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हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
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यस पि�काको इजलाससमेतमा उ�रण गनु�पदा� िन�नानुसार गनु�पन�छः 
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उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७५, माघ – २, पृ� १ 

खो�न ेत�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरपे�ात् गहृप�ृमा दिेखने श�दबाट फैसला खो�नहुोस ् भ�ने 
�थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गनु�होस् । यसबाट 
खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वेबसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नकेाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 
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वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  
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सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-१३५४, ��ाचार 
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. रामिवनोद राय 
यादवसमेत

�ी जनता �ा.िव. धनकौल-५ सला�हीको 
�थलगत िनरी�ण िववरण फाराम २०७० हेदा�  उ� 
िव�ालय �थापनाकालदेिख नै स�चालनमा नरहेको 
भ�ने उ�लेख ग�रएको देिख�छ । उ� िव�ालय 
िज�ला िश�ा काया�लय, सला�हीको च.नं.३०१ िमित 
२०६४।५।६ मा क�ा १ स�चालन गन� अनमुित 
िदएको दिेखएको, च.नं.२०९४ िमित २०६६।६।७ 
को प�ले उ� िव�ालय क�ा २ स�चालन गन� 
अप�ेड ग�रएको, च.नं.१५९१ िमित २०६७।१।१३ 
गतेको प�ले क�ा ३ स�चालन गन� अप�ेड ग�रएको 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिखएको अव�था छ 
उ� िव�ालयले िमित २०६८/२०६९, २०७० मा 
भरकेो Flash Report िमिसल संल�न रहेको, उ� 
िव�ालयको २०६५।२।२५ दिेख िविभ�न िमित ह�दैँ 
२०६९।११।२ स�म िविभ�न िवषयमा िनण�य भएको 
माइ�यटु बकु िमिसल सलं�न रहेको, िज�ला िश�ा 
काया�लय, सला�हीले �ी जनता �ा.िव. धनकौल ५ 
लाई स�बोधन गरी लेखेको प� िमित २०६७।११।११ 
को च.नं.४८९२ को प�ले िज�ला �हरी काया�लय, 
सला�हीले उ� िव�ालयलाई छापह� िफता� िदएको 
प� तथा िववािदत िव�ालयको सरकारी छाप 
द�तखत िकत� म�ुा चलेर सला�ही िज�ला अदालत, 
र पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट फैसला भई 
िजतन रायलाई सजायसमेत भएको िमिसल सलं�न 

कागजातबाट देिखदँा िव�ालय स�चालनमा नरहेको 
भ�ने आरोपप�को माग दाबी िमिसल संल�न �माणले 
पिु� ह�न सकेको नदेिखने । 

िव�ालय स�चालनमा रहेको अव�थामा 
िव�ालयका नाममा िनकासा भएको रकमम�ये 
�.१७,८५,५०७।६० ��ाचार भयो भ�ने दाबी 
भएकामा िज�ला िश�ा काया�लय, सला�हीको च.नं. 
६०८ िमित २०७१।५।२४ गतेको प�ले िनकासा भएको 
स�पूण� रकम बे�ज ुखातामा बझुाउन अनरुोध गरी उ� 
िव�ालयलाई प� लेखेको देिखएको र �यसपिछ पिन 
ताकेता�व�प च.नं.२१०९ िमित २०७१।११।१९ 
मा प� लेखेको देिख�छ । िज�ला िश�ा काया�लय, 
सला�हीको च.नं.३२२२१ िमित २०७२।२।८ गतेको 
प�ले िविभ�न भौचर नं. ह�माफ� त रकम ज�मा गरी 
ब�कमा मौ�दात रहेको �.५,४८,०२०।६० समेत 
ज�मा �.१८,६१,७९७।६० ब�कमा िफता� गरी 
सकेको देिखएकोले अिभयोग दाबीबमोिजमको रकम 
राज� शीष�क नं.१५११२ मा दािखला भएको अव�था 
दिेखदँा यी �ितवादीह�ले उ� रकम खाई मासेको 
भ�ने अव�था देिखन नआउने ।

��ाचारको कसरु कायम ह�नको लािग िनकासा 
रकम खच� गन� वा िनकासा िलनेले िनकासा िलदँा वा 
खच� गदा� सरकारी हािन नो�सानी गन� मनसायबाट 
आफूले �यसबाट केही िलन ुखान ुगन� िनयत र मनसाय 
राखेर िनकासा िलएको वा खच� अपारदश��पमा गरी 
�यसबाट आफूले समेत केही िलन ुखान ुगरी आिथ�क 
लाभ िलने उ�े�य भएको वा िलएको खाएको बद ्िनयत 
राखेको ��ट देिखनपुद�छ । िव�ालयमा खच� गरेको 
रकम सो खच� भएको सरकारको नीितगत काय�मा 
उपयोग भए नभएको, खच�को �योग, िबल, भरपाई, 
�माण कागजातबाट देखाउन नसकेको कारण िवभागीय 
�तरबाट बे�जकुो �पमा ितन� बझुाउन लगाएको आदेश 
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िदएर प�ाचार गरकेो देिख�छ । त�प�ात् बे�ज ुरकम 
स�बि�धत खच� गन� अि�तयारवालाबाट िव�ालयको 
नाममा रहेको सरकारी राज� खातामा ब�क दािखला 
भएको देिख�छ । यसरी ��ततु म�ुामा दाबी ग�रएको 
सो रकमलाई सरकारको आिधका�रक िनकायले 
बे�ज ुअसलुउपर गन� �यादसमेत तोक� सोहीअन�ुप 
बे�ज ु ितर ेबझुाएको दिेखई सरकारी हािन नो�सानी 
भएको नदेिखदँा कसरु ठहर ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ� �ितवादीह�ले सरकारी अनदुान रकम 
िहनािमना, हािन नो�सानी गरी ��ाचार गरकेो भिनएको 
दाबीको रकम िज�ला िश�ा काया�लय, सला�हीको 
प� र राज� दािखला भौचरसमेतबाट ��ाचार भनी 
दाबी िलएको रकमलाई िज�ला िश�ा काया�लय, 
सला�हीले बे�ज ुमानी दािखला गन� लगाएको र सोही 
आधारमा �ितवादीह�ले बे�ज ुरकम दािखला गरकेो 
देिखदँा यी �ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित 
२०७२।३।२१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�वरी�साद भ�डारी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११  गते रोज २ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-CR-०३३८, ��ाचार (छा�विृ� एवम् 
पाठ्यप�ुतकको रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. 
�ेमबहादुर सु�बा ने�वाङ

�ितवादीउपर आ.व.०६४/६५ देिख 
०६७/६८ स�मको छा�विृ� रकम र आ.व.०६५/६६ 
देिख ०७०/७१ स�मको पाठ्यप�ुतकबापतको 
रकमसमेत गरी कूल िबगो �.५,७२,६६४।– 

िहनािमना गरकेो भ�ने म�ुय अिभयोग दाबी रहेकोमा 
िज�ला िश�ा काया�लय, इलामको च.नं.१०२२ 
िमित २०७२।९।५ को यो जोसगँ स�बि�धत छ भनी 
यस अदालतलाई लेखेको प�मा आ.व.०६४।६५ 
दिेख ०६७।६८ स�मको छा�विृ�तफ� को बे�ज ु
रकम �.२,२४,९९५।– र ०६५/६६ देिख 
०७०/७१ स�मको पाठ्यप�ुतकतफ� को बे�ज ु
रकम �.३,४७,७०९।– गरी ज�मा बे�ज ु रकम 
�.५,७२,६६४।– यी �ितवादीले िज�ला िश�ा 
कया�लयको बे�ज ु खातामा ज�मा गरकेो भ�ने 
दिेख�छ । सो प�बाट आरोपदाबीमा िहनािमना गरेको 
भिनएकै रकमलाई बे�ज ु रकम मानी िव�ालयलाई 
रकम िनकासा िदने तथा िनयमन गन� िनकायले नै 
�ितवादीबाट िफता� गरकेो बे�ज ु रकमलाई बे�जकैु 
�पमा �वीकार ग�रसकेको अव�था देिखएबाट दाबीको 
रकम �ितवादीले गैरकानूनी तवरले िहनािमना गरेको 
नभई बे�ज ुरकमको �पमा रहेको र सो बे�ज ुरकम 
�ितवादीले नेपाल सरकारको खातामा ज�मा दािखला 
भइसकेको दिेखदँा िव�ालयको नाममा िनकासा भएको 
रकम यी �ितवादीले खाई मासी िहनािमना गरकेो भनी 
मा�न िम�ने नदेिखने । 

��ाचार र बे�ज ु श�दको अथ� फरक र 
िभ�न हो होइन भ�नेतफ�  हेदा� “��ाचार” श�दले 
अि�तयार�ा� �यि�ले आफूलाई वा अ� कसैलाई 
फाइदा प�ुयाउने िनयतले आ�नो पद वा शि�को 
द�ुपयोग गरी सरकारी स�पि� िहनािमना गरेको 
अव�थालाई जनाउछँ । ��ाचारमा मनसायत�व 
िनिहत रहेको ह��छ । आ�नो वा अ� कसैको फाइदाको 
लािग बदिनयत राखी पद वा शि�को द�ुपयोग गरी 
वा दबाब िदई पद वा शि�को द�ुपयोग गन� लगाई 
सरकारी स�पि� िहनािमना गन� काय� गरकेो अव�थामा 
��ाचारज�य कसरु गरकेो मािनने । 
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“बे�ज”ु श�दले अि�तयार�ा� �यि�ले 
सरकारी रकम खच� गदा� रा�न ुपन� लेखा द�ु�त नराखी 
वा एउटा शीष�कमा �ा� रकम अक� शीष�कमा खच� गरी 
वा त�काल उि�जएको संकटलाई �यव�थापन गनु�  
परकेो अव�थामा कुनै रकम खच� गरकेो तर �यसलाई 
�ज ु गराई फरफारक गन� नसकेको अव�थालाई  
बिुझने । 

बे�ज ु �यि�गत फाइदाको लािग गलत 
िनयत राखी सरकारी स�पि� मासे वा मा�न लगाएको 
अव�था नभई सरकारी रकम खच� गदा� िनयिमत �पमा 
रा�न ु पन� �े�ता अ�ाविधक गन� नसकेको कारण 
�य�तो सरकारी रकमको िनयिमतता र औिच�यता 
पिु� ह�न नसक� अिनयिमत वा बेमनािसब त�रकाले 
आिथ�क कारोबार भएको भनी लेखा परी�णबाट 
 औ�ंयाइएको अव�था हो । बे�ज ुरकमलाई स�बि�धत 
िनकायबाट स�परी�ण गराई वा बे�ज ुरकम भ�ुानी 
भएपिछ जसका नाममा बे�ज ुऔ�ंयाइएको हो �य�तो 
�यि�ले सो दािय�वबाट उ�मिु� पाउने । 

दाबीको स�पूण� रकम �.५,७२,६६४।- यी 
�ितवादीले बे�ज ुभौचर नं.२५६०९७२० बाट नेपाल 
सरकारको बे�ज ुखातामा ज�मा गरकेो भनी िज�ला 
िश�ा काया�लय, इलामको िमित २०७२/९/५ को 
स�ु अदालतलाई लेखेको च.नं.११२२ को प�बाट 
लेखी आएको देिखन आएकोले यी �ितवादीले दाबीको 
रकम सरकारी राज�वमा ज�मा ग�रसकेको िमिसल 
सलं�न कागजातबाट ख�ुन आएको अव�थामा 
�ितवादीह�ले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १७ अनसुार बदिनयतले नै उ� रकम खच� गरी 
सरकारी स�पि� िहनािमना गरकेो भनी �या�या गन� 
निम�ने र �ितवादीले छा�विृतको रकम स�ब�धमा 
िकत� भरपाई खडा गरकेो भ�ने आरोप दाबी भएकोमा 
वादी प�बाट िकत� भिनएका भरपाईह�का स�ब�धमा 

िवशेष�बाट परी�ण गराई दाबी िलन सकेको 
अव�था नदिेखएकासमेतका आधारमा �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीअनसुार सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न
नसिकने । 

तसथ� मािथ िववेिचत �माणसमेतको 
आधारमा दाबीको स�पूण� रकम �.५,७२,६६४।– 
�ितवादीले बे�ज ुभौचर नं.२५६०९७२० बाट नेपाल 
सरकारको बे�ज ुखातामा ज�मा गरकेो भनी िज�ला 
िश�ा काया�लय, इलामको प�बाट लेखी आएको 
दिेखदँा यी �ितवादीले दाबीको रकम यिकन �पमा 
िलए खाएकै रहेछ भ�न िम�ने ठोस आधार �माण 
नदेिखएको अव�थामा कसरुदार ठह�याउन ु�याय तथा 
कानूनसङ्गत नह�दँा यी �ितवादी �ेमबहादरु ने�वाङले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७३।२।२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�वरी�साद भ�डारी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११  गते रोज २ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-०३८३, ��ाचार 
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. भूपनारायण राय 
यादवसमेत

िशव �ाथिमक िव�ालय, िज�ला िश�ा 
काया�लयबाट अनमुित �ा� गरी २०६४ सालदेिख 
एक क�ा स�चालन गद� �मशः दईु, तीन, चार 
ह�दँै ५ क�ा स�चालनमा रही िनयमबमोिजम 
स�चालनमा रहेको सो िव�ालयको २०६४ सालदेिख 
२०६९/०७० सालस�म ��येक आिथ�क वष�ह�को 
लेखा परी�ण भएको िज�ला िश�ा काया�लयले 



4

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, माघ - २

िव�ालय ब�द गन� भ�ने प� �ेिषत गरपे�ात् भौितक 
िनमा�णस�ब�धी शीष�कको खच� नभएको रकम 
�.३,५०,०००।- राज�मा दािखला गरकेोसमेतबाट 
रकम िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो भिनएको िबगो 
रकमलाई उ� िव�ालयको नाममा रकम िनकासा 
िदने तथा िव�ालयको िनयमन गन� िनकाय िज�ला 
िश�ा काया�लय, रौतहटबाटै िव�ालय ब�द गरी 
स�पूण� स�पि� ह�ता�तरण गन� प�ाचार भएअन�ुप 
उ� िव�ालयको �.३,५०,०००।- िज�ला िश�ा 
काया�लय, रौतहटको नाउमँा राज� खातामा ज�मा 
गरकेो देिखनकुा साथै िव�ालयबाट िनयिमत�पमा 
खच� ह�ने तलब, छा�विृ� पाठ्यप�ुतक िप.िस.
एफ सेलरीसमेतमा भएको खच� प�्ुयाइ ँ भई आएको 
देिखएको अव�थामा बद् िनयतपूव�क रकम िहनािमना 
गरकेो भ�ने नह�दँा यी �ितवादीह�ले दाबीबमोिजमको 
सरकारी अनदुान रकम िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो 
पिु� नभएबाट �ितवादीलाई अिभयोग दाबीअनसुार 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।  

तसथ�,  िववेिचत आधार, �माणसमेतबाट 
�ी िशव �ाथिमक िव�ालय �ेमपरु गोनाहीले अनमुित 
�ा� गरी स�चालनमा रही िश�कह� काय�रत 
रहेको भ�ने दिेखन आएको र उ� िव�ालयका 
िमिसल सलं�न लेखा परी�ण �ितवेदन (Audit 
Report) लाई उ�लेख गरी सोही िवषयमा िज�ला 
िश�ा काया�लय, रौतहटको च.नं.११०९ िमित 
२०७२।१२।२४ को प�मा िव�ालयको भौितक 
िनमा�णतफ�  समेत खच� भएको देिखन आउदँा र उ� 
िव�ालयमा िनकासा भएको भौितक िनमा�णस�ब�धी 
शीष�कको रकम �.३,५०,०००।- (तीन लाख 
पचास हजार) �ितवादीह�ले राज� दािखला गरकेो 
र उ� िव�ालयको खातामा हालस�ममा मौ�दात 

�.१३,४३,८८।९४ (एक लाख च�तीस हजार ितन 
सय अठासी पैसा चौरान�बे) रहेको समेत देिखएका 
�माणसमेतका आधारमा �ितवादीह�ले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०७३।२।२५ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ई�वरी�साद भ�डारी
क��यटुर : अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११  गते रोज २ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-CR-०६३२, ��ाचार, नेपाल सरकार 
िव. िदनेशकुमार म�डलसमेत

आरोप दाबीमा िहनािमना गरकेो भिनएकै 
रकमलाई बे�ज ु रकम मानी िव�ालयलाई रकम 
िनकासा िदने तथा िनयमन गन� िनकायले नै 
�ितवादीबाट िफता� गरकेो बे�ज ु रकमलाई बे�जकैु 
�पमा �वीकार ग�रसकेको अव�था देिखएबाट दाबीको 
रकम �ितवादीले गैरकानूनी तवरले िहनािमना गरेको 
नभई बे�जकुो �पमा रहेको रकम �ितवादीले नेपाल 
सरकारको राज�व खातामा ज�मा दािखला भइसकेको 
दिेखदँा िव�ालयको नाममा िनकासा भएको रकम यी 
�ितवादीले खाई मासी िहनािमना गरकेो भनी मा�न 
िम�ने नदेिखने । 

अतः �ितवादीह�ले सरकारी अनदुान 
रकम िहनािमना, हािन नो�सानी गरी ��ाचार गरेको 
भिनएको दाबीको �.१,५१,१४६।- िज�ला िश�ा 
काया�लय, धनषुा जनकपरुधामको प� र राज� दािखला 
भौचरसमेतबाट ��ाचार भनी दाबी िलएको रकमलाई 
िज�ला िश�ा काया�लय, धनषुाले बे�ज ुमानी दािखला 
गन� लगाएको र सोही आधारमा �ितवादीह�ले 
बे�ज ुरकम दािखला गरकेो देिखदँा यी �ितवादीह� 
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�िदपकुमार यादव र िदनेशकुमार म�डलले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०७३।५।२३ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�वरी�साद भ�डारी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११  गते रोज २ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-CR-०६४८, सरकारी अनदुान 
��ाचार, नेपाल सरकार िव. रेखा यादवसमेत

िज�ला िश�ा काया�लय, स�रीबाट िव�ालय 
भवन मम�त तथा शौचालय िनमा�णलगायत िविभ�न 
शीष�कमा �.३,००,०००।- िनकासा भएकोमा सो 
रकमको िनमा�ण साम�ीलगायतका व�तहु� ख�रद 
गरी �याएपिछ दाताले ज�गा निदएकोले सामान 
�योगिवहीन भई न� भयो । िनकासा भएको रकमम�ये 
�.२,१४४।१४ खातामा रहेको र न� भएको सामान 
शोधभना� गन� भनी पटकपटक गरी �.२,९८,०००।- 
िव�ालयको खातामा दािखल ग�रसकेको छ भ�ने 
�ितवादीह�को बयान रहेको तथा आरोपप�मा 
िहनािमना भयो भिनएको रकम बे�ज ुऔ�ंयाई िफता� 
दािखल गनु�ह�न भनी िज�लामा िव�ालयको िनयमन 
गन� िनकाय िज�ला िश�ा काया�लय, स�रीबाट प�ाचार 
गरपेिछ रकम िव�ालयको खाता तथा िज�ला िश�ा 
काया�लयको खातामा िफता� ज�मा गरकेो देिखएको 
अव�थामा �ितवादीह�ले सरकारी रकमको िहनािमना 
गरी आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने अव�था नदेिखने । 

�ितवादीह� काय�रत रहेको राि��य �ाथिमक 
िव�ालय िडमन-८ स�रीको खाता नं.३८११ को 
खातामा ज�मा रकम �.१,०७,३८४।१४ बाकँ� 
रहेको भ�ने ब�क �टेटमे�टबाट देिखनकुा साथै 

�ितवादीह�ले पटकपटक िज�ला िश�ा काया�लय, 
स�री राजिवराजको कोड नं.१५-३५०-०१ मा 
बे�ज ुभनी ज�मा गरी िनकासाभ�दा बढी रकम दिेखई 
�ितवादीह�ले ितनु�  बझुाउन ुपन� रकम बाकँ� नरहेको 
अव�थासमेतका आधार �माणबाट �ितवादीह�ले 
कसरु गरकेो भ�न िम�ने अव�था नह�दँा �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई स�ु िवशेष 
अदालतबाट िमित २०७३।४।३२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�वरी�साद भ�डारी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११  गते रोज २ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-०६५०, ��ाचार 
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. राम दयाल माझी 
मुसहरसमेत

िमिसल सलं�न रहेको �थलगत िनरी�ण 
िव�ालय िववरण फारfम, २०७० मा धनषुा 
िज�लाअ�तग�त पचहवा� गा.िव.स.वडा नं.३ ि�थत 
मसुहरी टोलमा रहेको िमिथला दिलत �ाथिमक 
िव�ालय क�ा १ दिेख ४ स�म स�चालनमा रहेको, सो 
िव�ालयमा ३ जना िश�क रहेको, िव�ालयको आ�नो 
ज�गा नभएको, सो िव�ालयमा िविभ�न सं�यामा 
िव�ाथ� रहेको देिखयो । उ� िव�ालयले २०६८ साल 
दिेख २०७० सालस�म भरकेो Flash report समेत 
िमिसल सामेल रहेको देिख�छ । िव�ालय स�चालनको 
लािग िज�ला िश�ा काया�लय, धनषुाले २०६७।३।३१ 
मा अनमुित िदएको, िव�ालयको लेखा परी�ण भएको 
�ितवेदन िमिसल सामेल रहेको दिेखयो । िव�ालयको 
आिथ�क कारोबारसमेत ब�कमाफ� त नै भए गरकेो, 
इि�जिनयर िव�दे�र बनरतैले भवन िनमा�ण भएको 
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त�य दशा�ई �ितवेदन िदएको र सो �ितवेदन साथ पेस 
गरकेो फोटोह�समेतले सो िव�ालय स�चालनमा नै 
रहेको िथएन भनी भ�न िम�ने नदेिखने । 

स�ु अदालतको आदेशानसुार �ी िमिथला 
दिलत राि��य �ाथिमक िव�ालय पचहवा�को के क�तो 
िनमा�ण काय� भएको छ भनी सोधनी ह�दँा हालस�म 
िव�ालयको �.८,१६,०६६।२५ को िनमा�ण काय� 
गरकेो र �.७,५०,०००।- भ�ुानी भएको भ�नेसमेत 
बेहोराको इि�जिनयर िव�दे�र बनरतैले �ितवेदनसमेत 
िदएको देिख�छ । िव�ालय अनमुित�ा� भएपिछ 
िनर�तर स�चालन भएको लेखा परी�ण �ितवेदनमा 
उ�लेख भएबमोिजम तलब मसल�दसमेतका 
शीष�कमा खच� ह�न ुनपन� ठोस आधार अिभयोगप�मा 
उ�लेख नगरी, खच�तफ� को कुनै कुरा उ�लेख नै नगरी 
िलएको दाबीलाई पेस भएका लेखापरी�ण �ितवेदन 
�ितवादीह�को बयान िश�कह�ले �ा�त गरकेा 
तलबी भरपाईह�बाट खि�डत भइरहेको अव�थामा 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु ठहर 
ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� �ितवादीह�को अदालतमा भएको 
बयान र िमिसल संल�न िमिथला दिलत राि��य 
�ाथिमक िव�ालयको लेखा परी�ण �ितवेदन र 
िफ�ड �ितवेदनसमेतबाट िव�ालय भवन िनमा�ण 
भएको भ�नेसमेत देिखन आएको र लेखा परी�ण 
�ितवेदनबाट अ�य बे�ज ु रहेकोसमेत नदेिखएको 
�माणको आधारमा �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई िवशेष अदालत, काठमाड�बाट 
िमित २०७३।५।८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�वरी�साद भ�डारी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११  गते रोज २ शभुम् ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-WO-०४९५, उ��ेषण 
/ परमादेश, टेकजंङ्ग महत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत 

ICIMOD एउटा अ�तरा� ि��य गैरसरकारी 
सं�था भ�नेमा िववाद देिखदैँन । ICIMOD को 
Human Resources Policy, ICIMOD मा 
काय�रत कम�चारीलाई लागू ह�ने देिख�छ । ICIMOD 
को Human Resources Policy लाई नेपाल 
कानूनको �पमा िलन िम�दनै । यस अदालतले धारा 
१३३ को उपधारा २ अ�तग�त नेपाल सरकार सरकारी 
अङ्ग र नेपाल कानूनबमोिजम गिठत रा�यका 
Instrumentalities �ारा नेपाल कानून �योग गरी 
ग�रएको िनण�यको मा� �याियक पनुरावलोकन गन� 
स�दछ । सोबाहेकका अ�य िनकायबाट जारी ग�रएका 
िवधान वा नीितको आधारमा ग�रएको िनण�यको 
�याियक पनुवरालोकनको दायरािभ� रा�न निम�ने ।

नेपाल सरकार र सयं�ु रा�� संघको 
Specialized Agency UNESCO बीच 30 
September 1981 मा भएको स�झौताअ�तग�त 
अ�तरा�ि��य एक�कृत पव�तीय िवकास के�� ऐन, 
२०४० अनसुार ICIMOD �थािपत भएको दिेख�छ 
र 8 April, 1984 मा त�कालीन सरकार र ICIMOD 
बीच Head Quarter Agreement भएको देिख�छ । 
ऐन, अथा�त् अ�तरा�ि��य एक�कृत पव�तीय िवकास के�� 
ऐन, २०४० को दफा १४(१) मा बोड�को सिमितको 
सद�य र ICIMOD को िनद�शक र उपिनद�शकलाई 
कुटनीितक �यि�लाई िदएसरहको उ�मिु� िदने 
�यव�था र उपदफा (२) मा ICIMOD का कम�चारीलाई 
कत��य पालनको िसलिसलामा १९४७ नोभे�बर, २१ 
मा पा�रत संय�ु रा�� संघीय िवशेष सं�थाह�को 
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सिुवधा तथा उ�मिु�स�ब�धी सि�धप�अनसुारको 
सिुवधा अथा�त् Convention on the Privileges 
and Immunities of the Specialized Agencies 
अनसुारको सिुवधा िदने �यव�था भएको दिेखने । 

Head Quarter Agreement को धारा 
१२(१) मा के��को बोड� अफ गभ�नरका सद�यह� 
र डाइर�ेटरह�लाई नेपालमा रहदँा ब�दा र के��को 
काम गदा� कुटनीितक �ितिनिधलाई िदने उ�मिु� र 
सिुवधा िदइने �यव�था भएको र उपधारा १२(२) मा 
के��का कम�चारीह�लाई नेपालमा रहदँा र ब�दा र 
के��को काम गदा� Convention on the Privileges 
and Immunities of the Specialized Agencies 
को सिुवधा र उ�मिु� िदइने �यव�था भएको देिखन 
आएकोले ICIMOD का कम�चारीह�ले गरकेो 
औपचा�रक काम कारबाहीमा नेपालको कानूनी 
कारबाहीबाट उ�मिु� �दान गनु�पन� दिेखन आउने ।

तसथ� िव�ेषण ग�रएका आधार कारण 
र �माणसमेतबाट अ�तरा�ि��य एक�कृत पव�तीय 
िवकास के�� ऐन, २०४० अनसुार �थािपत भएको 
ICIMOD का कम�चारीह�ले गरकेो काम कारबाहीका 
िवषयमा Convention on the Privileges and 
Immunities of the Specialized Agencies 
को सिुवधा र उ�मिु� िदइने �यव�था भएको देिखन 
आएकोले िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी गन� 
िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे हने ।              
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल असार ४ गते रोज १ शभुम् ।

८
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WO-०१३८, उ��ेषण 
/ परमादेश, सीताराम म�डल िव. �हरी िकताबखाना, 

काठमाड�समेत 
िनवेदकले �ा� गरकेो नाग�रकताको 

�माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमितलाई अवकाश 
िमित कायम गरी िनजलाई अवकाश िदइएको 
दिेखयो । िनजले �ा� गरकेो िनविृ�भरणको 
अिधकारप�को िववरणमा िनजको ज�म िमित 
२०१२।१०।२४ भ�ने भएको र सो िनविृ�भरणको 
अिधकारप�लाई िनज �रट िनवेदकले �वीकार गरी 
आफूले पाउने िनविृ�भरणसमेत िनयिमत �पमा 
बिुझरहेको उ� िनविृ�भरणको अिधकारप�को 
िववरणबाट देिखने । 

आफूले �ा� गरकेो िनविृ�भरणको 
अिधकारप� �वीकार गरी िनवेदकले िनयिमत �पमा 
िनविृ�भरणसमेत बिुझसकेको दिेखएकोले जनु 
िनण�यका िव�� िनजले ��ततु �रट िनवेदन दायर 
गरकेो हो सोही िनण�यलाई �वीकार ग�रसकेको 
दिेखएकाले आ�मसमप�ण (Theory of Surrender) 
को आधारमा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी 
ह�नस�ने अव�था नदेिखने ।  

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट यी 
�रट िनवेदकले �ा� गरकेो नाग�रकताको �माणप�मा 
उ�लेख भएअनसुार िनजको ज�मिमित कायम गरी 
अवकास िदने िनण�य भएको र जनु िनण�य बदरको 
माग गरी ��ततु �रट िनवेदन दायर भएको हो, सोही 
िनण�यका आधारमा िनजले �ा� गरकेो िनविृ�भरणको 
अिधकारप� �वीकार गरी सोहीबमोिजम िनयिमत 
�पमा िनविृ�भरणसमेत बिुझरहेको देिखएकोले 
िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण परमादेश जारी ह�नस�ने 
अव�थाको िव�मानता दिेखएन ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल असार २९ गते रोज ५ शभुम् ।
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९
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७२-WO-१०३६, 
उ��ेषण / परमादशे, उ�म खड्का िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

िनवेदक उ�म खडकाले �रट िनवेदनमा 
सश� �हरी नायब महािनरी�कमा आ�नो पदाविध 
२०७४।२।२५ स�ममा� रहेको भनी उ�लेख गरकेो 
देिखएको र दवुैतफ� का कानून �यवसायीह�ले �रट 
िनवेदक हाल सेवा िनव�ृ भइसकेको भनी बहसको 
�ममा ��ततु गरकेो ह�दँा �रट िनवेदक उ�म खडका 
हाल सेवा िनव�ृ भइसकेको भ�ने दिेखयो । आफू 
काय�रत रहेको सेवाको पदमा पदो�नित नभएकोले 
पदो�नित नगन� गरी भएको िनण�य बदर गरी पदो�नित 
अथा�त् बढुवा गनु�  गराउन ुभनी आदेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने माग गरी ��ततु �रट िनवेदन दायर भएकोमा �रट 
िनवेदक नै सेवाबाट िनव�ृ भइसकेको देिखएकाले 
िनवेदकको मागबमोिजम �रटको औिच�यिभ� �वेश 
गनु�पन� अव�था देिखन नआउने ।

अतः �रट िनवेदक नै सेवा िनव�ृ भइसकेको 
देिखएको र सेवा िनव�ृ भइसकेको िनवेदकको हकमा 
�रट आकिष�त ह�ने अव�था नदिेखदँा �रट िनवेदनको 
औिच�यिभ� �वेश गनु�पन� अव�था नदेिखदँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित सवंत् २०७४ साल असार २९ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७३-WO-१११३, उ��ेषण / 

परमादेश, उ�म खड्का िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

१०
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७५-WH-०००३, 
ब�दी��य�ीकरण, ब�चुराम दाहाल िव. काठमाड� 
िज�ला अदालत, काठमाड�समेत 

वादी नेपाल सरकार �ितवादी यी �रट 
िनवेदकसमेत भएको ��ाचार म�ुा िवशेष अदालतबाट 
िमित २०७३।५।५ मा फैसला ह�दँा िनज िनवेदकलाई 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को 
कसरुमा �.१४,४५,४५,२००।४० ज�रवाना ह�ने 
ठहरी फैसला भएको देिख�छ । यी �रट िनवेदकउपर 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को 
कसरुमा सोही दफाबमोिजम सजाय ग�रपाउन माग 
दाबी िलई िवशेष अदालतमा अिभयोगप� दायर 
भएकोमा िववाद रहेको नदेिखने । 

िनवेदकलाई उ� दफा ८(४) बमोिजम सजाय 
ह�दँा �.१४,४५,४५,२००।४० ज�रवाना ह�ने ठहरी 
फैसला भएको दिेखयो । िनवेदकले सो फैसलाउपर यस 
अदालतमा पनुरावेदन दायर गदा� ज�रवानाबापतको 
रकम धरौटी रा�न नसकेको ह�दँा यस अदालतको 
प�ानसुार थुनामा बसी पनुरावेदन दायर ह�न आएकोमा 
िनजलाई थनुामा पठाउन यस अदालतबाट लेिखएको 
प�का आधारमा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िनजलाई लागेको उ� ज�रवानाबापत ४ वष� कैद ठेक� 
कैदी पजु� िदई िमित २०७४।४।१९ देिख हालस�म 
थनुामा बसेको देिखने । 

�यि�को �वत��ता एक मह�वपूण� अिधकार 
हो । संिवधानको धारा १७ मा �वत��ताको हकलाई 
मौिलक अिधकारको �पमा राखेकोबाट पिन सो 
अिधकारको मह�वलाई आ�मसात गरकेो छ । 
य�तो मह�वपूण� अिधकारको अपहरण �चिलत 
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कानूनबमोिजम बाहेक ह�न स�दैन र गैरकानूनी �पमा 
अपहरण गन� निम�ने । 

िनवेदकलाई ज�रवाना वा कैदको सजाय 
ह�नस�ने कसरुमा ज�रवाना मा� ह�ने गरी फैसला 
भएकोमा िनजले उ� ज�रवाना बझुाउन नसक� िमित 
२०७४।४।१९ दिेख थनुामा बसेको दिेखन आयो । 
ज�रवानाबापत िनजलाई १ वष�को कैद ठेक� कैदी पजु� 
जारी गरी थुनामा रा�न पठाउन ुपन�मा ज�रवानाबापत 
िमित २०७४।४।१९ देिख लागू ह�ने गरी ४ वष�को कैदी 
पजु� िदएकोले उ� कैदी पजु� त�कालीन मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको ३८(२) नं. को िवपरीत देिखदँा सो 
कैदी पजु� कानूनस�मत रहेको नदेिखने ।

अतः काठमाड� िज�ला अदालत, तहिसल 
शाखाको च.नं. १३१५ िमित २०७४।६।२६ को 
िनवेदक ब�चरुाम दाहाललाई िदएको कैदी पजु� 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ३८ नं. को देहाय २ 
िवपरीत देिखदँा उ� कैदी पजु� उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�रिदएको छ । द�ड सजायको महलको ३८ नं. 
को देहाय २ बमोिजम िनजलाई १ वष� मा� कैदमा 
रा�न ुपन� देिखएकाले सोहीबमोिजम गनु�  गराउन ुभनी 
िवप�ीका नाममा परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  । साथै 
िनज िनवेदक िमित २०७४।४।१९ देिख हालस�म 
कैदमा बसी िमित २०७५।४।१८ मा १ वष� पूरा भई 
हाल ज�रवानाबापत कैदमा ब�न ुपन� अविधभ�दा बढी 
कैद बिससकेको दिेखएकाले अ�य म�ुा वा कारणबाट 
थनुामा रा�न ु नपन� भए आजैबाट थनुाम�ु ग�रिदन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-WO-०६५२, उ��ेषण, राधादवेी 
थापा िव. �ी पुनरावेदन अदालत पाटन लिलतपुरसमेत

िनवेिदका राधादवेी थापाले िनवेदनप�मा 
िवप�ी पनुरावेदन अदालत पाटनमा िनषेधा�ाको 
िनवेदन िदएको भनी उ�लेख गरकेोमा िवप�ी पनुरावेदन 
अदालत पाटनले पेस गरकेो िलिखत जवाफबाट िनवेदन 
दाबीको घर ज�गाको स�ब�धमा काठमाड� िज�ला 
अदालतमा िलखत बदरसमेतका म�ुा चिलरहेको 
भ�ने िलिखत जवाफसमेतबाट देिखएको अव�थामा 
िनवेदकको मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने 
अव�था नदेिखने ।

िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने भई िमित 
२०७१।५।३१ को अ�त�रम आदेशसमेत िनि��य ह��छ 
भनी िमित २०७१।१०।१४ मा पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट फैसला भएको भ�ने देिख�छ । ��ततु िनवेदन 
यस अदालतमा िमित २०७१।११।४ मा दता� ह�न आएको 
दिेख�छ । ियनै िनवेिदकाले पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
िदएको िनषेधा�ाको िनवेदनमा िनवेदन खारजे ह�ने गरी 
आदेश भइसकेपिछ मा� िमित २०७१।११।०४ मा 
��ततु उ��ेषणसमेतको मागदाबी िलई �रट िनवेदन 
िलएर आएको देिखयो ।  

िनवेदक �याियक उपचारको लािग साधारण 
अिधकार�े�को बाटो �योग गरी अदालत, �वेश गरेको 
ि�थित दिेख�छ । साधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
उपचारको लािग अदालत, �वेश गरकेोमा सोही 
माग�बाट िनजले �याियक उपचार �ा� गन� नै ह��छ । 
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िनवेिदकाले िलखत बदरसमेतका म�ुा काठमाड� 
िज�ला अदालतमा दायर गरी िवचाराधीन रहेको 
अव�थामा असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त परकेो 
िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गदा� 
�य�तो साधारण अिधकार �े�अ�तग�त परकेो म�ुाको 
िनण�यमा असर पन� अव�था रहने ।

त�लो अदालतमा चली रहेको िवचाराधीन 
म�ुालाई नै असर पन� गरी �रट जारी गनु�  �यायोिचत ह�न 
स�दनै । साधारण अिधकार �े�अ�तग�तको दाबीमा 
कानूनबमोिजम िनण�य गन� काय� बाकँ� नै रहेको र 
�यसैबाट िनवेिदकाको दाबीमा �याय िन�पण ह�ने नै 
ह�दँा िनवेदन माग दाबीबमोिजम आदशे जारी ग�ररहन ु
पन� नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
िनवेिदकाको िनवेदन मागदाबीबमोिजम आदेश जारी 
गन� िम�ने नदेिखएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे  
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल काि�क ११ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-WO-०९५४, उ��ेषण, रामच�� 
�े� िव. �ी मालपोत काया�लय, भ�परुसमेत 

िमित २०२९।९।२५ मा राजप�मा 
�कािशत सूचनाअनसुार िनवेदन दाबीका ज�गाह� 
अिध�हणमा परकेो कुरामा िनवेदकलाई मका� परकेोमा 
उ� अिध�हण सूचना िनवेदकले बदर गराउन स�न ु
पन� ह��छ । तर उ� अिध�हण सूचना यी िनवेदकले 
बदर गराउन सकेको देिखदँैन । सोही राजप�मा 
�कािशत सूचनाअनसुार अिध�हणमा परकेा िक.नं 
१३८५ समेतका िनवेदन दाबीका ज�गाह� मालपोत 

काया�लय, भ�परुको िमित २०७१।४।७ को िनण�यले 
नाग�रक उडड्यन �ािधकरणको नाउमँा �े�ता 
पूजा� उपल�ध गराउने भ�ने िट�पणी आदेश भएको 
दिेख�छ । यसरी आफूसमेतको ज�गा अिध�हण 
भएको कुरामा िनवेदकको �वीकारोि� नै देिखएको 
र उ� ज�गा अिध�हणस�ब�धी राजप�मा �कािशत 
सूचनासमेत िनवेदकले बदर गराउन सकेको नदेिखने ।

िनवेदकले िनवेदन दाबीमा उि�लिखत 
िक�ा ज�गाह�मा िनवेदकको हाल भोग �वािम�व 
कायम रहेको देिखदैँन । िनवेदककै िनवेदन लेखबाट 
उ� ज�गा र.नं.५६०९ िमित २०६८।२।१२ मा 
�ितभा�जली पोखरलेलाई राजीनामा पास गरी हक 
ह�ता�तरण ग�रसकेको भ�ने देिख�छ । िनवेदन 
दाबीका ज�गाह� िनवेदककै नाउमँा कायम रहेको 
अव�थामा मालपोत काया�लयको िनण�यबाट नाग�रक 
उडड्यन �ािधकरणको नाउमँा �े�ता पजुा� बनेको पिन 
दिेखन नआउने ।

िनवेदकले दाबीका ज�गाह� िवप�ी 
�ितभा�जली पोखरलेलाई राजीनामा पास गरी 
िदएपिछ मा� �ितभा�जली पोखरलेको नाउकँो 
लगत क�ा भई िवप�ीम�येका नेपाल नाग�रक 
उडड्यन �ािधकरणको नाउमँा �े�ता पजुा� बनेको 
दिेख�छ । हाल िनवेदकको हक भोग वा �वािम�व नै 
कायम नरहेका ज�गाह� िवप�ीम�येका नाग�रक 
उड्डयन �ािधकरणको नाउमँा कायम ह�न गएको 
अव�था भएबाट यी िनवेदकको स�पि�स�ब�धी हकमा 
आघात पगेुको भ�ने िनवेदन दाबी मनािसब नदेिखने ।  

अतः  िववेिचत आधार, कारणह�बाट 
िववािदत ज�गा ०२९ सालको राजप�ले िवप�ीका 
नाममा अिध�हण भइसकेकोमा सो अिध�हणको 
िनण�य िनवेदकले मौकामा उजरुी गरी बदर गराउन 
सकेको नदेिखएको र आफँैले िब�� ग�रसकेको हाल 
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िनवेदकको हक भोग र �वािम�व नै कायम नरहेको 
ज�गामा िनवेदक ��ततु �रट िलएर आएको अव�था 
देिखदँा मागदाबीबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ु
परने ।  ��ततु �रट खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल काि�क ११ गते रोज ५ शभुम् ।
 § य�तै �कृितको ०७१-WO-०९५५, 

उ��ेषण, तेजकृ�ण �े� िव. �ी मालपोत 
काया�लय, भ�पुरसमेत भएको �रट िनवेदनमा 
पिन यसैअनसुारको आदशे भएको छ ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WO-००७९, परमादेश, 
भानुभ� ढकाल िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

�रट िनवेदक भानभु� ढकालले स�मानपूव�क 
बा�ँन पाउने हकअ�तग�त मानिसक स�तलुन गमुाएका 
नाग�रकह�लाई रा�यले उिचत सरु�ा, संर�ण 
र िनःश�ुक उपचारको समेत �ब�ध गन�का लािग 
उपय�ु कानून िनमा�ण गरी स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
अिधकारको सिुनि�तता ग�रपाउ ँ भनी साव�जिनक 
सरोकारको िवषय उठाई ��ततु �रट दायर गरकेो 
देिखने ।

सिंवधानले नै स�मानपूव�क बा�ँन पाउने 
र �वा��यस�ब�धी हकलाई मौिलक हकको �पमा 
��याभूत गरकेो ह�दँा मानिसक स�तलुन गमुाएका 
�यि�ह�लाई आधारभूत �वा��य सेवा िनःश�ुक 
�दान गनु�  र आकि�मक �वा��य सेवाबाट वि�चत 
नगनु�  रा�यको दािय�व रहेको कुरामा िववाद नदिेखने ।

नेपाल सरकार, �वा��य म��ालयको 
तफ� बाट पेस भएको िलिखत जवाफमा रा�यको �ोत र 

साधनले �याएस�म िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको 
काय� गन� म��ालय ि�याशील नै रहेको र आगामी 
िदनमा अझ थप �भावकारी �पमा मानिसक स�तलुन 
गमुाएका नाग�रकह�को िहतमा काय��मह� बनाई 
काया��वयन गद� जाने भ�ने �ितब�ता �य� गरकेो भए 
तापिन �य�ता �यि�ह�को सरु�ा र �वा��यस�ब�धी 
उपचारको स�ब�धमा हालस�म छु�ै कानूनी �यव�था 
भएको भने नदेिखने ।

तसथ�, िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरेका 
मानिसक स�तलुन गमुाएका िविभ�न उमेर समूहका 
नाग�रकह�को सामािजक सरु�ा र �वा��यस�ब�धी 
उपचारको स�ब�धमा अिवल�ब उपय�ु कानून िनमा�ण 
गरी सामािजक सरु�ाको ��याभूित र सिुन�तता �दान 
गनु�  भनी िनवेदन मागदाबीबमोिजम िवप�ीह�को 
नाममा परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित सवंत् २०७३ साल माघ २० गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-१३९३, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. वीर िसंह ठग�ुनासमेत

��यथ�ह�म�ये �ितवादी हरकिसहं महर, 
हरदवे िसंह महर, वीरिसहं ठग�ुना म�ुय दोषी रहेको 
भनी िनजह�उपर �यानस�ब�धी महलको १ र १३ 
नं. को कसरुमा ऐ.१३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�न र 
�ितवादी राजे��िसहं ठग�ुना र अ�मरिसंह ठग�ुनाउपर 
मतृक गोपालिसंह धामीको म�ृय ुगन�मा मतस�लाहमा 
पसेको दिेखदँा ऐ. को १७ नं. कसरुमा ऐ को १७(३) 
नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने िमित २०६७।९।८ 
मा अिभयोगप� दायर भएपिछ पिन �ितवादीह� 
राजे��िसंह र अ�मरिसंह धरौट तारखेमा छुटी 



12

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, माघ - २

मेरो घरमा आई हामीलाई मा� िकन जाहेरी िदएको 
कमललाई िकन निदएको म�ुा िफता�  िलए िलन ुनिलए 
छोरा गोपालकै ज�तो म�ृय ु होला भनी भनेको कुरा 
�ीमतीले खबर गरकेो भनी पनुः �ितवादीह�उपर 
जाहेरी िदएपिछ �यसरी जाहेरीमा िवप�ी बनाइएका 
�ितवादीह�उपर अनसु�धान गरी �ितवादीह� 
धनवीर महरा, क�याणिसहं महरा, कृ�णिसंह ठग�ुना, 
कमलिसहं धामीसमेत मतृक गोपाल िसहं धामीको 
कत��य गन�मा मतस�लाहमा पसेको देिखएको भनी 
िनजह�लाई समेत मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७ नं. को कसरुमा ऐ. को १७(३) नं बमोिजम सजाय 
गरी पाउन मागदाबी िलई अ.बं. ८८ नं. बमोिजम परुक 
अिभयोगप� दायर भएको देिखने ।

�ितवादीह� हरक िसंह महर, हरदेव 
िसंह महर, वीर िसहं ठग�ुना, राजे�� िसंह ठग�ुना, 
अ�मरिसंह ठग�ुना, कृ�णिसंह ठग�ुना, धनवीर महरा, 
कमलिसहं धामी र क�याणिसंह महरा अिभयोग 
माग दाबीअनसुारको कसरु अपराधमा संल�नता रहे 
नरहेकोतफ�  हेदा�  गाउकैँ करवीरिसहं महरको छोरी 
पशपुित महरको २०६७।८।७ मा भएको क�यादानमा 
मतृक गोपाल िसंह धामी पिन िन�तो मा�न गएकोमा 
सोको भोिलप�ट िदउसँो गोपालिसंह धामीको मतृक 
लास जेवलधार भीरकाठोमा फेला परकेो अव�था 
देिखने ।

�ितवादीह�को घटना वारदातमा संल�नता 
पिु� ह�ने कुनै िचजव�त ु घटना�थल वा �यसको 
वरपरबाट फेला परकेो अव�था देिखदँनै । जाहेरवालाले 
जाहेरी िददँाकै बखत पिन ियनै �ितवादीह�ले मारकेो 
कुरा पिु� गन� खालको कुनै सबदु �माण जाहेरीसाथ 
पेस गन� सकेको अव�था देिखदैँन । मतृक गोपालिसंह 
धामीसमेत भई हरकिसंह महरको घरमा क�ची र�सी 
खाई वादिववाद ह�दँा हरक िसहं र गोपालिसंह धामीबीच 

सामा�य लछुाचुडँी भएको र �यसपिछ गोपालिसहं 
धामी हरकिसहंको घरबाट बािहर िनि�कएको भ�ने 
दिेखएकोमा हरकिसहंको घरबाट मतृक गोपालिसहं 
धामी बािहर िनि�कएपिछ पिन ियनै �ितवादीह�ले 
िपछा गरी ज�मा भई गोपालिसहं धामीको कत��य गरी 
मारी जेवलभीरमा लगी फालेका भ�ने कुरा वादी प�बाट 
ठोस �पमा �मािणत गराउन सकेको नदिेखने ।

�ितवादीह�ले मतृकलाई कत��य गरी मारी 
फालेको ��य� दे�ने च�मिदद गवाहको समेत अभाव 
रहेको दिेख�छ । �ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी 
परकेो दिेख�छ तर सरकारवादी फौजदारी म�ुामा 
जाहेरी आफँैमा �माण होइन । जाहेरीलाई अपराधको 
बारमेा सूचना िदने (First information report) 
�पमा �वीकार गरकेो पाइ�छ । जाहेरी �वत�� तथा 
अ�य व�तुिन� ठोस सबदु �माणबाट पिु� नभएस�म 
�ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी परेकै आधारमा मा� 
�ितवादीह� वारदातमा संल�न रहेको भनी दोषी ठहर 
गन� �यायोिचत ह�ने देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र �माणह�बाट 
स�ु दाचु�ला िज�ला अदालतबाट �ितवादीम�ये 
हरकिसंह महर, हरदवेिसंह महर, वीरिसंह ठग�ुनालाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने र अ�य �ितवादीह� 
राजे�� िसंह ठग�ुना, अ�मर िसंह ठग�ुना, कृ�णिसहं 
ठग�ुना, धनवीर महरा, कमल िसहं धामी, क�यानिसहं 
महराले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहछ�  भनी फैसला भएकोमा �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी फैसला गनु�पन�मा 
िनज �ितवादीह� हरक िसहं महर, हरदेव िसहं 
महर र वीर िसंह ठग�ुनासमेत जना ३ लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने ठहर गरी दाचु�ला िज�ला अदालतबाट 
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भएको फैसला िनजह�को हकमा िमलेको नदेिखदँा 
सो हदस�म स�ु फैसला केही उ�टी भई �ितवादीह� 
हरक िसहं महर,  हरदेव िसंह महर र वीरिसंह ठग�ुनाले 
��ततु म�ुाको अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
र �ितवादीह� राजे�� िसंह ठग�ुना, अ�मरिसंह 
ठग�ुना, कृ�णिसंह ठग�ुना, धनवीर महरा, कमलिसंह 
धामी र क�याणिसंह महरालाई सफाइ िदने ठह�याई 
स�ु दाचु�ला िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सो 
हदस�म िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरबाट िमित २०६८।१२।१४ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल काि�क १० गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-१२७५, कत��य �यान, 
रशेमलाल पौडेल िव. नेपाल सरकार

�ितवादी र मतृक �ीमान् �ीमती भएको 
देिखएको, �ितवादीको बयान कागजबाट पिन िनजह� 
बीच भएको िववाद सामा�य �कृितको दिेखएको, 
पित प�नीबीच सामा�य वादिववाद भएकै कारणले 
�ितवादी आवेशमा आई �ीमतीलाई च�कुले �हार 
गनु�पन�स�मको अव�था र प�रि�थित नदिेखएको, 
�ितवादीले �ीमतीलाई च�कुज�तो धा�रलो हितयारले 
हानेको र मतृकको घाटँीमा  ४ से.िम. लामो र ६ से.िम. 
गिहरो घाउ भएको भ�ने देिखएको, अ�यिधक र��ाव 
भई सोही कारण सीता पौडेलको म�ृय ुभएको दिेखएको, 
च�कु ज�तो धा�रलो हितयारले घाटँीमा हा�दा मािनस 
मन� स�छ भ�ने कुराको जानकारी नै नरहने अव�थामा 
�ितवादी रहेको भ�ने नदेिखएबाट �ितवादीले �ीमती 
सीता पौडेललाई मान� नै मनसायले घाटँीमा च�कुले 

�हार गरी कत��य गरी मारी वारदात घिटत गराएको 
दिेखदँा �ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजको कसरु 
अपराध गरकेो दिेखन आउने ।

�ितवादीको मतृकलाई कत��य गरी मान� 
मनसायले नै उ� वारदात घिटत गराएको देिखएको ह�दँा 
घटना घटाउने मेरो मनसाय नै िथएन भ�ने �ितवादीको 
भनाइ प�यारलायक देिखन आएन । �चिलत कानूनले 
जनु काम कुरा गदा� अपराध ह��छ भनी घोषणा गरेको 
छ �य�तो िनषेध गरकेो काम कुरा गनु�  नै अपराधज�य 
काय� हो । �य�तो काय� बा�या�मक जे ज�तो अव�थामा 
पररे गरकेो भएपिन �य�तो काय� अपराध मािनने ह��छ 
र �य�तो काय�बाट अिभय�ुले उ�मिु� �ा� गन� 
स�दैन । तसथ� ��ततु म�ुामा �ितवादीले घटना 
बा�या�मक �पमा भएको भनी िजिकर िलएकै 
आधारमा िनजले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुबाट 
सफाइ पाउने स�ने अव�था नह�ने । 

�ितवादी रशेमलाल पौडेल होटलमा नोकरी 
मजदरुी गन� मािनस भएको र मतृक सीता पौडेल 
िनजै �ितवादीको �ीमती भई होटलमा सगैँ ब�ने 
गरकेो भ�ने िनजकै बयानबाट देिख�छ । �ितवादीले 
मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी रहेको दिेखदैँन 
र मानु�पन�स�मको कारण परी योजना बनाई मारेको 
पिन देिखदँनै । �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी र 
अदालतमा गरकेो बयान बेहोरा हेदा� घटना आवेश�े�रत 
ह�या �कृितको देिखएको र �ितवादीले आफूले कसरु 
गरकेो कुरालाई �वीकार गरी अदालतको िनण�य 
�ि�यामा सहयोग प�ुयाएको अव�थालाई रहेबाट 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� जाने देिखएकोले िनजलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १५(प��) वष� कैद सजाय  
ह�ने ।

अतः �करण �करणह�मा िववेिचत 
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आधार, कारण र �माणसमेतबाट �ितवादी रशेमलाल 
पौडेललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र 
१३(१) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी स�ु 
कैलाली िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर 
गन� गरी िमित २०७०।५।१९ पनुरावेदन अदालत 
िदपायलबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गदा� िनजलाई चक� पन� जाने देिखएकोले मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम िनजलाई १५ (प��) वष� कैद 
सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल काित�क १२ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CR-०५९४, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. �याम शाही

�ितवादी �याम शाहीले जाहेरवालासगँ रकम 
बझुी गरी िदएको भिनएको िमित २०६४।८।१५ को 
िलखतको �ितिलिपमा लागेको �ितवादीको �या�चे, 
ह�ता�र र अदालतको बयानमा लागेको ह�ता�र र 
�या�चेसगँ िभड्ने निभड्ने स�ब�धमा िवशेष�को राय 
माग भएकोमा �ितिलिपबाट �या�चे जाचँ ह�न नस�ने 
र �ितिलिपमा परकेा ह�ता�र र नमनुा ह�ता�र केही 
लेखन गणुह�को िव�लेषण गदा� केही समानताका 
अव�थाह� देिख�छन् भनी िमित २०६९।८।१९ 
मा िलखत परी�ण गरी िवशेष�ले बकप�समेत 
गरी िदएको पाइ�छ । यसरी उ� िलखतमा परकेा 
ह�ता�र र �या�चे �ितवादी �याम शाहीको नै हो भ�ने 

यिकन भएको पाइएन । फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तअनसुार कुनै पिन फौजदारी कसरु पिु�ट 
ह�नको लािग उ� कसरु शंकारिहत तवरबाट �मािणत 
ह�नपुद�छ न िक शंका वा अनमुानको भरमा । यसरी 
शंका वा अनमुानको भरमा �ितवादीलाई सजायको 
भागी बनाउन िकमाथ� निम�ने ।

�ितवादी �याम शाहीले कसरु गरकेो कुरा 
कुनै �वत�� �माणबाट पिु�ट ह�न नसकेकोले उ� 
कसरुमा जाहेरवालालाई �ितपूित�  भराई पाउ ँ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने 
दिेखदँा �ितवादीलाई सफाइ िदएको वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसला मनािसबै देिखन आउने ।

तसथ� उि�लिखत त�य एवम्   
िववेचनासमेतको आधारमा �ितवादी �याम शाहीले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� कसरुमा सािबती 
भई गरकेो बयानलाई समथ�न गन� �वत�� �माणको 
अभाव देिखदँा �ितवादी �याम शाहीले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहरकेो वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको िमित २०६९।९।८ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी  र मा.�या. तेजबहादुर 
के.सी., ०७१-CI-१४५५, १६११, अशं चलन, 
संर�क भई आ�नो हकमा समेत रमाकुमारी खड्का 
िव. मखमली खड्कासमेत, मखमली खड्का िव. 
संर�क भई आ�नो हकमा समेत रमाकुमारी खड्का

मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १० नं. को कानूनी 
�यव�थाबमोिजम जेठी प�नी मखमली खड्का र छोरा 
अिमत खड्कालाई मा� िशवराम खड्काले अंिशयार 



15

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, माघ - २

कायम गरी िमित २०६३।११।१७ मा अशं िदएको 
देिखदँा उ� िमित २०६३।११।१७ को अंशब�डाको 
कागजले कानूनी मा�यता पाउने देिखएन । एकातफ� का 
�ीमती र छोरालाई मा� अंश िदएको र अक� �ीमती 
र छोरीलाई कानूनबमोिजम अशं निदएको देिखदँा 
िशवराम खड्का, मखमली खड्का र अिमत खड्काको 
बीचमा िमित २०६३।११।१७ मा भएको ब�डाप� बदर 
ह�ने ।

वादीह� र �ितवादीह� बीचमा    
कानूनबमोिजम अंशब�डा भएको भ�ने र �यवहार 
�माणबाट अशंब�डा भएको नदेिखदँा वादी 
�ितवादीबाट पेस भएको तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत मखमली खड्काको नाम दता�मा रहेका 
िक.नं.६३, ९४१, मखमली खड्का र अिजत 
खड्काको नाम दता�मा रहेको िक.नं. ९४० को ज�गा 
र घर तथा �वग�य पित िपता िशवराम खड्काको 
नाम दता�मा रहेको िक.नं. ९९५ को �े.फ. ०-१-०-
० र िक.नं. ९९३ को �े.फ.०-२-०-० ज�गा मलुकु� 
ऐन, अंशब�डाको १७ नं. बमोिजम अिववािहता छोरी 
र�जना खड्काको िववाह खच� पर सारी अंशब�डाको 
१ नं. अनसुार ४(चार) भाग लगाई सो ४ भागको २ 
भाग वादीह�ले अशंबापत पाउने देिखयो । �यसैगरी 
�वग�य पित िपता िशवराम खड्काको नाममा नेपाल 
�ेिडट ए�ड कमस� बैङ्क (NCC Bank) को खाता 
नं. ००३००००८५१७१S मा मौ�दात रहेको सावँा 
�याजसमेतको रकम यी वादीह� २ जनाले ज�मा ४ 
भागको २ भाग अंशबापत पाउने देिखने ।

नेपाल रा�� बैङ्क कम�चारी सेवास�ब�धी 
िविनयमावली, २०६८ को िविनयम ११८(६) को 
कानूनी �यव�थाबमोिजम मतृक पितले आफूपिछ जेठी 
प�नी मखमली खड्काको नाम पा�रवा�रक िनविृ�भरण 
पाउने भनी इ�छाएको देिखदँा ��ततु पा�रवा�रक 

िनविृ�भरणको रकम ब�डा ग�रपाउ ँभ�ने वादीको दाबी 
प�ुन स�ने नदिेखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणह�बाट वादी 
दाबी नप�ुने ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले 
िमित २०६९।१०।१८ मा गरकेो फैसलालाई केही 
उ�टी गरी िशवराम खड्काको २(दईु) प�नीह�मा 
जेठी मखमली खड्का, का�छी रमाकुमारी काक� 
खड्का, छोरा अिमत खड्का र छोरी र�जना खड्का 
एकासगोलका अिंशयार नाताका ह�न् भ�ने देिखदँा 
सोही नाताअनसुार वादी �ितवादीबाट तायदातीमा 
पेस भएको स�पूण� चल अचल स�पि�लाई ४ भाग गरी 
वादीह�को भागमा पन� २ भाग ब�डा लगाई चलनसमेत 
पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।९।११ मा भएको फैसलामा िक.नं. ९९५, 
९९३ को ज�गा, NCC Bank मा ज�मा रहेको नगद 
पनुरावेदन अदालत पाटनले वादी दाबीबमोिजम 
ब�डा गन� भनी फैसला गनु�पन�मा सो नगरकेो हदस�म 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७१।९।११ 
को फैसला केही उ�टी गरी सो स�पि�समेतबाट ४ 
भागको २ भाग वादीह�ले अशंबापत पाउने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
इित संवत् २०७४ साल असार २८ गते रोज ४ शभुम् ।
 § ०७३-CI-०९६९, दूिषत ब�डा बदर, 

संर�क भई आ�नो हकमासमेत रमाकुमारी 
खड्का िव. मखमली खड्कासमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-WO-०००५, उ��ेषण / परमादेश, 
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िथर�साद िघिमर ेिव. पूव� �े�ीय �हरी काया�लय, रानी 
िवराटनगरसमेत

अनशुासनमा रहने �हरी फोस�मा काय�रत 
�हरी कम�चारीबाट अनशुासनमा ब�ने अपे�ा 
ह�न ु �वाभािवक नै ह��छ । �हरीबाट आफूखसुी 
अनपुि�थत भएमा शाि�त �यव�था कायम गन� बाधा 
पन� र �यसमा पिन संिवधान सभाको िनवा�चन निजकै 
आइसकेको कारणले िबदा िलन नपाउने िनद�शन जारी 
भएको जानकारी पाए पिन आफूखूसी िबदा बसेबाट 
अनशुासनमा बसेको मा�न िम�ने अव�था दिेखदँैन । 
अतः २४ घ�टािभ� हािजर ह�न आउन ुभनी िनवेदकको 
घरदैलोमा सूचना टासँ गरी सो समयिभ� िनवेदक 
हािजर नभएपिछ ७ िदनिभ� हािजर ह�न आउन ुभनी 
गोरखाप�मा सूचना �कािशतसमेत गरी सोपिछ पिन 
िनवेदक काया�लयमा हािजर ह�न नआएपिछ सफाइको 
मौका िदन ु नपन� पचा�समेत खडा गरी अिधकार�ा�त 
अिधकारीले �रट िनवेदकलाई भिव�यमा सरकारी 
नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउने 
गरी भएको िमित २०६९।०१।३१ को िनण�य तथा सो 
िनण�यलाई सदर गन� गरी भएको िमित २०६९।१०।२५ 
को िनण�यसमेत िमलेकै देिखदँा बदर ग�ररहन परने । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुरः िमन ुशाही
इित संवत् २०७३ साल चैत २४ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-CI-१३५४, िनषेधा�ा, जालीम नदाफ 
िव. सेवाव नदाफसमेत  

देवानी �कृितका िववादमा �हरी 
काया�लयबाट ह�त�ेप गन�, प�ाउ गन� वा धरपकड गन� 
कानूनले अनमुित िदएको ह�दँैन । फौजदारी कसरुमा 

कानूनबमोिजम बाहेक �हरी काया�लयबाट दवेानी 
�कृितका िववादमा हात हाली काय� गन� कानूनले िनषेध 
गरकैे िवषय ह��छ । ��ततु िववादमा �हरी काया�लयबाट 
धरपकड र ह�त�ेप नग�रएको भ�ने �प�ोि� रहेको 
र ज�गा ख�रद िब��स�ब�धी िववादको �कृितबाट 
ह�त�ेप ह�नस�ने अव�थासमेत नरहेकोले पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको आदेश अ�यथा देिखन नआउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदकका नाम दता�को ज�गामा कुनै िकिसमको 
ह�त�ेप गन� आशंकाको िव�मानता नदेिखएकोले 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०७०।११।१३ मा भएको आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
इित संवत् २०७४ साल फागनु १३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७३-CI-१८१७, बाली भराई मोही 
िन�काशन, मदनगोपाल महज�न िव. �यामगोिव�द 
महज�न

२०४२ सालदेिख २०६८ सालस�मको 
कुतबाली भराई पाउ ँ भनी िमित २०६८।११।२३ 
मा िनवेदक �यामगोिव�द महज�नले िनवेदन गरेको 
दिेखएबाट २०४२ सालदेिख २०६७ सालस�मको 
कुतबाली स�ब�धमा िनजले भूिमस�ब�धी ऐनको 
कानूनी �यव�थाले तोकेको हद�यादिभ� कुत 
भराई पाउ ँ भनी नािलस गरकेो देिखन आएन । 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(क) को 
अि�तम वा�यांशले २०६७ सालस�मको कुतबाली 
भराउन िमित २०६८।११।२३ मा िनवेदन िदन 
िम�ने देिखन नआएकोले सो कानूनी �यव�थाअनसुार 
२०६८।११।२३ मा परकेो िनवेदनको आधारमा 
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िनवेदक ज�गाधनीले २०६८ को मा� कुतबाली भराई 
िलन पाउने । 

मोही मदनगोपाल महज�नले २०६८ 
देिख २०७०/०७१ स�मको कुतबाली भूिमसधुार  
काया�लय, लिलतपरुमा धरौटी राखेको भ�ने सोही 
काया�लयको फैसलाबाट देिखएको भए पिन २०६८ को 
कुतबाली धरौटी राखेको नदिेखएको तथा सो वष�को 
कुतबाली ज�गाधनीलाई बझुाएको सबदु �माणसमेत 
पेस गन� सकेको अव�था नदेिखदँा ज�गाधनीले 
२०६८ सालको कुतबाली मोही मदनगोपालबाट भराई 
िलन पाउने नै दिेखएकाले २०६८ सालको बाली 
भराउने र मोही िन�कासन नह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।११।११ मा भएको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न िम�ने नदेिखने ।

अतः उि�लिखत त�य, आधार र कारणबाट 
यस म�ुामा यस अदालतको िमित २०७४।३।९ को 
िन�सा �दान गदा�को आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन । 
तसथ�ः िमित २०७२।११।११ मा पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७४ साल चैत १३ गते रोज ३ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७३-CI-०२४१, बाली 
भराई मोही नामसारी, मदनगोपाल महज�न 
िव. �यामगोिव�द महज�नसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७१-CI-००२५, ०७१-CI-००५९, 
उ��ेषण / परमादेश, लोकदश�न र�ेमी िव. बाबुकाजी 
भ�ने कृ�णबहादुर ब�नेतसमेत र ह�र बखती िव. 
बाबुकाजी भ�ने कृ�णबहादुर ब�नेतसमेत

िववािदत िक.नं. ७३८ को ज�गा दता� 
नामसारी ग�रपाउ ँभनी िनवेदन परपेिछ प�बाट ��ततु 
भएका र अ�य आव�यक कागज �माणसमेत बझुी 
ती कागज �माणको समिुचत िव�ेषण र मू�याङ्कन 
गरी सो ज�गा दता�  गन� नगन� भ�ने स�ब�धमा िनण�य 
गनु�पन�मा �यसो नगरी २०४९।३।३० को िनण�यले 
�ी ५ को सरकारको नाउमँा दता� भइसकेको भ�ने 
आधारमा िवप�ी मालपोत काया�लयबाट भएको िमित 
२०६८।११।३० को िनण�य िमलेको नदेिखएको 
स�दभ�मा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७०।०९।२४ मा भएको फैसलालाई अ�यथा 
भिनरहन ुमनािसब ह�ने देिखन नआउने ।

तसथ�ः मािथ िववेिचत त�य एवम् आधारबाट 
��ततु म�ुामा मालपोत काया�लय, भ�परुबाट िमित 
२०६८।११।३० मा भएको िनण�य िमलेको नदेिखदँा 
सो िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गरी �रट िनवेदकले 
पेस गरकेा कागज �माण र कानूनबमोिजम जो जे �माण 
ब�ुनपुछ�  बझुी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) 
बमोिजम िनण�य गनु�  भनी मालपोत काया�लयका नाउमँा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ठह�याई िमित २०७०।९।२४ 
मा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदशे िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७५ साल असार ११ गते रोज शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७१-CR-१२२४, ०७१-CR-१२५३, 
कत��य �यान, जय�काश कुमार िसंह िव. नेपाल 
सरकार, आशनारायण पटेलसमेत िव. नेपाल सरकार

मतृकले नै पिहला साङ्घाितक आ�मण 
गरकेो भनी पनुरावेदकले िजिकर िलन सकेको 
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अव�था छैन । उ� त�य �ितवादीको शरीर 
परी�णबाट समेत िस� भएको छैन । मतृकको 
शरीरको संवेदनशील अङ्ग टाउको र िनधारमा 
िविभ�न �कारमा घाउचोटह� लागेको ि�थित 
छ । घाउचोटको उ� अव�थाबाट एकपटक नभई 
पटकपटक िससाको ��ाइटको बोतलले �हार गरकेो 
भ�ने नै देिख�छ । िससाले बनेको बोतलले �हार गदा� 
गिहरो चोट ला�छ भ�ने कुरा सामा�य समझ भएको 
�यि�ले पिन अनमुान गनु�पन� ह��छ । केटी साथी 
नआएको सामा�य िवषयलाई िलएर उठेको िववादको 
प�रणाम�व�प िससाको बोतलले टाउको र िनधारमा 
िहका�एको कारण मतृकको घटना�थलमा नै म�ृय ुह�न 
पगेुको ह�दँा िव�ान् व�र� अिधव�ाको बहस िजिकर र 
�रसइबीरिहत वारदात घटेको भ�ने यस अदालतको 
��यथ� िझकाउने आदेशसगँ सहमत ह�न सिकएन । 
अतः पनुरावेदक �ितवादी जय�काश कुमार िसहंलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं.को देहाय 
३ बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेको नै 
देिखन आउने ।

�यावसाियक िहसाबले �ाहकले मागेको कोठा 
िनजह�लाई िदन ु�वाभािवक नै हो । कोठामा मािनस 
आउने जाने नभई ब�द भएपिछ होटल स�चालक 
िवजयकुमार साहले नै होटलको कोठा नं. १०५ 
ब�द रहेको भनी मौकामै अनसु�धान गन� िनकायलाई 
जानकारी गराएका छन् । ��ततु वारदातको जो पिहलो 
सूचना हो । कसरु ठहर भएका �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� सािगर अ�सारीको 
कत��यमा आफूबाहेक अ� कसैको संल�नता छैन 
भनी बयान गरकेा छन् । �ितवादी जय�काश कुमार 
िसंहउपरको अिभयोग िमिसल संल�न त�यगत र 
भौितक �माणबाट समिथ�त भएको कारण िनजको 

अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयान �मािणत 
भएको यथाथ�ता हो । अ� सकंिलत स�ब� �माणबाट 
यी �ितवादीह�को अिभयोग वादी नेपाल सरकारले 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अन�ुप �मािणत गन� 
सकेको अव�था छैन । यी �ितवादीह�ले स�य बेहोरा 
जानकारी गराएप�ात् मा� वारदातको अनसु�धान 
�ार�भ भएको देिख�छ । अनसु�धान अिधकारीलाई 
अनसु�धान गन� ियनीह�ले सहयोगीको भूिमका 
िनभाएको दिेखदँा मौकामा प�ाउ नपरकेो एक मा� 
शंकाका आधारमा कसरुदार कायम ग�रनपुछ�  भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको िनजह�उपरको पनुरावेदन 
िजिकर र िव�ान् सह�यायािधव�ाको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी िभखारी राउत र अिनलकुमार िसहं 
�ितवादी जय�काशकुमार िसंहका �मश बाब ुर भाइ 
नाताका रहेको देिख�छ । �ितवादी जय�काश कुमार 
िसंहले होटलको कोठा नं. १०५ मा मतृक सािगर 
अ�सारीको कत��य गरी उ� ठाउबँाट बािह�रएपिछ 
आशनारायण र म�जरु अ�सारीलाई बाटोमा 
घटनाका बारमेा जानकारी गराएको भनी अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� पोल गरकेो कारण िनजह� 
�ितवादी कायम ग�रएको देिख�छ । आरोिपत कसरु 
गरकेोमा यी �ितवादीह� इ�कार रहेका छन् । ियनीह� 
उपरको �यानस�ब�धी महलको १७ नं. को देहाय ३ 
को कसरु �मािणत ह�न मतृकलाई मान� मतस�लाह 
गरकेो, वारदात�थलमा गएर हे�ररहेको वा कत��य गन� 
�ितवादीलाई वारदात�थलबाट भगाउन सहयोगीको 
भूिमका खेलेको व�तगुत �पमा देिखन ु पछ�  । 
िमिसल सलं�न संकिलत त�यबाट कसरु ठहर भएका 
�ितवादी जय�काश कुमार िसंहको नै मतृकलाई मान� 
पूव�मनसाय र तयारी गरकेो कुरा �मािणत ह�न नसकेको 
अव�था ह�दँा यी ��यथ� �ितवादीह� िभखारी राउत, 
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आशनारायण पटेल, म�जरु अ�सारी र अिनलकुमार 
िसंहसमेतले आरोिपत कसरु गरकेो मा�न िमलेन । 
िनजह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको िमलेन 
भ�ने पनुरावेदन िजिकर र िव�ान् सह�यायािधव�ाको 
बहससगँ सहमत ह�न नसिकने ।

पनुरावेदक �ितवादी जय�काश कुमार िसंह 
र मतृक सािगर अ�सारीबीच िम�वत् संगीसाथीको 
स�ब�ध रहेको देिख�छ । मतृककै इ�छा चाहना पूरा 
ग�रिदन यी �ितवादी मतृकको साथ सगैँ होटलमा 
आएको देिख�छ । सगैँ बसेर िवयर र ��ाइट खाने 
गरकेो पाइ�छ । केटी साथीसगँ भेट गन� मतृकमा 
उ�कठ इ�छा जागतृ भई मतृकले भनेपिछ उ� इ�छा 
पूरा ग�रिदन त�काल �ितवादी जय�काशले फोन 
गरकेो अव�था छ । भेट ह�ने भिनएका केटी साथी 
�यहा ँउपि�थत नह�ने बेहोराको जानकारी �ितवादीले 
पाएपिछ सोही कुरा मतृकलाई सनुाएको दिेख�छ । उ� 
जवाफ स�ुनासाथ मतृकले यी �ितवादीलाई भौितक 
�पमा धकेलाधकेली गरकेो अव�था छ । मतृकलाई 
मारौ ँभ�ने पूव�मनसाय �ितवादीमा दिेखदँैन । मतृककै 
इ�छा पूरा गन� साथ िदएको �ितवादीउपर त�कालै 
असामा�य �यवहार देखाई जाई ला�न खो�दा त�काल 
�ितवादीमा आवेग उ�प�न भई िपइरहेको ��ाइटको 
बोतलले मतृकको टाउको र अनहुारसमेतमा �हार गन� 
प�ुदा सोही चोटबाट लागेका घाउखतबाट र��ाव भई 
मतृकको �यान गएको पाइ�छ । उ� त�यको रोहमा 
यी �ितवादी जय�काशकुमार िसहंलाई १० वष� कैद 
गदा� �यायको मकसद पूरा ह�न जाने ह�दँा अ.बं.१८८ 
नं. बमोिजम पनुरावेदक �ितवादी जय�काश कुमार 
िसंहलाई १० वष� कैद सजाय गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डासमेतले �य� गरकेो रायसमेत मनािसब 
रहेको देिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 

पनुरावेदक �ितवादी जय�काश कुमार िसहंलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं. को देहाय ३ 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरी मलुकु� 
ऐन, अ.ब.ं१८८ नं. अन�ुप कैद वष� १० कैद सजाय 
गन� तथा अ�य ��यथ� �ितवादीह� िभखारी राउत, 
आशनारायण पटेल, म�जरु अ�सारी, अिनलकुमार 
िसंह, िवजयकुमार साह र मिनल ब�नेतसमेतले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई पसा� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।९।२२ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राम ुशमा�
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल साउन १७ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CR-००२४, लाग ुऔषध 
खैरो िहरोइन, राजकुमार बरही िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीबाट २२० �ाम लाग ु औषध फेला 
परकेो देिख�छ । आफूसगँ फेला परकेो होइन भ�ने 
कुरालाई �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ र २८ 
तथा लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१२ अनसुार �ितवादीले �मािणत गराउन सकेको 
दिेखएन । बरामदी लाग ुऔषध �ितवादीको साथबाट 
बरामद भएको देिखएको र मा�ा प�रमाणसमेतलाई 
हेदा� �ितवादीले अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरेका 
होइनन् भनी भ�न सिकने अव�था देिखन नआउने ।

�ितवादीले कल िडटेल र एस.एम.एस. 
निझकाई फैसला भएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर 



20

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, माघ - २

िलएको दिेखए तापिन िनजले स�ु अदालतमा 
सोस�ब�धी �माण बिुझपाउ ँ भ�ने िजिकर िलन 
सकेको देिखदँनै । �ितवादीले अनसु�धान पूवा��ाही 
भएको भ�ने िजिकर िलएको देिखए पिन िनजलाई 
�हरी कम�चारीह�ले फसाउनपुन� कुनै कारण उ�लेख 
गन� सकेको दिेखएन । बरामदी मचु�ुका, �ितवादीको 
मौकाको बयान तथा �ितवेदकह�को बकप�समेतबाट 
यी �ितवादी आरोिपत कसरुमा िनद�ष रहेको देिखन 
नआउने ।

�ितवादीले पोल गरकेा अ�य �यि�ह�लाई 
�हरीले प�ाउ गरी म�ुा चलाउन सकेको नदेिखएको 
अव�था र वारदातको �कृित तथा त�कालीन 
प�रि�थित एवम् �ितवादीबाट बरामद भएको लाग ु
औषधको मा�ासमेतलाई �ि�गत गदा� र �ितवादीको 
हैिसयतसमेतलाई िवचार गदा� िनजलाई तोिकएको 
ज�रवाना बढी दिेखन आएकोले ज�रवानास�मको 
हकमा कानूनले तोकेको हदमा रही तजिबजी ज�रवाना 
केही कम गनु�  �यायोिचत ह�ने देिखन आउने ।

तसथ�, पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
�ितवादी राजकुमार बरहीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
१७ (स�) वष� कैद सजाय गरकेो हदस�मको िमित 
२०६९।०९।१७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने र 
ज�रवानाको हकमा केही उ�टी भई िनज �ितवादीलाई 
�.१२,००,०००।- (बा� लाख) ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७३ साल फागनु १२ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-०१९८, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. िव�णु थापासमेत 

जाहेरवालाह�ले बकप� गदा� �ितवादी 
शा�ता थापाले िवदेश पठाउन आफूह�सगँ रकम 
िलएको भनी ��ट�पमा िकटान गरी बकप� गन� सकेको 
दिेखदैँन । िनज शा�ता थापाले िलखतमा सा�ीस�म 
बसेको हो, जाहेरवालाह�बाट रकम िलएको होइन 
भनी बकप� गरकेो दिेख�छ । िनजका सा�ीह�ले 
िनजको िनद�िषता पिु� ह�ने गरी बकप� गरेको 
दिेख�छ । जाहेरवालाको तफ� बाट िलखत कागज 
ग�रिलने �यि� धनराज थापाले बकप� गदा� 
जाहेरवालाह�ले िव�ण ु थापालाई रकम िदएको भनी 
लेखाएको दिेख�छ तर �ितवादी शा�ता थापालाई 
रकम िदएको हो भनी भ�न सकेको अव�था छैन । यस 
अव�थामा िनज �ितवादी शा�ता थापालाई �ितवादी 
िव�ण ुथापाको �ीमती भएको कारणले मा� कसरुदार 
ठहर गन� िम�ने देिखएन । िनजलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
भएको फैसला मनािसब नै देिखने ।

अतः �ितवादी िव�ण ु थापालाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ अनसुार २(दईु) 
वष� कैद र �.२,००,०००।- (दईु लाख) ज�रवाना 
ह�ने, जाहेरवालाह� देवान�द बराल र िखमबहादरु 
थापाले जनही �.६,३३,०००।- (छ लाख ते�ीस 
हजार) र सोको ५०% ले ह�ने हजा�नासमेत �ितवादी 
िव�ण ु थापाबाट भरी पाउने तथा अ�य �ितवादी 
शा�ता थापासमेतले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट भएको 
िमित २०७०।४।२२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक� माया राई 
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभुम् ।
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इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CR-०९९५, �यान 
मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. बाबुराम भुजेल 

जाहेरवाला पीिडतलाई के क�तो चोटपटक 
लागेको हो भ�ने स�ब�धमा हेदा� िनजलाई ख�ुामा 
गोलीगाठँाको छेउमा चोट लागेको देिख�छ भने िमिसल 
सलं�न पीिडतको घाउ जाचँ केस फाराममा �योग 
भएको हितयारमा  Sharp force weapon (Knife), 
पीिडतको अव�थामा Stable र मन� वा नमन�मा 
Not fatal at the time of examination भ�ने 
बेहोरा उ�लेख भएको देिख�छ । जसबाट पीिडतलाई 
�यान नै जान स�ने गरी सवंेदनशील अङ्गमा ग�भीर 
चोटपटक लागेको दिेखदैँन । �यसैगरी ��ततु म�ुाको 
वारदातमा वारदात घिटरहेको अव�थामा ते�ो प�को 
उपि�थित वा �यवधानबाट पीिडतको �यान ब�न 
गएको अव�था रहेको देिखदैँन । य�िप जाहेरवालालाई 
च�कु �हार गरकेो कुरालाई �ितवादीले मौकामा 
तथा अदालतमा �वीकार गरकेो तथा जाहेरवालाको 
ख�ुामा चोट लागेकोसमेत अव�था दिेखदँा �ितवादीले 
जाहेरवालालाई कुटिपटस�म गरकेो देिखने ।

पीिडतको �यान नै जान स�ने गरी 
ग�भीर �कृितको चोट नलागेको, िनजको �यान नै 
िलनपुन�स�मको मनसाय तथा तयारी �ितवादीको 
भएको नदेिखएको तथा वारदात ह�दँाको समयमा 
ते�ो प�को उपि�थित वा �यवधानबाट पीिडतको 
�यान ब�न गएको अव�थासमेत नदेिखएबाट ��ततु 
म�ुामा �यान मान� उ�ोगको कसरु �थािपत ह�न नसिक 
�ितवादीले पीिडतलाई कुटिपटस�म गरकेो देिखदँा 

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ 
बमोिजम कुटिपटमा प�रणत गरी जाहेरवालाले ऐनको 
�यादिभ� सकार गन� आएमा प� कायम गरी दायरीमा 
दता� गरी िदन ुभनी स�ु उदयपरु िज�ला अदालतले 
गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजले गरकेो िमित २०७०।११।१४ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल काि�क ५ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CR-०२०३, लाग ु
औषध, नेपाल सरकार िव. नवराज नेपालीसमेत 

बरामिदत लाग ु औषधको मा�ा हेदा� ४९ 
थान िनषेिधत इ�जे�सन देिख�छ । कुनै ख�रदकता� 
वा अ�य कसैले यी �ितवादीले िब�� िवतरणको 
�योजनको लािग ख�रद गरी स�चय गरकेो भनी �माण  
गजुान� सकेको देिखदँनै । �ितवादी नवराज नेपालीबाट 
बरामिदत लाग ु औषध िनजले सेवन गन� �योजनको 
लािग ख�रद गरकेो भनी अदालतसम� बकप� गरेको 
कुनै ख�रद कता�  वादीले देखाउन नसकेको कोठाबाट 
पिन केही �माण फेला नपरकेो ए�लै प�ाउ परकेो तथा 
बरामिदत लाग ुऔषधको मा�ासमेतको िव�लेषणबाट 
समेत सो लाग ु औषध िनजले सेवनस�म गन� ख�रद 
गरकेो पिु� भए पिन उ� मा�ा िब�� िवतरणको लािग 
ख�रद गरकेो मा�न निम�ने ह�दँा �ितवादी नवराज 
नेपालीलाई लाग ु औषध सेवनको कसरुमा सजाय 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
मनािसब दिेखने ।  

अका� �ितवादी �िवन राजचलको 
हकमा िवचार गदा�, �ितवादी नवराज नेपालीले यी 
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�ितवादीउपर लाग ु औषध सेवन गन� गरकेो भनी 
पोल गरकेो आधारमा िनजलाई �ितवादी कायम गरी 
��ततु म�ुा दायर भएको देिख�छ । िनज �ितवादीबाट 
कुनै लाग ु औषध बरामद भएको पाइदैँन । िनजले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� कसरुमा इ�कार रही 
गरकेो बयानलाई समथ�न ह�ने गरी अदालतसम� बकप� 
ग�रिदएको पाइ�छ । यी दईु �ितवादीबीच त�काल कुनै 
स�पक�  भएको वा पूव� कारोबार भएको भ�ने ज�ता 
अव�थालाई �मािणत गन� त�यय�ु �माण वादी प�ले 
गजुान� सकेको देिखदँैन । यसरी वादी प�ले िनिव�वाद 
�माण�ारा यी �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी �मािणत 
गन� नसकेको अव�थामा व�तिुन� �माणको अभावमा 
सहअिभय�ुको पोलको मा� आधारमा �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर गन� िम�दैन । यसथ�, �माणको अभावमा 
�ितवादी �िवन राजचललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
सो हदस�म समेत मनािसब देिखने । 

तसथ�, लाग ुऔषध बरामद ग�रएको �ितवादी 
नवराज नेपालीले उ� लाग ु औषध सेवन गरकेोमा 
�वीकार गरी अनसु�धानको �ममा र अदालतसम� 
समेत बकप� ग�रिदएको तथा िनजबाट बरामिदत 
लाग ु औषधको मा�ाको िव�लेषणसमेतबाट िनजलाई 
लाग ुऔषध िब�� िवतरणको कसरुमा ठहर ह�नस�ने 
नदिेखएको तथा अका� �ितवादी �िवन राजचलउपरको 
अिभयोग दाबी �माण�ारा पिु� ह�न नसकेको आधारमा 
�ितवादी नवराज नेपालीलाई लाग ु औषध सेवनको 
कसरुमा सजाय गरी �ितवादी �िवन राजचललाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६६।१०।१९ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ७ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७०-WO-०६५१, 
उ��ेषण, पदमबहादुर ख�ी िव. िनजामती िकताबखाना 
ह�रहरभवन, पु�चोकसमेत 

िनवेदकले आ�नो िनवेदन िजिकरमा उ�लेख 
गरकेो िमित २०७०।४।१० देिख िमित २०७० साल 
पसु मसा�तस�म बढी उपयोग गरकेो तलब, भ�ा 
कम�चारी स�चयकोष, बीमा, थप चाडपव�बापतको 
�.१,३५,७३१।९४ (अ�े�पी एक लाख प�तीस 
हजार सात सय एकतीस �पैया ँचौरान�बे पैसा) क�ा 
भएपिछ मा� िनव ृि�भरण पाउने गरी तयार ग�रएको 
िनविृ�भरणको अिधकारप�लाई िनवेदकले आ�नो 
�ितकूलतामा पिन �वीकार गरी �हण ग�रसकेको 
दिेखएको तथा यसै �कृितको िववादमा (०६८-WO-
०७८८, आदेश िमित २०७१।९।१ मा) िनवेदक आफँैले 
भरकेो िसटरोल फाराममा उि�लिखत ज�मिमितको 
आधारमा िनजामती िकताबखानाले अवकाश प� 
िनवेदकलाई �ेिषत गरकेो र सो प�लाई �यवहारतः 
�वीकार गरी पे�सनप�ा बनाइसकेको अव�थामा �रट 
जारी नह�ने भनी िस�ा�त �ितपादन भएको ह�दँासमेत 
हाल िनवेदकको ��ततु �रट िनवेदनमा उ�लेख 
ग�रएबमोिजम �रट जारी ह�न स�ने अव�था नदेिखने ।

तसथ� िवप�ी िनजामती िकताबखानाले 
िनवेदकलाई उ� अवकास ह�ने अविधप�ात् को 
िनवेदकले �ा� गरकेो उ� सेवा सिुवधाबापतको रकम 
क�ा ह�ने गरी �ेिषत गरकेो सो प�लाई �यवहारतः 
�वीकार गरी िनवेदकले पे�सनप�ा बनाइसकेको यस 
अव�थामा िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी गन� 
िम�ने नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः शरुथ�साद ितम�सेना
इित सवंत् २०७४ साल जेठ ३० गते रोज ३ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-RC-०१५३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. रोजन राई 

मतृक र �ितवादी सहोदर दाज ु बिहनीका 
नाताका रहेको र �ितवादीको ज�मदता�को �माणप�को 
�ितिलिप हेदा� वष� १६ को मा� दिेखई मतृकले बिहनीसगँ 
मोबाइल मा�दा निदएको �रसको कारण िनजलाई 
दाउराले िहका�ई मरकेो र सोबाहेक अ�य मानु�पन� 
कारणसमेत रहे भएको नपाइएको भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । प�रवार�ितको िवत�ृणा भई मानिसक �पमा 
प�रवार�ित आवेगको अव�था िसज�ना भएका कारण 
�यान मन� गएको प�रि�थितसमेतलाई �ि�गत गरी हेदा�  
�ितवादी रोजन राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
चक� ह�ने िच�ले देखेको अव�था ह�दँा मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनजलाई ८ (आठ) वष� 
मा� कैद सजाय गन� गरी उ�च अदालत, िवराटनगर, 
अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट �य� भएको राय 
मनािसब नै देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी रोजन राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई अ.ब.१८८ नं. बमोिजम िनजलाई आठ 
वष� कैद सजाय गन� राय �य� गरी उ�च अदालत, 
िवराटनगर, अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गाको िमित 
२०७३।९।१९ को रायसिहतको फैसला िमलेको 
देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २३ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CI-१०११, �ितपूित�  
भराई ज�गा यथावत् कायम गराई पाऊँ, सुवासच�� 
संघई िव. सािनमा माई हाइ�ोपावर िलिमटेड, के.का. 
न�साल काठमाड� 

ज�गाको �ितपूित� भराई निदएको र 
�ितपूित�को रकम दाबीभ�दा कम भराई िदएको 
भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� �ितवादी 
सािनमा माई हाइ�ोपावर िलिमटेडले हाइ�ोपावरको 
ड्यामलगायतको संरचना िनमा�ण गदा� पनुरावेदक 
वादीलाई �ित पगेुको भ�ने स�ब�धमा दवैु प�को 
तफ� बाट �ितको िववरणसिहत रकम उ�लेख गरी 
�ितवेदन पेस गरकेो पाइयो । पनुरावेदक वादीको 
तफ� बाट पेस भएको �ितवेदनमा लागत, खच�, िचयाका 
बटुा र खदु मनुाफासमेतको िववेचना गरी �यूनतम 
�.३,७८,०००।- र अिधकतम �.८,९२,८००।- 
�ित रकम िनधा�रण गरकेो र �ितवादी प�बाट पेस 
भएको �ितवेदनमा अथ�ड�स िचयाको लािग �यूनतम 
�.३,८४,५५६।- र अिधकतम �.८,३२,७००।- तथा 
िस.िट.िस. िचयाको लािग �यूनतम् �.२,६७,९७८।- 
र अिधकतम् �.४,९२,०५०।- िनधा�रण गरेको 
पाइ�छ । दवुै प�बाट �ितपूित�को स�ब�धमा अ�ययन 
गरी पेस भएको �ितवेदनलाई आधार िलई पनुरावेदन 
अदालतबाट �ितपूित�  रकम िनधा�रण गरकेो देिखयो । 
ज�गाको छु�ै �ितपूित�को दाबी रहे पिन सोही ज�गामा 
रहेका िचयाका बटुाको �ितपूित� िदई सिकएको 
अव�थामा पनुः ज�गाको छु�ै �ितपूित� पाउ ँ भ�ने 
वादीको पनुरावेदन िजिकर �यायोिचत नदिेखने । 

जहासँ�म म�ुा गदा� लागेको कानून 
�यवसायीको खच� भराई पाउन ु पन� भ�ने पनुरावेदन 
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िजिकर छ म�ुा पदा�को अव�थामा जसको कारणबाट 
म�ुा गनु�पन� कारण उ�प�न  ह��छ सोही प�ले अक� 
प�लाई कानून �यवसायी रा�दा भएको खच�समेत 
भराई िदन ु पन� भनी कुनै पिन कानूनले �यव�था 
नगरकेो अव�थामा कानूनमा �यव�था नै नभएको 
िवषयमा िववेचना गरी रहन पन� नदेिखने । 

अतः उि�लिखत त�य एवम् �माणको 
आधारमा वादी िचया िवकास िनगमले �ितवादीबाट 
�.४,७५,०००।- (चार लाख पचह�र हजार �पैया)ँ 
�ितपूित� भराई िलन पाउने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट िमित २०७१।३।३१ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७०-CI-०३०३, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, सुवासच�� संघई िव. सािनमा 
माई हाइ�ोपावर िलिमटेड, के.का. न�साल 
काठमाड�समेत भएको म�ुा पिन यसै साथ 
रहेको छ ।

इजलास न.ं ६

मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६८-WO-०७७१, उ��ेषण, बुि�राम था� िव. 
भूिमसुधार काया�लय, बिद�या गुल�रयासमेत 

�रट िनवेदकले आ�नो बबुाको म�ृयपु�ात् 
िक.नं. १०९।३५५  ज.िव. १-०-० को ज�गा 
जोतकोड, आवाद नगरी ज�गाधनीलाई बालीसमेत 
नबझुाएको र उ� ज�गाको मोही िजउधन था�को 
म�ृयपु�ात् सो ठाउ ँ छाडी अ�य� गाउमा गई बसेको 
तथा मोहीको लगत क�ा ह�ने भनी भूिमसधुार 

काया�लयबाट िमित २०५१।३।१ मा भएको िनण�यको 
१८ वष�स�म सो स�ब�धमा कुनै खोजखबर नगरी चपु 
लागी बसेको दिेखदँा कानूनी हक अिधकारमा आघात 
पगेुका पीिडतले उिचत समयमा स�बि�धत िनकायमा 
उजरुबाजरु गरी आ�नो हक अिधकारको खोजी 
गनु�पछ�  । आ�नो हक अिधकारको हनन् भएको 
अव�थामा अनिुचत िढलाई गररे ब�नेलाई अदालतले 
समेत सहयोग गन� नस�ने भनी यसै अदालतबाट 
थ�ैु म�ुामा कानूनी िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको 
अव�थामा भूिमसधुार काया�लयबाट िमित २०५१।३।१ 
मा भएको िनण�य बदर ह�न स�ने अव�था नदेिखने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार र �माण 
एवम् यसै लगाउको ियनै िनवेदक र िवप�ीह� समेत 
भएको ०६८-WO-०७६७ समेतका उ��ेषणको �रट 
िनवेदनमा आजै आदशे ह�दँा िलइएका िववेिचत आधार, 
�माणसमेतबाट मोहीको लगत क�ा ह�ने भनी भूिमसधुार 
काया�लय, बिद�याबाट िमित २०५१।३।१ मा भएको 
िनण�य िमलेकै देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चैत १३ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६८-WO-०७७२, उ��ेषण, बुि�राम 

था� िव. भूिमसुधार काया�लय, बिद�या 
गुल�रयासमेत
 § ०६८-WO-०७७०, उ��ेषण, बुि�राम 

था� िव. भूिमसुधार काया�लय, बिद�या 
गुल�रयासमेत
 § ०६८-WO-०७६९, उ��ेषण, बुि�राम 
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था� िव. भूिमसुधार काया�लय, बिद�या 
गुल�रयासमेत
 § ०६८-WO-०७६८, उ��ेषण, बुि�राम 

था� िव. भूिमसुधार काया�लय, बिद�या 
गुल�रयासमेत
 § ०६८-WO-०७६७, उ��ेषण, बुि�राम 

था� िव. भूिमसुधार काया�लय, बिद�या 
गुल�रयासमेत

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-०३१५, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. सुबोध शाह

पीिडतले आफूलाई जबरज�ती करणी गन� 
�यि� मौकामा िचनेको भ�ने दिेखदँैन । अिभयोगप�मा 
उ�लेख भएको पीिडतको उमेर र िनजले अदालतमा 
बकप� गदा� खलुाएको आ�नो उमेरमा िववाद देिखएको 
छ । आ�नो इ�छा िव�� कसैले जबरज�ती करणी गन� 
खो�दछ भने सो अव�थामा पीिडत र पीडकका बीच 
सघंष� ह�न ु�वाभािवक ह��छ । ��ततु वारदातमा �यसरी 
जबरज�ती करणी ह�दँा ह�ने �वाभािवक संघष�का कुनै 
पिन िच� सकेंत पीिडतको शरीरमा रहे भएको भ�ने 
त�य पीिडतको शारी�रक परी�णबाट दिेखएको छैन । 
य�तो अव�थामा पीिडतलाई �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने अव�थाको पिु� भएको नदेिखने । 

पीिडतको उमेरको स�ब�धमा हेदा�  िनजको 
उमेर १४ वष� भनी जाहेरी दरखा�त र अिभयोगप�मा 
उ�लेख गर े तापिन सेती अ�चल अ�पतालको 
उि�लिखत प� तथा पीिडतले अदालतमा बकप� गदा� 
आ�नो उमेर १६ वष� उमेर उ�लेख गरकेोसमेतबाट 

पीिडतको भनाइमा िनि�चतता रहेको देिखदैँन । य�तो 
अव�थामा िनजको उमेर तथा यी �ितवादीले दाबीको 
कसरु गरकेो भ�ने शङ्कारिहत तवरले दाबी पिु� गन� 
�माणको भार वादी प�मा रहने भएकोले यी �ितवादी 
सवुोध शाहले कसरु गरकेो कुरा व�तिुन� �पमा वादी 
प�ले पिु� गन� सकेको नदिेखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
जबरज�ती करणीको १ नं. को कसरुमा सोही महलको 
दफा ३(३) नं. बमोिजम ६ वष� कैद र सोही महलको 
१० र १०(ग) नं. बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट 
�.२०,०००।– �ितपूित�  पाउने ठह�याई कैलाली 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।९।१ मा भएको 
फैसला उ�टी गरी आरोिपत कसरुबाट �ितवादी 
सवुोध शाहले सफाइ पाउने ठहराई पनुरावेदन अदालत 
िदपायलबाट िमित २०७२।१।२२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल साउन २३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१५१९, ठगी, 
नेपाल सरकार िव. मथुरादेवी धानुकसमेत

जाहेरवाला र �ितवादीबीच यासा�ग�ुबा 
ख�रद िब��को �यापा�रक कारोबारमा कम प�रमाणको 
सामान िदएको भ�ने जाहेरवालाको भनाई रहेको र 
जाहेरवालाले भने भ�दा अिधक प�रमाणको यासा�ग�ुबा 
िदएको भ�ने �ितवादीको िजिकर रहेको दिेख�छ । 
य�तो �यापा�रक कारोबारको िवषयलाई मलुकु� ऐन, 
ठगीको महलको १ नं. को प�रभाषािभ� पछ�  भनी भ�न 
िम�ने नदेिखने । 

�ितवादी गोिव�दबहादरु धानकुले िमित 
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२०६९।५।४ मा २५ िदनस�म मोहन िम�लाई 
खोजतलास गन� र िनज फेला नपर े बाकँ� रहेको 
रकम �. ७० लाख ५० हजार आफूले िदनेछु, िदन 
नसके आ�नो जाय जेथा घरघरानाबाट असलुउपर 
गन� म�जरुी छ भनी कागज गरी सहीछाप गरी िदएको 
देिख�छ । यसरी ठगी गरकेो भिनएको रकम प�� 
रकम बझुाउने भाखा िदई कागज गरकेोले ठगी गन� 
भिनएका गोिव�दबहादरु धानकु असामी र जाहेरवाला 
फुवा� िछ�रङ तामाङ साह� भएकोले सो पि�एको 
रकम स�े साचँो ठहर ेलेनदेन �यवहारबमोिजम नै ह�ने 
देिखन आयो । य�तो ि�थितमा जाहेरवालालाई यी 
�ितवादीह�ले ललाई फकाई गफलतमा पारी सहमित 
गराएको भ�ने देिखदैँन । यसरी वारदात नै ठगीको 
नदिेखएको अव�थामा ठगीको वारदात ठहर गन� िम�ने 
देिखदँनै । य�तो �यापा�रक कारोबारको रकम ठगीको 
प�रभाषािभ� पन� नदेिखई लेनदेनको िवषय देिखदँा 
��ततु म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २७ बमोिजम जाहेरवालालाई िझकाई िनजले 
सकार गरमेा वादी प� कायम गरी ��ततु म�ुाको 
िमिसलबाट �चिलत कानूनबमोिजम कारबाही िकनारा 
गनु�पन� देिखन आउने ।

तसथ� स�ुले �ितवादी गोिव�दबहादरु 
धानकुलाई दोषी ठहर गरी सजाय गन� र अ�य  
�ितवादीह� मथुरादेवी धानकु, िवनोद धामी र 
मोहनराज िम�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
ठह�याएको फैसला उ�टी भई सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २७ ले सरोकारवाला जाहेरवालाले 
दिुनयावँादी देवानी म�ुाको �पमा कारबाही चलाउन 
�वीकार गरे यसै म�ुाको िमिसलबाट जो जे ब�ुनपुन� 
बझुी कारबाही िकनारा गनु�होला भनी स�ु दाचु�ला 
िज�ला अदालतमा पठाइिदने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरबाट िमित २०७२।४।२५ मा 

भएको  फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल साउन २३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-CR-१४९८, लाग ुऔषध 
(डाइजेपामसमेत), नेपाल सरकार िव. कुनाल नेपाली 
(दमाई)

बरामदी लाग ुऔषध भिनएकोम�ये फेनारगन 
�ितबि�धत लाग ु औषध रहेको भ�ने देिखदँैन । 
�ितवादीका साथबाट बरामद भएको लाग ु औषधको 
प�रमाणलाई हेदा�  ठूलो अिधक प�रमाणको भ�न 
िम�ने देिखदँैन । बरामदी लाग ु औषधका स�ब�धमा 
�ितवादीको ठूलो आपरािधक स�जालसगँ संल�नता 
रहेको पिन देिखदँनै । यसभ�दा अगािड य�तै 
�कृितका आपरािधक काय�मा यी �ितवादीको 
संल�नता रहे भएको पिन िमिसलबाट देिखएन । 
�ितवादीबाट बरामद भएको लाग ु औषध कोही 
कसैलाई िब�� गन� लागेको अव�थामा �ितवादी प�ाउ 
परकेो भ�ने िमिसल संल�न कागजातबाट देिखन 
आएन । �ितवादीले मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� 
कागज गदा� आ�नो पिन सेवन गन� बानी भएको ह�दँा 
िवकु देउलासम� लाग ुऔषध प�ुयाएबापत सेवन गन� 
पाउने भएकाले लाग ुऔषध बोक� �याएको भ�ने बेहोरा 
उ�लेख गरकेो दिेखयो । अदालतसम� �ितवादीले 
गरकेो बयानमा आफूले सेवन गन� �याएको भनी िब�� 
िवतरणको कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो देिखयो । 
��ततु म�ुामा लाग ुऔषधको िब�� िवतरणको काय� 
�ितवादीबाट भएको िमिसल संल�न कागजातबाट पिु� 
भएको नपाइने ।

तसथ� उपयु�� िववेिचत आधार, कारण, 
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�माणबाट �ितवादी कुनाल नेपाली दमाईले लाग ु
औषध िब�� िवतरणको कारोबारको कसरु गरकेो 
त�य िमिसल संल�न कागजातबाट �थािपत भएको 
नदिेखएको र लाग ु औषध सेवनको कसरुस�म भए 
गरकेो अव�था िमिसलबाट दिेखन आएको ह�दँा 
बरामद भएको लाग ु औषधको मा�ा एवम् वारदातको 
�कृितसमेतबाट �ितवादीलाई लाग ु औषध िनय��ण 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को देहाय (ज) अनसुार 
सेवनस�मको कसरुदार ठहर गरी िनज �ितवादी कुनाल 
नेपाली दमाईलाई २(दईु) मिहना कैद र �.२०००- 
(दईु हजार) ज�रवानाको सजाय गरी लाग ुऔषध िब�� 
िवतरणतफ� को अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः लोकबहादरु हमाल
क��यटुरः िमन ुशाही
इित संवत् २०७३ साल जेठ १ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-०६१३, लाग ुऔषध (खैरो 
हेरोइन), नेपाल सरकार िव. रमेशकुमार यादव

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� लाग ु
औषध आफूबाट बरामद नभएको, आफू सेवनकता�स�म 
भएको र मौकाको बयान आ�नो �वइ�छाको नभएको 
भनी बयान गर ेतापिन उ� बयान बेहोरालाई व�तिुन� 
�माणह�बाट पिु� गन� गराउन सकेको देिखएन । 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १२ ले 
आ�नो साथमा रहेको लाग ुऔषध कानूनी अि�तयारी 
�ा� गरी राखेको �मािणत गन� भार �ितवादीमािथ 
राखेको स�दभ�मा ��यथ� �ितवादीले उ� दफा १२ 
बमोिजमको �माण प�ुयाउने भार पूरा गन� सकेको 
पिन दिेखएन । अतएव: ��यथ� �ितवादी लाग ुऔषध 

(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(ङ) र (च) 
बमोिजमको कसरु कायम गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट भएको फैसला मनािसब देिखन आउने ।

पनुरावेदन अदालत हेट�डाले �ितवादीलाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (ङ) 
र (च) को कसरु कायम गरी सोही ऐनको दफा १४(१) 
(छ) (१) बमोिजम ५ वष� कैद र �.५००० ज�रवाना 
गरतेफ�  वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर रहेको 
दिेखएन । जहासँ�म सोही ऐनको दफा १४(१)(ज) र 
(झ) को िवषयमा केही नबोिलएको भ�ने स�ब�धमा हेदा�  
��यथ� �ितवादीबाट बरामद भएको लाग ु औषधको 
प�रमाण र कसरुको मा�ासमेतलाई िवचार गरी ऐनको 
दफा ४ (ङ) र (च) को कसरु कायम गरी ऐनको दफा 
१४(१)(छ)(१) बमोिजम ५ वष� कैद र �.५०००।- 
ज�रवाना ह�ने गरी ठूलो हदको सजाय भइसकेपिछ 
सोही ऐनको दफा १४(१)(ज) र (झ) बमोिजमको पिन 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
��यथ� �ितवादी रमेशकुमार यादवलाई स�ु िज�ला 
अदालतले लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४ ४(छ) बमोिजम सेवनतफ� को कसरु कायम 
गरी सोही ऐनको दफा १४(१)(ङ) बमोिजम ४ मिहना 
१५ िदन कैद गरकेो फैसला केही उ�टी गरी ��यथ� 
�ितवादीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४(ङ) र (च) बमोिजमको कसरु कायम गरी सोही 
ऐनको दफा १४(१)(छ) (१) बमोिजम ५ वष� कैद र 
�.५०००।- ज�रवाना ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७१।०५।१५ को फैसला िमलेको 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
इित संवत्  २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ मा शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७२-WO-०६३०, 
उ��ेषण / परमादेश, ल�क� शमा� िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

िनवेदकको िनवेदन लेखबाट िनजका बाब ु
रामलाल शमा�ले आ�ना बाब ुआमाको सानो उमेरमा 
नै �वगा�रोहण भएको कारणले नाग�रकता �ा� गन� 
नस�न ुभएको भनी उ�लेख गरबेाट अ�यथा �मािणत 
नभएस�म िनवेदकका बाबलेु नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� �ा� नगरकैे आधारमा िनज नेपाली नाग�रक 
होइनन् भनी अनमुान गन� िम�ने नदेिखने ।

िनवेदकको ज�मिमित २०४८।४।२८ मा 
भएको भ�ने दिेखएको र िनजक� आमा इ�दकुुमारी 
थापाले िमित २०३९।९।२३ मा नै ना.�.नं.८११३-
२९१६ को नेपाली नाग�रकता �माणप� �ा� 
ग�रसकेको देिखएबाट यी िनवेदकले वशंजको नाताले 
आमाको नाग�रकताको आधारमा िमित ०७१-१२-०३ 
मा �ा� गरकेो ना.�.नं.३१-७१-११२५९ को नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� संिवधान र कानूनअनकूुल नै 
रहेको देिखने ।

अत: िनवेदकको नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� र� गन� ��यथ� िज�ला �शासन काया�लय, 
हेट�डा मकवानपरुको िमित २०७१।१२।८ को 
िनण�यबाट िनवेदकलाई रोजगारी, पिहचान र राि��यता 
एवम् जीवनको अिधकारसगँ अ�तरस�बि�धत 
आधारभूत अिधकारबाट वि�चत गरकेो र िनवेदनमा 
उ�लेख भएबमोिजम िनजको संिवधान र कानून�द� 
हकमा आघात पगेुको अव�था दिेखन आएकोले 
िनवेदकका नामको नाग�रकता �माणप� र� गन� 
गरकेो िज�ला �शासन काया�लय, मकवानपरुको िमित 
२०७१।१२।८ को िनण�य उ��ेषणको आदेश जारी 

भई बदर ह�ने ठहछ�  । साथै िनवेदकका नाममा वंशजको 
नाताले नेपाली नाग�रकताको �माणप� जारी गनु�  भनी 
��यथ� िज�ला �शासन काया�लय, मकवानपरुका 
नाममा परमादशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: च��शेर राना 
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३१ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-०७१८, परमादेश, 

ल�क� शमा� िव. िज�ला �शासन काया�लय 
मकवानपुर हेट�डासमेत भएको म�ुा पिन 
यसैसाथ रहेको छ ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७१-CR-१५३६, ०७१-CR-
१५३७ र ०७१-CR-१५३८, ०७२-CR-०१४८ 
र ०७२-RC-०११८, कत��य �यान, डाकँा, सुिदप 
भो�जन तामाङ िव. नेपाल सरकार, पासाङ �याङ्वो 
िव. नेपाल सरकार, सानुका�छा दोङ तामाङसमेत िव. 
नेपाल सरकार, गोपाल दोङ तामाङ िव. नेपाल सरकार 
र नेपाल सरकार िव. राजु �े�

�ितवादीह�म�येका राज ु �े�, गोपाल 
दोङ तामाङ र मामा पदम भ�ने पासाङ �याङ्वोले 
मतृकह� च��माया थापा र ल�मी थापाको मखु थुनी, 
घाटँी कसी मारकेो र अ� �ितवादीह� सानकुा�छा 
दोङ, िव�ण ुतामाङ र संजीव लामाले मतृकह�को हात 
ख�ुा समाई बाधँी भा�न उ�कन निदने काय�मा जटेुका 
र �ितवादी सकेु भ�ने सिुदप भो�जनले मतृकह�को 
घरबािहर बसी मािनस हेरी रके� गरी मतृकलाई मान� 
काय�मा संयोग पारी वारदात�थलमा उपि�थत भई 
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सहयोगसमेतका काय� गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�ले 
डाकँा गरी �.७,६६,६२७।- को धनमाल लगेको भनी 
अिभयोग दाबी िलएको देिखए तापिन �ितवादीह�बाट 
�.२,४५,५३१।५० बराबरको धनमाल मा� बरामद 
भएको दिेख�छ । िमिसल सलं�न कागज �माणह�बाट 
बरामद ह�न नसकेको डाकँा गरी लिगएको भनी अिभयोग 
दाबी िलएको गहना र नगदका हकमा वादी प�ले कुनै 
ठोस �माण पेस गन� सकेको दिेखदँैन । �माणको शू�यता 
रहेको अव�थामा दाबी ग�रएबमोिजमका  बरामद ह�न 
नसकेका गहना र नगदसमेत �ितवादीह�ले डाकँा 
गरी लगेका ह�न् भनी अनमुानको भरमा कसरु कायम 
गनु�  फौजदारी �यायका मा�य िस�ा�तसमेतको 
आधारमा समेत �ितकूल ह�ने देिखदँा बरामद भएको 
�.२,४५,५३१।५० बराबरको धनमालस�म डाकँा 
गरी लगेको देिखने ।

�ितवादीह� उपरको िकटानी जाहेरी, 
मतृक�यका शरीरका िविभ�न भागमा चोट रहेको भ�ने 
लासजाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, मौका तथा 
अदालतसम�को �ितवादीह�को सािबती बयान, 
उ� सािबतीलाई समथ�न ह�ने गरी मौकाको कागज 
गन� �यि�ह�ले गरकेो बकप� तथा गहना र नगद 
�.२,४५,५३१।५० समेत �ितवादीह�बाट बरामद 
भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकासमेतका िमिसल सलं�न 
�माणह�बाट देिखदँा �ितवादीह�लाई राज ु �े�ठ, 
गोपाल तामाङ र मामा पदम भ�ने पासाङ �याङ्वोलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ (३) नं. 
बमोिजम जनही सव��वसिहत ज�मकैद र मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलको १४ (४) नं. अनसुार बरामद भएको 
िबगो �.२,४५,५३१।५० को डेढी बढाई जनही �. 
३,६८,२९७।२५ ज�रवाना र जनही ६ (छ) वष� कैद 
सजाय ह�ने, �ितवादीह� सानकुा�छा दोङ तामाङ, 
िव�ण ु तामाङ र सिंजव लामा दोङलाई मलुकु� ऐन, 

�यानस�ब�धी महलको १३ (४) नं. बमोिजम जनही 
ज�मकैद र मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४ (४) नं. 
अनसुार बरामद भएको िबगो �.२,४५,५३१।५० 
को डेढी बढाई जनही �.३,६८,२९७।२५ ज�रवाना 
र जनही ६ (छ) वष� कैद सजाय ह�ने, �ितवादी सकेु 
भ�ने सिुदप भो�जनलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(२) नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद र 
चोरीको महलको १४(४) नं. अनसुार बरामद भएको 
िबगो �.२,४५,५३१।५० को डेढी बढाई जनही 
�.३,६८,२९७।२५ ज�रवाना र ६(छ) वष� कैद 
सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु फैसलालाइ सदर गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला �माण 
मू�याङ्कनको रोहमा अ�यथा गनु�पन� नदेिखदँा िमलेकै 
दिेखन आउने ।

मतृक�य ल�मी थापा र च��माया थापाको 
ह�या गरी डाकँासमेत गन� काय�मा यी �ितवादी 
राज ु �े� म�ुय योजनाकार रही सलं�न रहेको कुरा 
िनिव�वाद�पमा पिु� भएको देिखदँा िनजलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गरी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसलासमेत साधकको रोहमा 
मनािसब नै देिखने ।

�ितवादीले माग गद�मा अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम सजाय घटाउन िम�ने दिेखदैँन । यो 
�यायकता�ले गन� िववेक�  िनण�य हो । मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. मा �ितवादीह�लाई भएको सजाय चक� पन� 
दिेखएको िच�मा लागेमा घटाउन सिकने भ�नेस�म 
�यव�था रहेको देिख�छ । यसरी िच�मा ला�दैमा 
आ�मिन� ढंगबाट कम सजाय गन� पाइने भ�ने होइन । 
कम सजाय ह�न वारदातको अव�था, �ितवादीले िदएको 
बयान, अपराधको मा�ा र घटना भएको अव�थालाई 
िवचार गरी चक� पन� गएको िमिसल �माणबाट प�्ुयाइ ँ



30

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, माघ - २

भएको ह�नपुन� । 
वारदात ह�दँाको अव�था �ितवादीह�ले 

गरकेो काय� र अपराध ह�दँाको ि�थितसमेतलाई 
हेदा�   �ितवादीह�ले योजनाब� ढंगबाट सिुतरहेका 
आमा छोरीलाई कपडाले मखु थुनी हातख�ुा बा�ँने 
र समा�ने काय� गरी िवभ�स त�रकाबाट ह�या गरकेो 
देिख�छ । यसरी यी �ितवादीह�ले मतृकलाई 
�ूरतापूव�क योजनाव� ढंगले कत��य गरी मारकेो ह�दँा 
यस अव�थामा अ.बं.१८८ नं. �योग गरी सजायमा 
छुट ह�नपन� भनी �ितवादीह�ले िलएको  पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारण 
र �माणह�समेतबाट स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।१२।१९ को फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७१।१२।३ मा भएको फैसला पनुरावेदन गन� 
�ितवादीह�को हकमा पनुरावेदनको रोहमा र साधक 
जाहेर भएका �ितवादीको हकमा साधकको रोहमा 
समेत िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित सवंत् २०७४ साल असार २१ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०६९-CR-०६२१, मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. वीरबहादुर कामी

�ितवादीले आिथ�क ि�थित कमजोर रहेक� 
पीिडत यी जाहेरवालीलाई �लोभनमा पारी धािदङ 
जाउ ँ भनी भारतितर लगी बेचिबखन गन� उ�े�यले 
क�चनपरुको बेलौरी प�ुयाएको भ�ने कुरा पीिडतको 
जाहेरी, मौकाको पीिडतको बयान, �वयम् �ितवादीको 
अनसु�धान अिधकारीसम�को सािबतीबाट दिेखने ।

बेलौरीका भवानी�साद �े�ठले पीिडतले 
उनको पसलमा िचसो ख�रद गदा� अङ्कल यो 
धािदङ बजार हो भनी मलाई सोधेक�ले शंका लागी 
आफूले �हरीलाई खबर गरकेो भनी मौकामा कागज 
लेखाइिदएका छन् । पीिडतले अदालतमा बकप� 
गदा� जाहेरी तथा मौकाको बयानलाई थप पिु� 
गरके� िछन् । �ितवादी वीरबहादरु कामीले यी 
जाहेरवालीसगँ बेलौरीस�म पगेुको कुरा मौकामा तथा 
अदालतको बयानमा �वीकार गरकैे छन् । आफूले 
बेचिबखन गन� उ�े�यले जाहेरवालीलाई नलगेको भ�ने 
तक� लाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनय��ण 
ऐन, २०६४ को दफा ९ बमोिजम आफू कसरु गरेको 
कुरामा िनद�िषताको �माणको भार यी �ितवादीले 
प�ुयाउन सकेको नदेिखने ।

मािथ िववेिचत त�य आधार र 
कारणह�समेतबाट यी �ितवादीले पीिडत 
जाहेरवालीलाई बेचिबखनको उ�े�यले काठमाड�देिख 
क�चनपरुको बेलौरीस�म प�ुयाएको पिु�ट भएको 
छ । �ितवादीको उ� काय� मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार िनय��ण ऐन, २०६४ को दफा १५ को 
१(ङ)(२) बमोिजम दिेखई स�ु िज�ला अदालतले 
�ितवादीलाई कैद वष� १० र �.५०,०००।- ज�रवाना 
गन� गरकेो फैसला केही उ�टी गरी पीिडत १५ वष�क� 
बािलका ह�दँा �ितवादीलाई कैद वष� १० र ज�रवाना 
१,००,०००।- ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखन 
नआउने ।

�ितवादीले पीिडत जाहेरवालीलाई 
बेचिबखनको िनिम� नेपालबािहर प�ुयाएको भ�ने 
िमिसल संल�न �माण कागजबाट नदिेखएबाट 
उि�लिखत ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) को दाबी तथा 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । पनुरावेदनप�मा 
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िलएको �ितपूित�को िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� 
�ितवादीको म�ृय ु भइसकेको भ�ने म�ृयदुता�को 
�माण पेस भएको दिेखन आएकोले अपराधीको 
म�ृयसुगँ अपराधको पिन म�ृय ुह�ने फौजदारी �यायको 
िस�ा�तअनसुार सो िजिकरको स�ब�धमा पिन थप 
िववेचना ग�ररहन ुनपन� ।

तसथ�, �ितवादीलाई कसरुदार ठहर 
गन�गरी भएको स�ुको फैसला केही उ�टी गरी 
ज�रवानास�म थप ह�ने ठहर भई भएको पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरको िमित २०६९।३।२० 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । �ितवादी वीरबहादरु कामीको म�ृय ु भएको 
�माण पेस भएको देिखदँा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
३ नं. मा ज�रवाना कैद वा िवश�द लागेको मािनस 
सो असलु नह�दँै म�यो भने ऊ मरपेिछ माफ ह��छ 
भ�ने कानूनी �यव�थाअनसुार िनजका नाउमँा रहेको 
कैद तथा ज�रवानाको लगत क�ा ग�रिदन ुभनी स�ु 
िज�ला अदालतमा लेखी पठाउने ।
इजलास अिधकृतः ह�रहर पौडेल                      
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल जेठ १७  गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-CR-००७३ र ०७१-CR-
०३१९, जबरज�ती करणी, खिलल िमयाँ िव. 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. मोह�मद इमरान 
िमयाँसमेत

�ितवादी मो.विकल भ�ने मोह�मद खिलल 
िमयाउँपर िकटानी जाहेरी परकेो, यी �ितवादीले 
मौकामा आफूले पीिडतलाई जबरज�ती करणीको 
कसरु गरकेोमा सािबत भई बयान गरकेा, वारदातमा 

साथै रहेका अका� �ितवादी इमरान िमयालेँ मौकामा 
बयान गदा�  यी �ितवादी खिलल िमयालेँ जाहेरवालीसगँ 
केही गफ गनु�छ भनी भा�साकोठामा गएका र धेर ै
समयस�म बािहर निन�केकोले आफू सो �थानबाट 
घरतफ�  लागेको भनी लेखाइिदएका, जाहेरी बेहोरालाई 
पिु�ट ह�ने गरी पीिडत जाहेरवालीले अदालतमा 
बकप� गरके�, बिुझएका मािनसह�ले समेत यी 
�ितवादीउपरको अिभयोगलाई पिु�ट ह�नेगरी बकप� 
ग�रिदएका, यी �ितवादीले अदालतको आ�नो इ�कारी 
बयानलाई पिु�ट ह�ने गरी �माण पेस गन� नसकेको 
अव�था ह�दँा यी �ितवादीले पीिडत जाहेरवालीलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो पिु�ट ह�नआएकोले यी 
�ितवादीलाई दोषी ठहर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

�ितवादी इमरान िमयाउँपर िकटानी जाहेरी 
परकेो र जाहेरीलाई पिु�ट गन� गरी बकप� भएको 
दिेखए तापिन यी �ितवादी घटना वारदात ह�दँा १६ 
वष�भ�दा कम उमेरको दिेखनकुा साथै आफूले कसरु 
गरकेोमा पूण��पमा इ�कार रही मौकामा बयान गरकेा, 
उ� बयानमा आफू जाहेरवालीको भा�सा घरिभ� 
नपसी बािहर बसेको, जाहेरवालीसगँ गफ गछु�  भ�दै 
िभ� पसेका अका� �ितवादी खिलल िमया ँधेर ैबेरस�म 
नआएकाले आफू घरतफ�  िहडेँको भनी लेखाइिदएका 
छन् । �यसैगरी यी �ितवादी अदालतसम�को बयानमा 
समेत पूण��पले कसरुमा इ�कार रही बयान गरेका 
छन् । यी �ितवादीले जाहेरवालीको घरमा जानसु�मको 
त�य �वीकार गद�मा वारदात घटाएको वा कसरु 
�वीकार गरकेो भ�न  यिु�सङ्गत ह�दैँन । ब�चाले 
झटु बो�न जा�दैन भ�ने हा�ो मा�यताअन�प पिन यी 
�ितवादी इमरान िमयालेँ कसरुमा पूण��पले इ�कार 
रहेको कुरालाई �माणमा �हण गनु�पन� ह��छ । तसथ� 
यी �ितवादी इमरान िमयालँाई कसरु ठहर गरी भएको 
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स�ुको फैसला उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा 
गनु�पन� नदिेखने । 

�ितवादीम�येका इमरान िमयालेँ अिभयोग 
माग दाबीबमोिजमको आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने भएपिछ �ितवादीम�येका विकल भ�ने खिलल 
िमयाकँो हकमा स�म कसरु कायम भई ठहर भएको 
अव�था ह�दँा सामूिहक भ�ने अव�थाको िसज�ना नै 
भएको नदिेखएपिछ सामूिहक जबरज�ती करणी ठहर 
गरी थप सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी प�ुन 
स�ने अव�था नदेिखने । 

मािथ िववेिचत आधार �माण र कारणह�बाट 
समेत स�ुको फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीम�येका 
मोह�मद खिलल िमयालँाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको ३(४) नं. को कसरुमा ६ वष� कैद 
सजाय र िनज �ितवादीबाट पीिडत जाहेरवालीले 
�.२५,०००।- �ितपूित� भराई िलन पाउने र अका� 
�ितवादी इरफान भ�ने इमरान िमयालेँ आरोिपत 
कसरुको अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी 
भएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७०।११।२० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर   
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः ह�रहर पौडेल
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल जेठ १७  गते रोज ४ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CI-०९५५, लेनदने, 
हासीम ह�वाई िव. भोला पटहर

�ितवादीले करकापमा पारी लेनदेनको 
कागज गराएको हो भनी िजिकर िलए तापिन सोतफ�  
�ितवादीले कहीकँतै उजरु बाजरुसमेत गरकेो 

दिेखदैँन । �ितवादीका सा�ीले �ितवादीले रकम िलएको 
होइन भनी उ�लेख गरी �ितवादीको िजिकरलाई 
समथ�न गन�गरी गरेको बकप� �ितवादीले पेस गरेका 
अ�य �माणकागजबाट पिु� ह�न सकेको देिखदँैन । 
िलखतका सा�ीले अदालतसम� गरकेो बकप�मा रकम 
�ितवादीले िलएको हो भनी बकप� ग�रिदएकोमा सो 
कुरालाई �ितवादीले कुनै व�तिुन� �माण�ारा ख�डन 
गन�समेत सकेको देिखदैँन । �ितवादीले िलखतमा 
भएको आ�नो सहीछापस�मलाई �वीकार गरेको 
दिेखएको, िफराद पन� अविधस�ममा पिन करकापपूण� 
त�रकाबाट कागज भएको हो र िलखतका सा�ीले 
गरकेो बकप�लाई झ�ुा हो भनी किहकँतै उजरुीस�म 
गरकेो नदिेखएको अव�थामा केवल �ितवादीकै 
�ितवादका आधारमा मा� वादी �ितवादीबीच भएको 
लेनदेनको काय�लाई जालसाजीपूण� त�रकाबाट भएको 
हो भ�न िम�नेसमेत नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट भएको फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा िमलेकै दिेखदँा �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारण र 
�माणबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी भएको 
स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको िमित २०७२।२।१९ 
को फैसला उ�टी गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट भएको िमित २०७२।११।३० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास  अिधकृतः मिनराम �वाली
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल असार २५ गते रोज २ शभुम्  ।

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६९-CI-१२७३, िनखनाई 
दता� ग�रपाऊँ, लाल�साद यादव िव. च��दवे �साद 
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यादवसमेत 
पनुरावेदक वादीले न.नं. ५ को नहरबाट 

िसचँाइ गन� बाधा पन� भ�ने िजिकर िलएतफ�  िवचार 
गदा� िनज वादीको साधँस�म सो नहरबाट उ�र पूव�तफ�  
न.नं. ३ को कुलो रहेको र सो कुलो परापूव�कालदेिख 
रही आएको र हालस�म यथावत् रहेको तथा यी 
पनुरावेदक वादीसमेतले सो कुलोबाटै िसचँाइसमेत 
ग�रआएको भ�ने कुरामा िववाद देिखएको छैन । �य�तो 
सािबकदेिख चिलआएको कुलो बाधँ बाटोज�ता 
कुराह� कसैले रो�न नपाउने ह�दँा �ितवादीले रोक� 
िसचँाइसमेतमा बाधा प�ुयाएमा मलुकु� ऐन, ज�गा 
आवाद गन�को महलको १ नं. बमोिजम सोतफ�  दाबी 
िलन स�ने नै देिख�छ । साथै वादीको िक.नं. ३१२ 
को ज�गाको उ�रप�� न.नं. ४ को गोरटेो बाटो 
देिखएसमेतबाट �ितवादीको िक.नं. ३१३ को ज�गा ह�दैँ 
मा� वादीको आवत जावतको िनकास वादीको िक.नं. 
३१२ को ज�गादेिख पूव�तफ�  मा� सीमा जोिडएको भ�ने 
अव�थासमेत दिेखदँैन । तसथ�, दाबीको िक.नं. ३१३ 
को ज�गा सि�धसप�नको ज�गा हो रहेछ भ�न िम�ने 
देिखन नआउने ।

तसथ�, यी वादी �ितवादीह� सिंधयार 
भएकोमा िववाद नभए पिन यी पनुरावेदक वादीको 
िक.नं. ३१२ को साधँ जोिडएको दाबीको िक.नं. ३१३ 
को पूव�तफ�  मा� नहर रहेको भएपिन िववािदत िक.नं. 
३१३ को उ�रमा न.नं. ३ को कुलो रहेको र उ� 
कुलो यी पनुरावेदक वादीको िक.नं. ३१२ को ज�गासगँ 
जोिडएको तथा सोको उ�र न.नं. ४ को गोरटेो बाटो 
रहेको देिखएबाट पनुरावेदक वादीलाई कुलो र बाटोको 
िनकाससमेत रहेको देिखएको ह�दँा िववािदत ज�गा 
िनखनाई पाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी 
भएको स�ु बारा िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 

२०६८।१०।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर   
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ह�रहर पौडेल
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित सवंत् २०७५ साल जेठ १८ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७०-CR-११२६, मोटरसाइकल चोरी, 
नेपाल सरकार िव. सुमन �े�समेत 

�ितवादी राजकुमार भ�ने मंगलबहादरु 
तामाङबाट चोरीको उ� को.३ प ६२६१ नं. को 
मोटरसाइकल न�बर �लेट प�रव�तन गरकेो अव�थामा 
बरामद भएको देिख�छ । यी �ितवादीले मोटरसाइकल 
चोरी गरकेोमा होइन भनी चोरी गरकेोमा इ�कार रही 
मौका र अदालतमा बयान गर ेतापिन सो कुरालाई यी 
�ितवादीले कुनै ठोस एवम् व�तिुन� �माणबाट पिु� 
गन� सकेको अव�था नदेिखएबाट �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ७(क) अनसुार उ� मोटरसाइकल िनजले 
चोरी गरकेो दिेखन आयो । यसरी िमिसल संल�न 
जाहेरी दरखा�त, बरामदी मचु�ुका, जाहेरवालाको 
सनाखत कागज, �.ह. राजे�र सापकोटाले गरेको 
बकप�समेतका �माणबाट �ितवादीह�ले मलुकु� 
ऐन, चोरीको महलको १ नं. बमोिजमको कसरु 
अपराध गरकेो पिु� ह�न आयो । य�तो ि�थितमा 
िनज �ितवादीलाई सोही महलको १२ नं. बमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा सो नगरी यी �ितवादी मंगलबहादरु 
तामाङलाई मितयारस�म कायम गरी चोरीको २० नं. 
बमोिजम सजाय गरकेो स�ुको फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।१२।४ को 
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फैसला सो हदस�म �ूिटपूण� देिखन आउने । 
िबगोको स�ब�धमा हेदा�, बजाज अटो 

िलिमटेडले चोरी भएको मोटरसाइकलको त�कालको 
मू�य भनी �.१,४९,९००।- (अ��पी एक लाख 
उन�चास हजार नौ सय �पैया)ँ खलुी आएको 
देिखएको अव�थामा हालको मू�य कायम गरी िबगो 
कायम गन� मनािसब नह�ने ह�दँा िबगो �. १,४९,९००।- 
(अ��पी एक लाख उन�चास हजार नौ सय �पैया)ँ 
कायम गरकेो स�ुको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६९।१२।४ को फैसला 
सो िबगोको स�दभ�मा िमलेको देिखदँा चोरी भएको 
मोटरसाइकलको िबगो �.१,६५,९००।- (अ��पी 
एक लाख प�स�ी हजार नौ सय �पैया)ँ कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी समुन �े�ले मौका र अदालतमा 
बयान गदा� आरोिपत कसरुमा पूण� इ�कारी रही 
बयान गरकेो देिख�छ । चोरीको मोटरसाइकल 
िनजबाट बरामद भएको अव�था पिन नरहेको तथा 
वादी नेपाल सरकारले उ� चोरीको वारदातमा 
यी �ितवादीसमेत सलं�न रहेको देिखने कुनै ठोस 
एवम् व�तिुन� �माणबाट पिु� गन�समेत सकेको 
पाइदँैन । य�तो ि�थितमा  यी �ितवादी समुन �े�ठले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९।१२।४ 
को फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखन 
आएन । यी �ितवादी समुन �े�ठलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदएको उ� फैसला बदर गरी अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादी राजकुमार भ�ने मंगलबहादरु 
तामाङले जाहेरवाला िधरने राईको िबगो �. 
१,४९,९००।- (अ��पी एक लाख उन�चास हजार 
नौ सय �पैया)ँ पन� मोटरसाइकल चोरी गरी अिभयोग 
माग दाबीअनसुार मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १ 
नं. र १२ नं. अ�तग�तको कसरु गरकेो �मािणत ह�न 
आएकोले िनजलाई ऐ. महलको २० नं. अनसुार सजाय 
गरकेो स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६९।१२।४ को फैसला केही उ�टी 
भई �ितवादी राजकुमार भ�ने मंगलबहादरु तामाङलाई 
मलुकु� ऐन, चोरीको १२ नं. अनसुार १ (एक) मिहना 
कैद र चोरीको िबगो �.१,४९,९००।- (अ��पी एक 
लाख उ�नापचास हजार नौ सय �पैया)ँ कायम गरी 
िबगोबमोिजम ज�रवाना ह�ने । अका� �ितवादी समुन 
�े�ठलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदएको फैसला सो 
हदस�म मनािसब ठहन� । 
इजलास अिधकृतः िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-CI-०९४९, दता� नामसारी िनण�य 
बदर दता� हक कायम, िव��ा �े�समेत िव. रामभगत 
कािसछंवासमेत 

गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को दफा १२क मा 
उ�लेख भएअनसुार गठुी स�ंथानमा नेपाल सरकारले 
िनय�ु गरकेो एकजना �शासक मा� रहने तथा 
सोबमोिजम िनय�ु �शासकले गरकेो िनण�यउपर मा� 
ऐनको दफा ३९(२) अनसुार पनुरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदन ला�ने दिेखयो । सो ऐनको दफा २ (ख३) 
मा ग�रएको प�रभाषाअनसुार गठुी सं�थान शाखा 
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काया�लयका �मखुलाई �शासक वा �शासक�य �मखु 
मा�न िम�ने नदेिखदँा शाखा काया�लयका �मखुले 
गरकेो िनण�यउपर उि�लिखत दफा ३९(२) अनसुार 
पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन ला�ने देिखएन । गठुी 
स�ंथान काया�लय, भ�परुले िनण�य गदा�  पनुरावेदनको 
�याद िदएको भए पिन कानूनबमोिजम पनुरावेदन 
नला�ने कुरामा िनण�य गन� अिधकारीले पनुरावेदनको 
�याद िदएकोस�मका कारणबाट पनुरावेदन ला�ने 
अव�था नह�ने ।

भ�परु ि�थत गठुीको शाखा काया�लयका 
�मखुले गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदन ला�न स�ने देिखएन । कुनै पिन म�ुा हेन� 
वा पनुरावेदन स�ुनका लािग कानूनले तत् स�ब�धी 
�े�ािधकार �दान गरकेो ह�नपुद�छ । कानूनले पनुरावेदन 
स�ुन पाउने गरी �े�ािधकार �दान नगरकेो कुरामा 
पनुरावेदन स�ुन र इ�साफ गन� निम�ने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार कारण 
तथा यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त तथा गठुी 
स�ंथान ऐन, २०३३ को दफा ३९ मा रहेको कानूनी 
�यव�थाबमोिजम गठुी सं�थान शाखा काया�लय, 
भ�परुको काया�लय �मखुले गरेको िनण�यउपर 
पनुरावेदन ला�ने अव�था नदेिखदँा �े�ािधकारको 
अभाव भ�ने कारण उ�लेख गरी पनुरावेदन प� खारजे 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७१।७।९ को फैसला मनािसब दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित सवंत् २०७५ साल असार २१ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CR-१७४४, कत��य 
�यान, च���काश बनेम िव. नेपाल सरकार 

जाहेरवाली िन� थो�ाले �ितवादी 
च���काश वनेमले आ�नो सासू मतृक रणमायालाई 
खकुुरीले ख�ुामा �हार गरकेो भनी िकटानी जाहेरी 
िदएको र �ितवादी च���काश वनेम �वयम् ले मतृक 
रणमायालाई आफूले �हार गरकेो खकुुरी ला�न गएको 
हो भनी त�यगत कुरा �वीकार गरी अदालतसम� 
बयान गरकेो र मतृकको शव परी�ण �ितवेदनबाट पिन 
मतृकको म�ृयकुो कारण ख�ुामा चोट ला�न गई बढी 
र��ावका कारण भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएबाट 
मतृकको म�ृय ु �ितवादी च���काशले नै चलाएको 
खकुुरी मतृकको ख�ुामा ला�न गई बढी र��ाव भएका 
कारण भएको कुरा पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीले मतृकको घरमा गई खकुुरी 
ज�तो धा�रलो हितयारको �योग गरी मतृकलाई �हार 
गरकेो देिख�छ । पनुरावेदकले मतृकलाई मानु�पन� 
�रसइवी, सोचाइ, तयारी िथएन भनी िजिकर िलए पिन 
पानीको िवषयमा िववाद रहेको र खकुुरीज�तो धा�रलो 
हितयारको �हारबाट मािनस मन� स�छ भ�ने जानकारी 
पनुरावेदकलाई िथएन भनी भ�न सिकने अव�था 
रहदँनै । साथै कानून�ारा िनषेिधत काय� गरमेा वा 
कानून�ारा गनु�पन� काय� नगरमेा ह�न जाने प�रणामको 
दािय�व यी �ितवादीले वहन गनु�पन� नै ह�न आउने ।

अतः �ितवादी च���काश वनेमलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) को कसरुमा 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरेको उ�च अदालत, 
िवराटनगर, इलाम इजलासको िमित २०७३।११।११ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

पनुरावेदकले त�कालको प�रि�थितमा 
मतृकउपर खकुुरी �हार गरकेो भनी कसरु अपराध 
नलकुाई यथाथ� कुरा अदालतसम� िच�ण गरकेो, 
कसरुमा सािबत भई अदालती �ि�यामा सहयोग 
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प�ुयाएको, �ितवादीको उमेर, पा�रवा�रक अव�था, 
घटनाको �कृित साथै ��ततु वारदात घटनामा 
पनुरावेदक �ितवादीलाई घाटँीको छेउमा ग�भीर घा 
चोट लागेको दिेखएबाट िनज �ितवादी च���काश 
वनेमलाई उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासले 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १५ (प��) वष� कैद 
सजाय गन� गरी िदएको राय चक� ह�न जाने भएबाट मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १२ (वा�) वष� कैद सजाय 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CI-१४६३, परमादशे, गजे�� 
ठाकुर िव. िज�ला �शासन काया�लय, रौतहटसमेत 

िनवेदकले शाि�तसरु�ा कायम ग�रपाउ ँभनी 
िज�ला �शासन काया�लय, रौतहटमा िनवेदनस�म 
िदएको दिेखएको तथा सो िनवेदन अनसुारको 
कारबाहीसमेत भइरहेको भ�ने त�य िनवेदन साथ 
सलं�न प�ह�बाट दिेखएको, िनवेदकले सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोिजम जाहेरी 
दखा��त िदएको छु भनी िनवेदनमा �प�सगँ खलुाउन 
सकेको नदेिखएको र सो घटना स�ब�धमा िनवेदकले 
जाहेरी दता�समेत नगराएको भ�ने िज�ला �हरी 
काया�लयसमेतको िलिखत जवाफ देिखदँा सोसमेतका 
आधार तथा कारणबाट िनवेदन खारजे गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको आदशे अ�यथा रहेछ भनी 
मा�न िमलेन । अतः िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदलत हेट�डाको िमित २०६८।५।४ को 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७३-CR-१७६३, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. प�रवित�त नाम रामबहादुर लामा 

�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरु �थािपत ह�नको लािग मनसाय 
त�वको िव�मानता ह�न ुज�री देिख�छ । ��ततु म�ुामा 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट मतृक र �ितवादी 
दवुै नाबालक रहेको, मतृकको प�रवार र �ितवादीको 
प�रवार �िमकको �पमा मनोज पराजलुीको िचया 
बगानमा भएको एउटै �वाटरको दईु छु�ै कोठामा 
ब�दै आएको, मतृक र �ितवादी साथी साथी भएका 
र वारदातको िदन पिन मतृकलाई �ितवादीले पैसा 
िदएको, आ�नै पैसाले मतृकलाई खाजा खवुाएको, 
मतृककै आ�हमा �ितवादीले साइकलमा घमुाउन 
लगेको, बाटोमा मतृकले चोर दोष लगाएकोले �रस 
था�न नसक� बासँले िहका�उदँा मतृकको म�ृय ु ह�न 
पगेुको भ�नेसमेत त�यह� िमिसल संल�न कागज 
�माणह�बाट देिखएको र यी �ितवादीले मतृकलाई 
मानु�  पन�स�मको कुनै कारणसमेत दिेखन नआएको 
अव�थामा �ितवादीको मतृकलाई मानु�पन� पूव��रसइवी, 
योजना तथा मनसाय रहेको भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

कुनै ह�या आवेश�े�रत ह�या ह�नका 
लािग �ितवादीको मतृकलाई मान� मनसाय, �यान 
िलनपुन�स�मको पूव��रसइवी, लकु� चोरी हानेको, 
जोिखम हितयार �योग गरकेो, िवष खवुाएको ह�न    
ह�दँैन । साथै मतृकको कुनै काय�बाट कुनै कुरामा 
त�कालै उठेको �रस था�न नसक� आवेशमा आई 
आ�मिनय��ण गमुाई मतृकको काय�को �िति�याको 
�व�प साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, म�ुका आिदले 
�हार गदा�  सोही कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएको 
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ह�नपुन� ।
�ितवादीले अदालतमा बयान गदा�समेत 

वारदातको िदन �ितवादी काममा नगई �यारमे 
बोड� खेलेको, मतृक िटिफन समयमा �ितवादीसगैँ 
�यारमेबोड� खेलेको, �कुल िबदा भएपिछ �ितवादीलाई 
खाजा खवुाउन भनेकोले दवैुजनाले खाजा खाएका, 
मतृक घर जान नमानी �ितवादीको साइकलमा बसी 
सगैँ जादँा झापा महेशपरु-९ प�ुदा मतृकले ए चोर 
साइकल रोक भनेकोले मलाई �रस उठी मतृकलाई 
बासँले टाउकोमा िहका�उदँा िनजको म�ृय ु भएको हो 
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । यसबाट यी �ितवादीलाई 
मतृकले चोर भनेको कारण त�काल उठेको �रस था�न 
नसक� आवेशमा आएर बासँले मतृकलाई िहका�उदा 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने देिखएबाट यी �ितवादीको 
मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी तथा मनसाय  
(Mens Rea) रहेको भ�ने पिन नदेिखने । 

जाहेरी दखा��तमा दईु वष�अगािड पिन मतृकले 
जाहेरवालीको पैसा चोरकेो भनी यी �ितवादीलाई 
आरोप लगाएको कारण �ितवादीलाई �रस उठी ह�या 
गरकेो हो भ�नेसमेत उ�लेख गरकेो र अदालतसम� 
बकप� गदा�समेत वारदातको िदन �ितवादीले मतृकले 
आफूलाई चोरको आरोप लगाएको भनी मतृकलाई 
बासँले िहका�एर मारकेो हो भनी गरेको बकप�समेत 
िमिसल सलं�न �माणबाट �ितवादीले मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी तथा पूव�योजनासमेत 
नभई मतृकले �ितवादीलाई चोर भनेकै कारण त�काल 
उठेको �रस था�न नसक� आवेशमा आई मतृकलाई 
बासँले िहका�उदँा घटना घट्न गएको भ�ने देिखदँा 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम 
गरी सजाय ह�नपुद�छ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर तथा िव�ान् उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः िववेिचत त�य, आधार र कारणसमेतबाट 
मतृकले चोरको आरोप लगाएका कारण त�काल उठेको 
�रस था�न नसक� �ितवादी प�रवित�त नाम रामबहादरु 
लामाले बासँको भाटाले मतृकको टाउकोमा हानी 
कत��य गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो देिखदँा �ितवादी १५ वष�को 
नाबालक दिेखएकोले स�ु झापा िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।३।५ को फैसला केही उ�टी भई िनज 
�ितवादीलाई ऐ. १४ नं. र बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम ५ (पाचँ) वष� 
कैद ह�ने ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम 
इजलासबाट िमित २०७३।८।६ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा�  ढुङ्गाना
क��यटुर : उ�रमान राई
इित सवंत् २०७५ साल भदौ ५ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७४-CI-०१४९, घरको जग पखा�ल भ�काई 
ज�गा क�जा िखचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ, 
सुरसती चाइन िव. अदालत वारी

त�कालीन �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ९(१) को ख�ड (ग) ले �.५०,०००।- (पचास 
हजार �पैया)ँ वा सोभ�दा बढी िबगो भएको म�ुामा 
मा� पनुरावेदन अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनण�य 
गदा� केही वा पूर ै उ�टी भएको म�ुामा मा� सव��च 
अदालतमा पनुरावेदन ला�न स�ने कानूनी �यव�था 
गरकेोले ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
स�ु फैसला उ�टी भई िफराद दाबी खारजे ह�ने ठह�याई  
िमित २०७३।५।६ मा  फैसला भए तापिन वादीले 
दाबी िलएको िबगो पचास हजार �पैयाभँ�दा कम 
�.४६,०६०।- मा� रहेको देिखदँा त�काल िव�मान 
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�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) को ख�ड 
(ग) अनसुार यस अदालतमा पनुरावेदन ला�न स�ने 
अव�था नदेिखने ।

अतः यस अदालतको पनुरावेदक�य अिधकार 
�े�िभ� नपन� र पनुरावेदन ला�न नस�ने अव�थामा 
त�कालीन �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
(ग) िवपरीत ��ततु पनुरावेदनप� दता� भएको देिखदँा 
��ततु म�ुाको औिच�यिभ� �वेश गरी पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको फैसला िमलेको छ छैन, वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने हो होइन भ�नेतफ�  िवचार 
ग�ररहन ुपरने । ��ततु पनुरावेदनप� खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सभु�ा िज.सी.
क��यटुर : उ�रमान राई
इित सवंत् २०७५ साल साउन ३० गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७४-CR-०४०४, ०७४-CR-०६१४ र 
०७४-CR-०६७९, कत��य �यान, बानो खातुन भ�ने 
मणी िबबी िव. नेपाल सरकार, नुरजाहाँ खातुन िव. 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. बानो खातुन भ�ने 
मणी िबबी

�ितवादीह� वानो भ�ने मणी िववीले मौकामा 
तथा अदालतसम� बयान गदा� िदनको १२.३० 
मा आफू काम ग�ररहेको अव�थामा मतृक नजराना 
खातनुको कोठामा आगो बलेको देखी अ�ािलदैँ गरकेो 
अव�थामा �थानीय आई आगो िनभाएका ह�न्, मतृक 
नजराना खातनुलाई कसले म��तेल ख�याई आगो 
लगाई कत��य गरी मारकेो हो भ�ने थाहा नभएको भनी 
कसरुमा इ�कार रहे पिन वारदातको समयमा �योग 
भएको म��तेल वारदात घटेको िदनको अिघ�लो साझँ 
आफूले गदुरी हिटयाबाट ख�रद गरी �याएको तथा 
िबगतका िदनमा आ�नो �ीमान् महु�मद अ�सारीलाई 

समेत तातो पानीले पोली मान� िनयतले खसुा�नीको 
धलुो हाली ब�चरोसमेत �हार गरकेो बेहोरासमेत 
खलुाई बयान गरकेो दिेखयो । यसबाट यी पनुरावेदक 
वानो खातनुले मतृकलाई म��तेल छक� आगो लगाई 
मान� मनसायले नै पूव�योजना बनाई सोहीअनसुार 
तयारी गरकेो तथा िनजको िवगतको प�ृभूिमसमेत 
आपरािधक काय� गन� अ�सर ह�ने गरकेो भ�ने देिखने । 

पनुरावेदक नरुजाहाकँो वारदातमा संल�नता 
नभए देवरानी नजराना आगोले जली पीडाले 
िच�याएकोमा हारगहुार गरी िछमेक�को सहयोग 
िलई उ� आगो िनभाई िनजको उ�ार गरी उपचार 
गन�तफ�  ला�नपुन� साथै �हरीलाई घटनाको सूचना 
िदनपुन�मा सो उ�ार काय�समेत गरकेो देिखदँनै । 
साथै यी पनुरावेदकको वारदातमा संल�नता नभए 
सासूले आगो िनभाउन निदएको बहाना बनाई मानवीय 
संवेदनाहीन बनी आ�ना आखँाअगािड देवरानीलाई 
िजउदँै जलाएको �ूर, अमानवीय आपरािधक घटना 
टुलटुुल ु हेरी ब�न स�ने अव�था नै ह�ने िथएन र 
�हरीको गाडी आएपिछ प�ाउ गद�छ भनी सासू वानो 
खातनुको पिछपिछ भागेकोसमेत देिखएबाट मतृक 
नजराना खातनुलाई म��तेल छक� आगो लगाई कत��य 
गरी मान�मा यी पनुरावेदक नरुजाहा ँ खातनुसमेतको 
संल�नता नरहेको भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकने अव�था दिेखन नआउने ।

मतृकका ससरुा तथा यी पनुरावेदक वानो 
खातनुका लो�ने महु�मद अ�सारीले मौकामा कागज 
गदा� घटना घटेको िदन म आ�नै कपडा िसलाई गन� 
पसलमा काम गरी बसेको अव�थामा घटना घटेको 
खबर पाई म त�काल घरमा जादँा बहुारी नजराना 
आगोले जली श� अव�थामा दखेी िनजलाई सो�दा 
म सिुतरहेको अव�थामा मलाई सासू वानो र जेठानी 
नरुजहँाले म��तेल छक� आगो लगाई जलाई म घाइते 
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भएक� ह� ँभनी भनेक� िथइन्, वानो र नरुजाहा ँघरअगािड 
उिभरहेका िथए, िनज बहुारीलाई वानो खातनु र 
नरुजाहा ँखातनुले नै आगो लगाई जलाई कत��य गरकेा 
ह�न् भनी िकटानीसाथ लेखाई वानो खातनु  िवगतदेिख 
नै खराब च�र�को मािनस भएको कुरासमेत उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । महु�मद अ�सारीले गरकेो कागजकै 
बेहोरा िमलान ह�नेगरी यी पनुरावेदक वानो खातनुक� 
छोरी सवना खातनुले मौकामा गरकेो कागजसमेतबाट 
आरोिपत कसरुमा यी पनुरावेदक �ितवादीह�को 
सलं�नता रहेको पिु� ह�न आएको देिखने ।

िव.पी. कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ान 
घोपा धरानको इमज��सी वाड�मा मतृक नजराना 
खातनुको उपचार गन� �ममा िमित २०७०।११।२४ 
मा इलाका �हरी काया�लय, धरानका अनसु�धान 
अिधकृत �हरी िनरी�कसम�मा भएको घटना 
िववरणमा “मेरो सासू बानो खातनु भ�ने मिण िववी 
र जेठानी नरुजाहा ँखातुनले के कुन मनसायले कोही 
मािनस नभएको मौका छोपी मेरो शरीरमा म��तेल 
ख�याई आगो लगाएर ढोका बािहरबाट लगाई भागी 
गएका ह�न्” भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख गरकेो देिखदँा 
सो घटना िववरण कागज (म�ृयकुालीन घोषणा) 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ११ बमोिजम �माणमा 
िलन िम�ने देिखदँा यी पनुरावेदकह�ले मतृकलाई 
म��तेल खनाई आगो लगाई कत��य गरी मारकेो पिु� 
ह�न आएकोले यी पनुरावेदक �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको को १३(३) नं. बमोिजम 
कसरुदार ठह�याएको उ�च अदालत जनकपरु, 
राजिवराज इजलासको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने दिेखन नआउने ।

�ितवादीह� बानो खातनु भ�ने मिण िववी 
र नरुजाहा ँखातनु दईुजनाम�ये को कसले मतृकलाई 
म��तेल ख�याई आगो लगाएको कारणबाट म�ृय ुभएको 

भ�ने िमिसलबाट दिेखदँैन । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) ले को कसको चोटबाट म�ृय ुभएको 
भ�ने नदिेखएकोमा ज�मकैदको सजाय ह�ने �यव�था 
गरकेो र ��ततु म�ुामा �ितवादीह�म�ये ियनै 
�ितवादीले लगाएको आगोको कारणबाट मतृकको 
म�ृय ुभएको भ�ने यिकन �पमा पिु� भएको नदेिखदँा 
�ितवादीह� बानो खातनु भ�ने मिण िववी र नरुजाहा ँ
खातनुलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. अनसुार ज�मकैदको सजाय गरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा नदेिखने । 

मलुकु� अपराध (सिंहता) ऐन, २०७४ 
दफा ४०(२), फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��यवयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा 
रहेको �यव�थाको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा �ितवादी 
बानो खातनुलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
कानूनस�मत दिेखन नआउने ।

पनुरावेदक �ितवादी नरुजाहा ँ खातनुले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को 
कसरु गरकेो दिेखन आए तापिन यी �ितवादीको घटना 
घट्दा १८ वष�को किललो उमेर रहेको, देवरानी मतृक 
नजराना खातनुसगँ कुनै �रसइवी, मनमटुाव, झैझगडा 
रहे भएको िमिसल कागजबाट नदेिखएको, िनजको 
िववाह भई घर िभि�एको धेर ैसमय पिन भइनसकेको 
अव�थामा सासू वानो खातनुको िहसंा�मक तथा 
उद�ड �यवहारको भय �ासका कारण पिन िनजको 
आपरािधक योजनामा यी �ितवादी नरुजहँा खातनु 
स�रक भएको ह�नस�ने अव�थासमेत देिखएकोले 
�ितवादी नरुजाहा ँ खातनुलाई ऐनबमोिजम सजाय 
गदा� चक� ह�ने जाने भई घटी सजाय वष� ८ (आठ वष�) 



40

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, माघ - २

कैद गदा� पिन ऐनको म�सद पूरा ह�ने देिखदँा िनजलाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम वष� ८(आठ वष�) 
कैद सजाय ह�न उ�च अदालत, जनकपरु राजिवराज 
इजलासले जाहेर गरकेो राय मनािसब नै देिखने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार, �माणसमेतबाट 
�ितवादी बानो खातनु भ�ने मणी िववी र नरुजाहा ँ
खातनुलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको स�ु 
स�तरी िज�ला अदालतको िमित २०७२।१।१०।५ 
को फैसला केही उ�टी गरी दवैु �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैद ह�ने र �ितवादी नरुजाहा ँखातनुलाई 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� देिख िनजका हकमा 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम कैद सजाय वष� 
८(आठ) ह�न राय �य� गरी उ�च अदालत, जनकपरु 
राजिवराज इजलासबाट िमित २०७३।१२।२ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CI-०४१७, हालैको 
बकसप� िलखत बदर, दुगा� बिनया िव. तारमती 
बिनयाइनीसमेत 

�ितवादी तारमती विनयाइनी साध ुविनयाको 
का�छी �ीमती भई स�तानको �पमा छोरी मा� रहेको 
देिख�छ । जेठी �ीमती �ेममती र िनजका छोराह�ले 
पितको म�ृयपुिछ हेलाहोचो गरी खान लाउन निदएको 

कारण यी �ितवादीले िज�ला अदालतमा अंश म�ुा 
दायर गरी अशंसमेत पाइसकेको भ�ने िमिसल सामेल 
कागजातबाट देिख�छ । िनज �ितवादीले बकसप�बाट 
�ा� गरकेो स�पि� आ�नो बाबकुो हेरचाह पालनपोषण 
गरी �रझाएबापत पाएको भ�ने कुरामा समेत िववाद 
रहेको अव�था छैन । यसरी िनजी आज�न भिनएको 
ज�गाको �ोतमा कुनै िववाद छैन । िनजी आज�नको 
�ोत िववादा�पद भएको वा कसैलाई अंश मान� 
भनी िनजी आज�नको िजिकर िलएको अव�थामा 
यस अदालतबाट अव�य पिन �य�तो स�पि� ब�डा 
लगाउने गरी फैसला भएको छ । तर �ोतको िववाद 
नभएको बाबबुाट �ा� िनजी आज�नको स�पि� आ�नो 
उदरबाट छोरा नभई छोरी मा� भएक� तारमतीले 
आ�नी छोरी िब��वतीलाई हालै देिखको बकसप� 
ग�रिदएकोमा य�तो ज�गामा सौतानी छोराछोरीको हक 
ला�छ भ�दा िनजी स�पि�को अवधारणा नै �यवहारमा 
मन� जाने ।

मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १८ नं. र �ी 
अशंधनको ५ नं. समेतको �यव�थाको स�दभ�मा िनज 
�ितवादीले बकसबाट �ा� गरकेो स�पि� िनजको 
िनजी आज�नको स�पि� ह�ने भ�ने देिखएको र पिहले 
परकेो अंश म�ुाबाट िनज तारमती प�रवारिभ� अंश 
िदने हैिसयतको �यि� नभई अशं माग गन� अव�थाक� 
�यि� भएक� भ�ने िनजले दायर गरकेो अंश म�ुामा 
भएको फैसलासमेतबाट देिखएको अव�थामा 
तारमतीले आ�नो बाबबुाट हालैको बकसप�माफ� त 
�ा� गरकेो उ� स�पि� अ�य अंिशयारमा ब�डा 
ला�ने भ�ने दिेखन आउदँनै । य�तो अव�थामा िनज 
�ितवादीले िनजी ठहरकेो स�पि� िनजले आफूखसु 
गन� पाउने भ�ने �प� कानूनी �यव�था रहेकोले िनज 
�ितवादी तारमतीले आ�नो िनजी स�पि�म�ये छोरी 
िब��ावतीलाई िमित २०६५।१०।१९ मा हालैको 
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बकसप� ग�रिदएको स�पि� अ�य अिंशयारमा 
अंश ला�ने �कृितको स�पि� भएको नदेिखएकाले 
पनुरावेदक वादीह�को िजिकर कानूनस�मत रहेको 
देिखन नआउने ।

अत: उपयु��बमोिजमका त�य र �माणह�को 
आधारमा �ितवादी तारमती विनयाइनीले आ�नो बबुा 
क�लबुाट बकसप�को मा�यमबाट �ा� गरकेो ज�गा 
मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १८ नं. र �ी अशंधनको ५ 
नं. बमोिजम िनजी आज�नको भई ब�डा गन� कर नला�ने 
ज�गा भई दान बकसको १ नं. बमोिजम दान बकस 
िदन पाउने स�पि� भएकाले तारमती बिनयाइनीले 
िव��ावती का�दलुाई िमित २०६५।१०।१९ मा 
ग�रिदएको बकसप� सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०६७।११।३० मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय�
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७५ साल भदौ २० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६७-CI-१२८९, अशं चलन, 
क�तलाल म�डल िव. िगरान�द म�डल

��ततु म�ुाको िफरादप�मा ०४५ सालमा 
िपता पखुा�को ब�डा गनु�पन� अचल जिमन केही नह�दँा 
िपता र सौतेनी आमासगँ अलग भई बसेको भ�ने 
देिखएको छ । �ितवादीले �ितउ�रप� गदा�समेत 
नातामा र सािबकमा िपतासमेतसगँ अलग ह�दँा केही 
स�पि� नरहेकोमा िववाद गरकेोसमेत पाइएन । पैतकृ 
स�पि� केही नदेिखएको र आफू पिन छु�ै ऐलानी 
ज�गामा घर बनाई बसेको छु भ�ने िफरादप�कै 
बेहोराबाट देिखइरहेको छ । �ितवादीका नाममा रहेको 
आफूसगँ ब�दा आज�न गरकेो स�पि� भनी दाबी 

िलएका यी वादीले सो स�पि� आ�नो पिन कमाइको 
हो भनी त�यगत �पमा देखाउन सकेको नपाइने । 

बाबकुो स�पितबाट मा� छोराछोरीह�ले 
अशंब�डा गरी िलन पाउने कानूनी �यव�थालाई हेदा�  
यी �ितवादीका नाममा रहेको स�पि� सगोलमा रही 
वादीका समेत प�र�मबाट जोिडएको हो भनी मा�न 
िम�ने आधार �माण केही देिखएन । सगोलमा रहे पिन 
र रीतपूव�क अंशब�डाको कागज गरी िलनिुदन ु नगर े
पिन आ�नो आ�नो ग�रखाने गरी खती उपती बेहोन� 
गरी �यवहार गरकेो भ�ने त�यमा वादी �ितवादीको 
मखु िमलेको अव�थामा मानो छु��ई िभ�न भएको 
मािन�छ । यी वादी �ितवादीको प�ुय�ली स�पि� रहेको 
पिन नदेिखएको, आ�नो आ�नो गरी खाने बाबसुगँ 
अलग िभ�न भई बसेको अ�य अिंशयारह�ले समेत 
अशं पाउनपुन� होइन भनी बयान गरी िदई �ितउ�र 
प�समेत निफराई बसेको अव�था र प�रि�थितलाई 
हेदा� वादी दाबीबमोिजम �ितवादीबाट अंश मा�न पाउने 
नदेिखने । 

�ितवादी �वयम् ले ब�डा गनु�पन� स�पि� 
केही नरहेको ह�दँा २०४५ सालदेिख अलग बसेको 
भनी िफरादमा उ�लेख गरकेो र अ�य अंश�ा�त गनु�पन� 
अिंशयारह�ले समेत ब�डा गन�पन� स�पि� केही 
पिन छैन भिनरहेको अव�थामा पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरले रीतपूव�कको अशंब�डा नभएकै कारणलाई 
मा� देखाई िनज �ितवादी क�तलाल म�डलको 
नाउमँा दता� रहेको ज�गा जिमनबाट वादी दाबीबमोिजम 
३ ख�डको १ ख�ड अंश पाउने गरी भएको फैसला 
िमलेको देिखएन । वादीले �ितवादी क�तलालसमेतसगँ 
ब�दा यो यस �कृितबाट यसरी सगोलमा रही आज�न 
गरकेो स�पि� भनी त�यगत �पमा खलुाउन नसकेको 
र वादी �ितवादीह� अंिशयार भएपिन सगोलको 
आज�न हो भ�ने �मािणत नभएकोले वादी दाबीबमोिजम 
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ब�डा गनु�पन� सगोलको स�पि� नदेिखदँा दाबीबमोिजम 
अंश िदलाई िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरको फैसला िमलेको नदिेखने । 

तसथ� स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।७।११ को फैसला उ�टी ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०६७।०५।२७ मा 
भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई वादी 
दाबीबमोिजम अंश पाउने नदेिखएकोले अशं पाउ ँभ�ने 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��केशरी पोखरले
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल असार ७ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६७-CI-१२९१, अंश 

दपोट, शाि�तदवेी म�डल िव. िगरान�द 
म�डल भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-११३६, कत��य �यान, 
योगे���साद यादव िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले मौकामा अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� मतृक �िमलादेवीको घाटँी िथची 
कत��य गरी मारकेो हो भनी आरोिपत कसरुमा सािबत 
भई गरकेो बयानलाई मतृकको म�ृयकुो कारणमा 
The cause of Death is due to fracture of 
cervical vertebrae भ�ने मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदनबाटसमेत पिु� भइरहेको देिख�छ भने मौकामा 
बिुझएका मािनसह� गढाई यादवसमेतले मौकामा 
ग�रिदएको घटनािववरण कागजलाई समथ�न ह�ने गरी 
स�ु अदालतमा उपि�थत भई बकप�समेत ग�रिदएको 
अव�थामा यी �ितवादीसमेत भई मतृक �िमलादेवी 
यादवको घाटँी िथची कत��य गरी मारकेो देिखदँा यी 

पनुरावेदक / �ितवादी योगे���सादको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

घटना िववरण कागज गन� गढाई यादव, 
रामरती यादव र िहराकुमारी यादवले यी मतृक िदसा 
िपसाब गन� भनी पोखरीको िडलमा गएप�ात् पिछपिछ 
�ितवादी जोगे�� भ�ने योगे���साद यादव गएको भ�ने 
त�य �थािपत भएको छ भने सोही समयबाट मतृक 
फक� र नआई भोिलप�ट खोजी गन� �ममा खेतमा 
लास भेिटएको त�य पिन �थािपत छ । मतृक िदशा 
िपसाब गन� गएको भ�ने थाहा पाई पिछ लागी यी 
पनुरावेदक / �ितवादी जान,ु िनज मतृक सो समयबाट 
फक� र नआउन,ु भोिलप�ट िबहान लास भेिटनलेु यी 
�ितवादीको कत��यबाट नै उिम�लादेवीको म�ृय ुभएको 
त�य प�रि�थितज�य �माणले �थािपत ह��छ ।  साथै 
िनज �ितवादीले गरकेो अनसु�धानको बयानलाई लास 
जाचँ मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदनले समथ�न गरेको 
ह�दँा अदालतमा आफूलाई �वे�छा िवपरीत बयान 
गराएको अनसु�धानमा भ�ने त�य खि�डत भएको 
छ, सो �हरीको सािबती बयानलाई अ�य �माणले 
समथ�न गरकेो अव�थामा �माणमा �हण गन� सिकने नै 
ह��छ । िनजले िलएको Alibi को िजिकरलाई मौकामा 
घटना िववरण कागज गन� गढाई यादव, रामरती यादव 
र िहराकुमारी यादवको भनाइले खि�डत गरकेो र सो 
समयमा िनज भारतको िद�लीमा रहेको त�य �मािणत 
गन� नसकेको अव�था दिेखने ।

अतः िववेिचत आधार �माणह�बाट �ितवादी 
योगे���साद यादवले मतृकको कत��य गरी मारकेो पिु� 
ह�न आएकोले �ितवादीको उ� काय� �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. िवपरीत देिखदँा सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम िनज �ितवादी योगे���साद 
यादवलाई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु 
स�तरी िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।०२।१३ 
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मा भएको फैसला सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७२।१।७ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर २५ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१-CI-०६१२, फैसला बदर, जवािहरलाल 
तेली िव. रिज�दर तेली

वादी रिज�दर तेली आ�नी आमासगँ िमित 
२०६०।२।२८ मा रीतपूव�क अंश बझुी िलई िभ�न 
भई बसेको कुरामा वादी र �ितवादीबीच मखु िमली 
सो ब�डाको िलखतलाई यी �ितवादीले �यवहारमा 
�वीकारकेो दिेख�छ । मूल अंिशयार नछु��ईकन 
सहअिंशयार िभ�न ब�न नपाउने हो भने वादीले 
िभ�न ह�दँा गरकेो अंशब�डा िलखतलाई नै चनुौती िदई 
कतैबाट नालेस उजरु परकेो देिखदैँन । यी वादी आ�नी 
आमासगँ कानूनी �पमा छु��ई बसेपिछ आ�नो 
िनजी आज�नबाट नवलपरासी िज�ला, गठुी पसु�नी 
गा.िव.स.वडा नं.७च िक.नं.२८२ को ज�गा ख�रद 
गरकेो देिख�छ । सो िमित पिछ आएर मा� वादीक� 
आमासमेतलाई �ितवादी बनाई ब�डा गराइ पाउ ँभनी 
यी �ितवादी पनुरावेदकले अशं म�ुा िदएको देिख�छ । 
सो म�ुाको स�दभ�मा यी वादीको नाउमँा रहेको ज�गा 
ब�डा ला�नपुन� देिखएमा सो अंश म�ुामा ियनलाई 
समेत ब�ुनपुन�मा मलुकु� ऐन, अ.बं.१३९ नं. बमोिजम 
बिुझएको पिन नदेिखने । 

कसैको �वािम�वमा रहेको स�पि�लाई ब�डा 
लगाउनपूुव� उ� स�पि�को �वामीलाई सूचना िदनपुन� 
ह��छ । �ाकृितक �यायको िस�ा�तअनसुार स�ु 
िज�ला अदालतले यी वादीलाई सनुवुाइको मौकासमेत 

िदएको देिखदैँन । यसरी सूचना निदई यी वादी रिज�दर 
तेलीको नाममा रहेको िववािदत िक.नं. २८२ को 
ज�गासमेत ब�डा ला�ने गरी भएको स�ु फैसलालाई 
बदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला िमलेकै देिखदँा यी पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अत: उि�लिखत आधार एवम् कारणबाट 
वादी / ��यथ�ले रिज�दर तेली आ�नी आमासगँ 
रीतपूव�क अंश ब�डा गरी छु��ई िभ�न भइसेपिछ 
िववािदत िज.न. गठुी पसु�नी गा.िव.स. वडा नं. ७च 
िक.नं. २८२ ज.िव. ०-६-१०१/

२
 ज�गा िनजलाई ब�ुदै 

नबझुी िनजको नाममा रहेको स�पि�समेत ब�डा गन� 
गरी िमित २०६९।२।२२ को फैसला बदर ग�रपाउ ँ
भनी िलएको वादी दाबी प�ुन स�दनै भ�ने िज�ला 
अदालतको फैसला उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम 
फैसला बदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट िमित २०७१।०१।२३ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
क��यटुर: च��शेर राना 
इित सवंत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CI-०६०९, अंश 

दपोट, जवािहरलाल तेली िव. लाल साहव 
तेली भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०६९-CR-०६१९, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार, माइला भ�ने आइते तामाङ िव. नेपाल 
सरकार

पीिडतको जाहेरी, बयान कागज तथा 
अदालतको बकप�समेतको अ�ययन गदा� यी माइला 
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तामाङ यहा ँमािनस खोजी ललाइफकाई गन�, साइला 
भ�ने मान ुतामाङ यहाबँाट िलएर जाने र अक� जया 
तामाङले कोठी स�चालन गन�, मानकुो �ीमतीले 
सीमानाबाट उता भारततफ�  िलएर जाने गरी सबैको 
िमलेमतोमा अवैध काय� स�चालन भएको भ�ने देिखएको 
अव�था छ । उि�लिखत मालाकार �पमा देिखएका 
त�यह�बाट �ितवादी माइला भ�ने आइते तामाङले 
जाहेरवाली पीिडत चौतारा “सी” लाई काठमाड�को 
नया ँबसपाक�  लगी �ितवादीम�येका साइला भ�ने मान ु
तामाङको िज�मा लगाई बस चढाई वे�याविृ� लगाउने 
उ�े�यले भारत पठाएको �प�ट देिखन आउने ।

अतः विण�त आधार र �माणह�को आधारमा 
�ितवादी माइला भ�ने आइते तामाङले मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपोसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ३ र सोही ऐनको दफा ४(२)(ख) बमोिजमको 
कसरु अपराध गरकेो ह�दँा िनज �ितवादी माइला भ�ने 
आइते तामाङलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपोसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) 
बमोिजम १० वष� कैद गन� र �.५०,०००।- (पचास 
हजार) ज�रवाना ह�ने र ऐ.ऐनको दफा १७(१) बमोिजम 
िनज �ितवादी माइला भ�ने आइते तामाङबाट पीिडत 
चौतारा “C” लाई �.२५,०००।- (प�चीस हजार) 
�ितपूित�समेत िदलाई भराइिदने ठह�याएको स�ु 
फैसला मनािसब ह�ने तथा िनजलाई उ� ऐनको दफा 
१५(२)(ग) समेतको सजायको माग दाबी िलएकोमा 
सो स�ब�धमा िज�ला अदालतले केही नबोलेकोले 
भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� िनज 
�ितवादीले पीिडत जाहेरवालीलाई काठमाड�बाट बस 
चढाई अ�ह�सगँ भारत पठाएको ह�दँा िनजलाई उ� 
ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम सजाय भएको 
ि�थितमा दफा १५(२)(ग) बमोिजमको सजायसमेत 
गनु�पन� आधार र औिच�यसमेत नदेिखदँा थप सजाय 

नह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६९।२।३० मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १४ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७३-CR-०२२८, लाग ु औषध, नेपाल 
सरकार िव. स�तोष मैनालीसमेत

यसमा ��यथ� / �ितवादीह� स�तोष 
मैनालीबाट १८ �ाम लाग ुऔषध र लङुग ुलामाबाट ९ 
�ाम मा� लाग ुऔषध बरामद भई सोको  कारोबार  गन�  
ओसार पसार   गरकेो   भ�ने बरामद भएको िडिजटल 
तराजलुगायतका िमिसल संल�न �माणह�बाट 
पिु� ह�न आएको छ । य�तै सो लाग ु औषध स�तोष 
मैनालीले पशु�राम थापाबाट िकनेर �याएको भ�ने 
त�यसमेत िमिसलबाट पिु�ट भई िनिव�वाद रहन गएको 
अव�थामा सो स�ब�धमा पिन थप िववेचना ग�ररहन ु
परने । तर यसमा एकैजनाबाट २५ �ामभ�दा बढी 
उ� लाग ुऔषध बरामद भएको देिखन आउदँैन । सो 
नभएबाट ��येक �ितवादीलाई २५ �ामभ�दा बढीको 
कारोबारका लािग सजायसमेत िदन िम�ने देिखदँनै । 
��यथ� / �ितवादीम�येका स�तोष मैनालीबाट १८ 
�ाम र लङ्ुग ुलामाबाट ९ �ाम मा� गरी दईु जनाबाट 
गरी २७ �ाम बरामद भएको भए पिन दवैु जनालाई 
अलगअलग सो मा�ाअनसुार सजायको दािय�व बहन 
गराइसकेको ि�थितमा सो प�रमाणलाई एउटैमा जोडी 
दवुैलाई जनही सो कूल प�रमाणअनसुार सजाय गनु�  
�यायोिचत ह�न नआउने ।

��यथ� / �ितवादी पशु�राम थापाबाट लाग ु
औषध बरामद भएको देिखदँैन । िनजले स�चय 
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गन� गरकेो र िब�� िवतरण गद�को अव�थामा िनज 
प�ाउ परकेोसमेत देिखदैँन । सह�ितवादीह�को 
पोललगायतका िमिसल संल�न �माणका आधारमा 
िनजले लाग ु औषध खैरो िहरोइनको कारोबार गरकेो 
पिु�ट भए तापिन िनजबाट यस वारदातमा लाग ुऔषध 
नै बरामद ह�न नसकेको अव�थामा िनजले यित 
प�रमाणको लाग ुऔषधको कारोबार गरकेो भ�ने त�य 
शकंारिहत तवरबाट पिु�ट ह�न नसकेको अव�थामा उ� 
बरामद भएको २७ �ाम खैरो हेरोइनको सबै कारोबार 
िनजले नै गरकेो भनी िनजलाई पिन उ� दफा १४ (१) 
(छ) (२) अनसुारको सजाय गन� िम�ने नदेिखने ।

वादी नेपाल सरकारले ��ततु वारदातमा २७ 
�ाम लाग ु औषध खैरो िहरोइन बरामद भएकोले सबै 
�ितवादीह�लाई सोही २७ �ामको प�रमाणअनसुार 
सजाय ग�रपाउ ँ भनी पनुरावेदन िजिकर िलएपिन यी 
��यथ� �ितवादी तीनै जना सोही २७ �ाम लाग ुऔषध 
खैरो िहरोइनको कारोबारमा संल�न रहेका िथए भ�ने 
त�य िमिसलबाट पिु�ट ह�न आउदँैन । लाग ु औषध 
म�ुामा बरामदी मचु�ुका तथा बरामद भएको प�रमाणको 
ठुलो �मािणक मह�व रह�छ । यस आधारमा यी तीनै 
जना �ितवादी लाग ु औषधको कारोबारमा सलं�न 
रहेको पिु�ट भए पिन �ितवादी स�तोष मैनालीबाट 
१८ �ाममा� लाग ु औषध बरामद भएको र अका� 
�ितवादीबाट ९ �ाम मा� अलगअलग �पमा लाग ु
औषध बरामद भएको र यी दईु जनाका साथै पशु�राम 
थापासमेत कारोबारमा संल�न रहेको पिु�ट भएको 
आधारमा िनजह�लाई सो बरामदी मा�ाअनसुार 
कसरुदार कायम ग�रएको पाइ�छ । िनजह� तीनै जना 
सो सबै अथा�त् २७ �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइनको 
कारोबारको लािग नै िज�मेवार रहेभएको दिेखने त�य 
शकंा िवहीन तवरले पिु� ह�ने िमिसलमा कुनै �माण 
रहेभएको दिेखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार र �माणह�बाट यी 
��यथ� / �ितवादीह�लाई लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, 
२०३३ को दफा १४ (१)(छ)(१) बमोिजम जनही ७ 
वष� कैद र �.२०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।०९।२२ 
मा भएको फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीह� स�तोष 
मैनाली र लङ्ग ु लामाको हकमा ऐ. दफा १४ (१) 
(छ) (१) बमोिजम स�ु अदालतले गरकेो जनही ७ 
वष� कैद र �.२०,०००।- ज�रवानाको सजाय सदर 
ह�ने गरी र �ितवादी पशु�राम थापाको हकमा िनज के 
कित प�रमाणको लाग ु औषधको कारोबारमा संल�न 
िथए भ�ने यिकन पिु�ट ह�न नसक� केबल कारोबारमा 
मा� संल�न रहेको पिु�ट ह�न आएकोले ५ वष� कैद र 
�.५०,०००।- मा� ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७२।०६।१९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यदरुाज शमा�
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-०६८५, 
जबरज�ती करणी, अमृतबहादुर राई िव. नेपाल सरकार 

जाहेरी दरखा�तमा पीिडतले आफू एस.एल.
सी. को परी�ा िदन डेरा िलई बसेको र िमित 
२०६८।१२।१४ गते राितको २२:०० बजेको समयमा 
साथी क�पना राईसमेत भई परी�ा के�� रहेको कोठामा 
गई िचट लकुाएर फक� ने �ममा �ितवादीले पछािडबाट 
समाती िचट चोन� सहयोग गछु�  करणी गन� दउेभ�दा मैले 
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नमानेको र िनजले मलाई �यान मान� ध�क�समेत िदई 
ठाडै अव�थामा करणी गरकेो, �यसपिछ मकैबारी तथा 
उितसको �खमिुनसमेत लगेर तीन पटक जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । वारदातको 
भोिलप�ट खादँबारी अ�पतालमा पीिडतको शारी�रक 
परी�ण ह�दँासमेत पीिडतको क�याजाली �याितएको, 
Forchet मा Laceration भएको रगत अिलअिल 
बगेको पाइनकुो साथै ग�ुाङ्गको बािहरी भागमा �याल 
रगत िमिसएको िच�लो पदाथ� व�रप�र लागेको भनी 
उ�लेख भएबाट पीिडतलाई जबरज�ती करणीको 
वारदात भएको (Corpus delicty of rape) पिु� 
भएको पाइने । 

जाहेरी दरखा�तमा �वयम् पीिडतले आ�नो 
उमेर १७ वष� भनी उ�लेख गरके� िछन् । अदालतमा 
समेत आ�नो वा�तिवक ज�म िमित २०५१।१२।२९ 
नै हो, िव�ालयको रिज��ेसन फाराम भदा� खास ज�म 
िमितलाई घटाई २०५३।१२।१९ बनाई भरकेो हो भनी 
बकप� गरके� िछन् । िनजले अ�ययन गरकेो िव�ालय 
�ी महे�वरी िन.मा.िव. याफुमा २०६४।१।१३ मा क�ा 
६ मा भना� ह�दँा िनजको ज�म िमित २०५१।१२।२९ 
उ�लेख गरी िपताले ह�ता�र गरकेो िमिसल सलं�न 
भना� रकेड� पिु�तकाबाट देिखन आएकोले िनज 
पीिडतको वा�तिवक ज�मिमित २०५१।१२।२९ 
नै रहेको दिेखदँा वारदात िमित २०५८।१२।१४ मा 
पीिडतको उमेर १७ वष� भएको पिु� ह�न आएको पाइने । 

अलगअलग िज�ला र गाउ ँिवकास सिमितमा 
घर ठेगाना रहेका यी पीिडत र �ितवादीबीच पूव� 
प�रिचत रहेको भ�ने मा�न िम�नेसमेत देिखदँनै । 
एस.एल.सी. परी�ा िदन आएक� पीिडतालाई �हरी 
जवानसमेत रहेका �ितवादी अमतृबहादरु राईले रातको 
समयमा परी�ा के�� रहेको िव�ालयमा िचट लकुाउन 
जाने �ममा भेटाई िचट चोन� सहयोग गन� �लोभन िदई 

नमाने �यान मान�स�मको ध�क�समेत िदई डर �ासमा 
अनिुचत �भावमा पारी जबरज�ती करणी गरकेो, 
१७ वष�क� पीिडताको मौकाको जाहेरी तथा �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट देिखएकाले �ितवादीको कसरु 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(४) नं. 
बमोिजमको कसरु पिु� ह�न आएको देिखने । 

अतः िववेिचत त�य �माणह�बाट �ितवादी 
अमतृ राईले पीिडता वष� १७ क� प�रव�ितत नाम “ए” 
लाई जबरज�ती करणी गरकेो �माणबाट पिु� ह�न 
आएकोले िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम ७ वष� कैद 
सजाय गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत धनकुटाको 
िमित २०७०।११।२६ को फैसला िमलेको नदेिखदँा 
केही उ�टी भई ऐ. महलको ३(४) नं. अनसुार �ितवादी 
अमतृबहादरु राईलाई ५ (पाचँ) वष� कैद ह�ने र पीिडताले 
�ितवादीबाट �.२५,०००।- �ितपूित� पाउने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: िव�णदुवेी �े�ठ 
इित सवंत् २०७४ साल असोज २५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CI-१०५२, अशं मािसक खच�, 
नारायणी �रमालसमेत िव. देवीकुमारी िज.सी. �रमाल 

िक.नं.३६० को ज�गा िक�ाकाट भई 
िक.नं.११९९ को ०-४-१-२ र िक.नं.१२०० को 
०-६-२-० कायम भएको पाइ�छ । सोम�ये �ितवादी 
नारायणी �रमालले िक.नं.११९९ को ०-४-१-२ 
को ज�गा िमित २०६५।०२।२१, र.नं.२००० मा 
गोिव�द�साद पोखरलेलाई �.१,००,०००।- मा 
राजीनामा गरी हक ह�ता�तरण गरकेो देिख�छ । बाकँ� 
िक.नं.१२०० को ०-६-२-० ज�गामा प�क� घरसमेत 
बनेको दिेख�छ । घर िनमा�ण भएको ज�गा नै सगोलको 
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देिखएको अव�था रहेको र सोही िक.नं.१२०० को 
ज�गा िधतो राखी �ितवादी नारायणी �रमालले Home 
loan नेपाल ब�क िल. बाट िमित २०६५।०९।२७ मा 
िलएको दिेखने ।  

Home loan िलएको िमित २०६५।०९।२७ 
रहेको र िफराद परकेो िमित २०६८।११।१८ रहेको 
देिख�छ । सगोलको ज�गामा घर िनमा�ण भएको र सोही 
ज�गा िधतो राखी ब�कबाट ऋण िलएको देिखदँा घर 
िनमा�ण गदा� लागेको ऋण र सो घरसमेत सगोलको ह�ने 
भई ब�डासमेत ला�ने दिेखन आउने ।   

�ितवादी नारायणी �रमालको नाउमँा दता� 
रहेको पव�त िज�ला पकुवा गा.िव.स. वडा नं.७ को 
िक.नं.३४९, ५५२, ५५४, ५५६, ५६१, ५६३, 
५६५, ५६६, ४०७, २०९, ५५८, ४४८ समेतका 
१२ िक�ा ज�गाह� �ितवादी ��बहादरु �रमालबाट 
िविभ�न िमितमा हालको बकसप�बाट हक ह�ता�तरण 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादी नारायणी �रमालको पेवा, 
दाइजो र िश�ण पेसाबाट कमाएको रकम घर �यवहार 
चलाउन खच� भएकाले उ� िक.नं. का ज�गाह� िनज 
नारायणी �रमाललाई बकसप�माफ� त हक ह�ता�तरण 
गरकेो हो भ�ने �ितउ�र तथा पनुरावेदन िजिकर रहेको 
पाइ�छ । �ितवादीह�ले िजिकर िलएअनसुारको पेवा, 
दाइजो तथा िश�ण पेसाबाट कमाएको रकम यिकन ह�न 
सकेको छैन । �ितवादीको केवल िजिकरलाई िव�वास 
गन� मनािसब नदिेखने ।

�ितवादीह� ��बहादरु �रमाल र कौशलच�� 
�रमालको नाउकँो राि��य बाल िश�ा सदनमा रहेको 
सेयर िनजी आज�नको भई ब�डा नला�ने दिेखन आयो । 
�ितवादी ��बहादरु �रमालको नाउमँा दता� रहेका सबै 
ज�गाह� सगोलकै देिखन आयो । साथै अ�य सगोलको 
स�पूण� पैतकृ स�पि�समेत �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ६(क) बमोिजम अ�यथा �मािणत नभएस�म 

सगोलको अंिशयारको नाउमँा रहेको स�पि� सगोल 
ह�न् भनी अनमुान गनु�पन� ।

वादी अ�जान �रमालको ज�म िमित 
२०५४।०५।१५ मा भएको पाइ�छ । िनज हाल िव�ाथ� 
रहेको साथै िववाहसमेत ह�न बाकँ� नै रहेको देिख�छ । 
आफूह�बाट वादीलाई मािसक खच� �.५,०००।- िदन 
नस�ने भ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर रहेको 
पाइ�छ । �थमतः �ितवादीह�ले वादीलाई आ�नो 
इ�जत आमदअनसुारको आव�यक हेरचार गरेको भए 
वादीह� रहरले अदालत �वेश गनु�पन� मनािसब कारण 
दिेखदैँन । वादी �ितवादीह�ले पेस गरको तायदाती 
फाटँवारी, िनजह� सलं�न रहेको पेसासमेतलाई 
म�यनजर गदा� िनजह�को आय�ोतबाट वादीह�लाई 
�.५,०००।- मािसक खच� भराइिदने भनी स�ु फैसला 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत बागलङुबाट 
भएको फैसला �यायोिचत नै रहेको पाइने ।

उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट स�ु 
पव�त िज�ला अदालतबाट भएको फैसलामा ऋणको 
हकमा मा� राय िकताबमा लेिखएको बेहोरा “�ितवादीले 
तायदाती फाटँवारीमा दखेाएको ऋणीको स�ब�धमा 
साह�को नालेस परकेो अव�थामा ठहरबेमोिजम ह��छ” 
भ�ने उ�लेख भएकोमा फैसलाको ठहर ख�डमा 
“�ितवादी ��बहादरु �रमालको तायदातीमा देखाएको 
ऋण ब�डा ह�न स�दैन” भ�ने वा�यांशको हदस�म 
िवरोधाभाष देिखएकोले �ितवादीले तायदातीमा 
दखेाएको नेपाल ब�क िल.को ऋणबाहेक अ�य ऋणको 
हकमा साह�को नालेस परकेो बखत ठहरबेमोिजम 
ह�ने भनी राय िकताबमा लेिखएबमोिजम नै ह�ने ठहर 
भई पनुरावेदन अदालत बागलङुबाट भएको फैसला 
अ�यथा भ�न िमलेन । �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर तथा िनजह�का तफ� बाट उपि�थत कानून 
�यवसायीह�ले गनु�भएको बहस िजिकरसगँ समेत 
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सहमत ह�न सिकएन । अतः पनुरावेदन अदालत 
बागलङुबाट िमित २०७१।७।४ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�यू िल�बू
इित संवत् २०७५ साल भदौ १९ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-१४०२, कत��य �यान, 
चोरी, नेपाल सरकार िव. भोला बुढाथोक�समेत 

मतृक आमाले लगाएको माडवारी १ जोडा 
र ितलहरी १ थान चोरी गरी लगेकोमा �ितवादी 
भोला बढुाथोक� सािबत भई बयान गरकेो अव�था 
छ । जाहेरीमा सबै गहनाको एकम�ु १ तोला सनु 
भ�नेस�म उ�लेख गरकेो देिख�छ । जाहेरी र अिभयोगमा 
एक�पतासमेत पाइदैँन । बरामदी मचु�ुकामा मू�य 
खलेुको पिन पाइदैँन । ितलहरीको तौल २३ लाल िथयो 
भनी �ितवादी अजु�न िव.क.ले बयान गरकेो पाइ�छ । 
य�तो अव�थामा व�तगुत आधारमा मू�याङ्कन गरी 
िबगो कायम ग�रएको र आ�नै आमाको स�पि� लगेका 
समेत अव�थालाई समेत िवचार गदा�  स�ु अदालतबाट 
�यायको रोहमा िबगो कायम गरी फैसला भएकोमा 
पनुरावेदन अदालतबाट उ� फैसला सदर भएको 
अव�थालाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । यसथ� 
अिभयोग दाबीबमोिजम चोरीको िबगो कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

आमाको उपचार गनु�छ भनी हार गहुार 
गरी िव�ासमा पारी ब�धक�मा िलएको अव�था 
देिख�छ । ब�धक� राखेको अव�थालाई चोरीको माल 
भनी जानीजानी ख�रद गरकेो वा राखेको भ�ने अथ� 
गरी सजाय गनु�  �यायोिचत ह�दँनै । �ितवादीका सा�ी 
एवम् जाहेरवालाले समेत अदालतमा बकप� गदा� यी 
�ितवादीह�ले चोरीको माल भनी जानीजानी िकनेका 

होइनन् भनी बकप� गरकेोसमेत देिख�छ । यी िमिसल 
संल�न स�पूण� त�य तथा �माणको मू�याङ्कनबाट 
यी �ितवादीह�ले उ� सनु िक�ने वा ब�धक� रा�दा 
बेइमानीको िनयत र मनसाय नराखेको, िबरामीको 
अ�ेशन उपचार गन� भ�ने िव�ासमा परी मानवीयताको 
असल िनयतले स�म उ� चोरीको गहना िलएको 
राखेको पिु� ह�न आउछँ । अतः यी �ितवादी अजु�न 
िव.क. र राजन कामीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

यसथ� िववेिचत आधार र कारणबाट 
स�ु रामेछाप िज�ला अदालतले �ितवादी भोला 
बढुाथोक�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहरी िमित 
२०७०।११।६ मा भएको फैसला यस अदालतबाट 
िमित २०७२।१२।४ मा साधक सदर भइसकेको छ । 
अब चोरीको िबगोतफ�  िनज �ितवादीका हकमा िवचार 
गदा� चोरी भएको गहनाको िबगो �.४२,१३७।६५ 
कायम गरकेो उ� आधार �माणह�बाट मनािसबै 
दिेखदँा सोही चोरीको िबगो कायम गरी ज�रवाना 
�.४२,१३७।६५ र �ितवादीह� अजु�न िव.क. र राजन 
कामीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी गरेको 
फैसला सदर गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
िमित २०७१।९।१६ मा भएको फैसलालाई अ�यथा 
गनु�पन� दिेखन आएन । सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित सवंत् २०७४ साल माघ १२ गते रोज ६ शभुम् ।                                                                                                                                  

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६७-CR-००७८, ०६७-CR-
००७९, ०६७-CR-००८०, ०६७-CR-०१७९, 
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०६७-CR-०२७७, डाकँा, िशवनारायण पटेल कुम� 
िव. नेपाल सरकार, िवनोद साह कानू िव. नेपाल 
सरकार, गौरीशकंर �साद पटेल िव. नेपाल सरकार, 
प�नालाल �साद यादव िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. श�ूधन दासमसेत 

जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी तथा 
अदालतमा भएको बकप�, जाहेरवालाको सनाखत 
कागज, व�तिु�थित मचु�ुका, बरामदी मचु�ुकासमेतका 
िमिसल संल�न कागजातबाट लेखापाल िजतबहादरु 
नेगी र �ािविधक सहायक सरुशे�साद चौरिसया 
अिफसको मोटरसाइकलमा चढी ब�कमा गई तलब 
रकम िनकाली फक� ने �ममा �ितवादीह�को 
योजनाअनसुार �ितवादीह� गौरीशकंर�साद पटेल, 
िवनोद साह कानू र श�ूधन दासले बाटोमा ढुक� 
साइकलले बाटोमा अवरोध प�ुयाई जबरज�ती 
िकिसमले अिभयोग दाबीबमोिजमको रकम चोरी गरकेो 
र अ�य �ितवादीह�समेत िमली बाडँी िलए खाएको 
देिखन आएकोले िनजह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउनपुन� भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

रहजनीको रीतसगँ चोरी गदा� तीन जनाको 
��य� संल�नता रहेको भनी जाहेरवाला िजतबहादरु 
नेगीले बकप�मा उ�लेख गरकेो देिख�छ । अ�य 
�ितवादीह�ले चोरी गरकेो रकम बाडँी खाने काय�मा 
सलं�नता जनाएको भ�ने िनज �ितवादीह�को 
बयान बेहोरासमेतबाट देिखन आएको छ । उ� 
वारदात�थलमा तीनजना �ितवादीह�को मा� ��य� 
सलं�नता रहेको अव�थामा मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको ६ नं. बमोिजम डाकँा चोरीको कसरु कायम 
गन� िम�ने दिेखएन । यसरी चोरीको �कृित तथा 
��य��पमा संल�न �ितवादीह�को स�ंया�मक 

आधारमा डाकँा चोरीको कसरु गरकेो मा�न िम�ने 
अव�था नदेिखदँा �ितवादीह�लाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम नै डाकँा चोरीमा सजाय ह�नपुन� भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

�ितवादी श�ूधन दासको ज�मदता�को 
�माणप� तथा �ी आदश� िन�न मा�यिमक िव�ालय 
बाराको Transfer & Character Certificate मा 
िनजको ज�मिमित २०४९।५।२५ रहेको देिख�छ । 
उ� िमितले वारदातको समयमा िनजको उमेर १६ 
वष�भ�दा कम नै रहेको देिखदँा िनज �ितवादीलाई 
साबािलकसरह सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट स�ु 
पसा� िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी गरी 
पनुरावेदक / �ितवादीह� गौरीशंकर�साद पटेल, 
बलराम पटेल र िवनोद साह कानूको हकमा मलुकु� 
ऐन, चोरीको ५ नं. बमोिजम रहजनी चोरीको कसरुमा 
ऐ. चोरीको १४(३) नं. बमोिजम २ मिहनाका दरले 
कैद भई िबगो �.२,८३,४१५।९० को दो�बरले ह�ने 
�.५,६६,८३१।८० का दरले ज�रवाना भई सोबापत 
समेत कैद ह�ने, �ितवादी श�ूधन दासको हकमा िनज 
१६ वष� नाघेको अव�था नदेिखएकाले मलुकु� ऐन, 
चोरीको १४(३) नं. तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११(३) नं. बमोिजम १ मिहना कैद र 
�.२,८३,४१५।९० ज�रवाना भई सोबापत समेत कैद 
ह�ने, �ितवादीम�येका िशवकुमार भ�ने िशवनारायण 
पटेल र प�नालाल �साद यादवलाई मलुकु� ऐन, 
चोरीको २० नं. बमोिजम २ मिहनाका दरले कैद तथा 
िबगो �.५,६६,८३१।८० का दरले ज�रवाना भई 
सोबापत समेत कैद ह�ने ठह�याई िमित २०६७।१।७ 
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मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल जेठ ८ गते रोज २ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६७-CR-०२७६, 
हातहितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव. 
श�ूधन दाशसमेत म�ुासमेत रहेको छ ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CR-१४५३, बह�िववाह, 
नेपाल सरकार िव. जानक� भ�ने जय�ती िम� (महरा)

म�ुा चलाउने हकदैया रहेको िनकाय वा 
�यि�लाई हद�याद ला�ने  हो । कानूनमा “थाहा पाएको 
िमितबाट” हद�याद कायम ह�ने गरी �यव�था भएको 
कुराको अथ� अ� जो सकैुले थाहा पाएर हद�याद स�ु 
ह�दैँन, म�ुा चलाउने अिधकार पाएको वा हकदयैा रहेको 
�यि� वा िनकायले थाहा पाएको िमितबाट हद�यादको 
गणना गनु�पछ�  भ�ने नै हो । सोहीअनसुार हद�याद 
गणना गन� लामो �याियक अ�यास कायम रहेको 
छ । यसरी गणना गन� �चलन तथा यस अदालतबाट 
म�ुाको रोहमा �ितपािदत िस�ा�त �ितकूल ह�ने गरी 
बह�िववाह म�ुामा जेठी प�नीले थाहा पाएको िमितबाट 
हद�याद कायम ह��छ भ�न ुमनािसब नदेिखने ।

व�ततु: सरकार वादी भई च�ने म�ुामा 
अनसु�धान गरी म�ुा चलाउने अिधकार�ा� िनकायले 
थाहा जानकारी पाएको िमितले हद�याद िसज�ना ह�ने 
कुरा ��ट नै छ । ��ततु म�ुामा जाहेरी दखा��त दता� 
भएको िमित २०७१।१।२३ ले ३ मिहनािभ� अथा�त् 
िमित २०७१।२।७ गते अिभयोग प� दायर भएको 

दिेखएको छ । सो िमित अगावै म�ुा चलाउने िनकाय 
वा अिधकारीलाई म�ुा चलाउन ु पन� कारण िसज�ना 
भएको (बह�िववाह गरकेो) कुराको जानकारी िथयो भनी 
दिेखने कुनै मनािसब आधार ख�ुन आएको देिखएन । 
तसथ� ��ततु म�ुा हद�यादिभ�ै दायर भएको देिखन 
आयो । य�तो अव�थामा हद�यादको आधारमा 
खारजे गन� गरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला उ�टी गरी त�यिभ� �वेश गरी फैसला 
गनु�पन�मा स�ु िज�ला अदालतबाट भएको खारजेी 
फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट 
भएको फैसला कानून र यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तअनकूुल नदिेखने ।

अत: उि�लिखत त�य, कानून र 
िस�ा�तह�समेतको आधारबाट हद�यादको आधारमा 
म�ुा खारजे गन� गरी कैलाली िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।०४।२१ मा भएको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट िमित २०७२।२।२७ 
मा भएको फैसला �िुटपूण� भएकोले सो फैसला उ�टी  
ह��छ । अब ��ततु म�ुाको त�यमा �वेश गरी जो जो 
�माण ब�ुनपुछ�  बझुी �माणको �यायोिचत मू�याङ्कन 
गरी कानूनबमोिजम पनु: इ�साफ गनू� भनी िमिसलसिहत 
तारखेमा रहेका �ितवादीह�लाई तारखे तोक� उ�च 
अदालत, िदपायलमा लेखी पठाई िदने ।
इजलास अिधकृत: चाणकमिण अया�ल
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित सवंत् २०७४ साल पसु ७ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७४-CR-०३४८, सवारी �यान, 
नेपाल सरकार िव. मधुकर हमाल 

वारदात चाबिहल गौशालाको �य�त 
सडकमा बेलकुा ६ बजेको आसपासमा �ितवादीले 
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चलाएको बसको ठ�करको कारण मोटरसाइकल 
चालक �पेस ब�नेतको म�ृय ुभएको देिख�छ । उ� 
घटनाका ��य�ीदश� जाहेरवाली �ेमा भ�डारी 
ब�नेत, �ितवादीले चलाएको बसका या�ी चि�डका 
ढकाल एवं बिुझएका �वण थापासमेतको अदालतमा 
गरकेो बकप�, अनसु�धानको �ममा तयार भएको 
सडक दघु�टना �ितवेदनबाट िम�पाक�  र जयबागे�री 
बीचमा पन� पे�ोलप�पको निजक चाबिहलबाट 
गौशालातफ�  आइरहेको बा.५३ प. ४०२३ नं. को 
मोटर साइकललाई बा.१ख.८९२३ नं. को बसले 
ठ�कर िदएको र बस रो�न इसारा गदा� नरोक� अगािड 
बढाउदँा मतृक �पेस ब�नेतलाई िकचेको कारण म�ृय ु
भएको िमिसल सलं�न �माणह�बाट दिेखएको छ । 
िनज �ितवादी मधकुर हमालले लापरबाहीपूव�क बस 
चलाएको काय�को प�रणाम�व�प घटना घट्न गएको 
देिखन आउने ।

सवारी चालक र मतृकबीच पूव� िचनजान, 
�रसइवी वा �यान िलने मनसाय रहेको त�य ख�ुन 
आएको दिेखदँैन । लापरबाहीपूण� तवरबाट सवारी 
साधन चलाएको कारणबाट दघु�टना ह�न पगेुको देिखएको 
छ । तसथ� �ितवादीको सो काय� सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(१) बमोिजमको 
नभई सोही ऐनको दफा १६१(२) बमोिजमको कसरु 
हो भ�ने दिेखन आउने ।

अतः �ितवादी मधकुर हमालले सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
बमोिजमको कसरु गरकेोले सोही दफाबमोिजम कसरु 
ठहर गरकेो स�ु फैसला सदर गरी चार (४) वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहर गरेको िमित २०७३।७।२ गतेको उ�च 
अदालत पाटनको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
इित संवत् २०७४ साल चैत ८ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-WO-०२२३, उ��ेषण / 
परमादेश, महे�र �े� िव. लोक सेवा आयोग, के.का. 
अनामनगर काठमाड� 

िनवेदकले लोक सेवा आयोग�ारा िव�ािपत 
पदको दरखा�तको अि�तम िमित २०७२।७।१७ 
भ�दा पिहले नै ि�भवुन िव�िव�ालयको स�बि�धत 
िनकायमा समक�ताको लािग दरखा�त िदएको 
दिेख�छ । िनजको िनवेदनमा कारबाही भइरहेको भ�ने 
जानकारी पिन स�बि�धत िनकायले िदएको देिख�छ । 
स�बि�धत िनकायमा िनवेदकले दरखा�त िदएको छ 
र �यहाकँो कम�चारीत�� वा अ�य िढलाइको कारणले 
समक�ताको �माणप� जारी ह�न सकेको छैन र 
अक�तफ�  लोक सेवा आयोगले दरखा�त �वीकार गरी 
िलिखत परी�ाको नितजासमेत �कािशत ग�रसकेको 
अव�था छ र य�तोमा िनवेदकको शैि�क उपािध 
समक�ी हो वा होइन भ�ने �� उठ्छ भने आयोग आफँैले 
स�बि�धत िनकायमा सोधपछु गरी िनण�य िन�कष�मा 
प�ुनपुछ�  । आव�यक शैि�क उपािध नह�न ुर समक�स�म 
िनधा�रण नह�न ु अलगअलग कुरा छन् । यहा ँ शैि�क 
उपाधी समक�ी नभएको अव�था होइन भने �यितकै 
आधारमा दरखा�त नै र� गनु�  �यायपूण� नह�ने ।

हे�थ एजकेुसन र हे�थ इ�सपे�सनलाई 
�वा��य िनयमावली, २०५२ को अनसूुची 
७ मा अलगअलग समूहमा रािखए पिन हे�थ 
एजकेुसन र इ�सपे�सन एक अका�सगँ स�बि�धत 
दिेख�छन् । कम�चारीले �वा��य िश�ामाफ� त हािसल 
गरकेो कुरा र �वा��य सेवामा �वेश गरपेिछ �ा� 
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गरकेो तािलमलाई काय��े�मा कित उता�यो भ�ने 
कुरा िनरी�ण र अनगुमनबाट ख�ुदछ । सेवाको 
गणु�तर इ�सपे�सनबाट हे�र�छ भने गणु�तर सधुान� 
कुरा िश�ामाफ� त ह��छ । साथै िनवेदकको भिव�यमा 
स�हा�न ु पन� िज�मेवारीतफ�  हेदा� पिन सो पद 
�यव�थािपक�य पद हो भ�ने देिख�छ । �यव�थापक�य 
तहको पदमा �ािविधक भ�दा नेत�ृव र �यव�थापनको 
कुरा मूल�पमा हे�रनपुन� ह��छ । यस �ि�बाट हेदा� पिन 
िनयमावलीको िनयम ८१ ले िनधा�रण गरकेो स�बि�धत 
सेवा समूहस�ब�धी यो�यता िनवेदकमा  नभएको भ�न 
िमलेन । तसथ� िवप�ी लोक सेवा आयोगबाट यस 
िवषयमा िलएको तक�  कानूनस�मत नदेिखने । 

कानून�ारा तोिकएको यो�यता र 
अनभुवस�ब�धी सत�ह�को िव�मानता रहेको 
कारणबाट आ�त�रक �ित�पधा��मक तवरबाट बढुवा 
�ि�याको लािग सामेल भएको अव�थामा कुनै 
उिचत र िववेकसङ्गत कारण नै नखलुाई �ि�या 
नै र� गनु�  मनािसब ह�दैँन । परी�ा र� गन� िनण�य 
गदा� िवप�ीह�म�येको लोकसेवा आयोगले कुनै 
कानूनी आधार वा िच�ब�ुदो कारण खलुाएको पिन 
पाइएन । प�रणामतः िवप�ीबाट भए ग�रएका काम 
कारबाही एवम् िनण�यबाट िनवेदकह�को पेसा, 
�यवसाय गन� संिवधान तथा कानूनले �दान गरकेो 
हकमा अनिुचत ब�दजे लगाइएको पिु� ह�न आउने । 

अतः कानूनबमोिजम �ि�या पूरा गरी 
िलिखत परी�ामा सामेल भई उ� िलिखत परी�ामा 
सफल भई अ�तवा�ता�मा सामेल ह�नको लािग िनवेदक 
िवप�ी काया�लयमा उपि�थत भइसकेको अव�थामा 
िवप�ीले िनवेदकको उ� परी�ासगँ स�बि�धत स�पूण� 
कारबाही र� गन� भनी िनवेदकको दरखा�त फाराम 
र िलिखत परी�ा र� गरी अ�तरवाता�को सूचीबाट 
हटाउने गरी िमित २०७३।४।२४ मा गरकेो िनण�य 

एवम् सोही िनण�यका आधारमा िनवेदकलाई जानकारी 
गराइएको िमित २०७३।४।२४ को प�लगायतका 
काम कारबाहीह� उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने 
ठहछ�  । �रट िनवेदकलाई उ� िलिखत परी�ाको 
प�रणामका आधारमा अ�तवा�ता�मा सामेल गराई 
िनजको अ�तवा�ता�समेत िलई सो अ�तवा�ता�को नितजा 
िनयमबमोिजम यथाशी� �कािशत गनु�  भनी िवप�ीका 
नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े� 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित सवंत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-CR-०४९७ र ०७३-
CR-०६८६, जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार 
िव. कनकलाल माझी र कनकलाल माझी िव. नेपाल 
सरकार 

पीिडत ३२ च��िनगाहपरु (झ) को 
उपयु��बमोिजम करणी िलने िदने काय�मा सहमित 
िथयो िथएन भ�ने स�ब�धमा िमिसल संल�न �माणह� 
हेदा� यी �ितवादीलाई पिहलेदेिख नै िचनेका स�ब�धमा 
िववाद नभई ियनको िव�ासमा पाक� मा घ�ुन आएको 
अव�थामा यी �ितवादीले िदएको िचसो पेय पदाथ� 
खादँा नशा लागेको र डर, धाक, ध�क� दखेाई 
जबरज�ती करणी गरपे�ात् लगुा लगाउन नपाउदँै अ�य 
�ितवादीह�समेत आई जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
िकटानी जाहेरी िदएको, सोही िमलानको व�तिु�थित 
मचु�ुकासमेत रहेको र यी पीिडतले अदालतमा समेत 
आई सोही घटना�म र बेहोरा खलुाई यी �ितवादीले 
िदएको पेय पदाथ�ले गदा� नशा लागेको अव�थामा 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी बकप�समेत गरबेाट 
यी �ितवादीले पीिडतको सहमितमा करणी िलनिुदन ु
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गरकेो अव�था नदेिखने ।   
अ�य �ितवादीह� राजेश धामी, िव�वका�त 

चौधरी, सभुाषकुमार, धीर�े� धामी र स�जय धामीको 
बयानमा पिन यी �ितवादी कनकलाल माझीलाई 
वारदात �थलमा करणी गन� लागेको देखी पीिडत र 
यी �ितवादीलाई क�जामा िलई जबरज�ती करणी 
गरकेो हो भनी वारदात कसरुमा सािबती भई बयान 
गरकेो दिेख�छ । यस अव�थामा यी पीिडतको जाहेरी 
दरखा�तमा �ितवादी कनकलाल माझीले आ�नो 
भाषामा फोन गरी अ�य �ितवादीह�लाई पिन बोलाएको 
भनी उ�लेख गर ेपिन सो कुराको पिु� वादी प�ले सो 
समयको Call Detail Record वा यी �ितवादीह�सगँ 
भएको मोबाइल फोनबाट देखाउन स�न ु पन�मा 
सोसमेत देखाउन सकेको पाइएन । यी �ितवादी 
र अ�य ५ जना �ितवादीह� अलगअलग ठाउकँा 
छन् । उमेर समूहलाई हेदा�  पिन यी �ितवादीको ४० 
वष� र अ�य �ितवादीह�को १८ देिख २२ वष�िभ�का 
भई फरकफरक उमेर समूहका देिख�छन् । पीिडतले 
समेत जाहेरी दरखा�तमा करणी भइसकेपिछ लगुा 
लगाउन लागेको अव�थामा अ�य �ितवादीह� आएको 
भ�ने उ�लेख गरकेो र अदालतसम� बकप� गदा�समेत 
यी �ितवादीसगँ शारी�रक स�ब�ध ग�रसकेपिछ लगुा 
लगाई रहेको बेला चार पाचँजना आई स�जय धामीले 
हात समाई अ�ले आखँा छोपी सभुाष कँुवर, िधर�े� 
धामी, स�जय धामीसमेतले जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी बकप� गदा�समेत पिछ�लो पटक जबरज�ती 
करणी ह�दँा यी �ितवादी पनुरावेदकको संल�नता रहेको 
भ�न सकेको नदेिखने । 

�ितवादी कनकलाल माझीसगँको शारी�रक 
स�ब�धप�ात् सामूिहक करणी भएको देिखए पिन 
सो सामूिहक काय�मा ियनै �ितवादीको मत स�लाह 
र संल�नता भएको भ�ने वादी प�ले �माण प�ुयाई 

पिु� गन� सकेको पिन िमिसलबाट देिखदँैन । यस 
अव�थामा  यी �ितवादीलाई सामूिहक करणी गरतेफ�  
सफाइ िदई, मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(४) नं. बमोिजम मा� ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय 
गरी �.५०,०००।- (पचास हजार) �ितपूित�समेत 
पीिडतलाई भराउने गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसलालाई अ�यथा भ�न ुनपन� ।  

अतः यी �ितवादी कनकलाल माझीको हकमा 
पीिडतलाई सामूिहक बला�कार गरकेो भ�ने नदेिखएको 
अव�थामा िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(४) नं. बमोिजम मा� सजाय गनु�पन�मा ३क 
नं. बमोिजम थप सजायसमेत गन� गरकेो स�ु रौतहट 
िज�ला अदालतको फैसला सो हदस�म उ�टी गरी 
�ितवादीलाई उि�लिखत ऐनको ३(४) नं. बमोिजम 
५ (पाचँ) वष� कैद ह�ने र पीिडतले �ितवादीबाट 
�.५०,०००।- (पचास हजार) �ितपूित�समेत भरी 
पाउने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
भएको िमित २०७३।२।६ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-CR-१२४५, कत��य 
�यान, िदलमाया घत� िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीले मतृक पितसगँ �यान 
मान�स�मको पूव��रसइवी नभएको तथा र�सीको नशामा 
रहेको मतृकले यी �ितवादीलाई अनाहकमा दोष 
लगाई गाली गलौज गरी दाउरा लाठीले �हार गरकेोमा 
�ितकार �व�प यी �ितवादीले पिन सोही दाउराले 
�हार गदा� मतृकले लो�नेलाई हा�ने �वा�नीसगँ 
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बि�दन भनी बािहर िन�कन खो�दा िनजले लगाएको 
गलब�दी समाती ता�दा जि�डस रोगले कमजोर तथा 
जाडँ र�सीको नशा लागेका यी मतृक कोठािभ�कै 
काठ (मढुा) मा ठोि�कन गई टाउकोमा चोट लागी 
म�ृय ु भएको ह�दँा संयोगवश भिवत�य परकेो भनी 
पनुरावेदन िजिकर िलए तापिन घटना�थलबाट दईुवटा 
लाठी र दाउराको टु�ा बरामद भएको, अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� आफूले समेत मादक पदाथ� 
सेवन गरकेो अव�थामा लाठी र दाउराले हानाहान 
भएको तथा आफूले गलब�दी मतृकको घाटँीमा बाधँी 
िघसारकेो �वीकार नगरकेो एवम् ��य�दश� छोरा �ेम 
घत�ले समेत सो घटना�म उ�लेख गरकेो अव�था 
ह�दँा भिवत�य परकेो कारण अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदलाई पाउ ँभ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने अव�था नदेिखने । 

अब स�ु र पनुरावेदन अदालतबाट यी 
�ितवादी िदलमाया घत�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी फैसला भए 
पिन मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दश) 
वष� कैद गन� गरी �य� भएको रायका स�ब�धमा िवचार 
गदा� मतृक र यी �ितवादी पित प�नी भएको तथा 
िनजह�बीच मादक पदाथ� सेवन गरी वारदात ह�नभु�दा 
अिघ�ला िदनह�मा पिन झगडा भइरहने काय�ले 
यी �ितवादी िदनह� ँ जसो आ�ना पितबाट �तािडत 
(Battered woman syndrome) ह�न ु परकेो भ�ने 
अव�था देिखएको छ । वारदातको िदन यी �ितवादी 
बजारबाट साझँ अबेर घर आउदँा मतृक पितले कोसगँ 
बसेर आइस् भनी यी �ितवादीको च�र�मा दोषारोपण 
गरकेोबाट मतृकबाट नै झगडाको स�ुवात गरकेो पिन 
देिख�छ । पिहले मतृकले नै यी �ितवादीलाई दाउराले 
�हार गरी �रस उठाई उ�ेिजत बनाएको र �ितकार 
गन� वातावरण िसज�ना भई ियनले पिन दाउराले �हार 

गरी गलब�दी समाई लडाएको अव�थामा मतृकको 
म�ृय ु भएको अव�था पिन देिख�छ । िनज �ितवादी 
कुनै औपचा�रक िश�ा नपाएक� दैिनक मजदरुी गरी 
जीिवकोपाज�न गरी आएक�, िनजका स-साना २ वटा 
छोराछोरी रहेका र पितको म�ृयपु�ात् ितनको िश�ा 
िद�ा र भिव�यको िज�मेवारी पिन ियनै �ितवादीउपर 
रहेको, यी �ितवादी बढी अविध थनुामा रहदँा 
मात�ृव वा�स�यबाट लामो समय अलग रहदँा ती 
छोराछोरीह�को पढाइ र भिव�यसमेत अ�धकार ह�ने 
अव�था रहेको साथै पितको म�ृयकुो बारमेा अनसु�धान 
र अदालती �ि�यामा समेत घटना सिव�तार उ�लेख 
गरी सहयोग प�ुयाएको अव�था र ि�थितसमेतलाई 
समि�गत �पमा �ि�गत गदा� िनज �ितवादी िदलमाया 
घत�लाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� देिखएकोले 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तीको १८८ नं. बमोिजम 
७ (सात) वष� कैद सजाय गदा� �यायको उ�े�य पूरा 
ह�ने देिखएकोले िनज �ितवादी िदलमाया घत�लाई ७ 
(सात) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०७०-CR-१५५९, डाकँा, 
नेपाल सरकार िव. शुरने भ�ने िवरबहादुर राईसमेत

जाहेरवालासमेतलाई पे�तोल दखेाई 
मोबाइलसमेत गरी िबगो �.६,५६,०००।- बराबरको 
धनमाल �ितवादीह� वीरबहादरु राई, समुन 
तामाङ, िदपेन कोइराला, हे�जो टुडु, प�ुप खनाल, 
अजय झागडसमेतले डाकँा गरी लगेकोले िनज 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १ नं. 
िवपरीत ६ नं. बमोिजमको कसरुमा ऐ.महलको १४(४) 
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नं. बमोिजम पिहलापटक कायम गरी सजाय गरी सजाय 
ह�न र डाकँा गरी लगेको धनमाल ऐ. महलको १०  (३) 
नं. बमोिजम �ितवादीह�बाट जाहेरवालालाई िदलाई 
भराइ पाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी दिेखने ।

िबगो कायम गरकेो र ज�रवानाको हकमा 
स�म वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
रहेको देिखन आयो । िमिसल हेदा� जाहेरवालाले 
उ�लेख गरकेो िबगो बरामद भएको देिखदँनै । केवल 
�ितवादीह�ले �वीकार गरकेो िबगोलाई नै अदालतले 
िबगो कायम गरकेो देिख�छ । सोभ�दा बढी िबगो कायम 
ह�नस�ने अव�था पिन िमिसलबाट केही देिखदँैन । यस 
ि�थितमा िबगो कायम गरी �वीकार गरकेो िबगोलाई 
िबगो मानी सोही िबगो भराउने र मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको १४(४) नं. बमोिजम िबगोको डेढी जनही 
ज�रवाना गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत इलामको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न ुपन� नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादीह� सरुने भ�ने वीरबहादरु राई, उपहार 
भ�ने समुन तामाङ, सरुज भ�ने हे�जो टुडु र िदपेन 
कोइरालालाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(४) नं. 
बमोिजम िनजह�ले खाएको िबगो जनही �.२,५००।– 
(दईु हजार पाचँसय) का दरले जनही िबगो भराउने 
र सोको डेढो �.३,७५०।– (तीन हजार सात सय 
पचास) का दरले ज�रवाना र जनही कैद ६ (छ) वष� 
कैद गन� गरी पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०७०।७।११।२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
इित संवत् २०७५ साल भदौ २८ गते रोज ५ शभुम् । 

५
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७४-WH-०१०९, 

ब�दी��य�ीकरण, ��वल पराजुली िव. मकवानपुर 
िज�ला अदालत, हेट�डासमेत

�रट िनवेदक ��वल पराजलुीसमेतलाई 
िवप�ी बनाई मनोज खड्कासमेतको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार भएको वैदेिशक रोजगार ठगी म�ुामा 
वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
िव��को कसरु गरकेो भनी सोही ऐनको दफा ४३ 
अनसुार सजायको दाबी िलई िमित २०६८।३।७ मा 
वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणमा अिभयोग प� दायर 
भएको दिेखने ।

वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट जारी 
भएको यी �रट िनवेदकको नाउकँो �याद तामेलीमा 
मािथ उ�लेख भएअनसुार घर�ार वा प�रवारका 
मािनस खोजेको वा घर�ार प�ा लगाई टा�ँने �यास 
गरकेो भ�ने आिद केही उ�लेख भएको वा गा.िव.स. 
काया�लयको सूचना पाटीमा टािँसएको भ�ने नपाइदँा 
साव�जिनक पीपलको बोटमा टासँ गरकेो उ� �यादलाई 
संि�� काय�िविध ऐन, २०२८ को दफा ७ को उपदफा 
(२) एवम् मलुकु� ऐन, अ.वं. ११० नं. को रीत पगेुको 
भ�न िम�ने नदेिखने ।

फौजदारी म�ुामा आरोप लागेको �यि�लाई 
सनुवुाइको मौका िदन ु �ाकृितक �यायको सव�मा�य 
िस�ा�त हो । आरोिपत �यि�लाई आफू िव�� 
लागेको आरोपको स�ब�धमा सनुवुाइको मौका िदई 
�ितर�ाको अवसर �दान गनु�  �व�छ सनुवुाइको मूल 
मा�यता हो । अक� प�लाई पिन सनु (Audi Aulterm 
partem) भ�ने मा�यतामा आधा�रत छ । यसको 
लािग अिभयोग लागेको �यि�लाई उसका िव�� 
लागेको अिभयोगको जानकारी िदइएको ह�नपुछ�  र 
उसले सोको जानकारी पाएको छ भ�ने सिुनि�तता 
ह�नपुछ�  । अिभयोग लागेको �यि�लाई सनुवुाइको 
उिचत मौका निदई आरोिपत �यि�को उपि�थित 
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िवनाको सनुवुाइ एकप�ीय ह��छ । एकप�ीय सनुवुाइ 
ह�न ु भनेको �व�छ सनुवुाइको िव��यापी �पमा 
सव��वीकृत मा�यतािवपरीत भएकोले �यायको रोहमा 
�वीकाय� ह�दँैन । �व�छ सनुवुाइ फौजदारी �याियक 
कारबाहीको पिहलो आधारभूत सत� ह�ने ।

आफू िव��को आरोप त�ु�त यहा ँ पाउने 
अिधकारले फौजदारी �यायको �ि�यामा आरोिपत 
�यि�लाई यथाशी� आ�नो मलुकुको कानूनले 
िनधा�रण गरकेो �ि�या पूरा गररे िनजको िव�� 
लागेको अिभयोग थाहा पाउने कुराको सिुनि�तता 
गद�छ । उ� अिभसि�धले �थािपत गरकेा �व�छ 
पपु��को मापद�डह�लाई िव�भ�र नै फौजदारी �याय 
�णालीको उपय�ुता जाचँ गन� कसीको �पमा िलइने । 

�व�छ सनुवुाइको अवधारणा 
�यायपािलका�ितको जनआ�था र िव�ाससगँ पिन 
जोिडएको ह��छ । �यायपािलकाबाट ह�ने हरके काम 
कारबाहीह�मा कानूनको उिचत �ि�या (Due 
Process of Law) को अवल�बन ह�ने जन िव�ास 
रहेको ह��छ । जहा ँ�व�छ पपु��का अवधारणा, मू�य, 
मा�यता, िस�ा�त र मापद�डह�लाई उपे�ा गररे 
फौजदारी �याय �णाली अगािड बढाइएको ह��छ �यहा ँ
रा�य र �याियक िनकायह��ित जनताको िव�ास 
ह�दैँन । तसथ� �व�छ पपु�� आधिुनक �याय �णालीको 
आ�मा हो । �यसमा पिन फौजदारी �याय �णालीको 
लािग त �व�छ सनुवुाइ अप�रहाय� ह��छ । म�ुाको 
सनुवुाइमा स�बि�धत प�को �यायपूण� सहभािगताबाट 
मा� �याियक �ि�या िव�सनीय ह�ने ।

�व�छ सनुवुाइको हकलाई �यि�को मौिलक 
हकको �पमा सवंैधािनक ��याभूित �दान गरकेो 
अव�था छ । मलुकु� ऐनलगायत िविभ�न ऐनह�मा 
भएका �याद तामेलीस�ब�धी �यव�थाह� उि�लिखत 

अ�तरा�ि��य कानून तथा संिवधान�ारा �द� �व�छ 
सनुवुाइको हकलाई ि�या�वयन गन� भएका कानूनी 
�यव�थाह� ह�न् । �याद तामेलीको उ�े�य भनेको 
अिभयोग लागेको �यि�लाई िनज िव�� लागेको 
अिभयोग, �माण र त�स�ब�धी कारबाहीको जानकारी 
िदई आ�नो म�ुामा �ितर�ा गन� पाउने अिधकारको 
सिुनि�तता गनु�  हो । �याद कानूनबमोिजम तामेल 
भएको ह�दँैन भने �य�तो गैरकानूनी िकिसमबाट तामेली 
�यादको आधारमा प�ले �व�छ सनुवुाइको मौका 
पाएको भ�न िम�दैन । मािथ उ�लेख भएअनसुार यी �रट 
िनवेदकको नाउमँा वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
जारी भएको �याद �चिलत कानूनबमोिजम तामेल 
भएको नदिेखदँा �रट िनवेदकलाई �व�छ सनुवुाइको 
अवसर र �ितर�ाको उिचत मौका िदइएको भ�न 
निम�ने ।

�िुटपूण� �याद तामेलीको कारण िनवेदकले 
म�ुामा सनुवुाइको अवसर नपाई �ितवाद गन� 
अवसरबाट समेत वि�चत भएको देिखदँा �य�तो 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत भएका काम 
कारबाही र सोको आधारमा भएको फैसलाले समेत 
वैधता पाउन नस�ने ह�दँा उ� �याद र िनजको हकमा 
भएको िमित २०७०।११।५ को वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसलासमेत िनजको हकमा स�म 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । उ� फैसला 
काया��वयनको �ममा िनवेदक िमित २०७५।१।१८ मा 
प�ाउ परकेो ह�दँा िनज िव��को प�ाउ पजु�, आदेश, 
प�ाचार आिद कानूनअन�ुप नदेिखदँा उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरी ब�दी ��य�ीकरणको आदेशसमेत 
जारी ग�रिदएको छ । िनज िव�� वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणमा वैदेिशक रोजगार ठगी म�ुा दायर 
भएको ह�दँा िनजलाई उ� �यायािधकरणमा उपि�थत 
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गराई अड्डाको रोहवरमा �याद बझुाई कानूनबमोिजम 
गनु�  भनी परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
इित सवंत् २०७५ साल असार २२ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६७-WO-१०९१, उ��ेषण, 
योगराज दाहाल िव. सश� �हरी बल �धान काया�लय, 
हलचोकसमेत 

िनवेदक सश� �हरी सेवामा �हरी िनरी�क 
पदमा काय�रत �यि� भएकोले �य�तो सेवामा अिधकृत 
पदमा रही देश र जनताको सरु�ाको िज�मेवारी िलई 
सेवा गन� रा��सेवक कठोर �पमा अनशुासनमा बािँधन ु
पछ�  । �हरी सेवा भनेको स�यम् सेवम् सरु�ण ् भ�ने 
मूल म�� नै रहेको ह��छ । सश� �हरी सेवामा� होइन 
जनुसकैु साव�जिनक संगठनमा अनशुासनको उित नै 
मह�व रह�छ । �हरी संगठन त जनताको िजउधनको 
र�ाथ� तथा िहतमा अहोरा� खट्नपुन� संगठनमा 
जनुसकैु बेला पिन कत��यमा तयार रहनपुन� र सगंठनको 
िनयम अनशुासनलाई कडाइका साथ पालना गनु�पन� । 

िनवेदक �हरी अिधकृतज�तो साव�जिनक 
जवाफदेहीको पद धारण गरकेा �यि�ले 
अनिधकृत�पमा �यापारी वा गाडीवालाह�सगँ पैसा 
वा सामानह� माग गरी असलु गन� वा कसैले िदन 
�याएमा �वीकार गन� काय�लाई सामा�य र �वाभािवक 
पिन मा�न िम�दैन । यहा ँमूल �� कित सामान वा कित 
रकम िलयो भ�ने भ�दा पिन कुनै कुरा िलने �विृ�बार े
हो । कित िलयो भ�ने िवषय प�रमाणसगँ स�बि�धत भई 
यसको असर सजायको घिटबढीमा पन� स�छ । तर 
जनु कुरा गन� नह�ने िथयो सो कुरा “१।२ िपस �लाङ्केट 
वा १।२ काटु�न जसु” मा� िलएको भ�ने आधारमा 

यी िनवेदकको आचरणलाई चो�याउन सिकँदैन । 
जितसकैु प�रमाण भए पिन आफूले सो मालसामान 
िलएको त�य �प�ीकरणमा आफँैले उजागर गरबेाट 
यी िनवेदकले आफू कत��य पालनाको िसलिसलामा 
रहदँा �व�छ त�रकाले अनशुािसत भई बसेको भ�ने 
िजिकर �वीकार गन� सिकएन । �यसमािथ पिन आफू 
मातहतका कम�चारीह�ले यी िनवेदकमािथ लागेको 
आरोपको पिु� गरकेो अव�थामा य�तो अनशुासनहीन 
�विृ�लाई सहज�पमा िलन नसिकने ।  

सश� �हरी िनयमावली, २०६० को िनयम 
८६ बमोिजम २ वष�स�म तलब विृ� रो�का गन� गरी 
म�य�े�ीय सश� �हरी बल म�ुयालयबाट भएको 
िमित २०६७।३।२० को िनण�यलाई सदर गन� गरी 
सश� �हरी बल �धान काया�लय, काठमाड�ले िमित 
२०६७।१०।३ मा गरेको िनण�यलाई अ�यथा भ�नपुन� 
दिेखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार कारणह�बाट 
अनशुासनमा च�नपुन� सश� �हरी बल संगठनमा 
यी िनवेदकलाई �हरी िनयमावली, २०६० को 
िनयम ८६(क), (ङ), (ज) र (ञ) को कसरुमा सोही 
िनयमावलीको िनयम ८४ (क)(३) बमोिजम रकेड�मा 
जिनने गरी दईु वष�स�म तलब विृ� रो�का गन� गरी 
म�य�े�ीय सश� �हरी बल म�ुयालयबाट िमित 
२०६७।३।२० मा भएको िनण�यलाई सदर गन� गरी 
सश� �हरी बल �धान काया�लय, काठमाड�ले िमित 
२०६७।१०।३ मा गरकेो िनण�य अ�यथा नदेिखएकाले 
िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको आदशे जारी गरी 
बदर गनु�पन� अव�था देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िमनबहादरु कँुवर
इित सवंत् २०७५ साल भदौ १२ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०५९१, उ��ेषण 
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/ परमादेश, िवजय गु�ङ िव. मि��प�रषद् तथा 
�धानम��ीको काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

�हरी सेवा ज�तो िज�मेवार पदमा रही 
सेवाको शत�बमोिजम काम गनु�पन� िज�मेवारी भएको यी 
िनवेदक उपचारको नाममा िवदेश बसी स�पक� िवहीन 
ब�न ुर सि�चत िबदाप�ात् पिन स�पक� मा नआउनलुाई 
िनजको िज�मेवारपूण� काय� मा�न सिकँदैन । यी िनवेदक 
प�रवारसगँ पिन स�पक� मा नरही बेप�ा रहेको भ�ने 
कुरा िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�को िमित 
२०६६।१।१० र �हरी �धान काया�लय, कम�चारी 
�शासन शाखाको िमित २०६६।१।१४ को प�बाट 
देिखए पिन िनविृ�भरणकै कारण यी िनवेदक यस 
अदालतमा आएको दिेख�छ । यो अव�था भए पिन 
यी िनवेदकलाई भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग 
अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाइएकोले यी 
िनवेदक पिहले नै बनेको कानूनका आधारमा सेवा 
�वेश भई परुानै �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
१०१ अ�तग�तको सिुवधा पाउने भ�ने कुरामा दिुवधा 
नदिेखने । 

�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १३१ 
को उपिनयम (१) मा “बीस वष� वा सोभ�दा बढी 
समयस�म �हरी सेवामा काम गरकेा �हरी कम�चारीले 
नोकरीबाट अवकाश पाएको िमितदेिख िनविृ�भरण 
पाउनेछ” भ�ने तथा सोही िनयमावलीको िनयम 
१३१ को उपिनयम (७) मा “भिव�यमा सरकारी 
सेवाको िनिम� अयो�य ठह�रने गरी सेवाबाट बखा��त 
ग�रएको �हरी कम�चारीले यस िनयमावलीबमोिजमको 
िनविृ�भरण पाउने छैन” भ�ने �यव�था भए पिन यी 
�रट िनवेदक िवजय ग�ुङलाई िमित २०५७।६।१७ 
गतेबाट लागू ह�ने गरी भिव�यमा सरकारी नोकरीको 
लािग अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाइएको 
भ�ने देिखदँा यी िनवेदकलाई उ� िनयम आकिष�त ह�ने 
नदिेखने । 

राजप�ाङ्िकत �हरी कम�चारीले बीस 

वष�भ�दा बढी सेवा अविध �हरी संगठनमा रही पूरा 
गरकेो, �यसैगरी �हरी िकताबखानाबाट च.नं. ३१४४, 
िमित २०५८।१२।२७ मा गहृ म��ालयको ऐन,  िनयम 
परामश� शाखालाई िनद�शन पाउन प�ाचार भएको र 
गहृ म��ालयको च.नं. ५९८,  िमित २०५९।१।४ को 
प�बाट स�बि�धत �यि� �वयम् ले नै उपि�थत भई 
िनविृ�भरण फाराम भरी पे�सन प�ा बनाउनपुन� भ�ने 
राय �ा� भएको भ�ने िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
दिेखएको अव�था छ । यसबाट समेत पिन स�बि�धत 
िनकायह� यी िनवेदकलाई िनविृ�भरण िदनपुन� भ�ने 
िवषयमा सहमत भए पिन काय�िविधको कारण मा�ले 
पे�सन प�ा ब�न नसकेको देिखने ।

अतः �रट िनवेदक िवजय ग�ुङ �हरी 
नायब उपरी�क पदमा रही िमित २०३६।१।७ देिख 
शाही नेपाली सेनाबाट नेपाल �हरी सेवामा �वेश गरी 
िमित २०५६।३।२९ स�म २० वष�स�म अनवरत 
सेवा गरकेोसमेतका आधार, �माण तथा �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा यी िनवेदकले �हरी �धान 
काया�लयमा आफँै िनवेदन िलई पे�सन प�ा बनाउन 
उपि�थत भएमा कानूनबमोिजम पे�सन प�ा बनाउने 
कारबाही �ि�याअगािड बढाई ��ततु िववादलाई 
अि�तमता िदन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िमनबहादरु कँुवर
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७५ साल भदौ १२ गते रोज ३ शभुम् ।                                                                                                 

इजलास न.ं १६

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-००३७७ र ०७३-
CR-००४४८, लाग ु औषध खैरो हेरोइन, नेपाल 
सरकार िव. लालबाबु साहसमेत, िव�क� रौिनयार भ�ने 
िव�क� कुमार अ�वाल िव. नेपाल सरकार 
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नािसर अलीको साथबाट लाग ुऔषध बरामद 
नभएको, िनज लाग ुऔषध कारोबारमा संल�न रहेको 
भनी अ�य �ितवादीले पोल गरकेो नदेिखएको, बरामद 
भएको मोबाइल आपरािधक काय�मा �योग नभएकोले 
िफता� गन� िनण�य ग�रएको छ भनी अिभयोग प�मा 
उ�लेख भएको तथा अदालतमा �वत�� �पमा 
बयान गदा� आफू लाग ुऔषध सेवनकता�  भएको भनी 
�वीकार गरकेो अव�थामा नािसर अलीको लाग ुऔषध 
कारोबारमा संल�नता िथयो भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

लालबाब ु साहको साथबाट बरामद भएको 
लाग ुऔषध खैरो िहरोइनको प�रमाण �यून दिेखएको, 
िनज लाग ुऔषध कारोबारमा सलं�न रहेको भनी अ�य 
�ितवादीले पोल गरकेो नदेिखएको, बरामद भएको 
मोबाइल आपरािधक काय�मा �योग नभएकोले िफता� 
गन� िनण�य ग�रएको छ भनी अिभयोग प�मा उ�लेख 
भएको तथा अदालतमा �वत�� �पमा बयान गदा� आफू 
लाग ु औषध सेवनकता�  भएको भनी �वीकार गरकेो 
अव�थामा लालबाब ुसाहको लाग ुऔषध कारोबारमा 
सलं�नता िथयो भनी मा�न िम�ने नदिेखने ।

लाग ुऔषधस�ब�धी म�ुा िनरपे� दािय�व ह�ने 
म�ुा भई �माणको भार �ितवादीमा रहने भए तापिन 
वादी प�ले अिभयोग लगाए मा� प�ुने र केही पिन 
त�य �मािणत गनु�  नपन� भ�ने होइन । यिद ��येक 
�ितवादीको कसरुको मा�ा स�ब�धमा पथृकपथृक 
िववेचना नगरी समूहगत �पमा ��ाउ परकेो भनी 
समूहको एक सद�यले गरकेो कसरुमा सबैलाई एउटै 
दािय�व थोपान� काय� फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तको समेत िवपरीत ह�ने । 

वादी नेपाल सरकारले आ�नो पनुरावेदन 
प�मा िजिकर िलएको निजर िस�ा�तले ��यथ� 
�ितवादीह�लाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ह�नको िनि�त सहयोग प�ुयाउने देिखदँैन । यस ि�थितमा 
��यथ� �ितवादीह� नािसर अली र लालबाब ुसाहलाई 
लाग ुऔषधको सेवनतफ�  मा� ग�रएको सजाय िमलेकै 

दिेखने ।
एकपटक लाग ुऔषधको कारोबारको कसरुमा 

सजाय भ�ुान ग�रसकेका यी �ितवादीको साथबाट 
बरामद भएको ३० �ाम खैरो िहरोइन केवल सेवनको 
िनि�त मा� बोक� िहडेँका होलान् भनी अनमुान गनु�  
िव�सनीय र �यावहा�रक ह�ने देिखदँैन । िनज �ितवादी 
लाग ुऔषधको ओसारपसार र िब�� िवतरणमा संल�न 
रहेकै देिखन आउछँ । अतः लाग ुऔषध सेवनतफ�  मा� 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादी िव�क� रौिनयारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

अतः िववेिचत कारण र आधारमा �ितवादी 
िव�क� रौिनयार भ�ने िव�क�कुमार अ�वाललाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(ङ)(च) को 
अिभयोगमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम 
११ वष� कैद र �.१,००,०००।– (एक लाख) 
ज�रवानाका साथै ऐ. ऐनको दफा १६ अनसुार थप कैद 
वष� ५ र �.५०,०००।– (पचास हजार) ज�रवाना ह�ने 
र अ�य �ितवादीह� नािसर अली र लालबाब ुसाहलाई 
ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ङ) अनसुार जनही १ (एक) 
वष� कैद ह�ने ठह�याई भएको स�ु फैसलालाई सदर गन� 
गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०७३।१।२८ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद आचाय�
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २७ गते रोज ५ शभुम् ।

एकल इजलास

स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, ०७४-WO-०६२४, 
उ��ेषण / परमादशे, स�रता देवी साह िव. उ�च 
अदालत, जनकपुरसमेत 

िनवेदक डा. लखनलाल साह र स�रतादवेी 
साह तथा ��यथ� रखेाकुमारी साहबीच सासू ससरुा 
र बहुारी नाता स�ब�ध रहेको त�यमा िववाद छैन । 
��यथ� रखेाकुमारीले िनवेदकह� र पित डा. िवजय 
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�तापसमेतका प�रवारका अ�य सद�यसमेतलाई 
�ितवादी बनाई धनषुा िज�ला अदालतमा २०७३ 
सालमा दे.नं.०९८६ को अंश म�ुा दता� गरकेो 
देिख�छ । अंश म�ुा कारबाहीको �ममा रहेको अव�था 
देिखने । 

म�ुा कारबाहीय�ु रहेकै अव�थामा िवप�ी 
रखेाकुमारी साहले अंश म�ुाको अि�तम फैसला 
नभएस�म दैिनक जीवन िनवा�ह खच�बापत �ित मिहना 
�.३५,००० का दरले मानाचामल खच�बापत भराइ 
पाउ ँभनी िनवेदन िदएको पाइ�छ । िज�ला अदालतबाट 
प�रवारको आ�दानी आय�ता र हैिसयतसमेतलाई 
बझुी िफराद परकेो िदनदिेख �ितवादीह�बाट मािसक 
�.६,०००।– दरले भराई िदन ुभनी आदेश गरकेोमा 
उ�च अदालत, जनकपरुबाट िमित २०७४।१०।२५ मा 
सबै �ितवादीबाट भरी पाउने ठहछ�  भ�ने वा�यांशलाई 
बदर गरी िनवेदन परकेो िमितदिेख माना चामलको खच� 
भराइिदन ुभनी आदशे भएको दिेखन आउने । 

�माण बझुी िनण�य गन� साधारण �े�ािधकार 
भएको मातहतको िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
रहेको िवषयमा �रट�े�बाट बो�न उपय�ु ह�दँनै । 
��यथ� रखेाका पित िनवेदकसमेतसगँ िविधवत छु�ी 
िभ�न भएको अव�थामा मा� िनजबाट ��यथ� रखेाले 
मानाचामल खच� भ�रपाउने हो । स�ु एवम् उ�च 
अदालतको आदशेमा जनही�पमा �ितवादीह�बाट 
मानाचामल खच� भराई िदन ुभनी बोिलएको छैन । ��यथ� 
रखेाले पाउने भनेको मािसक एकम�ु ६,०००।– नै हो । 
छु��िभ�न भएको भिनएको िमलाप�मािथ नै �� उठाई 
म�ुा परकेो ि�थितमा सगोलका प�रवारका नाताले 
मािसक ६,०००।– का दरले मानाचामल खच� भराइिदन ु
भनी उ�च अदालतसमेतबाट िमित २०७४।१०।२५ 
मा भएको आदेश र सो काया��वयनको �ममा िज�ला 
अदालतबाट तारेख भरपाईमा रकम दािखला गन� भनी 
लेिखएको बेहोराले िनवेदकको स�पि�स�ब�धी हकमा 

असर परकेो मा�न �यायोिचत ह�ने देिखन नआउने ।
िनवेदकह� र ��यथ� रखेाकुमारीबीच 

अिंशयार नाता स�ब�ध पन� नपन� भ�ने िवषय सािधकार 
िनकाय िज�ला अदालतले �माण बझुी िनण�य गरपेिछ 
मा� यिकन ह�ने हो । �रट�े�बाट बो�ने िवषय होइन । 
अशं म�ुा र िमलाप� बदरसमेतका म�ुामा फैसला ह�दँा 
िनवेदकले उठाएको िवषयमा स�बोधन ह�ने नै ह��छ । 
अदालतमा िमलाप� बदर स�ब�धमा म�ुा िवचाराधीन 
रहेको िवषयलाई �ि�गत गरी त�काल िनवेदकसमेतबाट 
अशंको तायदाती फाटँवारी माग गन� गरी स�ु धनषुा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७४।९।४ मा भएको 
आदेशलाई अिहले नै अ�यथा रहेछ भनी मा�न
निम�ने ।  

तसथ�, त�लो अदालतमा चलेको िवचाराधीन 
म�ुालाई असर पन� गरी त�लो अदालतबाट अंश म�ुाको 
कारबाहीको �ममा दैिनक गजुाराका लािग मानाचामल 
खच� स�ब�धमा उ�च अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७४।१०।२५ मा र तायदाती फाटँवारी माग 
गन� स�ब�धमा धनषुा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।९।४ मा भएको आदेशसमेत उपरको ��ततु 
िनवेदनलाई �हण गरी रीत बेरीत स�ब�धमा बो�दा 
धनषुा िज�ला अदालतमा िवचाराधीन म�ुालाई 
��य�तः असर पन� दिेखएकोले ��ततु िनवेदनमा 
िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ माग ग�ररहन ु परने । 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३० गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७४-WO-०६२५, उ��ेषण 

/ परमादेश, डा. रिवन �ताप शाह िव. उ�च 
अदालत, जनकपुरसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।


