िनकायबाट छानिबन ह�दँा 
िनवेदकको िजिकर प�ुन नसकेकोमा थप आधार कारण 
उ�लेख नगरी सोही ��ह� नै उठाएको देिखएबाट 
समेत िनवेदन िजिकर �थािपत ह�ने आधार देिखदँनै । 
यसबाट बढुवा सिमितले ऐन, िनयमबमोिजम बढुवाका 
स�पूण� आधारह�को मू�याङ्कन गरी अङ्क गणना 
गदा� िनवेदकले स�भा�य उ�मेदवारको भ�दा उ�चतम 
अङ्क हािसल गन� नसकेको कारण बढुवा ह�न नसकेको 
भ�ने देिखदँा बढुवा सिमितको िनण�यबाट िनवेदकको 
हकमा कुनै �ितकूल असर परकेो देिखएन । यसरी 
बढुवा सिमितबाट कानूनस�मत�पमा भए गरकेा 

कामकारबाहीलाई आफू बढुवा नभएकै आधारमा बदर 
ह�नपुन� भनी िनवेदकले िलएको िजिकर कानूनिवपरीत 
रहेको । 

मािथ िववेिचत आधार कारणबाट लोक 
सेवा आयोगको बढुवा सूचना नं.१२७/०६९/७० 
नेपाल �वा��य सेवा, आयवु�द समूह, काय िचिक�सा 
उपसमूहअ�तग�त क�स�टे�ट काय िचिक�सक नवौ 
तहमा बढुवा िसफा�रस गन� गरी बढुवा सिमितबाट भएको 
िमित २०६९।१२।२० को िनण�य र सो िनण�यउपर 
परकेो उजरुीमा िवप�ी लोक सेवा आयोगबाट बढुवा 
सिमितकै िसफा�रसलाई सदर गन� गरी भएको िमित 
२०७०।९।२ को िनण�यबाट िनवेदकको बढुवा पाउने 
हकअिधकारमा गैरकानूनी�पमा आघात पगेुको भ�ने 
नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� 
िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल फागनु १२ गते रोज ४ शभुम् । 

७
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९- CR -०६५७, जबरज�ती करणी, 
च��बहादुर सुवेदी िव. नेपाल सरकार

�ितवादी च��मान सवेुदीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानमा करणी गदा� पीिडतको 
योिनिभ� िलङ्ग नपसेपिछ बािहर दलेको भनी बयान 
गरकेो देिख�छ । अदालतसम� बयान गदा� पीिडतले 
मेरो शरीर िचलायो भनेक�ले िनजको शरीरमा र योिनमा 
समेत क�याई िदएको ह� ँ भ�नेस�मको त�य �वीकार 
गरी करणी गरकेोमा भने इ�कार रहेको  देिख�छ ।  

अदालतसम� आरोिपत कसरु गरकेोमा 
�ितवादी इ�कार रहेको देिखए तापिन आफूले कसरु 
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गरकेो होइन भ�ने िजिकर प�ुट्याई ँ गन� कुनै �माण 
पेस गन�सकेको देिखदँनै । पीिडतको योिनमा िलङ्ग 
पूर ै �वेश नगराएको भनी बयानमा उ�लेख गरकेो 
भए तापिन आंिशक िलङ्ग �वेश भएपिन जबरज�ती 
करणीको कसरु गरकेो मािननेछ भ�ने  मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को देहाय (ग) मा 
कानूनी �यव�था रहेको प�र�े�यमा उ�ोग मा� ह�नपुन� 
भ�ने �ितवादीको िजिकर �वीकारयो�य नदेिखने । 

�ितवादी र पीिडतको एकै िछमेकमा बसोबास 
रहेको देिख�छ । पीिडत प�ले �ितवादीउपर झ�ुा पोल 
उजरु गनु�पन� कारण मौकामा �ितवादीले भ�नसकेको 
देिखदँैन । साथै पीिडत प�ले आ�नो नाबालक 
छोरीको सामािजक इ�जत �ित�ामा आचँ आउने 
गरी आ�नो छोरीको भिव�य�ित सोचिवचार नगरी 
झटुो आरोप लगाए होलान् भनी अनमुान गन� सिकने 
अव�था िमिसलबाट देिखन आएको छैन । �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� आ�नो उमेर 
७० वष� पगेुको भनी लेखाएको देिख�छ । समाजमा 
रहेका य�ता व�ृ मािनसलाई ��ा र मया�दापूव�क हेन� 
हा�ो सामािजक स�ंकार रहीआएकोमा अपराध नगरकेो 
भए एकै िछमेकमा ब�ने ७० वष�को व�ृलाई य�तो 
घिृणत ला�छना लगाउनपुन� कुनै आधार कारण पिन 
िमिसलबाट दिेखन आउदैँन । यसरी व�तिु�थितका 
मािनसह� एवम् पीिडत �वयम् को यथाथ� भनाईबाट 
�ितवादीउपरको अिभयोग पिु� ह�न गएको देिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने पिु� ह�न 
आएको ह�दँा िनज �ितवादी च��बहादरु सवुेदीलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को 
कसरुमा ऐ. महलको ३(१) बमोिजम १० वष� कैद 
सजाय गरी �ितवादीबाट पीिडतले �.३५,०००।- 

भरी पाउने ठहर गरकेो स�ु फैसला सदर गरी 
�ितवादीको उमेर ७० वष�को देिखदँा �ये� नाग�रक 
ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोिजम �ितवादीलाई 
भएको सजायमा आधा छुट ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, इलामको िमित २०६९।३।४ को इ�साफ 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित इित संवत् २०७२ साल भदौ १८ गते रोज ६ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-RC-००२२, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. िदिवङ्ग राना

आफूलाई बो�सी लािग िवमारी बनाएको 
भ�ने अ�धिव�वासमा परी आ�नै घर कोठामा रहेका 
िनद�ष �यि�ह� िदलबहादरु सापकोटा, िनजको 
�ीमती जसोदा सापकोटा र िटकाराम �े�लाई मान� 
मनसायले जोिखमी हितयार खपुा� �हार गरी कत��य 
गरी ह�या गरकेो भ�ने त�य शङ्कारिहत ढङ्गबाट पिु� 
ह�न आएको ह�दँा �ितवादी िदिवङ्ग रानालाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको फैसला अ�यथा 
ग�ररहनपुन� अव�था नदेिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी िदिवङ्ग रानालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरी तनह� ँ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।३।३१ मा भएको फैसला सदर गरी साधक 
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जाहेर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०७०।११।२७ को फैसला िमलेको देिखदँा साधक 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल फागनु १२ गते रोज ४ शभुम् । 

९
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-RC-००२९, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. निनपत साह  कलवार

आफूले �ीमतीलाई छुरा �हारबाट 
स�त घाइते बनाएको भनी घटनाको त�काल पिछ 
अपराधको िज�मेवारी िलई �ितवादी आफँै �हरी 
काया�लयमा उपि�थत भएको अदालतमा बयान 
गदा� आफू र मतृक �ीमतीबीच वादिववाद झैझगडा 
ह�ने गद��यो भनी लेखाएको, �हरी घटना वारदात 
स�ब�धमा �ितवेदक �हरीह�को अदालतसम�को 
बकप�समेतका मालाकार �माणह�बाट अिभयोग 
दाबीबमोिजम �ितवादी निनपत साह कलवारले 
आ�नो �ीमती शोभादेवीलाई धा�रलो हितयार छुरा 
�हार गरी कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसलालाई 
अ�यथा ग�ररहनपन� अव�था नदेिखने ।

तसथ�, �ितवादी निनपत साह कलवारलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजमको कसरुमा सफाइ िदने ठह�याई स�ु रौतहट 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।३।२८ मा भएको 
फैसला उ�टी गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गरी साधक जाहेर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 

िमित २०६९।३।५ को फैसला िमलेकै देिखदँा साधक 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल फागनु १२ गते रोज ४  शभुम् । 

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०७१-RC-००९५, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. भ�बहादुर ��बा

सानकुा�छा ��बाले �ितवादी भ�बहादरु 
��बाले नै अपराध गरकेो हो भनी िकटानी जाहेरी 
िदएको र �यसलाई समथ�न गद� अदालतमा उपि�थत 
भई बकप�समेत गरकेा छन् । �ितवादी �वयम् ले 
अनसु�धानको �ममा एवम् अदालतमा बयान गदा� राित 
मैले सपना दखेी िन��ामा घरकै चोटामा च�ुहो बनाउन 
�याएको ढंुगाले �हार गरी छोरीह�लाई कत��य गरी 
मारछुे भनी आरोिपत कसरु �वीकार गरकेा छन् । �य�तै 
अिभय�ुको �ीमती आशमाया ��बासमेतले छोरीह� 
घरमा सतेुको अव�थामा �ितवादीले पालैपालोसगँ 
ढंुगाले टाउकोमा �हार गरी कत��य गरी मारकेा ह�न् 
भनी घटना िववरण कागजमा उ�लेख गरकेो र सोही 
�यहोरालाई समथ�न गरी अदालतमा समेत बकप� 
गरकेो दिेख�छ । यसका साथै वारदात�थलबाट 
जाहेरीसमेतमा उ�लेख भएको वारदात घटाउन �योग 
ग�रएको भिनएको अ�दाजी ५ िकलोको ढंुगा बरामद 
भएको र �ितवादीले मौकामा र अदालतमा समेत 
कसरु गरकेोमा सािबत भई बयान गरकेोले िनजकै 
कत��यबाट ल�मीमाया ��बा, सिुनतामाया ��बा र 
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अिनतामाया ��बाको म�ृय ुभएको हो भ�ने अिभयोग 
दाबी शङ्कारिहत तवरले पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीले मलाई छार े रोग लागेको र 
राित मैले सपना दखेी िन�ामा ढुङ्गाले �हार गरी 
छोरीह�लाई कत��य गरी मारकेो ह� ँ भनी मौकामा र 
अदालतमा बयान गरी अनसु�धान र �याियक �कृयामा 
सहयोग प�ुयाएको देिखए तापिन िनजको कत��यबाट 
म�ृय ुभएका ल�मीमाया ��बा, सिुनतामाया ��बा र 
अिनतामाया ��बा िनजका छोरीह� ह�न् । बाब ुभएको 
नाताले आ�नो स�तानको दखेभाल गन� उनीह�को 
संर�ण र सरु�ा गन� �थम िज�मेवारी िनज �ितवादीकै 
देिख�छ । िनजका छोरीह� ल�मीमाया ��बा, 
सिुनतामाया ��बा र अिनतामाया ��बाको उमेर पिन 
�मशः १२, १० र ९ वष�को देिख�छ । मतृकह� 
सिुतरहेकोमा िनजह�उपर भएको आ�मणको 
�ितकारसमेत गन� नस�ने अव�थामा भएको र 
आफूलाई संर�ण गन� �यि�बाट नै भएको आ�मणमा 
प�र म�ृय ुभएको देिख�छ । यसरी आफूलाई ज�म िदने 
बाबलेु नै घरमा कोही नभएको समयमा राित सिुतरहेको 
अव�थामा आ�नो तीन जना नाबालक छोरीह�को 
टाउको ज�तो सवंेदनशील अङ्गमा ढुङ्गाले �हार गरी 
कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न आयो । तसथ� �ितवादी 
भ�बहादरु ��बालाई सव��वसिहत ज�म कैदको 
सजाय गरकेो  स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा ग�ररहन नपन� ।

उि�लिखत आधार, कारण, �माण एवम् 
िववेचनासमेतको आधारमा मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट �ितवादी भ�बहादरु ��बालाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 

िमित २०७०।७।१२ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
शाखा अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुरः िवकेश गरुागाई   
इित संवत् २०७२ साल फागनु ११ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०९८२, ०७०-CR-
०७३३, ०७०-CR-०७८६, ०७०-CR-०७३४, 
०७०-CR-०७३५, ०७०-CR-०७०३, ०७०-CR-
०९३५, ०७०-CR-०७०२, ०७०-CR-०९९१, 
०७०-CR-०९८५, ०७०-CR-०९८४, ०७०-CR-
०९८९, ०७०-CR-०९८८, ०७०-CR-०९८७, 
०७०-CR-०९९३, ०७०-CR-०९८६, ०७०-CR-
०९८१, ०७०-CR-०९८३, ०७०-CR-०९९२, 
०७०-CR-०९९०, ०७०-CR-०९९४, ०७०-CR-
१००७, ०७०-CR-१११४, काठ कटान गरी ��ाचार 
गरकेो, बुधना था� िव. नेपाल सरकार, िव�णु�साद 
योगी िव. नेपाल सरकार, बोधबहादुर कँुवर िव. नेपाल 
सरकार, ललन कुमार झा िव. नेपाल सरकार, शयाम 
नारायण झा िव. नेपाल सरकार, सुरजिनिध ितवारी 
िव. नेपाल सरकार, ह�रनारायण आचाय� िव. नेपाल 
सरकार, उपे�� िगरी िव. नेपाल सरकार, धनीराम था� 
िव. नेपाल सरकार, चहरी था� िव. नेपाल सरकार, 
�वेशी था� िव. नेपाल सरकार, फुलकुमारी था� िव. 
नेपाल सरकार,  िवि�तराम था� िव. नेपाल सरकार, 
रामचरण चौधरी िव. नेपाल सरकार, च��बहादुर था� 
िव. नेपाल सरकार, क�हैयाराम चौधरी िव. नेपाल 
सरकार, राजुराम चौधरी िव. नेपाल सरकार, तुलसी 
बोहरा िव. नेपाल सरकार, भगंीलाल था� िव. नेपाल 
सरकार, स�तराम प�रयार िव. नेपाल सरकार, भुडुवा 
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था� िव. नेपाल सरकार, �भुनाथ �साद यादव िव. 
नेपाल सरकार, र नेपाल सरकार िव. �भुनाथ �साद 
यादवसमेत 

वन िनयमावली, २०५१ को िनयम ३२(१) 
मा उपभो�ा समूहले काय�योजनाबमोिजम �ा� ह�ने वन 
पैदावारको मा� संकलन तथा िब�� िवतरण गनु�पन�छ 
भ�ने उ�लेख भएको छ । यसै गरी सामदुाियक वन 
�ोत सव��ण माग�दश�न, २०६१ को प�र�छेद–४ को 
िवषयसूचीको ४.३ मा वन पैदवारको ज�मा मौ�दात, 
वािष�क विृ�दर तथा सकंलन गन� सिकने प�रमाण प�ा 
लगाउने त�रकाको उ�लेखन भई सकंलन गन� सिकने 
काठको प�रमाण यिकन गन� िवषयमा �यव�था गरी 
सोको ���यमा वन �ोत सव��ण गरी वािष�क िनका�न 
सिकने प�रमाण प�ा लगाइसकेपिछ हावाह�रीले यिद 
�खह� ढलेका छन् भने �य�ता �खह�को आयतन 
सकंलन गन� सिकने प�रमाणमा घटाई बाकँ� मा� 
िनका�न ुपद�छ । यिद �य�ता ढलेका �खको आयतन 
संकलन गन� सिकने प�रमाणभ�दा बढी छ भने आउने 
वष�को संकलन गन� सिकने प�रमाणमा िमलान गनु�पद�छ 
(सामदुाियक वन �ोत सव��ण माग�दश�न, २०६१) 
भ�ने उ�लेख रहेको छ । वन िनयमावली, २०५१ को 
िनयम ३१ को (१) मा सामदुाियक वनमा गन� नह�ने 
काम भनी काय� योजनाले िनषेध गरकेो काय�लाई 
समेटेको देिखने ।

उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार 
सामदुाियक वनबाट संकलन गन� सिकने काठको 
यिकन गदा� हावाह�रीले ढालेका �खह� समेतको 
यिकन गरी सोबाट बाकँ� रहने प�रमाणमा मा� �ख 
कटान गन� सिकने �यव�था गरकेो देिख�छ । �यसका 
साथै यिद वािष�क संकलन गन� सिकने काठको 
प�रमाण यिकन भई �ख कटान भइसकेको अव�थामा 
हावाह�रीसमेतले �खह� ढाली AAC मा समावेश ह�न 

नसकेको वा नस�ने अव�था भएमा मा� सो वष�को 
AAC मा समावेश ह�न नसकेको प�रमाणलाई दो�ो 
वष�को AAC मा �ाथिमकतासाथ समावेश गनु�पन� र 
�यसपिछ मा� िवउ िदन नस�ने रोगीलगायतका अ� 
�ख कटान गन� पाइने �यव�था रहेको देिखन आयो । 

वािष�क �वीकाय� काठ कटानमा हावाह�रीले 
ढालेको �खह�लाई गणना नै नगरी AAC तयार गन� 
िम�ने अव�था देिखन आउदँैन । वािष�क �वीकृत कटान 
तयार गदा�  नो�सान नभएका, पिछ हावाह�रीले नो�सान 
पारेका �खह�बाहेक दो�ो वष�को AAC मा समावेश 
ह�ने गरी र सो अव�थाबाहेक दो�ो वष�को संकलन 
गन� सिकने काठको प�रमाण अिघ�लै वष� पिहले नै 
िखचेर कटान गन� सिकने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
देिखदँनै । यस म�ुाका ढलापडा,  चोरले काटेका वा 
हावाह�रीले नो�सान पारकेा ज�ता दैवी परी लडेका 
�खह�लाई वािष�क �वीकृत कटान (AAC) िभ� 
पारेको देिखदैँन । यसका साथै सो संकलन गन� सिकने 
�खह�को यिकन गरी गराई वा वािष�क �वीकाय� काठ 
कटान भइसकेपिछ मा� हावाह�रीले �खह� ढालेको, 
चोरह�ले �ख ढालेको, नदी कटान र गोठालाह�ले 
�ख िवनास गरकेो भ�ने यिकन िववरण खलुाएको पिन 
िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट दिेखदँैन । य�तो 
अव�थामा बढी प�रमाणका �खह�को काठ कटान 
गरी राि��य वनअ�तग�तका सामदुाियक वनह�को 
राि��य स�पि�को �पमा रहेको काठ काटी नो�सान 
पारी सरकारी कम�चारीह� र सामदुाियक वनका 
पदािधकारीह� एक आपसमा िमली आफूह�लाई 
फाइदा र सामदुाियक वनलाई हािन नो�सानी प�ुयाएको 
देिखन आउने ।

�माणमा आएको वन पैदावार संकलन 
सहमितस�ब�धी फाइलह� अ�ययन गदा� टेलवा 
सामदुाियक वनबाहेकका अ�य सामदुाियक वनबाट 
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कटान संकलनको लािग िलइएको लगत हेदा�  नदी 
िकनारमा ढलेका, चोरले काटेका, सखुड भई ढलेका, 
आगलागी भई ढलेका, वषा�तका समयमा हावाह�रीले 
ढालेका �खह�को लगत तयार गदा� कुन �ख 
उि�लिखत कुन िकिसमको काय�बाट ढलेको हो भ�ने 
कुरा कैिफयत महलमा उ�लेखै नगरी मनोगत �पले 
लगत तयार गरी काठ कटान संकलनको लािग िट�पणी 
पेस गन� र सदर गन� काय�समेत गरी िज�ला वन 
काया�लयले कटान संकलन आदेश िदई सामदुाियक 
वनको �खह� काटी हािन नो�सानी प�ुयाउने काय� 
गरकेो दिेख�छ । य�तो काय� गन� रा��सेवक सरकारी 
कम�चारीह�लाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ८ को उपदफा (३) मा भएको �यव�थाअनसुार 
कुनै रा��सेवकले उपदफा (१) र (२) मा लेिखएबाहेक 
अ�य कुनै काम गरी सरकारी वा साव�जिनक स�पि� 
बद् िनयतपूव�क कुनै िकिसमले हािन नो�सानी गर े वा 
गराएमा कसुरको मा�ाअनुसार दुई वष�स�म कैद वा 
िबगोबमोिजम ज�रवाना वा दुवै सजाय ह�नेछ भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको छ । य�तो �यव�थाबमोिजम 
कसरुको मा�ाअनसुार �ितवादी बनाइएका िविभ�न 
सरकारी कम�चारीह�लाई जनही ३(तीन) मिहनादेिख 
२(दईु) वष�स�म कैद सजाय गन� गरी िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट भएको फैसला मनािसब देिखने । 

��ततु म�ुाका सामदुाियक वनह�मा रहेका 
�खह� अवैध�पले काटी कटाई �.६५,३९,७४०।– 
बराबरको वन पैदावारलाई हािन नो�सानी प�ुयाएको 
िमिसल संल�न कागजातबाट दिेखयो । उ� िबगोको 
काठ घाटग�ीमा मौजदु रहेको देिखदँा �ितवादीह�ले 
बढी प�रमाणको काठ काटी खाई मासी लाभ िलएको 
देिखदँैन । तसथ� िबगोको हकमा अिनयिमत �पमा 
कटान भएको काठ घाटग�ीमा मौजदु रहेको दिेखएको 
र ती काठह� िब�� गरी िबगो असलुउपर ह�न स�ने 

अव�था िव�मान रहेको देिखएकोले िबगोको हकमा 
दाबी नप�ुने ठह�याई िवशेष अदालत, काठमाड�ले 
गरकेो फैसला िमलेको नै दिेखने ।

उि�लिखत �यव�था, िमिसल सलं�न 
कागजातह�बाट िज�ला वन काया�लय, बिद�या 
र सो मातहतमा काय�रत रहेका �ितवादी 
कम�चारीह�को िमलेमतोमा दाबीका सामदुाियक 
वनह�मा गैरकानूनी�पमा �खह� कटान गरी 
�.६५,३९,७४०।– बराबरको काठ काटी हािन 
नो�सानी प�ुयाउने काय� गरकेो देिखएकोले ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) अनसुार कसरुको 
मा�ाअनसुार �ितवादीह� �भनुाथ�साद यादवलाई 
२(दईु) वष� कैद, ह�रनारायण आचाय�लाई एक वष� 
छ मिहना कैद, सरुजिनिध ितवारीलाई एक वष� कैद, 
िव�ण�ुसाद योगीलाई एक वष� कैद,  �यामनारायण 
झालाई छ मिहना कैद, बोधबहादरु कँुवरलाई छ मिहना 
कैद, ललनकुमार झालाई चार मिहना कैद, उपे�� 
िगरीलाई तीन मिहना कैद ह�ने ठह�याई र सामदुाियक 
वन उपभो�ा सिमितका पदािधकारीलाई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसरु 
गरकेो देिखएकोले �ितवादीह� चडुुवा था�, �ेदशी 
था�, फुलकुमारी था�, धनीराम था�, िवि�तराम 
था�, स�तराम प�रयार, चहरी था�, तलुसी बोहरा, 
भंगीलाल था�, क�हैयाराम चौधरी, राजरुाम चौधरी, 
रामचरण चौधरी, वधुना था�, च��बहादरु था� र 
ओम�काश था�लाई जनही एक मिहना कैद सजाय 
ह�ने एवम् िबगोको हकमा आरोप दाबी प�ुन नस�ने ठहर 
गरी िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७०।३।३ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल 
इित संवत् २०७२ असोज १९ गते रोज ३ शभुम् ।     
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इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७१-CR-०७८१, ०७१-CR-
०९७१, ०७१-CR-११८९, ०७१-CR-११०२,  
०७१-CR-१२३४, कत��य �यान तथा �यान मान� 
उ�ोग, �ीकृ�ण पौडेल िव. नेपाल सरकार, �काश �े�ी 
िव. नेपाल सरकार, ल�मण धमला िव. नेपाल सरकार, 
िकशोर खड्का िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. 
�काश �े�ीसमेत 

सह�ितवादी िकशोर खड्का, ल�मण 
धमलासमेतको मौकाको बयानसमेतका िमिसल 
�माणबाट मतृक जिमम शाहलाइ�  मान�को लािग 
भारतदेिख नेपालमा आएको र टाग�ट बनाएको थाहा 
पाएका �ितवादी �काश �े�ी र �ीकृ�ण पौडेलले 
मान� काय�मा सहमित जनाइ�  म�ुय योजनाकार 
देिखएका ब�ब ुभ�ने ि�लोक िसंहसगँ घटना अिघपिछ 
स�पक�  गरकेो, घटनापूव� र�ेटुर�ेटसमेतमा बसी 
िविभ�न सरस�लाह गरकेो खलेुको र ब�ब ु िसहं र 
िनजले �याएका �यि�ह�लाई बसोबासको �यव�था 
िमलाएको र पटकपटक मोबाइलमा स�पक�  गरकेो 
र यी �ितवादीह�समेतको आचरण �यवहार र 
काय�को प�रणाम�व�प लि�त काय�समेत स�प�न 
भएको देिखएको छ । साथै घटनामा �योग भएको 
मोटरसाइकल र हितयारसमेतलाई लकुाउने 
काय�मा समेत यी �ितवादीह� �ीकृ�ण पौडेल 
र �काश �े�ीको सलं�नता रहे भएको ि�थित 
देिखने । 

�ितवादी �काश �े�ीको मौकाको बयानबाट 
वारदातअिघ अपराध ह�न लागेको सूचना जानकारी 

रहे भएको देिखएकोमा िनज सेवारत �हरी कम�चारी 
देिखएकोमा �यस अपराध रो�न कुनै भूिमका िनभाएको 
नदिेखएको, ब� मतृक जिमम शाह मान� टारगेटमा 
परकेो थाहा पाएकोमा आपरािधक गितिविधमा सलं�न 
�यि�ह�सगँ िनर�तर स�पक� मा रहने, अपराध घटेपिछ 
अपराधीलाइ� भगाउन सहयोग गरकेो देिखएको, साथै 
�ितवादी �काश �े�ीको मौकाको बयान �वे�छा 
िव�� गराइएको पिु� ह�ने कुनै �माण �ितवादीबाट पेस 
ह�नसकेको समेत नदेिखएको र सह�ितवादीह� िकशोर 
खड्का र ल�मण धमला मौका तथा अदालतमा गरकेो 
पोलसमेतका िमिसल सलं�न कागजातबाट �ितवादी 
�काश �े�ीको मौकाको बयान समिथ�त ह�न आएको 
देिखदँा वारदातको योजना र षड्य��मा �ितवादीह� 
�ीकृ�ण पौडेल र �काश �े�ीको सलं�नता देिखन आइ� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १६नं. िवपरीतको 
कसरु गरकेो दिेखन आएकोले सोही नं. बमोिजम िनज 
�ितवादीह� �ीकृ�ण पौडेल र �काश �े�ीलाइ� जनही 
१० वष� कैद ह�ने ठहराएको  स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालत, तथा पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

�ितवादीह� ल�मण धमला र िकशोर 
खड्काको उ� वारदात घटाउने मत स�लाहमा 
सहभागी भई षड्य�� गरकेो भ�ने कुनै ठोस सबदु 
�माणबाट पिु�ट ह�नसकेको दिेखदैँन । िनजह�ले 
अपराधमा संल�न भएका भारतीय �यि�ह�लाई 
मोटरसाइकलमा ग�गब ु र कलंक�स�म प�ुयाएको 
तथा �ीकृ�ण पौडेलले िदएको हितयार भएको झोला 
िव�णमुितमा फाली �माण लोप गरकेो र वारदातपूव� 
र प�चात् �ितवादी �ीकृ�ण पौडेल तथा �काश 
�े�ीसगैँ संल�न रही िनजह�ले लाए अ�ाएको काय� 
गरकेो भनी सािबती बयान गरकेोसमेतबाट िनजह�ले 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. को कसरु गरकेो 
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देिखन आउने ।
मतृक जिमम शाहलाई गोली हा�दा िनजका 

�ाइभर मथरुा मालाकारलाई समेत सोही बखत 
गोली ला�न गएको दिेख�छ । �ितवादीह�को िनज 
मथुरा मालाकारलाई मानु�पन�स�मको योजना षड्य�� 
गनु�पन� कारण रहेको र सोअन�ुपको काय� गरकेोसमेत 
देिखदँैन । अिभयोग दाबीसमेतबाट यी �ितवादीह� 
घटना�थलमा रहे भएको भ�ने दाबी िलनसकेको 
नदेिखदँा �यान मान� उ�ोगतफ�  पिन सजाय ह�नपुन� 
भ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।  

तसथ� म�ुय योजनाकारसगँ वारदातको 
योजना र षड्य��मा सहमित जनाइ�  वारदातपूव� तथा 
वारदातप�ात् संल�न भएको देिखदँा िनज �ितवादीह� 
�ीकृ�ण पौडेल र �काश �े�ीको उ� काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १६ नं. िवपरीतको कसरु 
देिखन आएकोले िनज �ितवादीह� �ीकृ�ण पौडेल र 
�काश �े�ीलाइ� सोही �यानस�ब�धी महलको १६नं. 
बमोिजम जनही १० वष� कैद ह�ने तथा �ितवादीह� 
िकशोर खड्का र ल�मण धमलाले लाए अ�ाएको 
काय� गरी कसरुदारलाइ� भगाउनेसमेतका काय� �ीकृ�ण 
पौडेल तथा �काश �े�ीसगैँ संल�न रही अ� िकिसमका 
मतलबी देिखन आएकोले �ितवादीह� िकशोर खड्का 
र ल�मण धमलालाइ�  �यानस�ब�धी महलको १७(३)
नं. िवपरीतको कसरुमा सोही नं. बमोिजम जनही ३ वष� 
कैद ह�ने ठहराएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।८।३ को फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।५।१० 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल फागनु ८ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CI-१०६२, दता� हक कायमसमेत, 
िनभ�यमान पित �े� िव. आशाकाजी महज�नसमेत

भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभाग, 
अिभलेख शाखा िड�लीबजारको प�ह�, नापी 
काया�लय, काठमाड�को �थलगत सज�िमन 
मचु�ुकासमेतबाट िववािदत िक.नं. ३२९ को ज�गा 
पोता नं. १४४ सगँ िभड्ने िवता� ज�गा भई उ� ज�गामा 
यी ��यथ� वादीह�ले भोगचलन गरकेो दिेखन आएको 
तथा िबता� उ�मलुन ऐन, २०१६ को दफा १२ क 
को कानूनी �यव�थाबमोिजम २०४९ साल आषाढ 
मसा�तस�ममा कसैको नाउमँा रकैरमा प�रणत गरी 
दता� भइनसकेको अव�थामा उ� ज�गा कमाउने �यि� 
यी ��यथ� वादीह�को नाममा दता� हक कायम ह�ने 
गरी भएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

तसथ�, उपयु��बमोिजमको आधार कारणबाट 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट स�ु फैसला 
उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम काठमाड� िज�ला गोगंब ु
गा.िव.स.वडा नं.९ िक.नं. ३२९ को �े�फल ०–७–
०–० को ज�गा वादीह�का नाममा दता� हक कायम ह�ने 
ठह�याएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल 
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल पसु ३ गते रोज १ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी केदार�साद 
चािलसे, ०६८-WO-०१०९, उ��ेषण, अमलेस देवी 
गामी िव. पनुरावेदन अदालत, जनकपरुसमेत

लेनदेनको िफराद पनु�भ�दा अगािड िमित 
२०६५।७।३ मा ठगी म�ुाको िबगो भराउने स�ब�धमा 
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िवप�ी रामबालक म�डलको दरखा�त दता� भई 
मालपोत काया�लय, धनषुाको च.नं. ०६५/०६६ 
२२६८ िमित २०६५।७।७ को प�बाट �व. रामसखी 
देवीका नाउमँा रहेका ज�गा रो�का राखी िबगो भरी 
भराउको काय� स�ु भएको देिख�छ । िनवेिदका वादी, 
िवप�ी �ितवादी रामे�वरदास कथविनयासमेत भएको 
लेनदने म�ुा िमित २०६७।७।८ मा मा� फैसला भएको 
पाइ�छ । िमिसलबाट देिखएको उ� त�यबाट लेनदेन 
म�ुा दता� नह�दँै ठगी म�ुाको अि�तम फैसलाबाट �व. 
रामसखीदवेीको नामका रो�का रहेका ज�गा िनवेिदकाले 
फुकुवा गन� माग गरकेो पाइयो । पर�त,ु लेनदने म�ुा 
फैसला भई िबगो कायम नह�दँ ैअक�  म�ुाबाट पिहले नै 
रो�का रहेको ज�गाको रो�का फुकुवा माग गन� हकदैया 
कपाली तमसकुक� धनी िनवेिदकालाई नह�ने ।  

मलुकु� ऐन, अपतुालीको २ नं. अनसुार 
�व. आमाको अपतुाली खाने हक अिधकार 
िवप�ी रामे�वरदास कथविनयासमेतका छोरालाई 
ह��छ । हा�ोसमेत अपतुाली हक ला�ने स�पि� 
िवप�ी रामे�वरले खाए मासेको ठगीको िबगोमा 
िललाम ह�न लागो भनी िनजबाहेकका अ�य िवप�ी 
छोराह�ले �� उठाउन पाउने अिधकार भए पिन 
िनवेिदका �व. रामसखी देवीको कानूनबमोिजमको 
हक �ा�त �यि� नरहेको ह�दँा िनजले �व. रामसखी 
देवीको अपतुाली स�ब�धमा लेनदेनको रकम नठहद� 
अदालतको आदेशबाट रो�का रहेको ज�गाबाट िवप�ी 
रामबालकको ठगी म�ुाको िबगो भराउन िम�दैन भ�न 
कानूनतः िम�दनै । २०६६ सालमा लेनदेन म�ुा पनु�  
अिघ नै ठगी म�ुाको िबगोमा २०६५।७।३ मा िववािदत 
ज�गा रो�का रहेको देिखयो । यसरी लेनदेन म�ुा 
अि�त�वमा नआउदैँ ठगी म�ुामा अदालतबाट भएको 
अि�तम फैसला काया��वयनका लािग िविधवत रो�का 
रहेको ज�गा ठगी म�ुाको काया��वयन स�प�न नह�दँ ै

फुकुवा ह�न नस�नेसमेत ह�दँा फुकुवा ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेिदकाको िनवेदन िजिकर कानूनस�मत देिखन 
नआउने ।

िनवेिदकाले फुकुवा गन� दाबी गरकेो ज�गा 
लेनदेन म�ुा दता� ह�न ुअिघ ठगी म�ुामा भएको अि�तम 
फैसला काया��वयनका िसलिसलामा अदालतले 
रो�का राखी कारबाही चलाएको र िनवेिदका �व. 
रामसखी देवीको अपतुाली हक खान पाउने हक �ा� 
�यि�समेत नरहेको ह�दँा रो�का रहेका ज�गाबाट 
िवप�ीम�येको रामबालक म�डलको ठगी म�ुाको िबगो 
भराउने कारबाही ह�न स�ने नै दिेखयो । यस ि�थितमा 
िनवेिदकाको िनवेदनअन�ुप तहिसलदार कम�चारीबाट 
फुकुवा गन� गरकेो आदशे निमलेको भनी धनषुा िज�ला 
अदालत, इजलासबाट बदर गन� गरी गरकेो आदेश 
बेरीतको नदेिखएको भनी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको आदेशसमेतमा कुनै कानूनी �िुट रहेको देिखन 
नआउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र �माणबाट 
ठगी म�ुाको िबगो भरी भराउका लािग रो�का रहेका 
�व. रामसखी देवीका नाममा दता� रहेका िक.नं. २०, 
२४, १०४, ५ र १० का ज�गाह� फुकुवा गन� गरी 
तहिसलदारबाट िमित २०६६।११।१४ मा भएको 
आदशे बदर गरकेो धनषुा िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।१२।११ को आदशे प�रवत�न ग�ररहन नपन� 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित 
२०६८।३।२ मा भएको आदेशमा कुनै संवैधािनक र 
कानूनी �िुट नदेिखदँा मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश 
जारी ह�न स�ने दिेखन आएन । िनवेदकको िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल फागनु १७ गते रोज ३ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७१-CR-०३७१, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. पुनाकुमारी कुमाल 

मतृकको टाउकोको पछािड गध�नमािथ ३ 
इ�च ल�बाई ३ इ�च चौडाई २ इ�च गिहरो घाउ रहेको 
भ�नेसमेत घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुकाबाट 
देिखएको छ । काठको िबडँमा फलामको पासो भएको 
बरामद दशी कोदालोलाई �ितवादीले बयान गदा� 
�यसैले �हार गरके� ह� ँ भनी �वीकार गरी सनाखत 
गरकेो पाइ�छ । शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको 
म�ृयकुो कारण Due to Head Injury भनी उ�लेख 
भएकोसमेतका िमिसल सलं�न आधार �माणबाट 
मतृक तलुबहादरु कुमालको म�ृय ु ��यथ� �ितवादी 
पनुाकुमारी कुमालले फलामको पासो भएको कोदालोले 
टाउकोमा �हार गरकेो चोटको प�रणाम �व�प भएको 
पिु� ह�न आउने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. मा ��य�ु उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस 
था�न नसक� जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष 
खवुाएकोमाबाहेक भ�ने श�दले िवष खवुाएको र 
जोिखमी हितयारले हानेको कारण चोट खाने �यि�को 
�यान गएको अव�थामा उ� १४ नं. को वारदात कायम 
ह�न नस�ने भ�ने दिेखन आयो । यहा ँफलामको पासो 
भएको कोदालो जोिखमी हितयारमा पछ�  पद�न भ�ने 
��न उठन स�छ । फलामको धात ुकडा, वजनदार र 
अ� व�तलेु �यसलाई न� गन� नस�ने कारण जोिखमी 
हितयार बनाउन �योग ग�र�छ । �य�तो धातबुाट ब�ने 
कोदालोको पासो खेितपाती �योजनका लािग �योग 
ह�ने अव�थाले सामा�य हितयार मािनने भए पिन 
जोिखमी ह�दँनै भ�न सिक�न । फलामको धातबुाट ब�ने 
कोदालोले मािनसको टाउकोमा �हार गदा� मािनस मन� 

स�छ भ�ने कुरा सामा�य समझ भएको �यि�ले पिन 
अनमुान गन� कुरा हो । अक�तफ�  मादक पदाथ� सेवन गरी 
माि�एको मतृकले गालीगलौज गरी कुटिपट गद� गदा� 
सामा�य अव�थामा रहेक� �ितवादीलाई भागडौड गन�, 
हार गहुार गन� पया�� अव�था ह�दँाह�दँ ै�यतातफ�  नलागी 
मतृकलाई कोदालोको पासो ज�तो जोिखम व�तलेु 
िनजको संवेदनशील अङ्ग टाउकोमा हानेको अव�था 
ह�दँा �यान िलने इवी नभएको भ�न पिन उपय�ु 
ह�दैँन । जोिखमी हितयारले हानेको चोटबाट म�ृय ुभएको 
पिु� भएमा �यसरी हा�ने �ितवादीको मतृकलाई मान� 
मनसाय िथएन भनी १० वष�मा� सजाय गदा� उ� १४ 
नं. कानूनको �ितकूल ह�न जानेसमेत देिखयो । अतएब 
फलामको कोदालोको पासाले हािन मतृकको म�ृय ु
भएको वारदातलाई सामा�य लाठा ढंुगाको �हारसरह 
�हण गरी मतृकलाई मान� पूव��रसइवी र मनसाय 
नभएको भनी �ितवादी पनुाकुमारी कुमाललाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम सजाय 
गरी पनुरावेदन अदालत, बटुवलसमेतबाट भएको 
फैसला �िुटपूण� रहेको देिखन आउने । 

िमिसल संल�न रहेका त�यबाट फलामको 
कोदालोले हा�दा मािनस मन�स�छ भ�ने स�भािवत 
प�रणामतफ�  हे�का नराखी �ितवादी ए�लैले मतृकको 
टाउकोमा कोदालोले हानेको चोटका कारण मतृकको 
म�ृय ुभएको वारदात पिु� भएको ह�दँा ��यथ� �ितवादी 
पनुाकुमारी कुमाललाई मलुकु� ऐनस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजम सजाय गन� गरकेो स�ु एवम् पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई ऐ. 
महलको १३ नं. को देहाय ३ नं. बमोिजम िनजलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहन� ।

िमिसल संल�न स�पूण� �माणबाट घटनाको 
कारक �वयम् मतृक देिखएका छन् । मतृक र �ितवादी 
लो�ने �वा�नीको नाताको देिखन आएको, मानु�पन� 



16

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, पसु - २

पूव��रसइवी केही नभएको, त�काल �रस था�न नसक� 
कोदालोको पासाले िहका�उदँा म�ृय ुभएको देिखएको, 
�ितवादीले �याियक इ�साफको लािग सहयोग प�ुने 
गरी अदालतमा बयान गरकेो दिेखदँा त�कालको 
आवेशलाई भिवत�य हो क� भ�नेस�मको अव�था ह�दँा 
कानूनअन�ुप ��यथ� �ितवादीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गदा�  चक� पन� जाने िच�ले 
देिखएको ह�दँा ��यथ� �ितवादी पनुाकुमारी कुमाललाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. अनसुार कैद वष� १० (दश) 
मा� ह�ने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणबाट 
��यथ� �ितवादी पनुाकुमारी कुमाललाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम कैद वष� 
१० ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
िमित २०७०।९।२२ मा भएको फैसला निमलेको 
ह�दँा उ�टी भई ऐ. महलको १३ नं. को देहाय ३ नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय ह�ने 
ठहछ�  । वारदातको �कृितबाट �ितवादीलाई ऐनबमोिजम 
सजाय िददँा चक� ह�नजाने िच�ले देिखएको ह�दँा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद वष� १० 
(दश) मा� ह�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख २९ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७०-WO-०५०३, �ितषेध / परमादशे, 
िदनेश ि�पाठी िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद््को 
काया�लयसमेत 

िवप�ी लाले��कुमार म�डलउपर म�ुा 
चली म�ुाको कारबाहीको �ममा सफाइ� पाइसकेको 
देिखदँा िनज िवप�ी लाले��कुमार म�डल िव�� 
महो�री िज�ला अदालतमा दायर रहेको कत��य 

�यान म�ुालाई िफता� िलने अव�था रहेको भ�ने 
आधार नै नदेिखएकोले म�ुा िफता�स�ब�धी कुनै 
�कृया नचा�न ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा �ितषेध 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको िनवेदन दाबी हालको 
अव�थामा औिच�य पूण� नदेिखएकोले िनवेदकको सो 
िनवेदन मागदाबीतफ� समेत �वेश ग�ररहनपुन� नै देिखन 
नआउने ।

सिंवधान  सभाका  सद�यको 
अयो�यतास�ब�धी ��मा कारबाही र िकनारा गन� 
अिधकार संिवधान सभा अदालतलाइ� रहेको अव�थामा 
िनज लाले��कुमार म�डलको यो�यतास�ब�धी ��मा 
सोही अदालतबाट कारबाही िकनारा ह�न स�ने गरी 
वैकि�पक कानूनी उपचारको माग� �श�त रहेको 
अव�थामा सोस�ब�धी ��को िनराकरण नगरी वा 
नह�दँै सभासदको लािग अयो�य मा�न सिकने  वा 
सभासदसमेतका हैिसयतले काम काय� गन� रोक 
लगाउन सिकने अव�थासमेत नदेिखएकोले ��ततु 
�रट िनवेदनको मा�यमबाट सभासदको हैिसयतले 
कुनै काय� नगनु�  नगराउन ु भनी रोक लगाउन िम�ने 
अव�थासमेत नदेिखने ।

तसथ� िवप�ी लाले��कुमार म�डललाइ� 
िनवेदन मागबमोिजम प�ाउ गरी अदालतमा उपि�थत 
ग�ररहनपुन� र िनल�बन गनु�पन� अव�थाको िव�मानता 
�थम�ि� (Prima facie) मै दिेखन नआएको तथा 
िनज िवप�ी �ितवादी लाले�� कुमार म�डलका 
िव�� चलेको म�ुामा अदालतबाट जारी भएको 
�यादिभ�ै िनज अदालतमा उपि�थत भई साधारण 
तारखेमा रहेको र म�ुा िकनारा ह�दँा महो�री िज�ला 
अदालतबाट सफाइसमेत पाइसकेको देिखएको 
अव�था ह�दँा म�ुा िफता� िलने अव�था नै नदेिखदँा 
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�नपुन� देिखन नआएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-CR-०८४८, डाकँा चोरी, नेपाल 
सरकार िव. अकरम अलीसमेत 

��ततु वारदातमा फरार �ितवादी अिम�ल 
अहमद र ��यथ� �ितवादीह� मोहमद क�र�जन 
अहमद, अिनल ि�वेदी, मसु�ुि�न शाह र गलुाम 
वा�रससमेत भई जाहेरवालाह�को घरमा राितको 
१२:३० दिेख ३:०० बजेको समयिभ� हितयारसिहत 
�वेश गरी डर धाकध�क� िदई िनजह�लाई बो�न 
निदई घर तोडफोड गरी बरामद भएका व�तहु� चोरी 
गररे लगेको कुरा िमिसल संल�न त�यबाट �मािणत 
भएको अव�थामा �ितवादीह�को कसरु मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलको ६ नं. अनसुार डाकँा वारदाताको 
देिखन आयो । अतः �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलको ६ नं. बमोिजम सजाय गनु�पन�मा 
��यथ� �ितवादीम�येको गलुाम वा�रसलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदएको र अ�य ��यथ� �ितवादीह� 
मोहमद क�र�जन अहमद, अिनल ि�वेदी र मसु�ुि�न 
शाहले चोरीको १२ नं. र ऐ. को १४ नं. को देहाय 
२ नं. बमोिजम जबरज�ती चोरीको कसरु गरकेो 
भनी िनजह�लाई जबरज�ती चोरीमा सजाय गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदस�म िमलेको 
देिखन नआउने ।

अिभयोग दाबीअन�ुपको धनमालको िबगो 
कायम नगरी बरामद सामानको मा� िबगो कायम 
गरकेो िमलेन भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� 
राितको समयमा चोरीको वारदात भएको छ । चोरी 

भएकै समयमा �हरीलाई सूचना गरी त�कालै �हरीले 
खोज तलास गदा�  ��यथ� �ितवादीह� गलुाम वा�रस 
र अिनल ि�वेदीसिहत चोरीका मालव�त ु ��यथ� 
अकरम अलीको घरबाट बरामद भएको छ । फरार 
�ितवादीले अ� माल व�त ुलगेको भनी पोल गर ेपिन 
िमिसल सलं�न त�यबाट सो पोल व�तगुत �पमा 
�मािणत ह�नसकेको ि�थित पिन छैन । जाहेरी बेहोरा 
र जाहेरवालाह�को अदालतमा भएको बकप�लाई 
मा� आधार मानी अिभयोगमा दाबी ग�रएअनसुारको 
बरामद नभएको माल व�तकुो पिन िबगो कायम गरी 
�ितवादीह�लाई ज�रवाना सजाय गन� �यायसङ्गत 
नह�ने ह�दँा बरामद नभएका सामानह� चोरी गरकेो 
िबगोमा समावेश नह�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलासमेत िमलेकै दिेखन आउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत कानूनी आधार 
र कारणबाट ��यथ� �ितवादी गलुाम वा�रसले 
अिभयोग दाबीको कसरुबाट सफाइ पाउने र ��यथ� 
�ितवादीह� महमद क�र�जन अहमद, अिनल 
ि�वेदी र मसु�ुि�न शाहलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
चोरीको १४ नं. को देहाय २ नं. अनसुार सजाय 
गरकेो ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट 
िमित २०६९।३।२८ मा भएको फैसला निमलेको 
ह�दँा सो हदस�म उ�टी भई ��यथ� �ितवादीह� 
गलुाम वा�रस, महमद क�र�जन अहमद, अिनल 
ि�वेदी र मसु�ुि�न शाहले अिभयोग दाबीबमोिजम ऐ. 
महलको ६ नं. को पिहलो पटक डाकँाको कसरु गरकेो 
पिु� भएको ह�दँा ऐ. महलको १४ नं. को देहाय ४ नं. 
अनसुार िनजह�लाई जनही ६ वष� कैद र बरामद िबगो 
�.२७,००८।- र सोको डेढी �.१३,५०४।- समेत 
ज�मा �.४०,५१२।– ज�रवानाको सजायसमेत ह�ने 
ठहछ�  । फरार �ितवादी अिम�ल अहमदका हकमा म�ुा 
म�ुतबीमा राखी ��यथ� �ितवादी अकरम अलीलाई 
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ऐ. चोरीको २० नं. बमोिजम २७,००८। ज�रवाना 
गरी र ऐ. १२ नं. अनसुार १ मिहना कैद सजाय 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  किपलमणी गौतम
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०७४२, घर खाली 
ग�रपाउ,ँ राज कुमार थापा �े�ी िव. िव�णु वहकरीसमेत 

वादीको िक.नं. ७७४ िभ� पूण�भ� थापाको 
अंश भागमा परकेो घर भए तापिन िनजबाट वादीको 
हकमा �याउन र घर खाली गराउनका लािग सािधकार 
िनकायबाट ख�रद िब��, रिज��ेशन गरी आिधका�रक 
�पमा हक ह�ता�तरण गरकेो देिखनपुन�मा �यस�कार 
रिज��ेशन नभई गरकेो भिनएको घरायसी िलखतलाई 
मा�यता िदन मलुकु� ऐन, रिज��ेशनको १ नं. ले 
निम�ने भएको ह�दँा कानूनअनकूुलको �कृयाबाट 
आएको नदेिखएकोले िफराद दाबीबमोिजम घर खाली 
गराउनपुन� अव�थाको िव�मानता नदिेखनकुा साथै 
कानूनबमोिजम िववािदत घरमा वादीको हकदैयासमेत 
�थािपत भएको नदेिखएको ह�दँा घर खाली गराउने 
गरी भएको  स�ु िज�ला अदालतको फैसला उ�टी 
गरी आ�नो हकदैया नै नपगेुको घर खाली गराई 
मा�न वादीको हकदैया नभएकोले िफराद खारजे 
ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट िमित 
२०७१।३।३० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल पसु २१ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०६३५, लेनदने, 
छेदन�साद ितवारी िव. जनाद�न पा�डे 

वादीले पेस गरकेो �.३,००,०००।– को 
तमसकु हेरी �ितवादीले उ� तमसकु िकत� जालसाजी 
गरी बनाएको हो भनी बयान गरकेोमा िववािदत िलखत 
परी�ण गन� पठाएको देिखयो । परी�ण �ितवेदनबाट 
उ� िलखतको िशरमा लागेको �या�चेसगँ �ितवादीको 
�या�चे िभडेको भ�नेसमेतको �ितवेदन �ा�त भएको 
देिख�छ । िलखत जाचँ गन� िवशेष�ले अदालतमा 
आई बकप� गरी उ� �ितवेदन �यहोरालाई समथ�न 
ग�रिदएको अव�था देिखएको छ । यसरी �ितवेदनमा 
उि�लिखत �यहोरालाई िवशेष�ले अदालतमा आई 
बकप� ग�रिदएको अव�थामा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २३ ले �माणमा ला�ने नै दिेखने । 

िवशेष�को बकप�बाट समेत �या�चेह� 
��ट�पमा नउि�एकाले नमूनासगँ तलुना गरी जाचँ 
गन� नसिकएको मा� हो, ती �या�चेह� नमूनासगँ 
िभड्दनै भ�ने कुरा �ितवेदनमा उ�लेख भएको होइन 
भनी �प� खलुाई बकप� ग�रिदएको अव�थासमेत 
देिख�छ । यसबाट िलखतमा लागेका �या�चेह�म�ये 
तलुना गन� सिकएको िलखतको िशरको �या�चे िभडेको 
र अ�य �या�चे भने नमूनासगँ तलुना गन� नसिकने 
अव�थाको भएको भ�ने देिखएकोले नमूनासगँ 
निभडेको भनी भ�न सिकने अव�थसमेत नरहने ।

िलिखत�पमा कपाली तमसकु �माणको 
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�पमा पेस भइरहेको र सोलाई अ�यथा भ�न सिकने 
ठोस सबदु �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा मौिखक 
कुरालाई िव�वास गन� सिकने कुनै कानूनी आधार 
रहे भएकोसमेत नदेिखएकोले वादीले �ितवादीबाट 
कानूनबमोिजम सावँा�याज भराई िलन पाउने नै 
देिखयो । तसथ� तमसकुबमोिजमको �.३,००,०००।–
�पैयाकँो कानूनबमोिजम सावँा �याज �ितवादीबाट 
वादीले भराई पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको िमित २०६९।१।१७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल पसु २१ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CI-०२८७, िनषेधा�ा, िवमलादेवी 
िघिमर ेिव. अि�बका कोइरालासमेत 

आ�नो ज�गा कसैले िखचोला गरमेा सो 
िखचोलाउपर कानूनबमोिजम पीडक �यि�उपर 
िनवेदकलाई ज�गा िखचोला म�ुा दायर गन� माग� 
रहेको नै देिख�छ । सामा�यतः अ�यायमा परकेा 
�यि�ले वैकि�पक उपचारको माग� नभएको अव�थामा 
मा� �रट �े�बाट उपचार पाउने कानूनी िस�ा�त 
रहेको छ । यसै स�दभ�मा ...वैकि�पक उपचारको 
माग� ह�ँदाह�दँ ै असाधारण अिधकार�े�बाट बो�न 
निम�ने । (ने.का.प.२०६९ िन.नं. ८९३४ अङ्क 
१२) भनी िनवेदक अिन��कुमार साहसमेत िव�� 
कृिष िवकास ब�क िल. शाखा काया�लय, दहुवीसमेत 
भएको उ��ेषणय�ु परमादेश म�ुामा यस अदालतबाट 
िस�ा�त �ितपादन भएको छ । िनवेदकलाई ��ततु 
िववादमा िपरमका� परमेा वैकि�पक उपचारको माग� 

रहेकोले ��ततु िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको 
आदशे जारी गनु�पन� देिखएन । यसथ�  स�ु पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरले ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�याई गरकेो फैसला िमलेको नै देिखयो । आ�नो 
ज�गा कसैले िखचोला गरकेो अव�थामा �चिलत 
कानूनी �यव�थाबमोिजम वैकि�पक कानूनी उपचारको 
माग� अवल�बन गनु�पन� र िनवेिदकाले िजिकर िलएको 
पखा�लको हक बेहकस�ब�धी �माण बझुी यिकन 
गनु�पन� कुरामा ��ततु िनवेदनबाट िन�पण ह�न स�ने 
नै दिेखने ।

अतः उि�लिखत ियनै िनवेदकले ियनै 
िवप�ीह�उपर मोरङ िज�ला अदालतमा लटुिपट 
म�ुाह� दायर गरकेो अव�था र िनवेदकलाई ��ततु 
िववादको स�ब�धमा वैकि�पक उपचारको माग� रहेको 
अव�थामा िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरले िमित २०६९।११।१४ मा 
गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CI-००८४, उ��ेषण / परमादेश, 
िवमलादेवी िघिमर ेिव. �वेता कोइरालासमेत 

ियनै �रट िनवेदक र ियनै ��यथ�ह�बीच 
चलेको घर हटाई चलन चलाई पाउ ँ भ�ने म�ुामा 
मोरङ िज�ला अदालतबाट िवमलादेवी िघिमर ेदता�को 
सािबक मोरङ िज�ला, बखरी गा.िव.स. वडा नं. ७ख 
हाल िज�ला मोरङ, िवराटनगर उपमहानगरपािलका 
वडा नं. ६(ख) िक.नं. ९९५ र िक.नं. १००२ को 
ज�गामा कुनै पिन िकिसमको संरचना िनमा�ण काय� 
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नगनु� , नगराउन,ु िनमा�ण काय� गन� लागेको वा ग�ररहेको 
भए ��तुत म�ुाको िन�पण नभएस�म यथाि�थितमा 
रा�न ु भनी िमित २०७१।६।६ मा आदेश भएको 
देिख�छ । िस�ा�तत: वैकि�पक उपचारको बाटो 
नभएको अव�थामा मा� �रट �े�बाट उपचार �ा� गन� 
सिक�छ । ��ततु म�ुामा यी िनवेदकले दाबीको ज�गामा 
िवप�ी �वेता कोइरालाले घर बनाएउपर मोरङ िज�ला 
अदालतमा म�ुा दायर गरकेो दिेखएको ह�दँा सोही 
म�ुाबाट आव�यक �माण बझुी �माणको मू�याङ्कन 
गरी कानूनबमोिजम मोरङ िज�ला अदालतले फैसला 
गन� स�ने दिेख�छ । य�तो अव�थामा ��ततु म�ुाको 
म�ुय िववादको िवषयमा वैकि�पक उपचारको 
माग� अवल�बन भइरहेको अव�थामा उ��ेषणय�ु 
परमादशेको आदशे जारी ह�ने अव�था देिखएन । तसथ� 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरले गरकेो फैसला िमलेको नै देिखने । 

अतः ियनै िनवेिदकाले ियनै िवप�ीह�समेत 
उपर यसै िववादको िवषयमा मोरङ िज�ला  
अदालतसम� हक कायम घर हटाई चलन म�ुा दायर 
गरी सोही म�ुामा उ� अदालतबाट िववािदत ज�गामा 
िनमा�णाधीन घर िनमा�ण काय� नगनु� , नगराउन ुर िनमा�ण 
काय� भएको भए हाललाई यथाि�थितमा रा�न ु भनी 
आदेशसमेत भइसकेको प�र�े�यमा वैकि�पक कानूनी 
उपरचारको माग� अवल�बन ग�रसकेको दिेखएको 
अव�था िव�मान ह�दँा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषणय�ु परमादेशको आदशे जारी नगरी ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरले िमित २०७१।१०।१९ मा गरकेो फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६८-WO-०५०९, उ��ेषण, 
उमेश �साद िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद््को 
काया�लयसमेत 

नेपाल सरकारको भोगािधकारस�ब�धी नीित 
सरकारको नीितगत िवषय भएको र य�तो नीितगत 
िवषयमा िनद�शन िदने गरी िनण�य गन� अिधकार 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई नरहेको 
ह�दँा यसरी कानूनले िदएको �े�ािधकारभ�दा बािहर 
गई नेपाल सरकारको भोगािधकारस�ब�धी नीित, 
२०६२ को सीमािभ� रही ग�रने काम कारबाहीलाई 
रो�ने स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िनण�य गरी रो�न गरकेो प�ाचार त�काल 
�चिलत नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३, हाल 
�चिलत नेपालको संिवधान तथा कानूनले �दान 
गरकेो अिधकार �े�िभ�को पन� देिखन नआएको ह�दँा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले सरकारी 
ज�गाको भोगािधकार �दान गन� काय� रो�ने गरी िमित 
२०६८।८।७ मा गरकेो िनण�य तथा सोको आधारमा 
भएका प�ाचारसमेत उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल पसु १८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०६८-WO-०७१८, उ��ेषण 
/ परमादेश, चेतनारायण राय था� िव. चि��का 
थ�नीसमेत
 वादीले दायर गरकेो अंश नामसारी म�ुामा 
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वादीले िक.नं.ह� २०, २१, २८, ३८, ४४, ६९, 
१००, १११, १४६ र १६९ को ज�गाह�बाट आधा 
अंश पाउने ठहरी फैसला भएको ती ज�गाह�को पिन 
शेषपिछको बकसप� भएकोले िलखत बदर म�ुामा वादी 
दाबी नप�ुने ठहर गदा� यी दईु फैसला पर�पर िवरोधी 
ह�नजाने भई अंश म�ुामा भएको फैसला काया��वयन 
गन� बाधा पला� भनेर अशं म�ुामा भएको फैसलाको 
काया��वयनलाई सिजलो पान�का लािग िलखत बदर 
म�ुाको फैसलामा उ� बोली परकेो पाइ�छ । उ� 
फैसलाबाट परमदेवीले वादीको अंश प�ुने ज�गासमेत 
बकसप� गरकेो अवैध ठह�याई सो हदस�म उ� 
िलखत बदर गरकेो र परमीदवेीले आफूखसुी गन� पाउने 
बाकँ� आधा ज�गाको िलखत यथावत् कायम राखेको 
र वादीको हक मा� बदर भएको शेषपिछको बकसप� 
िलखतका ज�गाह� वादीले अशं म�ुाको फैसला 
काया��वयनबाट �ा� ग�रसकेको कुरा �प� दिेख�छ । 
अंश र िलखत बदर म�ुाको िवषयव�त ुएउटै दिेखएको 
र दवैु म�ुाको फैसलाबाट िनवेदकले उही र उि�कै 
ज�गा �ा� गरकेो र सोहीबमोिजम फैसला काया��वयन 
भएको देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�  परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल जेठ १० गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७३-WH-००११, ब�दी��य�ीकरण, 
राम�साद चौलागाई िव. पुनरावेदन अदालत, 

पाटनसमेत 
बद ्िनयत वा �व�ृ भावना िलई वा कानूनको 

उिचत �कृया नप�ुयाई ब�दीलाई थनुामा राखेको 
अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको आदेशबाट थनुाम�ु 
ग�रने ब�दी��य�ीकरणको म�ुय उ�े�य हो । ��ततु 
िववादमा भ�परु िज�ला अदालतको फैसलाले 
लागेको कैद सजाय असलुउपर गन� �ममा िनवेदकलाई 
प�ाउ गरी कैद पजु� िदई कैदमा राखेको दिेख�छ । 
िनवेदकलाई अिधकार�े�भ�दा बािहर गई बद ्िनयत वा 
�ब�ृ भावना िलई कानूनिवपरीत प�ाउ ग�रएको भ�ने 
देिखदँनै । यिु�य�ु आधार कारण िबना कानूनबमोिजम 
भएको फैसला काया��वयनको �ममा भए गरकेा काम 
कारबाहीबाट वैयि�क �वत��ताको हरण भएको मा�न 
िम�दैन । य�तो अव�थामा मागबमोिजमको आदेश 
जारी गदा�  अदालतको अि�तम भई बसेको फैसला 
िन�तेज भई काया��वयन ह�न स�दनै । अदालतको 
फैसला काया��वयन नह�न ुभनेको द�डहीनताले ��य 
पाउन ुहो । फैसला अि�तमताको िस�ा�तले पिन स�म 
अदालतबाट भएको अि�तम फैसला काया��वयन यो�य 
ह�ने । 

अतः िनवेदकको नाउकँो �याद रीतपूव�क 
तामेल भएको देिखएको, �याद तामेल ग�रएको 
वडाबाहेक अ�य�ै वतन छ भ�ने त�य नदिेखएको, 
िनवेदकलाई स�म अदालतबाट भएको सजाय 
काया��वयन गन� स�दभ�मा कैदमा पठाएको देिखदँा 
बद ्िनयत वा  �वतृ भावना राखी वा कानूनिवपरीत 
थनुामा राखेको नदेिखएको र स�म अदालतको अि�तम 
फैसला काया��वयन यो�य ह�ने भएकोले कानूनबमोिजम 
िनवेदकलाई िदइएको कैदी पजु�बाट िनवेदकको 
सिंवधान �द� �वत��ताको हक र �व�छ सनुवुाइको 
मौका पाउने सवंैधािनक हकमा आघात पगेुको मा�न 
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िमलेन । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।                                 
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा  
इित सवंत् २०७३ साल असोज १० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७१-CR-०१३२ र ०७१-CR-
०२३९, लाग ुऔषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार िव. 
अजु�न साह, अजु�न साह िव. नेपाल सरकार 

शङ्का र अनमुान �यि�का िनजी कुरा ह�न् 
यसले �माणको �प िलन स�दैन । प�ाउ पदा�को 
समयमा यी �ितवादीको उमेर १७ वष�को क�ा ७ मा 
पढ्ने �यि� रहेको भ�ने देिख�छ । अप�रप�व उमेरका 
यी पनुरावेदक �ितवादी रातको समयमा िहरासतबाट 
भा�दासगैँ प�ाउ परीसगैँ िहरासतमा बसी हेलमेल 
भएका �ितवादी च��शेखर ग�ुाको साथमा लािग 
गएको �वाभािवक अव�था र प�रि�थित देिख�छ ।  
यसरी त�कािलन अव�था र प�रि�थितलाई िवचार 
गदा� रातको समयमा अ�य थुनवुाह�को साथमा 
िहरासतबाट िन�कने �ममा अका� �ितवादी च��शेखर 
ग�ुाको साथमा लािग गएको भ�ने आधारबाट मा� यी 
दईु �ितवादीह�बीच पूव� िचनजान र कारोबार रहेछ 
भनी यी �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गन� िववेकस�मत 
नह�नकुा साथै �माण कानूनका �चिलत िस�ा�त र 
�माणको भारस�ब�धी कानूनी �ावधानअन�ुप भ�न 
िम�ने नदिेखने । 

व�ततुः जनु म�ुाको अनसु�धानको लािग 
िहरासतमा िलइएको िथयो, सो म�ुामा िमिसल संल�न 
�माणह�बाट पनुरावेदक �ितवादीले आरोिपत 
कसरु गरकेो �मािणत ह�न नआएको यस अव�थामा 
सो म�ुाको अनसु�धानको �ममा िहरासतबाट 
भागेको कसरुमा कसरुदार ठहर गन� कानूनस�मत ह�ने 

नदिेखने । 
कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(४) मा 

“कुनै थुनवुा भागेमा म�ुा फैसला भएपिछ िनजलाई 
भएको सजायमा िनजले भा�नभु�दा अिघ थनुामा 
बसेको अविध क�ा गरी बाकँ� ह�ने सजायमा डेढी 
बढाई सजाय कायम गरी �यसमा िनज भा�नभु�दा अिघ 
वा पिछ थुनामा रहेको ज�मा अविध क�ी गरी बाकँ� 
रहन आउने सजाय ह�नेछ ।” भ�ने कानूनी �यव�था 
देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार जनु म�ुाको 
अनसु�धानको �ममा थुनवुालाई थुनामा रािखएको हो, 
सो म�ुा फैसला ह�दँा सो म�ुामा थनुवुा कसरुदार ठहरी 
सजाय भएको अव�थामा मा� थनुवुा भागेको कसरुमा 
समेत सो मूल म�ुामा भएको सजायमा डेढी बढाई सजाय 
कायम गनु�पन� देिख�छ । तर मूल म�ुामा कसरु गरकेो 
�मािणत नभई थनुवुा िनद�ष देिखएको अव�थामा 
थनुवुा भागेको कसरुमा समेत सजाय ह�न स�ने देिखन 
आएन । तसथ� यी पनुरावेदक �ितवादीले लाग ुऔषध 
म�ुामा वादी प�ले िनजको अिभयोग �मािणत गन� 
नसकेको कारणबाट िनज पनुरावेदक �ितवादीले लाग ु
औषध म�ुाबाट उ�मिु� पाउने देिखएकोले सोही मूल 
म�ुाको ज�रयाबाट उठेको िहरासतबाट भागेको कसरुमा 
समेत सजाय कायम गन� कानूनतः िम�ने नदेिखने । 

पनुरावेदक �ितवादी अजु�न साहलाई म�ुय 
अिभय�ुको मितयार देिखन आएको भनी लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को १७ अनसुार ५ वष� कैद 
र �.३७,५००।– ज�रवाना तथा िहरासतबाट भागेको 
कसरुमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(४) 
अनसुार थप ७ वष� ६ मिहना कैद र �.५६,२५०।– 
ज�रवानासमेत गरी ज�मा १२ वष� ६ मिहना कैद 
�.९३,७५०।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७०।१२।१८ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई पनुरावेदक 
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�ितवादी अजु�न साहले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७३ साल असोज १० गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CI-०००१, िनषेधा�ा, 
रामसागर ठाकुर बडहीसमेत िव. रामजसी कुमारी बडही 

पनुरावेदकह�ले िलिखत जवाफमा 
िनवेदकले आ�नो घरको फोहर मैला, ट् वाइलेटको 
पानी, पाइपको पानी फा�न ुभएन भनी उ�लेख भएबाट 
यी दवैु प�बीच मनमटुाव भएको दिेख�छ । िनवेदक 
��यथ�को हक भोगको ज�गामा रहेको पखा�ल भ�काई 
घरबाहेकको खाली ज�गा क�जा गन� आशङ्का भएको 
भनी िनवेदन िदएको र यी पनुरावेदकम�येका बा�टीनी 
बडहीनको ज�गाको साधँ िसमाना जोिडएको दिेखदँा 
िनवेदकका नाउमँा दता� रहेको िक.नं. ३३८६ को 
ज�गामा िनवेदकले अ� कसैको �यवधान िबना अ� 
कसैलाई असर नपन� गरी उपयोग र उपभोग गन� पाउने 
नै देिखने । 

तसथ� िनवेदक रामजसी कुमारी बडहीका 
नाउ ँदता�को िक.नं. ३३८६ को घरज�गा र सो ज�गामा 
बनेको पखा�ल भोगचलन गन� कुनै िकिसमको अवरोध 
नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा िनषेधा�ाको 
आदेश जारी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट िमित २०७१।११।२९ मा भएको आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
इित सवंत् २०७३ साल काि�क ११ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०८१७, लेनदने, 
सोनालाल सहनी िव. जय�काश महतो 

�ितवादीले पेस गरकेो स�कल भरपाईका 
स�ब�धमा वादीले उ� भरपाई िकत� त�रकाबाट तयार 
गरकेो हो भरपाईमा लागेको दवैु �या�चे छापसगँ आ�नो 
�या�चे छाप िभडाई िविध िव�ान �योगशालाबाट 
जाचँ गराई पाउ ँभनी बयान गरी जचँाई पाउ ँभनी पनुः 
िनवेदनसमेत िदएको देिख�छ । वादीको मागबमोिजम  
स�ु अदालतबाट उ� भरपाईलाई िवशेष�सम� 
उ� भरपाई जाचँको लािग पठाई िवशेष�ले वादीको 
सिहछाप उ� भरपाईमा परकेो सिहछापसगँ िभड्छ 
भनी �ितवेदन िदएको देिख�छ । उ� �या�चे सिहछाप 
जाचँ गन� िवशेष�ले आ�नो रायलाई पिु� ह�ने गरी 
बकप� गरकेोसमेत देिख�छ । वादी �वयम् ले उ� 
भरपाई जचँाई पाउ ँ भनी माग गरी उ� भरपाईको 
अि�त�वलाई �वीकार ग�रसकेपिछ उ� भरपाई जाचँ 
भई �ा�त �ितवेदनलाई �वीकार गिद�न भनी भ�न 
िम�ने नदेिखने । 

िलखत परी�णको द�ता हािसल गरकेा 
िवशेष�ह�को राय �याय स�पादनको सहजताको 
लािग भएको त�यमा िववाद छैन । वै�ािनक त�रकाले 
िववािदत िलखतको परी�ण ह�ने ह�दँा िवशेष�को 
रायलाई िव�वास नगन� मनािसब आधार र कारण भएमा 
बाहेक िनजले �य� गरकेो रायलाई अ�वीकार गन� 
िम�दैन । ��ततु िववािदत भरपाईमा पिन िवशेष�बाट 
परी�ण भई रायसिहतको �ितवेदन िमिसल सामेल 
रहेको देिख�छ । िनजको उ� रायसिहतको �ितवेदन 
र बकप�लाई अ�यथा हो भनी भ�न िम�ने नदिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
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�ितवादीले वादीसगँ िलएको कजा�को सावँा र �याज 
एकम�ुट बझुाई वादीले ग�रिदएको भरपाईलाई िकत� 
गरकेो ठह�याएको बारा िज�ला अदालताबाट िमित 
२०६९।११।३० मा भएको फैसला उ�टी ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७०।५।२३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७३ साल काि�क ११ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१७१३, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. बुि��साद 
गु�ङसमेत

जाहेरवाला इ��कुमार ग�ुङले जाहेरी 
दरखा�तमा उि�लिखत रकमम�ये कुन �ितवादीले 
के कित रकम बझेुको हो भनी रकम बझेुको िबल 
भरपाईसमेतका कुनै िलखत पेस गन�सकेको 
देिखदँैन । �यसैगरी यी जाहेरवालाले आ�नो जाहेरी 
�यहोरालाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गन� सकेको पिन 
देिखदँैन । जाहेरवाला र िनजको �ीमती ओमकुमारी 
ग�ुङको �वेशा�ा (VISA) को �ितिलिप हेदा� सो 
VISA मा मलेिसया इिम�ेसनबाट VISA PASS 
को �ट् या�पको �यहोरामा “Thirty (30) Days 
on Social visit only” भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ ।  जाहेरवाला इ��कुमार ग�ुङ र िनजक� 
�ीमती ओमकुमारी ग�ुङलाई Malaysian High 
commission in Nepal ले िदएको VISA मा 
Tourist Visa for 3 week भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । �ितवादी  कृ�ण ग�ुङको  �ीमती LU FUL 
ले Malaysian High commission in Nepal लाई 
लेखेको प�मा यी जाहेरवाला कृ�ण ग�ुङको नाताको 

�यि� भएकोले तीन स�ताहाको लािग मलेिसया �मण 
गन� िन�तो िदएकोसमेतको �यहोरा उ�लेख भएबाट 
िनज जाहेरवाला र िनजको �ीमतीले �ा� गरकेो VISA  
हेदा�  वैदेिशक रोजगारीको लािग भएको नभई �मणमा 
गएको देिखने ।

जाहेरवाला र िनजको �ीमती ओमकुमारी 
ग�ुङलाई िवदेश पठाइिदने भनी �ितवादीह� 
बिु��साद ग�ुङ, कृ�ण ग�ुङ, कमल ग�ुङ र 
गौरीशंकर ओभरिसज �ा.िल.का स�चालक नहकुल 
राईले जाहेरवाला र िनजको �ीमतीबाट रकम बझुी 
िवदेश पठाइिदने भनी िवदेश नपठाएको भ�ने �मािणत 
ह�न नआएकोले जाहेरी दरखा�तको आधारमा मा� 
�ितवादीह�लाई दोषी ठहर गन� िम�ने नदिेखने । 

अतः �ितवादीह� बिु��साद ग�ुङ, कृ�ण 
ग�ुङ, कमल ग�ुङलाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
४३ बमोिजम र �ितवादी गौरीशंकर ओभरिसज �ा.
िल.का स�चालक नहकुल राईलाई सोही ऐनको दफा 
४४ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०७०।५।४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।      
इजलास अिधकृतः जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काि�क ११ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-CI-१०५४, अंशब�डा 
फैसला दता� नामसारी बदर गरी अपतुाली हक कायम 
गरी ज�गा नामसारी ग�रपाउ,ँ राजाराम लोहारसमेत िव. 
�ानमती लोहार 

िवप�ी वादी �ानमतीको �वग�य बाब ु
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िशवनाथले दे.न. ९४५ को अशं म�ुामा िदएको 
�ितउ�र �यहोरा तथा वादी दाबी छाडी छोडाई 
�ितवादी �ीराम लोहार, िशवनाथ लोहार, रामनाथ 
लोहारसमेत म�जरु भएको भनी संवत् २०४६ सालको 
दे.न ९४५ को अशं नामसारी म�ुामा �प�देही िज�ला 
अदालतबाट िव�नाथ, िशवनाथ, रामनाथ लोहारबीच 
िमित २०४७।२।१६ मा भएको िमलाप�बाट आ�नो 
हक छोिडसकेको देिख�छ । अंशमा बाबआुमाकै हक 
�थािपत ह�न नसकेको र बाबआुमाको नाममा नै स�पि� 
नदेिखएको अव�थामा िनज बाबआुमाको अपतुाली 
छोराछोरीले पाउने अव�था नह�ने । 

कसैले सचेतन अव�थामा मनसायपूव�क 
�वेि�छक �पमा आफूलाई �ा� कुनै कानूनी हक, 
अिधकार, लाभ, सिुवधा, िवशेषािधकार प�र�याग गद�छ 
भने पिछ ती कुराह�मा सोही �यि�ले दाबी गन� नपाउने 
भ�ने प�र�यागको िस�ा�त (Waiver) ले अपे�ा गरकेो 
ह��छ । आ�नो हक अिधकार प�र�याग नगरकेो अव�था 
स�बि�धत �यि�ले सो हक अिधकार िनबा�ध �पबाट 
उपभोग गन� पाउने नै ह�ने । 

वादीको िपताले नै आ�नो अशं हक 
�वेि�छक�पमा प�र�याग ग�रसकेको कुरा उपयु�� 
उि�लिखत अशं म�ुामा िफराएको �ितउ�र तथा 
िमलाप� �यहोराबाट �प� भएकोले िपताले प�र�याग 
ग�रसकेपिछ अशं हकमा छोरीको हक ला�न स�ने 
अव�था नै रहेन । यी िवप�ी वादीको बाबलेु नै आ�नो 
हक प�र�याग ग�रसकेको अव�थामा िनजक� िववािहत 
छोरीले बाबकुो अपतुाली खान पाउने अव�था नह�दँा 
बाबकुो अपतुाली छोरीले पाउने भनी अपतुाली हक 
कायम गरकेो  स�ु �प�देही िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
फैसला िमलेको नदेिखने ।

अतः  िवप�ी �ानमतीको बाब ुिशवनाथले नै 

आ�नो हक ला�ने नेपालमा केही नभएको भ�नेसमेत 
उ�लेख गरी िमित २०४६।१०।०९ मा �ितउ�र 
िदएको र िमलाप�बाट समेत हक प�र�याग ग�रसकेको 
देिखदँा दाबी नप�ुने िनण�य गनु�पन�मा िनजक� छोरीले 
बाबकुो अपतुाली खान पाउने भनी अपतुाली हक 
कायम गरी िमित २०५३।१२।२१ को ब�डाप�, 
िमित २०६४।११।५ मा �प�दहेी िज�ला अदालत, 
र २०६५।१०।७ मा पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
भएको फैसलासमेत बदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०६८।४।१८ को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काि�क ३ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्: 

 § ०६९-WO-०४७३, उ��ेषण, राजाराम 
लोहारसमेत िव. पुनरावेदन अदालत, 
बुटवलसमेत 

 § ०७१-CR-१०३०, जालसाजी, राजाराम 
लोहारसमेत िव. �ानमती लोहारसमेत 

 § ०७१-CI-१०५५, नाता �मािणत िसफा�रस 
बदर ग�रपाउ,ँ राजाराम लोहारसमेत िव. 
�ानमती लोहारसमेत 

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७०-CR-१२६५, कत��य �यान, टासी 
शेपा�समेत िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीह�ले मतृकसगँ 
वारदातको िदन र समयमा गाइव�त ु च�रचराउको 
िवषयमा सामा�य िववाद भएको त�यस�ममा सािबत 
रही आरोिपत कसरुमा इ�कार रही अदालतमा बयान 
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गरकेो दिेख�छ । वारदातसगँ स�बि�धत केही कुरा 
�वीकार गनु�  र अपराधमा सािबत ह�न ुअलग अलग कुरा 
ह�न् । सामा�य िववाद भएको भ�नेस�मको त�यको 
�वीकारोि�ले अपराध �वीकार गरकेो मा�न िम�दैन । 
�यानज�तो ग�भीर फौजदारी कसरुको कसरुदार ठहर 
गन� व�तपुरक �माण चािह�छ । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ ले व�तपुरक �माण पेस गरी वादी दाबीलाई 
पिु� गन� दािय�व वादी प�उपर रहने कुरालाई िनद�श 
गरकेो छ । जाहेरवालाले जाहेरी दखा��त िददँा लाठी 
ढुङ्गाले कुटिपट गरी मरणास�न अव�थामा प�ुयाएको 
भनी उ�लेख गर ेतापिन अदालतमा आई बकप� गदा� 
सामा�य िववादस�म भएको पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
कुटिपट गरकेो होइन भीरबाट लडेको भनी लेखाई 
िदएको पाइ�छ । यस अव�थामा जाहेरी दरखा�तलाई 
अकाट्य �माणको �पमा �हण गन� स�ने अव�था 
िव�मान रहेन । �यसैगरी जाहेरवालाले जाहेरीमा 
कुटिपट ह�दँाह�दँै अव�थामा घटना�थलमा पगेुका मतृक 
दाज ु टासी ठु�डुक शेपा� घटना�थलबाट कराएको 
आवाज सनुी आफू पगेुको भनी उ�लेख गरकेोमा 
टासी ठु�डुकले अनसु�धानको �ममा कागज गदा� 
भा�दै आउने �ममा का�लाबाट िचि�लएर लडी घाइते 
भएका भनी उ�लेख गनु�का साथै कुटिपट गरकेोमा पूण� 
िव�वास ला�छ भनी लेखाएका छन् । यी टासी ठु�डुक 
शेपा� अदालतमा बकप� गन� नआएको अव�थामा 
�माण �हण गन� स�ने अव�था छैन भने िनजले पिन 
कुटिपट गरकेो देखेको नभई िव�वासस�म �य� गरकेो 
ह�दँा �य�तो िव�वासलाई �माणको �पमा �हण गन� 
स�ने अव�था नरहने ।

मतृकलाई  पनुरावेदक  �ितवादीह�ले 
मानु�पन�स�मको �रसइवी रहे भएको िमिसलबाट 
किहकँतै देिखदँैन । सामा�य िववाद भएकै आधारमा 
�यान मान�स�मको कसरु गरकेो भनी भ�न 

िम�दैन । लाठा तथा ढुङ्गासमेतले �हार गरकेो 
भ�ने वादी प�को दाबी भए तापिन वादी प�बाट पेस 
भएका सा�ी गवाहको भनाई लेखाई तथा शव परी�ण 
�ितवेदनले वादी प�को कथनलाई शङ्कारिहत 
तवरबाट पिु� गन�सकेको अव�था नपाइने ।

यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले लात म�ुका 
लाठा, ढुङ्गासमेतले �हार गरी �रदा िछ�रङलाई 
कत��य गरी मारकेो भ�ने अिभयोग दाबी िमिसल 
सलं�न �माणबाट �थािपत ह�न नआएको र िनजको 
म�ृय ुअ�दाजी ७ मीटर अ�लो िडलबाट लडी भएको 
भ�ने �थािपत भएकोले �ितवादीह� िमङ्गमा शेपा� र 
टासी शेपा�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३ नं. 
को दहेाए दफा ३ बमोिजम सजाय गन� गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला िमलेको देिखन नआउने । 
पनुरावेदक �ितवादी�य िमङमा शेपा� र टासी शेपा�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ नं. को 
देहाय दफा ३ बमोिजम ज�मकैद सजाय ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित २०७०।३।१७ 
को फैसला उ�टी भई िनज �ितवादी�यले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने । 
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-RC-०१२३, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. �पा गाहामगरसमेत

�ितवादी �पा गाहामगरले अदालतमा बयान 
गदा� �हरीमा भएको बयान �वइ�छाको होइन �हरीले 
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मलाई बे�सरी िपटी बयान पढी बाची नसनुाई सिहछाप 
गराएका ह�न् भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरके� छन् । तर �हरी�ारा तयार भएर आफूले द�ेन 
स�ुन नपाएको भिनएको कागजमा के क�तो कारण 
वा प�रव�दले सही गनु�परकेो िथयो सो कुरा िनजले 
अदालतको बयानमा खलुाउन सकेक� छैनन् । �हरीमा 
भएको बयान आ�नो �वे�छापूव�कको बयान होइन 
भ�ने िजिकर िलई अदालतमा बयान गद�मा िनजको 
�य�तो इ�कारी बयान मा�का आधारमा िनजलाई 
िनद�ष मा�न निम�ने । 

�हरीमा कुटिपट गरी बयान गराएको भए 
�याद थपको �ममा अदालत �याएको बखत सो 
कुराको िजिकर िलई शारी�रक परी�ण गराउनपुन�मा  
�य�तो िजिकर िलएको वा पिछ पिन कुटिपट गरी 
बयान गराएको िजिकर िलई घा जाचँ गराउन िनवेदन 
िदनसकेको देिखदँनै । �ितवादीको इ�कारी कथन 
�वत�� र त�यपूण� �माणबाट समिथ�त ह�न आव�यक 
छ । �हरीले आफूलाई डर, �ास देखाई वा ध�क� 
िदई बयान गराएको कारणले �हरीमा कसरु �वीकार 
गनु�परकेो कुराको िजिकर िलई �मािणतसमेत गन� 
स�नपुन� । 

�ितवादीले आफूलाई बयान गन� बा�य 
पा�रएको कुटिपट गरकेो वा अ�य के क�तो कारणले 
आरोिपत कसरु �वीकार गनु�परकेो भ�ने कुरा भ�न 
नसकेको ि�थितमा यी �ितवादीलाई अनसु�धान 
अिधकारीसम� कुटिपट गरी डर�ास इ�छािवपरीत 
बयान गराएको त�य �माणबाट देिखन नआएको र 
िनजको सो सािबती बयान िमिसल संल�न �माण 
कागजातबाट समिथ�त ह�न आएको दिेखएकोले उ� 
सािबती बयान �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) 
बमोिजम िनज �पा गाहामगरले अनसु�धानको �ममा 
�य� गरकेो भनाईलाई अ�यथा भ�न निम�ने भई सो 

�वीकारो��लाई िनजका िव�� �माणमा िलनपुन� ह�न 
आउने ।

परी�णको लािग पठाइएको र� Human hairs 
नै भएको भ�ने के��ीय �हरी िविधिव�ान �योगशाला 
महाराजग�जको परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । तसथ� �ितवादी �पा गाहामगरको बयान 
जाहेरवालाको जाहेरी दखा��त, शव परी�ण �ितवेदन, 
घटना�थल लाशँ जाचँ �कृित मचु�ुका, सहअिभय�ु 
दलबहादरु पनुमगरको मौकाको बयान, जाहेरवाला 
एवम् घटना�थल तथा व�तिु�थित मचु�ुकामा सही 
गन� मािनसह�समेतको बकप�लगायतका भौितक 
तथा अ�य �माणह�ले समथ�न गरकेो देिखदँा मतृक 
�कबहादरु गाहामगरलाई यी �ितवादी �पा गाहामगर 
र दलबहादरु पनुसमेतले कत��य गरी झ�ुडाई मारकेो 
देिखई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३)  
नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने भनी ठहर गरी भएको  स�ु 
�यूठान िज�ला अदालतको िमित २०६९।३।३१ को 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, त�ुसीपरुको 
फैसला िमलेकै देिखने । 

सहअिभय�ुम�येका �पा गाहामगरले 
�हरीसम�को बयानमा दवैुजनाको िचया पसलमा 
आउदा जादा �ेम स�ब�ध बसेको, सो कुरा �पा 
गाहामगरका पित मतृक �कबहादरुले थाहा पाएकोले 
�रसाएको, होटलको मािथ चोटामा वारदातका िदनसगैँ 
गफ गररे बसेको भनी पोल गरी गरकेो बयानमा 
�ितवादी दलबहादरुलेसमेत सो कुरा अिधकार 
�ा� अिधकारीसम� सािबत रही बयान गरकेो 
देिख�छ । घटना ह�दँाका अव�थामा ��य�दश�को 
अभावमा िमिसल सलं�न प�रि�थितज�य �माणह�लाई 
समेत मू�याङ्कन गरी �याय िन�पण गनु�पन� ह�न 
आउछँ । �ितवादी कसरुमा इ�कार रहेकै भरमा मा� 
िनजको िनद�िषता कायम गन� निम�ने । 
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िमिसल सलं�न अ�य �माणह� हेदा� 
�ितवादी दलबहादरु पनु वारदातका िदन अथा�त् िमित 
२०६७।०९।११ गते बेलकुा मतृकको होटलमा रहेको 
भ�ने कुरा जाहेरवाला कुवेरिस ं गाहामगरको जाहेरी 
दरखा�त, िनजले अदालतसम� गरकेो बकप�, �हरी 
जवान ह�रशंकर चौधरीको बकप�, सहअिभय�ु 
�पा गाहामगरको बयानसमेतबाट पिु�ट भइराखेको 
देिख�छ । साथै िनजह� दवैु �ितवादीह�काबीचमा 
�ेमस�ब�ध रहेको र मतृकलाई सो कुराको जानकारी 
भई �रसाउने गरकेा भ�ने कुरा पिन दवुै �ितवादीह�को 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� भएको बयानबाट ख�ुन 
आएको छ । सहअिभय�ु �पा गाहामगरले �हरीमा 
गरकेो सािबती बयान यी �ितवादीको �हरीमा भएको 
बयानसमेतबाट समिथ�त भएको ि�थितमा सो सािबती 
र �यसबाट �वाभािवक �पले दिेखएको कुराह� 
�माणमा िलन िम�ने ।

मतृकको लासजाचँ मचु�ुका र घटना�थल 
मचु�ुका हेदा� मतृक झिु�डरहेको थो�ली नामक 
�खभ�दा १०० िमटर पर बाटोमा रगत र उ�रतफ�  
२५० िमटर पर बाटोको साइडको ढुङ्गामा रगत, 
रगत लागेका कपडा र र�ह�समेत रहेको दिेखन 
आएकोले मतृकउपर पिहले कुटिपट भई सोपिछ 
मतृकलाई पर लगी झ�ुड्याइएको रहेछ भ�ने कुरा 
समिथ�त ह�न आएको छ । शारी�रक �पमा अश� 
नरहेको मतृकलाई �ितवादीम�येक� �पा गाहामगरले 
ए�लैले मारी, मा�रसकेपिछ पर �खस�म ए�लैले 
बोक�, लगी झ�ुड्याएको होला भ�न सिकने अव�था 
एवम् क�पनासमेत गन� सिकँदैन । कत��य �यान ज�तो 
सगँीन �कृितको अपराध केवल अदालतसम�को 
इ�कारी बयान र सा�ीह�ले एकै िमलानको बकप� 
ग�रिदएकै आधारमा मा� िनजको िनद�िषता पिु�ट 
भएको मा�न िम�दनै । यसका लािग इ�कारी बयान 

शङ्कारिहत �माणह�बाट पिु�ट ह�नपुन� । 
उि�लिखत िव�लेषणबाट िनजसमेतको 

सहमित र सलं�नतामा मतृक �कबहादरु गाहामगरलाई 
फलामे हिँसयाले टाउकोमा हािन ढलाई �खमा 
झ�ुडाएको र िनजह�को कत��यबाट म�ृय ु भएको 
देिखदँा  स�ु �यूठान िज�ला अदालतले िनजलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा िनज �ितवादी दलबहादरु पनुलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुबाट भएको फैसला िमलेकै देिखने ।
      अतः उि�लिखत िववेिचत त�य, �माण र 
कानूनसमेतका आधारह�बाट �ितवादी �पा गाहामगर 
र दलबहादरु पनुलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही 
महलको १३(३) बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, त�ुसीपरुबाट िमित 
२०७०।५।३० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१०४४, कत��य 
�यान, तुलसी राई िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीको सािबती बयान िमिसल सलं�न 
रहेका घटना�थल �कृित मचु�ुका, लासजाचँ �कृित 
मचु�ुका, “Cause of death is head injury” 
भ�ने मतृकको शव परी�ण �ितवेदन, घटना�थल 
तथा व�तिु�थित मचु�ुकामा सही गन� तेजकुमार 
राईसमेतले ग�रिदएको बकप�लगायतका िमिसल 
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संल�न �माणह�बाट समिथ�त ह�न आएको दिेखदँा 
मतृक भ�बहादरु राईको म�ृय ु�ितवादी तलुसी राईको 
कत��यबाट भएको पिु� ह�न आउने ।

फौजदारी कानून र �यायको एउटा मह�वपूण� 
उ�े�य भनेको कसरुदारलाई सजाय गनु�को साथै 
अपराधको रोकथाम र िनय��ण गरी समाजमा शाि�त 
र �यव�था कायम गनु�  पिन हो । कसरुदारलाई सजाय 
तो�दा द�ड गर ेज�तो मा� दिेखन ुह�दँैन । कसरुको 
मा�ा र गा�भीय�ताअनसुार द�ड पाएको अनभूुित गरी 
प�ातापको वातावरण पिन िसज�ना ह�ने िकिसमले 
द�ड गनु�पन� ह��छ । �ितवादीले टाउकोमा �हार गरकेो 
र टाउकोमा गिहरो चोट लागेको कारणबाट मतृकको 
म�ृय ुह�न गएबाट य�तो �कृितको कसरुमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. आकिष�त ह�ने नभई 
सोही महलको १३(३) न. आकिष�त ह�ने ह�दँा िनज 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
को कसरुमा सोहीबमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी  तलुसी राईलाई मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम १० 
वष� कैद गन� �य� गरकेो रायतफ�  िवचार गदा� यी 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैद ठहर भए तापिन 
अपराध ह�दँाको अव�था, प�रि�थितसमेत हेदा� �यान 
मान�स�मको पूव��रसइवी भएको देिखदँैन । आ�नो 
भेना नैनबहादरुलाई मतृकले खकुुरीले �हार गरी 
घाइते बनाएको �रसमा सामा�य झगडाको अव�थामा 
त�काल उठेको �रसको कारण कत��य ह�न पगेुको 
देिख�छ । मतृकलाई कत��य गरी मान�कै लािग यी 
�ितवादी योजनाव��पले मतृक कहा ँगएको भ�ने पिन 
देिखन आएको छैन । मतृक र यी �ितवादी तलुसी राई 
नातामा काका भितजा भ�ने पिन दिेखन आएको छ । 

�ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारी तथा अदालतमा 
समेत कसरु अपराधलाई �वीकार गरी �याियक काय�मा 
सहयोग प�ुयाएको अव�था छ । �ितवादीले जेल सजाय 
भो�न ु परकेो कारणबाट िनजसगँ आि�त प�रवारको 
ि�थितसमेतलाई म�यनजरसमेत राखी सजाय 
िनधा�रण गनु�पन� । 

कसरुको �कृितबाट कानूनले सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय पिन तोकेको छ । तर कसरुको 
�कृित, वारदात ह�दँाको अव�था, प�रि�थित 
आिद कुराको आधारमा कसरुदारलाई सजाय 
िनधा�रण गरी कसरु र सजायबीचमा ताद�यता ह�न ु र 
ग�रनपुद�छ । तसथ� उ� त�यह�समेतलाई म�यनजर 
राखी �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको महलको १८८ न�बरबमोिजम 
�ितवादीलाई १० वष� मा� कैदको सजाय ह�न �य� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको रायसमेत 
मनािसब नै देिखन आउने ।

अतः �ितवादी तलुसी राईलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१ र १३(३) नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याई मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष� कैद 
गन� �य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको  
िमित २०७२।३।१३ को रायसिहतको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल फागनु  १ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-००८६, कत��य 
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�यान, संजादेवी सरदार िव. नेपाल सरकार 
मतृक बेचनलाल सरदारको घाटँीको अगाडी 

भागलगायत िचउडँो, बाया ँ कुम, दािहने हातको 
पाखरुा, बाया ँ कानमिुन काटेको चोट रहेको, पानी 
जमेको िहलोमा उ�ानो अव�थामा घाटँी कािटएको 
र नाङ्गो अव�थामा मतृकको लास रहेको भ�ने 
िमित २०७०।५।८ को घटना�थल लास जाचँ 
मचु�ुकामा उ�लेख भएको  मतृकको Casuse of 
Death मा  “Seems to e Asphexiz Due To 
Cut Thyroid Cartilage Lurengs C. Srine 
Bones C3, C4 and External bleedings” भ�ने 
कोशी अ�चल अ�पताल िवकास सिमित मोरङको 
२०७०।५।९ को शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख 
छ । यसरी शरीरका िविभ�न भागह� कािटएका घा चोट 
रहेको घट्ना�थल तथा लास �कृित मचु�ुका र घाटँी 
कािटएको समेतको कारणले मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखदँा  मतृकको 
म�ृय ु�वाभािवक�पमा नभई कत��यबाट भएको त�य  
�थािपत ह�न आउने । 

अदालतसम� गरकेो बयानमा पितले 
आफूउपर र�सी खाई मातेर खकुुरी �हार गन� खो�दा 
सोको �ितकार �व�प मतृकलाई काठको िपराले �हार 
गरकेो र मतृकले नै बोकेको खकुुरीले िनजको शरीरमा 
चोट लागेको हो । आफूले पितको ह�या गरकेो होइन, 
वारदातमा आफूले पितउपर काठको िपरा �हार गरकेो 
र आ�नै कोठामा आफू र पितबीच भएको कुटिपटको 
वारदातमा पित ज�मी भई उपचारको �ममा म�ृय ु
भएको र आफूसमेत घाइते भएको भनी बयान गरकेो 
पाइ�छ । अदालतमा बयान गदा� यी पनुरावेदक 
�ितवादीले �हरीमा भएको बयान �वइ�छाको होइन 
�हरीले लेखेर �याएको बयान कागजमा जबरज�ती  

सिहछाप गराएको भनी आरोिपत कसरुमा ई�कार 
रही बयान गरके� छन । तर �हरी�ारा तयार भएर 
आफूले द�ेन स�ुन नपाएको भिनएको कागजमा के 
क�तो कारण वा प�रव�दले सही गनु�परकेो िथयो सो 
कुरा िनजले अदालतको बयानमा खलुाउन सकेक� 
छैनन् । �ितवादीले �हरीमा भएको बयान आ�नो 
�वे�छापूव�कको बयान होइन भ�ने िजिकर िलई 
अदालतमा बयान गद�मा िनजको �य�तो इ�कारी बयान 
मा�का आधारमा िनजलाई िनद�ष मा�न निम�ने । 

�हरीमा जबरज�ती गरी बयान गराएको 
भए �याद थपको �ममा अदालत �याएको बखत सो 
कुराको िजिकर िलई शारी�रक परी�ण गराउनपुन�मा 
�य�तो िजिकर िलएको वा पिछ पिन जबरज�ती 
गरी बयान गराएको िजिकर िलई घा जाचँ गराउन 
िनवेदन िदनसकेको दिेखदैँन । �ितवादीको इ�कारी 
कथन �वत�� र त�यपूण� �माणबाट समिथ�त ह�न 
आव�यक छ । �हरीले आफूलाई डर, �ास देखाई 
वा ध�क� िदई बयान गराएको कारणले �हरीमा कसरु 
�वीकार गनु�परकेो कुराको िजिकर िलई �मािणतसमेत 
गन�स�नपुछ�  । तर �ितवादीले आफूलाई बयान गन� 
बा�य पा�रएको वा अ�य के क�तो कारणले आरोिपत 
कसरु �वीकार गनु�परकेो भ�ने कुरा भ�न नसकेको 
ि�थितमा यी �ितवादीलाई अनसु�धान अिधकारीसम� 
जबरज�ती गरी डर�ास इ�छािवपरीत बयान गराएको 
त�य �माणबाट देिखन नआएको र िनजको सो 
सािबती बयान िमिसल संल�न �माण कागजातबाट 
समिथ�त ह�न आएको देिखएकोले उ� सािबती बयान 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) बमोिजम िनजले 
अनसु�धानको �ममा �य� गरकेो भनाईलाई अ�यथा 
भ�न निम�ने भई सो �वीकारो��लाई िनजका िव�� 
�माणमा िलनपन� ह�न आउने ।    
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�ितवादीको अनसु�धान अिधकारीसम�को 
सािबती बयान जाहेरीदरखा�त, मतृकको घाटँीको 
अगाडी भागलगायत िचउडँो, बाया ँकुम, दािहने हातको 
पाखरुा, बाया ँ कानमिुन काटेको चोट रहेको, पानी 
जमेको िहलोमा उ�ानो अव�थामा घाटँी कािटएको र 
नाङ्गो अव�थामा मतृकको लास रहेको घटना�थल 
लास जाचँ मचु�ुका, Casuse of Death मा  “Seems 
to e Asphexiz Due To Cut Thyroid Cartilage 
Lurengs C. Srine Bones C3, C4 and External 
bleedings” भ�ने कोशी अ�चल अ�पताल िवकास 
सिमित मोरङको शव परी�ण �ितवेदन, मतृक 
एवम् �ितवादीका छोरा जाहेरवाला भवुन सरदारले 
अदालतमा ग�रिदएको बकप�लगायत अनसु�धानका 
�ममा संल�न �माण कागजबाट समिथ�त ह�न आएको 
देिखदँा यी �ितवादीको कत��यबाट नै मतृकको 
म�ृय ु भएको पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादीलाई  
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखने ।

��ततु वारदात िवनातयारी त�कालको 
आपसी घर झगडाको �ममा घट्न गएको 
देिखयो । कसरुको �कृितबाट कानूनले सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय पिन तोकेको छ । कसरुको 
�कृित, वारदात ह�दँाको अव�था, प�रि�थित आिद 
कुराको आधारमा कसरुदारलाई सजाय िनधा�रण 
गरी कसरु र सजायबीचमा तादा�यता कायम ह�न ु र 
ग�रनपुद�छ । तसथ� उ� त�यह�समेतलाई म�यनजर 
राखी �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको महलको १८८ न�बरबमोिजम 
�ितवादीलाई १० वष� मा� कैदको सजाय ह�न �य� 

गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको रायसमेत 
मनािसब नै देिखन आउने ।
      अतः �ितवादी संजादवेी सरदारलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१ र १३(३) नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याई मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद गन� 
�य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०७१।९।६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल फा�गनु १ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी केदार�साद चािलस,े ०६७-CR-१०९८, लाग ु
औषध (�ाउन सगुर), नेपाल सरकार िव. टेकबहादुर 
तामाङ 

�ितवादीबाट बरामद भएको लाग ु औषधको 
प�रमाण हेदा� िब�� िवतरण ओसारपसार गरकेो भनी 
मा�न सिकने िव�वसनीय आधार देिखदँनै । लाग ु
औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १४ हेदा� 
अपराधको मा�ा भ�नाले लाग ु औषधको �कृित, 
प�रमाण, ओसारपसार वा िनकासी पैठारीको उ�े�य 
अिभय�ुको िगरोह, संगठन, अिभय�ुले �योग गन� 
हातहितयार, बल �योग आिदबाट िनधा�रण ह�नपुन� 
भ�ने देिख�छ । ��ततु वारदातको �कृित िवचार 
गदा� �ितवादी टेकबहादरु तामाङले सह �ितवादी 
यामबहादरु ग�ुङलाई �.८००।- मा िदएको भनी 
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यामबहादरु ग�ुङले भनेको आधारमा िनज टेकबहादरु 
तामाङलाई प�ाउ गरी कारबाही चलाइएको देिख�छ । 
यी लागऔुषध िदने िलनेह� कुनै संगिठत िगरोह भ�ने 
पिन नदेिखएको र सेवनकता�को �पमा मा� सीिमत 
रहेको भ�ने त�य देिखने

�ितवादी टेकबहादरु तामाङबाट बरामद 
भएको उ� लाग ु औषधको �कृित र प�रमाणलाई 
�ि�गत गदा� र सह�ितवादी यामबहादरु ग�ुङको 
बयान �यहोरासमेतबाट ग�भीर मा�को कसरु हो 
भ�ने दिेखन आउदैँन । �ितवादीबाट बरामद भएको 
लाग ु औषध �यापार �यवसाय स�चय तथा ओसार 
पसारको लािग हो भनी �मािणत ह�न नसकेको 
अव�थामा बरामद भएको उ� लाग ुऔषधको प�रमाण 
र �कृितका आधारमा �ितवादी टेकबहादरु तामाङले 
बयानका �ममा बताएबमोिजम आफूले सेवनको 
िनिम� राखेको हो भ�ने पिु� ह�न आएकोले �ितवादी 
टेकबहादरु तामाङलाई लाग ु औषध िनय��ण ऐन, 
२०३३ को दफा ४(छ) को कसरु कायम गरी ऐ.ऐनको 
दफा १४(ङ) बमोिजम १(एक) वष� कैद सजाय ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित 
२०६७/०३/०८ मा भएको फैसला िमलेको नै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तेजबहादरु खड्का
क��यटुर : संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल भदौ ६ गते रोज २ शभुम् । 
 § यसै लगाउको ०६७-CR-१०९७,  लाग ु

औषध (�ाउन सगुर), नेपाल सरकार िव. 
टेकबहादुर तामाङ भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६८-WO-११३१, उ��ेषण, 

र�भाकुमारी शाह िव. �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालय, रामशाहपथ  काठमाड�

िनवेदकले तलबसिहतको अ�ययन िबदा 
माग गरकैे भरमा नेपाल सरकारले सोहीबमोिजम 
�वीकृत गनु�पन� बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेको 
देिखदँनै । आफूले िबदाको िनवेदन पेस गरकेोमा 
सोउपर के कारबाही भयो, िबदा �वीकृत भयो भएन 
भ�ने जानकारी रा�नपुन� िज�मेवारी यी िनवेदकको 
पिन हो । िनवेदकले अ�ययन गरकेो िवषयस�बि�धत 
सेवा समूहलाई उपयोगी र आव�यक पन� हो होइन भ�ने 
िवषयको िन�य�ल गरी िनण�य गन� अिधकारस�बि�धत 
सेवा, समूह स�चालन गन� म��ालयको हो । िबदा 
कम�चारीको अिधकार होइन सिुवधा मा� हो । उ� 
िनयमावलीको िनयम ६४ मा पिन यसको �प� �यव�था 
रहेकै छ । यसरी कम�चारीले माग गरकेो िबदा िदने, 
निदने, कित िदने भ�ने िवषयस�बि�धत म��ालयको 
आव�यकता र औिच�यतामा भर पन� ह��छ । अदालतले 
�रट �े�बाट अमकु िबदा �वीकृत ह�नपुछ�  अमूक ह�न ु
ह�दैँन भनी ह�त�ेप गन� निम�ने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदकले माग गरकेो अ�ययन िबदा नै �वीकृत नगरी 
िनयमावलीको िनयम ५३ को उपिनयम (३) को ख�ड  
(ख) बमोिजम असाधारण िबदा �वीकृत गन� गरी 
भएको �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको िमित 
२०६७।९।२२ को िनण�यमा कानूनको ��य� �िुट रही 
यसबाट िनवेदकको मौिलक तथा कानूनी हक हनन् 
भएको भ�ने नदिेखएको ह�दँा मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६८-WO-१५६६, कत��य �यान 
र रहजनी चोरी, नेपाल सरकार िव. गोकण� थापासमेत

अनसु�धानमा बिुझएका �यि�ह�ले कुनै 
िव�वासयो�य आधार, कारण तथा �माणका आधारमा 
समेत �य�तो आशङ्का गरकेो नभई केबल ह�ला 
रसगैँ खाए बसेको र तास खेलेको आधारमा मा� यी 
�ितवादीह�समेत उपर आशङ्का गरकेो दिेखएको 
छ । यसरीसगैँ बसेको, रमाएको र तास खेलेको मा� 
आधारमा कसैमािथ कसरु गरकेो आशङ्का गनु�  
र सोही आधारमा दोषी ठहर गनु�  �यायोिचत ह�दँनै । 
�यसैले मौकामा बिुझएका यी सरकारी गवाहको य�तो 
अनसु�धानमा आशङ्काका आधारमा मा� लेखाएको 
र अदालतमा �य�तो आशङ्कासमेत भ�न नसक� 
वारदातका बारमेा आफूलाई केही थाहा नभएको भनी 
लेखाएको िवरोधाभाषपूण� भनाइलाई �माणयो�य �पमा 
िलन नसिकने ।

   �हरी प�रसर भ�परुले आफँै अनसु�धान 
गन� स�नेमा यसरी िबना�योजन प�ाउ परकैे िदन 
महानगरीय �हरी अपराध महाशाखामा पठाउन,ु 
�यहा ँ िविभ�न खाले सोधपछु गनु�  र दो�ो िदन 
वीर अ�पतालमा �ितवादीको चेकजाचँ गराउदँा 
अिघ�लो िदनदेिख केही खान निदएको देिखएबाट यी 
�ितवादीह�लाई अनसु�धानका �ममा यातना िदई 
सािबत गराएको पिन ह�न स�ने नै दिेखन आयो । �य�तै 
यी �ितवादीह�ले अनसु�धानको सािबती बयानमा 
मतृकको नाक मखुमा म�ुकाले हानेको, शरीरको 
य�त� लात म�ुका �हार गरकेो, घाटँी समातेको भ�ने 
उ�लेख छ । तर शव परी�ण �ितवेदनमा छातीमा पन� 
गएको धार नभएको हितयारको चोटले म�ृय ु भएको 

भ�ने उ�लेख छ । यसबाट पिन �ितवादीह�को 
अनसु�धानको बयान स�य रहेछ भनी भ�न नसिकने ।

यिद कसरु तथा कसरुदारको पिु�ट ह�न थोर ै
भए पिन शङ्का देिखएमा �यसको फाइदा अिभय�ुले 
पाउने (Benefit of doubt goes to the accused) 
ह��छ । वादीले पेस गरकेा �माणबाट शङ्कारिहत 
तवरले अिभय�ुह�ले अपराध गरकेो पिु�ट नभएस�म 
केबल शङ्का र अनमुानका भरमा दायर जाहेरी 
तथा िमिसल संल�न कागजातह�को आधारमा मा� 
िनजलाई दोषी ठहर गन� िम�दैन । अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� भएको सािबती बयान आफँैमा पूण� 
तथा �वत�� �माणको �पमा िलन सिकँदनै । तसथ� 
�ितवादीको अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को सािबती 
अ�य �माणबाट पिु�ट ह�न ज�री ह�ने । 

�ितवादीको अनसु�धानको सािबती 
बयानलाई िनजह�ले अदालतमा इ�कार ग�रिदएको 
अव�थामा िनजह�को अनसु�धानको बयानलाई 
स�य मा�न िमिसल संल�न अ�य �वत�� कागज 
�माणह�बाट िनजह�को सािबती पिु�ट भएको 
ह�नपुछ�  । �य�तै जाहेरीमा र अनसु�धानमा शङ्काका 
आधारमा लेखाएको कुरालाई पिन स�य मानी �माणमा 
िलन सिकँदैन । य�तो ि�थितमा यी �ितवादीह� 
अनसु�धानका �ममा सािबत रहेकै र अ�य �यि�ले 
शङ्काका आधारमा अनसु�धानमा लेखाइिदएकै 
आधारमा यी �ितवादीह�लाई कसरुदार कायम 
गराउन सिकँदैन । तसथ�  स�ु फैसला उ�टी गरी 
यी ��यथ� �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको नै 
देिख�छ । �ितवादी अनसु�धानमा सािबत रहेको, 
मौकामा बिुझएका �यि�ह�ले यी �ितवादीह�ले 
कसरु गरकेो भनी अनसु�धानमा लेखाइिदएको, 
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�ितवादीह� र मतृक साथसाथै रहेको दिेखएको 
भ�ने ज�ता आधारमा यी �ितवादीह�लाई कसरुदार 
कायम ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतःउपयु�� िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादीह� गोकण� थापा र दीपक थापालाई अिभयोग 
दाबीअनसुार सजाय गन� गरी  स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९/०४/१५ मा भएको फैसला 
उ�टी गरी यी �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०७०/०७/१२ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
इित सवंत् २०७३ साल पसु ३ गते रोज १ मा शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-CR-०७०५, ��ाचार 
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. राम शाहसमेत 

आिथ�क वष� २०६७।०६८ देिख 
२०६९।०७०स�मको छा�विृ� शीष�कमा िनकासा 
भएको ज�मा रकम �.६,९०,९००।-म�ये 
�.१,५३,०००।- र भौितक सरंचना िनमा�णमा िनकासा 
भएको �. ६,००,०००।- म�ये �.१८१,२४२।- 
िहनािमना गरकेो भनी अिभयोग दाबी रहेकोमा उ� 
रकम राि��य वािण�य ब�क िलिमटेड शाखा काया�लय, 
कलैयामा बझुाएको िमित २०७१।१२।११ को भौचरको 
�ितिलिपह�बाट देिख�छ भ�ने उ� िव�ालयको 
आिथ�क वष� २०६७।६८ दिेख २०६९।०७० 

स�मको लेखा परी�ण �ितवेदन हेदा� िव�ालयको 
नाममा कुनै पिन बे�ज ुरहेकोसमेत पाइदँैन । �यसैगरी 
िव�ालयलाई िज�ला िवकास सिमितबाट �ा� अनमुान 
रकम �.२,५०,०००।- र गा.िव.स.बाट �ा� अनदुान 
रकम �.३,००,०००।- समेत यी �ितवादीह�ले 
दािखला ग�रसकेको िमित २०७१।१२।११ को 
भौचरह�को �ितिलिपबाट देिख�छ भने िज�ला िश�ा 
काया�लय, बाराको च.नं. २२७५ र च.नं. १६३७ िमित 
२०७१।१२।११ को प�समेतबाट उ� �यहोरा पिु� 
भएको देिखने ।

यसरी िविभ�न शीष�कमा िविभ�न 
िनकायह�बाट �ा� रकम बे�ज ु भनी �वीकार 
गरी फ�य�टसमेत भइसकेको अव�थामा अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम ��ाचार नठह�याई �ितवादीह�लाई 
सफाइ िदने गरी भएको िवशेष अदालत, काठमाड�को 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने दिेखएन । अत: 
उि�लिखत आधार कारणबाट �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहरी भएको िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट भएको िमित २०७२।२।२६ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कृतबहादरु बोहरा
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभुम्।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-CR-१६३१, ��ाचार, 
कृ�णबहादुर सापकोटा िव. नेपाल सरकार 

बरामदी मचु�ुकामा बसेका अिनता 
सवुेदीसमेतका �यि�ह�ले यी �ितवादी कृ�णबहादरु 
सापकोटाको साथबाट उ� रकम बरामद भएको 
हो भनी अदालतमा आई बकप�समेत गरकेो 



35

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, पसु - २

देिख�छ । उजरुकता� स�ुवािसंह िसंजालीको यी 
�ितवादी कृ�णबहादरु सापकोटालाई ��ततु म�ुामा 
फसाउनपन�स�मको कुनै �रसइवी रहेको भ�नेसमेत 
िमिसलबाट देिखदँनै । बरामदी मचु�ुकामा भएको 
सिहछापलाई आ�नो भनी �वीकार गरकेो देिखएको र 
आफू िनद�ष रहेको भनी पिु�ट ह�ने कुनै �माणसमेत 
पेस गन�सकेको नदेिखएको अव�थामा अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरी िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणबाट �ितवादी 
कृ�णबहादरु सापकोटालाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) र ३(१)
(ग) बमोिजम ४ मिहना कैद र �.६५,०००/- ज�रवाना 
ह�ने ठहरी भएको िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित 
२०७२।९।२३ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कृतबहादरु बोहरा
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-CR-०२०४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. राजेश महज�नसमेत 

मतृकको लास जाचँ मचु�ुका हेदा� मतृकको 
नाक मखुबाट रगत िन�क� पूर ैशरीर रग�या�म भएको, 
तलमािथका ३/३ वटा दातँ खिु�कएका, टाउकोको 
पछािड भागमा छाला खइुिलएको भ�ने �यहोरा 
देिख�छ । साथै मतृकको शरीरको Autospy Report 

मा Cause of Death Blunt Force Trauma 
to the Head भ�ने उ�लेख भएबाट पिन �ितवादी 
सानबुाब ुमहज�नको मौकाको र अदालतमा गरकेो बयान 
�यहोरा एकआपसमा मेल खाएको दिेखने ।

�ितवादी सानबुाब ुमहज�न ए�लैले लासलाई 
िघसाद� लगी पलुमा प�ुयाई फा�नस�ने अव�थासमेत 
नह�दँा �ितवादी सानबुाब ु महज�नले आ�नी �ीमती 
सीता महज�नसमेतका आफ�त �ितवादीह�लाई 
बचाउनका लािग मा� िनजले उ� �यहोराको 
बयान गरकेा ह�न �ितवादीह�लाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी प�को िजिकर 
स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादीह� िवजय तामाङ, 
सीता महज�न, का�छाबहादरु महज�न र च��बहादरु 
महज�नले बयान गदा� महे�� महतको म�ृय ुकसरी भयो 
को कसले मार ेथाहा छैन भनी अदालतमा आरोिपत 
कसरुमा ई�कार गरी बयान गरकेो देिख�छ । िनज 
�ितवादीह�ले उ� घटनामा संल�न भएको त�यपूण� 
�माण देिखदँैन । �प� र ठोस �माण नभई कसरुदार 
ठह�याउन ु फौजदारी �यायको िस�ा�तकोसमेत 
�ितकूल ह�न जा�छ । लासलाई ए�लैले िघसारी लान 
स�दनै भनी अनमुान गरी अ�य �ितवादीह�को पिन 
सलं�नता छ भ�न ु केवल शङ्का मा� ह�न जा�छ । 
शङ्काको आधारमा कसरुदार ठहर गन� िम�ने पिन 
देिखदँनै । शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले नै पाउने ह�दँा 
िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी  स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
अ�यथा मा�नपुन� नदेिखने । 

�ितवादी राजेश महज�नको हकमा हेदा� 
�ितवादी सानबुाब ु महज�नले उ� वारदातमा कोही 
कसैको संल�नता छैन, सबै घटना मैले ए�लै घटाएको 
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हो भनी बयान गरतेा पिन राजेश महज�नले मौकामा 
उ� कसरुलाई �वीकारकेो, तथा िनजको मतृकसगँ 
पूव��रसइवी एवम् िचनजान नभएको कारणले यी 
�ितवादी राजेश महज�नको उ� वारदातमा ��य� 
�पले मतृकलाई मान� नै संल�न भएको नदिेखए पिन 
मौकामा उ� वारदातमा संल�न भएको भनी कसरु 
�वीकारेकोसमेतका कारणबाट �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) बमोिजम उ� वारदातको मतलबीको �पमा 
सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िनण�य 
मनािसब नै दिेखने ।

तसथ� �ितवादी राजेश महज�नलाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम सजाय 
र अ�य �ितवादीह� िवजय तामाङ, सीता महज�न, 
का�छाबहादरु महज�न र च��बहादरु महज�नलाई 
सफाइ िदने गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६५।६।१० मा भएको फैसला सदर गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः समुन पा�डे
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-CR-१४०२, लाग ु
औषध खैरो हेरोइन, पवनकुमार भुलन िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. पवनकुमार भुलनसमेत

लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१)(छ)(१)मा “प�चीस �ामस�मको कारोबार 
गन�लाई पाचँ वष�दिेख दस वष�स�म कैद र पाचँ हजार 
�पैयादेँिख प�चीस हजार �पैयासँ�म ज�रवाना ह��छ” 
भ�ने �यव�था भएबाट यी �ितवादी पवन कुमार 
भलुनको साथबाट लाग ु औषध खैरो हेरोइन ९ �ाम 

बरामद भएको देिखदँा लाग ु औषध िनय��ण ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम ५ वष� कैद 
सजाय र �. ५०००।– ज�रवाना ह��छ । पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले बरामद भएको लाग ु औषधको 
प�रमाणको िववेचना नगरी ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)
(२) बमोिजम कैद वष� १० र �. ७५०००।- ज�रवाना 
सजाय गन� गरी गरकेो फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदिेखने ।

�ितवादीह�म�ये मध ु�साईको हकमा िवगत 
५।६ मिहनादेिख पवन कुमारसगँ लाग ुऔषध ख�रद 
गन� र नाफा खाई िब�� गन� गरकेो, प�ाउ पन� बेलामा 
९ �ाम खेरो हेरोइनसिहत पवन कुमारसगँ प�ाउ परकेो 
भनी मौकामा बयान गरकेो देिख�छ । तर अदालतमा 
बयान गदा� लाग ु औषधको कुलतमा परी �रकोभरी 
से�टरबाट उपचार गराएको, िवगत ८ वष�देिख सेवन 
गन� गरकेो, ख�रद गन� �ाहक भेिटएमा िब��समेत गन� 
भनी उ�लेख गरबेाट यी �ितवादी सेवनकता� मा� ह�न 
भ�न सिकने नदेिखदँा लाग ु औषध(िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) अनसुार वष� पाचँ 
कैद सजाय र �. पाचँ हजार ज�रवाना ह�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िमलेकै देिखने ।

सह-�ितवादीह� टंक रावल र िदपे�� 
रावलका हकमा िनजह� अदालतमा आई 
बयान गदा� आफूह� लाग ु औषध सेवनस�म गन� 
गरकेो, लाग ु औषधको कारोबार नगरकेो, लाग ु
औषधको सेवन कता� भएकोले उपचार के��मा 
रही उपचारसमेत गराएको भ�ने कागज पेस गरकेो 
देिख�छ । बरामदी मचु�काबाट यी �ितवादीह�ले लाग ु
औषध कसैलाई िब�� गन� लागेको ,अ�य कुनै �यि� 
िनज �ितवादीह�सगँ ख�रद गन� आएको अव�थामा 
प�ाउ परकेो पिन देिखदैँन । यी �ितवादीह�ले 
मौकामा गरकेो कागजबाट समेत यो य�ता �यि�ह� 
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लाग ु औषधको ख�रद िब�� गन� राखेको भ�ने पिन 
�प� �पमा नदिेखदँा ऐ.ऐनको ऐ. दफाले ह�ने सजायको 
आधाले उ�ोगतफ�  सजाय ह�ने गरी ऐ.ऐनको दफा १७ 
अनसुार जनही २ वष� ६ मिहना कैद र जनही २ हजार 
पाचँ सय ज�रवाना ह�ने गरी साथै अका� �ितवादी 
िवकास लामाको हकमा साथीह�को सङ्गतमा लािग 
सेवन गदा� आसरा सधुार के��मा उपचार गराएको 
भ�ने कागजात पेस गरकेो, अ�य �ितवादीह�लेसमेत 
यी �ितवादीको उ� वारदातमा संल�नता रहे भएको 
भ�ने नदेिखएको, लाग ु औषध िब�� िवतरणमा यी 
�ितवादीको कुनै �पमा संल�नता रहेको नदिेखदँा 
िनज �ितवादी िवकास लामालाई लाग ुऔषध िनय��ण 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) अनसुार १ वष� 
कैद सजाय ह�ने ठहराएको स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । साथै 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट लाग ुऔषध िनय��ण 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम भएको 
१० वष� कैद सजाय र �. ७५०००।– ज�रवाना ह�ने 
ठहरी भएको फैसला केही उ�टी भई �ितवादी पवन 
कुमारको हकमास�म ऐ.ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) 
अनसुार ५ वष� कैद र �. ५०००।– ज�रवाना ह�ने 
ठहछ�  । वादी र �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः समुन पा�डे
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CR-१००५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. भुवने�र�साद महतो 
कोइरीसमेत 

�प� �माणिबना कोही कसैलाई कसरुदार 
ठहर गरी सजायको भािगदार बनाउन ु �यायको 
मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न आउछँ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादीह� �वयम् कसरुमा पूण� इ�कार रहेको 
अव�थामा िनज �ितवादीह�उपर वादी प�ले 
कसरुलाई �मािणत गन� गरी �प� र व�तिुन� �माण 
गजुान� सकेको दिेखदँैन । वारदात�थल, समय, तथा 
घटना�थल �कृित मचु�ुकाको िव�ेषण गदा� यी 
�ितवादीह� उ� वारदातमा सामेल भएको भ�ने 
कुरामा िव��त ह�न स�ने आधारह�समेत नदिेखने ।

�ितवादीह�उपर अिभयोग लगाएर मा� 
कसरुदार ह�न् भ�न िम�दनै । सो अिभयोग �प� 
आधार र व�तिुन� �माणबाट �मािणत ह�नपुछ�  । 
�माण ऐन,२०३१ को दफा २५ ले अिभयोग दाबी 
वादी प�ले �मािणत गनु�पछ�  । शङ्का र िव�ासको 
आधारमा �यानज�तो जघ�य अपराधमा कसरुदार 
ठहराउन िम�दैन । शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउने फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�त ह�ने । 

तसथ� �ितवादीह�को ई�कारी बयान, 
घटना�थलबाट कुनै दशी �माण फेला नपरकेो, 
मतृकको लास बरामद ह�न नसकेको, मतृक भोला 
महतोलाई को कसले के कित कारणले कत��य 
गरी वालान खोलामा फािलिदएका ह�न् भ�ने त�य 
तथा भौितक सबतु �ितवादीह�बाट बरामद ह�न 
नसकेको, बिुझएका मािनसह�को तफ� बाट उ� 
वारदातको स�ब�धमा फरकफरक �यहोरा उ�लेख 
भएको, घटना�थलमा कुटिपट भएको तथा रगत 
लागेकोलगायतका यथाथ� �माणह� घटना�थल 
�कृित मचु�ुकाबाट देखाउन नसकेको अव�थामा यी 
�ितवादीह� भवुने�वर महतो र देवकुमार साहलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद 
र �ितवादी सािव�ी देवी महतोलाई �यानस�ब�धीको 
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१३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने तथा ज�मकैद ह�ने 
कसरु ठहरकेाले �यानस�ब�धी ४ नं.को दाबीतफ�  
िनण�य बोिलरहन नपन� ठह�याई भएको  स�ु िसरहा 
िज�ला अदालतको िमित २०६५।८।१ को फैसला 
उ�टी गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग माग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी भएको िमित २०६६।०८।२३ को 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला मनािसब नै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः समुन पा�डे
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-CR-१०६१ र ०६९-
CR-१०६२, कत��य �यान, �िमसन राई िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार  िव. �िमसन राई
 मतृकसगँ यी �ितवादी �िमसन राईको �यान 
िलने इिवलाग वा मनसाय नरहेको भए पिन काठको 
फमा�ले टाउकोज�तो संवेदनशील अङ्गमा �हार गदा� 
�यान जानस�छ भ�ने सामा�य सझुबझुका �यि�ले 
समेत अनमुान गन� स�ने िवषय हो । य�तो अव�थामा 
आफूले गरकेो कत��यले मािनस मला�ज�तो नदिेखएको 
कुनै काम कुरा गरकेो भ�न निम�ने भई �यान 
स�ब�धीको ५ नं. ��ततु म�ुाको स�दभ�मा आकृ� ह�न 
स�ने नदेिखने । 
 �ितवादीले िलएको आ�नो उमेर वारदात 
ह�दँाको बखत १६ वष� नपगेुको नाबालक भएको 
भनी िलएको िजिकर स�ब�धमा हेदा� स�ुमा �यान 
मान� उ�ोग म�ुामा अनसु�धानमा र अदालतसम� 
बयान गदा� उमेर १५ वष�को भए ँम मनकामना बोिड�ङ 
�कुलमा क�ा ८ मा अ�ययनरत छु भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । ��ततु �यान म�ुामा पिन अदालतमा आफू 

१५ वष�को भनी बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीले 
अ�ययन गरकेो मनकामना उ�च मा�यिमक 
िव�ालयबाट �ा� रकेड�अनसुार िनज �िमसन राईको 
ज�मिमित २०५१।१०।१९ गते देिखएको गा.िव.स. को 
काया�लय, पाथेका-९, खोटाङबाट �ा� ज�मदता�को 
�माणप�मा िमित २०५३।१०।१९ उ�लेख भएको 
साथै नाग�रकता टोलीबाट पिन िमित २०६३।११।२८ 
मा �ा� नाबालक दता� िन�साबाट िनज �िमसन राइको 
ज�म िमित २०५३।१०।१९ मा भएको दिेखयो । सो 
ज�मदता�को �माणप� र नाबालक िन�सा २०६३ 
सालमै जारी भएको देिखयो । ि�.िव.िव. िश�ण 
अ�पतालबाट �ितवादीको उमेर १६-१७ वष�बीचको 
रहेको भ�ने उ�लेख भए पिन अ�य स�पूण� �माणबाट 
वारदात ह�दँाका अव�थामा िनज �ितवादीको उमेर १६ 
वष� पिुगसकेको भ�ने नदिेखई सोही एक मा� आधारमा 
१६ वष� पगेुको भनी िन�कष� िनका�न �यायोिचत 
देिखएन । यसबाट �ितवादी �िमसन राई वारदात िमित 
२०६७।१२।१ मा नाबालक नै रहेको पिु� ह�ने ।

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) मा “चौध वष� वा सो भ�दामािथ र सो� 
वष�भ�दा मिुनका बालकले कुनै अपराध गरमेा िनजलाई 
कानूनबमोिजम उमेर पगेुका �यि�लाई ह�ने सजायको 
आधा सजाय ह��छ ।” भ�ने �यव�था रहेकोले ��ततु 
म�ुाका �ितवादी �िमसन राईको उमेर सो� वष�भ�दा 
कम दिेखदँा िनज �ितवादीलाई �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने 
ठहराएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६९।९।२४ को फैसला केही उ�टी भई सोको 
आधा ५(पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः समुन पा�डे
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-CR-०१८७, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. आकाश नेपाली (चौधरी)

जबरज�ती करणीको वारदातमा आफू 
संल�न नभएको, केवल साथीको आ�हमा बाटोमा 
मा�छे हेन� बसेको भनी भने तापिन सो कुराको पिु� ह�ने 
�प� र व�तिुन� �माण यी �ितवादी आकाश नेपालीले 
गजुान� सकेको देिखदँनै । पीिडत रामकृ�णी चौधरीलाई 
यी �ितवादीह� िमली पालैपालो गरी करणी गरकेोमा 
एकअका�लाई पोल गरकेो, पीिडतको ग�ुाङ्ग परी�ण 
गदा� योिनबािहर सिु�नएको, २ से.मी. �याितएको, 
िभ�ी दाया ँ बाया ँ खोि�एको, रगत िमिसएको तरल 
पदाथ� बगेको, साथै मौकामा कागज गन� सा�ी तार े
चौधरीसमेतले पीिडत रामकृ�णी चौधरीको करणी 
भएको वारदात�थलबाटै �ितवादी िसंगल चौधरी 
नाङ्गै छोिपएको तर अका� �ितवादी भागेको कारणले 
समा�न नसकेको भनी लेखाइिदएबाट यी �ितवादी 
आकास नेपाली ��ततु कसरुमा सामेल नरहेको भ�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।

�ितवादी आकास नेपालीबाट जबरज�ती 
करणीको महलको १० नं. अनसुार �ितपूित� 
नभराइएको भ�ने वादी प�को पनुरावेदन िजिकर 
देिख�छ । िनज �ितवादी आकास नेपाली १६ वष�का 
अ�ययनरत िव�ाथ� देिखएको छ भने िनजको कुनै 
स�पि� नदिेखएको अव�था छ । �य�तो �ितपूित� 
कसरुदारबाट भराउनपुन�मा कसरुदारसगँ कुनै स�पि� 
नै नभएको अव�थामा भराउन सिकने अव�था 
ह�दँनै । �ितपूित� भराई िदने गरी फैसलामा उ�लेख 
भएकै अव�थामा पिन सोको काया��वयन ह�न नस�ने 
ि�थित रहेकाले प�रणामतः �यसबाट पीिडतले 
�ितपूित�  पाउनस�ने ि�थित ह�दँैन । य�तो अव�थामा  

स�ु िज�ला अदालतबाट �ितपूित� नभराउने गरी 
भएको फैसलालाई पनुरावेदन अदालतबाट सदर गदा� 
िदएको आधारबाट प�रणामतः कुनै फरक नितजा 
िन�कन नस�ने अव�था ह�दँा वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� �ितवादी आकाश नेपालीको हकमा 
अिभयोग माग दाबीअनसुार कसरु गरकेो ठहर भई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३(५) नं. बमोिजम 
५ (पाचँ) वष� कैद र ऐ. को ३(क) नं. बमोिजम थप ५ 
वष� कैद ह�ने र �ितवादी आकाश नेपाली १६ वष�को 
िव�ाथ� देिखएको र िनजको अशंसमेतको स�पि� 
नदिेखएकोले िनजको हकमा �ितपूित�तफ�  केही ग�ररहन ु
परने भ�ने स�ु बिद�या िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।१२।१५ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको िमित २०६७।११।८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः समुन पा�डे
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६७-CI-०४५६, ०६९-CI-
०८१४ र ०६९-CI-०७७८, ज�गा िखचोला घर उठाई 
चलन, बचकुन यादव िव. ल�मीनाथ यादवसमेत,  
नारायण यादव िव. िदनानाथ यादवसमेत र रामद� 
यादव िव. िदनानाथ यादवसमेत

िववािदत सा.िक.नं. ५२ र ८६२ को ज�गाह� 
सव� नापी ह�दँाका बखत गाउ ँ�लक नं. २२२ मा परकेो 
र एकै ठाउमँा जोिडएको अव�था रहेको त�यमा िववाद 
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छैन । िववािदत ज�गाह�म�ये पूव�तफ� बाट ०-१-
० जितम�ये ०-०-१५ धरुमा घर बनाई तथा बाकँ� 
दि�णतफ� को ०-०-५ धरुमा घेरबेर गरी िखचोला 
गरकेो भ�ने वादीको दाबी रहेको देिख�छ । पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको आदेशबमोिजम िमित 
२०५९।५।६ मा भई आएको नाप न�सा मचु�ुकाको 
न.नं. ११ पोखरी, न.नं. १२ पोखरीको िडल रहेको 
तथा न.नं. १३ र १३/१ को ज�गालाई झगडा जिनएको 
र सो ज�गा पोखरीको िडल रहेको देिख�छ । सो 
ज�गासगैँ दि�ण साधँको न.नं. ९, १० को ज�गासमेत 
वादीकै भई भोग चलनमा रहेको गाउ ँ�लकिभ�कै ज�गा 
हो भ�ने न�शाबाट देिखएको छ । न.नं. १० सा.िक.
नं. ५२ कै भएको तथा न.नं. ९ को सािबक िक.नं. 
खलुाउन नसकेको वादीकै भोग रहेको ०-१-१ ज�गा 
भ�ने देिखएको र िफराद लेखबाट सा.िक.नं. ८६२ 
को ज�गाको �े�फल ०-१-१ नै देिखएको छ । उ� 
नाप न�सा मचु�ुकामा सा.िक.नं. ५२ को उ�रतफ�  
रहेको न.नं.१३ र १३/१ को िववािदत ज�गा आ�नो हो 
भनी वादीले न�सामा लेखाएको पाइ�छ । यसरी न.नं. 
९,१०,१३ र १३/१ को ज�गाह� आ�नो भएको भ�ने 
वादीको भनाई भए पिन न.नं. ९, १० र ७ समेत गणना 
गदा� ती ज�गाको �े�फल ०-२-१४.५६ ह�न आउछँ । 
वादीह�ले िफरादमा देखाएको सा.िक.नं. ५२ र ८६२ 
को ज�गाको �े�फलसमेत ०-२-१४ दिेखन आएकोले 
वादीको सािबक दता�बमोिजमको ज�गा िनजको भोगमा 
रहीरहेकै देिखने ।

साथै िववादमा आएको न.नं.१३ र १३/१ 
को घर ज�गाको पोखरीको िडल रहेकोसमेत देिख�छ । 
न.नं. ११ को पोखरी र पोखरीको िडलसमेत अिपलाट 
वादी रसीलाल गोप िवप�ी �ितवादी रामजी यादवसमेत 
भएको अ.नं. ४०८ को पोखरीको िडल आवाद ग�यो 

भ�ने म�ुामा भएको िमित २०२३।५।३ फैसलाले 
सा.िक.नं. ११९ को ज.िव. १-१७-० को ज�गा 
भएको पोखरी र पोखरीको िडलसमेत िम�ही कायम 
गरी घरह�समेत हटाउने ठहर भएकोसमेत देिखएको 
अव�थामा िववादमा आएको न.नं. १३ र १३/१ को 
पोखरीको िडल रहेको ज�गामा �ितवादीह�ले िखचोला 
गरकेो ठह�याई ��यथ� वादीह�ले चलन चलाई पाउने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६६।७।२४ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
भई वादी दाबी नप�ुने ठहर गरकेो स�ु स�री िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । दाबीको ज�गामा 
िखचोला ग�यो भ�ने दाबी प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः समुन कुमार �यौपाने
क��यटुर सेिटङ्गः रान ुपौडेल
इित स ंवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-WO-०९६८, उ��ेषण, 
रामनरशे चौधरी िव. रामसुभग चौधरीसमेत

यी िनवेदकले २०५८ सालमा दायर गरकेो 
अंश म�ुामा हामीह�बीच सो म�ुामा रीतपूव�क ब�डा 
ह�ने भनी फैसला नभएको ि�थितमा मानो छु��एको 
िमित २०५८।५।१३  कायम भइसकेको ह�दँा पनुः पिछ 
२०६७ सालमा दायर गरकेो ��ततु अंश म�ुाले नया ँ
मानो छु��एको िमित कायम गन� िम�दैन । रीतपूव�क 
अदालतबाट फैसला नभएको भनी सोही आधार र 
कारणबाट उ� दायर भएको २०५८ सालको म�ुा र 
सोमा भएको आदशे अि�तम भइरहेकोलाई अ�वीकार 
गरी पिछबाट दायर भएको म�ुाको िमितलाई मानो 
छु��एको िमित कायम गनु�  कानून र �यायको रोहमा 
िम�ने कुरा होइन । अिघ २०५८ साललाई मानो 
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छु��एको िमित कायम ह�ने गरी  स�ु िज�ला अदालतको 
आदेश सो हदस�म बदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट भएको िमित २०६८।१२।९ को आदेश 
कानूनबमोिजम दिेख�छ । यस िवषयमा म�ुामा 
इ�साफको रोहबाट तहतह िवचार ह�ने अव�थासमेत 
देिखदँा �रट िनवेदकको मागबमोिजम असाधारण 
अिधकार �े�ािधकारमा �वेश गरी उ��ेषणसमेतको 
आदेश जारी ह�ने अव�था नह�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट दे.नं. 
२२८५ को अशं म�ुामा वादी �ितवादीबीचमा कायम 
भएको मानो छु��एको िमितलाई नै मानो छु��एको 
िमित कायम गरी दवुै प�बाट तायदाती फाटँवारी पेस 
गन� लगाई कानूनबमोिजम गनु�होला भनी पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िमित २०६८।१२।९ मा भएको 
आदेश मनािसब देिखदँा िनवेदकको उ��ेषणसमेतका 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।                                    
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-WO-०२४३, उ��ेषण, 
भुवनराज शा�यसमेत िव. पाटन सं�हालय िवकास 
सिमित, मंगलबजार लिलतपुरसमेत
 ऐितहािसक मह�व रा�ने पाटन दरबारको 
स�पूण� स�ब��न गन� उ�े�यले पाटन स�ंहालय िवकास 
सिमित गठन भएको देिख�छ । पाटन सं�हालय िवकास 
सिमित (गठन) आदेश, २०५३ को दफा ४ को ख�ड 
(क) मा उ� सिमितको सं�हालय िवकासको स�ब�धमा 
योजना तजु�मा गन� र �यसको लािग आव�यक पन� 

आिथ�क �ोतको �यव�था गन� कत��य तोकेको 
देिख�छ । �यसैगरी सोही आदेशको दफा ४ कै ख�ड 
(ग) मा सं�हालयको लािग �योगमा नआएका कोठाह� 
भाडामा िदने भ�नेसमेत उ�लेख भएको देिख�छ । 
उि�लिखत पाटन सं�हालय िवकास सिमितले �योगमा 
नआएका कोठा कवल भाडामा िदनस�ने अिधकार 
उ� गठन आदेशले �दान गरकेो देिखयो । उि�लिखत 
िवकास सिमित गठन आदेशमा सिमितको छु�ै कोषको 
�यव�था गरकेो र सो कोषमा रहने रकममा भाडा तथा  
क� श�ुकसमेत समावेश ह�ने भ�ने सो गठन आदेशको 
दफा १० मा उ�लेख भइरहेकोले पाटन स�ंहालय 
िवकास सिमितले  �योगमा नआउने कोठा कवलह� 
आिथ�क �ोतको �यव�थापन गन� भाडामा लगाउन 
स�ने ।
 पाटन सं�हालय िवकास सिमितले �कािशत 
गरकेो कवल बहालस�ब�धी सूचनामा  उ�लेख भएको 
सत�ह� हेदा� बहालवालाले िब�� गन� समान रा�दा 
नेपाली ह�तकलाका पर�परागत तथा आधिुनक 
सामा�ीह�, पय�टक�य व�तहु�, नेपाललाई  िव� 
समदुायमा िचनाउने धातकुला, मूित�कला, ��तरकला, 
पौभा/थाङ्का, पि�मना, गलैचा, पर�परागत गरगहना  
र कागजबाट िनिम�त सामानह�बाहेक अ�य कुनै 
पिन सामा�ीह� िब�� गन� नपाइने भ�ने उ�लेख 
भएको दिेखएकाले पाटन दरबारको परुाताि�वक 
एवम् ऐितहािसक मह�वमा असर पन� काय�ह� ह�न 
लागेको भ�ने देिखदँनै । िनवेदनमा उ�लेख भएको 
कोतपाटी कवलह� ३३ म�ये ३ वटा कवलमा 
काया�लय, स�चालन भएको र १२ वटा कवल 
धािम�क एवम् सा�ँकृितक काय�को लािग खाली राखी 
बाकँ� १८ वटा कवल मा� भाडामा लगाउने भनी 
सूचना �कािशत भएकोले धािम�क एवम् सा�ँकृितक 
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काय�मा बाधा प�ुने अव�था रहेको भ�ने दिेखदैँन । 
��ततु कोतपाटीका कवलह� २०२१ सालदिेख नै 
भाडामा लगाई आएको भ�ने कुरा पाटन सं�हालय 
िवकास सिमितको िलिखत जवाफबाट देिखएको छ । 
यसरी सािबकदिेख नै केही कवल कोठाह� भाडामा 
लगाई आएको र पाटन स�ंहालय िवकास सिमित 
(गठन) आदेश, २०५३ ले पिन स�ंहालयको लािग 
�योगमा नआएका कवल कोठाह� भाडामा िदनस�ने 
देिखएकोसमेतबाट िवप�ी पाटन सं�हालय िवकास 
सिमितले कवल भाडामा लगाउन टे�डर आ�ान 
गरकेो सूचनाले ��ततु �रट िनवेदकह�को  धािम�क 
सा�ँकृितक काय� तथा बटुवाह�को हक िहतमा असर 
पन� भ�ने �रट िनवेदकह�को  मागसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�छ । साथै िमित २०७२।६।११मा भएको अ�त�रम 
आदेशसमेत िनि��य ह�ने ।
 उि�लिखत कोतपाटीको परुाताि�वक 
मह�व रहेको देिख�छ । यस �कारका सा�ँकृितक 
स�पदाह�को सरं�ण गरी यसको मौिलक �व�प 
कायम रा�न ुवा�छनीय छ । सा�ँकृितक मह�व रा�ने 
स�पदाह�को �यापा�रक वा अ�य कुनै �कारबाट 
उपभोग गदा� यसको संर�ण र सरु�ाको प�लाई 
सवा�िधक �ाथिमकतामा रािखन ु पद�छ । तसथ�ः 
ऐितहािसक पाटन दरबार सं�हालयको ऐितहािसक 
परुाति�वक मह�व रा�ने कोतपाटीसमेतको संर�ण 
स�ब��न गद� चली आएको पर�परागत धािम�क 
सा�ँकृितक रीितथीित स�चालनमा कुनै िकिसमको 
बाधा �यवधान उ�प�न नह�ने गरी र आव�यक पया�� 
संर�णकारी �यव�था िमलाई उपयोग गन� �यव�था 
गन� िवप�ी पाटन दरबार स�ंहालय र लिलतपरु 
उपमहानगरपािलकाको नाउमँा िनद�शना�मक आदेश 

जारी ह�ने ।    
इजलास अिधकृतः मनकुमारी िज.एम.िव.क.
क�यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६६-CR-०२८५, �यान 
मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. स�तोष खड्कासमेत

सव��थम �ितवादी स�तोष खड्काको 
हकमा िवचार गदा� िनजले अदालतमा बयान गदा� 
कसरुमा पूण� इ�कार रही बयान गर ेपिन अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� िमलन लामाको योजना 
मतुािबक डा. िदि�तलाई गोली हा�न गणेश काक�ले 
हाकेँको मोटरसाइकलमा रमेश चौधरीलाई पछािड 
बसाई पठाएको, गोली हा�ने काय�मा मसमेतको 
िमलोमतोबाट भएको हो भनी बयान गरकेो 
पाइ�छ । सहअिभय�ु �ितवादी गणेश काक�समेतको 
बयानबाट पिन �यान मान� काय�मा यी �ितवादी स�तोष 
खड्काकोसमेत संल�नता रहेको भ�ने देिखन आउने । 

�ितवादी स�तोष खड्कासमेतको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानबाट गोली हा�ने 
काय� मसमेतको िमलेमतोबाट भएको हो भनी �वीकार 
गरकेो देिखएकोले �यान मान� काय�मा मतलबमा पसे 
पिन �यान मान� म�ुय भई वचन निदएको, हात हितयार 
नछोडेको, पीिडतको जीउमा  नछोएको, हातहितयार 
निदएको, वारदात�थलमा हातहितयार िलई बसेको 
नदिेखएको, बाटो घाटो घेरा िदनेसमेतको कुनै काय� 
�ितवादीले गरकेो भ�ने त�यय�ु आधार �माणबाट 
पिु� ह�न नसके पिन �यान मान�लाई मतलबमा पसी 
अ� िकिसमको मतलबमा पसेको पिु� ह�न आएकोले 
िनजको कसरु �यानस�ब�धीको १५ नं. को नभई ऐ. 
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को १७(३) नं. को कसरु दिेखएको र �ितवादी स�तोष 
खड्काले पीिडतको �यान नमारकेोले ऐ. को १७(३) 
ले ३ वष�को आधाको १ वष� ६ मिहना कैद ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले गरकेो फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने अव�था नदेिखने ।

दाबी गन� प�ले आ�न ुदाबी स�ब� �माणबाट 
�मािणत गनु�पन� ह��छ । शङ्कारिहत �माणबाट दाबी 
�मािणत नभएस�म कसैलाई कसरुदार ठहर गन� 
िम�दैन । �माण ऐन,२०३१ को दफा २५ अनसुार 
फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु �मािणत 
गन� भार वादीको ह�नेछ भ�ने �यव�था भएको 
सोअनसुार प�्ुयाई ँ नभएको ह�दँा िनजह�को ��ततु 
वारदातमा संल�नता रहे भएको भ�ने व�तिुन� ठोस एव ं
��य� �माणह�को सव�दा अभाव रहेकोसमेत दिेखदँा 
�ितवादीह� �काश पौडेल �े�ी, झलक ब�नेत, 
रामच�� खनाल, गणेशजङ्ग िघिमर े र मानबहादरु 
काक�समेतको उ� वारदातमा संल�नता पिु� ह�न 
आएको दिेखएन । िनज �ितवादीह�को हकमा  स�ु 
अदालतबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसलालाई 
पनुरावेदन अदालतले सदर गन� गरी भएको फैसला  
अ�यथा भ�न िम�ने अव�था नदेिखने ।

तसथ�, उपयु�� आधार र कारणह�बाट  
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको िमित  
२०६४/३/६ गतेको फैसला केही उ�टी गरी पनुरावेदक 
�ितवादी स�तोष खड्काले पीिडतलाई �यान मान� 
उ�ोग गरकेो कसरुको मतलबीस�म देिखदँा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम 
ह�ने कैद ३ को आधा १ वष� ६ मिहना कैदको सजाय 
िनज �ितवादी स�तोष खड्कालाई ह�ने ठह�याई र 
�ितवादीह� �काश पौडेल �े�ी, झलक ब�नेत, 
रामच�� खनाल, गणेशजङ्ग िघिमर े र मानबहादरु 

काक�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी िमित 
२०६५।९।२४ मा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ असोज १२ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CR-१४२२, ०६९-
CR-०३११, ०६९-CR-०५६९, ०७१-CR-
०६२३, अपहरण तथा शरीर ब�धक, नेपाल सरकार 
िव. रमेश रानामगरसमेत, �काश थापा मगर िव. नेपाल 
सरकार, लोक ब. दरलामी मगर िव. नेपाल सरकार, 
सुमन पाटा मगर िव. नेपाल सरकार

�ितवादी लोकबहादरु दला�मीमगर �ितवादी 
समुन पाटामगरले अदालतमा आई बयान गदा�समेत 
आफूह�ले जाहेरवाला सोमनाथ संजेललाई झ�ुयाई 
मंगलबजार बोलाई िमित  २०६५।४।१ गते अपहरण 
गरी ब�धक बनाई िनजबाट िफरौती रकम असलु 
गरी छाडेको कुरा �वीकार गरकेोले िनजह�को उ� 
बयान िनजह�को िव��मा �माणमा �हण गनु�पन� 
देिखयो । �य�तै जाहेरवालाले अदालतमा बकप� गदा� 
�ितवादी लोकबहादरु दला�मीमगरलाई िचनेको भनी 
िकटानी पोल गरकेो र �ितवादी समुन पाटामगरले 
बयान गरअेन�ुप नै जाहेरवालाको आमा ट�ककुमारी 
र राजकुमार दलुालले सनाखत गनु�को अित�र� 
िफरौती रकम बझुाएको भ�ने बेहोरा खलुाई बकप� 
गरकेो र िनजबाट िफरौती रकम �.१७,०००।- बरामद 
भएकोसमेत देिखदँा िनजह�को सािबती बयानलाई 
जाहेरवालासमेतका वादीका सा�ीह�को बकप�बाट 
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समिथ�त भएकोले िनजह�ले जाहेरवाला सोमनाथ 
संजेललाई िमित २०६५/४/१ मा अपहरण गरी ब�धक 
बनाई िफरौती असलु गरपेिछ िमित २०६५/४/४ 
मा छािडिदई अिभयोग दाबीअन�ुपको कसरु गरकेो 
देिखयो । �ितवादी ड�बर भ�ने मोटे गोलेको हकमा 
िवचार गदा� िनज फरार रहेको र सहअिभय�ु 
�ितवादी लोकबहादरु दला�मीमगर र �ितवादी 
समुन पाटामगरसमेतले अदालतमा  बयान गदा� 
जाहेरवालालाई अपहरण गरी बालकुमारीमा यीनै 
�ितवादीको कोठामा लगी रािखएको र िनजले 
िफरौती रकमम�ये �.४५,०००।- िलए खाएको 
भनी आफूसमेत कसरुमा सािबत भई पोल गरकेाले 
य�तो पोललाई �माणमा �हण गनु�पन� देिखदँा िनजले 
पिन अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराध गरकैे 
देिखयो । �य�तै �ितवादी �काश थापामगरको हकमा 
िवचार गदा� िनज अदालतमा आई बयान गदा� कसरु 
अपराध गरमेा इ�कार रही बयान गरकेो भए पिन 
�हरीमा बयान गदा� आफू योजनामासि�मिलत रहेको, 
आ�नै फोनबाट जाहेरवालालाई फोन गरकेो र आफँैले 
जाहेरवालालाई मंगलबजारस�म बोलाई अपहरण 
गरी ब�धक बनाई िफरौती रकम असलु गरपेिछ 
छाडेको कुरा �वीकार गरकेो, जाहेरवालाले ियनै 
�ितवादीको ९८०३७५१५६४ नं. को मोबाइलबाट 
आफूलाई मंगलबजार बोलाइएको र िचनजानका 
यी �ितवादी �काश थापामगरसमेत भई आफूलाई 
अपहरण गरी ब�धक बनाई िफरौती असलु गरकेो 
भनी िकटानी पोल गरको र सहअिभय�ु लोकबहादरु 
दला�मीमगरले अदालतमा आई आफूले कसरु गरकेो 
�वीकार गद� अपहरणको योजना बनाउदँा र अपहरण 
गदा�समेत �ितवादी �काश थापामगर संल�न िथए 
भनी पोल गरकेाले िनजले �हरीमा गरकेो सािबती 

बयानलाई जाहेरवालाको बकप�, अपराध गदा� �योग 
भएको मोबाइल र सहअिभय�ुको पोलसमेतका 
�माणह�लेसमेत पिु� गरकेाले यी �ितवादीले 
अिभयोगदाबीबमोिजमको कसरु गरकैे देिखने । 

�ितवादी िदनेश रानामगरको हकमा िवचार 
गदा� िनज �हरी र अदालतमा बयान गदा�समेत आफूले 
कसरु नगरकेो भनी इ�कार रहेको देिख�छ । िनजको 
हकमा जाहेरवालाले उ� वारदातमा �ितवादी िदनेश 
रानामगर पिन सलं�न िथए भनी जाहेरीमा पोल गरकेो भए 
पिन अदालतमा कसरुमा सािबत भई बयान गन� �ितवादी 
लोकबहादरु दला�मीमगर र �ितवादी समुन पाटामगरले 
जाहेरवालालाई अपहरण गन� काय�मा �ितवादी �काश 
थापामगर �ितवादी लोकबहादरु दला�मीमगर, �ितवादी 
ड�बा भ�ने मोटे गोले र �ितवादी समुन पाटामगरसमेत 
४ जनाबाहेक अ� �यि�को संल�नता दखेाएको छैन । 
यी �ितवादी िदनेशको नाम जाहेरीमा थपेको देिख�छ ।
अदालतमा जाहेरवालाले यी �ितवादीले सफाइ 
पाउनपुछ�  भनी बकप� गरकेो देिख�छ । जाहेरवालाको  
स�ु जाहेरी दखा��तमा नाम थप गरी ग�रएको पोलकै 
आधारमा अपराधमा संल�न रहेको देिखने ठोस सबदु 
�माणबेगर अपहरण तथा शरीर ब�धक अपराधको 
कसरुदार ठह�याउन �यायोिचत ह�ने नदेिखने । 

�ितवादी िदनेश रानामगरले अिभयोग 
दाबीबमोिजम जाहेरवालालाई अपहरण गरी ब�धक 
बनाई िफरौती असलु गरकेो शङ्कारिहत तवरले पिु� 
नभएकाले िनजलाई सफाइ िदने गरी भएको  पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

�ितवादी रमेश रानामगरको हकमा िवचार 
गदा� �ितवादी �काश थापामगरले �हरीमा बयान 
गदा� �ितवादी लोकबहादरु दला�मीमगर र रमेश 
रानामगरले मलाई सोमनाथ संजेललाई अपहरण 



45

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, पसु - २

गर� भनेअनसुार अपहरण गरकेो भनी पोल गरकेो 
ह�दँा सोही आधारमा म�ुा चलाइएको देिखयो । सो 
पोलबाहेक िनजको िव��मा कुनै �माण पेस भएको 
देिखदँैन । अदालतमा सािबत ह�ने �ितवादी लोकबहादरु 
दला�मीमगर र �ितवादी समुन पाटामगर दवुैजनाले यी 
�ितवादी रमेश रानामगरलाई पोल गरकेो दिेखदैँन । 
जाहेरवालालगायतका वादी प�का सा�ीह�ले पिन 
किहकँतै िनजलाई पोल गरकेो देिखदैँन । यसरी िबना 
ठोस सबदु �माण अपहरण तथा शरीर ब�धक कसरुको 
कसरुदार ठहर गन� �यायोिचत नह�ने ह�दँा रमेश राना 
मगरलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

�ितवादी �िदप �या�छाक�मगर र कृ�णबहादरु 
जघा�मगरको हकमा िवचार गदा� यी दईु �ितवादीह� 
बाहेक अ�य �ितवादीह�को िव��मा अिभयोगप� 
दायर भई अदालतमा बयान गन� �ममा �ितवादीम�ये 
लोकबहादरु दला�मीमगरले जाहेरवाला सोमनाथ 
संजेललाई अपहरण गन� योजना बनाउनमा संल�न िथए 
भनी पोल गरकेो आधारमा यी दईु �ितवादीह�लाई 
समेत प�ाउ गरी अ.ब. ८८ नं. बमोिजम थप 
अिभयोगप� दायर ग�रएको देिखयो । िनजह�ले �हरी 
तथा अदालतमा बयान गदा� आफूह� उ� कसरुमा 
संल�न नरहेको र �ितवादी लोकबहादरु दला�मीमगर 
सानैदिेख िचनजान भएको �रसइवी नभएको �यि� ह�न् 
भ�ने बेहोरा लेखाएको देिख�छ । यसरी यी �ितवादीह� 
कसरु गरमेा इ�कार रहेको र सहअिभय�ु लोकबहादरु 
दला�मीमगरले अपहरणको योजना बनाउदँास�म साथै 
रहेको भनी पोल गरकेो भए पिन जाहरवेालालाई 
अपहरण गन� काय�मा र िफरौती िलने खाने काय�मा 
यी �ितवादीह�को संल�नता रहेको देिखदैँन । 

सहअिभय�ुको �य�तो पोल जाहेरवालालगायत वादी 
प�का अ�य सा�ीह�को बकप�समेतका �वत�� 
�माणह�ले पिु� गरकेो नदेिखदँा िनजह�लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदनेगरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

तसथ�, यसमा �ितवादी �काश थापामगर, 
�ितवादी लोकबहादरु दला�मीमगर र �ितवादी समुन 
पाटामगर ड�बर भ�ने मोटे गोलेको  हकमा िनजह�लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ७ वष� कैद, 
ऐ. ७ नं. बमोिजम थप २ वष� कैद, �.५०,०००।- 
ज�रवाना गरी ऐ.ऐनको १२ नं. बमोिजम िफरौती रकम 
�.३,००,०००।- र जाहेरवालाबाट िलएको नगद 
�.५००।-, �. ४,०००।- पन� मोबाइल र �.२,०००।- 
पन� घिडसमेत ज�मा िबगो �.३,०६,५००।– चारजना 
ठहर भएका �ितवादीह�ले ऐनका दफा १२बमोिजम 
दामासाहीले जाहेरवालालाई भराई िबगोबमोिजम थप 
ज�रवानासमेत ह�ने ।

अतः पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।९।५ मा �ितवादीह� िदनेश रानामगर, रमेश 
राना मगर, �िदप �या�छाक� मगर र कृ�णबहादरु 
�यापछाक� मगरलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी र �काश थापा मगर, लोकबहादरु दला�मी 
मगर, समुन पाटामगर र ड�बर भ�ने मोटे गोलेको 
हकमा अपहरण तथा शरीरब�धक अपराधमा ठहर 
गरी ऐनबमोिजम ह�ने कैदको सजाय, िफरौती िलएको 
रकमको िबगो भराउने र िबगोबमोिजम ज�रवानासमेत 
गन� गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी 
नेपाल सरकार एवम् �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दनै । ठहर भएका पनुरावेदक �ितवादीह�लाई 
लागेको कैद ज�रवानाको लगत कसी असलुउपर गन� 



46

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, पसु - २

र जाहेरवालालाई िदने िबगोको लगत कसी रा�न 
लिलतपरु िज�ला अदालतमा लगत पठाइिदन ु।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल असोज १२ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-०२२६, अपहरण 
शरीर ब�धक, नेपाल सरकार िव. िव�णु�साद 
चौधरीसमेत 

�ितवादीह�ले जाहेरवालाह�लाई अपहरण 
तथा शरीर ब�धक िलने उ�ोग गरकेा ह�न् भ�ने 
ठोस एवम् शङ्कारिहत तबरबाट पिु�ट ह�ने आधार 
वादी नेपाल सरकारबाट पेस ह�न आएको दिेखएको 
छैन । केवल �ितवादीह�को साथबाट पे�तोल बरामद 
भएकोले िनजह�ले नै आरोिपत कसरु गरकेा ह�न् भनी 
शङ्काको भरमा अिभयोग लगाइएको पाइ�छ । ठोस 
एवम् व�तिुन�ठ �माणको अभावमा शङ्काको भरमा 
�ितवादीह�लाई सजाय गनु�  फौजदारी �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह�नजाने । 

यी �ितवादीले यसरी अपहरण तथा शरीर 
ब�धक िलने ध�क� िदएर जाहेरवालालाई अपहरण 
गन� ि�या गरकेो, लगेर ब�धक बनाएर राखेको र यो 
यसलाई यित रकम िफरौती रकम िदएको भ�ने ��ततु 
म�ुामा शङ्कारिहत तबरबाट ख�ुन आएको दिेखएको 
छैन । जाहेरवाला �वयम् अदालतमा उपि�थत भई 
यी �ितवादीह�ले आफूह�सगँ िफरौती नमागेको 
र आफूह�लाई अपहरण गन� ध�क� निदएको भनी 
िकटानी�पले बकप� गरी िदएका छन् । यस ि�थितमा 

�ितवादीह�को सामिुहक सहभािगतामा अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु भएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम 
�ितवादीह�लाई सजाय ह�न पद�छ भ�ने पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

तसथ�, सबै �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ६ न. 
बमोिजम सजाय गरी ऐ. महलको ७ नं. बमोिजम थप 
सजायसमेत ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित  
२०७०/३/२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भोजराज र�ेमी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल जे�ठ २ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-CR-०८५९, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. मोहन था� 

�ितवादी मोहन था�ले शारी�रक स�पक�  
रा�ने सहमित भएकोले मैले शारी�रक स�पक�  गरकेो 
ह�,ँ जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� र अदालतमा समेत बयान गरकेो 
देिख�छ । य�तो अव�थामा पीिडत �वयम् ले आफूलाई 
�ितवादी मोहन था�ले यो यसरी जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी भ�न नसकेको, जाहेरवालीको जाहेरी 
दरखा�त र िनजकै बकप� आपसमा बािझएको, 
पीिडत िववािहत र एक छोराको आमा समेत भएक�, 
घरमा ट्वाइलेट ह�दँाह�दँै बेलकुापख घरबािहर िदसा गन� 
गएको भ�ने भनाई प�यारलायक नभएको र �ितवादीले 
सहमितबाटै शारी�रक स�पक�  गरकेो हो भनी बयान 
गरबेाट �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने देिखन नआउने । 
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घटना�थलमा घासँ मडा�रएको भए पिन 
�ितवादी र पीिडत उ� घटना�थलमा बसेको 
देिखएबाट सहमितले करणी गदा� र ब�दा घासँ मडा�रन 
स�ने ह�दँा घासँ मडा�रदँैमा योिन र अ�य पीिडतको 
शरीर परी�णको �ितवेदनज�ता �वत��  �माणबाट 
पिु�ट नह�दँास�म जबरज�ती करणी नै भएको हो भनी 
अनमुान गन� िम�दैन । �य�ता परी�ण �ितवेदनबाट 
पीिडतउपर जबरज�ती करणीको वारदात भएको भ�ने 
त�य पिु� ह�न सकेको पाइ�न । �ितवादीले पीिडतलाई 
सहमितबाटै करणी गरकेो िजिकर िलएको र पीिडतले 
अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप�मा आफूलाई 
�ितवादीले जबरज�ती �पमा करणी गरकेो भनी 
िकटानीसाथ भ�न र लेखाउन नसकेको अव�थामा 
पीिडतको ढाडमा भएको घाउले पीिडतालाई 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह��छ भ�न 
िम�ने अव�था देिखन नआउने ।

तसथ�, �ितवादी मोहन था�लाई मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय 
(५) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम �ितवादीलाई ५ वष� ६ मिहना कैद सजाय 
र पीिडतालाई �.२५०००/- �ितपूित� भराइिदने ठहर 
गरकेो  स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरी �ितवादी मोहन था�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित  २०७०/२/२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भोजराज र�ेमी
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल जेठ २ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६८-CR-०८५४, कत��य 

�यान, नेपाल सरकार िव. पासाङ लामा 
प�रवारमा मतृक नाित �ितवादी �वयम् र 

�ितवादीक� �ीमती जाहेरवालीसमेत ३ जनामा� 
रहेको देिख�छ । यसरी मतृकको लालन पालन रखेदखे, 
र�ा िश�ाको िज�मेवारीमा रहेका व�ृ ८० वष�भ�दा 
बढी उमेरका हजरुबबुाले नाितको चाल चलन बानी 
नरा�ो रहेकोले सो बानी �यहोरा सधुार गन� भ�ने हेतलेु 
स�झाउने �ममा �हार गरकेो चोटबाट मतृक गोपी 
तामाङको म�ृय ुभएको देिखन आयो । सम� िमिसल 
सलं�न �माण कागजको अ�ययन गदा� यी �ितवादीले 
�यान िलनेस�मको इिवलाग वा मनसायसिहत चोट 
�हार गरकेो भ�ने कुरा िमिसल संल�न �माणह�बाट 
देिखदँनै । वादी प�ले जाहेरवालीसमेतका �यि�लाई 
अदालतमा उपि�थत गराई आ�नो दाबी पिु� गराउन 
सकेको दिेखदँैन । अनमुान आशङ्का र स�भावना 
ज�ता मनोगत आधारमा कुनै पिन आपरािधक काय�मा 
मनसाय त�वको िव�मानता छ नै भनी िन�कष� िनका�न ु
�यायोिचत नह�ने । 

वारदातमा �ितवादीको आपरािधक मनसाय 
रहेको त�य वादी प�बाट �वत�� र व�तिुन� 
�माणह�बाट पिु� गराउन सकेको पिन पाइदँनै । 
मान�को लािग कुनै पूव�योजना बनाएको नदेिखई मतृक 
नाितले नै गन� गरकेो गलत काय�मा सधुार गन� नाितलाई 
स�झाउने �ममा �हार गरकेो चोटबाट मतृकको म�ृय ु
भएको देिखएको अव�थामा अिभयोग दाबीबमोिजम 
�ितवादीले गरकेो कसरुको काय�लाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. को दायरािभ� पछ�  भ�न ुिववेकपूण� 
देिखन नआउने ।

मतृक नाित र �ितवादी हजरुबबुाबीच कुनै 
पूव��रसइवीलाग रहेको देिख�न । मतृकलाई मान� कुनै 
पूव� सोचाइ, योजना एवम् तयारी रहेको दिेख�न । 
नाितको गलत आचरणलाई सधुान� हेतलेु िनजले घरका 
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सनुका गरगहना चोरी लगेको कारणले नै र�ािश�ा िददँ ै
कुटिपट गदा� गद� सामा�य लाठाज�तो म�ुाले हा�दा 
उ� चोटले मतृक नाित मला�ज�तो नदेिखए पिन सोही 
चोटको कारणले मरकेो अव�थाले वारदातको प�ृभूिम 
अव�था र प�रि�थित मनसायय�ु र आवेशले �े�रतको 
�कृितको नभई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. िवपरीतको भिवत�यको कसरुको दायरािभ� पन� 
आउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी पासाङ लामालाई �यानस�ब�धी महलको 
५ नं. को कसरुमा सोही महलको ६(३) नं. बमोिजम 
�.५०।– ज�रवाना गन� गरकेो  स�ुको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६६।३।२९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु १५ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CR-०८२३, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक उ�ोग, नेपाल सरकार िव. माधव 
रायमाझीसमेत 

म�ुाको �मखु गवाहको �पमा रहेक� पीिडत 
�वयम् जाहेरवाली अदालतमा आई आ�नो जाहेरी 
�यहोरालाई समिथ�त ह�ने गरी बकप� गन�सकेको 
देिखदँैन । �ितवादीह�ले जाहेरवालीलाई फोन 
तथा एस.एम.एस गरी अपहरण गन� योजना बनाएको 
िमिसल संल�न कुनै पिन कागजले पिु�ट गन�सकेको 
देिखदँैन । यी �ितवादीह�ले एउटा मोबाइल भे�ाएको 
र सो मोबाइल कसको हो भनी खोजी गन� िसलिसलामा 
यी जाहेरवालीको फोन न�बरमा स�पक� स�म ह�न 
गएको �ितवादीह�को अनसु�धान अिधकारी तथा 

अदालतसम�को बयानबाट दिेख�छ । फोन गनु�ले मा� 
यी जाहेरवालीलाई अपहरणको उ�ोग गन� लागेको 
भ�ने पिु�ट गन� त�यगत आधार ब�न नस�ने । 

कल िडटेलको िववरणबाट �ितवादीह�ले 
मा� फोन गरकेो नभई जाहेरवालीलेसमेत पटक पटक 
�ितवादीलाई फोन गरकेो देिख�छ । आफूलाई अपहरण 
गन� �यान मान� ध�क�समेत िदने �ितवादीह�लाई 
आफूले फोन गनु�पन� कारण कही ँ कतैबाट ख�ुन 
आएको दिेखदैँन । अपहरणज�तो फौजदारी अपराधमा 
फोन (कल) गनु�  मा� कसरु कायम गन� आधार ह�न 
स�दनै । कसरुलाई �मािणत गन�को लािग �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ अनसुार व�तिुन�ठ त�यगत 
आधारबाट पिु�ट �मािणत ह�नपुन� ह��छ । तर शङ्का र 
अनमुानकै भरमा कसरु कायम ह�न नस�ने ।

अनसु�धानको �ममा बिुझएका िदनेश 
कोइरालासमेतका �यि�ह�को भनाई र अदालतमा 
गरकेो बकप� फरक रहेको देिखदँा िनजह�ले 
अनसु�धानको �ममा भएको बयान कागज र अदालतमा 
गरकेो बकप� एक आपसमा मेल खाएको नदेिखई 
रहेको अव�थामा अनमुानले �माणको �प िलनस�ने 
ह�दैँन । अनमुान र आपरािधक काय�बीच ��य� स�ब�ध 
रहेको ह�नपुछ�  । आपरािधक काय� नै पिु�ट नभएको 
अव�थामा अपहरण तथा शरीरब�धक उ�ोग ज�तो 
ग�भीर अपराधमा यी �ितवादीह�लाई दोषी ठह�याई 
फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�नजाने 
देिख�छ । वादी प�ले शङ्कारिहत तवरले आ�नो दाबी 
�मािणत गन� नसकेकोले शङ्काको आधारमा कसरुदार 
ठह�याउन फौजदारी �याय शा�को िवपरीतसमेत 
ह�ने ह�दँा यी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ यो 
इजलास सहमत ह�न नस�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
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�ितवादीह�को कसरु व�तिुन�ठ त�यगत 
आधारह�बाट शङ्कारिहत तबरले पिु�ट �मािणत ह�न 
आएको नदेिखदँा र �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
अनसुार वादी प�ले कसरु �मािणत गराउन नसकेको 
अव�थामा �माणको अभावमा �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको िमित २०७०।५।९ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु १८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी िमरा खड्का र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७१-CR-०३९०, कत��य �यान, दीपक 
शाही िव. नेपाल सरकार 

भ�सीले मान� खोजेकोले �ितवादी दीपककुमार 
शाहीले भ�सीलाई मा�रिद�छु भ�दै िथए । सोही समयमा 
मतृक महे�� शाही, छोरी र �वाई कृ�णबहादरु शाही 
आएकोमा मतृक, छोरी लागेर स�झाइ� बझुाइ� गदा� 
महे�� शाहीसगँ झगडा परकेोमा �ितवादी दीपककुमार 
शाहीले हानेको च�कुको चोटबाट िनज महे�� शाहीको 
उपचाराथ� लैजादँ ै गदा� म�ृय ु भएको भनी घटनाका 
��य�दश�ले �ितवादीका बाब ु हक� बहादरु शाहीले 
मौकामा कागज तथा अदालत, बकप� गरकेो पाइ�छ । 
�ितवादी कालो भ�ने दीपककुमार शाहीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� तथा अदालतको बयान आरोिपत 
कसरु गरकेोमा सािबत रहेको सो सािबती बयानलाई 

घटनाका ��य�दश� हक� बहादरु शाहीसमेतको बकप�, 
लासजाचँ मचु�ुका तथा शव परी�ण �ितवेदनसमेतका 
िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट कसरु गरकेो पिु� 
ह�न आउने ।

 �ितवादी दीपक शाहीले धार भएको 
हितयारले मतृकलाइ� हािन मारकेोमा सािबती रहेको, 
यस अदालतमा िलएको िजिकरमा समेत अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजमको माग गरेको देिखदँा िनज �ितवादीले 
�यानस�ब�धीको १३(१) नं. को कसरुको �वीकारोि� 
गरकेो दिेखएको र िमिसल कागजातबाट समेत 
�यानस�ब�धीको महलको १ र १३(१) नं. बमोिजमको 
कसरु दिेखन आएकोले सोही �यानस�ब�धीको 
१३(१) नं. बमोिजम �ितवादी दीपक शाहीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु 
दैलेख िज�ला अदालतको िमित २०६८।९।७ को 
फैसलालाइ�  सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, सखु�तको 
िमित २०७०।११।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।

मतृक र �ितवादीबीच पूव� �रसइवी  
देिखदँनै । मान� मनसाय, योजनासमेत रहेको दिेखदैँन । 
मतृकले �ितवादीलाइ�  स�झाइ बझुाइ�  गन� �ममा झगडा 
कुटिपट भएको �रसको झोकमा रहेका �ितवादीले 
मतृकलाइ�समेत हा�छु भनेकोमा यी मतृकले ल हान 
भनी अगाडी सदा� आफूसगँ भएको छुरीले हािन मारकेो 
देिखएको छ । �ितवादीको उमेर अव�था र घटनाको 
वा�तिवता दशा�ई �याय स�पादनमा समेत सहयोग 
प�ुयाएको अव�थासमेतलाई �ि�गत गदा� सव��वसिहत 
ज�मकैद गदा� चक� पन� देिखएबाट �ितवादीलाई ७ वष� 
कैद सजाय ह�दँा पिन �यायको मकसद पूरा ह�ने देिखदँा 
�ितवादी दीपक शाहीलाई कैद वष� ७ ह�न �य� गरकेो 
स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको राय िमलेकै देिखदँा 
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कैदको हकमा िनज �ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम कैद वष� ७ (सात) ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल भदौ १७ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िमरा खड्का र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी,  ०७१-RC-०१४८, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. धनपैत ठाकुर वडही 

मतृक लास सडेगलेको कारण मतृकको 
म�ृय ु के कसरी भएको हो यिकन राय शव परी�ण 
�ितवेदनमा उ�लेख ह�न नस�नलुाई अ�वाभािवक 
भ�न िम�दैन । मतृकको नाक र कानको दवुै �वालबाट 
रगतज�तो पदाथ� िन�केको, शरीर र हातको छाला 
खइुिलएको मल�ारबाट मल िनि�कएको भ�ने लास 
जाचँ मचु�ुकामा उ�लेख भएको पाइ�छ । ती ल�णह� 
अ�वाभािवक म�ृय ुह�दँा देिखने �कृितसगँ िम�दोज�ुदो 
रहेको देिखन आउछँ । यस�कार �ितवादीले अिभयोग 
�वीकारी अदालतमा गरकेो सािबती बयान, िमिसल 
संल�न घटना िववरण र मतृक लासको �कृित एवम् 
मचु�ुका िववरणसमेतबाट समिथ�त भएको पाइदँा 
मतृकको म�ृय ु �ितवादी धनपैत ठाकुर बडहीको 
कत��यबाट भएको पिु� भएको दिेखन आउने ।

लास सडेगलेको कारण मतृक लासको 
घाटँीमा �ितवादीले बयानमा उ�लेख गरअेन�ुपको 
िथिचएको िच� खत लास जाचँ मचु�ुका र शव परी�ण 
�ितवेदनमा ख�ुन नसकेपिन घटनाको यथाथ� िच�ण 
देखाई कसरु �वीकार गरी �ितवादीले अदालतसमेतमा 
गरकेो सािबती बयानलाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखदँनै । 
�ितवादीले अदालतसमेतमा गरकेो उ� सािबती बयान 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ९ को दहेाय १बमोिजम 
िनजका िव�� �माणमा िलन िम�ने नै ह�दँा पनुरावेदन 

अदालत, जनकपरुबाट िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. र ऐ. १३ नं. को दहेाय ३ 
नं. को कसरुमा ऐ. नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गन� गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादीले घटना घटाएको दे�ने 
��य�दश� कोही नभए पिन कत��य गरकेो बेहोरा 
�वीकार गरी िनजले अदालतसमेतमा बयान गरकेो 
कारण �याय �दान गन� अदालतलाई सहयोग पगेुको 
देिख�छ । मतृकले टेपरकेड�र चोरी गरकेो तर मा�दा िदएन 
भ�ने सामा�य कारणमा मतृकको घाटँी िथची कत��य 
गरकेो ह�दँा ��ततु वारदातमा �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं. को देहाय ३ नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गनु�परकेो 
हो । �ितवादीका चार जना नाबालक छोराछोरी रहेको 
देिख�छ । �ितवादीको पेसा �याला मजदरुी छ । िनजले 
मजदरुीको काम गन� नपाएको कारण आि�त प�रवारको 
दैिनक गजुारामा �वाभािवक �पमा असर पन�स�ने नै 
ह��छ । �ितवादीको आिथ�क र सामािजक हैिसयत, 
पा�रवा�रक ि�थित, वारदातको �कृित र सङ्किलत 
त�यसमेतको रोहमा ऐनबमोिजम �ितवादीलाई सजाय 
िददँा चक� ह�नजाने िच�ले देिखएको ह�दँा अ.बं. १८८ 
नं. अन�ुप �ितवादी धनपैत ठाकुर वडहीलाई कैद वष� 
१५ (प��) मा� सजाय ह�ने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र �माणबाट 
�ितवादी धनपैत ठाकुर वडहीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३ नं. को दहेाय ३ 
नं. को कसरुमा ऐ. १३ नं. को देहाय ३ नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको स�ु धनषुा 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट िमित २०७१।९।३० मा भएको 
फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  । िनज �ितवादी 
धनपैत ठाकुर वडहीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
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बमोिजम वष� १५ मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल चैत २१ गते रोज २ शभुम्  ।

इजलास न.ं १३

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-WO-०८७२, उ��ेषण / परमादशे, 
सुिम�ा �े� िव. �वा��य सेवा िवभाग टेकु
 नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को 
दफा २१(३) अनसुार सामा�यतया कम�चारीह�लाई 
काया�लयमा सेवा गरकेो अविध २ (दईु) वष� नप�ुद ै
स�वा गन� नह�ने कानूनी �ावधान रहेको छ । दईु वष� 
सेवा अविध �यितत भएको अव�थामा अि�तयार�ा� 
अिधकारीले कम�चारीको स�वा गन� स�ने नै 
देिख�छ । यी �रट िनवेिदका िमित २०७०।९।१७ 
मा �तर विृ� ह�दँाका बखत भरतपरु अ�पताल, 
िचतवनमा नै काय�रत रहेको नेपाल सरकार �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालय, �वा��य सेवा िवभागको 
च.नं. ७२८ िमित २०७०।९।१९ को प�बाट 
जनसं�या म��ालय �वा��य सेवा िवभागको च.नं. 
७२८ िमित २०७०।९।१९ को प�बाट जनसं�या 
म��ालय �वा��य सेवा िवभागको च.नं. ७२८ िमित 
२०७०।९।१९ को प�बाट देिखन आयो । यसरी 
िनवेदक सिुम�ा �े�ले भरतपरु अ�पताल िचतवनमा 
सेवा गरकेो िमित २०७०।९।१७ देिख हालस�म २ 
(दईु) वष�को सेवा अविध �यितत भइसकेको िमिसल 
संल�न कागजातह�बाट देिखदँा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाको प�र�े�यमा िनवेदन मागअनसुारको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था देिखएन । अत: ��ततु �रट 

िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम�साद �यौपाने
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल पसु २४ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-WO-०९५४, 
उ��ेषण / परमादशे, कृ�ण�साद �े� िव. अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगसमेत 
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इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल भदौ ६ गते रोज २ शभुम् । 

 § यसै लगाउको ०६८-WO-०९५४, उ��ेषण 
/ परमादशे, ह�रकुमार कटुवाल िव. अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०३२६, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. �ेमबहादुर �े� 

जबरज�ती करणी ज�तो �कृितको अपराधमा 
दे�ने ��य�दश� सा�ीको उपि�थित सामा�यतया ह�न 
स�ैन । लकु�िछिप, एका�त वातावरणको प�रि�थित 
िसज�ना गरी यस �कारको अपराध भएको ह��छ । यसथ� 
जबरज�ती करणीको म�ुामा सो घटनाबाट पीिडत 
मिहलाको भनाई मह�वपूण� उ�च कोटीको �माणको 
�पमा �हण गद� आएको हा�ो �याियक अ�यास 
रहेको छ । पीिडतको �वा��य परी�णबाट देिखएका 
त�यह� र िवशेष�ले िदएको रायसमेत यस �कारको 
कसरुमा मह�वपूण� �माणको कोटीमा रह�छ । व�तगुत 
परी�णबाट �मािणत ह�ने ह�दँा �वा��य परी�णको 
�रपोट�लाई जबरज�ती करणी म�ुामा भरपद� �माण 
मा�नपुन� । 

जबरज�ती करणीको घटनाबाट पीिडत ह�न 
पगेुक� �यि� �वयम् अदालतमा उपि�थत भई उ� 
घटनाको स�ब�धमा �य� गरकेो कुरालाई �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १० अनसुार 

 
�माणको �पमा 

�हण गनु�पन� देिखयो । साथै पीिडताले िबनाकारण 
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�ितवादीलाई पोल गनु�पन� अव�था छैन । �य�तै आ�नो 
छोरीको अि�मतालाई चोट प�ुने गरी िबनाकारण 
�ितवादीउपर पीिडतक� आमाले जाहेरी िदनपुन� 
अव�था नह�ने । 

�ितवादीउपर जाहेरवालीको िकटानी जाहेरी 
पनु� , िनजले �हरी र अदालतसम� उपि�थत भई 
जाहेरी �योहोरालाई समथ�न ह�ने गरी गरकेो बकप� । 
पीिडतले  आमाको रोहबरमा अनसु�धान अिधकारी 
तथा अदालतसम� गरकेो बकप� तथा िनजको 
�वा��य परी�ण �ितवेदन र व�तिु�थित मचु�ुकाका 
बालकृ�ण थापाले गरकेो व�तिु�थित मचु�ुकाको 
कागज र अदालतसम� गरकेो बकप�समेतका मािथ 
िववेिचत िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट िनज 
�ितवादीले पीिडत शेष कुमारी थापालाई जबरज�ती 
करणी गरकेो पिु� ह�न आएको छ । यी �ितवादीले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो पिु� भइरहेको 
अव�थामा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३क. नं. मा “अश� वा अपाङ्ग मिहलालाई जबरज�ती 
करणी गन�लाई यस महलमा लेिखएको सजायमा थप 
५ वष� कैद गनु�पद�छ” भ�ने कानूनी �ावधानसमेत 
आकिष�त ह�ने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादीले अपाङ्ग मिहलालाई जबरज�ती करणी 
गरकेो पिु� ह�न आएकोमा जबरज�ती करणीको 
उ�ोग गरकेो भनी �ितवादीलाई ३ वष� ६ मिहना मा� 
कैद सजाय ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई यी 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरी मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. िवपरीत ३ (५) 
को कसरु गरकेोमा ५ वष� कैद ह��छ । पीिडत अपाङ्ग 
मिहला भएको देिखदँा अपाङ्ग मिहलालाई जबरज�ती 
करणी गरकेोले ऐ. महलको ३क नं. अनसुार थप पाचँ 

वष� कैद ह�ने ठहछ�  साथै ऐ. महलको दफा १०अनसुार 
यी �ितवादीबाट पीिडतलाई �. १०,०००।– (दश 
हजार) �ितपूित�समेत भराई पाउने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल पसु ६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०४८७, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. टाँसी िछ�रङ 
थापासमेत 

िमित २०६८।२।१० मा भएको िमिसल 
सलं�न िलखतलाई हेदा� �ितवादी टासँी िछ�रङ थापा र 
कुमारी थापाले वैदेिशक रोजगारमा ह�रशंकर अव�थी 
र िदपे��बहादरु ऐरसमेत जना दईुलाई थाइ�या�ड 
पठाउन �.१,७०,०००।- आजैका िमितमा िलएको र 
पठाउन नसकेकोले कुमारी थापाको मोटरसाइकलको 
�.१,००,०००।– (एक लाख) मू�य कायम गरी बाकँ� 
�.७०,०००।– सिहत च�ुा गन� भ�ने �यहोराको 
िलखत भएको देिखन आयो । यसरी यी �ितवादी टासँी 
िछ�रङ थापाउपरको िकटानी जाहेरी िनजले ग�रिदएको 
िमित २०६८।२।१० को िलखत र जाहेरवालाको 
बकप�समेतबाट यी �ितवादीले जाहेरवालाह�लाई 
वैदेिशक रोजगार थाइ�या�डमा पठाउने भनी 
�.१,७०,०००।- िलएको कुरा �मािणत ह�न आउने ।

 �ितवादी कुमारी थापासमेतउपर िकटानी 
जाहेरी पर ेपिन िनजले अनसु�धान अिधकारी र वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणसम�को आ�नो बयानमा टासँी 
िछ�रङ आ�नो दाज ु पन�, िनजले रकमको अित नै 
आव�यक प�यो नभई भएन भनेकाले आ�नो नामको 
मोटरसाइकल िधतो राखी रकम िनका�न िदएको हो । 
िनजले जाहेरवालासगँ मोटरसाइकल िधतो राखी रकम 
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िलएका ह�न् । के क�तो �यवहार गर ेमलाई थाहा भएन 
मैले जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक रोजगारमा पठाउन 
भनी रकम िलएको होइन भनी कसरुमा इ�कार भई 
बयान गरेको पाइयो । �ितवादी टासँी िछ�रङले पिन 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम�को बयानमा 
वैदेिशक रोजगारको कागज गद�मा के फरक पला� र भनी 
आफूले कागज ग�रिदएको ह� ँ । यसमा मेरो बिहनीको 
कुनै संल�नता छैन । मेरा लािग िनजले आ�नो 
नाउकँो मोटरसाइकल धरौटी रा�न िदएको �यहोरा 
ठीक हो भनी बयान गरसेमेतबाट िमिसल संल�न 
�माण कागजह�, जाहेरवालाको बकप� र िमित 
२०६८।२।१० को िलखतसमेतका कागजातह�बाट 
�ितवादी कुमारी थापाको मोटरसाइकल िधतो रहेको 
कुरामा जाहेरवाला र �ितवादीबीच मखु िमलेकोले 
आ�नो दाजलुाई रकम आव�यक परकेो बेला आ�नो 
नाउकँो मोटरसाइकल िधतो रा�न िदएको काय� 
वैदेिशक रोजगार ऐनअनसुारको कसरु गरकेो दिेखन 
नआउने ।

जाहेरवालाले िबगो बझुी पाइसकेको भनी बकप� 
गरकेोबाट अब दोहोरो िबगो भराइिदन �यायोिचत 
नह�ने ।

  अतः जाहेरवालाको िबगो असलुउपर भइसकेको 
अव�थामा िबगोअन�ुप हजा�ना गरी जाहेरवालाह�लाई 
भराइ पाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको िजिकर 
�यायोिचत दिेखएन । �ितवादी कुमारी थापासमेतलाई 
आरोिपत कसरुमा कसरुदार कायम गरी जाहेरवालाको 
िबगोको हजा�नासमेत भराइ पाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । �ितवादी 
टासँी िछ�रङ थापालाई १ वष� छ मिहना (१।६।०) कैद 
र �.१,५०,०००।- ज�रवाना ह�ने र �ितवादी कुमारी 
थापाले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई 

वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण काठमाड�बाट िमित 
२०६९।२।१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल पसु ६ गते रोज ४ शभुम् । 

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०५३०, उ��ेषण, 
लालमिण सुवेदी िव. �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

उजरुी स�ुने िनकाय वा अिधकारीबाट �य�तो 
उजरुी पन� आएमा �यसलाई स�बोधन गरी उपचारको 
माग� िन��योजन नह�ने गरी अिवल�ब िनण�य गनु�  
सशुासनस�ब�धी मा�यताअनकूुल नै ह�न आउछँ । 
आ�नो अिधकार �े�िभ�को काय� समयानकूुल तथा 
�भावकारी ढंगबाट गरी स�वा वा पदनाम ज�ता िववाद 
स�ुझाउन �य�ता िनकाय तथा अिधकारीस�म छन् 
भ�ने वैधािनक िव�ास िदलाउन ुर यथास�भव य�ता 
िववादको �शासक�य तहमै उपचार उपल�ध गराई 
अदालतलाई य�तो सामा�य िववादबाट अलग रा�न ु
�य�ता िनकाय तथा आिधका�रको कत��यिभ�को 
िवषय ह�ने । 

स�बि�धत िनकायले कुनै कम�चारीलाई 
आव�यकता र औिच�यताको आधारमा स�वा गनु�  
�य�तो िनकायको �शासक�य अिधकार र िनण�यको 
िवषय भएको र �य�तो िनण�य िच� नबझेुमा सोउपर 
�शासिनक मा�यमबाटै उपचार पाउनस�ने नै ह�दँा 
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संवैधािनक वा ग�भीर कानूनी �िुटस�ब�धी ��न वा 
�ितपािदत कानूनी िस�ा�तको अवल�बन नभई ��य� 
�िुट भएको अव�थामा बाहेक सामा�य स�वाको 
िवषयमा यस अदालतले आ�नो असाधारण अिधकार 
�े� �योग गनु�  उपय�ु नदेिखने ।

अतः अि�तयार�ा�त अिधकारीबाट 
िनयमानसुार ग�रएको स�वा काय�मा िच� नब�ुने 
प�ले उजरुी िदनस�ने कानूनी �यव�था भएको 
अव�थामा �रट िनवेदकलाई सतव�रया �वा��य चौक� 
दाङबाट �यजुा �ा.�वा.के. दाङमा अिधकृत छैठ� तह 
जन�वा��य िनरी�क पदनाम िदई स�वा गरकेोलाई 
नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ को दफा 
३१(घ) बमोिजमको �कृयाबाट िन�पण ह�नै नस�ने 
िववाद भ�न ु कानूनसङ्गत नह�ने ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�ठ
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल पसु १३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०८४५, उ��ेषण, 
राम नरशे यादव िव. �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

आ�नो हक अिधकार�ित सबै नाग�रक 
सधै ँसचेत रही आ�नो हक अिधकारको उ�लङ्घन 
भएको अव�थामा समयमा नै उपचार खो�न ु
सबैको कत��यसमेत ह�न आउछँ । समयमा सहयोग 
मा�नेलाई मा� कानूनले पिन सहयोग तथा उपचार 
िदनस�छ अ�यथा कानूनपछािड हट्नपुन� अव�था 
आउछँ । यसरी कानूनले िदएको समय िसमाभ�दा तीन 
मिहनापिछ मा� िनवेदकले िनवेदन िदएको अव�थामा 

लामाबगर �वा��य चौक� दोलखाको स�ा िज�ला 
�वा��य काया�लय, दोलखामा स�वा कायम ग�रएको 
�वा��य सेवा िवभागको िमित २०७१।१०।१२ को 
िनण�य र सोबमोिजमको प�का स�ब�धमा िववेचना 
गनु�पन� अव�था नदेिखने ।

 अतः अिधकार�ा� अिधकारीबाट 
िनयमानसुार स�वा ग�रएको काय�मा िच� नब�ुने 
प�ले तोिकएको �यादिभ�ै िनवेदन िदनस�ने नेपाल 
�वा��य सेवा िनयमावली २०५५ को दफा ३१(घ) 
ले गरकेो �यव�थाअ�तग�तको उपचार िलन अ�सर 
नभएको यी �रट िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी 
गन� िम�ने अव�था नह�दँा ��तुत �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�ठ
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल पसु १३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या. डा.आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-WO-०२७०, उ��ेषण 
/ परमादशे, शोभा देवी बर ै िव. पुनरावेदन अदालत, 
हेट�डासमेत

िमिसल संल�न �रट िनवेदनसिहतको 
ब�डा मचु�ुकासमेत हेदा� िनवेदकले अशंम�ुाको 
फैसलामा ब�डा ह�ने ठहर भएको िक.नं. २८७ को 
ज.िव. ०-१-६ ज�गा बाडँफाडँ नगरीएको भनी 
िनवेदकले िजिकर िलएको भए पिन उि�लिखत ज�गा 
सबै अंिशयारह�बीच नरमकरम िमलाई बाडँफाडँ 
गन� �ममा उ� ज�गा २ भाग लगाई अशं म�ुाका 
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�ितवादीह� म�येका उपे���साद वर ै र रामजी 
�साद वरकैो अंश भाग पन� गरी बाडँफाडँ भएको 
�यहोरा िमित २०६९।९।२७ को ब�डा मचु�ुकाबाट 
देिखएकोबाट िनवेदकह�को िजिकर त�यमा आधा�रत 
देिखएन । अ�य ब�डा ला�ने स�पि�म�येको िक.नं. २७ 
को ज�गामा बनेको घर िनवेदकका पित िपता �ितवादी 
ब�च ु�साद र �रट िनवेदकको भागमा पन� गरी ब�डा 
छु�याइएको भ�ने देिख�छ । िनवेदकले चल स�पि� 
फेला नपरकेो भनी ब�डाप�को मचु�ुकामा नखलुाएको 
भ�ने िजिकर िलएतफ�  िवचार गदा� िनवेदकले ब�डा 
मचु�ुका बदर ग�रपाउ ँभनी म.ुऐन, द�ड सजायको ६१ 
नं. बमोिजम िदएको िनवेदन तथा सो स�ब�धमा अ.ब.ं 
१७ नं. बमोिजम िनवेदन गदा�समेत यो चल स�पि� यो 
यससगँ यसरी रहेको छ भनी दाबी िलनसमेत सकेको 
पाइदँैन । यस ि�थितमा चल स�पि� फेला नपरकेोले 
ब�डा नग�रएको भ�ने कुरालाई अ�यथा भिनरहनपुन� 
नदेिखने ।

अंश म�ुामा वादी �ितवादीह�ले साधारण 
�े�ािधकारअ�तग�त िज�ला अदालतमा िफराद िदई 
अंश म�ुा अि�तम भएपिछ फैसला काया��वयनको 
चरणमा डोरबाट भएको ब�डा मचु�ुकाउपर यी 
िनवेदकह�ले द�ड सजायको ६१ नं. र अदालती 
ब�दोब�तको १७ नं. अ�तग�त उपचारको माग� 
अवल�बन गरकेो दिेखयो । हाल �रट िनवेदनमा जनु 
कुराह� उठाएको छ ती कुराह� िज�ला अदालत तथा 
पनुरावेदन अदालतको तहमा िनवेदकह�ले उठाएको 
र ती िजिकरह� तत् तत् अदालतले अ�वीकार गरकेो 
देिख�छ । साधारण �े�ािधकारअ�तग�त अदालतह�ले 
अ�वीकार गरकेो र �रट �े�मा �वेश गरपेिछ िलिखत 
जवाफमा समेत ितनै कुराह� �प� ग�रएको पाइदँा 
अब यही िववादमा अदालत, अ�मिलरहन र फैसला 
काया��वयन नह�ने प�रि�थित बिनरहन ु�यायको रोहमा 

उिचत देिखदँैन । िववादह�को िछटो िकनारा ह�ने 
कुरालाई उ�च मह�व िदन ु यस अदालतको �याियक 
कत��य हो भ�ने �प�ट छ । तसथ� �याय र कानून दवुै 
�ि�बाट िनवेदकह�ले उठाएका िजिकर �वीकारयो�य 
नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल चैत २० गते रोज १ शभुम् । 

२
मा.�या. डा.आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०६८-WO-१२७५, 
उ��ेषण, कृ�णबहादुर �े�समेत िव. काठमाड� 
महानगरपािलकाको काया�लयसमेत

िनवेदकह�ले ते�ो र चौथो तहमा स�ु िनयिु� 
पाई �तरगत �णालीअनसुार तलब भ�ा बिुझरहेको र 
िमित २०६६।८।२३ मा िमित २०६४ �ावणदेिख 
२०६६ काि�कस�मको नपगु तलब रकमसमेत 
भनी एकम�ु तलबको �पमा खाईपाईसकेको उ� 
रकमलाई पे�क� कायम गरी पिछ िनजह�को तलब 
भ�ाबाट क�ा गन� िनण�य गरी तलब भ�ा क�ा गरकेो 
देिखयो । उ� िनण�यबमोिजम िनवेदकह�को तलब 
क�ा गरकेो स�ब�धमा िवमती जनाई तलब रकम पूरा 
पाउन िमित २०६६।११।५ मा िनवेदनसमेत िदएको 
देिखएबाट िनज िनवेदकह� उ� रकम तलबबाट क�ा 
गन� सहमत भएको दिेखएन । साथै उ� रकम क�ा गन� 
गरकेो िनण�य र सोउपर परकेो िनवेदनको स�ब�धमा 
�थानीय िवकास म��ालयले िमित २०६६।१२।२९ 
मा खाईपाई आएको तलब नघट्ने गरी आव�यक 
कारबाही गन� स�ने भनी िदएको रायअनसुार पिन 
खाईपाई आएको तलब भ�ाबाट अ�य कुनै शीष�कमा 
तलब कटाउन िम�ने नदेिखने । 

काठमाड� महानगरपािलका कम�चारी सेवा 



57

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, पसु - २

सत�स�ब�धी िविनयमावली, २०६१ को िविनयम 
६१ ले महानगरपािलका कम�चारीलाई िनजको तलब 
भ�ा वा अ�य सिुवधास�ब�धी सेवाका सत�ह�मा 
िनजको �वीकृतबेगर िनजलाई �ितकूल असर पन� गरी 
प�रवत�न ग�रने छैन यिद उपय�ु सेवाका सत�ह�मा 
संशोधन वा प�रवत�न गदा� कुनै �कारले �ितकूल असर 
पन� भएमा �य�तो सशंोिधत �यव�थाबमोिजम गन� 
म�जरु गरकेो िलिखत �वीकृत नभई �य�तो �यव�था 
िनजको हकमा लागू ह�ने छैन भनी �प� उ�लेख 
भएसमेतबाट िनवेदकह�लाई  िमित २०६६।८।२३ 
मा महानगरपािलकाले नपगु तलब भनी एकम�ु रकम 
िदएको र सोबमोिजम बिुझिलई खाईपाइसकेको उ� 
रकमलाई पे�क� कायम गरी पिछ तलब भ�ाबाट 
क�ा गन� िनण�यको स�ब�धमा यी िनवेदकह� र 
महानगरपािलकाबीच कुनै िलिखत सहमित भएको 
िमिसल संल�न �माणह�बाट देिखएन । यसरी िनवेदक 
कम�चारीह�ले खाईपाई आएको तलब भ�ा कटौती गदा� 
कानूनले िनिद�� गरकेो �कृया प�याई तलब सिुवधामा 
असर पन� कम�चारीह�को म�जरुीले मा� तलब सिुवधा 
हेरफेर तथा तलब क�ा गनु�पन�मा सो नगरी िनवेदकह� 
ते�ो र चौथो तहका सवारी चालकह�लाई नपगु 
तलब रकम भनी एकम�ु रकम खवुाइसकेपिछ उ� 
रकमलाई पे�क� कायम गरी एकतफ��पमा िनण�य गरी 
िनवेदकह�को तलब भ�ाबाट क�ा गन� गरी भएको 
काठमाड� महानगरपािलका तथा नगर प�रषदक्ो 
िनण�य कानूनस�मत मा�न निम�ने ।

अतः �ा� भइसकेको हक वा सिुवधामा 
अ�यथा असर पान� कुनै िनण�य गदा�स�बि�धत वग�को 
सहमित अिनवाय��पमा जटुाउनपुन� अव�थामा ��ततु 
�रट िनवेदनका िनवेदकह� महानगरपािलकाको 
सवारीचालक ते�ो र चौथो तहमा काय�रत रही 
�तरगत �णालीअनसुार तलब खाईपाई आएको 

र िमित २०६६।८।२३ मा दईु वष� आठ मिहनाको 
नपगु तलब रकम भनी खाईपाईसकेको रकमलाई 
पे�क� कायम गरी िनवेदकह�सगँ कुनै सरस�लाह 
तथा सहमित निलई एकतफ��पमा उ� पे�क� रकम 
िनज िनवेदकह�को तलबबाट क�ा गन� गरी भएको 
काठमाड� महानगरपािलका काय�कारी अिधकृतबाट 
िमित २०६६।९।३० र नगर प�रषदक्ो िमित 
२०६७।११।१० को िनण�य काठमाड� महानगरपािलका 
कम�चारी सेवा सत�स�ब�धी िविनयमावली, २०६१ को 
िविनयम ६१ को �ितकूलसमेत देिखदँा उ� िनण�यह� 
उ��ेषणको आदशेबाट बदर ह�ने ठहछ�  । नपगु तलब 
भनी िनवेदकले �ा� गरकेो रकम िनवेदकको तलबबाट 
क�ा गन� भ�ने िनण�यह� बदर ह�ने ठहरकेोले नपगु 
तलबबापत िनवेदकले �ा� गरकेो रकम तलबबाट क�ा 
ग�रएको हदस�मको रकम िनवेदकह�लाई उपल�ध 
गराउन ु वा िफता� िदन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�ठ
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७४ साल जेठ २२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-CR-०७७७, ��ाचार (घसु 
�रसवत), बद�ि�न खान िव. नेपाल सरकार 

आफँै अनसु�धान अिधकृत भई अनसु�धान 
गन� र म�ुा चलाउने हैिसयत रहेका ियनी पनुरावेदकले 
सोही म�ुाका � ितवादीलाई सोही म�ुामा धरौटी 
रा�न भनी कुनै रकम िदएको भ�ने कथन िव�वसनीय 
देिखदँनै । आ�नो भनाईलाई पिु� गन� रकम िदएको 
िलखत वा सा�ीबाहेक अ�य कुनै �माण पिन पेस 
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गन�सकेको देिखदँैन । रा��सेवकको हैिसयतले काय�रत 
कुनै पिन कम�चारीले आ�नै काया�लयमा दता� रहेको 
म�ुाको प�सगँ कुनै �कारको आिथ�क लेनदेन वा अ�य 
�कारको स�ब�ध वा कारोबार रा�न ु�वीकाय� �यवहार 
पिन ह�न नस�ने ।

�ितवादीको साथबाट दाबीको रकम बरामद 
भएको, उ� रकम अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगको कोहलपरु शाखाबाट उजरुवालालाई 
उपल�ध गराएकोमा सोही रकम �ितवादीबाट बरामद 
भएको र सो रकम उजरुवालाले अदालतमा बकप� 
गदा� यी �ितवादीले आ�नै काया�लयमा चिलरहेको 
वन म�ुामा घसु �रसवतबापत माग गरकेो भनी उ�लेख 
गरी �ितवादीउपरको आरोप दाबी िमिसल संल�न 
�माणबाट समिथ�त भइरहेको अव�था ह�दँा �ितवादी 
बद��ीन खानले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ३(१) बमोिजमको कसरु गरकेो देिखई िनजलाई 
सोही ऐनको दफा ३(१) बमोिजम �. ४०,०००।– 
ज�रवाना र ऐ. ऐनको दफा ३ (१)(ख) बमोिजम 
३ मिहना कैद सजाय ह�ने ठहरी िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित  २०७३/३/२६ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
संवत् २०७४ वैशाख १७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं २०

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-RC-००४४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. ह�लास माझी 

�ितवादीले अदालतमा आई इ�कारी बयान 

गर े तापिन त�यगत �माणह� तथा प�रि�थितज�य 
�माणह�बाट �ितवादीको कसरु पिु� भएको देिखन 
आउछँ भने जाहेरवालीले यी �ितवादीलाई कत��य 
�यान ज�तो कसरु अपराध िबना काय�कारण झ�ुा म�ुा 
िदई फसाउन पन�स�मको अव�था, कारणसमेत केही 
देिखदँनै । ��ततु घटना�मको िसलिसला र �व�प 
हेदा�  यो वारदात अचानक भएको िमिसल सलं�न 
�माणबाट नदेिखई सिुनयोिजत भएको देिखने ।

सालीलाई िववाह गर� भ�दा नमानेको कारण 
िनजको छोरालाई मा�रिदएमा िववाह गिछ�न भ�ने सोचेर 
खेिलरहेको रोसन माझीलाई मान� मनसायले नै घाटँी 
िथची कत��य गरी मारकेो पिु� ह��छ । यसरी ��ततु 
म�ुामा अपराधका आव�यक त�व आपरािधक मनसाय 
(Mens Rea) र आपरािधक काय� (Actus Reus) 
दवैु िव�मान रहेको देिखदँा केवल अदालतमा गरकेो 
इ�कारी बयानकै आधारमा मा� कसरुदार होइनन् भनी 
भ�न िम�ने अव�था नदिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी ह�लास माझीलाई �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. को कसरुमा ऐ. को १३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी सला�ही िज�ला अदालतले 
िमित २०६८।२।११ मा गरकेो फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६९।१०।१० को फैसला िमलेकै देिखदँा साधक 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर अपरटेर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माघ २८  गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-RC-००८०, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. कालीबहादुर याखा 
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वारदातको प�ृभूिमले दवेरले मास ुन�याएर 
भाउजू �रसाएपिछ दवुैबीच वादिववाद भएपिछ 
�ितवादीले मतृकलाई भालाले रोपेको र �यसको 
चोटबाट मतृकको म�ृय ुभएको ह�दँा वारदातमा �योग 
भएको साधन भाला जोिखमय�ु �कृितको रहेनछ 
भ�न िम�ने अव�था पिन देिखन नआउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी कालीबहादरु याखा राईलाई �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. को १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी धनकुटा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।१०।१७ मा गरकेो 
फैसलालाई सदर गरकेो उ�च अदालत, िवराटनगर, 
धनकुटा इजलासको िमित २०७३।८।१२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माघ २८  गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-RC-००७९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. बुि�मान मगर 

शव परी�ण �ितवेदन हेदा� म�ृयकुो कारण 
Strangulation भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । मतृक 
लास रहेको कोठाको च�ुकुल बािहरबाट लगाइएको 
छ । �ितवादीले मतृकलाई पहेलँो सलले घाटँी कसी अब 
म�रछन् भनी छाडेको अव�था छ । पो�माट�म �रपोट�ले 
मतृकको म�ृयकुो कारण घाटँी कसेर (Strangulation) 
म�ृय ुभएको भ�ने देिखएको छ । �ितवादीले मतृकलाई 
सलले घाटँी कसी मारकेो भ�नेस�मको कसरुमा 
मौकामा सािबत रहेका छन् । यस�कार �ितवादीको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको सािबतीलाई लास 
बरामद भएको ि�थित, लासजाचँ �कृित, लासजाचँ 

िववरणसमेतबाट समिथ�त भएको ि�थितमा सो सािबती 
र �यसबाट �वाभािवक�पले देिखएको कुराह� 
�माणमा िलन िम�ने नै देिखयो । यी �ितवादी बिु�मान 
मगरको अदालतको इ�कारी बयान िव�ासलायक 
देिखएन । ��ततु घटना�मको िसलिसला र �व�प 
हेदा�  यो वारदात अचानक भएको िमिसल सलं�न 
�माणबाट नदेिखई सिुनयोिजत भएको देिखने ।

मतृक म�ज ु दज�लाई पिहलेदिेख मान� नै 
योजना बनाएर िनयतवश सलज�तो पहेलो खादाले 
घाटँीमा बेरी किसलो गरी बाधँी यी �ितवादी बिु�मान 
मगरले कत��य गरी मारकेो पिु� ह��छ । यसरी ��ततु 
म�ुामा अपराधका आव�यक त�व योजना, आपरािधक 
मनसाय (Mens Rea) र आपरािधक काय� (Actus 
Reus) िव�मान रहेको देिखदँा केवल अदालतमा 
गरकेो इ�कारी बयानकै आधारमा मा� कसरुबाट �रहाई 
पाउने नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी बिु�मान मगरलाई �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. कसरुमा ऐ.को १३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी मोरङ िज�ला अदालतले 
िमित २०७२।७।१६ मा गरकेो फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०७३।२।२४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा साधक 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
इित संवत् २०७३ साल माघ २८  गते रोज ६ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७३-WO-
०१३६, उ��ेषण / परमादेश, र�नदेवी मान�धरसमेत 
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िव. ल�मी मान�धरसमेत 
िनवेिदकाले बदर ग�रपाउ ँ भनी माग गरकेो 

आदेश साधारण अिधकार �े�अ�तग�त कानूनको 
�कृयाअनसुार भएको पाइ�छ । �रट िनवेदन एक 
असाधारण उपचार हो । यसले साधारण अिधकार 
�े�बाट िन�पण ह�ने र भएको िवषयको गणु दोष 
हेन� काम गद�न । साधारण अिधकार �े�ले य�ता 
अंशब�डास�ब�धी िववादको िछनोफानो �माण 
मू�याङ्कनको आधारमा गद�न । �रट अिधकार�े�ले 
कानूनले तोकेको �कृया पूरा नगरी वा �व�छ �याय, 
�ाकृितक �याय आिदको उ�लङ्घन गरी भएका 
कामकारबाहीस�म बदर गरी पनु: िनण�य गन� साधारण 
अिधकार�े�मा नै पठाउने काम गछ�  । साधारण 
अिधकार�े�को ल�मणरखेा ना�ँने काम �रटबाट ह�दँैन 
र �यो काम यो इजलासबाट ह�न नस�ने ।

धरातलको आधारमा ��ततु �रटमा िवचार 
गदा� िनवेदकले चनुौती गरकेो आदेशमा कानूनको कुनै 

पिन काय�िविधको उ�लङ्घन भएको पाइदँैन । स�ु 
िज�ला र पनुरावेदन अदालतले आ�नो अिधकार 
भएको िवषयमा आदेश गरकेोमा िववाद छैन । उ� 
आदशे अि�तम आदेश नभई म�ुा फैसला ह�दँा र 
�यसपिछ पनुरावेदन तहमा समेत �यसको त�यगत 
सबदु �माण र कानूनी आधारको लेखाजोखा गरी 
फैसला ह�ने काम बाकँ� नै रहेको पाइ�छ । िनवेिदकाह�ले 
उठाएको िवषयव�तकुो िन�पण िलखत �माणको 
मू�याङ्कनबाट ह�ने ह�दँा यो �रट �े�िभ� पन� 
देिखदँनै  । उि�लिखत आदेशमा अिधकार�े�को 
अभाव वा कानूनको काय�िविधगत �िुट िव�मान 
नरहेको समेतबाट िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ 
मगाइरहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यम�साद बासकोटा
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभुम् । 


