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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७८, फागुन – २, पृ� १ 

 खो�ने त�रका     
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् देिखने प�ृमा श�दबाट भ�ने �थानमा आफूले खो�न 
चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गरी ह�रयो बटनमा रहेको खो�नहुोस्  भ�ने बटनलाई 
िथची खोजी गन� स�नहु�नेछ । यसबाट खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा म�ुाको िकिसम, म�ुाको नाम 
एवं िनण�य नं. तथा ने.का.प. िववरणमा रहेका िविवध शीष�कबाट आफूले चाहेअनसुार फैसला खो�न सिकनेछ । 
�यस अित�र� नेकाप ��येक वष� र हा�ो बारमेा समेतबाट हेन� स�नहु�नेछ । 
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सूचना 

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

१
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-०२७४, िकत� जालसाज, 
फितलाल चौधरी िव. िभल ुसाहसमेत

कुनै �यि�को कानूनी हक अिधकारमा 
आघात पन� गएको अव�थामा उपचारका लािग 
कानून�ारा िनधा� �रत बाटोबाट अदालत �वेश 
गनु�पछ�  । कानूनले तय गरकेो बाटो प�र�याग गरी अक�  
बाटो अवल�बन गरी अदालत �वेश गरकेो अव�थामा 
अदालतले सहयोग गन� नस�ने ।  

मलुकु� ऐन अ.ब.ं ११० नं. िवपरीत �याद 
तामेल भएको अव�थामा सो �याद बदरका लािग 
ऐ. अ.बं. २०८ नं. बमोिजम स�बि�धत िज�ला 
अदालतमा िनवेदन िदन स�ने कानूनी बाटो 
पनुरावेदकलाई रहे भएको नै देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत त�य एवं कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा अ.बं. ११० नं. िवपरीत 
तामेल भएको �याद बदरका लािग अ.बं. २०८ नं. मा 
भएको कानूनी �यव�थाअनसुारको बाटो अवल�बन 
नगरी िकत� जालसाजी म�ुा िदएको देिखदँा त�यमा 
�वेश गरी िकत� जालसाज ठहन� वा नठहन� भनी 
िनण�य गन� िम�ने देिखएन भनी िफराद खारजे ह�ने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०६६।८।९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७३ साल भा� ५ गते रोज २ शुभम ्।

२
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.
�ी गोपाल पराजुली, ०६८-CR-०८६७, कत��य 
�यान, िसता भ�ने िबममाया गु�ङ िव. नेपाल सरकार

सनेुको आधारमा परकेो जाहेरी दरखा�तलाई 
�माणमा िलन िम�दैन भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� जाहेरी दरखा�तलाई 
अ�य �वत�� �माणबाट पिु� नभएको अव�थामा 
जाहेरी दरखा�त केवल सूचनाको �ोतस�म ब�न 
जाने ह�दँा �य�तो जाहेरी दरखा�तलाई �माणमा 
िलन िम�दैन । तर अ�य �वत�� �माणबाट समिथ�त 
भई पिु� ह�न आएको एवं जाहेरवालाले अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरी �मािणत ग�रिदएको 
अव�थामा जाहेरी दरखा�तलाई �माणको �पमा 
�ा� मािनने ।

��ततु म�ुामा जाहेरवालाले मतृक 
ई��कुमारीलाई �ितवादी िबममाया ग�ुङ र िनजक� 
साथीले एिसड ख�याई ई��कुमारीको ह�या गरकेो 
भनी खलुाएको पाइ�छ । उ� जाहेरीमा उ�लेख 
गरबेमोिजम ई��कुमारीको म�ृयकुो कारण Chemical 
burns भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट ख�ुन 
आएको र �ितवादी सीता भ�ने िबममाया ग�ुङले 
मौकामा तथा अदालतमा बयान गदा� मतृकलाई 
िससाको बोतलले िहका�उदँा सो बोतलिभ� रहेको 
तरल पदाथ� मतृकको शरीरमा खिनएको ह�दँा सोही 
पीडाबाट मतृकको म�ृय ु भएको भनी खलुाएकोबाट 
मतृक ई��कुमारी ग�ुङको म�ृय ु�ितवादी सीता भ�ने 
िबममाया ग�ुङले ख�याएको एिसडबाट ह�न गएको 
भ�ने जाहेरी दरखा�तमा उि�लिखत बेहोरालाई पिु� 
गरकेो ह�दँा सोहदस�म जाहेरी बेहोरामा उि�लिखत 
कुरालाई �माणमा िलन िम�ने नै देिखने । 

मतृकलाई कु�प बनाउन एिसड ख�याएको 
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भनी �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गरकेो पाइ�छ । तर सामा�य समझ भएको 
�यि�ले एिसड ज�तो पदाथ� मािनसको अनहुार तथा 
शरीरमा पदा� �यसको जलनबाट मािनसको म�ृय ुह�न 
स�छ भ�ने कुरा थाहा िथएन भ�न सहुाउने ह�दँैन । 
सौताले अपश�द �योग गन� गरकेो भ�ने इिवलाग िलई 
सौतालाई कु�प पान� आपरािधक मनसायबाट �े�रत 
भई �ितवादी सीता भ�ने िबममाया ग�ुङले मतृक 
ई��कुमारीको अनहुार तथा शरीरमा एिसड ज�तो 
जलनशील केिमकल ख�याएको प�रणामत: मतृकको 
म�ृय ुह�न गएको भ�ने देिख�छ । एउटा अपराध गन� 
मनसायले कुनै काय� गदा� सोको प�रणाम अक�  आए 
पिन आपरािधक मनसायबाट ग�रएको आपरािधक 
काय�को प�रणामअनसुार कानून�ारा तोिकएको 
सजायबाट अिभय�ुले उ�मिु� पाउन स�ने 
देिखदँनै । फौजदारी अपराधमा गरकेो आपरािधक 
काय�को आधारमा कानूनले िनधा�रण गरकेो सजाय 
पाउने नै देिखने । 

सौताले गाली गरी अपश�द �योग गरकेो 
भ�ने �रसइवी िलई मतृकको शरीरमा एिसड 
ख�याई �यसैको कारण ई��कुमारीको म�ृय ु भएको 
भ�ने कुरा पनुरावेदक �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानमा खलुाई सो बयानमा 
रहेको सहीछाप मेर ैहो भनी खलुाएको र अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा�  करकापमा परी गरकेो 
भनी िजिकर िलनसमेत सकेको पाइएन । यसरी 
�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयान, लास जाचँ �कृित मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतका िमिसल सलं�न सबदु �माणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी सीता भ�ने िबमयाया ग�ुङले 
�हार गरकेो एिसडको बोतलबाट मतृकको शरीरमा 
एिसड खिनन गई सो एिसडबाट जलेर मतृकको म�ृय ु

भएको भ�ने देिखदँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । तसथ�, पनुरावेदन अदालत पाटनको 
फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन नपन� । 

अतः उि�लिखत त�य एवं �माणको 
आधारमा �ितवादी सीता भ�ने िबममाया ग�ुङले 
मतृक ई��कुमारी ग�ुङलाई एिसड ख�याई ह�या 
गरकेो पिु� ह�न आएकाले िनज �ितवादी सीता भ�ने 
िबममाया ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा ऐ. १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६८।३।२८ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी सीता 
भ�ने िबममाया ग�ुङको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत ्२०७३ साल आषाढ १५ गते रोज ४ शुभम ्।

३
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०६८–CR–०६५१, 
०६८–CR–०७१५, कत��य �यान, नेपाल सरकार 
िव. छोटेलाल�साद यादव, सजावल राउत अिहर िव. 
नेपाल सरकार

कसरुमा इ�कारी रहन ु नै अपराधमा 
संल�न नभएको भनी अनमुान गन� िम�ने आधार 
ह�न स�दनै । आ�नो इ�कारी बयान पिु� ह�ने �माण 
प�ुयाउने भार �ितवादीमा नै रहन जा�छ । मौकामा 
कागज गन� मािनसह�, जाहेरवालीको बकप� एवं 
वारदातका ��य�दश� दीपक�साद यादवसमेतको 
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बकप�समेतका कागज �माणबाट पनुरावेदक 
�ितवादीह� सजावल राउत, अिहर र िज�दार�साद 
यादवले खेतको आलीस�ब�धी िववादमा मतृकसगँ 
�रसइबी राखेका र सोही ज�रयाबाट मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो साथै िनजह�को कुटाईबाट मतृकको 
म�ृय ुह�न गएको भ�ने त�य पिु� ह�न आएको देिखदँा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा नभई 
मनािसब दिेखन आउने ।

अनसु�धानको �ममा कागज गन� 
रामबाब�ुसाद र किपलदेव�साद यादवको कागज 
बेहोरा हेदा�  आरोिपत कसरुमा यी �ितवादीह� 
राम�साद यादव र छोटेलाल�साद यादवको 
संल�नता रहेको वा वारदात�थलमा उपि�थित भएको 
भ�ने उ�लेख भएको पाइदँैन । यी �ितवादीह�समेत 
वारदात�थलमा भएको भ�ने त�य पिु� ह�ने �माणको 
अभावमा िनजह�को इ�कारी बयानलाई अ�यथा 
भ�न िम�ने देिखन आएन । साथै छोटेलाल यादवका 
सा�ी राम�साद यादवले छोटेलाल यादव वारदात 
िमितमा आफूसगँ भएको भनी िनजको इ�कारी 
बयानलाई समथ�न ह�ने बेहोरा उ�लेख गरकेोमा 
सो भनाइ ख�डन ह�ने �माण िमिसल संल�न 
देिखदँनै । साथै रामपतृ�साद यादवसमेत वारदात 
िमित र समयमा उ� �थानमा भएको भ�ने 
जाहेवालीको बकाप�बाट देिखन नआएकोले यी 
�ितवादीह�को इ�कारी बयान समिथ�त एवं पिु� 
भएको देिखयो । 

यसरी �ितवादीह� रामपतृ�साद यादव र 
छोटेलाल�साद यादवउपरको अिभयोग माग दाबी 
शङ्कारिहत एवं ठोस �माणबाट पिु� ह�न नआएकोले 
��य� �माणको अभावमा िनजह�लाई कसरुदार 
ठहर गन� �यायको रोहमा निम�ने ह�दँा वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 

नसिकने । 
अतः उि�लिखत त�य एव ं आधार 

�माणसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादीह� सजावल 
राउत अिहर र िज�दार�साद यादवलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. को 
कसरु कायम गरी ज�मकैद ह�ने ठहराएको तथा 
�ितवादीह� रामपतृ�साद यादव र छोटेलाल�साद 
यादवलाई अिभयोग माग दाबीअनसुारको कसरुबाट 
सफाइ िदने ठह�याई बारा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।८।२३ मा भएको फैसला सदर ह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०६८।६।३ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित सवंत ्२०७३ साल जेठ ३२ गते रोज ३ शुभम ्।

४
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१४३३, लागु 
औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार िव. राजेशकुमार 
गु�ासमेत

लाग ु औषधस�ब�धी अपराध िनरपे� 
दािय�वअ�तग�त पन� अपराध हो । य�तो कसरुमा 
सजाय गदा� मूलत: कसरुको मा�ा र प�रमाणलाई 
म�यनजर ग�र�छ । फरक-फरक �यि�ह�बाट 
फरकफरक प�रमाणमा लाग ु औषध बरामद भएको 
अव�थामा कसरुको मा�ाअनसुार अथा�त् आफूबाट 
बरामद भएको लाग ु औषधको हदस�मको दािय�व 
वहन गनु�पन� ह�ने ।

सबै �ितबादीह�बाट बरामद भएको 
प�रमाणलाई एकै ठाउमँा गाभेर सजाय गदा�  कसरुको 
मा�ा र सजायको अनपुातिबचको स�तलुन कायम ह�न 
नस�ने खतरा रह�छ । कसरुको मा�ाभ�दा सजायको 
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अनपुात बढी ह�ने अव�थाको िसज�ना ह�न ु �याियक 
��कोण एवं द�डका िस�ा�त तथा मा�यतासमेतको 
�ितकूल ह�न ु हो । �यसका अित�र� अलग-अलग 
�यि�बाट बरामद भएको प�रमाणलाई एकै ठाउमँा 
गाभेर सजाय गनु�पछ�  भ�ने कुरा लाग ुऔषध िनय��ण 
ऐन, २०३३ को मम� तथा �यायको �ि�कोणबाट 
समेत उिचत ह�न नस�ने ।

लाग ु औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१) ले द�ड सजायको िनधा�रणको �मखु 
आधारको �पमा अपराधको मा�ा वा प�रमाणलाई 
िलएको छ । अत: लाग ु औषधस�ब�धी अपराधमा 
द�ड सजायको िनधा�रण गदा� जो जसबाट जित 
प�रमाणमा लाग ु औषध बरामद भएको हो सो 
प�रमाणको हदस�मको दािय�व �ितवादीलाई वहन 
गराउने गरी बरामद प�रमाणको आधारमा सजायको 
िनधा�रण गनु�  कानून एवं �यायस�मत दिेखने ।

�ितवादीम�येका धम��वज दाहालको 
भूिमका सहयोगी वा मितयारको नभई आफँै ख�रद 
िब�� र ओसारपसारकता� ह�न भ�ने िजिकरतफ�  
िवचार गदा� यी �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� आफू लाग ु औषध 
ख�रद गन� गएको र ख�रद गन� नपाउदँै अ�य 
सहअिभय�ुह�सगँै रहेको अव�थामा प�ाउमा 
परकेो भनी उ�लेख गरकेो भए तापिन अदालतसम� 
बयान गदा� कसरुमा पूण� इ�कार रही बयान गरकेो 
देिखने ।

बरामदी मचु�ुका एवं �हरी कम�चारीह�को 
�ितवेदनबाट समेत यी तीनैजना �ितवादीह� 
सगँसाथ रहेको अव�थामा प�ाउ परकेो भ�ने देिखए 
तापिन बरामद लाग ुऔषध यी �ितवादीको साथबाट 
बरामद भएको नभई अ�य �ितवादी राजेशकुमार 

ग�ुा र अ�ण चौधरीबाट मा� बरामद भएको भ�ने 
दिेखएको छ । यी �ितवादी अ�य सहअिभय�ुह�सगैँ 
रहेभएको अव�थामा प�ाउ परकेो भ�ने दिेखए 
तापिन बरामद लाग ु औषध ख�रद गन�, िब�� वा 
ओसारपसार गन� काय�मा यो य�तो ��य� संल�नता 
वा भूिमका रहेको भनी वादी प�बाट पिु� �मािणत 
गन� सकेको नदिेखने ।

�ितवादी धम��वज दाहाल पिन कसरु 
ठहर भएका अ�य �ितवादीह� सगँसाथ रहेबसेको 
अव�थामा प�ाउ परकेो अव�थालाई म�यनजर 
गदा�  बरामद लाग ु औषधको ख�रद िब�� गन� 
सहअिभय�ुह� राजेशकुमार ग�ुा र अ�ण चौधरीको 
सहयोगी भई केवल मितयारको भूिमकास�म िनवा�ह 
गरी सगँसाथ रहेको भ�नेस�म देिखन आयो । 
मितयारको भूिमकामा देिखएका यी �ितवादी धम��वज 
दाहाललाई लाग ु औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
दफा १७ बमोिजम सजाय गन� गरकेो स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै देिखने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार �माणसमेतबाट 
बरामद भएको लाग ु औषधको मा�ा र प�रमाणको 
आधारमा �ितवादीम�येका राजेशकुमार ग�ुतालाई 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१)(छ)(३) बमोिजम कैद वष� १५।६।० र पाचँ 
लाख पचास हजार ज�रवाना ह�ने, �ितवादीम�येका 
अ�ण चौधरीलाई ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) 
बमोिजम कैद वष� १०।६।० र एक लाख ज�रवाना ह�ने 
तथा �ितवादी धम��वज दाहाललाई ऐ.ऐनको दफा 
१७ अनसुार कैद वष� ५।३। र पचास हजार ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७१।०८।०९ गतेको फैसला 
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िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ठाकुर�साद खरले
इित संवत ्२०७५ साल �ावण १५ गते रोज ३ शुभम ्। 

५
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-०६९०, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. लहानु था�

��ततु िववादमा िमिसल संल�न शव परी�ण 
�ितवेदन, जाहेरी दरखा�त, घटना िववरण कागज र 
घटना�थल लास जाचँ मचु�ुकासमेतका कागजात 
हेदा� रामकुमारी म�ल ठकुरी िमित २०६७।९।१ 
गतेको वारदातमा घाइते भई िमित २०६७।९।२ गते 
म�ृय ुभएको देिखने । 

�ितवादीको बयानअनसुार �ितवादी िमित 
२०६७।९।१ गते साझँ िददी िभनाज ुताराबहादरु म�ल 
ठकुरीको घरमा आएको समयमा मादक पदाथ� सेवन 
गरकेो नसाको सरुमा दवैुजनाले एक अका�लाई �हार 
गदा�को �ममा झगडा छु�्याउन आएक� रामकुमारी 
म�लको टाउकोमा समेत गैरजोिखमी साधन 
दाउराले लागी घाइते भई रामकुमारीको म�ृय ुभएको 
देिख�छ । वारदात कुनै पूव�योजना र पूव��रसइवीिवना 
अचानक क�पना नै नगरकेो अव�थामा भएको 
देिख�छ । ताराबहादरु म�ल ठकुरी र �ितवादीिबच 
भएको झगडा छु�याउन मतृक गएको त�यमा िववाद 
छैन । नसाको सरुमा दईुजना िबचमा भएको झगडा 
छु�याउन जाने मािनसलाई �हार गरकेो चोट नला�न 
स�ने अव�था पिन सामा�यतया ह�दँैन । जाहेरवाला, 
ताराबहादरु म�ल ठकुरी, फुलमाया ठकुरी र घटना 
िववरण लेखाउने मािनसले पिन लाठी खोसा खोस 
ह�दँा के कसरी मतृकको टाउकोमा ला�न गयो थाहा 
भएन भनी बकप� गरकेो दिेखने ।

वारदात ह�दँाको समयमा �ितवादी लाहान ु

था� नसाको सरुमा रहेको दिेख�छ । नसाको सरुमा 
दवुै जनािबच भएको झगडामा मतृक झगडा नगर भनी 
छु�याउन गएको दिेख�छ । झगडा छु�याउने �ममा 
�हार गरकेो लाठी ताराबहादरु म�ल ठकुरीलाई 
नलागी मतृकको टाउकोमा लागेको कारण म�ृय ुभएको 
दिेखएको अव�थामा �ितवादीको कत��य गन� मनसाय 
िथयो भ�न िम�ने देिखएन । �हार गरकेो लाठी लि�त 
�यि�लाई नलागी अ�य मािनसलाई ला�न गएकोमा 
मनसाय सरकेो अव�था (Malice transferred) 
रहेबाट यी �ितवादीले मतृकलाई मान� नै मनसाय 
िलई �हार गरकेो नदेिखएको ि�थितमा �ितवादीले 
मनसाय राखेर काय� गरकेो िथयो, �यसकारण 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 
१३ नं. को दहेाय ३ बमोिजम सजाय गनु�पछ�  भ�न 
िम�दैन । कानूनमा नै यो य�तो प�रब�धअन�ुप ि�या 
भएको छ भने सोहीबमोिजम कानूनको �योग गनु�पन� 
ह��छ । त�यअनसुार यस िववादमा १३ नं. को 
दहेाय ३ आकिष�त ह�ने देिखएन । ��ततु िववादमा 
समावेश भएको त�यको अवलोकन गदा�  मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. मा उ�लेख भएको 
अव�थाको िव�मानता रहेको देिखदँा पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको फैसला अ�यथा नदेिखने ।

वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन प�मा 
��ततु िववादमा स�ु अदालतको फैसला सदर 
ह�नपुन� भनी ने.का.प. २०६४, अङ्क ५, िनण�य 
नं. ७८४४, ने.का.प. २०७०, अङ्क १०, िनण�य 
नं. ९०६६ मा र बहसको �ममा ने.का.प. २०६९, 
अङ्क ५, िन.नं. ८८३६ मा �ितपािदत िस�ा�त 
आकिष�त ह�ने उ�लेख भए पिन ती िस�ा�त यस 
अदालतबाट फरकफरक प�ृभूिम र �सङ्गका 
वारदातमा �ितपादन भएको देिखदँा ती �ितपािदत 
िस�ा�त यस म�ुामा आकिष�त ह�न नस�ने । 
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अतः मािथ ग�रएको िववेचनाका आधार 
र कारणबाट पनुरावेदन अदालत नेपालग�जले 
िमित २०७३।३।२६ मा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� 
कैद सजाय गन� गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत ्२०७५ साल �ावण २९ गते रोज ३ शुभम ्।

इजलास नं.१

१
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६७-CI-०७६५, ज�गा िखचोला चलन, 
अिभरात राउत शमा�  िव. उ�छीवती भूिमहान�

मेरो भोगमा रहेको न�बरी ज�गा न.नं. ७ बाट 
१८ िफट ज�गा ��यथ� वादीको ठहरकेो िमलेको छैन 
भ�ने िजिकरको स�ब�धमा हेदा�  अदालतबाट भई 
आएको न�साबाट वादीको ज�गाको उ�र दि�ण 
कुनामा �मशः ७८ र ७७१/

२
 िफट ज�गा भएको 

झगडाको िववादको ज�गाको उ�रतफ�  २० िफट र 
दि�णतफ�  २६१/

२
 िफट भएको भ�ने दिेखएकोमा 

�ितवादीको ज�गाका नापी न�सा र अदालतबाट 
भई आएको न�सा िभडाई हेदा� �ितवादीले आ�नो 
नापी न�साबमोिजमको ज�गा नभोगेका भ�ने 
देिख�छ । वादीले आ�नो ज�गाको पि�मतफ�  १ 
क�ा ज�गा िखचोला गर ेभनी दाबी गरकेोमा वादीको 
िक.नं. ३५० को दि�णतफ�  १०६ िफट र उ�रतफ�   
९६ िफट ज�गा भएको भ�ने नापी �ेस न�साबाट 
देिख�छ । वादीको ज�गा �ायल चेक गदा� ०-२-१८ 
कायम भएकोमा वादीको जिमन उ�रतफ�  पूव� पि�म 
१८ िफट र दि�णतफ�  पूव�पि�म २८१/

२
 फुट ज�गा 

कम देिखए पिन िववादको न.नं. ७ को उ�रमा २० 
िफट र दि�णमा २६१/

२
 िफट ज�गालाई मा� िववाद 

दखेाएर न�सा भएको पाइएकाले र िववाद नभएको 
न.नं. ६ को पूव�तफ� बाट २ िफट जिमन वादीको मा�न 
िम�ने देिखन नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधारह�समेतबाट 
�ितवादीले वादीको िववादको न.नं. ७ को उ�रतफ�  
२० िफटम�येबाट न.नं. ८ को पि�मउ�र कुनाबाट 
िसधा पि�म १८ िफट र सो १८ िफटदेिख िसधा 
दि�ण न.नं. ७ को पि�म दि�णको िसमानास�मको 
ज�गामा िखचोला गरकेो दिेखन आएकोले सो ज�गा 
�ितवादीले िखचोला गरकेो ठहरी सो ज�गा चलन 
चलाई िलन पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०६६।०९।१३ गतेको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे�� राज प�त 
क��यटुर : गीता िघिमर े
इित सवंत ्२०७२ साल आि�न ११ गते रोज २ शुभम ्। 

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
  देवे��गोपाल ��े, ०६९-WO-१३१८, उ��ेषण / 
परमादशे, िवजयकुमार दगुड िव. महानगरीय �हरी 
प�रसर हनमुानढोका काठमाड�समेत

मेचीकाली इ�टरनेसनल �ा.िल.नामको 
क�पनीले िविभ�न औषधी उ�पादन गरी ह�कुम 
फमा��यिुटक�स �ा.िल.का �ब�ध स�चालक 
िवजय दगुडसगँ स�झौता गरी नेपालभरका औषधी 
पसलह�लाई औषधी िवतरण गन� काय� गद� आइरहेको 
र सोबापत मेचीकाली इ�टरनेसनल �ा. िल. ले 
ह�कुम फमा��यिुटक�स �ा.िल. बाट भ�ुानी िलनपुन� 
रकमम�ये िनवेदकले �.२०,००,०००।– को चेक 
िदएको र सो चेक ब�कमा साट्न जादँा चेक रो�का गनु�  
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भनेकाले सो चेक भ�ुानी ह�न नसकेको ह�दँा ह�कुम 
फमा��यिुटक�स �ा.िल. का �ब�ध स�चालक िवजय 
दगुडले मेचीकाली इ�टरनेसनल �ा.िल. का अ�य� 
िवप�ी ने�लाल िगरीले जाहेरी िदएको र सो जाहेरी 
दरखा�तको आधारमा काठमाड� िज�ला अदालतमा 
िनज िवजयकुमार दगुडउपर मलुकु� ऐन, ठगीको 
महलअ�तग�त काठमाड� िज�ला अदालतमा िमित 
२०७०।२।१ गते ठगी म�ुाको अिभयोग प� दायर 
भएको र सो अदालतबाट थनुछेकको आदशेसमेत 
भएको त�य िमिसलबाट देिखन आयो । �यसैगरी 
िनवेदक एव ं िवप�ीको तफ� बाट िव�ान् कानून 
�यवसायीह�ले बहसको �ममा िवजयकुमार दगुड 
िव�� काठमाड� िज�ला अदालतमा चलेको उ� 
ठगी म�ुा सो अदालतबाट फैसलासमेत भइस�यो 
भनी बहसको �ममा �य� गरकेो देिख�छ । तसथ�, 
��ततु िनवेदनसगँ स�बि�धत िवषयमा अदालतमा 
ठगी म�ुा परी फैसलासमेत भइसकेको अव�था 
देिखन आउने ।

अत: ��ततु �रट िनवेदनको िवषय 
स�ब�धमा अदालतमा म�ुा परी अदालतबाट 
फैसलासमेत भइसकेको देिखदँा िनवेदनको औिच�य 
समा� भइसकेकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था नदेिखदँा ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रमेश �रजाल 
इित संवत ्२०७१ साल काित�क २० गते रोज ५ शुभम ्।

इजलास नं.२

मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
श�शेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०००३, उ��ेषण / 
परमादेश, िपप�स डे�टल कलेज ए�ड हि�पटल �ा.

िल. िव. ि�.िव.कुलपित तथा स�माननीय �धानम��ी, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

िव�मान कानूनमा कुनै शैि�क काय��म 
स�चालन ग�ररहेको कलेजले थप नया ँ काय��म 
स�चालनको लािग आवेदन गन� स�ने �यव�था 
भएअनसुार िनवेदक िपप�स डे�टल कलेजबाट 
MBBS को थप शैि�क काय��म स�चालन 
गन�का लािग अनमुित माग गरी िनवेदन पेस भएको 
दिेखदँा �य�तो अनमुित �दान गन� उपय�ु ह�ने 
वा नह�ने स�ब�धमा नेपाल मेिडकल काउि�सल 
र ि�भवुन िव�विव�ालयले तोिकएअनसुारको 
मापद�ड आवेदकले पूरा गर े नगरकेो स�ब�धमा 
िनरी�ण अनगुमन गन� अिधकार कानूनत: �हण 
गरकेो देिख�छ । शैि�क काय��मको स�ब�धन 
िदने स�ब�धमा िव�मान ऐन, कानून, िनयम, 
िविनयम, िनद�िशका र काय�िविधको �यव�थाह� 
अ�य कलेजसरह नै िनवेदक िपप�स डे�टल 
कलेजसमेतका हकमा िवनाभेदभाव समान �पले 
आकिष�त ह�ने र अि�तयार�ा� अिधकारीले िनण�य 
गदा�समेत भेदभावरिहत �पमा िनण�य गनु�पन� 
ह��छ । एउटै मापद�ड र �ि�याका आधारमा िदइने 
अनमुितमा भेदभावपूण� �यवहार कानूनत: �ा� ह�न 
स�दैन । िनण�यका �ममा समेत प�ले सोहीअनसुार 
वैध अपे�ा िनण�यकता�बाट गरकेो ह�ने । 

िनवेदक कलेजलाई िचिक�सा 
िश�ाअ�तग�तको डे�टल िचिक�सा काय��म 
स�चालन गन� िवप�ीम�येको ि�भवुन 
िव�विव�ालयबाट २०५६ सालमा नै अनमुित �दान 
भई सोअ�तग�तका काय��म स�चालन भई आएको 
दिेख�छ । िचिक�सा िश�ाअ�तग�त द�त िचिक�सामा 
अनभुव हािसल गरी िनवेदक कलेजले थप काय��म 
िव�तार गन� अिभ�ायले ि�भवुन िव�िव�ालयको 
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स�ब�धनमा MBBS को नया ँ शैि�क काय��म 
िव�तार गन� खोजेको देिख�छ । नया ँ काय��म 
िव�तारको लािग िनवेदक कलेजका स�ब�धमा 
ि�भवुन िव�विव�ालय िचिक�साशा� अ�ययन 
सं�थान िडनको काया�लय महाराजग�जबाट िमित 
२०६९।३।२० मा िश�ा म��ालयलाई लेिखएको 
रायस�ब�धी प�मा "BDS शैि�क काय��म 
स�चालनले मा� उ� कलेज Sustain ह�न नस�ने 
अव�थालाई महससु गरी ि�.िव. िनयमानसुार 
स�पूण� �ि�या पूरा गरी ��ततु भएमा सो कलेजको 
मागबमोिजम MBBS स�ब�धी थप शैि�क काय��म 
स�चालन गन� िदन यस सं�थान सहमत रहेको” 
भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी सकारा�मक रायसिहत 
नेपाल सरकार िश�ा म��ालयसम� प�ाचार गरकेो 
देिख�छ । नेपाल सरकार िश�ा म��ालय माननीय 
मि���तरबाट िमित २०६९।३।२८ मा भएको 
िनण�यअनसुार िमित २०६९।३।२९ मा िनवेदक 
कलेजलाई मनसाय प� (Letter of Intent) समेत 
�दान गरी स�ब�धनस�ब�धी कारबाही �ि�यागत 
�पमा अगािड बढेको देिखने ।  

िनवेदक कलेजले मनसायप�मा उि�लिखत 
सत�ह� पूरा भएको बेहोरासिहत िनयमनकारी 
िनकायमा Self-Appraisal Report पेस 
गरकेोमा कुनै िववाद छैन । ि�भवुन िव�िव�ालय, 
उपकुलपितको काया�लय योजना महाशाखाको 
नामबाट िमित २०७०।६।१० को गोरखाप�मा 
�कािशत अ�थायी स�ब�धनस�ब�धी सूचनामा 
िव�िव�ालयबाट मेिडकल िश�ाको लािग िनधा� �रत 
िविभ�न १५ वटा सत� उ�लेख गरी Expression 
of Interest पेस गन� सरोकारवाला कलेजलाई 
सूिचत ग�रएकोमा उ� सूचनामा उि�लिखत सत� 
पालना गन� �ितब�तासिहत िनवेदक िपप�स डे�टल 

कलेजका तफ� बाट िमित २०७०।६।१५ मा ि�भवुन 
िव�विव�ालयसम� Expression of Interest पेस 
गरकेो पाइने ।

यसरी िनयमनकारी िनकायले उ�लेख 
गरकेा िविभ�न सत� पूरा गन� �ितब�तासिहत िनवेदक 
कलेजले पेस गरकेो िमित २०७०।६।१५ को 
Expression of Interest का स�ब�धमा जाचँबझु 
नै नगरी �ि�यागत �पमा िविभ�न चरणह� पूरा 
गरी अगािड बिढसकेको शैि�क काय��मको लािग 
अनमुित �दान गन� वा नगन� भ�ने िवषयमा कुनै कानूनी 
आधारिवना ि�भवुन िव�िव�ालयका उपकुलपितको 
आदेश भ�ने बेहोरा पारी ि�.िव उपकुलपितको 
काया�लय, योजना महाशाखाबाट िमित २०७०।७।२८ 
मा स�भा�यता अ�ययन �थिगत गन� भनी ग�रएको 
प�ाचारलाई कानूनअन�ुपको काय� मा�न िम�ने 
दिेखएन । य�तै िवषयव�त ुसमावेश भएको काठमाड� 
नेसनल मेिडकल कलेज �ा.िल. िव�� ि�भवुन 
िव�िव�ालय क�ित�परुसमेत भएको (�र.नं ०७०-
WO-०९७६) �रट िनवेदनमा यसै अदालतको 
संय�ु इजलासबाट िनवेदन माग दाबीबमोिजम 
आदेश जारी भइसकेको अव�थामा उ�तै �कृितको 
िवषयव�त ु समावेश भएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
यस इजलासबाट फरक धारणा रा�नपुन� अव�था 
दिेखन नआउने । 

मािथ िविभ�न �करणह�मा उ�लेख 
भएअनसुार िवप�ी ि�भवुन िव�िव�ालयबाट 
िनवेदक िपप�स डे�टल कलेजको MBBS थप 
शैि�क काय��म स�भा�यता अ�ययन �थिगत गन� 
गरी िमित २०७०।७।२८ मा लेिखएको प�लाई 
कानूनअन�ुपको काय� मा�न सिकने अव�था नरहेको 
र स�भा�यता अ�ययन टोलीले िदएको �ारि�भक 
�ितवेदनसमेत र� नभई पूव�वत: ि�थितमा नै रहेको 
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देिखएको अव�थामा ि�भवुन िव�विव�ालयबाट 
स�भा�यता अ�ययन �थगन गन� गरी भएको िमित 
२०७०।७।२८ को िनण�य र सोस�ब�धी प�ाचार 
कानूनस�मत नदेिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेदक िपप�स डे�टल 
कलेजलाई MBBS को थप काय��म स�चालनको 
लािग अनमुित �दान गन� स�ब�धमा िवप�ीह�बाट 
पनु: जाचँबझु गनु�पन� भए सोसमेत जाचँ गरी िनयामक 
िनकायह�ले िनधा�रण गरकेो मापद�ड र नेपाल 
सरकारले �वा��य िश�ामा अवल�बन गन� नीित 
तथा �चिलत कानूनको अधीनमा रही अनमुित �दान 
गन� िम�ने भए आव�यक �ि�या पूरा गरी MBBS 
को थप शैि�क काय��म स�चालनका लािग अनमुित 
�दान गन� स�ब�धमा कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादशेको आदेशसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः च���काश ितवारी
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित सवंत ्२०७२ साल काित�क २३ गते रोज ५ शुभम ्।

इजलास नं.३

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६८-CR-०१७२, मू�य 
अिभविृ� कर (आ.व.०६३ फागुनदेिख ०६४ माघ), 
खुमराज पु�जाली िव. संिदपकुमार अ�वाल

करदाता उ�ोगले जवाफ िफराएपिछ ठुला 
करदाता काया�लयबाट िनण�य ह�दँा २०६४ मङ्िसर 
मिहनाको कर िनधा�रणउपर आ�त�रक राज�व 
काया�लय, वीरग�जबाट िवजक �मािणत गरी पेस 

गरकेो ह�दँा उ� मिहनाको कर र ज�रवानासमेत 
ज�मा �. ३,१०१।– कर िनधा�रण गनु�  नपन� र अ�य 
कलम स�ब�धमा कुनै �माण कागजात पेस नगरकेो 
भनी �. ८७,००१।– बाट �. ३,१०१।– कटाई 
बाकँ� �. ८३,९००।– १५ िदनिभ� दािखला गन� 
सूिचत गरकेो दिेख�छ । करदाता उ�ोगले ��ापन नं. 
२१९६ बाट दािखला गरकेो रकमलाई मा�यता िदन ु
नपन� भ�ने उ� ठुला करदाता काया�लयको िनण�यमा 
आधार कारण खलुाउन नसकेको र �यसतफ�  कुनै 
िववेचना गरकेोसमेत नदेिखएको तथा उ� ��ापन 
प� नं. २१९६ बाट दािखला भएको रकम स�ब�धमा 
पनुरावेदनमा समेत ठोस िजिकर िलन सकेको पिन 
दिेखएन । इजलाससम� बहसको �ममा करदाता 
उ�ोगको तफ� बाट िव�ान् कानून �यवसायीले 
दखेाएको उ� ��ापन प� नं. २१९६ को फोटोकपी 
हेदा�  वा�तिवकै भएको देिखएको र सोबमोिजम 
करदाता उ�ोगले कर �ेिडट पाउनपुन� देिखदँा सो 
��ापनप�बाट दािखला भएको रकमसमेतलाई 
मू�याङ्कन नगरी कर �ेिडट निदएको स�ु ठुला 
करदाता काया�लयको कर िनधा�रण िनण�य कानून र 
�यायसङ्गत नदिेखदँा सो िनण�यलाई उ�टी गरकेो 
राज�व �यायािधकरण काठमाड�को िनण�य मनािसब 
नै देिखने । 

तसथ�, उि�लिखत �माण र कारणसमेतका 
आधारबाट ��ापनप� नं.२१९६ को आधारमा 
�ेिडट दाबी गरकेो मू�य अिभविृ� कर रकमलाई 
नपाउने �ेिडट दाबी गरकेो भनी अमा�य गन� गरी 
भएको ठुला करदाता काया�लय लिलतपरुको िमित 
२०६४।९।२९ को िनण�य उ� रिसदह�को हकमा 
स�म उ�टी ह�ने ठह�याएको राज�व �यायािधकरणको 
िमित २०६६।४।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
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सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत ्२०७३ साल काि�क २३ गते रोज ३ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
मीरा खडका, ०७२-WO-०१०१, उ��ेषण / 
परमादेश, राजे���साद साह िव. मि��प�रषद ्तथा 
�धानम��ीको काया�लयसमेत

िनवेदन दाबीको िज�ला स�री, कमलपरु 
गा.प.ं वडा नं. ६(क) िक.नं. २० को ज�गा यी 
वादीका बाबलेु त�कालीन अव�थामा कमलपरु 
गा.प.ं ले हाटबजारको लािग िवतरण गरअेनसुार 
�ा�त गरी घर बनाएको भ�ने िनवेदनबाट 
देिख�छ । सो ज�गा साव�जिनक ज�गा भएको र यी 
िनवेदक राजे���साद शाहले ०-१-० ज�गा िमची 
घर बनाएकोले उ� ज�गा िमची बनाएको घर भ�काई 
िखचोला िमटाई साव�जिनक सडक कायम ग�रपाउ ँ
भनी यी िनवेदकउपर राम स�ुदर यादवले िदएको सा.दे.
नं. २६२४ को म�ुामा स�ु स�तरी िज�ला अदालतले 
न.नं. ६(क) को िनमा�णाधीन घर भ�काई उ� घरले 
चच�को ज�गा खाली गराई साव�जिनक कायम गरी िदने 
ठह�याई भएको फैसलाउपर उ� म�ुाका �ितवादी यी 
िनवेदक र वादी रामस�ुदरसमेतको दोहोरो पनुरावेदन 
परकेोमा पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट न.नं. 
६ र ६क का दवुै घर भ�काई साव�जिनक सडक 
कायम ह�ने ठह�याई िमित २०६६।९।७ मा फैसला 
भएको देिख�छ । उ� फैसलाउपर यी िनवेदकको 
पनु: सव��च अदालतमा पनुरावेदन परकेोमा यस 
अदालतबाट पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठहरी िमित २०६६।९।७ मा 
फैसला भई फैसला अि�तम भएको देिखने ।

�रट िनवेदकले िज�ला स�तरी, कमलपरु 
गा.पं. वडा नं. ६(क) िक.नं. २० को ज�गामा 
यी िनजको �वािम�व रहेको भनी भ�न र �माण 
पेस गन� सकेको देिखदँैन । स�पि�मा �वािम�व 
नै नभएको �यि�ले अनािधकार �पमा सरकारी 
साव�जिनक ज�गामा घर बनाएर भोग गद�मा ज�गामा 
�वािम�व कायम ह�न स�दैन । कमलपरु गा.प.ं
लाई साव�जिनक ज�गामा घर बनाउ भ�न पाउने 
अिधकार कानूनतः रहे भएको पिन देिखदँैन भने उ� 
गा.पं.ले यी िनवेदकलाई घर बनाउन भनी िलिखत 
�पमा �वीकृित िदएको भ�ने पिन देिखदँैन । स�ु 
स�तरी िज�ला अदालतबाट भएको नापन�सा 
मचु�ुकाको न.नं. ६ मा छाना रा�न बाकँ� अपरुो 
घर र न.नं. ६क मा परुानो फुसको घर रहेको भ�ने 
दिेख�छ । यसरी यी िनवेदकले साव�जिनक ज�गामा 
घर टहरा बनाएको भ�ने त�यमा समेत िववाद 
दिेखदँैन । साव�जिनक ज�गामा रहेका घर टहरा 
भ�काई साव�जिनक कायम ह�ने ठह�याई स�ु स�तरी 
िज�ला अदालत, पनुरावेदन अदालत राजिवराज र 
यस अदालतसमेतबाट तह तह फैसला भई फैसला 
अि�तम भएपिछ िवप�ीम�येका रामस�ुदर यादवले 
फैसला काया��वयन ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदएकोमा 
िमित २०६५।८।७ मा भएको न�सा मचु�ुकाबमोिजम 
न.नं. ६क तथा ६ख समेतमा रहेका घरह� थान २ 
उठाई साव�जिनक कायम गरी िमित २०७२।१२।२७ 
को घर उठाउने मचु�ुका भई िमित २०७३।१।२३ मा 
चलन पजु� पाई फैसला काया��वयनसमेत भइसकेको 
दिेखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
ह�नपुन� अव�था िव�मान नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
स�ु स�तरी िज�ला अदालत, पनुरावेदन अदालत 
राजिवराज र यस अदालतसमेतबाट तहतह फैसला 
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भई अि�तम भएको फैसला काया��वयन भई चलन 
पजु�समेत िदइसकेको अव�थामा पनुः असाधारण 
अिधकार �े� �योग गरी पन� आएको िनवेदन 
मागबमोिजम आदेश जारी गन� िम�ने देिखएन । 
तसथ�, ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत ्२०७३ साल फागुन २७ गते रोज ६ शुभम ्। 

इजलास नं.४

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-WO-०८९५, 
उ��ेषण / �ितषेध, िहरालाल नहक� िव. िस�लेक 
गाउपँािलका गाउ ँिश�ा सिमित, धािदङसमेत

िनवेदक िहरालाल नहक�लाई िवप�ी 
गाउपँािलकाले िमित २०७४।१२।२९ मा िस��ेर 
मा�यिमक िव�ालयबाट नलाङ आधारभूत 
िव�ालयमा स�वा गरकेो र स�वा गरपे�ात् िमित 
२०७५।१।१४ मा िनवेदकलाई जानकारी िदई िमित 
२०७५।१।२७ मा िव�ालयलाई स�वा भएका 
िश�कलाई रमाना िदन प�ाचार गरकेो दिेखयो । 
तदन�ुप िनवेदकले िवप�ी गाउपँािलकाको िमित 
२०७४।१२।२९ को स�वा िनण�य र उ�लेख 
भएका अ�य प�ाचारलगायतका काम कारबाही 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाउन माग गरकेो 
भए पिन िनवेदक आफँैले �ा.िश. ि��ीय �ेणीको 
िश�क पदबाट िमित २०७४।४।२० मा िदएको 
राजीनामा िव�ालय �यव�थापन सिमितबाट िमित 
२०७४।४।२४ मा �वीकृत भएको कुरा िनवेदकका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाले आज बहसको 

�ममा इजलाससम� पेस गरकेो िनवेदन र िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको िनण�यको �ितिलिपबाट 
दिेखयो । यसरी िनवेदकले राजीनामा िदई राजीनामा 
�वीकृत भएको प�र�े�यमा िवप�ी गाउपँािलकाको 
िमित २०७४।१२।२९ को िनण�य र भए ग�रएका 
प�ाचारको औिच�य समा� भई िन��योजन भएको 
दिेखदँा �रट जारी गनु�पन�स�मको अव�थाको 
िव�मानता रहेन । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला / इशा सवेुदी
इित सवंत् २०७५ साल असोज ७ गते रोज १ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-०९६९, मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार र सरकारी छाप 
द�तखत िकत�, नेपाल सरकार िव. निवन दाहाल 

�ितवादीह�को भूिमकालाई केलाएर 
हेदा�  िनजह�ले पीिडतलाई िब�� गरी ठुलो रकम 
बझेुको वा िब�� गरपे�ात् स�पक� िवहीन भई 
भागेको भ�नेसमेत देिखएको छैन । �ितवादीह�ले 
पीिडतलाई िब�� गरकेो भ�ने आरोपमा इ�कार रही 
अदालतसम� बयान गरकेो पाइ�छ । �ितवादी निवन 
दाहालले अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानमा 
पीिडतसगँ भेट भएप�ात् आफूले िचनेको दवुई ब�ने 
ल�मी शाहसगँ स�पक�  गरी उनलाई डा�स काममा 
दवुई जानको लािग िनजलाई िद�लीस�म प�ुयाएको 
दिेखए तापिन पीिडतको सहमितिबना लगेको भ�ने 
दिेखन आएको छैन । �ितवादीका सा�ीह�ले पिन 
�ितवादीह� िनद�श रहेको भनी बकप� ग�रिदएको 
दिेख�छ । िनज �ितवादी निवन दाहाल वैदेिशक 
रोजगारीको काम गन� मािनस नभई �ाभल एजे�सी 
स�चालन गरी आएको भ�नेमा िववाद छैन । िनजले 
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नै पीिडतको राहदानीमा िभसा लगाउने काम गन� 
तथा �म अनमुित उपल�ध गराउनको लािग कुनै 
काय� गरकेो भ�ने देिखन आएन । िनजसमेतले 
पीिडतको चाहनािवपरीत झ�ुयाएर दवुईको डा�स 
र�े� र�ेटमा लिगएको भ�ने प�रि�थितज�य �माणबाट 
देिखन आएको छैन । दवुईमा डा�स र�े� र�ेटमा 
काममा लगाउने ल�मी शाहलाई अनसु�धानको 
दायराम �याई ब�ुन सकेको िमिसलबाट 
देिखएन । पीिडतलाई दवुईमा डा�सबाहेक अ�य 
काममा लगाएको भ�ने पिु� भएको छैन । िनजउपर 
कुनै शारी�रक, यौन एव ं �मको शोषण भएको 
अव�था पिन दिेखदँैन । �ितवादीम�येक� ल�मी 
शाहको भाइले बझेुको एक लाखको चेक र �. 
५०,०००।- नगद पीिडतलाई औषधी गन� तथा िफता� 
पठाउन िटकटबापत िदएको भनी उजरुी िनवेदन िदने 
आि�न मो�ानले अदालतको बकप�मा �वीकार 
गरकेो दिेखदँा उ� रकम पीिडतलाई िब��बापतको 
रकम हो भनी अनमुानको भरमा भ�न िम�ने 
देिखएन । यस अव�थामा �ितवादीह�ले पीिडतलाई 
िब�� गरकेो भनी मा�न सिकने �प� आधार �माण 
िवना अनमुानको भरमा कसरु कायम गन� िम�ने 
देिखएन । पीिडतको राहदानीमा लागेको �म 
�वीकृित यी �ितवादीह�ले िकत� गरी टासँ गरकेो 
भ�ने �मािणत ह�न सकेको नह�दँा �यसतफ� को वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसमेत प�ुन 
स�ने देिखएन । यी यावत् कुराह�को आधारमा 
�ितवादीह�ले सफाइ पाउने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला अ�यथा देिखने ।

अतः उि�लिखत आधार �माणबाट 
�ितवादी निवन दाहाललाई सजाय ह�ने ठह�याएको 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला िनजको 
हकमा उ�टी गरी िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 

िदने ठहर गरकेो तथा �ितवादी िवर�े�बहादरु शाहको 
हकमा मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारतफ�  एवं 
दवुै �ितवादीको हकमा सरकारी छाप द�तखत 
िकत�तफ� को वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७१।३।१७ मा भएको फैसला 
िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत ्२०७४ साल चै� ७ गते रोज ४ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी  
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-०२७४, घुस / 
�रसवत िलई ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. 
िवर�े�कुमार यादव

िसताराम िनमा�ण सेवाको �ोपाइटर 
िसताराम गोिडया र कोसेबाली अनसु�धान 
काय��मिबच Deep Boring Construction 
िनमा�णको लािग िमित २०७२।१०।२८ मा स�झौता 
भई िमित २०७३।०२।३० गतेिभ� उ� िनमा�ण 
काय� स�प�न ग�रस�नपुन� गरी स�झौता भएको 
दिेख�छ । ��ततु म�ुाको वारदात िमित २०७३।३।३१ 
मा भएको देिख�छ । उजरुकता�ह�ले िनमा�ण काय� 
स�प�न भइसकेको िजिकर िलएको भए तापिन सो 
काय� स�प�न भइसकेको छ भनी स�बि�धत िनकायले 
िलिखत �पमा लेखी पठाएको देिखदँैन । यसबाट 
िसताराम िनमा�ण सेवाले स�झौताबमोिजम िनमा�ण 
काय� स�प�न गन� सकेको देिखदँनै । स�झौताबमोिजम 
काय� स�प�न नभएको तथा आिथ�क वष�समेत समा� 
ह�न लागेको अव�थामा रकम भ�ुानी पाउने ि�थित 
नरहेकोमा उजरुकता�ह�को �ितवादी (�ािविधक 
अिधकृत) िवर�े�कुमार यादवसगँ �रसइवी तथा 
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िववाद िथएन भ�न िम�ने अव�था नदेिखने । 
उजरुकता� िसताराम गोिडया र रामसमझु 

तेलीले अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा 
गरकेो कागज र अदालतमा गरकेो बकप�मा समेत 
�ितवादी िवर�े�कुमार यादवले �े�ीय अनसु�धान 
के�� खजरुा र कोसेबाली अनसु�धान काय��म खजरुा 
बाकेँमा िसचँाई िडप बो�रङ र िव�तु् लाइन िव�तार 
काय� स�झौताअनसुार काम ग�रसकेकाले काम 
स�प�न �ितवेदन बनाउनको लािग �ितवादीलाई भेट्न 
गएकोमा िनजले घसु �रसवत मागेको भनी बयान गरकेो 
भए तापिन �ितवादीले आफूले रकम नमागेको तर 
ठेकेदारले नै जबरज�ती ख�तीमा पैसा हािलिदएको 
हो भनी घसु मागेकोमा इ�कारी बयान ग�ररहेको 
देिख�छ । �यसैगरी ठेकेदार र अि�तयारका 
मािनसह�ले िवर�े�कुमार यादवलाई िनय��णमा 
िलई गाली गलौजसिहत ठेकेदारको पैसा नितन� त� 
हैनस ् भनी लगातार िपट्दै उचा�द ै पानीमा थचारी 
रहेका िथए ँ। िनजको नाकबाट लगातार रगत बिगरहेको 
िथयो र �णभरमै बेहोस् भएका ह�न् । �यसै समयमा 
ठेकेदारका मािनसले नोटको िब�ा हािलिदएका ह�न् 
भनी �ितवादीका सा�ी घन�याम िनरौलाले बकप� 
गरकेो देिखने ।

खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका र 
�ितवेदन तथा उजरुकता�ह�ले बकप�मा �ितवादी 
िवर�े�कुमार यादवलाई अि�तयारका कम�चारीह�ले 
सोधपछु गन� खो�दा भा�दै िनय��णमा िलने �ममा 
िहलो भएको खेतमा लडी, िहला�मे अव�थामा 
िनजलाई िनय��णमा िलई शरीर खानतलासी गदा� 
िनज �ितवादीले लगाएको हाफ पाइ�टको गोजीबाट 
�.२,५०,०००।- बरामद भएको भनी बकप� गरकेो 
भए तापिन �ितवादी िवर�े�कुमार यादवले समेत 
उ� रकम उजरुकता�ह�ले जबरज�ती ख�तीमा 

रािखिदएको र कुटिपटसमेत गरकेो भनी अदालतमा 
बयान गरकेो र िनजको सा�ीको बकप�बाट समेत 
सो कुराको पिु� भएको देिख�छ । �ितवेदनमा भएको 
ज�तो घटना भएको ह�दँो हो त बरामद भएको रकम 
पिन िहला�मे ह�नपुन�मा रकममा िहलो लागेको बेहोरा 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिखदँैन । यसबाट पिन 
�ितवादीले घसु �रसवत रकम माग गरकेो भ�न िम�ने 
अव�था नदेिखने ।

�ितवादी िवर�े�कुमार यादवले 
अनसु�धान र अदालतसम� गरकेो बयानमा 
ठेकेदार र निचनेका मािनसले जबरज�ती गोजीमा 
नोटका िब�ा हािलिदएको भनी बयान ग�ररहेको, 
सो त�यलाई िमिसल संल�न रहेको िस.डी. 
समेतबाट िनज �ितवादी िहला�मे अव�थामा 
रहेकोमा केबल उजरुकता�को उजरुी र बकप�को 
आधारमा �ितवादीलाई कसरुदार हो भ�न िम�ने 
दिेखएन । यस ि�थितमा फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तअनसुार केबल शकंाको भरमा �ितवादी 
िवर�े�कुमार यादवलाई कसरुदार भ�न िम�दैन । 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

अत: �ितवादी िवर�े�कुमार यादवले घसु 
�रसवत मागेको भ�ने बेहोरा वादी प�ले शंकारिहत 
तवरबाट पिु� गन� नसकेको दिेखदँा िनज �ितवादीलाइ� 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०७४/२/७ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ��ा िव�
इित सवंत् २०७६ साल पुस २९ गते रोज ३ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७६-CR-०१६६, घसु/
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�रसवत िलई ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. 
कोिपलराज िगरी

उजरुकता� गोरख साक� र �ितवादी 
कोिपलराज िगरीिबचको टेिलफोन संवादको िलिपब� 
उतारमा  �ितवादीले �ािविधक काम गरबेापत 
उजरुकता�बाट उ� रकम िलएको भ�ने देिख�छ । 
उजरुकता� र मालपोत काया�लय बाजरुाका त�कालीन 
�मखु िहरालाल िगरीिबच भएको टेिलफोन संवादको 
िलिपब� उतारमा यी �ितवादी कोिपलराज िगरीले 
�ािविधक भइ� म�ुहिलयाको घर मम�त काय��ममा 
म�ुहिलयाको घर घर गइ� लागत इि�टमेट तयार गरी 
काय� स�प�न �ितवेदन िदनेलगायतको काम गरकेोले 
िनजैलाई उ� रकम िदन ु भनी उजरुकता�लाई 
मालपोत काया�लय बाजरुाका त�कालीन �मखु 
िहरालाल िगरीले आ�ह गरकेो देिखदँा यी �ितवादीले 
उजरुकता�सगँ घसु / �रसवत माग गरकेो र मोलमोलाई 
गरकेो भ�ने दिेखने ।

�ितवादीले म�ुहिलयाको लािग स�चािलत 
घर मम�त काय��ममा लागत इि�मेट तयार 
गरी काय� स�प�न �ितवेदनसमेतका कामकाज 
गरबेापत मालपोत काया�लयबाट कुनै रकम पाएको 
देिखदँनै । �ितवादीले म�ुहिलयाह�को घर मम�तको 
काय� स�प�न �ितवेदन पेस गरपे�ात् मालपोत 
काया�लय, बाजरुामा भएको सहमितअनसुार िनज 
हिलयाह�ले आफूखसुी �ािविधक खच� िदन 
छलफलमा सहभागी भएका हिलयाह�लगायतलाई 
अनसु�धानको �ममा ब�ुने काय� गरकेो 
देिखदँनै । उजरुकता�  गोरख साक�ले मौकामा कागज 
गदा� िनजलाई उि�लिखत �.८०,०००।- म�ुहिलया 
कण� साक� र दल साक�समेतका हिलयाले उठाएर 
िदएको भनी उ�लेख गर ेपिन ती �यि�ह�लाई स�म 
पिन वादी प�ले मौकामा ब�ुन सकेको पाइदँैन । 

�ितवादीका सा�ी �ेम कडारा र जंगी साक�ले िनजह� 
आफू 'क' वग�को म�ुहिलया भएको, चेक साट्ने 
काम गोरख साक�ले गरकेो र घसुबापत �ितवादीले 
रकम नमागेको भनी बकप� गरकेो देिख�छ । म�ु 
हिलयाह�ले रकम उठाई उजरुकता�लाई िदएको 
�.८०,०००।- �ािविधक खच�बापत आफूखसुी 
िदएका ह�न् वा घसु/�रसवतबापत िदन भनी उजरुकता� 
गोरख साक�लाई िदई पठाएका ह�न् ? सो स�दभ�मा 
सरोकारवाला म�ुहिलयाह�को उजरुी पिन नपरकेो, 
िनजह�ले अदालतसम� उपि�थत भई यो य�तो 
हो भनी �प� भ�न नसकेको अव�थामा उि�लिखत 
रकम केबापत र के कुन �योजनलाई िदई पठाएका 
ह�न् �प� ह�न सकेको देिखएन । यो यस �योजनलाई 
िदएको हो भ�ने सरोकारवाला म�ुहिलयाह�बाट 
�प� नभएको ि�थितमा अनमुानका आधारमा मा� 
उ� रकमलाई घसु/�रसवतबापत नै िदए िलएको 
भनी अनमुान गनु�  फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तिवपरीत ह�ने ।

�ितवादीले म�ुहिलयाह�को घर मम�तका 
लािग लागत इि�टमेट तयार गन� र काय� स�प�न 
�ितवेदन िदने काम गरकेो भ�ने कुरामा कुनै िववाद 
छैन । कुनै काम गन� वा नगन�का लािग यी �ितवादीले 
आ�नै सि�यतामा म�ुहिलयाह�सगँ घसु / �रसवत 
मागेको भ�ने िमिसलबाट देिखदँैन । िनज �ितवादीलाइ� 
मालपोत काया�लय, बाजरुाबाट �ािविधक सहयोगका 
लािग खटाउदँा कुनै िकिसमको पा�र�िमक र सिुवधा 
पाउने भ�ने पिन दिेखएन । यस ि�थितमा �ितवादीले 
�दान गरकेो �ािविधक सहयोगको लािग केही रकम 
सेवा�ाहीबाट िदने भ�ने मालपोत काया�लयका �मखु 
र म�ुहिलयासगँ मौिखक सहमितसमेत भएको भ�ने 
�ितवादीको भनाइ रहेको र िस.िड.को िलिपब� 
बेहोराबाट समेत मालपोत �मखु िहरालाल िगरीको 
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सहमितमा नै रकम उठाइएको भ�ने देिखएको 
प�र�े�यमा यी �ितवादीले आरोप दाबीबमोिजम घसु 
/ �रसवत माग गरी िलएको भ�ने कसरु �थािपत ह�न 
स�ने नदेिखने । 

उजरुीमा �ितवादीले म िनवेदकबाट 
�.८०,०००।- घसु �रसवतबापत माग गरी िमित 
२०७४।४।११ गते उ� रकम िलएको ह�दँा सो 
रकम असलुउपर गरी �ितवादीलाइ� कानूनबमोिजम 
कारबाही ग�रपाउ ँभनी सोही िमितमा उजरुी िदएको 
देिख�छ । पिहले रकम बरामद ग�रसकेप�ात् मा� 
उजरुी िनवेदन िदएको भ�ने उजरुी बेहोराबाटै 
देिखदँा रकम बरामद गन� काय� पिहले भई पिछ 
उजरुी दता� गराएको भ�ने देिखयो । Sting 
operation �योजनलाई अिधकार�ा� काया�लयमा 
पूव�जानकारी िदई सो काय� गरकेो भए काया�लयको 
तफ� बाट न�बर नोट गरी कसरुदार प�ाउ गन� 
पठाउने �चलन रहेअन�ुपको काय� भएको पिन 
देिखएन । घसु रकम िलदँै गदा� रकम बरामद गरकेो 
भिनएकोमा रङ्गेहात परी�ण मचु�ुका गराएकोसमेत 
देिखदँनै । िमिसल संल�न वारदात अव�थाको फोटो 
हेदा� उजरुकता�ले रकम हातमा िलएको अव�था 
देिख�छ भने �ितवादीले रकम छोएको, समाएको 
अव�थाको फोटो दिेखदँैन । �ितवादीको शरीरको 
कुन भागबाट रकम बरामद भएको भ�नेसमेत 
बरामदी मचु�ुकामा खलेुको पाइदँनै । यस ि�थितमा 
उजरुकता�बाट �ितवादीले रकम िलइसकेपिछ उ� 
रकम �ितवादीबाट बरामद भएको भनी िन�कष�मा 
प�ुन निम�ने ह�दँा िनज �ितवादी कोिपलराज िगरीले 
आरोप दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो नदेिखने ।

मालपोत काया�लय बाजरुाले म�ुहिलयाको 
लािग स�चािलत घर मम�त काय��ममा लागत इि�मेट 
तयार गरी काय� स�प�न �ितवेदन तयार गन� कामको 

लािग �ितवादी कोिपलराज िगरीलाई खटाएको 
दिेख�छ । �यसरी खटाइएका �ािविधकलाई पा�र�िमक 
भ�ासमेत िदन उ� काय��ममा र काया�लयमा समेत 
बजेट नभएको कारण देखाई िबना पा�र�िमक काम 
लगाउन ुकम�चारीसगँ स�बि�धत ऐन, िनयम �ितकूल 
ह��छ । कुनै �यि�लाइ� काम लगाएपिछ �मको मू�य 
िदनपुन�मा बजेट नभए स�बि�धत िनकायबाट बजेट 
िनकासा गराइ� पा�र�िमक िदनपुन�मा सो गरकेो 
दिेखदँैन । मालपोत �मखुले म�ुहिलयाह�बाट 
आफूखसुी �ािविधकलाई रकम िदन �े�रत गरी रकम 
िदन लगाएको भ�ने त�य �ितवादीको मौकाको बयान 
र पेस भएको िस.िड.को िलिपब� उतारसमेतबाट 
दिेख�छ । यस�कार मालपोत �मखुको पूव�सहमित 
िलई उजरुकता�  गोरख साक�ले हिलयाह�बाट रकम 
उठाइ� �ितवादी कोिपलराज िगरीलाई िदन गएको 
भ�ने देिखएको ह�दँा म�ुहिलया र �ितवादीलाई 
कानून �ितकूलको काय� गन� द�ु�साहन गरी रकम 
िदन िलन सहमित �दान गरकेो देिखदँा मालपोत 
काया�लय, बाजरुाका त�कालीन �मखु िहरालाल 
िगरीलाई िवभागीय कारबाहीको लािग लेखी 
पठाउनपुन� देिखने । 

िस�ा�ततः अिभयोजन प�ले घसु / 
�रसवतस�ब�धी म�ुामा �ितवादीउपरको आरोिपत 
कसरु �थािपत गन� स�नपुद�छ । तर अिभयोजन प�ले 
�ितवादीले उजरुकता�सगँ घसु / �रसवत माग गरकेो 
वा �वीकार गरी िलएको भ�ने त�य पिु�ट गन� दािय�व 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले वादी प�मा रहेको 
र वादी प�ले उ� आरोप दाबी शंकारिहत तवरबाट 
पिु�ट ह�ने व�तिुन�ठ आधार �माण पेस गन� सकेको 
दिेखदँैन । यस ि�थितमा फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तअनसुार �ितवादीले शंकाको सिुवधा पाउने 
ह�दँा िनज �ितवादीलाइ� आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
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िदने गरी िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित 
२०७५।२।९ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा 
िनज �ितवादीलाइ�  आरोप दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, िववेिचत  आधार र कारणबाट 
�ितवादी कोिपलराज िगरीले म�ुहिलयाह�को 
घर मम�तका लािग लागत इि�टमेट तयार गन� र 
काय� स�प�नताको �ितवेदन िदने काम गरबेापत 
म�ुहिलयाह�सगँ घसु / �रसवत मागेको अव�था 
देिखएन ।  �ितवादीले म�ुहिलयाको उ� काम 
गरबेापत उजरुकता� गोरख साक�सगँ घसु �रसवत 
माग गरी िलएर ��टाचारज�य कसरु गरकेो भ�ने 
आरोप दाबी व�तिुन�ठ �माणबाट पिु�ट ह�न सकेको 
नदिेखदँा िनज �ितवादी कोिपलराज िगरीले आरोप 
दाबीबाट सफाइ पाउने गरी र त�कालीन मालपोत 
काया�लय, बाजरुाका �मखु िहरालाल िगरीले 
�ािविधक काम गन� खटाएका यी �ितवादीलाई कुनै 
िकिसमको पा�र�िमक निदएको र सेवा�ाहीबाट रकम 
उठाउन सहमित �दान गरकेो िवषयमा छानिबन गरी 
िनजलाई िवभागीय कारबाही गन� सामा�य �शासन 
म��ालयलाई जानकारी िदने गरी िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०७५।२।९ मा  भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७६ साल पुस २९ गते रोज ३ शुभम ्।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-RB-०१२७, ब�िकङ 
कसुर, नेपाल सरकार िव. किवता देवी चौधरी

ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन,२०६४ 

को दफा १५(१) ले  कसैले  दफा  ३  बमोिजमको  
कुनै  कसरु  गरमेा  िबगो खलेुकोमा िबगो भराई 
िबगोबमोिजम ज�रवाना र तीन मिहनास�म कैद 
ह�ने छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेकोमा �ितवादी 
किवतादेवी चौधरीले अदालतसम� मेरो �ीमान् ले 
जाहेरवालालाई रकम बझुाइसकेका छन् भपा�ई 
पिछ पेस गन� छु भनी बयान ग�ररहेको अव�थामा 
िनजले रकम बझुाएको भपा�ई पिन अदालतसम� 
पेस भएको िमिसल संल�न कागजातबाट देिख�छ । 
जाहेरवाला रखेा अिधकारीले चेकमा उ�लेख भएको 
रकम �ितवादीका �ीमान् माफ� त बिुझिलई भपा�ई 
ग�रिदएको देिख�छ । अत: �ितवादी किवतादवेी 
चौधरीले अिभयोग दाबीबमोिजम आ�नो खातामा 
रकम नभएको अव�थामा जाहेरवालालाई चेक 
काटी िदई ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा ३(ग) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१५(१) बमोिजम तजिबजी १ (एक) मिहना कैद 
ह�ने तथा ज�रवानाको हकमा जाहेरवालाले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको �.१४,००,०००।– (चौध लाख) 
पाइसकेको भनी बकप� गरकेो र दाबीको िबगो नै 
बाकँ� नरहेको वारदातको अव�थामा िबगोबमोिजम 
ज�रवाना गन� र िबगो भराइिदनपुन� अव�था 
नदेिखने ।

��ततु म�ुाको वारदात िमित २०७४।२।२१ 
मा भएको देिख�छ भने जाहेरी दरखा�त िमित 
२०७४।३।२८ मा दता� भएको देिख�छ । जाहेरवाला 
रखेा अिधकारीले �ितवादीका पित िसंहबहादरु 
चौधरीबाट �.१४,००,०००।– िमित २०७४।२।३१ 
मा पाएको िमिसल संल�न भपा�ईबाट देिखनकुा 
साथै सो त�यलाई जाहेरवालाको अदालतसम� 
भएको बकप�समेतले समथ�न गरकेो देिख�छ । 
यसबाट जाहेरवालाले रकम पाइसकेपिछ जाहेरी 
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दरखा�त िदएको देिखयो । यसरी जानी जानी त�य 
लकुाई जाहेरी दरखा�तमा झ�ुा बेहोरा उ�लेख गन� 
जाहेरवाला रखेा अिधकारीलाई त�कालीन सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २८ को उपदफा 
(२) र मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहताको दफा 
४४(२) बमोिजम �.३०००।–(तीन हजार) ज�रवाना 
ह�ने ।

उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था एवम् 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
आधारबाट आ�नो खातामा रकम मौ�दात नरहेको 
जानी जानी �ितवादीले ह�ता�रसिहतको चेक 
सटहीको लािग िदएकोमा अपया�� रकमका कारण 
भ�ुान ह�न नसकेको बेहोरा िनज �ितवादी किवतादेवी 
चौधरीको ब�क �टेटमे�टबाट दिेखदँा िनज �ितवादीले 
कसरु गरकेो देिखएको र जाहेरवालाले बेहोरा ढाटँी 
झ�ुा जाहेरी िदएको अव�थामा जाहेरवाला रखेा 
अिधकारीलाई समेत सजाय ह�ने गरी उ�च अदालत 
िदपायल महे��नगर इजलासबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िमलेन । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर र िव�ान् उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: किवतादेवी चौधरीले ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोिजमको कसरु 
गरकेो दिेखदँा ऐ. को दफा १५(१) बमोिजम कसरु 
गरकेो ठह�याई १(मिहना) कैद तथा जाहेरवालाले 
झठुा बेहोरा लेखी जाहेरी िदएकोले �.३,०००।- 
ज�रवाना गन� गरी उ�च अदालत िदपायल, महे��नगर 
इजलासबाट िमित २०७५।०१।०५ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ��ा िव�
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल पौष २७ गते रोज १ शुभम ्।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-RB-०६१८, ब�िकङ 
कसुर, सिद�ा बािनया िव. नेपाल सरकार 

कानून ��ट भएको अव�थामा कानूनले जे 
भ�दछ सोहीअनसुार र कानून ��ट नभएको अव�थामा 
अदालत�ारा �ितपािदत िस�ा�तह�अनसुार ह�ने 
हो । ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
३ (ग) मा चेक अनादरलाई ब�िकङ कसरुअ�तग�तको 
कसरु मािनरहेको प�र�े�यमा िविनमेय अिधकार प� 
ऐन, २०३४ आकृ� ह�ने भ�ने ��न नै रहदँनै । यिद 
िविनमेय अिधकार प� ऐन, २०३४ अ�तग�त चेक 
अनादरको म�ुालाई हेन� हो भने ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) लाई अदालतमा 
चनुौती िदई सवैंधािनक �यव�थाको िवपरीत छ भनी 
माग भएमा अदालतले ultra vires गनु�पन� ह��छ । 
पनुरावेदकले उ� काननुी �यव�था बदरको माग 
िलएको देिखदँैन । ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ३ (ग) लाई अदालतबाट बदर 
ग�रएको अव�था नरही िवधाियका िनिम�त कानून नै 
मौजदुा रिहरहेको अव�थामा सो कानून नै अमा�य ह�ने 
गरी �या�या गन� निम�ने ह�दँा ब�िकङ कसरुअ�तग�त 
नै चेक अनादरको िवषयलाई हे�रनपुन� ।  

व�ततु: चेक अनादर भ�नाले �यि� 
�यि�िबच चेक काटी िलन ुिदन ुगरकेो र चेक िदनेको 
खातामा पया�� रकम नभएको कारणबाट चेक 
धारकले चेकमा उ�लेख भएको रकम स�बि�धत 
ब�कबाट भ�ुानी ह�न नसके चेक अनादर ह�न 
जा�छ । �ितवादी सिद�ा बािनयाले आ�नो 
ह�ता�रसिहत नेपाल बङ्गलादशे ब�क िल. को 
िविभ�न िमितमा �.१६,००,०००।- (सो� लाख) 
को चेक काटी िदएकोमा सो चेक जाहेरवाला कुसमु 
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महज�न ब�कमा सटही गन� जादँा खातामा अपया�� 
रकम भएको भनी चेकलाई अनादर गरी �मािणत 
ग�रिदएको बेहोरा िमिसल संल�न कागजातबाट 
देिखने ।

मौकामा ग�रएको बयान कागज र 
अदालतमा भएको बयानलाई �माणमा िलइएको छैन 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा�, �माण कानूनको 
िस�ा�तअनसुार best evidence must be 
produced । मौिखक �माणलाई अ�य �माणले 
पिु� ग�ररहेको स�दभ�मा सो �माण बिलयो �माणको 
�पमा िलन सिक�छ । तर यिद मौिखक �माणलाई 
अ�यथा �माणबाट पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
केबल मौिखक �माणलाई मा� आधार िलई �याय 
ग�रयो भने �याय नपन� पिन स�छ । ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा पिन �ितवादी सिद�ा बािनयाले मौकाको 
बयानमा पैसा बझुाइसकेको छु भनी बयान गरकेो तथा 
अदालतसम� मैले जाहेरवालाको �यवहार िमलाउन 
चेक िदएको ह� ँभनी बयान ग�ररहेको अव�थामा सो 
त�यलाई पिु� गन� व�तिुन� �माण पेस गन� सकेको 
अव�था छैन । य�तो अव�थामा िनजको बयानलाई 
मा� आधार िलई रकम भ�ुानी िदइसकेको भ�ने कुरा 
िव�ासयो�य नदिेखने ।

उि�लिखत त�य कानूनी �यव�था एवम् 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
आधारबाट �ितवादीको ह�ता�रसिहतको चेक 
सटहीको लािग िदएकोमा अपया�� रकमका कारण 
भ�ुान ह�न नसकेको बेहोरा ब�कको प� र �ितवादीले 
अदालतसम� बयानमा खातामा �यूनतम मौ�दात 
मा� छ, चेकमा उि�लिखत रकम बराबर सो खातामा 
मौ�दात छैन भनी बयान गरकेो अव�थामा उ�च 
अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 

निम�ने ।
अत: सिद�ा बािनयाले ब�िकङ कसरु तथा 

सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोिजमको 
कसरु गरकेो देिखदँा ऐ. को दफा १५(१) बमोिजम 
िबगो �.१६,००,०००।– (सो� लाख) ज�रवाना र 
कैद दईु (२) मिहना तथा िबगो भराउने गरी उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७५।०३।३२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ��ा िव�
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७६ साल पौष २७ गते रोज १ शुभम ्।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७५-RC-०१२५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. नेवार े का�छा भ�ने 
हक� बहादुर राई

�ितवादी िव�� िकटानी जाहेरी परकेो, 
लास जाचँ �कृित मचु�ुका, व�तिु�थित मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदनलगायतबाट मतृक भीमबहादरु 
राईको म�ृय ु ियनै �ितवादीको कत��यबाटै भएको हो 
भ�ने कुरामा िववाद रहेन, छुरी िनकालेको, मतृकको 
शरीरमा छुरीले लागेको कुरा �वय ं �ितवादीले नै 
�वीकार गरकेो, बाया ँ कोखामा छुरी हानेको कुरा 
��य�दश�ले लेखाएको, लास जाचँ मचु�ुकाबाट 
यसलाई �प� गरकेो तथा शरीरका एकभ�दा 
बढी �थानमा छुरीले नै घोपेको घाउ भई घाउबाट 
आ��ासमेत बािहर िनि�कएको भनी स�माण पिु� 
भइरहेको अव�थामा मैले कत��य गरी �यान िलएको 
होइन भनी �ितवादीले िलएको िजिकरसगँ यो 
इजलास सहमत ह�न नस�ने ।

अत: उपयु�� त�य एवं �माणसमेतका 
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आधारमा �ितवादी नेवार े का�छा भ�ने हक� बहादरु 
राईले मतृक भीमबहादरु राईको कत��य गरी �यान 
िलएको पिु� भएकोले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं बमोिजम िनज �ितवादीलाई 
सजाय ह�ने ठह�याई स�ु झापा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७४।०२।१२ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने भनी उ�च अदालत िवराटनगर, 
इलाम इजलासबाट िमित २०७५।०१।१९ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहरकेोले 
��ततु म�ुाको साधक पिन सदर ह�ने ठहछ�  । य�िप 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) 
बमोिजम सव��व गन� नह�ने ह�दँा �ितवादी नेवार े
का�छा भ�ने हक� बहादरु राईलाई सव��व भने नह�ने 
भई फैसलाबमोिजमको अ�य सजाय सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत ्२०७६ साल वैशाख ९ गते रोज २ शुभम ्।

इजलास नं.५

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७४-CR-०६९२, हातहितयार 
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. लालबहादुर 
अिधकारी

लालबहादरु अिधकारीले अदालतमा 
हािजर भई बयान गदा�, मलाई बरामद पे�तोलको 
बारमेा केही थाहा जानकारी छैन । मैले अ�मरबहादरु 
अिधकारीलाई उ� पे�तोल बेचेको होइन । उ� कुरा 
झ�ुा हो भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो भए तापिन �ितवादी अ�मरबहादरु अिधकारीले 

िनजलाई आरोिपत कसरुमा पोल गरी िकन बयान 
गरकेा ह�न् भ�ने स�ब�धमा िनजले समेत िच� ब�ुदो 
कुनै कारणसमेत उ�लेख गन� सकेको नदिेखने ।

यी �ितवादी अ�मरबहादरु अिधकारी 
र लालबहादरु अिधकारीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम हातहितयार खरखजाना ऐन, 
२०१९ को दफा २०(२) बमोिजम हातहितयार 
ख�रद, िब�� गरकेो र सोही ऐनको दफा २०(३) 
बमोिजम खरखजानासमेतको ख�रद, िब�� गरकेोमा 
समेत सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग मागदाबी र 
पनुरावेदन िजिकरसमेत भएकोले यी �ितवादीह�ले 
अवैध हातहितयारको साथसाथै खरखजानाको 
समेत ख�रद, िब��समेत गरकेो हो, होइन ? भ�नेतफ�  
िवचार गदा�, �ितवादी िड�लीराज ख�ीबाट एउटा 
पे�तोल, �यसको गोली र गोलीको खोकासमेत 
बरामद भएको देिखए तापिन कसरु ठहर भएका 
�ितवादीह� िड�लीराज ख�ी र �ेम �यौपानेले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� तथा अदालतमा 
बयान गदा�  यी �ितवादी अ�मरबहादरु अिधकारीसगँ 
हातहितयार पे�तोल ख�रद गरकेो हो भनी उ�लेख 
गरी यी �ितवादीसगँ खरखजाना गोलीसमेत 
ख�रद गरकेो हो भनी कहीकँतै उ�लेख गरी पोल 
गन� सकेको दिेखदँैन । यी �ितवादी अ�मरबहादरु 
अिधकारीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान 
गदा�समेत �ितवादी िड�लीराज ख�ीबाट बरामद 
भएको हातहितयार पे�तोल �ितवादी लालबहादरु 
अिधकारीबाट ख�रद गरी अका� �ितवादी िड�लीराज 
ख�ीलाई बेचेको हो भनी हातहितयार पे�तोल ख�रद, 
िब��समेत गरकेोमा सािबत रही उ� पे�तोलमा 
ला�ने खरखजाना गोलीसमेत ख�रद, िब�� गरकेो हो 
भनी लेखाउन सकेको नदेिखने । साथै िमिसल संल�न 
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�ितवादीह�ले गरकेो बयान, जाहेरी दरखा�त, घटना 
िववरण कागज, सा�ीह�को बकप�समेतका कागज 
�माणह�बाट समेत यी �ितवादी अ�मरबहादरु 
अिधकारी र लालबहादरु अिधकारीले खरखजाना 
अथा�त् पे�तोलमा ला�ने गोलीसमेत ख�रद, 
िब��समेतको कसरु गरकेो हो भ�ने अिभयोग दाबी 
पिु�ट ह�न सकेको नपाइने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
मा "फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभयु�को 
कसुर �मािणत गन� भार वादीको ह�ने छ" भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । फौजदारी म�ुामा 
शंकाको सिुवधासमेत अिभय�ुले नै पाउछँ । साथै 
अिभय�ुलाई कसरु गदा�को अव�थामा कानूनले 
तोकेकोभ�दा बढी सजाय गन�समेत िम�दैन । यी 
�ितवादीह� अ�मरबहादरु अिधकारी र लालबहादरु 
अिधकारीले अवैध खरखजाना अथा�त् पे�तोलमा 
ला�ने गोली ख�रद, िब��समेतको कसरु गरकेा ह�न् 
भ�ने अिभयोग दाबी वादी नेपाल सरकारतफ� बाट 
त�यय�ु �माण पेस गरी पिु�ट गन�सकेकोसमेत 
नदिेखदँा यी �ितवादीह�लाई अवैध खरखजाना 
ख�रद, िब�� गरकेो कसरुसमेतमा सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अत: �ितवादीह� अ�मरबहादरु 
अिधकारी र लालबहादरु अिधकारीले अवैध 
हातहितयार पे�तोलको ख�रद, िब��समेत गरी 
हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा 
३(२) बमोिजमको कसरु गरकेो देिखदँा ��यथ� 
�ितवादीह� अ�मरबहादरु अिधकारी र लालबहादरु 
अिधकारीलाई सफाइ िदने ठह�याएको उ�च अदालत 
सखु�त, ज�ुला इजलासको िमित २०७४।१।५ को 

फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी 
भई िनजह�लाई सोही ऐनको दफा २०(२) बमोिजम 
िनजह�को कसरुमा भएको संल�नताको आधारमा 
जनही �.७५,०००।- (पचह�र हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर: हक�  माया राई
इित सवंत ्२०७७ साल माघ २२ गते रोज ५ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७४-CR-१७९४, ०७६-RC-००८२, 
कत��य �यान, जबरज�ती चोरी, िदपक िगरी िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. लेखनाथ िगरी

��ततु म�ुामा �ितवादीह� लेखनाथ िगरी 
र िदपक िगरीले मौकामा तथा अदालतमा समेत बयान 
गदा�  मतृकको घरमा �वेश गरी ध�क� िदई खकुरी देखाई 
जाहेरवालीको साथबाट मारवाडी र ितलहरीसमेत 
खोसी िलएको हो भनी कसरुमा सािबत रही बयान 
गरकेो देिख�छ । जाहेरी दरखा�त तथा जाहेरवाला 
र पीिडतले मौकाको कागज र अदालतसम� बकप� 
गदा�समेत �ितवादीह�ले जाहेरवालाको सनुको 
मारवाडी, ितलहरी, मोबाइललगायत धनमाल 
जबरज�ती चोरी गरकेो हो भनी लेखाएको पाइ�छ । 
साथै �ितवादी लेखनाथ िगरीको शरीर खानतलासी 
गदा�  रातो रङको पोतेसिहत सनुको ितलहरी र 
GIONEE MODEL P4S र SMJ110H/DD 
मोडेलको मोबाइलसमेत बरामद भएको भ�ने बरामदी 
मचु�ुकासमेतबाट यी �ितवादीह�ले मतृक तथा 
जाहेरवालाको घरमा गई मतृक छ�बहादरु ओलीलाई 
खकुरी �हार गरी �यानै िलई, जाहेरवालासमेतलाई 
डर, �ास देखाई ध�क� िदई जाहेरवालाको साथबाट 
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मारवाडी र ितलहरीसमेत खोसी िलई जबरज�ती 
चोरीको कसरु गरकेो देिखने ।

�ितवादीह� िदपक िगरी र लेखनाथ 
िगरीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
र १३(१) नं. को कसरुमा सोही महलको १३(१) नं. 
बमोिजम जनही सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु ग�ुमी िज�ला अदालतको 
िमित २०७३।८।१४ को फैसला सदर गरी उ�च 
अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट िमित 
२०७४।११।२२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
�ितवादी लेखनाथ िगरीको हकमा समेत साधक सदर 
ह�ने ।

साथै �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको १ तथा ४ नं. बमोिजम जबरज�ती चोरीको 
कसरुसमेत गरकेो भनी ठहर भई फैसला भएको र 
सो चोरीतफ� को सजाय त�कालीन मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको ४१ नं. बमोिजम ज�मकैदको सजायमा 
हद गरी िबस(२०) वष�को कैद सजाय ह�ने गरी लगत 
कायम भएको दिेखदँा सो चोरीतफ� को सजायतफ�  
अ� थप बोिलरहन ुपरने । यसरी �ितवादीह�लाई 
चोरीको महलको १४(२) बमोिजम जनही डेढ मिहना 
कैद र िबगोको डेढी बढाई ज�रवानाबापत कैद ह�ने 
र चोरीको महलको १०(३) र २१ नं. बमोिजम 
जाहेरवालाले �ितवादीह�बाट दामासाहीले नपगु 
िबगो �.५९,३००।- भराई िलन पाउने ठहर गरकेो 
ग�ुमी िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासको िमित 
२०७४।११।२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : म�ज ुशमा�  
क��यटुर: हक�  माया राई
इित सवंत ्२०७७ साल मङ्िसर ७ गते रोज १ शुभम ्।

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७६-RC-००८९, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. किवन िव.क.

िमिसल संल�न जाहेरवाला र�नबहादरु 
िव.क.को जाहेरी दरखा�त र सो जाहेरीलाई 
अदालतमा आई समथ�न गरी ग�रिदएको बकप�, 
िमिसल संल�न Cause of Death is Asphyxia 
due to throttling भ�ने बेहोराको मतृक िशशकुो 
शव परी�ण �ितवेदन, भख�र ैब�चा ज�माई स�ुकेरी 
अव�थामा रहेको, िनजले िमित पगेुको ब�चा 
ज�माएको भ�ने बेहोराको �ितवादी किवता िव.क.को 
शारी�रक परी�ण �ितवेदन, घटना�थल लास जाचँ 
मचु�ुकामा ब�ने मािनस टेकनाथ िनरौलाले गरकेो 
बकप�, किवन िव.क.ले आटँ िदएको कारण किवता 
िव.क.ले ब�चा ज�माई माररे फालेको हो भ�नेसमेत 
बेहोराको व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने मािनस 
रामबहादरु िव.क.ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो कागज र सोलाई अदालतमा आई समथ�न 
गरी ग�रिदएको बकप�, �ितवादी किवता िव.क.ले 
मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� 
�ितवादी किवन िव.क.ले जि�मएपिछ ब�चा 
माररे फािलदे भनी भनेको ह�दँा ब�चा ज�माएपिछ 
शौचालयको ट्याङ्क�िभ� फािलिदएको ह� ँ भनी यी 
�ितवादीउपर पोल गरी आफूले कसरु गरकेो कुरा 
�वीकार गरी सािबत भएकोमा अदालतमा उपि�थत 
भई बयान गदा�समेत उ� बयानलाई समिथ�त ह�ने 
गरी सो कसरुज�य अपराधमा सािबती रहेको र 
�ितवादी किवन िव.क.को अशं रो�का भई २ वष� 
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�यतीत भएस�म पिन िनज अदालतमा उपि�थत भई 
आ�नो भएको बेहोराको खलुाई बयान गरी अिभयोग 
दाबीको बेहोरालाई ख�डन गनु�पन�मा सो गरकेोसमेत 
नदिेखदँा �ितवादी किवन िव.क.ले �ितवादी किवता 
िव.क.लाई सो नवजात िशशकुो �यान मान�मा वचन 
िदई �यान मान� कसरु अपराध गरकेो पिु�ट ह�न 
आएको ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादी किवन िव.क.ले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३ (४) नं. को कसरुज�य अपराध गरकेो 
देिखदँा �ितवादीलाई ऐ. को १३ (४) नं. बमोिजम 
ज�मकैद सजाय गन� ठह�याई भएको खोटाङ िज�ला 
अदालतको िमित २०७५।०४।१५ को फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी 
इजलास ओखलढुङ्गाबाट िमित २०७५।१०।२३ 
मा भएको फैसला साधकको रोहबाट जाचँ गदा� 
िमलेकै दिेखएकोले साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७६ साल पौष १५ गते रोज ३ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७०-CI-०४६७, दता�  बदर, ओम�काश 
जोशी िव. गुठी सं�थान के��ीय काया�लयसमेत

गठुी �शासकलाई  गठुी ज�गालाई रकैरमा 
दता�  गरकेो ज�गालाई बदर गन� अिधकार रहने नै 
देिख�छ । सोही आधारबाट गठुी सं�थान ऐन, २०३३ 
को दफा २५(४) ले सं�थानले �य�तो ज�गाको दता� 
बदर गन� स�ने नै ह�दँा दफा ३९(१) समेतले िदएको 
अिधकार �योग गरी िववािदत ज�गामा रकैरतफ�  दता� 
भएको लगत क�ा गरी सािबकबमोिजम �ी आकाश 
भैरव गठुी तैनाथी ज�गा कायम ह�ने ठहराई गठुी 

सं�थान के��ीय काया�लयका �शासकबाट िमित 
२०६५।०४।०८ मा भएको िनण�य िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको फैसला मनुािसब नै देिखदँा पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर र पनुरावेदकका 
तफ� बाट उपि�थत कानून �यवसायीह�को बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

िववािदत ज�गामा रकैरतफ�  दता� भएको 
लगत क�ा गरी सािबकबमोिजम �ी आकाश 
भैरव गठुीको तैनाथी ज�गा कायम ह�ने ठहराई गठुी 
सं�थान के��ीय काया�लयका �शासकबाट भएको 
िनण�य सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
पनुरावेदक �ितवादीको िजिकरबमोिजम गन� िमलेन, 
�चिलत गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) 
र ३९(१) अनसुार रकैरतफ� को दता� बदर गरी �ी 
आकाश भैरवनाथको िलङ्गो रा�ने फूल चढाउने 
बग�चा गठुीका नाममा दता�  कायम गन� ठहर गरी गठुी 
सं�थान के��ीय काया�लयका �शासकबाट भएको 
िनण�य सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६७।०८।१९ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �काशद� भ�, िनशा फुयाल
क��यटुर : रिव दवुाल
इित सवंत् २०७६ साल फागुन ६ गते रोज ३ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७४-CR-०३८५, कत��य �यान, 
बुि�माया राना िव. नेपाल सरकार

शव परी�ण �ितवेदन, के��ीय �हरी 
िविधिव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदन, 
घटना�थल तथा लास �कृित िववरण, जाहेरी 
दरखा�त, मौकामा बिुझएका �यि�ह�को भनाइ, 
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�ितवादी बिु�माया रानाको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयानलगायतका िमिसल संल�न कागज 
�माणबाट मतृक �ानबहादरु रानाको कत��यबाट 
म�ृय ुभएको त�य िनिव�वाद रहेको र मािथ िववेचना 
ग�रएबमोिजम यी �ितवादी बिु�माया रानासमेत 
संल�न रही वारदात घटाई मतृकलाई कत��य गरी 
मारकेो िमिसल संल�न कागज �माणबाट समिथ�त 
भएको देिखएकोले यी पनुरावेदक �ितवादीउपरको 
अिभयोग िमिसल संल�न �माणको रोहमा स�पिु� 
भएको देिखदँा यी �ितवादीलाई ज�मकैद गन� ठहर 
गरी भएको स�ु फैसला सदर गन� ठह�याई उ�च 
अदालत पोखराबाट भएको फैसला �यायको रोहमा 
िमलेकै दिेखन आएको ।

तसथ�ः मािथ िववेचना ग�रएबमोिजम शव 
परी�ण �ितवेदन तथा लासजाचँ मचु�ुकासमेतबाट 
मतृकको म�ृय ुकत��यबाट भएको भ�ने पिु� ह�न,ु यी 
पनुरावेदक �ितवादीसमेतको संल�नताको अभावमा 
वारदात भएको भ�ने अ�य आधार नदेिखन,ु 
आमामािथ शङ्का छ भ�ने छोरा अिनस रानाको 
कागज र बकप� ह�न,ु रगतज�तो दाग लागेको बरामद 
लगुा परी�ण ह�दँा human blood detected भ�ने 
िवशेष�को राय �ितवेदन ह�न,ु बरामद िनलोकन 
�ाइट च�क� वारदातको अविधमा �योगमै रहेको 
देिखन,ु यी �ितवादीको अका�  �ितवादी कृ�णदेव 
साहसगँको फोन सवंादको call details िमिसल 
सामेल रहनलुगायतका आधार, कारण र �माणबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजमको ज�मकैद सजाय 
ह�ने ठहर गरी स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गन� ठह�याई गरी उ�च अदालत 
पोखराबाट िमित २०७३।८।९ मा भएको फैसला 

िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पलुामी मगर 
क��यटुर: रिव दवुाल
इित सवंत् २०७७ साल असार १८ गते रोज ५ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-०३३७, ०७५-CR-
१०५३, ०७५-CR-०३३८, लागु औषध (अिफम), 
िजते�� िगरी िव. नेपाल सरकार, देवीलाल िगरी िव. 
नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीह� िजते�� िगरी, 
दवेीलाल िगरी, वीरबहादरु खड्का र मोितलाल 
ओलीउपरको �हरीको िकटानी �ितवेदन जाहेरी 
एवं बकप�, यी पनुरावेदक �ितवादीह�बाट २० 
के.जी. लाग ु औषध अिफम बरामद भएको देिखने 
बरामदी मचु�ुका, राि��य िविधिव�ान �योगशालाको 
परी�ण �ितवेदन, �ितवादीह�ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� कसरु �वीकार गरी गरकेो बयान, 
�ितवादीम�येका िजते�� िगरीको अदालतको 
बयानसमेतका िमिसल संल�न कागज �माणबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादीह� िजते�� िगरी, दवेीलाल िगरी, 
वीरबहादरु खड्का र मोितलाल ओलीले लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र (च) 
को कसरु गरकेो पिु� भएकोले िनज �ितवादीह�लाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को 
(घ) र (च) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १४ (१) 
को (छ) (३) बमोिजम जनही १७ (स�) वष� कैद र 
�.१०,००,०००।- (दश लाख �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको िमित 
२०७३।७।९ को फैसलालाई सदर गरकेो उ�च 
अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासको िमित 
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२०७५।२।१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
अिधकृत: ऋतबहादरु पलुामी मगर 
क��यटुर: रिव दवुाल
इित सवंत ्२०७७ साल असार १६ गते रोज ३ शुभम ्।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-CR-१६३८, कत��य 
�यान, रमेश लामा (तामाङ) िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले मतृक �ितमा 
अमा�यको स�पि� आ�नो नाममा �याइसकेप�ात् 
िनजलाई मान� योजना बनाई धा�रलो हितयार फलामे 
आराले घाटँी रटेी शरीरलाई दईु टु�ा पारी िछनाई 
िनम�मतापूव�क कत��य गरी ह�या गरी सो कत��य 
दबाउने िछपाउने उ�े�यले लास िपकले खा�डो 
खनी गाडेको कुरा िनज पनुरावेदक �ितवादी रमेश 
लामा तामाङ �वयंले अिधकार�ा� अिधकारी एव ं
अदालतसम� गरकेो सािबती बयान, घटना�थल 
तथा लासजाचँ मचु�ुकालगायतका िमिसल संल�न 
कागज �माणह�बाट पिु� भएको ि�थितमा 
योजनाब� ढङ्गबाट जघ�य िकिसमले ह�यामा 
संल�न रही लास दबाउने िछपाउनेसमेतको काय� गन� 
�ितवादीलाई सािबत भएकै आधारमा अ.बं.१८८ नं. 
अनसुार सजाय घटाउन िम�ने नदेिखने ।

अतः मािथ िववेचना ग�रएबमोिजम कत��य 
�यान ज�तो जघ�य अपराध �यसमािथ पिन योजना 
बनाई िवभ�स त�रकाले ह�या गरकेो काय� �थािपत 
भएको अव�थामा अिधकार�ा� अिधकारी एव ं
अदालतसम� गरकेो सािबती बयानलाई मा� आधार 
देखाई अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. को �योग 
गरी सजाय िनधा�रण गन� मनािसब, यिु�सङ्गत तथा 
व�तिुन� आधार र कारण ब�न स�ने नदेिखएको, यी 
पनुरावेदक �ितवादीले घटाएको वारदातको कसरुमा 

भिवत�य हो िक भ�ने आशङ्काको अव�थाको 
िव�मानता रहेको नदेिखएकोले सव��वसिहत 
ज�मकैद गन� ठहरी िमित २०७४।३।१ मा नवुाकोट 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७५।५।१२ मा 
भएको भएको फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । हाल �चिलत 
मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा ४० को 
उपदफा (२) मा कानूनमा कुनै कसरुबापत सव��वको 
सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो 
कसरुमा सजाय गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने 
छैन भ�ने कानूनी �यव�था भएको ह�दँा ��ततु म�ुामा 
पिन यी पनुरावेदक �ितवादी रमेश लामा तामाङलाई 
ज�मकैद (िबस वष�) को मा� सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ऋतबहादरु पलुामी मगर
क��यटुर: रिव दवुाल
इित सवंत् २०७७ साल असार १६ गते रोज ३ शुभम ्।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CI-०६४४, अंश 
नामसारी, िसताराम िम� िव. �मा�मा�साद िम�

िमिसल सलं�न कागजातह� हेदा� , वादीको 
नामको िक.नं.१०७, २७, १२८१ का ज�गा ब�डा 
नह�ने गरी पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट भएको 
फैसलामा सो ज�गाह�को हकमा समेत ब�डा 
ग�रपाउ ँभ�ने नै �ितवादीको म�ुय पनुरावेदन िजिकर 
रहेको देिख�छ । ��ततु िववादको िक�ा न�बरह� 
वादीको िनजी आज�नको हो अथवा सगोलको भई 
दवुै अंिशयारको अशंभाग ला�ने हो ? भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा�  शोभा�साद िम�का दईु छोराह� जेठा 
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सीताराम र का�छा �मा�मा�साद िम� गरी ज�मा 
दईुजना अिंशयार भएको र हालस�म अंशब�डा 
नभएको त�यका स�ब�धमा िववाद देिखएन । वादी 
�मा�माले ह�लाक काया�लयमा नोकरी गरी िविभ�न 
िमितमा स�चय कोषबाट कजा� िलएको भ�ने 
देिख�छ । िनजले िमित २०५४।०५।१६ मा िक.नं. 
२७ को ०-२-० ज�गा ख�रद गरकेो, सो ख�रद 
ग�रसकेपिछ िमित २०५४।०६।१२ मा कजा� 
िलएको दिेखयो । ऋण रकम िलएको त�ु�त अिघ 
वा पिछ सो ज�गाह� िलएको भ�ने �मािणत गन� भार 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) बमोिजम दाबी 
कता�को ह�नेमा ज�गा ख�रद गरकेो र स�चयकोषबाट 
ऋण िलएको िमितका िबच तादा��यता नह�दँा वादी 
दाबी पिु� ह�नसकेको पाइएन । वादीले ज�गा ख�रद 
ग�रसकेपिछ िलएको ऋण सो ज�गा ख�रदमा लगानी 
भएको मा�न िमलेन । िक.नं. १०७ को ०-०-१५ ज�गा 
िमित २०४४।०३।१७ मा ख�रद गरकेो देिख�छ । सो 
ज�गा ख�रद गदा�को अव�थामा स�चयकोषबाट ऋण 
िलएको भ�ने �माण वादीले पेस गन� सकेको छैन । 
यसथ� िक.नं.२७ र १०७ को ज�गा वादीको िनजी 
आज�नबाट ख�रद भएको भ�ने देिखन नआउने ।

व�ततुः सगोलमा रहदँाको अव�थामा ख�रद 
गरकेो स�पि� अ�यथा �मािणत नभएस�म सगोलको 
स�पि� मा�नपुन� ह��छ । सगोलको अंशब�डा ला�ने 
स�पि� भनी दाबी भएकोमा सगोलको स�पि� 
होइन अंशब�डा नला�ने िनजी आज�नको स�पि� 
हो भ�ने प�ले नै �यसको �माण गजुानु�पन� ह��छ । 
��ततु म�ुामा िववादको िक.नं. २७ र १०७ को 
ज�गा वादीको िनजी �ान, िसप, �यासबाट ख�रद 
गरकेो भ�ने िजिकरलाई समथ�न गन� �माणको सव�था 
अभाव देिख�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २६ मा 
भएको �यव�थाबमोिजम समेत वादीले दाबीको ज�गा 

�वआज�नको हो भनी �मािणत गन� सकेको नपाइने । 
अब, िक.नं. १२८१ को ज�गा िमित 

२०६२।११।१० मा �.३६,०००।–मा ख�रद गरकेो 
दिेख�छ । सो ख�रद गनु� पूव� नै िमित २०६२।०४।२४ 
मा िनज वादीले स�चयकोषबाट �.७०,५७०।२३।- 
कजा� िलएको देिख�छ । कम�चारी भई आ�नो पेसा 
रोजगारीबाट सि�चत रकम स�चयकोषबाट ऋण 
िलएको केही मिहनापिछ सो ज�गा ख�रद भएको 
दिेख�छ । उ� ज�गा ख�रद गदा� वादीले आ�नै �म 
र िसपको उपयोगबाट आिज�त िनजी आज�न लगाई 
सो िक.नं. १२८१ को ज�गा ख�रद गरकेो पाइयो । 
सगोलको अंशब�डा ला�ने स�पि� तथा दािय�वमा 
अिंशयारह�को समान अिधकार तथा कत��य ह�ने ।

िव�त्ु महसलु बाकँ� रहेको भ�ने स�ब�धमा 
िव�त्ु जडान सगोलको घरमा रहेको भ�नेमा वादी 
�ितवादीको िबचमा िववाद रहेको नदिेखएकाले 
म�ुाका प�ह�ले सगोलमा रहदँा �योग गरकेो 
िव�त्ु को महसलु भ�ुानी गनु�  दवुै प�को बराबरी 
दािय�व ह�ने नै देिख�छ । �ितवादीले आफूलाई 
दानप�बाट �ा� भएको िक.नं.२०० को ज�गा तथा 
सोनमती िम�को नामको घरबासको ज�गा िनजी 
आज�नको भई ब�डा नला�ने भनी िजिकर िलएकोमा 
सोको �माण पनुरावेदक �ितवादीले गजुान� सकेको 
नपाइने ।  

अतः िववेिचत आधार कारणबाट िवप�ी 
वादीको नाउमँा दता�  रहेको �प�दहेी िज�ला, 
स.पकडी गा.िव.स. वडा नं. १क  िक.नं. १२८१ को 
ज�गा िनजी आज�नको भई ब�डा नला�ने ठहर गरकेो 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०६९।११।२२ को फैसला सो हदस�म िमलेकै 
दिेख�छ । िवप�ी वादी �मा�मा�साद िम�को नाउमँा 
दता� रहेको �प�देही िज�ला, स.पकडी गा.िव.स. वडा 
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नं.१क िक.नं.२७ र १०७ को ज�गा िनजी आज�नबाट 
ख�रद भएको पिु� ह�न नआएकोले सो ज�गा ब�डा 
नला�ने गरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट िमित २०६९।११।२२ मा भएको फैसला 
िमलेको नह�दँा केही उ�टी भई िक.नं.२७ र १०७ को 
ज�गा ब�डा ला�ने । 
इजलास अिधकृतः सरोजिनिध वा�ले
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित सवंत ्२०७६ साल असार २२ गते रोज १ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-CR-०३५०, ठगी, 
नेपाल सरकार िव. ��बहादरु काक�समेत

मलुकु� ऐन, ठगीको महलको १ नं. को 
कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा ठगीको प�रभाषा, 
�कृित र िवशेषताको बारमेा चचा� गनु�पन� देिखयो । 
ठगीलाई पर�परागत अपराधका �पमा हेन� ग�रएको 
पाइ�छ । स�पि� �ाि�का लािग अथा�त् आिथ�क 
फाइदाका लािग ग�रने अपराध नै वा�तवमा ठगी हो । 
ठगीलाई मूलत: दईु भागमा िवभाजन गन� सिक�छ । 
ठगी एउटा स�पि�स�ब�धी अपराध हो । अक� चािह ँ
नाम, पद, ओहोदा, उपािध ढाटेँर ग�रने ठगी हो । 
��ततु म�ुामा भएको ठगी स�पि�स�ब�धी ठगी हो । 
अ�को हक प�ुने चलअचल स�पि� ललाइफकाई, 
झ�ुयाई, गफलतमा पारी, जाल�प�च रची, िम�या 
कथन सनुाइ कसैले आ�नो बनाउन िलएमा, िदएमा, 
िब�� गरमेा, स�ाप�ा गरमेा ठगी ह�ने ठहछ�  । यो 
प�रभाषा स�पि�स�ब�धी ठगीमा लाग ुह��छ । य�तै, 
नाम, ओहोदा ढाटेँर अ�लाई झ�ुयाएर, गफलतमा 
पाररे, बदिनयत, धोका िदने मनसायले �प�च रचेर 
आफूलाई फाइदा र अ�लाई हािन नो�सानी ह�ने 
काम गछ�  भने �यसलाई पिन ठगी भिन�छ । यसरी 

हेदा�  ठगी गन�ले आफूलाई ठुलो र �िति�त �यि�का 
�पमा पिन ��ततु गरकेो पाइ�छ । आफूलाई 
पह�चँवालाको �पमा ढाटेँर ठगी गरकेो पिन ह��छ । 
ठगीमा �ड र ��याकमेल ग�रएको ह��छ । जाल 
प�रप�च रचेर समाजमा ��य� वा अ��य� ढाटेँर 
ठगी गरकेा ह��छन् । ठगीको वारदात �थािपत ह�न 
अका�को हकको स�पि� िलने खाने उ�े�यले धोका 
गफलत प�रप�च गरकेो देिखनपुन� ह��छ । ठगी 
अपराधको मूलभूत त�व आ�नो हक नप�ुने अका�को 
हकको स�पि� िलने िदने िदलाउने िनयतले ललाई 
फकाई गरी िव�ासमा पान�, जाल प�रप�चमा पान�, 
धोका गफलतमा पान� आिद जनुसकैु वा कुनै त�व 
अ�तिन�िहत ह�नपुन� । 

��ततु म�ुामा �ितवादी दवेीमाया काक�को 
हकमा हेदा� िजते�� राईसमेतका २० जनाले 
यी �ितवादीसमेतउपर िमित २०६०।०८।१८ 
मा जाहेरी िदएको दिेख�छ । जाहेरी िदएकाम�ये 
सबै जाहेरवालाह� अदालतमा आई आ�नो 
जाहेरी बेहोरालाई पिु� ह�ने गरी बकप� गरकेो 
पाइदँैन । मौकामा कागज गन� िहरामणी खड्का, 
�योित कोइराला, गोिव�द काक�, दलबहादरु पो�ेल, 
�ेमबहादरु �े� र सि�दप भ�ने गोवी िव�ह�म�ये 
�ेमबहादरु �े�बाहेक अ�य मािनसह�ले बकप� 
गरकेो पाइदँैन । िनजले बकप� गदा� यी �ितवादीह�ले 
के कित नगद तथा िज�सी िलएको हो मलाई थाहा 
भएन भनी बकप� गरकेो पाइ�छ । मौकामा कागज 
गन� यी सा�ीको बकप�बाट आरोिपत �ितवादीह�ले 
पनुरावेदन िजिकरबमोिजम कसरु गरकेा ह�न् भ�ने 
मनािसब आधार दिेखन आउदँैन । मौकामा कागज 
गन�ह�ले �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम 
अदालतमा उपि�थत भई आ�नो मौकाको भनाइ 
पिु� नगरसे�म �य�तो भनाइलाई �माणमा �हण गन� 
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िम�ने नदेिखने ।
जाहेरवालाम�येका अ�णकुमार 

ग�ुङसमेतका जाहेरवालाह�लाई यी �ितवादी 
देवीमाया काक�ले कपाली तमसकु ग�रिदएको 
देिख�छ । सो तमसकुको बेहोरामा सावा ँ �याज 
एकम�ु गरी बझुाउलँा, बझुाउन सिकन भने मेरो 
चल अचल स�पि�बाट असलुउपर ग�रिलन ु
भ�नेसमेतको बेहोरा पारी िलखत गरकेो 
देिख�छ । यसबाट जाहेरवाला र �ितवादीिबचको 
�यवहार लेनदेनको दिेखयो । लेनदेनको िवषय देवानी 
�कृितको भई देवानी �कृितको िवषयमा जाहेरी िदएर 
ठगीमा अनसु�धान गरी अिभयोग लगाउदँैमा ठगीको 
कसरु �थािपत ह�न स�ने दिेखदँैन । ठगीमा सजाय 
गन�को लािग ठगीको आरोप लगाउन ु मा� पया�� 
ह�दँैन । सो कसरु गदा�को अव�थामा भएको काय� 
ठगीको महलले प�रभािषत गरबेमोिजम धोका 
गफलत गरी प�रप�च गरकेो, ललाई फकाई गरी 
िव�ासमा पारकेो कुरा व�तिुन� �पमा पिु� ह�नपुछ�  । 
ठगी गन�ले कुनै िव�ासमा पारी �लोभन देखाएर रकम 
िलने र कबलु ग�रएको सत�बमोिजम रकम िफता� गन� 
आनाकानी गरी बहाना बाजी गन� हो । ठगीको ३ नं. 
मा ठिगनेले ठगी गन�लाई प�� भाखा गराई राखेको 
रहेछ भने साह� असामीसरह ह��छ भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा जाहेरवाला 
अ�ण ग�ुङले यी �ितवादीसगँ लेनदेनको बेहोरा 
पारी गरकेो कागजको कारोबारलाई फरक अथ� लगाई 
तोिकएको समयमा पैसा निदएको कुरालाई अ�यथा 
मानी ठगीको अथ� गन� िम�ने देिखदँैन । लेनदेनको 
सत� गरी पैसा िदने र िलने गन� तर सत�बमोिजम पैसा 
िदएन भ�दैमा ठगी ग�यो भनी जाहेरी िदएर ठगीतफ�  
अनसु�धान नगरी म�ुा अिभयोजन गद�मा ठगीको 
कसरु ह�नपुन� त�वको अभावमा ठगी ज�तो फौजदारी 

अिभयोगमा दोषी करार गन� �यायको रोहमा मनािसब 
ह�दँनै । अत: यी �ितवादी देवीमाया काक�को हकमा 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरकेो पिु� भएको 
दिेखन नआउने ।

�ितवादी ��बहादरु काक�ले अनसु�धान 
तथा अदालतमा बयान गदा� जाहेरवालाह�म�ये 
िजते�� राईको �.३,५०,०००।- िगता भोिटयाको 
�.७,५०,०००।- गरी �.११,००,०००।-  रकम 
िलएको �वीकार गरकेो पाइ�छ । सोबाहेक अ�य 
रकम िलएको भ�ने आरोपको ख�डन गरी बयान 
गरकेो पाइ�छ । उ� बयानलाई ख�डन ह�ने गरी कुनै 
�माणबाट पिु� गराउन सकेको पाइएन । िलखत 
�माण नभएका जाहेरवालाह� िड�ली राई, तारा 
खड्का, �िमला राई, िड�लीकुमारी राई, �रता थापा 
मगरलाई अदालतमा उपि�थत गराई बकप� गराउन 
सकेको र पिु� गराउन सकेको नपाइने । 

�ितवादी ��बहादरु काक�को �यवहार र 
कारोबारको �कृित हेदा� जाहेरवालाह� िगता भोिटया 
र िजते�� राईबाहेक अ� अिभयोग दाबीबमोिजमको 
रकम िलएर जाहेरवालाह�लाई झ�ुयाउदँ,ै 
�लोभनमा पारी सो रकम अ�य�� लगानी गरकेो 
भ�ने पिन देिखदँैन । अ�य जाहेरवालाह�बाट िलएको 
रकमबाट अ�य�� कही ँ कुनै �यवसाय गरकेो भ�ने 
पिन देिखदँनै । पैसा िलएर अ�वाभािवक �यवहार 
गरी पैसा खच� गरकेो भ�ने पिन छैन । अिभयोगमा 
के कित ठगी गरकेो भनी िकटानी गरकेो पाइदैँन । 
�ितवादीह�ले �.९१,४८,५००।– बराबरको ठगी 
गर ेभनी जाहेरी पर ेतापिन कुनबाट कित रकम कुन 
बेहोराबाट ठगी गर ेभ�ने ख�ुन सकेको छैन । िनजले 
मौका तथा अदालतको बयानमा जाहेरवालाह� 
िजते�� राई र िगता भोिटयासगँ समेतबाट �लोभनमा 
पारी िलएको �.११,००,०००।- बाहेक अ� रकम 
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िलई खाई मासेको िमिसल संल�न �माणबाट दिेखन 
आएन । तसथ�, �ितवादी ��बहादरु काक�को हकमा 
अिभयोग दाबीबमोिजमकै िबगो कायम गरी ठगीमा 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने जाहेरी कथनबाहेक अ�य 
�वत�� �माणबाट �मािणत ह�न नसकेको प�र�े�यमा 
ठुलो रकम िलई खाए भनी िबगो कायम गरी ठगीमा 
सजाय गन� कानून एव ं�यायको रोहमा िम�ने नदेिखदँा 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
तथा िववेिचत आधार कारणह�बाट �ितवादी 
��बहादरु काक�लाई मलुकु� ऐन ठगीको महलको 
१ नं. को कसरुमा ऐ.४ बमोिजम जाहेरवालाह� 
िजते�� राईको �.३,५०,०००।– र िगता भोिटयाको 
�.७,५०,०००।– स�मको िबगो �.११,००,०००।- 
ठगी गरकेो ठह�याई कैद वष� ३(तीन) र ज�रवाना 
�.११,००,०००।- ह�ने र सोबाहेक अ�य 
जाहेरवालाह�को रकम ठगी गरकेो पिु� नह�ने गरी 
�ितवादी दवेीमाया काक�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत धनकुटाको 
िमित २०६७।११।२९ को फैसला मनािसब देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद भ�राई 
क��यटुर : हक�  माया राई 
इित सवंत ्२०७४ साल मङ्िसर ४ गते रोज २ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-११७६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार  िव. कवली भ�ने िबना बुढा 
मगर

�ितवादी कवली भ�ने िबना बढुा मगरले 
मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� 

आ�नो कोखबाट ज�मेको ब�चा परप�ुषसगँको 
शारी�रक स�पक� बाट गभ� बोक� जि�मएको ह�दँा 
सो ब�चालाई �याहार ससुार नगरी अ�ले थाहा 
पाएमा इ�जत जा�छ भनी बोरामा बेरी खाटमिुन 
फालेको हो भ�ने बेहोराको बयान कागज गरकेो 
पाइ�छ । तर अदालतमा बयान गदा� भने लो�ने 
नरिजत बढुाको करणी वीय�बाट जि�मएको ब�चा 
मतृ अव�थामा जि�मएको हो । मैले मारकेो 
होइन । मतृक ब�चा बोरामािथ नै जि�मएको 
िथयो भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो देिख�छ । उि�लिखत �ितवादीको बयान 
तथा घटना�थल, लास जाचँ मचु�ुकासमेतबाट 
�ितवादीले नवजात ब�चा ज�माएको र सो 
ब�चा मतृ अव�थामा फेला परकेो त�यमा िववाद 
नदेिखने ।

उ� नवजात िशश ु ज�मदाका अव�थामा 
सो �थानमा �ितवादीबाहेक अ� ��य�दश� �यि� 
रहेको भ�ने िमिसल कागजातबाट ख�ुन आएको 
छैन । िमित २०५७।१।२० गतेका िदन िबहान ९ 
बजेस�म पिन िनज �ितवादीको डेरा कोठाको ढोका 
नखलेुपिछ म गई बोलाउदँा िनजले क�रब १० िमनेट 
पिछ ढोका खो�दा िनज ए�लै कोठामा रहेक� र मैले 
ढोकािभ� हेदा� बोरामािथ भइुमँा नवजात ब�चा देखी 
बािहर िन�क� िनजका माइतीलाई खबर गन� पठाएपिछ 
आफ�त आएका ह�न् । ब�चा रोए कराएको सिुनन ँभनी 
जाहेरवालाले अदालतसम� बकप� गरकेो देिख�छ । 
यसबाट उ� नवजात ब�चा जि�मएपिछ रोई कराई 
गरकेो अव�था रहेको नपाइने ।

�यसैगरी, मौकामा कागज गन� वनमाला 
रोकाले �ितवादीले आफूले गभ� बोकेको कुरा कोही 
कसैलाई भनेको िथइन भनी आफूलाई बताएको भ�ने 
बेहोराको बकप� गरबेाट �ितवादीले आ�नो गभ� 



29

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, फागनु - २

लकुाउने �यास गरकेो भ�ने देिख�छ । घटना�थल 
लास जाचँ मचु�ुकाबाट मतृक नवजातको शरीरमा 
िनलडाम नदेिखएको, खोि�एको दाग नभएको, नाक 
कान स�ुखा रहेको, ब�चा ज�मदा लागेको भेिजनल 
�वाब तथा रगत शरीरमा लटपिटइसकेको अव�थामा 
रहेको भ�ने देिखएको ह�दँा �ितवादीले आफूले 
ज�माएको ब�चालाई कुनै िकिसमले चोट प�ुयाउने 
काय� गरकेो नदेिखने ।

मतृकको शव परी�ण �ितवेदन हेदा� , 
�ितवादीबाट जि�मएको ब�चा पूरा मिहनाको 
भएको र जि�मदा गभ�मा रहेको पानी नाकमखुमा 
गई �ास��ास ब�द भई म�ृय ु भएको भ�ने राय 
उ�लेख भएको देिख�छ । यसबाट �ितवादीले 
नवजात ब�चा ज�माउने �ममा उिचत सावधानी 
नअपनाएको कारणले ब�चाको नाक मखुमा पानी 
प�न गएको भ�ने देिख�छ । यसरी �ितवादीले �सव 
�यथा ला�दासमेत आफू ब�ने कोठाको �यालढोका 
ब�द गरी एका�त पारी ब�चा ज�माएको र ब�चा 
जि�मएपिछ सालनालको उिचत �यव�थापनसमेत 
नगरकेो कारणले ब�चाको मखुमा गभ�को पानी प�न 
गई म�ृय ुह�न पगेुको भ�ने पिु� ह�न आएको पाइने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ६(२) 
नं. हेदा�, "होस नपु�याई वा हलेच�ाई गरी कुनै 
काम गदा� भिवत�य परकेोमा पाँच सय �पैयासँ�म 
ज�रवाना वा दुई वष�स�म कैद वा दुवै सजाय 
ह��छ" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । यसै 
स�दभ�मा सव��च अदालतबाट ने.का.प. २०४२, 
अङ्क ४, िन.नं. २३३८ मा "बालक ज�माई 
होसस�म नपु�याएकोबाट नवजात िशशुको 
�यान मन� गएकोमा �यानस�ब�धीको ६ नं. 
बमोिजम �ितवादीलाई सजाय गन� गरकेो इ�साफ 
मनािसब ह�दँा सदर ह�न"े भनी �याियक िस�ा�त 

�कािशत भएको पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थासमेतबाट कसैले होस नप�ुयाई वा हेलचे�ाई ं
पूव�क गरकेो काय�बाट भिवत�य पन� गएमा पाचँ सय 
�पैयासँ�म ज�रवाना वा दईु वष�स�म कैद वा दवैु 
सजाय ह�नस�ने दिेखने । 

व�ततु: ��ततु म�ुाका �ितवादी कवली 
भ�ने िबना बढुा मगरले ब�चा ज�माउनका लािग 
सावधानी नअपनाई एका�त कोठामा ब�चा ज�माएको 
र सो नवजात ब�चालाई सालनालबाट अलग छु�ाई 
�यव�थापन नगरी हेलचे�ाई गरकेो कारणले िशशकुो 
मखुमा गभ�को पानी प�न गई �ास ��ास ब�द भई 
भिवत�यबाट उ� नवजात ब�चाको म�ृय ुह�न पगेुको 
दिेख�छ । मतृक नवजात िशशलुाई �ितवादीले 
मान�स�मको मनसाय राखी कुनै चोटपटक प�ुयाएको 
भ�ने िमिसल संल�न �माणह�बाट ख�ुन सकेको 
दिेखदँैन । यसरी �ितवादीले मान� मनसायपूव�क 
गरकेो कुनै ��य� काय�का कारणले �ितवादीले 
ज�माएको नवजात िशशकुो म�ृय ुभएको नभई �वयम् 
�सव वेदनाबाट छटपटाएको अव�थामा सामा�य 
होस नप�ुयाएको कारण नवजात िशशकुो मखुमा 
गभ�कै पानी प�न गएको कारणले भिवत�यबाट उ� 
नवजात ब�चाको म�ृय ु भएको पिु� ह�न आएको 
ह�दँा िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ६(२) नं. बमोिजम �.५००।- ज�रवाना 
गन� गरी उ�च अदालत तलुसीपरुबाट भएको फैसला 
अ�यथा नदिेखने ।

अत: उि�लिखत आधार, कारण एवम् 
�याियक िस�ा�तसमेतबाट �ितवादी कवली भ�ने 
िबना बढुा मगरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गरी दाङ देउखरुी िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला केही बदर गरी िनज 
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�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
६(२) नं. बमोिजम �.५००।- (पाचँ सय) ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरी उ�च अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०७४।२।२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित सवंत ्२०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े  र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७६-WH-००८८, 
ब�दी��य�ीकरण, भोला काक� िव. वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, बबरमहल काठमाड�समेत

 �रट िनवेदकउपर अलग-अलग िमितमा 
छु�ाछु�ै जाहेरी परी तत् तत् िनकायबाट कारबाही 
�ार�भ भई फैसला भएको दिेखयो । फैसलाबमोिजम 
िनजउपर ठहर भएको कैद तथा ज�रवानाको 
लगतसमेत रहेको पाइयो । �रट िनवेदकउपर 
सवुण�राज िघिमरसेमेतको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार भएको वैदिेशक रोजगार कसरुस�ब�धी 
म�ुामा जाहेरी परी वैदिेशक रोजगार िवभागमा िमित 
२०६८।७।४ मा बयान काय� भई थनुवुा पजु� िदई 
अनसु�धान काय� �ार�भ भएको भ�ने वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको िलिखत जवाफबाट देिखन आयो । 
यस अव�थामा जनु िनकायमा जाहेरी परी कारबाही 
�ार�भ भई बयान गन� उपि�थत भएको हो सो म�ुामा 
सोही िमितलाई नै सो िनकायको कारबाहीबाट थनुामा 
राखेको मा�नपुन� ह��छ । यस स�दभ�मा त�काल 
�चिलत मलुकु� ऐन द�ड सजायको महलको ४१ 
नं. मा रहेको कानूनी �यव�था पिन �ासाङ्िगक ह�ने 
ह��छ । थनुा तथा कैद बसेको अव�थामा अक� 
कसरु गरमेा सो कसरुबापत कानूनबमोिजम थप कैद 

ठे�नपुन� भ�ने सो ४१ नं. को कानूनी �यव�था पिन 
िनवेदकको हकमा िवचारणीय ह��छ । िविभ�न िमितमा 
फरक-फरक कसरु ठहरी लगत रहेको त�यलाई 
म�यनजर गरी िनवेदकलाई थनुामा रा�ने गरी िदएको 
लगतमा �िुट देिखन आउदँैन । यसरी हेदा� �रट िनवेदक 
वैदेिशक रोजगार कसरुस�ब�धी म�ुामा वैदेिशक 
रोजगार िवभागमा िमित २०६८।७।४ मा उपि�थत 
भई बयान काय� भएको र सोही िमित २०६८।७।४ 
को िहरासतमा बसेको िमित आिधका�रक मा�नपुन� 
दिेखने ।

यसैगरी �रट िनवेदकले िमित २०६८।५।२८ 
दिेख कैद क�ा ह�ने गरी फैसला संसोधन ग�रपाउ ँ
भनी िदएको िनवेदनउपर कारबाही ह�दँा वैदेिशक 
रोजगारस�ब�धी म�ुामा िमित २०६८।७।४ मा 
वैदेिशक रोजगार िवभागमा बयान गरकेो देिखदँा 
सोही िमितलाई थनुामा बसेको िमित कायम ह�ने गरी 
िमित २०७६।५।९ मा आदेश गरी फैसला संशोधन 
गरी सोको जानकारी काठमाड� िज�ला अदालतलाई 
िदएको भनी वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणको 
िलिखत जवाफबाट देिखयो । यसरी फैसलाबाट 
ठहर भएको कैद ज�रवानाको लगतअनसुार नै 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट �रट िनवेदकलाई 
िमित २०६८।७।४ बाटै कैद क�ा ह�ने गरी िमित 
२०७२।६।५ िदएको संशोिधत कैदी पजु� गैरकानूनी 
दिेखन आएन । वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०७६।५।९ फैसला संशोधन आदेशसमेत 
कानूनसङ्गत नै दिेखने ।

�रट िनवेदक भोला काक�उपर िविभ�न 
म�ुाह�मा िभ�न-िभ�न अदालतबाट फैसला भई कैद 
तथा ज�रवानासमेत भएको देिख�छ । सो म�ुाह�मा 
लागेको कैद तथा ज�रवानाबापतको कैदसमेतको 
हकमा कैद असलु गन� िनवेदकलाई कानूनबमोिजमको 
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कैदी पजु� िदई कैदमा रािखएको दिेखयो । िनजलाई 
बदिनयत तथा �व�ृ धारणा राखी कैदमा रािखएको 
अव�था होइन । कानूनस�मत �ि�या अवल�बन 
नगरी वा कानूनको �ितकूल ह�ने गरी थनुामा राखेको 
भ�ने व�तिुन� �माणसमेत िनवेदकले पेस गरी पिु� 
गराउन सकेको देिखएन । कानूनको उिचत �ि�या 
अनशुरण गरी िनवेदकलाई थुनामा रािखएको काय� 
गैरकानूनी थुना भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार तथा 
कारणसमेतबाट �रट िनवेदक भोला काक� िमित 
२०७६।७।४ बाटै थनुामा बसेको लगत कायम 
गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको 
िमित २०७६।५।९ फैसला संशोधन आदेश, िमित 
२०७२।६।५ को काठमाड� िज�ला अदालतको 
संशोिधत कैदी पजु� तथा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७६।५।१४ मा कारागार 
काया�लय िस�धपुा�चोकलाई �रट िनवेदकलाई 
लागेको कैद िमित २०६८।७।४ गतेबाट गणना 
ह�ने गरी आव�यक कारबाही गनु�  भनी िदएको 
प�समेत कानूनसङ्गत नै देिखदँा िनवेदकको थुना 
गैरकानूनी मा�न िमलेन । िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न स�ने 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : भरतकुमार दाहाल
इित सवंत ्२०७६ साल असोज २९ गते रोज ४ शुभम ्।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७२-CR-१८६९, सवारी �यान, 
�ेमबहादरु साउद िव. नेपाल सरकार

घटना�थल मचु�ुकालाई �ि�गत गदा� , 
केशवबहादरु च�दले चलाएको से.१ प. १०८४ को 
मोटरसाइकल पि�चमबाट पूव�तफ�  आ�नै साइडमा 

चलाई िहिँडरहेको बेला सोही िदशाबाट आएको 
�ितवादी �ेमबहादरु साउदले चलाएको ना.२ च. 
३५५४ को िजपले ठ�कर िदई मतृक ितलादवेी 
च�दको म�ृय ु भएको भ�ने देिखएको छ । मतृकको 
लासजाचँ मचु�ुकाबाट िनधारको िबच भागमा ३१/

२
 

इ�च लामो कािटएको घाउ, िनधारको दायापँ�� २१/
२
 

इ�च ल�बाइ भएको घाउ, टाउको अगािड गिहरो 
घाउ भएको भ�ने देिख�छ । शव परी�ण �ितवेदन 
(Autopsy Report) मा Cause of death, Head 
injury of hypovalomia due to internal and 
external hemorrhage from trauma भनी 
उ�लेख भएको दिेखने । 

सवारी तथा यातायात (�यव�था) ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(२) मा कसैले कुनै सवारी 
चलाएबाट कुनै मािनसलाई िकची, ठ�कर लागी 
वा कुनै िकिसमले सवारी दुघ�टना भई सवारीमा 
रहकेो वा सवारीबािहर जुनसुकै ठाउँमा रह ेबसेको 
मािनस �य�तो दुघ�टनाको कारणबाट त�कालै वा 
मलुुक� ऐन, �यानस�ब�धीको महलमा उि�लिखत 
�यादिभ� मरमेा �य�तो काय� �यान मान� मनसाय 
िलई गरकेो नभए तापिन �यसरी सवारी चलाउँदा 
कसैको �यान मन� स�न े ठूलो स�भावना छ 
भ�ने कुरा जानीजानी वा लापरबाही गरी सवारी 
चलाएको कारणबाट सवारी दुघ�टना ह�न गई 
�यसैको कारणबाट कुनै मािनसको म�ृयु ह�न गएको 
रहछे भने �यसरी सवारी चलाउने �यि�लाई 
कसरुको मा�ाअनुसार दुई वष�देिख दश वष�स�म 
कैद ह�ने छ । भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइने ।

मोटरसाइकल सडक लेनभ�दा िवपरीत 
(wrong side) गएको देिखदँनै । आ�नै लेन (side) 
मा चलाई लगेको देिख�छ । मोटरसाइकल तथा िजप 
एउटै िदशामा रहेको देिख�छ । यसरी एउटै िदशामा 
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िहडेँको सवारी साधनलाई ठ�कर िदन ुलापरवाही नै 
मा�नपुन� देिखयो । आ�नो िजपलाई िनय��णमा रा�न 
नस�न ुर आव�यक परकेो �थानमा रो�न नस�नलुे 
िजप ती� गितमा रहेको पिु� ह��छ । वारदात रातको 
समयमा भएको र बाटोमा सवारी साधनको अ�यिधक 
चाप र आवतजावत रहेको भ�ने पिन देिखएको 
छैन । बाटो १३ िफट चौडाइको रहेको भ�ने सडक 
दघु�टना �ितवेदन �केचबाट देिखदँा यित फरािकलो 
बाटो अथवा पया��त ठाउ ँ ह�दँाह�दँै लापरबाहीपूव�क 
सावधानी नअपनाई मोटरसाइकललाई ठ�कर 
िदएको देिख�छ । मेकािनकल चेक जाचँ �ितवेदनमा 
िजपको अगािड बाया ँ ब�फर भागमा कुि�चएको, 
ठोि�कएको भ�ने उ�लेख छ । सवारी साधन द�ु�त 
छैन । यसबाट पिन िजप ती� गितमा लापरवाहीपूव�क 
चलाई मोटरसाइकलमा ठ�कर िदएको पिु� 
ह��छ । �ितवादीले िजप अित सावधानीपूव�क र 
होिसयारी अवल�बन गरी िजप चलाएको भनी पिु� 
ह�ने कुनै व�तगुत तथा ठोस �माण गजुान� सकेको 
देिखदँनै । उि�लिखत कानूनी �यव�था तथा व�तगुत 
�माणह�बाट �ितवादी �ेमबहादरु साउदले ती� 
गितमा लापरबाहीपूव�क िजप चलाई मोटरसाइकललाई 
ठ�कर िदई सोको प�रणाम�व�प मोटरसाइकलमा 
सवार मतृक ितलादेवी च�दको टाउकोलगायतको 
शरीरको िविभ�न अङ्गमा चोट पन� गई म�ृय ुभएको 
पिु� भएको छ । सडक दघु�टना �ितवेदनमा सडकको 
अव�था रा�ो, िपच भएको, िसधा र समथर रहेको 
भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा सडकमा बालवुा, िग�ी 
थुपारकेो र भ�केको सडकमा िजपको �ेक लगाउदँा 
िचि�लएको भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�यारलायक तथा मनािसब देिखन आएन । �यसैले 
पनुरावेदन अदालत िदपायलले मलाई सजाय गन� 
गरकेो फैसला बदर ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादीको 

पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादी 

�ेमबहादरु साउदलाई सवारी तथा यातायात 
(�यव�था) ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को 
कसरुमा सोही दफा १६१(२) बमोिजम २ वष� कैद 
ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत िदपायल, 
डोटीको िमित २०७१।९।२ को फैसला िमलेको 
दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दहाल
क��यटुर : देिवमाया खितवडा
इित सवंत् २०७६ साल मङ्िसर १७ गते रोज ३ शुभम ्।

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७०-CR-०७९४, ०७०-
CR-०७९५, ०७०-CR-१५१६, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. माया ओझासमेत, नेपाल सरकार 
िव. लोहाङ भ�ने अमतृ िल�बू, लोहाङ भ�ने अमतृ 
िल�बू िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह� माया ओझा, िबख�बहादरु 
तामाङ तथा अ�जना तामाङ वारदात �थलमा 
रहे भएको दिेखए तापिन वारदात घटाउने काय�मा 
संल�नता रहेको व�तगुत �माणह�बाट पिु� ह�न 
आएको छैन । घटना वारदात रातको समयमा भएको 
दिेख�छ । वारदात भएपिछ समयमा नै उजरु जानकारी 
निदई कानूनबमोिजमको कत��य यी �ितवादीह�ले 
पालना गरकेो देिखन आएन । तसथ�ः �ितवादीह� 
माया ओझा, िबख�बहादरु तामाङ तथा अ�जना 
तामाङलाई कसरुको मा�ाअनसुार त�कालीन मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको २५ नं. अनसुार 
सजाय ठहर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
धनकुटाको फैसला अ�यथा नदिेखई कानूनस�मत 
नै देिखन आयो । यी �ितवादीह� माया ओझा, 
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िबख�बहादरु तामाङ तथा अ�जना तामाङलाई 
अिभयोग दाबीअनसुार नै सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अब, अका� �ितवादी लोहाङ भ�ने अमतृ 
िल�बूको हकमा िवचार गदा�, घटनामा मसमेत संल�न 
िथए ँ। मैले मारकेो होइन । मैले िबख�बहादरु तामाङ र 
अ�जना तामाङको �गाल ुबसेको हो भनी मौकामा 
बयान गरकेो देिखयो । यसबाट पिन यी �ितवादी 
लोहाङ भ�ने अमतृ िल�बूको वारदात �थलमा 
उपि�थत रहेको त�य �थािपत भएको छ । मतृक भरत 
राईले यी �ितवादीसमेतलाई िबख�बहादरु तामाङको 
घरमा बह�मू�य सामा�ीह� गरगहना चोरी गरी 
�याउन र घर देखाइिदने तथा माया ओझाको फोन 
नं. िदनेलगायतको काय�समेत भए गरकेो देिखएको 
छ । िबख�बहादरु तामाङको घरमा बह�मू�य सामा�ीह� 
नभेिटएपिछ मतृक भरत राईलाई यी �ितवादी लोहाङ 
भ�ने अमतृ िल�बूकै उपि�थित र रोहबरमा �खमा 
बा�ँने, कुटिपट गन�, खकुुरीले काट्नेलगायतका काय� 
भएको भ�ने बिुझएका �यि� र िनज �ितवादी लोहाङ 
भ�ने अमतृ िल�बूले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयानबाट ख�ुन आएको छ । यी �ितवादी 
वारदातमा उपि�थत भए तापिन मतृक भरत राईलाई 
�हार गरकेो, कत��य गरी मारकेो भ�ने त�य ��ट 
तथा ��य� �माण (Direct Evidence) बाट पिु� 
ह�न सकेको छैन । य�िप �ितवादी लोहाङ भ�ने अमतृ 
िल�बू वारदात घटाउनमा मतलबमा पसेको पिु� ह�ने । 

�ितवादी लोहाङ भ�ने अमतृ िल�बूले 
आफू वारदात घटना ह�दँाका अव�थामा 
अ�य� रहेको िजिकर (Plea of alibi) िलएको 
देिख�छ । वारदात ह�दँा माया ओझालाई फोन 
गदा� �योग भएको मोबाइल बरामद भएको र सो 

मोबाइल आ�नो हो भनी अदालतमा बयान गरकेो 
दिेख�छ । वारदात �थलमा रहेका माया ओझाका वष� 
११ का छोरा िमलन ओझाले अमतृ िल�बूले मा�स 
लगाएका िथए । घरीघरी मा�स खो�ने गथ� । �यसैले 
िनजलाई िचनेको हो भनी िमित २०६६।१२।३१ 
मा मौकामा सनाखत गरकेो कागजलाई समथ�न गरी 
अदालतमा बकप� गरकेो दिेखदँा �ितवादी वारदात 
�थलमा रहेका स�माण पिु� ह�न आएको छ । "कुनै 
िव�वसनीय र व�तुगत आधार �माणबाट ख�बीर 
गराउन नसकेको, अ�य� रहकेो िजिकरलाई 
�माणको �पमा िलन निम�न"े (ने.का.प. २०६३, 
पौष, िन.नं. ७७६२) भनी यस अदालतबाट �याियक 
�या�यासमेत भएको प�र�े�यमा यी पनुरावेदक 
�ितवादी लोहाङ भ�ने अमतृ िल�बूले �य�तो दाबी 
�मािणत गराउन स�ने िव�वसनीय र व�तगुत आधार 
�माण पेस गरी प�ुाई गराउन सकेको नदेिखने ।

कसरुदारलाई चक� सजाय गदा�  मा� �याय 
ह�ने होइन । कसरुदारले गरकेो कसरुको मा�ाअनसुार 
नै कसरुदारलाई सजाय गनु�पछ�  भ�ने नै फौजदारी 
�याय �णालीको मा�यता रही आएको छ । �ितवादी 
लोहाङ भ�ने अमतृ िल�बू वारदात घटाउनमा 
मतलबमा पसेको देिखदँा िनजको आपरािधक 
दािय�व (Criminal liability) समेतलाई िवचार गदा� 
त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१७(२) नं. बमोिजम कसरु गरकेो पिु� भएकोले सोही 
नं. बमोिजम यी पनुरावेदक �ितवादी लोहाङ भ�ने 
अमतृ िल�बूलाई ५(पाचँ) वष� कैदको सजाय गन� 
गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत धनकुटाको 
फैसला िविधस�मत नै देिखयो । अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउनपुन� भ�ने �ितवादी लोहाङ भ�ने अमतृ 
िल�बूको तथा यी पनुरावेदक �ितवादीलाई समेत 
अिभयोग दाबीअनसुार नै सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी 
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नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अत: िववेिचत आधार, कारण तथा कानूनी 
�यव�था �ितपािदत �याियक िस�ा�तसमेतबाट 
�ितवादीम�येका लोहाङ भ�ने अमतृ िल�बूलाई 
त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ठहर गरकेो भोजपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।५।५ को फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादी लोहाङ भ�ने अमतृ िल�बूलाई त�कालीन 
मलुकु� ऐन �यानस�ब�धीको महलको १७(२) 
नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद सजाय गरकेो तथा 
�ितवादीह� माया ओझा, िबख�बहादरु तामाङ र 
अ�जना तामाङलाई �यानस�ब�धीको महलको २५ 
नं. बमोिजम जनही �.२०।- (िबस) ज�रवाना सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
धनकुटाको िमित २०७०।३।९ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भरत कुमार दहाल
क��यटुर: रािधका घोरासाइने
इित सवंत ्२०७६ साल मङ्िसर १६ गते रोज २ शुभम ्।

इजलास नं.८

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
वमकुमार ��े, ०७२-CR-००८४, ०७२-CR-
०१४३, ०७२-CR-०९९७, मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार, फुरी शेपा� िव. नेपाल सरकार, 
मानबहादुर सापकोटा िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. मानबहादुर सापकोटासमेत

�ितवादी फुरी शेपा�ले �� िभषाको 

ब�दोब�त ग�रिदने, हवाई िटकट िलने, एयरपोट�स�म 
प�ुयाउने, लेवनान जाने िटकट नदखेाउन ुभ�ने, िमित 
२०६५/११/१८ गते बेलकुा िद�ली प�ुने गरी आफँैले 
िटकट ब�दोब�त गरकेो मािनसका लािग िद�लीबाट 
लेवनान जाने सोही िदन िबहानको िटकट िदनकुो 
औिच�य, कारण वा �योजन खलुाउन सकेको 
दिेखदँैन । 

िद�लीमा जाहेरवालीसगँ उ�ार वा 
सहयोगका लािग भनी ियनै �ितवादी फुरी शेपा�ले 
मािनस पठाएको, िनजले होटलमा लगेको र जसु 
खान िदएपिछ पीिडत बेहोस भएको र होसमा 
आउदँा आ�ाको वे�यालयमा रहेको भ�नेसमेत 
दिेखएको छ । यी कुराह� असल िनयतले, िनद�ष 
�योजनले नै भएका िथए भनी मा�न सिकने अव�था 
दिेखदँैन । �. फुरी शेपा�ले जाहेरवाली हराएको भनी 
िजिकर गरकेो भए पिन िनज िद�ली गएर फिक� एपिछ 
यस िवषयमा �हरीलाई जानकारी िदनेलगायत कुनै 
कानूनी �ि�या अपनाएकोसमेत देिखदँनै । सम� 
घटना�म र प�रि�थितज�य कुराह�तफ�  �ि�गत 
गदा�  �ितवादी फुरी शेपा�ले जाहेरवाली (पीिडत) लाई 
िब�� गन� र वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले फकाई, 
झ�ुयाई, �भावमा पारी भारतको िद�ली पठाएको 
र �यसपिछ िद�लीमा रहेको मािनसले िनजलाई 
आ�ाको कोठीमा (वे�यालयमा) िब�� गरकेो त�य 
�मािणत भएको दिेखन आएको । 

�ितवादी फुरी शेपा�ले जाहेरवाली (पीिडत) 
लाई िब�� गन� र वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले 
भारतको िद�ली पठाएको र �यसपिछ िद�लीमा 
रहेको कुनै मािनसले िनजलाई आ�ाको कोठीमा 
(वे�यालयमा) िब�� गरकेो त�य �मािणत भएको छ । 
यस अव�थामा �ितवादी फुरी शेपा�ले के कुन कानून 
�ितकूल कसरु गरकेो भनी हेनु�  आव�यक देिख�छ । 
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मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५(१)(क) को �ावधान “मािनस 
िक�ने र बे�नेलाई” सजाय ह�ने �यव�था हो । “िक�न, 
बे�न वा वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले मािनसलाई 
िवदशे लैजानेलाई” उि�लिखत ऐनको दफा १५(१)
(ङ) बमोिजमको कसरु कायम गरी सजाय गनु�पन� 
ह��छ । “मािनस िक�ने र बे�ने” काय� तथा “िक�न, 
बे�न वा वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले मािनसलाई 
िवदशे लैजाने” काय�लाई िवधाियकाले दईु पथृक्-
पथृक् वा फरक कसरुको �पमा प�रभािषत गरकेो 
देिख�छ । उि�लिखत दवैु अव�थालाई समान वा 
एउटै अथ�मा िलइन ुमनािसब नह�ने ।

�ितवादी मानबहादरु सापकोटाको हकमा 
िवचार गदा� िनजले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो बयान, स�ु अदालतमा गरकेो बयान, जाहेरी 
दरखा�त, पीिडतको �मािणत बयान र बकप�, 
सहअिभय�ुको भनाइसमेतबाट पीिडतलाई िब�� 
गन� उ�े�यले �. फुरी शेपा�ले िवदेश भारतमा पठाउने 
काय� गदा�को स�दभ�मा �. मानबहादरु सापकोटाले 
केही प�रप�च िमलाई सहयोग गरकेो देिखएको छ । 
पीिडत स�ुमा ियनै �ितवादीको स�पक� मा आएक�, 
िनज मानबहादरुसमेत एयरपोट�स�म प�ुयाउन गएको, 
िद�लीमा अलप� परपेिछ पीिडतले स�ुमा ियनै 
�. मानबहादरुसगँ उ�ारका लािग सहयोग मागेको, 
िनजैले पनुः फुरी शेपा�लाई खबर गरकेोसमेतका 
घटना�मबाट िनजले �. फुरी शेपा�को कसरुज�य 
काय�मा मितयारको �पमा काय� गरकेो देिखन आएको 
छ । तसथ� िनज मानबहादरु सापकोटाले मितयारको 
�पमा स�म काय� गरकेो दिेखदँा िनजलाई मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१)(ज) बमोिजम सजाय ह�ने ।

�ितवादी राजमाया सापकोटाको हकमा 

िवचार गदा� िनजका पित नाताका मानबहादरु 
सापकोटासगँ पीिडत स�पक� मा आउदँा िनज 
राजमायासगँ पिन स�पक�  ह�न ु �वाभािवक 
दिेख�छ । िनज �. राजमाया आ�नो पितका साथ 
एयरपोट�स�म जानलुाई पिन अ�वाभािवक मा�न 
िम�ने देिखदँैन । िनजले आपरािधक उ�े�यले 
पीिडतलाई िवदेश पठाउन तारत�य िमलाएको भनी 
दिेखने कुनै िव�सनीय र भरपद� �माण देिखदँैन । 
केवल शंकाको भरमा कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत 
नदेिखएकाले िनजलाई आरोिपत कसरुको अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला सो हदस�म मनािसब नै 
दिेखने ।

अतः यसमा मािथ उि�लिखत आधार, 
कारण र �माणबाट पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७१/१०/२० को फैसला केही उ�टी भई 
�ितवादीम�येका फुरी शेपा�लाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१)(ङ)(१) बमोिजम १२ (बा�) वष� कैद सजाय 
र �.१,००,०००/- (एक लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीम�येका मानबहादरु सापकोटालाई 
उि�लिखत ऐनको दफा १५(१)(ज) बमोिजम फुरी 
शेपा�लाई भएको सजायको आधा अथा�त् ६ (छ) 
वष� कैद सजाय र �. ५०,०००/- (पचास हजार) 
ज�रवाना ह�ने । 
इजलास अिधकृतः ओजा लािमछाने
क��यटुर: िवजय खड्का  
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर ३० गते रोज ३ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७५-WO-०२५५, उ��ेषण, 
शोभाराम ितिमि�सना िव. गंगा ितिमि�सनासमेत
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िमित २०७४/१/४ मा ग�रएको प�चकृत� 
मू�याङ्कनको िवषयमा अिहले क�रब पाचँ वष�पिछ 
िववादको िन�पण गनु�पन� ि�थित देिख�छ । िवगत पाचँ 
वष�को अविधमा ज�गाको मू�यमा प�रवत�न आएको 
ह�न ु �वाभािवक देिख�छ । मू�यविृ�, म�ुा�फ�ित�, 
शहरीकरणको �भावलगायतका कुराह�ले घर 
ज�गाको मू�यमा फरक पारकेो कुरालाई अिहले 
नजरअ�दाज गनु�  मनािसब नदेिखने । 

जनुसकैु कारणबाट २०७४ सालको 
मू�याङ्कनअनसुार िबगो भराउने काय� स�प�न ह�न 
नसकेको भए पिन अिहले झ�डै पाचँ वष�पिछ पिन 
उही परुानै मू�याङ्कनका आधारमा स�पि� िललाम 
िब�� गनु�  भिनयो भने �यावहा�रक र सम�याियक 
�ि�ले पिन उिचत ह�दँैन । अब िबगो भराउने 
स�पि�को पनुमू��याङ्कन गरी त�स�ब�धी कानूनी 
रीत र िविधअनसुार पनु: प�चकृते मू�य कायम गनु�  
आव�यक र मनािसब देिखने ।

अत: प�चकृते मू�याङ्कन मचु�ुका बदर 
गरकेो पव�त िज�ला अदालतको िमित २०७५/३/२९ 
को कानूनअनकूुलको आदेशलाई हचवुा तबरबाट बदर 
गरकेो उ�च अदालत पोखरा, बागलङु इजलासको 
िमित २०७५/४/३१ को आदेश बेमनुािसब र 
कानूनत: �िुटपूण� देिखदँा उ��षेणको आदेशले बदर 
ग�रएको छ । अब कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा 
गरी िबगो भ�रभराउ गन�, स�पि�को पनु: जायजात, 
तायदात मू�य कायम गरी, पनु: कानूनबमोिजम 
प�चकृते मू�य कायम गररे तदनसुार िबगो भराउने 
काय� स�प�न गनु�  गराउन ुभनी ��यथ�ह�का नाउमँा 
नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) र (३) बमोिजम 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शैले�� खड्का
इित सवंत ्२०७८ साल पुस १६ गते रोज ६ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०६८-CI-०९०७, िनषेधा�ा, 
िमिथलेश िसंह िव. शोभा देवी कापैर

िसराहा, रामनगर गा.िव.स. वडा नं. ४ 
िक.नं. ३६६ �े.फ. ०-०-१५१/

२ 
को ज�गा मू�य �. 

६,५९,०००/- मा �रट िनवेदक शोभादेवी कापैरले 
�ेम�साद उपा�याय र ल�मण�साद उपा�यायबाट 
मालपोत काया�लय िसराहाको र.नं. ६७५५ िमित 
२०६७/९/२६ मा राजीनामा िलखत गरी ख�रद 
गरकेो देिखयो । सो ज�गा िनखनाई हक कायम 
ग�रपाउ ँ भनी ियनै पनुरावेदक िमिथलेश िसंहले 
दाबी गरकेो ०७४-CI-१०९० को म�ुामा वादीको 
दाबी नप�ुने (िनख�न नपाउने) ठहरी आज यसै 
इजलासबाट फैसला भएको छ । प�रणामतः िववािदत 
ज�गामा शोभादेवी कापैरको हक कायम रहेको देिखन 
आयो । तर उ� ज�गामा पनुरावेदक िमिथलेश िसंहले 
दाबी गरकेो अव�था ह�दँा शोभादेवीलाई भोगचलन 
गन� निदने आशंकाको ि�थित रहेको देिखन आयो । 
पनुरावेदन अदालतबाट िनषेधा�ाको आदेश जारी 
भएको कारणबाट पनुरावेदक िमिथलेश िसंहको 
कुनै हक अिधकारमा आघात परकेो भ�ने पिन 
दिेखदँैन । तसथ�, िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०६८/३/२७ को आदशे (फैसला) मनािसब देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी 
क��यटुर: िवजय खड्का
इित सवंत् २०७७ साल मङ्िसर १४ गते रोज १ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७७-WH-०१००, ब�दी��य�ीकरण, 



37

सव��च अदालत बलेुिटन २०७८, फागनु - २

�िमता मुिनकार िव. उ�च अदालत पाटनसमेत
िनवेदक सिुवन �े� िव�� उ�च अदालत 

पाटनसमेत भएको ०७६-WH-०३०६ को 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनका स�दभ�मा यस 
अदालतबाट िमित २०७७/३/३० मा आदेश ह�दँा 
राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा िनय��ण) ऐन, 
२०५२ को दफा २३ बमोिजम बढीमा तीन वष�स�म 
कैद सजाय ह�ने मागदाबी िलई अिभयोगप� दायर 
भएको म�ुामा िवशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा 
७(ङ) र मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ 
को दफा ६७(१)(ख) को �योग गरी �ितवादीलाई 
म�ुामा पपु��का लािग थुनामा रा�न िम�दनै भनी 
�या�या भई िस�ा�त कायम भएको देिख�छ । यसरी 
भएको �या�या र कायम ग�रएको िस�ा�तभ�दा 
अ�यथा फरक �ि�कोण रा�नपुन� अिहले कुनै कारण 
नदिेखने । उि�लिखत िववादका स�दभ�मा �ितपािदत 
िस�ा�त यस िववादका स�दभ�मा पिन आकिष�त ह�ने नै 
देिखयो । उि�लिखत �या�या वा िस�ा�त �ितकूल 
ह�ने गरी िनवेदक परमे�र शाहलाई िवशेष अदालत 
ऐन, २०५९ को दफा ७(ङ) र मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा ६७(१)
(ख) को �िुटपूण� �योग गरी म�ुामा पपु��का लािग 
थुनामा रा�ने भनी ग�रएको काठमाड� िज�ला 
अदालतको आदेश सदर गरकेो उ�च अदालत 
पाटनको िमित २०७७/६/३० को आदेश कानून 
�ितकूल देिखदँा सो आदशे िनवेदक परमे�र साहको 
हकमा स�म उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रएको 
छ । अब यसमा त�काल �ा� �माणको मू�याङ्कन 
गरी िनजबाट धरौट वा जमानत िलई ता�रखमा 
रा�नपुन� हो, होइन ? धरौट वा जमानत िलनपुन� भए 
के कित िलनपुन� हो ? अथवा ता�रखमा रा�न ुपन� 
हो ? भ�ने स�ब�धमा मलुकु� फौजदारी काय�िविध 

संिहता, २०७४ को दफा ६८ वा ६९ समेतका 
कानूनबमोिजम पनुः आदेश गनु�  भनी हाल म�ुा 
िवचाराधीन रहेको उ�च अदालत पाटनका 
नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । िनवेदकलाई 
�याियक �ि�याको स�दभ�मा थनुामा रािखएको 
र उपयु��अनसुारको आदेशको प�रणाम�व�प 
िनवेदकले कानूनी उपचार �ा� गन� स�ने नै भएको 
ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� नपन� ।
इजलास अिधकृतः मोहन�साद बेलबासे
क��यटुर:  िवजय खड्का 
इित सवंत ्२०७७ साल काित�क २८ गते रोज ६ शुभम ्।

इजलास न.ं९

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७१-CI-१५५१, उ��ेषण 
/ िनषेधा�ा, राम�वेश भ�ने रामिवनोद राय िव. 
रामआधार साह

��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुमा रामआधार साहले �याद थप गन� 
लागेको िवषयमा साव�जिनक सरोकारको िववाद भनी 
िनषेधा�ाको मागसिहत िनवेदन गरकेोमा िनजको 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी फैसला भएको अव�था 
हो । यी पनुरावेदकह� िनवेदक रहेको म�ुा ०७१-
CI-१५५२ मा गा.िव.स. लाई ठे�काको �याद थप 
गन� अिधकार नभएको भ�दै खारजे भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला सदर भएको अव�थामा यी 
पनुरावेदकह� िवप�ी रहेको पनुरावेदनबाट अ�यथा 
ह�न स�ने अव�था नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, 
कारणसमेतबाट ठेकेदारले िलिखत �पमै ठे�कामा 
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हािन नो�सानी ह�न गएमा कुनै िकिसमको �ितपूित� 
दाबी गन� नपाउने सत� �वीकारी �वयं ठेकेदारले नै 
चलन पजु� बझेुको देिखएको र स�बि�धत कानून 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ तथा �थानीय 
�वाय� शासन िनयमावली, २०५६ मा समेत 
ठेकेदारलाई �ितपूित� िदन स�ने, ठे�काको �याद 
थप गन� स�ने तथा ठे�काको भोगािधकार बढाउन 
स�ने कानूनी अिधकार गाउ ँिवकास सिमित र गाउ ँ
प�रषद ्लाई भएको भ�ने कुनै �यव�था गरकेो नदेिखदँा 
िनवेदकलाई िनिव�वाद हक नै �ा� नभएको िवषयमा 
रोक लगाउन िनषेधा�ाको आदेश जारी ग�ररहनपुन� 
अव�था नरहेको भ�द ै �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित 
२०७१।११।१९ को अि�तम आदेश िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: फणे�वरी िघिमरे
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत ्२०७७ साल असार ३० गते रोज ३ शुभम ्।

(यसमा यसै लगाउको ०७१-CI-१५५२, 
िनषेधा�ा, राम�वेश भ�ने रामिवनोद 
रायसमते िव. रामकपुर यादवसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनुसारको फैसला भएको    
छ । )

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७३-CI-१३५२, िनषेधा�ा / 
परमादेश, गया�साद था�समेत िव. इलाका �हरी 
काया�लय कोहलपरु बाकेँसमेत

पनुरावेदकह�ले आ�नो पनुरावेदनमा 
मूलतः िनषेधा�ा परमादशेसमेतको माग 
गरकेो देिख�छ । िनषेधा�ाको आदेश मूलतः 
पनुरावेदकह�को िनिव�वाद हक �वािम�वको हनन 

ह�न लागेको अव�थामा सो काय�लाई त�काल रो�नका 
लािग अदालतबाट जारी ह�ने िवशेष �कृितको आदेश 
हो । ��ततु म�ुामा पनुरावेदकह�ले दाबी ग�ररहेको 
िक.नं. ३९९ को ज�गामा नै यी पनुरावेदकह�को 
िनिव�वाद हक �वािम�व रहेको भ�ने कुरा नै िमिसल 
संल�न �माण कागजबाट पिु� ह�न नसकेको र ज�गाको 
हक �वािम�वको िवषय नै िनिव�वाद ह�न नसिकरहेको 
अव�थामा पनुरावेदन िजिकरबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� दिेखएन । यस आधारमा पिन स�ु 
िनवेदन िजिकर प�ुन नस�ने ठहर गरी �रट िनवेदन 
खारजे गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट िमित २०७३।०३।०१ मा भएको 
आदेशलाई पिन अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखने । 

अतः मािथ उि�लिखत आधार, 
कारणसमेतबाट त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट िमित २०७३।०३।०१ मा भएको 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: रखेा भ�राई
इित सवंत ्२०७७ साल पौष १० गते रोज ६ शुभम ्।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७६-CI-०२४१, िनषेधा�ा, 
मह�मद �याउल इ�लामसमेत िव. भगवानदास 
बजाज

उ�च अदालत जनकपरु, वीरग�ज 
इजलासबाट िमित २०७५।०६।०८ मा भएको 
आदेशबमोिजमको नाप न�साको न.नं. २ र ३ को 
बेहोरामा “…िक.न.ं ५०६ को िनवेदकले देखाएको 
ज�गामा नारायणी रगंशालाको �यारािपटको 
केही भाग र सो �यारािपटिभ� �वेश गन� गटे र 
पि�मतफ�  प�क� पखा�लसमेत भई नारायणी 
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रगंशालाको भोगमा रहकेो…” भनी उ�लेख भएको 
देिखदँा ��यथ� िनवेदकको िनिव�वाद हक भोग रहेको 
िक.नं. ५०६ को ज�गामा यी पनुरावेदक िवप�ीह�ले 
क�जा गरकेो भ�ने नै देिखने ।    

पनुरावेदकह�ले पनुरावेदन प�मा 
िक.नं. ५०६ को ज�गामा २०३८ सालदेिख नै 
नारायणी रगंशालाको �यारािपट िनमा�ण भएको 
कुरा �वीकार गरी सोको बारमेा ��यथ�ले अ�यथा 
भ�न नसकेको भनी िलएको िजिकरका स�ब�धमा 
हेदा� ��यथ� िनवेदकको िनिव�वाद हक भोग कायम 
रहेको िक.नं. ५०६ को ज�गामा २०३८ सालदेिख 
नै रगंशालाको �यारािपट िनमा�ण भएको र लामो 
समयस�म ��यथ�को हक भोग नरहेकै कारणबाट 
मा� सो ज�गामा धनीको हक भोग समा�त ह�न स�ने 
देिखदँनै । अका�तफ�  आ�नो नाउमँा दता� �े�ता कायम 
रहेको िक.नं. ५०६ को ज�गामा िवप�ीह�बाट रो�का 
राखी जबरज�ती िनमा�ण काय� गन� लागेका छन् भनी 
ियनै ��यथ� िनवेदकले पनुरावेदकह�लाई िवप�ी 
बनाई त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डामा 
िनवेदन िदई सो अदालतबाट िमित २०७१।११।६ 
मा िज�ला खेलकुद िवकास सिमित, पसा� वीरग�जको 
िमित २०६३/८/१३ को प�समेत बदर ग�रसकेको 
अव�थामा सोही िक.नं.५०६ को ज�गामा पिहलेदेिख 
नै आफूह�ले िनमा�ण गरकेो �यारािपटका स�ब�धमा 
��यथ�ले अ�यथा भ�न नसकेको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर यिु�सङ्गत नदेिखने । 

�यसैगरी पनुरावेदकह�बाट स�ु अदालतमा 
पेस गरकेो िलिखत जवाफमा “…िक.न.ं ५०६ को 
ज�गामा आफूह�बाट कुनै �कारको सरंचना 
िनमा�ण गन�का लािग इँटा, बालुवा नथुपारकेो र िनज 
िवप�ीको सहमितबेगर िनजको ज�गामा िज�ला 
खेलकुद िवकास सिमित पसा�को तफ� बाट भोग 

चलन गन� वा पखा�ललगायतका सरंचना िनमा�ण 
गन� गरी िनमा�ण सामा�ी रा�नुपन� कुनै कारण 
नभएको...” भनी �वीकार ग�रसकेको अव�थामा 
सोही िक.नं. ५०६ को ज�गामा आफूह�ले लामो 
समयदेिख नै खेलकुदका लािग �योग गरी आएको 
ह�दँा सो ज�गामा आफूह�को �वािम�व कायम 
रहनपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकरसमेत मनािसब 
दिेखएन । यस आधारमा पिन ��यथ� िनवेदकको 
िक.नं.५०६ को ज�गामा कानूनबमोिजम बाहेक 
थप कुनै संरचना िनमा�ण काय� नगनु�  नगराउन ुभनी 
पनुरावेदक िवप�ीह�का नाउमँा िनषेधा�ाको जारी 
ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
इजलास वीरग�जबाट िमित २०७६/०१/१६ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखन आउने । 

अतः उ�च अदालत जनकपरु, अ�थायी 
इजलास वीरग�जबाट िमित २०७६।०१।१६ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत ्२०७७ साल पुष १० गते रोज ६ शुभम ्।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७६-CR-१८५७, �यान मान� 
उ�ोग र चोरी, नेपाल सरकार िव. सोवन म�लसमेत

�ितवादीह�उपर पीिडतका बाब ु
जाहेरवाला म�जन शाहीले िकटानी जाहेरी दता� गराए 
तापिन अदालतसम� उपि�थत भई बकप� गदा� 
पीिडत िह�मत शाहीलाई को, कसले, कुन हितयार 
�योग गरी घाइते बनाएका ह�न् सो कुरा केही थाहा 
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छैन, �ितवादीह�उपर मेरो परुानो �रसइवी रहेको र 
सोवन म�लको �ीमतीले पीिडत िह�मत शाहीउपर 
झ�ुा म�ुा िदएकोले मैले �रसइवीले जाहेरी िदएको ह� ँ
भनी आफूले िदएको जाहेरी बेहोरा ख�डन ह�ने गरी 
बेहोरा लेखाएको पाइयो । पीिडत िह�मत शाहीले 
अदालतसम� बकप� गदा� �ितवादीह�ले लखेट्द ै
दईुवटा ढंुगा हा�दा ढंुगा लागेपिछ म अचेत भए ँ र 
अचेत भएकै अव�थामा पेटमा च�कु लागेको हो, को 
कसले च�कु हाने थाहा भएन भनी लेखाई िदएको 
देिख�छ । घटना िववरण कागज गन� मान िसहं 
नेपाली, गोर काक� तथा शारदा म�लले अदालतमा 
बकप� गदा�  को, कसले पीिडतलाई �हार गर े केही 
थाहा भएन, अनसु�धानको �ममा बेहोरा नसनुाई 
सहीछापस�म गन� लगाएका ह�न् भनी लेखाइिदएबाट 
��ततु म�ुामा पीिडतबाहेक वारदात स�ब�धमा 
��य� दे�ने ��य�दश� अ�य कोही पिन रहे भएको 
देिखन आएन । ��ततु वारदातमा अनसु�धानको 
�ममा उ�लेख भएको कथनलाई वादी प�ले �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम कुनै पिन सा�ी 
गवाह�ारा समथ�न गराउन सकेको नदिेखने । 

अब वारदातको स�ब�धमा पीिडतले 
उ�लेख गरकेो कथनबमोिजमको काय�ले �यान मान� 
उ�ोगको कसरु �थािपत ह��छ ह�दँैन भनी हेदा�  त�काल 
�चिलत मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १५ 
नं. मा "�यान मान� मनसायले गोली चलाउने वा बम 
हा�ने वा घातक हितयारले काट्ने वा मान�का लािग 
अ� जनुसकैु कुराको उ�ोग गरी मन�स�मको काम 
गरकेोमा कुनै कारणले �यान मन� पाएको रहेनछ 
भने �य�तो काम गन� र गन� लगाउने तथा सो ठाउमँा 
गई वचन िदने वा म�त गन�लाई पाचँ वष�देिख बा� 
वष�स�म कैद गनु�पछ� " भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम �यान 

मान� उ�ोग आफँैमा �यानस�ब�धी अपराध भए 
पिन प�रणामतः पीिडतको �यान भने मन� गएको 
ह�दँनै । �यान मान� उ�ोगको कसरु ह�न �यान मान� 
मनसायसिहत मन�स�मको काय� गरकेोमा कुनै 
कारणले वा ते�ो प�को उपि�थितले �यान मन� 
नपाएको अव�थाको िव�मानता ह�न ुअिनवाय� ह�ने । 

�ितवादीह�ले लखेट्दै दईुवटा ढंुगा हा�दा 
ढंुगा लागेपिछ म अचेत भए ँर अचेत भएकै अव�थामा 
पेटमा च�कु लागेको हो भ�ने पीिडतको भनाइलाई 
हेदा�  पिन �ितवादीह�को पीिडतलाई मान�स�मको 
मनसाय रहेको नदिेखएको र मान� नसकेको कारण 
िमिसल सलं�न कागजातबाट खलेुको अव�था 
दिेखदँैन । पीिडतउपर ढंुगाले टाउकोमा �हार भएको 
र अचेत अव�थामा पेटको मािथ�लो भागमा च�कु 
लागेको त�य पीिडतको कथनबाट देिखएको ह�दँा 
पीिडतलाई लागेको घा खतसमेतलाई म�यनजर 
गरी हेदा� िमित २०७५।०३।१४ गते िदउसँो 
४ बजे परकेो चोटलाई ऐ. १५ गते मगु ु िज�ला 
अ�पतालमा घा जाचँ गराउदँा टाउको, घाटँी तथा 
पेटमा चोटपटक भएको उ�लेख गद� Condition 
of the patient भ�ने महलमा ‘Stable at time 
of Examination’, Weather Fatal or not 
भ�ने महलमा यिकनका साथ भ�न गा�ो र Nature 
of Injury महलमा Ext injury non-fatal भनी 
उ�लेख गरकेो दिेख�छ । यसबाट पीिडत त�काल 
मन� बा�ँने दोसाधँको अव�थामा रहेको भ�ने 
दिेखएन । वारदातको �कृित हेदा�  पीिडतलाई 
�ितवादीह�ले लखेट्दै ढंुगाले टाउकोमा �हार 
गरी अचेत बनाएको देिखएबाट ��ततु वारदातमा 
�ितवादीह�ले घटना घटाउन पूव�तयारी एवं 
योजना बनाएकोसमेत िमिसलबाट देिखदँनै । ��ततु 
अव�थामा त�काल �चिलत मलुकु� ऐन, कुटिपटको 
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महलको २, ६, ७ तथा ९ नं. मा भएको कानूनी 
�यव�थालाई अनदखेा गरी �यान मान� उ�ोग र 
कुटिपटमा फरक छुट्याउने आव�यक त�वह� 
मनसाय, आपरािधक काय�, पूव�योजना तथा �यान 
मान� नपाएको अव�थाको िव�मानता बेगर कुटिपटको 
वारदातलाई �यान मान� उ�ोग कायम गरी सजाय 
गनु�  �यायोिचत नह�ने ।

अतः �ितवादीह�लाई �यान मान� 
उ�ोगतफ�  अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय गन� र 
चोरीतफ� को अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी स�ु 
मगु ु िज�ला अदालतबाट िमित २०७६।०३।०८ मा 
भएको फैसलाम�ये चोरीतफ�  दाबी नप�ुने ठह�याएको 
स�ु फैसला सदर ह�ने र �यान मान� उ�ोगतफ� को 
फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने तथा ��ततु वारदात 
कुटिपटमा प�रणत ह�ने गरी उ�च अदालत सखु�त, 
ज�ुला इजलासबाट िमित २०७६।०८।१० मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य�मूित� �वाली
क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित सवंत ्२०७८ साल असार १८ गते रोज ६ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७६-CR-१२२९, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. युवराज बोहरा

�ितवादी यवुराज बोहराले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� जाहेरवाली स�रता 
(३) र आफूिबच क�ा ९ मा पढ्दादिेख नै गिहरो 
माया �ीित भई िववाह गन� सहमित भएको, असोज 
मिहनाको दशै ँिबदामा िनजले मेरो कलेजको गहृकाय� 
ग�रिदएको र सो िलनका लािग जाहेरवालीले फोन 
गररे घरमा बोलाएपिछ िनजको घरमा गएको, 

�यसपिछ िनजको कोठामा रहेको सोफामा ढोका 
ब�द गररे बसेको, अं.१० िमनेटमा जाहेरवालीको 
आमा र ठुलीआमा आई जाहेरवाली र म बसेको 
ढोका ढ�ढ�याएकोले जाहेरवाली डराएर हतारहतार 
मलाई कोठाको टेबलुमिुन ल�ुन लगाई आफूले 
ढोका खोलेक� ह�न् । सोप�चात् मैले लगाउने ज�ुा 
ढोकामा देखेपिछ जाहेरवालीको आमाले शंका गरी 
यताउित हेदा� मलाई टेबलुमिुन देखी तेरो छोरोले 
मेरो छोरीलाई जबरज�ती करणी ग�यो भनी त�काल 
मेरो आमा तथा जाहेरवालीको मामालाई फोन गरी 
बोलाएकोमा सामा�य छलफलपिछ सो �थानबाट 
हामी आ�नो घर गएका ह� । �यसको ३/४ मिहनापिछ 
िनज पीिडत फेसबकुमा कुरा गदा� िनजको मामासगँ 
कुराकानी भई सामा�य झै-झगडासमेत भएको 
िथयो । सोही �रिसइवीको कारणले वारदात भएको 
भनेको िमितबाट ६ मिहनापिछ आएर िमित 
२०७४।१२।०६ गते मउपर जबरज�ती करणी 
म�ुा दायर गरकेो हो । मैले प�रवित�त नाम स�रता ३ 
लाई जबरज�ती करणी गरकेो छैन भनी आरोिपत 
कसरुमा इ�कार भई बयान गरकेोमा अदालतसम� 
समेत कसरुमा इ�कार भई बयान गरकेो पाइयो । 
�ितवादीका सा�ी उिम�ला तामाङ र सरोजकुमार 
�े�ले गरकेो बकप�समेतबाट �ितवादीको इ�कारी 
बयानलाई समथ�न ग�रिदएको देिखदँा �ितवादीको 
उ� काय�लाई जबरज�ती करणीअ�तग�त प�रभािषत 
गन� िम�ने नदेिखने । 

�यसैगरी बिुझएका मािनस कमला अया�ल र 
स�तोष �े�ले घटना घटेको कुरा पीिडत भिनएक� 
प�रवित�त नाम स�रता ३ को आमाले भनेर थाहा 
पाएका भनी लेखाएको देिखदँा सिुनजा�ने �माणलाई 
�माणको �पमा िलन िम�ने देिखएन । पीिडत 
भिनएक� प�रवित�त नाम स�रता ३ �वयंले अदालतमा 
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बकप� गदा�  �ितवादीले आफूलाई जबरज�ती करणी 
नगरकेो र उ� कुरा आफूले कसैलाई पिन नबताएको 
भनी बेहोरा लेखाएको पाइयो । पीिडतक� आमा 
जाहेरवाली प�रवित�त नाम स�रता २ ले आ�नी 
छोरी पीिडत भिनएक� प�रवित�त नाम स�रता ३ कतै 
सामूिहक बला�कारमा पला�न् िक भ�ने डरले उजरु 
गरकेो भनी बकप�मा लेखाएको देिख�छ । िमिसल 
संल�न पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदन हेदा� 
Old Hymen tear भ�ने उ�लेख गरकेो दिेख�छ 
तापिन उ� Tear कित परुानो हो भनेर खलुाएको 
देिखदँनै । यसका अित�र� �य�तो Tear अ�य 
Physical Exercise बाट समेत ह�न स�ने भनी 
पीिडतको �वा��य परी�ण गन� ड�टर सिुनता रायले 
स�ु अदालतमा बकप� गरकेो देिखएबाट �ितवादीले 
प�रवित�त नाम स�रता ३ उपर जबरज�ती करणीको 
वारदात नै नघटाएको देिखन आयो । जाहेरीमा घटना 
घटेको भनी िमित २०७४।०६।२४ उ�लेख भएको 
र उ� जाहेरी िमित २०७४।१२।०७ मा दायर 
भएको देिखएबाट समेत वारदात भएको भनेको ५/६ 
मिहनास�म पीिडत प�ह� चपु लागेर ब�नलेु पिन 
पीिडतउपर जबरज�ती करणीको घट्ना नभएको 
भनी �वाभािवक �पमा अनमुान गन� सिकने । 

साथै िमिसलबाट दिेखएको उपयु�� 
कथनबाहेक अपराध भएको हो भ�ने अ�य भौितक 
सबतु �माणसमेत िमिसलबाट नदेिखएकोले ��यथ� 
�ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजम प�रवित�त नाम 
स�रता ३ उपर जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
कसरुदार कायम गन� िम�ने अव�था नदेिखदँा 
�ितवादीउपर जबरज�ती करणीको कसरु कायम 
गरी सजाय गन� गरी भएको स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला बदर गरी ��यथ� �ितवादी 
यवुराज बोहराले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 

ठह�याई उ�च अदालत पाटनबाट भएको फैसला 
�माण मू�याङ्कनको रोहमा अ�यथा नदिेखने ।

तसथ�ः स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७५।५।१० मा  भएको फैसला बदर गरी 
��यथ� �ितवादी यवुराज बोहराले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याइ उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७६।०२।२८ मा भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : य�मूित� �वाली
क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित सवंत् २०७८ साल असार १६ गते रोज ४ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७६-CR-१५६४, लागु 
औषध (�ाउन सुगर), नेपाल सरकार िव. िब�म राई 
भ�ने लोक�साद राई

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारका तफ� का 
उपि�थत िव�ान् उप�यायािधव�ाले बहसका �ममा 
बरामदी लाग ु औषधह� पोका पोकामा राखेको 
अव�थामा बरामद भएको देिखदँा िब�� िवतरणकै 
लािग पोका पोका पारकेो मा�नपुन� भनी िलनभुएको 
िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� सो लाग ुऔषधलाई 
िविभ�न पोकामा रािखएको अव�थामा बरामद ह�न ु
मा� िब�� िवतरणको कारोबारका लािग रािखएको हो 
भनी अनमुान गन� िम�ने ह�दँैन । क�रब एउटै मा�ामा 
िविभ�न पोकामा रािखएको अव�थाले सेवनका लािग 
आव�यक मा�ाअनसुारको पोका पारी रािखएको 
भनी ब�ुनपुन� ह��छ । यी �ितवादीको साथबाट लाग ु
औषध बरामद भएको र �ितवादीले सेवनका लािग 
राखेको हो भनी बयान गरकेो अव�थामा सेवनका 
लािग नभई िब�� िवतरणका लािग राखेको हो भनी 
दाबी िलइ�छ भने �य�तो दाबी िजिकर �मािणत गन� 
�माणको भार वादी प�मा रहने ह��छ । तर बरामदी 
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लाग ु औषध िब�� िवतरणका लािग रािखएको हो 
भनी �मािणत ह�ने कुनै �माण वादी प�बाट पेस ह�न 
सकेको िमिसलबाट नदिेखने ।

तसथ�, �ितवादी िब�म भ�ने लोक�साद 
राईको साथबाट २.३८० �ाम लाग ु औषध �ाउन 
सगुर बरामद भएको, यी �ितवादीले सेवनको 
कसरुमा स�म �वीकार गरी बयान गरी िब�� िवतरण 
एवं कारोबारको कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिखएको, बरामदी मचु�ुकाबाट लाग ु औषध सेवन 
गदा� गद�को अव�थामा प�ाउ परकेो देिखएको, 
स�चय ओसारपसार र कारोबारको कसरु गरकेो 
देिखने कुनै �माण वादी प�बाट पेस गन� सकेको 
नदिेखएको अव�थामा �ितवादी लोक�साद राईलाई 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ 
(घ),(ङ) र (च) को कसरुमा ऐ.को दफा १४(१)(छ)
(१) बमोिजम सजाय गरी ऐ.को दफा १५ बमोिजम 
थप कैद गरी िक.नं. १३० को घरज�गाम�ये आधा 
जफत ह�ने ठह�याई मोरङ िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला केही बदर गरी �ितवादी लोक�साद 
राईलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४(छ) को कसरुमा ऐ.को दफा १४(१)(ङ) 
बमोिजम ६ मिहना कैद ह�ने ठह�याई उ�च अदालत 
िवराटनगरबाट भएको फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा अ�यथा नदेिखने ।

अतः स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट 
�ितवादी िव�म भ�ने लोक�साद राईलाई ५ 
वष� ६ मिहना कैद र �.५,०००।- ज�रवाना गरी 
िनजसमेतका नामको िक.नं.१३० को घरज�गाम�ये 
आधा जफत ह�ने ठह�याई िमित २०७५।०९।०४ 
मा भएको फैसला केही उ�टी गरी ��यथ� �ितवादी 
िनज िब�म भ�ने लोक�साद राईलाई ६ मिहना कैद 
ह�ने ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगरबाट िमित 

२०७६।०७।२० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: य�मूित� �वाली
क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित सवंत् २०७८ साल असार १६ गते रोज ४ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७६-CR-१८५८, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, नेपाल सरकार िव. जीवन काक�समेत

�ितवादी जीवन काक�लाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको स�ु फैसला 
िमले निमलेको के रहेछ ? सो स�ब�धमा िवचार 
गदा�  ��यथ� �ितवादी जीवन काक�ले वैदेिशक 
रोजगार िवभागमा अनसु�धानको �ममा बयान गदा� 
जाहेरवाली र पीिडतलाई वैदेिशक रोजगारस�ब�धी 
कुनै आ�वासन तथा �लोभन निदएको, रकमसमेत 
निलएको, जाहेरवालीसगँ कुनै िचनजान नभएको, 
जाहेरवालीको छोरालाई वैदिेशक रोजगारीका लािग 
मकाउ पठाउन कुनै रकम निलएको भनी बयान गरकेो 
दिेख�छ भने वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा 
बयान गदा�समेत अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरमेा इ�कारी रही बयान गरकेो पाइ�छ । जाहेरवाली 
खेममाया थापाले स�ु �यायािधकरणसम� बकप� 
गदा�  आ�नो जाहेरीलाई समिथ�त ह�ने गरी बकप� 
गर े पिन यी जाहेरवालीले यी ��यथ� �ितवादी 
जीवन काक�को नाममा आई.एम.ई. माफ� त रकम 
पठाएको नभई अका� �ितवादी सदुीप �े�का 
नाममा रकम पठाएको देिख�छ । �ितवादी जीवन 
काक�का नाममा रकम पठाएको नभई अका� 
�ितवादी सिुदप �े�का नाममा रकम पठाएकोमा 
उ� रकम िफता�  पाइसकेको भनी ियनै जाहेरवालीले 
स�ु �यायािधकरणसम� बकप�समेत गरकेो 
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देिख�छ । जाहेरवालीले �ितवादी जीवन काक�लाई 
अ�य रकम नगदै बझुाएको भनी जाहेरीमा उ�लेख 
गर ेपिन उ� रकम बझुाएको िन�सा िमिसल संल�न 
रहेको देिखदँनै । यसका अित�र� जाहेरवालीले 
�ितवादी जीवन काक�लाई दीपक थापामाफ� त 
रकम िदएको भने तापिन िनज िदपक थापालाई 
अनसु�धानको �ममा बिुझएको देिखदँैन । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार दाबी �मािणत 
गन� भार वादी प�मा ह�नेमा वादी प�बाट �ितवादी 
जीवन काक�लाई जाहेरवालाले रकम बझुाएको तथा 
�ितवादीले दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने कुरा 
शंकारिहत तवरले पिु� ह�ने �माण पेस गन� सकेको 
पाइएन । �ितवादी कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेोसमेतका आधार �माणबाट �ितवादी जीवन 
काक� कसरुदार ह�न् भ�न सिकने अव�था नदेिखदँा 
िनजउपरको अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई 
भएको स�ु फैसला अ�यथा देिखन नआउने ।

अका� �ितवादी सदुीप �े�को हकमा 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ु 
फैसला िमले निमलेको के रहेछ ? सो स�ब�धमा 
िवचार गदा�, यी �ितवादीले स�ु वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणमा बयान गदा�  कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो देिख�छ भने �ितवादीको उ� 
इ�कारीलाई िनजका सा�ी रमेशमान �े�ले बकप� 
गरी समथ�न ग�रिदएको देिख�छ । जाहेरवाली 
खेममाया थापा तथा पीिडत सिुनल थापाले स�ु 
�यायािधकरणसम� बकप� गदा� �ितवादी सिुदप 
�े�ले आफूह�बाट वैदेिशक रोजगारमा पठाउछुँ 
भनी रकम निलएको, िनजको कसरुमा कुनै संल�नता 
नरहेको भनी बकप� ग�रिदएकोसमेतबाट िनजले 
समेत अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भ�न 
िम�ने देिखन नआउने ।

तसथ�, �ितवादीह�उपरको अिभयोग 
दाबी पिु� ह�ने व�तिुन� �माण वादी प�ले पेस गन� 
नसकेको अव�थामा �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याई भएको वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�को फैसला �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा अ�यथा नदेिखने ।

अत: वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, 
काठमाड�बाट �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याएको िमित २०७६।६।७ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : य�मूित� �वाली
क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित सवंत् २०७८ साल असार १६ गते रोज ४ शुभम ्।

इजलास न.ं१३

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७५-CR-१५३३, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. रमेश देउवासमेत

पीिडत र िनजक� िददीले अदालतमा 
बकप� गदा� �ितवादीम�येका रमेश देउवासगँ 
वारदात�थलमा भेट भएको कुरा उ�लेख गरकेो 
ि�थितमा वारदात�थलमा जबरज�ती करणी 
भएको भ�ने कुरालाई प�यार नगनु�पन� कुनै आधार 
अव�था िमिसलमा देिखन आउदँनै । यी कारणबाट 
पिन अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
�ितवादीम�येका रमेश देउवाले मैले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो होइन बाटोमा छाडी राित 
ए�लै घर आएको ह� ँ भ�ने भनाइ प�यारलायक 
दिेखदँैन । �ितवादीले आफूलाई कसरुबाट िनद�ष 
सािबत गराउन भरम�दरु �यास गर ेपिन िनजह�लाई 
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कसरुदार ठह�याउने यी य�ता �कृितका �माणह� 
नै पया�� आधार ह�ने गद�छन् । �ितवादीह� िनद�ष 
रहेको भए वारदात�थलमा आफूह� उपि�थत 
रहेकै अव�थामा भएको घटनाबाट पीिडतलाई 
बचाउन हारगहुार गनु�पन�, वारदातबाट मौकामा 
पीिडतको उ�ार गन� �यासरत रहेको ह�नपुन�, 
पीिडतलाई बचाउ गनु�पन� र ती सबै �यास गदा�  पिन 
केही नलागी वारदात नै भएको अव�थामा अ�तत: 
कसरुदारह�उपर उजरु गनु�पन�मा सोतफ�  केही 
नगरकेो अव�थामा �ितवादीह�को सो रात सोही 
वारदातमा सलं�नता िथएन भ�न सिकने अ�य कुनै 
व�तिुन� आधार नदेिखने । 

पीिडतसगँ वारदात�थलमा रहेक� िददीको 
बकप�मा बाटोमा रमेश देउवा भेिटयो अ� केटा पिन 
िथए म छोडेर घर गइहाले ँ भ�ने उ�लेख भएको र 
पीिडतले रमेश दउेवालाई सनाखत ग�रिदएकोसमेत 
देिख�छ । ६ जना �ितवादीह�ले सामूिहक �पमा 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भए पीिडतको 
योिनको �तिव�त अव�था, पीिडतको मानिसक 
र शारी�रक ि�थित अझ बढी िशिथल रहनपुन�, 
देिखनपुन� ह��छ । िमिसल कागजातबाट �य�तो केही 
देिखन नआएको र पीिडतसगँ साथमा रहेक� िददीले 
मौकामा गरकेो कागजमा घटना�थलबाट भागेर घर 
गई बबुालाई भनी लग�ै िछमेक�समेत घटना�थलमा 
आइपगुेको अव�थासमेतबाट सबै �ितवादीह�ले 
करणी गन� मौका पाएको अव�था नदिेखने ।

पीिडताले अदालत आई बकप� गदा� 
अ�यथा भनी बकप� गरकेो दिेखए तापिन स�ुको 
जाहेरी, पीिडताको साथमा गएक� िददी भ�नेले 
ग�रिदएको स�ुको कागज घटना�थल �कृित 
मचु�ुका, पीिडताले स�ुमा ग�रिदएको कागज, 
�वा��य परी�ण �ितवेदनबाट hymenal tear 

भएको दिेखन ुदाया ँथाईमा दईुवटा कोत�रएको लगभग 
५ से.मी. को दाग दिेखन ु �य�तै अ�य कोत�रएको 
दाग दाया ँघटुनमा समेत दाग दिेखन ुर उ� �वा��य 
परी�ण गन� डा. िदपा जोशीले अदालतमा आई 
बकप� गदा� �वा��य परी�ण �ितवेदनलाई समिथ�त 
ह�ने गरी ग�रिदएको बकप�समेतका िमिसल संल�न 
�माणह�बाट जबरज�ती करणीको वारदात भएको 
कुरा समिथ�त भई आएको दिेखने ।

वारदातको �कृित र पीिडतको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनको ि�थित एव ं वारदात समयमा 
पीिडतको घरबाट पीिडतक� िददी, बबुा र 
िछमेक�ह� वारदात भएको केही समयिभ�ै वारदात 
�थलमा आइपगेुकाले �ितवादीम�येका रमेश 
दउेवाले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
दिेख�छ । सो वारदातको अव�थालाई िवचार गदा� 
�ितवादी रमेश देउवा एक जनाले स�म जबरज�ती 
करणी गरकेो तर अ�य �ितवादीह� वारदात �थलमा 
रहेको भए तापिन करणी गन� समयले न�याइएको 
अव�था दिेख�छ । ५/५ जनाले जबरज�ती करणी 
गरकेो भए पीिडतको यौनाङ्गमा �य�तै �कारको घाउ 
खत रही पीडाबोध भएको, योिन सिु�नएको अव�था 
दिेखनपुन� र समयको पाब�दीसमेतलाई िवचार गदा� 
पाचैँ जनाले करणी गन� गरी समयले �याउने अव�था 
नै देिखदँनै । वारदात भएको �थानबाट भागेर गएक� 
पीिडतक� िददीले खबर गन� िबि�कै त�ु�तै �वयं 
पीिडतक� िददी, बबुा, गाउकँा मािनसह�सिहत 
वारदात �थलमा आइपगुेको देिखदँा �य�तो छोटो 
समयममा सबै �ितवादीह�ले करणी गन� पाउने 
अव�था देिखदँैन । यसरी अ�य ५ जना �ितवादीह� 
िवकास शाह, स�तोष बोहरा, सजृन शाही, अशोक 
भ�ने अजु�न च�द र िदपेश शाहीले सामूिहक �पमा 
जबरज�ती करणी गन� समयसमेत रहे भएको 
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नदिेखएको अव�थामा यी �ितवादीह� िवकास शाह, 
स�तोष बोहरा, सजृन शाही, अशोक भ�ने अजु�न 
च�द र िदपेश शाहीलाई सामूिहक �पमा जबरज�ती 
करणीको कसरु कायम गरी सजाय गनु�  तक� सङ्गत 
नदिेखएबाट जबरज�ती करणीको वारदात गन� 
गराउन म�तस�म गरकेो भई मितयारको भूिमकास�म 
िनवा�ह गरकेो तर करणी गन�स�म नपाएको अव�था 
देिख�छ । सबै �ितवादीह�ले करणी नै गरकेो 
कुरासगँ शंकारिहत तवरले पिु� �मािणत ह�न आएको 
नदिेखदँा स�ु फैसलालाई केही उ�टी गरी सजाय 
गन� गरी भएको उ�च अदालतको फैसला मनािसब 
नै देखने ।

तसथ�, यी �ितवादीह� रमेश देउवा, िवकास 
शाह, स�तोष बोहरा, सजृन शाही, अशोक भ�ने 
अजु�न च�द र िदपेश शाहीले मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. र ३ नं.को देहाय ४ को 
कसरुमा सोही महलको ३(४) नं. बमोिजम जनही ८ 
वष� कैद र सोही महलको ३(क) नं. ले थप ५ वष� 
गरी जनही १३ वष� कैद सजाय गनु�का साथै जनही 
�.५०,०००।- �ितपूित� िनजह�बाट पीिडतले 
भराउने गरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई केही उ�टी गरी �ितवादीह�म�येका 
रमेश देउवालाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. र ३(५) नं. को कसरुमा सोही महलको 
३(५) नं. बमोिजम ५ वष� कैद र सोही महलको 
१०(ग) नं. बमोिजम �.५०,०००।- �ितपूित� यी 
�ितवादीबाट पीिडतले भराई पाउने साथै अ�य 
�ितवादीह� िवकास शाह, स�तोष बोहरा, सजृन 
शाही, अशोक भ�ने अजु�न च�द र िदपेश शाहीलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ४ नं. को 
कसरुमा सोही नं. बमोिजम जनही २ वष� ६ मिहना 
कैद सजाय ह�ने ठह�याई उ�च अदालत िदपायलबाट 

िमित २०७५।०३।२६ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अन ुयाकामी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत ्२०७७ साल जे� २७ गते रोज ३ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७५-CR-०५०७, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. राधे था� भ�ने राधे�याम 
था�समेत

पीिडतको शरीर र योिन अङ्ग िठक 
अव�थामा रहन ु शरीरमा कुनै घाउ चोट, टोकेको, 
िचथो�रएको वा य�तै �कृितको कुनै िच� ल�ण 
श�ररमा नदेिखन ु िनजले रोए कराए िच�याएको 
आवाज स�ुने कोही �यि� पिन नदेिखनबुाट अिभयोग 
दाबी पिु� �मािणत भएको भ�न िम�ने अव�था 
दिेखदँैन । तीन जना मिहलाले मा� घटनाबारमेा 
कागज गरकेो पाइ�छ तर पिन अदालतको बकप�मा 
उनीह�ले �ितकूल भई बकप� गरकेो देिख�छ । 
�ितवादीह�को शरीरमा पिन कुनै घाउ चोट नङले 
कोतारकेो, िचथोरकेो वा दातँले टोकेको कुनै ल�ण 
वा िच�समेत  केही नदेिखएको । 

अतः मािथ िववेिचत आधारबाट पीिडतले 
आ�नो सती�व र�ाका लािग मौकामा गरकेो कुरामा 
अिडग नरही �रस आवेशको कारण कागज गरकेो 
भनी अदालतमा बकप� गरकेो, िववाह गन� उ�े�य 
राखी जबरज�ती करणीको आरोप लगाई अ�य ४ 
जना �ितवादीह�को उपर  पिन तारत�य िमलाई  
पोल कागज गरकेो र अदालतमा जाहेरवाली, पीिडत 
तथा घटना मौकामा दे�ने जा�ने भिनएका �यि� पिन 
आ�नो भनाइमा ि�थर नरही �ितकूल बकप� गरकेो 
र पीिडतको �वा��य जाचँको �ितवेदनलगायत 
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भौितक �माणबाट मौकाको भनाइ समिथ�त भई 
पिु� ह�न नसकेको अव�थामा केवल जाहेरी वा 
पीिडत तथा �ितवादीको मौकाको भनाइले मा� 
�ितवादीह�लाई जबरज�ती करणी ज�तो ग�भीर 
�कृितको अपराधमा कसरुदार ठहर गरी सजाय गन� 
निम�ने ह�दँा �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदई भएको उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको िमित २०७४।२।५ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत : रामाका�त यादव
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत ्२०७६ साल माघ १५ गते रोज ४ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७५-CR-०९३२, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. ह�रश नेपाली

पीिडतको शरीरमा जबरज�ती करणीका 
सङ्घष�का कुनै िच� भेिटएको छैन, पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनमा योिन व�रप�र तथा 
िभ�ी भागमा करणी गरकेो ल�ण, सङ्घष�का 
िच�ह� पाइदँैन । योिन, �तनमा सङ्घष�का िच�ह� 
कोता�रएको घाउ चोट छैन । दे�े, दाया ँआखँाको मिुन 
अिल सिु�नएको दिेख�छ, िनलडाम छैन, मानिसक 
अव�था िठक नै छ, शारी�रक अव�था िठक छैन । 
४ वष�अगािडबाट दवैु आखँाले नदे�ने, पीिडतको 
योिनमा जबरज�ती करणी भएको पाइदँैन र Vaginal 
swab को �रपोट�मा Spermatozoa not seen 
भ�ने उ�लेख भएको । 

अिधकार�ा� �वा��य िचिक�सकको 
�ितवेदनमा पिन िनजको जबरज�ती करणी भएको 
छैन भ�ने  उ�लेख भएको, योिनमा कुनै ल�ण 
वा िच� नदेिखएको, Vaginal Swab मा वीय� 

पिन नभई शरीरमा सानो पिन घाउ चोट िनलडाम 
नरहेको अव�थामा रातभरमा ३/४ पटक जबरज�ती 
करणी भयो भ�ने भनाइ त�यबाट �थािपत भएको 
पाइदँैन । मौकामा पीिडत होटलमा कराएको वा 
िच�याएको अव�था नरहेको, होटलका �यि�ले पिन 
�य�तो बेहोराको मौकामा कागज गरकेो नपाइएकोले 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
भ�ने नदेिखदँा स�ु अदालतको फैसला उ�टी गरी 
�ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदई भएको 
उ�च अदालत िदपायलको िमित २०७४।१२।२५ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत : रामाका�त यादव
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत ्२०७६ साल माघ १५ गते रोज ४ शुभम ्।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी.र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७५-CR-१३१३, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. शैलेस सापकोटासमेत

शैलेसको घरमा भाडामा ब�ने �यि� 
सलाउि�न असंारीले उ� रात शैलेसको घरमा 
म र िनज �ितवादीको आमा, बबुा, भाउजूको 
साथमा िट.भी. हे�ररहेको उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । यी �ितवादी शैलेस र उ�जवल सापकोटा 
ठुलोबबुा सानो बबुाको छोरा रहेको ख�ुन आएको 
छ । �ितवादी उ�जवल सापकोटा घटना वारदात 
भएको िमित २०७२।२।२८ मा घटना�थल मोरङ 
नभई काठमाड�को �रसच� सिभ�स �ा.िल. ले नासा 
इ�टरनेसल कलेजमा से�य�ुरटी गाड�मा जािगरको 
लािग उपि�थत रहेको िथए ँभनी िजिकर िलएकोमा 
सोको हािजर िझकाई हेदा� िनजको हािजरी रकेड�बाट 
िमित २०७२।२।२८ मा िनज घटना�थलमा 
उपि�थत नरही काठमाड�को नासा इ�टरनेसल 
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कलेजमा से�य�ुरटी गाड�मा हािजर रहेको देिखने ।
अक�तफ�  जबरज�ती करणीको मूल 

�माण मािनने पीिडतको �वा��य जाचँ �ितवेदनमा 
पीिडतको शरीरमा कुनै घा वा चोटपटक देिखएको 
छैन । Sexual घटना भएको नदेिखएको, प�ुषको 
वीय� आिद फेला नपरकेो भ�ने िचिक�सकको 
�ितवेदनबाट देिख�छ । �ितवादीको शरीर जाचँमा 
पिन कुनै घाउ चोट, कोता�रएको, िचथो�रएको ज�तो 
कुनै िच� वा ल�ण भेिटएको छैन । मौकामा कागज 
गन� �यि�ले पीिडतबाट सनेुको कुरास�म नै उ�ृत 
गद� कागज गरकेो ।

यी िविभ�न िव�ेिषत त�य �माणह�बाट 
पीिडतमािथ जबरज�ती करणीको वारदात 
�थािपत भएको कुरा �मािणत नभएकोले दवैुजना 
�ितवादीह�लाई जनही १०/१० वष� कैद सजाय 
ह�ने गरी स�ु अदालतले गरकेो फैसला उ�टी गरी 
�ितवादीह�लाई सफाइ ह�ने गरी भएको उ�च 
अदालत िवराटनगरको िमित २०७५।३।३ को 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत : रामाका�त यादव
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत ्२०७६ साल माघ १५ गते रोज ४ शुभम ्।

इजलास न.ं१४

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७७-WH-०२०१, 
ब�दी��य�ीकरण, राजु तामाङ िव. उ�च अदालत 
पाटन, लिलतपुर

�रट िनवेदक राज ुतामाङलाई उ� बह�िववाह 
म�ुामा मलुकु� ऐन, िवहावरीको महलको १० नं. 

बमोिजम १ वष� कैद र �.१०,०००।– ज�रवाना 
ह�ने ठहरी िमित २०७५।९।२९ मा भ�परु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला िनज िनवेदकको हकमा 
स�ु सदर ह�ने ठहरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७६।९।२९ मा फैसला भएको दिेखने । 

अदालतबाट म�ुामा भएको फैसलाले ठहर 
भएको कैदको अङ्कको आधारमा कैदलाई रकममा 
प�रणत गन� सिकने भ�ने दिेख�छ । जसअनसुार कुनै 
कसरुमा पिहलो पटक कसरुदार ठहरी एक वष� वा एक 
वष�भ�दा कमको कैदको सजाय भएको म�ुामा भ�ने 
वा�यांशले सजाय तो�दा एक वष� वा सोभ�दा कम 
सजाय भएको म�ुामा कैदबापत रकम ितन� सिुवधा 
�दान गरकेो पाइ�छ । ठेिकएको कैदको आधारमा 
मलुकु� फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को 
दफा १५५ अनसुारको सिुवधा �दान गन� सिकने 
दिेख�छ । कसरुदारलाई फैसलाले तोिकएको 
सजायको आधारमा सिुवधा �दान ग�रने िव�ाियक� 
मनसाय भएको देिखदँा बह�िववाह म�ुामा भएको 
फैसलाले १ वष� कैदको सजाय पाएका यी िनवेदकले 
मलुकु� फौजदारी संिहता, २०७४ को दफा १५५ 
को सिुवधा नपाउने भ�न िम�ने देिखदँैन । अत: उ�च 
अदालत पाटनले मलुकु� ऐन, िवहावरीको १० नं. 
मा भएको सजायको उप�लो हदलाई आधारमानी 
िनवेदकको पनुरावेदन मागअनसुार गन� इ�कार 
गरकेो देिखदँा उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७६।९।२९ मा भएको फैसला मलुकु� फौजदारी 
काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १५५ मा 
रहेको कानूनी �यव�था �ितकूल भई �िुटपूण� रहेको 
दिेखएको र सम� िमिसल अ�ययनबाट म�ुाको 
�कृित र िनवेदकको आचरण अव�थासमेतलाई 
�ि�टगत गदा� िनवेदकलाई कैद म�ु गदा� साव�जिनक 
शाि�त, कानून र �यव�थामा खतरा प�ुनेसमेत 
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अव�थाको िव�मानता नदेिखएकोले िनजको 
िनवेदन मागअनसुार िनजलाई कैदबापत रकम िलई 
थुनाम�ु गन� मनािसब देिखएकोले उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७६।९।२९ मा भएको कैदबापत 
रकम ितन� सिकने कानूनी �यव�थाको हकस�ममा सो 
सिुवधा नपाउने गरी भएको उ� फैसला सो हदस�म 
�िुटपूण� देिखएकोले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । अब उपयु�� कानूनी �यव�थाबमोिजम 
िनवेदकलाई लागेको कैदबापत रकम दािखल गरमेा 
ऐ.संिहताको दफा १५५(३) बमोिजम १ िदनको 
३००।– �पैयाकँा दरले ह�न आउने रकम िलई ऐ.को 
उपदफा (३) बमोिजम कागज गराई कैदम�ु गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम�काश थापा
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित संवत ्२०७७ साल माघ १६ गते रोज ६ शुभम ्।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.
�ी �काशकुमार ढंुगाना, ०७२-CR-१७-९१, 
पाटेबाघको िशकार गरी �यसको छाला र हड्डी 
ओसारपसार, देवे��कुमार मो�ान िव. नेपाल सरकार

संकटाप�न व�यज�तहु�को िशकार गरी 
ितनीह�को वंश नै प�ृवीबाट ल�ु ह�न जाने खतरा 
रहेको र �य�ता व�यज�तकुो िशकार एक देशमा 
गरी अक� देशमा �य�ता व�यज�तकुा आखेटोपहार 
िनया�त गरी �यवसाय गन� कारणले �य�ता �जाितह� 
संसारबाट नै ल�ु ह�ने खतरा रहेको र यस िकिसमको 
�यवसाय सङ्गिठत �पमा एक देशबाट अक� देशमा 
भइरहेको त�यलाई समेत िवचार गरी सो काय�लाई 
िनय��ण गन� दलु�भ व�यज�त ु तथा वन�पित 
�यापार िनय��णस�ब�धी अ�तरा�ि��य महासि�ध 
Convention on the International Trade 

of Endanger Fauna and Flora (CITES), 
1975 िनमा�ण भएको पाइ�छ । सो महासि�धको 
नेपाल सन् १९७५/९/१६ मा प� रा�� भएको ह�दँा 
उ� महासि�धको पालना गनु�  र गराउन ु नेपालको 
दािय�वअ�तग�त पद�छ । उ� महासि�धले वग�करण 
गरकेो जीवज�तहु�को खतराको सूचीमा पाटे बाघको 
�जाितलाई समावेश गरी संसारबाट नै उ� बाघको 
�जाित खतरामा रहेको, ल�ु ह�न स�ने (Red 
List of Threatened Species) उदघ्ोष गरकेो 
दिेख�छ । संकटाप�न जीवज�तकुो �यापार 
�यवसायलाई िनय��ण गन� उद�ेय िलएको सो 
महासि�धको पालना कानूनसरह नेपालमा पिन लाग ु
ह�ने भई नेपालको अ�तरा� ि��य दािय�वसमेत रहने 
कुरामा िववाद नदेिखने ।

आफूले बाघ मारकेो हैन, अ�ले नै मारकेो 
बाघको हाड छालाको िब��को योजनास�म गरकेो हो, 
िब�� नभइसकेकाले अपराधज�य काय� भएकै छैन, 
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरतफ�  
िवचार गदा�, अिमत गोलेले बाघ मारकेो र सो बाघको 
आखेटोपहारको िब��मा सामेल ह�दँै गदा�  यी �ितवादी 
प�ाउ परकेो अव�था छ । राि��य िनकु�ज तथा 
व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ मा “आखेटोपहार” 
भ�नाले व�यज�तहु�को जीिवत वा मतृ शरीर वा 
िचिनन सिकने अव�थामा रहेको ितनीह�को शरीरको 
कुनै अङ्गलाई स�झनपुछ�  भनी प�रभाषा गरकेो 
पाइ�छ । �य�तो आखेटोपहारको िब�� वा �यवसाय 
गन� तोिकएको अिधकारीबाट इजाजत प� निलई 
गन� नपाउने गरी सोही ऐनको दफा १९(१) ले रोक 
लगाएको अव�थामा यी �ितवादीसमेत मतृक बाघको 
आखेटोपहारको िब�� िवतरणको कारोबार गद� 
गरकेो अव�थामा प�ाउ परबेाट यी �ितवादी उ� 
कसरुको दायराभ�दा बािहर भई िनद�ष रहेको भनी 
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मा�न सिकने अव�था देिखदँैन । साथै यी �ितवादी 
देवे��कुमार  मो�ानको योजना वा सङ्केतमा नै 
आफूले मतृक बाघको छाला र हाड घरमा �याई 
राखेको र िब��को योजना बनाएको भ�ने बेहोराको 
सह�ितवादी अिमतकुमार गोलेको अनसु�धान र म�ुा 
हेन� अिधकारीसम� बयान रहेको देिख�छ । िनज 
�ितवादी अिमतकुमार गोले आफू कसरुमा सािबत 
रही यी �ितवादीलाई िकटान गरी पोल गरकेो दिेखने ।

तसथ�, पनुरावेदक �ितवादी देवे��कुमार 
मो�ानलाई राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त.ु सरं�ण 
ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को कसरु अपराधमा 
ऐ. ऐनको दफा २६(१) बमोिजम �.१,००,०००।-  
(एक लाख मा�) ज�रवाना र ८ (आठ) वष� कैद ह�ने 
गरी भएको स�ु पसा� व�यज�त ुआर�ण काया�लयको 
फैसला केही उ�टी गरी िनजलाई �यूनतम �. 
५०,०००।– (पचास हजार मा�) ज�रवाना र ५ 
(पाचँ) वष� कैद ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित  २०७२/९/२१ को फैसला 
कानूनस�मत िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�चन भ�राई
क��यटुर: िव�णदुवेी �े�ठ
इित सवंत् २०७७ साल माघ २ गते रोज ६ शुभम ्।

३
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.
�ी स�ुमालता माथमेा, ०७७-WH-०१८९, 
ब�दी��य�ीकरण, राम महज�न िव. काठमाड� िज�ला 
अदालतसमेत

��ततु म�ुामा काठमाड� िज�ला 
अदालतको २ वष� कैदमा रा�ने गरी भएको िमित 
२०७६।८।१३ को आदेशानसुार यी �रट िनवेदकलाई 
िमित २०७६।८।२५ गतेदेिख िमित २०७८।८।२४ 
गतेस�म कैदमा राखी िमित २०७८।८।२५ गते 

कैदम�ु गन� गरी काठमाड� िज�ला अदालत तहिसल 
शाखाको च.नं. २७७२ िमित २०७६।८।२५ गतेको 
कैदी पजु� जारी भएको दिेखयो । मलुकु� ऐन लेनदने 
�यवहारको १९ नं. ले साह�को िबगोबापतको कैद गदा� 
बढीमा १(एक) वष�स�म कैद गनु�पन� भ�ने �प�ट कानूनी 
�यव�था रहेबाट यी िनवेदक िमित २०७६।८।२५ 
मा प�ाउ परी हालस�म कैदमा रहेको देिखन 
आयो । मलुकु� ऐन लेनदेन �यवहारको १९ नं. 
अनसुार यी िनवेदकलाई िबगोबापतको कैद १(एक) 
वष�स�म मा� गदा� िमित २०७७।८।२५ स�म कैदमा 
बसी िमित २०७७।८।२६ गते कैदम�ु गनु�पन�मा 
आजको िदन अथा�त् िमित २०७७।१०।१२ स�म 
०।१।१७ (एक मिहना स� िदन) बढी कैदमा बसेको 
कानूनस�मत नदिेखने ।

उपयु��बमोिजम काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट साह�को िबगोबापत २ वष� कैदमा 
ब�ने गरी भएको िमित २०७६।८।१३ को आदेश 
र सो आदेशानसुार िदइएको च.नं. २७७२ 
िमित २०७६।८।२५ को कैदी पजु� त�कालीन 
मलुकु� ऐन लेनदेन �यवहारको महलको १९ नं. 
िवपरीत देिखएकाले उ� िमितको आदशे र सो 
आदेशानसुारको कैदी पजु� उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । अब यी िनवेदकले िबगोबापतको 
१(एक) वष�को कैद िमित २०७७।८।२५ मा नै 
भ�ुान गरी ०।१।१७ (एक मिहना स�) िदन बढी 
कैदमा बसेको देिखदँा िनजलाई आजै थनुाम�ु 
ग�रिदन ु भनी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �ेम�काश थापा
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित सवंत ्२०७७ साल माघ १२ गते रोज २ शुभम ्।
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४
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-WO-१३७४, परमादेश, 
अ�युतम ता�ाकार िव. द. िट�बर कप�रसेन अफ 
नेपाल िल. बबरमहल, हाल प�रवित�त नेपाल वन 
िनगम िलिमटेड

�रट िनवेदकले बोलप�माफ� त सकार गरकेा 
ज�गाह� िनजका नाममा ह�ता�तरण गन� नेपाल 
सरकारको पूव��वीकृित आव�यक पन� भएकाले 
नेपाल सरकार वन तथा भू-संर�ण म��ालयमा लेखी 
पठाएकोले ह�ता�तरण ह�न नसकेको भ�ने िवप�ी 
द िट�बर कप�रसेन हाल नेपाल वन िनगम िल.को 
िलिखत जवाफ रहेको देिखयो । सो स�ब�धमा हेदा� 
िवप�ी काया�लयको नाममा दता� रहेका िज�ला 
भ�परु कटु�जे गा.िव.स. वडा नं. ९ (ख) अ�तग�तका 
िविभ�न िक.नं. का १३-९-२-० ज�गा र सो ज�गामा 
रहेका घर िब�� गन� िमित २०५९।२।१९ मा 
�कािशत िसलब�दी बोलप�का आधारमा परकेा 
बोलप�ह�म�ये यी �रट िनवेदकको बोलप� �वीकृत 
भएको र सोबमोिजम िनवेदकलाई िब�� गन� भनी द 
िट�बर कप�रसेनको िमित २०५९।३।२४ मा िनण�य 
भएको दिेखयो । उ� िनण�यबमोिजम िक.नं. ४१०, 
४०८, ५२९, ४०४, ४०७, ७४५, १०६६ र 
१११४ समेत िक�ाह�को ज�मा �े�फल ८-१४-
०-० ज�गा र सो ज�गामा रहेका घरसमेतको सकार 
मू�य �. १,४२,९३,८१६।- िलई उ� ज�गाह� 
िनवेदकका नाममा नामसारी भई ज�गा धनी 
�माणपजुा� �ा� ग�रसकेको भ�ने त�यमा िववाद रहेको 
देिखएन । एउटै बोलप�अनसुार रकम ज�मा गरी केही 
ज�गा नामसारी गराई िनवेदकले �ा� ग�रसकेको तर 
सोही बोलप�अनसुार �वीकृत केही ज�गा हालस�म 
�ा� गन� नसकेको र िनवेदकले बोलकबोल गरअेनसुार 

रकम दािखला ग�रसकेपिछ सोअनसुार ज�गा �ा� 
गन� पाउने िनजको कानूनी हकसमेत िसज�ना ह�न 
आएको देिखने ।

साथै बोलप�मा परकेाम�ये िनवेदकका 
नाममा ह�ता�तरण ह�न बाकँ� रहेका िक.नं.३७७, 
४०६, ५३३, ५३०, ४०२ र ४०५ का ज�गाको 
कप�रसेनको िनण�यबमोिजमको ह�ने मू�य 
�.७५,५०,६२९/- िमित २०६५।८।१५ मा नगद 
दािखला ग�रसकेको भ�ने िनवेदकले उ�लेख 
गरकेो त�यलाई िवप�ीले �वीकार गरकैे देिखयो । 
ह�ता�तरण ह�न बाकँ� रहेका उ� ज�गाको सािबक र 
हालको मू�याङ्कन अ�तर भएकोले नेपाल सरकारको 
�वीकृित िलएर मा� कारबाही अगािड बढाउन सिकने 
भएकोले उ� ज�गाको �वािम�व ह�ता�तरण गन� 
नसकेको भनी िवप�ीले उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
नेपाल सरकारको पूण� वा आंिशक �वािम�व भएका 
सं�थान, क�पनी, �ािधकरण, बोड�को नाममा रहेका 
ज�गा नेपाल सरकारको �वीकृितबेगर िब�� नगन�, 
िलजमा समेत निदने भ�ने नेपाल सरकारबाट िमित 
२०६७।३।१६ मा िनण�य भएको भ�ने िलिखत 
जवाफ बेहोराबाट दिेखयो । िनवेदकले पेस गरकेो 
टे�डर सो िमितअगावै अथा�त् िमित २०५९/३/२४ 
मा �वीकृत भई िनवेदकका नाममा िब�� गन� भनी 
िमित २०५९।३।२४ मा द िट�बर कप�रसेन अफ 
नेपाल िल. को स�चालक सिमितबाट िनण�य 
भइसकेको र सोहीबमोिजम िनवेदकले केही ज�गा 
नामसारी गराई िलइसकेको अव�था छ । ह�ता�तरण 
गन� बाकँ� रहेका ज�गाह�को ह�न आउने ज�मा 
मू�य �. ७५,५०,६२९।- कप�रसेनको िनण�य तथा 
प�बमोिजम िनवेदकले िमित २०६५।८।१५ मा नगद 
ज�मा ग�रसकेको भ�ने देिख�छ । िनवेदकका नाममा 
ह�ता�तरण / नामसारी ह�न बाकँ� रहेका ज�गाको 
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मू�य नगदै दािखला गन� लगाउने र िनवेदकले बाकँ� 
रकम दािखला ग�रसकेपिछ िनण�य नगरी रा�न ु
कानूनस�मत नदेिखने ।

िलिखत जवाफमा सािबकमा ज�गा िब�� 
गदा� नेपाल सरकारको �वीकृित िलएको भनी 
उ�लेख गरकेो र २०५९ सालमा नै ज�गा िब��को 
�ि�या स�ु भई एउटै बोलप�मा समावेश भएका 
ज�गाम�ये िक.नं. ४१० लगायतका केही ज�गा िमित 
२०५९/५/५ को कप�रसेनको स�चालक सिमितको 
िनण�यले यी िनवेदकको नाममा नामसारी भइसकेको 
र बाकँ� िक.नं. ३७७ समेतका केही ज�गामा घर 
टहरा भई िववाद रहेका कारण िववाद भएकोस�मको 
उ� िक.नं. ३७७ समेतका ज�गाबापतको रकम ब�क 
�यार�ेटी िलएको र पिछ िमित २०६५/८/१५ मा 
नगद नै दािखला गरी नामसारीस�म ह�न बाकँ� रहेको 
देिखदँा उ� िमितप�ात् २०६७/३/१६ मा भएको पूव� 
�वीकृित िलनपुन� भ�ने िनण�यका आधारमा भइसकेका 
काम कारबाहीलाई असर पन� गरी िनवेदकका नाममा 
ह�ता�तरण ह�नपुन� ज�गा ह�ता�तरण नगनु�  उिचत र 

�यायसङ्गत देिखन नआउने ।
अतः द िट�बर कप�रसेन अफ नेपाल 

िल.ले िमित २०५९।२।१९ मा �काशन गरकेो 
ज�गा ख�रद गन�स�ब�धी सूचनाका आधारमा 
िनवेदकको िसलब�दी बोलप� �वीकृत भएको, 
िसलब�दी बोलप�मा उ�लेख भएका ज�गाम�येका 
िक.नं.४१०, ४०८, ५२९, ४०४, ४०७, १०६४, 
१०६६ र १०१४ का ज�गाह� नामसारी भइसकेको 
र नामसारी ह�न बाकँ� रहेका िक.नं.३७७, ४०६, 
५३३, ४०२ र ४०५ का ज�गाह�को मू�यसमेत 
िमित २०६५।८।१५ मा दािखला ग�रसकेको देिखदँा 
उ� िक.नं.३७७, ४०६, ५२२, ५३०, ४०२ र 
४०५ का ज�गाह� िनवेदकका नाममा नामसारी / 
ह�ता�तरण ग�रिदन ुभनी िवप�ीको नाममा परमादेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद खनाल
क��यटुर : रािधका घोरासाइने
इित सवंत् २०७६ साल फागुन २१ गते रोज ४ शुभम ्।


