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ि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 
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Toll Free Number 
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सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी केदार�साद 
चािलसे, ०७०-RC-०१०६ र ०७१-CR-११०७, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. लौमाया गु�ङ र 
लौमाया गु�ङ िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले मौकाको बयानिवपरीत ह�ने गरी 
अदालतमा बयान गदा� घाटँीमा साल बे�रएको मतृ 
ब�चा जि�मएकोले खा�डो खनी गािडिदएको भनी 
इ�कारी बयान गर े तापिन िचिक�सक�ारा िदएको शव 
परी�ण �ितवेदनबाट मतृक नवजात िशशकुो म�ृय ु
�ास��ास अव�� ग�रएबाट भएको तथा ज�मदाको 
अव�थामा िजउदँै रहेको दिेखएको र यिद �वाभािवक 
�ाकृितक �पबाट म�ृय ुभएको भए �ितवादीले सो कुरा 
मौकामा भनेर मा� म�ृयपुिछको सं�कार गनु�पन�मा �यसो 
नग�रएको ह�दँा र सो इ�कारी बयानको समथ�न ह�ने ठोस 
�माण िमिसल सलं�न भएको नदेिखएबाट �ितवादी 
लौमायाउपरको आरोिपत कसरु शङ्कारिहत ढंगबाट 
पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादीउपर कसरु कायम 
गरकेो स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
बागलङुको फैसला िमलेकै देिखन आउने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी लौमाया ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याएको स�ु पव�त िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बागलङुको िमित 
२०७०।१०।२१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी लौमाया ग�ुङको �ीमान् १८ 
मिहनाअिघदेिख िवदेश कतार गएको अव�थामा 
आ�नै गाउकँा दवेर नाता पन� रामबहादरु ग�ुङसगँको 
यौन स�पक� बाट िनज गभ�वती भएको देिखएको, िनज 
रामबहादरुले आ�नै करणीबाट रहन गएको गभ�को बारमेा 
बेवा�ता गरकेो, ३ जना छोरीह�को लालनपालन, 
िश�ादी�ा, �वा��योपचारसमेतको िज�मेवारीसमेत ियनै 

�ितवादीमा रहेको, िनज गभ�वती भई ब�चा ज�माउने 
अव�थास�म आइप�ुदा कसैले सहयोग गरकेो अव�था 
नदेिखएको, गभ� बो�ने मिहलाको म�जरुीले कानूनले 
तोकेको �ि�या पूरा गररे गभ�पतन गराउन पाउने कानूनी 
�यव�थाको जानकारी िनजलाई भएको नदेिखएको र 
�ामीण�तरस�म गभ�पतन तथा �जनन �वा��यको 
लािग िचिक�सक / अ�पताल / औषधी उपचारको 
सिुवधा नपगुेको कारणबाट लोकलाजबाट ब�नको लािग 
�ितवादीबाट ��ततु वारदात ह�न गएको देिखदँा िनज 
�ितवादी लौमाया ग�ुङलाई उपयु�� ऐनबमोिजमको 
सजाय िददँा चक� ह�ने लागेकोले ४ वष� मा� कैदमा रा�न 
उपय�ु देिखने । 
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले 
इित संवत् २०७३ साल काि�क २९ गते रोज २ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी केदार�साद 
चािलस,े ०७१-CR-०३८१, कत��य �यान, 
�रजमानु�लाह देवान िव. नेपाल सरकार

जाहेरवालाको �ितवादीसगँ �रसइवी 
रहेको देिखएको, मतृक नाबालक बेप�ा भएदेिख नै 
�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो, �ितवादीकै छोरी 
इसरत जहानको मौकाको कागज तथा अदालतमा आई 
गरकेो बकप�समेतबाट जाहेरवालासगँ �ितवादीको 
मनमटुाव रहेको देिखएको, �रसइवी रहेको कुरामा �वयम् 
�ितवादीले पिन �वीकार ग�ररहेको अव�था छ । आ�नो 
छोरा हराएपिछ जाहेरवालाले िमित २०६८।१।१९ मा 
�ितवादीले आफू र बालब�चासमेतलाई खतम पारी 
तेजाब हाली मा�रिद�छु भनी ध�क� िदने गरकेो िथए 
भनी िनवेदन िदएको, लास जाचँ मचु�ुकाबाट मतृ 
बालकको पेट, छाती तथा िलङ्गका भाग जलेको पाइन ु
र शव परी�ण �ितवेदनबाट मतृकको म�ृय ुजलेर भएको 
देिखएबाट जाहेरवालाले उ� िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
भनाइ िसलिसलाब� �पमा िम�न आएको देिख�छ । 
हिदस िमया ँअ�सारीले िमित २०६८।१।१८ गते िबहान 
जाहेरवालाको छोराले आ�नो पसलबाट पापड िकनी 
गएकोमा केही समयपिछ िनज बेप�ा भएको सनेुको र 
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ऐ. २० गते िनजको मतृ लास फेला परकेो भनी मौकामा 
गरकेो कागज तथा यी �ितवादी र अप�रिचत चालकसमेत 
भई जाहेरवालाको छोरालाई िमित २०६८।१।१८ गतेको 
िबहान मोटरसाइकलको बीचमा राखी ग�डकतफ�  लगेको 
दखेेको ह� ँ भनी वीर�े� साहसमेतको मौकाको कागज 
तथा अदालतमा गरकेो बकप�समेतबाट िसलिसलाब� 
�पमा वारदात पिु� ह�नकुो साथै �ितवादीको संल�नता 
यी �ितवादी �रजमान�ुलाह दवेानले जाहेरवालाको छोरा 
वष�य सोएब अ�तरलाई कत��य गरी मारकेो देिखन 
आउने । 

अतः �ितवादी �रजमान�ुलाह देवानले 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरकेो �मािणत भएको ह�दँा 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु 
बारा िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो 
र अपहरणतफ�  समेत �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७०।१०।२८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल काि�क २९ गते रोज २ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CR-१३०३, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, पवन कैध िव. नेपाल 
सरकार

कानूनमा कुनै पिन मिहला वा बािलकालाई 
अिभभावकको म�जरुीबेगर मलुकुबािहर र मलुकुिभ� 
ओसारपसार गन� िम�दैन भ�ने �यव�था रहेको छ यो 
कानूनको प�रपालना गनु�पद�छ । यसलाई जाि�दन भ�न 
िम�दैन । �ितवादीह�ले बािलकालाई अिभभावकको 
म�जरुीबेगर ओसारपसार गन� उ�े�यबाट िलई गएको 
दिेख�छ । नाबालकह� माटोको भाडँा ह�न् ितनमा 
आफूमािथ आइपन� खतराबारमेा महससु ह�दँैन । यसको 
अित�र� मिहला वा नाबािलका ओसारपसार गन� 

काय� र चेलीबेटी बेचिबखन गन� ज�तो अपराध कठोर 
दािय�व (Strict Liability) िभ�को िवषय�े�िभ� 
पद�छ । य�ता अपराधमा मलुकुबािहर म�जरुीबेगर लैजान ु
मा� पिन अपराध ह��छ । यसमा मनसाय त�वको परी�ण 
आव�यकसमेत नह�ने । 

बेचिबखनमा परकेा भिनएका पीिडतह� 
बालबािलका रहेको र रा�य र समाजको संर�ण 
अ�याव�यक पन� अव�थाका बालबािलकालाई 
उनीह�को इ�छािव�� काममा समेत लगाउन नसिकने 
अव�थामा बेचिबखन नै ग�रएको काय�लाई अदालतले 
उदार �ि�कोण र नरम नीित अपनाउदँ ै जाने हो भने 
यस�कारका अपराधले समाजमा ��य पाउदँै जान 
स�ने अव�था रहने ।

तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार कारण 
र �माणह�समेतबाट िनज �ितवादीह�ले पीिडत 
प�रवित�त नाम २०७०(१७) ए समेतलाई ललाई फकाई 
�भाव र झ�ुयानमा पारी िनजह�को अिभभावकको 
म�जरुी नै निलई भारतको प�जाब ह�रयाणा बजारि�थत 
डा�सबार र�ेटुर�ेटमा आउने �ाहकह�सगँ अवैध यौन 
काय�मा लगाउने उ�े�यले नेपाल भारतको िसमाना 
सनुौलीस�म लगेकोले िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम नै मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) 
बमोिजम जनही ११ वष� कैद र �.१०००००।- (एक 
लाख) ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याएको स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०७१।४।२८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

म�ुाको िवषयव�त ु तथा अपराधको 
गा�भीय�लाई िवचार गदा�, य�तो अपराधको िनय��ण 
तथा �यूनीकरण गन�को लािग अपराधको रोकथाम 
प�रणाममखुी उपायह� अवल�बन गनु�पन� महससु गरी 
स�बि�धत सरोकारवालाह� नेपाल सरकार मिहला 
बालबािलका तथा समाज क�याण म��ालय तथा �हरी 
�धान काया�लय र महा�यायािधव�ाको काया�लयका 
नाममा िन�न िलिखत िनद�शना�मक आदेश जारी 



3

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, असोज - २

ग�रिदएको छः
(क) मिहला िहंसा, चेलीबेटी बेचिबखन अपराधको 

अनसु�धान, अिभयोजन गन� िनकायह� तथा 
��य� नीितगत िनण�य गन� सरोकार रहेको 
मिहला बालबािलका तथा समाज क�याण 
म��ालयका बीचमा सम�वय गरी िकन य�तो 
आपरािधक काय�ह�मा अपेि�त प�रणाममखुी 
िनय��ण ह�न नसकेको हो ? आव�यक पर े
यस �े�मा काम गन� गैरसरकारी सं�था 
अ�तरा�ि��य गैरसरकारी सं�थासमेतसगँ 
सम�वय गरी अपराध िनय��णका उपायह� 
काया��वयनमा �याउने ।

(ख) आिथ�क अभाव, अिश�ा ज�ता कारणबाट 
नै अिधकांश सोझा �ामीण भेगका चेिलबेटी 
ओसारपसार ह�ने गरकेो त�य रहेको 

 दिेख�छ । मिहलाह�को आय आज�नको 
लािग सरकारी तथा सं�थाह�मा रोजगारी 
िसज�ना गन� �यापार गन� ब�िकङ ऋण लगानीमा 
सहज पह�चँको उपाय खोजी �ामीण �े�का 
मिहलाह�को आय आज�नमा अिभबिृ� गन� 
काय� गन� ।

(ग) बालबािलकाह�लाई िव�ालय�तरमा 
नै सचेतना काय��मह� स�चालन गरी 
बेचिबखनमा परी उ�ार गरी फक� का मिहलाले 
पाएका यथाथ� वा�तिवक पीडाह�को ��य��य 
(िफ�म) िनमा�ण गरी �ामीण मिहलाह�मा 
चेतना अिभविृ� गन�लगायतका आव�यक र 
उपय�ु िनरोधा�मक उपायह� अवल�बन   
गन� ।

इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
इित संवत् २०७३ साल मङिसर १२ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CR-१०४८, लाग ु औषध 
खैरो हेरोइन, अवधेश�साद पटेल िव. नेपाल सरकार

सह�ितवादी सिवना लामाले अिधकार�ा� 

अिधकारीसम� र अदालतमा समेत गरकेो बयानमा 
बरामद भएको लाग ु औषध �ितवादी अवधेश पटेलले 
िदएका ह�न् भनी कसरुमा सािबती भई पनुरावेदक अवधेश 
पटेललाई पोल गरकेो दिेख�छ । सो पोल बयान बरामद 
भएको भौितक सबदुबाट पिु� भएकै छ । कसरुमा आफू 
सािबती भई सो कसरुमा संल�न �यि�ह�को नाउ ँखलुाई 
गरकेो पोललाई िबनाआधार अ�यथा भनी मा�न िम�ने 
ह�दँैन । पनुरावेदक �ितवादीसमेत अ�य �ितवादीह� 
सिवना लामा र कृ�ण पटेल भ�ने कृ�ण महतो निुनया 
एकै�थानमा रहेको अव�थामा प�ाउ परकेो अव�था 
छ । व�ततुः भारत र�सौलबाट लाग ुऔषध ख�रद गरी 
�याई द�ुय�सनीह�लाई िब�� गन� उ�े�यले यी ितनै 
�ितवादीह�को एक आपसमा स�पक�  भई गैरकानूनी 
काय� गन� सहमित भएको पाइयो । अ�य �ितवादीह�ले 
कसरु ठहर भएकोमा पनुरावेदन नै गरकेो दिेखदँैन । लाग ु
औषध �ितवादी सिवना लामाबाट बरामद भए तापिन सो 
लाग ु औषध कारोबारमा पनुरावेदक �ितवादी अवधेश 
पटेलको समेत ��य� सहभािगता रहेको �माणबाट पिु� 
ह�ने ।

िनरपे� दािय�व Strict Liability अ�तग�तका 
अपराधमा कसरुदारको आपरािधक मनसायको समेत 
परी�ण ग�ररहनपुन� अव�था ह�दँनै । �ितवादीको साथबाट 
लाग ुऔषध बरामद ह�न ुनै पया�� ह�न जा�छ । अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयान बेहोरा डरधाक ध�क�को 
आधारमा भएको भए सो कुराको िजिकरसमेत िलई 
पिु� गराउने पया�� �माण �ितवादीले पेस गन� स�नपुन� 
ह���यो । ��ततु म�ुाका स�दभ�मा लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोिजम िनजको इ�कारी 
बयान �मािणत गन� भार पनुरावेदक �ितवादीमै रहेको 
देिख�छ । तर अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान 
झ�ुा हो भ�नेबाहेक उ� बयान झ�ुा �थािपत ह�ने कुनै 
व�तिुन� �माण पनुरावेदक �ितवादीले ��ततु गन� 
सकेको नदिेखदँा �ितवादी लाग ुऔषध अपराधमा िनद�ष 
रहेछन् भनी मा�न िम�ने अव�था नदेिखने । 

तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार कारण 
र �माणह� तथा िमिसल संल�न रहेको बरामदी एवम् 
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खानतलासी मचु�ुका, �हरी �ितवेदन, परी�ण �ितवेदन, 
व�तिु�थित मचु�ुका, �ितवादीह�को अनसु�धान 
अिधकारी एवम् अदालतसम�को बयानसमेतका िमिसल 
संल�न कागज �माणह�बाट �ितवादी अवधेश�साद 
पटेललाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
४(ङ) र (च) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)
(छ)(२) बमोिजम १० (दश) वष� कैद र �.७५,०००।- 
(पचह�र हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु पसा� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।११।१५ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०७१।६।२८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १२ गते रोज १ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६५-CI-०७८८, ज�गा िखचोला चलन, 
जोगनारायण साह तेलीसमेत िव. रामनारायण साह 
सोनार 

�ितवादीले ज�गा िखचोला गरकेो भनी दाबी 
गन�ले उ� ज�गामा आ�नो हक �वािम�व �थािपत भएको 
�माण पेस गन� स�न ुपन� । 

ज�गाको दता�, ितरोलगायतका कुनै �ोत 
दखेाउन नसक� १९८३ सालमा नापी भएको ज�गालाई 
ऐलानी ज�गा भएको र आफूले भोगचलन गरकेो भनी 
दाबी गरकेो पाइयो । अदालतबाट भएको न�सा 
मचु�ुकाबाट िववािदत ज�गा रामनारायण साह तेलीको 
भोगचलनमा रहेको देिखएको छ । िनजलाई �ितवादी नै 
बनाएको देिखदैँन । िववािदत ज�गामा वादीको हक भोग 
र �वािम�व नै �थािपत भएको देिखदँैन । िखचोलातफ� को 
दाबी ठहर ह�नका लािग सो ज�गामा वादीको हक 
�वािम�व रहेको त�य �मािणत ह�नपुद�छ । �यस�कारको 
अव�था ��ततु िववादका स�दभ�मा देिखन आएन । 
यस अव�थाको ज�गा �ितवादीह�ले िखचोला गरकेोले 

िखचोला मेटाई चलनसमेत चलाउने ठहर गरी भएको 
स�ु अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट भएको फैसला मनािसब दिेखन 
नआउने । 

अतः उपयु�� िववेचना ग�रएका आधार 
�माणह�बाट िववािदत िक.नं. १२३२ को ज�गामा 
वादीले आ�नो हक �थािपत भएको देिखने दता�, ितरो, 
भोगलगायतका �माण पेस गरी ज�गामा �वािम�व �मािणत 
गन� सकेको नदेिखएको ह�दँा वादी दाबीबमोिजम िखचोला 
गरकेो ठहर गरी स�ु सला�ही िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
िमित २०६३।८।४ मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई वादीले िखचोलातफ�  िलएको िफराद दाबी प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: िवकेश  गरुागाई ं
इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभुम् ।

६
 स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६८-CI-१०९९, तफ�  र �े�फल यिकन 
गरी ज�गा छुट्याई पाऊँ, यमबहादुर थापा िव. िडलबहादुर 
ख�ी 

त�काल िनमा�ण भएका घर गोठको स�ंया 
उ�लेख नगरी केवल घर गोठ िनमा�ण गरी बसेको भनी 
िलएको िजिकरका आधारमा हाल न�सा मचु�ुकामा 
उ�लेख भएका अ�य सरंचना तथा क�ची घरसमेत 
सोही बखत बनेका ह�न् भनी अनमुान गरी यसअिघ 
भएको फैसला�ितकूल ह�ने गरी पनुरावेदक / �ितवादीले 
िजिकर िलएका र न�सा मचु�ुकामा उ�लेख भएका 
सरंचना र ती संरचनाले चच�को ज�गा �ितवादीको कायम 
ह�ने ठहर गन� िम�ने देिखदँैन । पिहलेका कुनै कागज 
�माणबाट न.नं.२, ३ र ६ मा बाहेक अ�य ठाउमँा कुनै 
�कारको घर गोठज�ता भौितक संरचना िनमा�ण भएका 
िथए भ�ने दिेखदँैन । दईु चारवटा िकला ख�ुा गाडेर कुनै 
सामा�य क�ची घर गोठ बनाएको िथयो भने पिन केवल 



5

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, असोज - २

यित कुराको आधारमा ज�गामा हक वा �वािम�व �ा� 
ह�न नस�ने । 

आ�नो हक नै नप�ुने ज�गामा अनािधकृत 
तवरबाट िकला ख�ुा गाडेर घर टहरा िनमा�ण गन�, 
�यसपिछ सोही िनमा�ण भएको अव�था देखाएर ज�गा 
नै क�जा गन� कुरा सव�था अनिुचत हो । यस�कारको 
दाबीलाई �वीकार गन� सिकँदैन । गैरकानूनी क�जालाई 
हक �वािम�वको आधारका �पमा �हण गनु�  ह�दँैन । 
�यसैले न.नं.२, ३ र ६ मा देिखएको ज�गा र भौितक 
संरचनाको हकमा यस अदालतको िमित २०६२।१२।६ 
को फैसलाले हक �वािम�वको िन�पण भइसकेको 
दिेखदँा सो हदस�मको �े�फल ०-१-१५१/

२ 
ज�गा 

�ितवादीको कायम ह�ने ठहर गरकेोलाई अ�यथा भ�न 
िमलेन । सो न.नं. २, ३ र ६ मा देिखएको ज�गामा बाहेक 
अ�य न.नं. मा उ�लेख भएको ज�गामा पनुरावेदक / 
�ितवादी यमबहादरु थापाको हक प�ुने अव�था देिखन 
आएन । तसथ� न. नं. २ मा बनेको घर, न.नं. ३ मा 
बनेको गोठ र न.नं. ६ मा बनेको चप� र ती संरचनाले 
चच�को ०-१-१५१/

२
 ज�गास�म �ितवादीको ह�ने ठहर 

गरी भएको स�ु अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट भएको फैसला अ�यथा 
भयो भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः उपयु�� िववेचना ग�रएका आधार 
�माणह�बाट िववािदत िक.नं.१५ को ज�गाम�ये न�सा 
मचु�ुकामा उि�लिखत न�सा नं. २ मा बनेको घर र सो 
घरले चच�को ज�गा, न.नं. ३ मा बनेको गोठ र न.नं. ६ मा 
बनेको चप� र ती संरचनाले चच�को ज�मा �े�फल ०-१-
१५१/

२ 
ज�गास�म �ितवादीको ह�ने र सोबाहेकको अ�य 

ज�गा वादीको कायम ह�ने ठहर गरी स�ु नवलपरासी 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित २०६७।५।३० 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभुम् । 

७
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CR-०८९०, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, योगे�� ढकाल िव. नेपाल 
सरकार

आफूउपरको अिभयोग अ�यथा हो भनी 
�मािणत गन� र पीिडतह�लाई िब�� गन� उ�े�यले 
नभई अ� नै कानूनस�मत उ�े�यले िवदेश लगेको भ�ने 
कुराको व�तिुन� र िव�सनीय �माण �ितवादीले ��ततु 
गन� स�न ुपन� । 

�ितवादीले अिभभावकको म�जरुीिबना 
बालकह�लाई भारतमा िसनेमामा काम लगाई िदने भनी 
ललाई फकाई भारततफ�  लगेको भ�ने त�य पिु� भइरहेको 
ि�थितमा भारतमा पगुेपिछ बालकह�ले �ितरोध गरपेिछ 
�ितवादीले ती बालकह�लाई नेपालको सीमािभ� �याई 
वीरग�जको एउटा होटलमा छाडेको देिख�छ । यिद 
िब�� गन� उ�े�यले लिगएको िथएन भने आ�नो साथमा 
गएका बालकह�लाई आफूसगैँ िलएर नआई आफू मा� 
घरडेरामा फक� को देिख�छ । मैले िब�� गन� लगेको भए त 
फका�एर नेपाल �याई वीरग�जमा काममा लगाउने िथएन 
भ�ने �ितवादीको िजिकर िनजलाई सफाइ िदने आधार 
ब�न नस�ने । 

तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार 
कारण र �माणह�समेतबाट जाहेरवालाका बालक 
छोराह�लाई �ितवादीले जाहेरवालाह�को म�जरुीिबना 
िवदेश भारतको पटनास�म प�ुयाएको र पीिडत 
बालकह� �यहाबँाट अगािड जान नमानेको कारणबाट 
�ितवादीले उनीह�लाई वीरग�जस�म �याई �यहाकँो 
एउटा होटलमा छािडिदएको भ�ने �माणबाट �थािपत 
भइरहेको दिेखदँा पनुरावेदक �ितवादी योगे�� ढकालले 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ४(२)(क) को कसरु गरकेो ठह�याई 
सोही ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम िनजलाई 
१५ वष� कैद र �.१,००,०००।– (एक लाख) ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।२।५ को फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको 
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पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।७।८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १५ गते रोज ४ शभुम् ।

८
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-१३४६, कत��य �यान, 
ब�देव कुम� िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले अदालतमा गरकेो बयानमा आफूले 
गोली �हार गरकेो होइन भनी उनाउ मािनसह� आई 
र�सी खाई िववाद गरी गोली हानाहान गरकेो अव�थामा 
मतृकलाई गोली ला�न गई घाइते भएका ह�न् भनी इ�कारी 
बयान गरकेो भए तापिन ती दईुजना उनाउ �यि�ह� को 
ह�न्, के कित कारण ितनले िनज �ितवादीको घरमा आई 
गोली �हार गरकेा ह�न् भ�ने कुरा �ितवादीले खलुाउन 
सकेको देिखदँनै । �ितवादीको घरमा पूजाआजा भई 
आमि��त घर गाउलेँह�को बीचमा कुनै अ�य �यि�बाट 
मतृकलाई गोली �हार भएको भए सोही बेहोराको 
�माणह� संकिलत ह�नपुन�मा �य�तो भएको पाइदँैन । 
�ितवादीले अि�तयार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
आफूलाई मौकामा �हरीले कुटिपट गरी बयान गराएका 
ह�न् भने तापिन �ितवादीले सोको प�्ुयाईकंो लािग ठोस 
�माण पेस गन� सकेको देिखदँैन । यसका अित�र� 
जाहेरवाला म�सी महतो कोइरी, व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनस िहरा महतो कोइरी एवम् िहरालाल सहनी महतो, 
घटना�थल मचु�ुकाका मािनस ई��ासन महतोसमेतको 
बकप�बाट वारदातको पिु� भई ियनै �ितवादीको 
�हारबाट मतृकको म�ृय ुभएको त�य पिु� ह�न आउने ।

जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी, िनजको 
जाहेरीलाई समथ�न गन� बकप�, अ�य व�तिु�थित 
मचु�ुकाका मािनसह�को कथन एवम् बकप�, शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतका �माणबाट �ितवादी ��हदेव 
कुम�कै �हारबाट मतृकको म�ृय ु भएको पिु� ह�न 
आएकोले पनुरावेदक �ितवादी ��हदवे राउत कुम�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 

सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने ठह�याएको पसा� 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।२।१७ को फैसलालाई 
सदर ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०६८।१०।२४ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७३ साल असार ६ गते रोज २ शभुम् । 

९
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CR-०५१८, जबरज�ती 
करणी, तेजबहादुर �े� िव. नेपाल सरकार 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको ३ 
नं. अनसुार कसरु सजाय ठहर गरपेिछ ऐ.ऐ. १० नं. 
बमोिजमले �ितपूित� भराइिदनपुन� बा�या�मक कानूनी 
�यव�था हो । अदालतले �ितपूित� भराउदँा उपयु�� 
आधारमा �ितपूित�  भराउन ु पन� �यव�था गरकेो 
भए पिन अदालतले �ितपूित� भराउने वा नभराउने 
भनी �विववेक �योग गन� पाउने अव�था उ� १० 
नं. मा भएको कानूनी �यव�थाले देिखदँनै । उपयु��
�यव�थाको शाि�दक अथ� केलाउदँा पिन अदालतले 
�ितपूित� भराउन स�नेछ भ�ने �यव�था नभई 
भराउनपुन�छ भ�ने बा�या�मक �यव�था ग�रएको 
देिख�छ । पीिडत वष� ११ क� नाबािलग देिखि�छन् । 
िनजले अदालतमा बकप� गदा� अपराध गरकेो होइन भनी 
बकप� गर ेपिन घटना �मको त�य र �माणबाट अपराध 
भएको पिु� भइसकेको अव�थामा अका�को बहकाउ 
वा लहलहमै लागी बकप� गन� स�ने �वल स�भावना 
पीिडतको उमेर र अव�थाबाट देिखन आएको छ । पीिडत 
नाबािलगले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो कागजको 
िवपरीत ह�ने गरी अदालतमा भएको बकप�लाई नै आधार 
मानी कसरु ठहर भइसकेपिछ पीिडत ह�ने बािलकाले 
पाउने मनािसब मािफक �ितपूित�को हकमा समेत छुट 
पाउने भनी अथ� गदा� उ� १० नं. मा भएको कानूनी 
�यव�थािवपरीत ह�न जाने । 

तसथ� िव�ेषण ग�रएका आधार, कारण र 
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�माणह�समेतबाट �ितवादी तेजबहादरु �े�ले पीिडत 
र�ेमा आले (प�रवित�त नाम) लाई जबरज�ती करणी 
महलको ३(२) नं. अनसुारको कसरु अपराध गरकेो 
ठह�याई �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
३(२) नं. बमोिजम सजाय गन� गरेको स�ु रामेछाप 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने र ऐ.ऐ. को १० 
नं. बमोिजम �ितपूित� भराउन नपन� गरी गरकेो उ� स�ु 
रामेछाप िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी गरी ऐ.ऐ. 
को १० नं. बमोिजम पीिडतले �.२५,०००।– (प�चीस 
हजार) �ितवादीबाट �ितपूित�समेत बापत भराई पाउने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६९।३।२० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख ३० गते रोज ५ शभुम् ।

१०
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७१-RC-००६१, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. श�भु ठाकुर

लासजाचँ �कृित मचु�ुकाबाट समेत मतृकको 
टाउको तथा दाया ँ क�चटमा धा�रलो हितयारले �हार 
गरी काटेको गिहरो चोट रहेको, घरिभ� तथा लास 
निजकसमेत रगत जमेको ताल रहेको भ�नेसमेत बेहोरा 
उ�लेख भएको देिख�छ । मतृकको टाउकोमा लागेको 
चोटको कारणबाट म�ृय ु भएको भ�ने िमिसल सलं�न 
पो�टमाट�म �रपोट�समेतबाट दिेखएको छ । मतृक र 
�ितवादीको छोरी िनिस�कुमारीसमेतको कागजबाट 
ियनै �ितवादीले मतृकलाई ब�चरोले �हार गरी ह�या 
गरकेो पिु� ह��छ । व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
ह�र�सादसमेतले आ�नो बकप�मा �ितवादी श�भ ु
ठाकुरले िनजको �ीमती राजवतीलाई घरमा ब�चरोले 
टाउकोमा �हार गरी मारकेा ह�न् भनी उ�लेख गरी 
वरदातको पिु� ग�रिदएको देिखने । 

�ितवादीले मतृकलाई परप�ुष बेचन 
यादव भ�नेसगँ अनैितक स�ब�ध रहेको कारण सोही 
�रसइवीबाट ब�चरोले पटकपटक �हार गरी कत��य गरी 

मारकेो हो भ�ने कुरालाई अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
सािबत भए तापिन अदालतको बयानमा आ�मर�ाको 
तक�  ��ततु गरी मतृकले आफूलाई हिँसयाले �हार 
गन� ला�दा सोही कारणबाट आफूले पिन ब�चरो �हार 
गरकेो तक�  (Plea) िलए तापिन सोको पिु� गन� ठोस 
�माण ��ततु गन� सकेको देिखदँनै । यिद परप�ुषसगँ 
मतृकको अवैध स�ब�ध रहेभएको भए पिन सोको कानूनी 
उपचार �ितवादीले पाउन स�ने नै िथए । सोतफ�  केही 
नगरी धा�रलो एवम् जोिखमी हितयारले टाउकोज�तो 
सवेंदनशील अङ्गमा �हार गदा� मा�छे मछ�  भ�ने कुरा 
��य� देिखदँादिेखदँै �हार गरी ह�या गरकेो पिु� ह�न 
आएकोले मतृकले आफूलाई हिँसयाले �हार गन� ला�दा 
सोही कारणबाट आफूले पिन ब�चरोले �हार गरकेो भ�ने 
आ�मर�ाको तक�  (Plea) पिु� ह�न सकेको नदेिखने । 

अत: उि�लिखत पो�टमाट�म �रपोट� , लासजाचँ 
�कृित मचु�ुका, ��य�दश� छोरी िनिस�कुमारीको कागज, 
व�तिु�थितका �यि�को कथन र �वयम् �ितवादीले 
मतृकमािथ गरकेो अपराधको कथन आिदबाट िनज 
�ितवादीले मतृकमािथ िहंसा�मक त�रकाबाट ब�चरोले 
�हार गरी ह�या गरकेो पिु� ह�न आएको देिखएकोले िनज 
�ितवादी श�भ ुठाकुरलाई अिभयोग दाबीअनसुार मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १ नं. को कसरुमा ऐजन महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गन� गरकेो स�ु धनषुा िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
िमित २०७०।८।१९ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं 
इित संवत् २०७३ साल असार ७ गते रोज ३ शभुम् । 

११
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०७२-WH-००५०, 
ब�दी��य�ीकरण, तनाया गोय�कासमेत िव. �यामलाल 
सरावगीसमेत

नाबािलग छोरी तनाया गोय�का र छोरा 
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िशवांश गोय�कालाई आमाले आ�नो साथमा राखी 
पालनपोषण, िश�ादी�ासमेत �यव�था गरकेो देिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�ले कानूनिवपरीत ब�दी 
बनाई राखेको भ�ने पिु� ह�न सकेन । अतः नाबािलग 
छोरी तनाया गोय�का र छोरा िशवांश गोय�कालाई 
िवप�ी खसुबु ु सरावगीले कानूनिवपरीत ब�दी बनाई 
�ाकृितक संर�क बाबसुगँ भेटघाटस�म गन� निदएको 
ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी िवप�ीह�को 
क�जा िज�माबाट छुटाई बाब ुिनकु�ज गोय�काको िज�मा 
लगाइ पाउ ँभ�ने िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ह�ने अव�थाको िव�मानता रहेको नदेिखदँा ��ततु 
िनवेदन खारजे ह�ने । 

िनवेदकह� नाबािलग तनाया गोय�का एवम् 
िशवांश गोय�काको हकमा िनजका बाब ु आमा दवैुले 
िनज�ित माया, ममता �दश�न गन� पाउने वातावरणको 
िनमा�ण गरी नाबािलगको किललो मन मि�त�कमा घर 
प�रवार, बाब ुआमा र समाज�ित नकारा�मक �ि�कोण 
पैदा ह�न निदनेतफ�  दवैु प� सचेत ह�न ुज�री दिेख�छ । 
साथै िनजह�को भरणपोषण, पठनपाठन र �वा��यको 
उिचत �यव�था गन� िज�मेवारी �वभावतः िनज रहे 
बसेको ठाउ ँ अथा�त् आमा खसुब ु सरावगीबाट नै बहन 
गनु�पन� ह�दँा बाब ुआमासगँको साि�न�य र माया ममता 
पाउने िनजको हकको संर�णका लािग देहायबमोिजमको 
�यव�था िमलाउन ुअप�रहाय� दिेखएको ह�दँा िन�न आदशे 
जारी ग�रएको छ :

(१) बाब ुिनकु�ज गोय�काले छोरी तनाया गोय�का 
र छोरा िशवांश गोय�कालाई भेट्न र फोन 
स�पक�  गन� चाहेका बखत भेटघाट र फोन 
स�पक�  गन� पाउने गरी आव�यक �यव�था 
आमा खसुबु ुसरावगीले िमलाउने ।

(२) िनज छोरी तनाया गोय�का र छोरा िशवांश 
गोय�कालाई �कूलमा अ�ययनरत रहेको 
अव�थामा बाब ु िनकु�ज गोय�काले 
िव�ालयमा भेट्न चाहेमा िव�ाथ�को 
पठनपाठनमा �ितकूल असर नपन� गरी 
िव�ालयको िनयमअनसुार भेट्ने सिुवधा 

�दान गन� िवप�ीह�ले िव�ालयसगँ सम�वय 
ग�रिदने ।

(३) मािथ उ�लेख भएका बुदँाह�लाई नाबािलग 
तनाया गोय�का र िशवांश गोय�काको 
सव��म िहतलाई �यानमा राखी �रट िनवेदक 
�वयम् र िवप�ीह�ले प�रपालना गन� 
गराउने, प�रपालना नभए नगरकेो भनी कुनै 
प�ले अदालतलाई जानकारी गराएमा सो 
िवषयलाई �वतः अदालतको अपहेलनाको 
िवषय मानी कारबाही ग�रने ।

(४) यो आदेशको िवषय बालबािलकाको 
अिधकारसगँ जोिडएको र यसको प�रपालना 
नभएको अव�थामा अदालतको अपहेलना 
भएको मानी कारबाही ग�रने अव�था रहेको ह�दँा 
यसको अिभलेख रा�न ुभनी यस अदालतको 
फैसला काया��वयन िनद�शनालयलाई समेत 
लेखी पठाउनू ।

इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७२-WH-००७६, ब�दी��य�ीकरण, 
पु�पराज पौडेल िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
किपलव�तु 

नेपालको कुनै कानूनको उ�लङ्घन वा 
अपराधज�य काय� नगरसे�म कसैलाई प�ाउ गन�, 
िहरासतमा रा�ने, ब�दीगहृमा रा�ने, बालसधुार गहृमा 
रा�ने काय� कानून असङ्गत ह�ने ह��छ । संिवधान र कानून 
�द� �यि�को �वत��ताको हक एवम् अ�तरा�ि��य 
द�तावेज�ारा �द� मानवअिधकारको उ�लङ्घन ग�रने 
काय� उिचत ठहर ह�न स�दैन । कानूनबमोिजम बाहेक 
वा कानूनको उिचत �ि�या नप�ुयाई कसैको वैयि�क 
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�वत��ता (Personal freedom) मा अनिुचत ब�देज 
लगाई अपहरण गन� िम�ने ह�दँनै । �यि�को �वत��ताको 
संवैधािनक एवम् कानूनी हकलाई स�मान गरी पालना 
गनु�पन�मा �यसो नगरी बालिहतको लागी भिन कुनै 
अिभयोग िवना, सूचना वा सनुवुाइ िवना बालसधुार गहृमा 
रा�नेसमेतको काय� गैरकानूनी  नै देिखने । 

िनवेदक �वास कोनारउपर के कुन कसरु वा 
अिभयोगमा थनुा वा कैद भ�ुान गराउनसमेत िवप�ी 
बाल सधुार गहृ सानोिठमीमा राखेको भ�ने िलिखत 
जवाफबाट नदेिखए तापिन प�रवित�त नाम �वाश कोनार 
िमित २०७१।१०।१५ गतेबाट िवप�ी बालसधुार 
गहृ सानोिठमीमा बसेको  देिखएको र कुनै कसरु वा 
बालिब�याइ�िबनाका कुनै पिन आधार वा कारणले 
बालसधुार गहृमा रा�ने काय� बाल �याय �शासन 
िव��को देिखने ह��छ । �य�तो काय� बालकको सव��म 
िहतअन�ुपको समेत मा�न निम�ने ।

तसथ� बाल �याय �शासनको िविध र �ि�या 
नअपनाउने, कसरु वा िब�याइ� िवना बालकलाइ� कुनै 
पिन आधारमा बालसधुार गहृमा रा�ने काय� नेपालको 
संिवधान, कानून र मानव अिधकारसगँ स�बि�धत राि��य 
र अ�तरा�ि��य द�तावेजसमेतको िवपरीत भइ� गैरकानूनी 
दिेखदँा िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी भइ� िनज िनवेदक प�रवित�त नाम �वास 
कोनार थनुाम�ु ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल असार १७ गते रोज ६ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CR-०८४०, लाग ु औषध 
(अिफम), िसउराम वली िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक फरार रहेको अव�थामा िनजको 
अंश रो�का गन� कारबाही भएको देिखयो । सो अशं 
रो�का मचु�ुकामा पनुरावेदक �ितवादीको बाब,ु बाजेको 
नाउसँमेत खलुाइ�  देिखएको र मूल अंिशयाराह�को ९ 
भाग लगाइ� ९ भागको १ भागम�ये ६ भागको १ भाग 

िशवराज वलीको अशंभाग रो�का गन� मचु�ुका भइ� 
रो�कासमेत भएकोमा सो मचु�ुकासमेतका काय� बेरीतको 
वा गैरकानूनी रहेको भनी यी �ितवादीले कुनै िजिकर 
िलन सकेको देिखदैँन । सो मचु�ुकामा िशवराज वली 
भ�ने िसउराम वली भ�ने उ�लेख भएको र सो मचु�ुकामा 
उि�लिखत वतन र बाबकुो नाम िनज �ितवादीले 
अदालतमा गरकेो बयानमा िनज �ितवादीको वतन 
सखु�त क�याण गा.िव.स. र बाबकुो नाउ ँ सहवीर वली 
उ�लेख भई िमलेको देिखदँा िनज �ितवादीको यिकन 
पिहचान नभइ� अंश रो�काको कारबाही अदालतबाट 
भएको भनी मा�न िम�ने नदेिखने । 

अशं रो�का मचु�ुकासमेतका आधार 
�माणबाट िशवराज भ�ने िसउराम वली एकै �यि� 
ह�न् भ�ने देिखन आएकोले सो त�यलाइ� तक� सङ्गत 
वा सबदु �माणबाट ख�डन नगरकेोस�म िशवराज 
वली भ�ने िसउराज वली एकै �यि� ह�न् भनी मा�न ु
पन� देिखन आयो । सो कुराको ख�डन गरी िशवराज र 
िसउराम भ�ने �यि� एकै नभई फरकफरक �यि� ह�न् 
भनी �ितवादीले िजिकर िलएकोमा �ितवादी प�ले ठोस 
सबदु �माण पेस गरी आ�नो दाबी िजिकर पिु� गनु�पन� 
ह��छ । सोअन�ुप यी पनुरावेदक �ितवादी िसउराम 
वलीले �ितवादी िशवराज र िसउराम वली फरक �यि� 
ह�न् भनी पिु� गराउन सकेकोसमेत नदिेखदँा पनुरावेदक / 
�ितवादी िसउराम वलीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

सामा�यत: लाग ुऔषधको उ�पादन, स�चय, 
ओसारपसार र कारोबार कुनै एक �यि� िवशेषको 
�यासबाट मा� स�प�न ह�न किठन कुरा हो । लाग ुऔषध 
स�चयकता�, ख�रदकता�, ओसारपसार गन� र िब�� 
िवतरणको �यव�था िमलाउने �यि�स�मका िविभ�न 
भूिमकाका �यि� वा सङ्गिठत समूहबाट आपरािधक 
काय� स�प�न ह�ने अव�था रहने । 

लाग ु औषध बरामद भएको अव�था र 
लाग ु औषध ख�रद गरकेो �यि�को नाम िकटान गरी 
सहअिभय�ुह�ले पोल गरकेो अव�थामा सो त�यलाइ� 
�ितवादी िसउराम वलीले व�तिुन� �माण पेस गरी 
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ख�डन गन� नसकेको र सहअिभय�ुको पोललाइ� बरामदी 
मचु�ुका, अिफम रहेको भ�ने परी�ण �ितवेदनसमेतका 
िमिसल कागजातबाट समिथ�त भएको देिखदँा पनुरावेदक 
�ितवादीले अिभयोग दाबीको कसरु गरकेो पिु� भएको 
दिेखन आउने ।

अत: �ितवादीह� िड�लीबहादरु खड्का र 
राजा खान भ�ने इसा�द खानसमेतका �यि�बाट बरामद 
भएको १.५ के.िज. अिफम लाग ु औषध यी �ितवादी 
िशवराज वली भ�ने िसउराम वलीबाट ख�रद गरकेो पिु� 
भइरहेकोले िनजले लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
दफा ४ को घ, ङ, च को कसरु गरकेो देिखन आएकोले 
ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ) को (३) बमोिजम १५(प��) 
वष� कैद र �. पाचँ लाख ज�रवाना ह�नेसमेत गरी स�ु 
सखु�त िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।१०।६ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तको िमित २०७१।५।४ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत्२०७३ साल काि�क २ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७२-RB-०४५०, आयकर, गणेश�साद पा�डेय 
िव. एल.एम. सुिमर �दश� �ा.िल. डाँछी, काठमाड� 

मम�त खच� स�ब�धमा करदाताले पेस गरकेो 
िव�ीय िववरण हेदा�  सवारीसाधनमा समेत मम�तबापत 
ज�मा �.१८,६६,१९१।– बराबरको खच� दाबी गरकेो 
तर �वयम् कर िनधा�रण आय िववरणमा पेस गदा� 
भने उ� शीष�कको खच� रकम �.२५,५६,५५५।– 
दाबी गरी िव�ीय िववरणमा उि�लिखत रकमभ�दा 
�.६,९०,३६४।– बढी खच� दाबी गरकेो दिेख�छ । 
सो स�ब�धमा आयकर ऐन, २०५८ को �यव�था हेदा�  
दफा १६ को उपदफा २ मा मम�त तथा सधुार खच� 

क�ी गदा� सो आय वष�को अ��यमा रहेको स�पि�को 
समूहको �ास आधार रकमको ७ �ितशतभ�दा बढी 
ह�ने छैन भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । यसरी करदाताले 
िव�ीय िववरणमा उ�लेख गरकेोभ�दा बढी दाबी गरकेो 
�.६,९०,३६४।– र िव�ीय िववरणमा उ�लेख भएको 
म�ये सवारी साधनमा �ास आधारको ७ �ितशतले 
भ�दा बढी दाबी गरकेो �.१,७७,४७७।५६ समेत दवैु 
गरी �.८,६७,८४२।– बराबरको दाबी गरकेो मम�त खच� 
क�ी गन� नपाउनेमा ७% भ�दा बढी क�ी गरकेो राज�व 
�यायािधकरणको फैसला िमलेको नदेिखने ।

ग�फकोष� र इि�वपमे�टमा करदाताको 
आ.व.०६०।६१ मा �.४७,७१,२६,९०५।– 
बराबरको स�पि� थप भएको भ�ने  कुरामा कुनै िवमित 
देिख�न । सो स�ब�धमा राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�को आदेशानसुार �ा�त यस आ.व.मा थप 
भएको स�पि�को िववरण एवम् गत वष�को आय र यस 
वष�को आयको तलुना�मक िववरण हेदा� आय रकम आ.व. 
०५९।६० को तलुनामा आ.व. ०६०।६१ मा उ�ले�य 
विृ� भएको भ�ने देिखन आउदँनै । के क�तो अव�थामा 
�ास खच� क�ी गन� पाइ�छ भ�ने स�ब�धमा आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा १९(१) को कानूनी �यव�था 
हेदा� कुनै �यि�ले कुनै आय वष�मा कुनै �यवसाय वा 
लगानीबाट भएको आय गणना गन� �योजनको लािग सो 
�यवसाय वा लगानीबाट सो �यि�को आय आज�न गन� 
सो वष�मा आ�नो �वािम�वमा रही �योग गरकेो �ासयो�य 
स�पि�को �ास भएबापत अनसूुची–२ बमोिजम 
�ास खच� क�ी गन� पाउनेछ” भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार सोही 
आिथ�क वष�मा थप भएको स�पि�को �ास खच� क�ा 
गन� नपाउनेमा क�ा गन� गरकेो राज�व �यायािधकरणको 
फैसला िमलेको नदेिखने ।

करदाताको मू�य अिभविृ� 
कर िववरणअनसुारको िब�� कारोबार 
�.२,९७,४०,४४०।– देिख�छ भने नाफा नो�सान 
िहसाबमा �.२,७३,३२,९१८।– उ�लेख भएको 
पाइ�छ । यस आधारमा फरक रकम �.२४,०७,५२२।– 
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भ�ने देिखन आउछँ । सो रकमम�ये �.१३,७१,६७५।– 
रकम आगामी आ.व.को लािग �ा�त भएको भ�ने 
दिेख�छ । आय िववरण तयार गन� स�ब�धमा आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा ७ को कानूनी �यव�था हेदा� , “कुनै 
�यि�को कुनै आय वष�मा कुनै �यवसाय स�चालनबाट 
भएको मनुाफा र लाभह� सो �यि�को सो �यवसायको 
सो वष�को आयमा गणना गनु�पन�छ” भ�ने उ�लेख भएको 
दिेख�छ । उ� कानूनी �यव�थाको आधारमा एक 
आिथ�क वष�मा �ा�त ह�न आएको आ�दानी र खच�को 
िववरण समावेश गनु�पन� ह�दँा �य�तो रकम अ�ीम �पमा 
�ा�त भएको भएपिन जनु आय वष�मा रकम �ा�त भयो 
सोही आिथ�क वष�को आय मा�नपुन� देिखएबाट उ� 
रकमलाई आ.व.०६०।६१ को आयमा गणना नगरकेो 
राज�व �यायािधकरणको फैसला िमलेको नदेिखने ।

अतः उपयु�� �करणह�मा िववेिचत आधार 
र कारणह�बाट मम�त खच� र �ास खच� अमा�य गरी 
तथा आय िववरण र मू�य अिभविृ� कर िववरणमा 
फरक परेको िब��लाई आयमा समावेश गन� गरी भएको 
कर िनधा�रण आदेश तथा सो आदशेलाई समथ�न गन� 
गरी भएको आ�त�रक राज�व िवभागबाट भएको िनण�य 
बदर गन� गरी राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट िमित 
२०६८।१०।१७ मा भएको फैसला निमलेको देिखदँा 
सो हदस�म केही उ�टी भई सो स�ब�धमा आ�त�रक 
राज�व काया�लय, �े� नं.१ को िमित २०६५।९।२९ को 
िनण�य यथावत् कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी सारदा�साद 
िघिमर,े ०७१-CR-०१९९ र ०७१-CR-०४२६, 
जबरज�ती करणी, सव�िजत प�रयार (दमाई) िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. सव�िजत प�रयार (दमाई)

पीिडतले जबरज�ती करणीको आरोप लगाई 
जाहेरी िदई बकप�समेत गरकेो अव�था छ । पीिडत र 
आफूबीच माया �ेम बसेको िथयो भनी �ितवादीले भ�न 

सकेको अव�था पिन छैन । पीिडतको अनसु�धान र 
अदालतमा भएको बयान, अव�था र �यवहारले पिन 
सहमित दखेाउदँैन । पीिडत क�रब ५० वष� उमेर पगेुक� 
छोराछोरीसमेत भएक� मिहला देिखि�छन् । सो उमेरमा 
�ितवादीउपर िनजको िवशेष आकष�ण ह�नपुन� िथयो 
भ�ने कुनै �माण �ितवादीबाट पेस ह�न सकेको छैन । 
ब� �हरी कम�चारी ह�दँा आ�नो पदीय हैिसयत �योग 
गरी �ितवादीले पीिडतलाई िनजको शारी�रक अव�था 
कमजोर भएको मौका छोपी जबरज�ती करणी गन� 
स�ने हैिसयतमा नै रहेको पाइ�छ । सहमित िथयो भ�ने 
कुरा �ितवादीले �मािणत गन� नसकेको अव�था ह�दँा 
�ितवादीको काय� मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ र ३(५) नं.  िवपरीत देिखदँा उ� ऐनबमोिजम 
�ितवादीलाई जबरज�ती करणीमा सजाय गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै दिेखने । 

डा�टरको परी�ण �ितवेदन हेदा� पीिडतको 
शरीरको दे�े हर कमजोर भएको भ�ने आधारमा 
डा�टरले िन�कष� िनकालेको देिख�छ । तर द�ेे हर 
कमजोर भएर अपाङ्गता ह�ने अव�थामा नै पगेुको 
हो होइन भ�ने कुनै �मािणक आधार पेस गरकेो 
देिखदँैन । उ� घटना घट्नअुिघ वा राय ले�नपूुव� 
पीिडतको द�ेे हर कमजोर भएको भ�नलाई र� परी�ण, 
ए�सर ेवा नसाको परी�ण वा एम.आर. आई. वा अ�य 
�य�तै कुनै परी�ण गररे पीिडत पूव�अपाङ्गता भएको वा 
िनजको दे�े हर नच�ने भएको हो भ�ने कुनै केही �माण 
भेिटएको अव�था छैन । तसथ� �प�ट तथा व�तिुन�ठ 
�माणको अभावमा डा�टरले लेिखिदएकै भरमा पीिडत 
अपाङ्ग रिहिछन् भ�न िम�ने नदेिखने । 

पीिडतले आफूलाई �यारालाइिसस भएको 
हो भनी जाहेरीमा लेखाएकोमा अदालतमा आई गरकेो 
बकप�को सबाल जवाफ १३ मा तपाई अश� भई 
हार गहुार गन� सिकन भनेर बेहोरा लेखाउन ु भएको 
छ के हो ? भनी सोधनी गदा� पीिडतले के के ले�न ु
भएको हो मलाई थाहा भएन भनी जवाफ लेखाएको 
देिख�छ । उपयु�� आधारमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(क) नं. बमोिजम �ितवादीलाई थप 
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कैदको कुरा �थािपत ह�न नसकेको थप कैदको सजाय 
गरकेो हदस�म स�ु िज�ला अदालतको फैसला केही 
उ�टी गरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दाङको 
फैसला मनािसबै देिखन आउने । 

तसथ� मािथ उि�लिखत त�य, �यव�था एवम् 
िववेचनासमेतको आधारमा �ितवादी सव�िजत प�रयार 
(दमाई) ले पीिडत प�रवित�त नाम थर िज�ला �हरी 
काया�लय, दाङ ढ लाई जबरज�ती करणी गरी मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ र ३(५) नं. को 
कसरु अपराध गरकेो देिखदँा उ� नं. को कसरु कायम 
गरकेो हदस�म स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।९।८ को फैसला सदर ह�ने तर पीिडत 
अपाङ भ�ने �थािपत नह�दँा ३(क) नं. बमोिजम समेत 
थप ५ वष� कैद गरकेो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी भई �ितवादी सव�िजत प�रयार (दमाई) लाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(५) नं. 
बमोिजम पाचँ वष� कैद सजाय भई सोही महलको १० 
नं. बमोिजम �ितवादीबाट �.२०,०००।– (अ�रपेी 
बीस हजार �पैया)ँ �ितपूित� पीिडतले भराई पाउने 
ठहरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दाङको िमित 
२०७१।२।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CR-२०८७, जबरज�ती 
करणी, िगरीजा�साद दाहाल िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले मौकामा तथा अदालतसम� 
गरकेो बयानमा समेत पीिडत र आफू ग�ुबा होटलको 
�म नं.११९ मा सगँै बसेको त�यलाई �वीकार गरी 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेोमा भने इ�कार 
रहेको देिख�छ । पीिडतले आफूलाई जबरज�ती करणी 

गरपे�चात् होटलको कोठाबाट बािहर िन�क� ट्वाइलेटमा 
बसेको भनी जाहेरी तथा बकप�मा उ�लेख गरकेोमा 
िनजले कोठाबाट बािहर िन�केप�ात् वा सोभ�दा अगािड 
कुनै िकिसमको हो ह�ला गरकेो वा �ितकार गरकेो भ�ने 
र कसैले सनुेको भ�ने किहकँतैबाट पिु� भएको दिेखन 
आउदँनै । यसथ� �ितवादीले मौकामा तथा अदालतसम� 
कसरुमा इ�कार रही गरकेो बयान, पीिडतको �वा��य 
जाचँ परी�णको �ितवेदन र पीिडतले मौकामा होटलबाटै 
वारदातको बारमेा फोन स�पक�  गरके� देवकला काक�ले 
अदालतसम�को बकप�मा पीिडतले जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी भनेक� िथइनन् भनी उ�लेख गरकेोसमेतबाट 
पीिडतले जाहेरीमा तथा अदालतसम�को बकप�मा 
आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी लेखाएको 
बेहोराको प�ुाई ं शंकारिहत �पले अ�य �माणह�बाट 
ह�नपुन�मा सो ह�न सकेको देिखन नआउने । 

�ितवादीले �हरीसम�को बयानमा पीिडतिसत 
एउटै कोठामा बसी िनज पीिडतले नै ढोकाको चकुुल 
लगाएप�चात् कोठामा एउटामा� बेड भएकाले सोही 
बेडमा सतुी िनजको िजउमा समाती हात हालेको भनी 
लेखाएको देिखदँा एउटै कोठाको एउटै बेडमा सतेुको 
अव�थामा �ितवादीले जबरज�तीसगँ करणी गन� स�ने 
ि�थितको पूव�अनमुान गररे नै पीिडतको िजउमा समाती 
हात हालेको भ�ने त�य �थािपत ह�न आउनकुा साथै 
�ितवादीले केही नगरकेो भए जाहेरवालीले आ�नो नारी 
अि�मतालाई दाउमा राखेर उजरुी गन� आव�यक ह�न 
आउदँनै�यो होला यसथ� �ितवादीले कोठामा बसेको 
अव�थाको फाइदा उठाउने अिभ�ायले पीिडतलाई 
िनजको शरीरमा समाती हात हालेको त�य समिथ�त 
भए पिन मेिडकल �रपोट�सिहतका व�तिुन� �माणबाट 
जबरज�ती करणी गरकेो बेहोरा व�तपुरक तवरले यिकन 
ह�न नसकेको र �ितवादी �वयम् ले पीिडतको िजउमा 
समाती हात हालेको भनी बयान गरकेो देिखन आएबाट 
िनजले जबरज�ती करणी गरकेो नभई सो कसरुको 
उ�ोग गरकेो पिु� ह�न आएकोले पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको फैसला केही उ�टी भई िनज �ितवादीले 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. 
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बमोिजम जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरु गरकेो 
ठहछ�  । सो ठहना�ले �ितवादी िग�रजा�साद दाहाललाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(५) नं.ले 
ह�ने सजायको आधा २ वष� ६ मिहना कैद सजाय ह�ने 
ठहछ�  र जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरु ठहरकेाले 
पीिडतलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१० नं.बमोिजम �ितपूित� भराई रहन नपन� ।
इजलास अिधकृत: कृ�ण�साद अिधकारी 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७२-CI-०४७४, अशं, 
केशरबहादुर रावत िव. राज�ी रावतसमेत 

िक.नं. २११ र िक.नं. २०६ को ज�गा िनजी 
आज�नको भएकाले ब�डा ला�न ुपन� होइन भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीको िजिकरतफ�  हेदा� , यी पनुरावेदक वादीह�को 
पित तथा िपता रहेको त�यमा िववाद नरही घरको म�ुय 
मािनस भएको देिखन आउछँ । घरको म�ुय मािनस भएका 
पित तथा िपताले जनुसकैु तवरबाट �ा�त गरकेो स�पि� 
िनजको �ीमती तथा छोराछोरीह�को लािग पैतकृ स�पि� 
ह�ने ।

कानूनी �यव�था तथा �ितपािदत कानूनी 
िस�ा�तबमोिजम पित तथा िपताको नाउमँा जनुसकैु 
तवरबाट �ा�त गरकेो स�पि� �ीमती र छोराछोरीलाई 
पैतकृ स�पि� ह�ने, पित तथा िपताले िनजी �ान, �म, 
�िविध �योग गरी बढे बढाएको स�पि� होस् वा िनजले 
पिन पैतकृ तवरबाट �ा�त गरकेो स�पि� होस् सो 
ि�थितमा �ीमती र छोरा छोरीलाई पैतकृ नै ह��छ । यस 
अव�थामा �ितवादीले बकसप�बाट �ा�त गरकेो भनी 
दाबी िलएको िक.नं. २११ र २०६ को ज�गा �ीमती 
तथा छोराह�को हकमा पैतकृ स�पि� भई अशंहक 
ला�ने नै देिखन आउने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य, उि�लिखत 
कानूनी �यव�था तथा �ितपािदत कानूनी िस�ा�तको 
आधारमा िमित २०६९।७।१४ गते पेस गरकेो तायदाती 

फाटँवारीमा देखाएको स�पूण� स�पि�लाई ४ भाग लगाई 
सो स�पि�बाट पनुरावेदक �ितवादीको १ भाग पर सारी 
बाकँ� ३ भाग ��यथ� / वादीह�ले अशं पाउने ठह�याई 
भएको स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।१०।१८ गतेको फैसला मनािसब ठहर गरी 
फैसला गरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०७०।३।१० गतेको फैसला मनािसब दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३१ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्:
 § यसै लगाउको ०७२-CI-०४७६, माना चामल, 

केशरबहादुर रावत िव. राज�ी रावतसमेत 
 § यसै लगाउको ०७२-CI-०४७५, अंश, 

केशरबहादुर रावत िव. राज�ी रावतसमेत 
३

मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६७-CI-१००७, दूिषत न�सा 
र िनण�य बदर, च��बहादुर च�दसमेत िव. मालपोत 
काया�लय, क�चनपुरसमेत 

वादीले यस अदालतमा पनुरावेदन गदा� आफू 
अ.बं. २९(८) नं. बमोिजम िफराद गन� नआएको भई 
२९(१) बमोिजम िफराद गन� आएको भनी िजिकर 
िलए पिन उ� २९(१) मा भएको कानूनी �यव�था 
�यि��यि�बीच िववाद भई च�ने म�ुाको स�दभ�मा 
आकिष�त ह�ने देिख�छ । यसका अित�र� २९(८) 
को कानूनी �यव�थाले अड्डाको काम कारबाही 
समावेश भएको िववादमा सो २९ नं. मा भएका अ�य 
�यव�थाह�लाई बाहेक गरकेो ह�दँा ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा २९(१) आकिष�त ह�न स�ने नदिेखने । 

कुनै अड्डाबाट भए गरकेो कुनै काय�बाट असर 
पन� प�ले सो अड्डालाई �ितवादी बनाएमा िज�ला 
अदालतमा र सो अड्डाको स�बि�धत कम�चारीसमेतलाई 
�ितवादी बनाएमा पनुरावेदन अदालतमा म�ुा ला�ने 
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अथ� ग�रयो भने �य�तो �या�या मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको २९ नं. मा भएका कानूनी �यव�थाह�को 
�योगमा अ�योलता िसज�ना गद�छ । कानूनको �या�या 
स�बि�धत कानूनमा भएको अ�प�तालाई हटाई 
िवधाियक� मनसाय प�ा लगाई �यसको �योगमा 
एक�पता एवम् सरलता �याउनको लािग ग�र�छ तर 
कानून आफँैमा �प� भइरहेको अव�थामा जबरज�ती 
�या�या गरी िवधाियक� मनसायिवपरीत �यसको अथ� 
िनका�न निम�ने ।

पनुरावेदक वादीह�लाई िनजह�को हकमा 
असर पन� गरी काम कुरा भए गरकेा अड्डाको स�बि�धत 
कम�चारीलाई �ितवादी कायम गरी मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोव�तको महलको २९(८) नं. ले िनिद�� गरकेो 
स�बि�धत पनुरावेदन अदालतमा िफराद दता� गनु�पन�मा 
स�बि�धत काया�लयलाई �ितवादी बनाई िज�ला 
अदालतमा दायर गरकेो िफराद �े�ािधकारिविहन दायर 
भएको दिेखएकोले �यसलाई खारजे गन� गरी भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िमलेन । सो फैसलामा मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको महल २९(१) तथा (८) को 
�या�या�मक �िुट रहेको नदिेखदँा उ� फैसला उ�टी 
ह�नपुद�छ भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारण एवम् यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा 
काया�लयउपर नालेस ला�न स�ने �ावधान मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको महलको २९(८) नं. मा भएको 
नदिेखएकोले िफराद खारजे ह�ने ठह�याई क�चनपरु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित २०६७।३।२२ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७४ साल भदौ ६ गते रोज ३ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७३-WO-०६५३, उ��ेषण 

/ परमादेश, च��बहादुर सुनार िव. �वा��य म��ालय, 
रामशाहपथसमेत

िनवेदकलाई �वा��य सेवा िवभागको 
िमित २०७३।७।२९ को िनण�यले बुकंोट �वा��य 
चौक� गोरखाबाट िज�ला जन�वा��य काया�लय, 
तनह�अँ�तग�त गरकेो स�वाका िवषयमा उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाअनसुार िनवेदकले स�वाबाट मका� पन� 
गएमा आधार र कारण खलुाई स�वा गन� अिधकारीभ�दा 
एक तहमािथको स�वा गन� अिधकारीसम� िनवेदन 
िदनपुन�मा �वा��य सेवा िवभागले गरकेो स�वाको 
िनण�य स�ब�धमा सोही िवभागमा िनवेदन िदएको 
देिखयो । यसरी िनवेदकले कानूनबमोिजमको काय�िविध 
पूरा गरकेो देिखन नआउने । 

तसथ�, वैकि�पक उपायको �पमा रहेको 
�वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम 
३१(घ) बमोिजमको काय�िविध पूरा नगरी असाधारण 
�े�ािधकारअ�तग�त यस अदालतमा �रट �े�बाट �वेश 
गरकेो ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन� 
िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: वासदुेव िगरी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २४ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-WO-०९४०, उ��ेषण 
/ परमादशे, िड�ली �यौपाने िव. राि��य वािण�य ब�क, 
के.का. काठमाडौसमेत 

व�त ु िब��स�ब�धी करारको म�ुय �योजन 
नै व�त ु ख�रद िब�� गन� भएकोले व�त ु नै करारको 
मूल िवषय ह��छ । �य�तो व�त ु ख�रद िब�� गन� 
स�झौता िलिखत वा मौिखक मा�ै भए पिन यिद सामान 
लेनदनेको कुरा भएको छ भने �यसले करारको मा�यता 
पाउने  । 

मूल ऋणीको �पमा रहेको अ�लेषा �ेडस�ले 
िवप�ी िहमालयन ��या�सको िहतमा पेस गरकेो ३० 
लाखको ब�क �यार�ेटीको दाबी िवप�ी क�पनीले ब�कमा 
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गर ेतापिन सो रकम भ�ुानी िदने अि�तम दािय�व मूल 
ऋणी अ�लेषा �ेडस�को भएकोले ब�कले मूल ऋणी 
अ�लेषा �ेडस�लाई रकम भ�ुानी गन� स�ब�धमा ताकेता 
गन� र रकम नितरमेा ब�क �यार�ेटीबाट असलुउपर गन� 
स�ने नै देिखने ।

व�त ु िब�� करारका प�ह�को बीचको 
िववादमा ब�कको कुनै भूिमका ह�दँैन । यिद िहतकारीको 
प�मा ब�क �यार�ेटी जारी भएको छ र िहतकारीले 
�यादिभ� दाबी गछ�  भने मा� उसलाई िबनासत� 
�यार�ेटीको रकम ितनु�पछ�  । ब�क जमानतमा मूल करारका 
प�बीचमा कुनै कारोबार भएको होस् वा नहोस् �यसमा 
कुनै स�ब�ध रा�दैन । म�ुय ऋणीले ऋण ितन�बाट 
पि�छएमा वा ऋणीसगँको कारोबार गरकेो भए वा नभए 
पिन जमानतको भ�ुानी िदने दािय�व ब�कको रह�छ भ�ने 
नै दिेख�छ । नेपाल र भारतका अदालतह�बाट �य� 
अवधारणाह�ले यिह कुरालाई �प�ट गरकेो छ । यसरी 
लामो समयदिेख िवकिसत �याियक धारणाको िवपरीत 
जान र तक�  गन� सिकने आधार ��ततु िववादमा रहे 
भएको नदेिखने ।    

िवप�ी िहमालयन ��या�स क�पनीले िनवेदक 
अ�लेषा �ेडस�सगँ खा� सामा�ी बेचिबखन गन�को लािग 
३० लाखको ब�क �यार�ेटी मागेकोमा �रट िनवेदक र 
वािण�य ब�क िवशालनगरबीच सन् २०११ िडसे�बर 
११ मा १ वष�का लािग B.G. No. Pg 47/01, ब�क 
�यार�ेटी एि�मे�ट भई िहमालयन ��या�सको िहतमा ब�क 
�यार�ेटी जारी भएको र सो स�झौताको समयाविधिभ�ै 
िवप�ी िहमालयन ��या�स क�पनीले ब�क �यार�ेटी रकम 
िवप�ी ब�कसगँ दाबी गरकेो अव�था ह�दँा सो दािय�वबाट 
ब�क पि�छन िम�ने अव�था देिखदँैन । अक�ितर �रट 
िनवेदकले बझुाउन कबलु गरेअनसुारको रकम बझुाई 
सकेको अव�था नदेिखएकोसमेतबाट िनवेदक िड�ली 
�यौपानेले आ�नै अनरुोधमा जारी गराएको िव�ीय 
जमानतबाट सिृजत ह�ने दािय�वबाट िनजले उ�मिु� 
पाउने अव�था नदिेखने । 

तसथ� उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था एवम् 
िववेचनासमेतको आधारमा ब�क �यार�ेटीको �यादिभ�ै 

िवप�ी िहमालयन ��या�स ए�ड नडु�स �ा.िल. ब�क 
�यार�ेटी दाबीमा आएको, िनवेदक क�पनी र िहमालयन 
��या�सबीच �यापा�रक कारोबार भएको देिखएकोसमेत 
आधारमा राि��य वािण�य ब�क म�ुय शाखा काया�लय, 
िवशाल बजार काठमाड�ले िमित २०७१।३।१७ मा जारी 
गरकेो ब�क �यार�ेटी दाबी रकम ब�कमा त�ु�त दािखला 
गनु�  भ�ने बेहोराको प� कानूनबमोिजमकै रहे भएको 
ह�नाले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल आसार १३ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७०-CR-०६९९, ०७०-CR-०७३८, 
०७१-CR-०१४० र ०७१-CR-०२९९, ��ाचार 
(अिनयिमतता), रामभरत म�डल िव. नेपाल सरकार, 
ह�र�साद म�डल िव. नेपाल सरकार, रामभ� शमा� िव. 
नेपाल सरकार र म�ल बुढा िव. नेपाल सरकार 

िववाद देखाइएको कालापा�ता िसंचाई कुलो 
मम�त काय� स�प�न भई िमित २०६७।६।२१ मा अि�तम 
भ�ुानी भएको देिख�छ । यसरी िमित २०६७।६।२१ 
अगािड नै स�प�न भएको काय�को स�ब�धमा िमित 
२०६८।४।२३ मा उजरुी दता� भई ��ततु म�ुाको 
अनसु�धान काय� �ार�भ भई िमित २०६८।१२।१८ मा 
�थलगत अवलोकनको �ममा मचु�ुका तयार भएको 
देिख�छ । उ� मचु�ुकासगँै पेस भएको कालापा�ता 
िसंचाई कुलोको �थलगत अवलोकन �ितवेदनमा उ�लेख 
भएअनसुार कुलो रहेको ठाउकँो भू-बनोटसमेतलाई 
म�यनजर गरी हेदा�  काम स�प�न भएको यित लामो 
समयप�चात् भएको �थलगत अवलोकनले मम�त 
ग�रएको भिनएको कुलोको अव�थाको यथाथ� िच�ण गन� 
नस�ने । 

िहमाली �े�मा रहेको उ� कुलो मम�त भएको 
केही मिहनािभ� नै भि�कने वा प�ुरने स�भावना बढी 
रहेको अव�थामा काय� स�प�न भएको लगभग १ वष� ६ 
मिहना लामो समयप�चात् भएको �थलगत अवलोकन 
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मचु�ुकाको आधारमा मा� मम�त नै नभएको भ�ने 
िन�कष�मा प�ुन �यायोिचत ह�ने नदेिखने ।

��ाचारज�य काय�ले �यि�ह�को मानव 
अिधकारको संर�ण, स�मान र �व��न गन� दािय�व 
पूरा गन� रा�यको �मतामा �यीकरण गराउछँ । 
मानव अिधकारह� अिवभा�य एवम् एकअका�सगँ 
अ�तरस�बि�धत ह��छन् र नाग�रक, राजनीितक, 
आिथ�क, सामािजक एवम् सा�ँकृितक अिधकार सगँसगँै 
िवकासको अिधकारलगायतका सबै मानव अिधकारमा 
��आचारले बह�आयािमक नकारा�मक �भाव पान�मा 
ि�िवधा ह�न स�दैन । ��ाचारले रा�यको आिथ�क 
अव�थालाई कमजोर बनाउनकुा साथै रा�यका 
सेवा�दायक िनकाय�ारा �दान ग�रने सेवामा समेत 
ग�भीर �पले असर पाद�छ । यसरी आिथ�क अव�थामा 
सधुार नभएस�म संिवधान�ारा ��याभूत ग�रएको 
आवास, खा�ा�न, स�पि�, �व�छ वातावरण, िश�ा 
ज�ता मौिलक हकका साथसाथै यी अिधकारह� 
उ�लङ्घन भएको अव�थामा सिजलै उपचार खो�न 
�यायस�ब�धी अिधकार पिन �भावकारी �पमा उपभोग 
ह�न नस�ने । 

िवकासले स�बि�धत �े�का जनताको 
आिथ�क अव�थामा सधुार �याई उि�लिखत हकह�को 
�योग िनवा�ध �पमा ह�न स�ने �मता अिभविृ� भएको 
ह��छ । यसको िवपरीत िवकास आयोजनाको स�चालनमा 
��ाचारज�य ि�याकलाप ह�न गएमा िवकासमा बाधा 
प�ुन गई प�रणामतः जनताको आिथ�क �तरमा �ास 
आउछँ । ��ाचार र आिथ�क िहनािमनाले गदा� स�बि�धत 
�े�का बािस�दाको मौिलक हकको �योगसमेत कुि�ठत 
ह�न जाने ह�दँा कसैले ��ाचारज�य कसरु गरकेो �मािणत 
ह�न आएमा कठोर �पमा स�बोधन ह�न ुसमाजको लािग 
िहतकर ह�ने । 

िववाद दखेाइएको कुलोमा पानी उपल�ध 
भइरहेको कुरा िमिसल संल�न वादीसमेतका सा�ीह�को 
बकप�, �थलगत अवलोकन मचु�ुकासमेतबाट 
दिेखएकोमा कुलो मम�त नै नभएको हो भने �यसमा पानी 
आउने अव�थासमेत ह�दँनै । �ितवादी म�ल बढुाले अ�य 

मािनसह�को ह�ता�र िकत� गरी उपभो�ा सिमित गठन 
गरकेो भनी दाबी गर ेपिन सो स�ब�धमा ज�ुला िज�ला 
अदालतमा चलेको िकत� म�ुामा िमित २०७०।२।१९ 
मा फैसला ह�दँा िकत� ठहर भएको नदेिखदँा कुलो 
मम�त नै नगरी रकम खाई मासी ���ाचार गरकेो भ�ने 
अिभयोगको प�्ुयाई ठोस र शंकारिहत तवरबाट भएको 
नदेिखएकोले �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुमा 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने गरी भएको फैसला 
कायम रहन स�ने नदेिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट 
��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमोिजम 
��ाचारज�य काय� गरकेो आरोपको प�ुाई शंकारिहत 
�पमा भए गरकेो नपाइएकोले अनमुानको भरमा सजाय 
गन� �यायोिचत नह�दँा ���ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ८(१) बमोिजम �ितवादी ह�र�साद म�डललाई 
कैद मिहना ६(छ) र ज�रवाना �.४,७४,३४७।६८, 
�ितवादी रामभ� शमा�लाई कैद मिहना ६(छ) र ज�रवाना 
�.१,८९,०३१।५२, �ितवादी रामभरत म�डललाई 
कैद मिहना ६(छ) र ज�रवाना �.२,८५,३१६।१६ तथा 
�ितवादी म�ल बढुालाई सोही दफा ८ को उपदफा (४) 
बमोिजम १(एक) वष� कैद ह�ने ठह�याई िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०७०।३।२३ मा भएको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई �ितवादीह� ह�र�साद 
म�डल, रामभ� शमा�, रामभरत म�डल र म�ल बढुाले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: रमेश आचाय� 
इित संवत् २०७४ साल पसु ३ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७०-WO-०८२८, उ��ेषण, �मु महज�न िव. 
िहरामान महज�नसमेत 

िनवेदक �म ुमहज�नले घर िनमा�ण गन� न�सा 
पासको लािग िनवेदन गरपे�चात् सो काय� रो�न िहरामान 
महज�नको िनवेदन पदा� लिलतपरु नगरपािलकाले 
अदालतसरहको अिधकार �योग गरी �माण बझुी 
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विकलको बहससमेत सनुी भ�याङ र साझा चोक 
िनकास यथावत कायम राखी बाकँ� �ि�या पूरा गरी 
मापद�डअनसुार न�सा पास ह�ने ठह�याई िनण�य गरकेो 
दिेख�छ । िवप�ी लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको उ� 
िनण�यमािथ उि�लिखत �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा १५५(३) को कानूनी �यव�था एवम् 
यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त�ितकूल रहेको 
दिेखन आएकोले सो िनण�य कायम रहन स�ने नदेिखने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारण एवम् यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा 
चोक िनकास र भ�याङ साझा कायम गन� गरी लिलतपरु 
उपमहानगरपािलकाबाट िमित २०७०।१२।१३ को 
िनण�य कानूनिवपरीत रहेको देिखदँा उ��ेषणको आदेशले 
बदर ग�रिदएको छ । अब सो स�ब�धमा कानूनबमोिजम 
जे जो गनु�पन� हो सो गनु� गराउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७४ साल मङिसर १९ गते रोज ३ शभुम् । 

८
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-२१४७, कत��य �यान, 
दवेकुमार राई िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले अनसु�धानको �ममा आरोपमा 
सािबत भई गरकेो बयान बेहोरा जाहेरी दरखा�त 
अनसु�धानको �ममा तयार पा�रएको घटना िववरण 
कागज व�तिु�थित मचु�ुकाबाट िसलिसलेवार �पमा 
समिथ�त भएको छ । �ितवादीले जाहेरवाला िनजको जार 
भए पिन िनजसगँ नरा�ो स�ब�ध रहेको िनज �ितवादीको 
�ितकूल गई बकप� गनु�पन� अव�था रहेको कुरा िमिसल 
संल�न कागज �माणबाट देिखदँैन । �ितवादीले आफू 
िनद�ष भएको भनी अदालतसम� बयान गरकेो एवम् 
पनुरावेदन िजिकर िलएको भए पिन आ�नो िनद�िषताको 
�माण पेस गन� सकेका छैनन् । यसरी अनसु�धानको 
�ममा भएको िनजको बयान िमिसल सलं�न अ�य 
�माणबाट समिथ�त भइरहेको र अनसु�धानको �ममा 

भएको िनजको बयान िनजलाई कुटिपट गरी धाक ध�क� 
देखाई वा यातना िदई गराइएको रहेछ भनी �ितवादी 
िजिकरसमेत नभएकोले �य�तो बयान बेहोरालाई 
�माणमा िलन ुनपन� कुनै कारण नदेिखने ।

मतृकको शरीरमा भएको चोटपटक हेदा�  
िनज िव�� िनम�म त�रकाले कुटिपट भएको देिख�छ । 
यसरी पिहलादेिख �रसइवी नभएको भए �यसरी िनम�म 
त�रकाले कुटिपट गनु�को अक� कुनै कारण �ितवादीले 
देखाउन सकेका छैनन् । ��ततु वारदातमा अ�य कुनै 
मािनसको सलं�नता रहेको कुरा पिन िमिसल संल�न 
कागज �माणबाट देिखदँैन । यसरी िमिसल संल�न जाहेरी 
दरखा�त बेहोरा िविभ�न मािनसह�ले अनसु�धानको 
�ममा ग�रिदएको घटना िववरण कागज, व�तिु�थित 
मचु�ुका, �ितवादीले अनसु�धानको �ममा गरकेो बयान 
एक आपसमा मेल खाई घटनालाई िसलिसलेवार �पले 
वण�न गरकेो सो काय�मा यी �ितवादी दोषी देिखएको 
अव�थामा अदालतमा िनजले गरकेो इ�कारी बयान 
जनु कुनै सबदु �माणबाट �मािणत ह�न सकेको छैन, 
�य�तो बयानको आधारमा मा� िनज िनद�ष रहेको मा�न 
िमलेन । �ितवादीले आफू िनद�ष रहेको भनी िलएको 
िजिकर �मािणत गन� दािय�व पिन िनजको नै भएको 
तर िनजले सो दािय�व पूरा गन� सकेको नदेिखदँा यी 
�ितवादीलाई आरोिपत कसरुमा सजाय गन� गरकेो 
फैसला अ�यथा मा�न निम�ने । 

�ितवादीले मतृकउपर पटकपटक �हार 
गरकेो र ितखो व�तलेु घोची िनम�म त�रकाले कुटिपट 
गरी मारकेो देिखएको ह�दँा �ितवादीले यस अदालतमा 
पनुरावेदन गदा�समेत अपराध भइसकेप�ात् कुनै 
प�चातापको ल�णसमेत नदेखाएको अव�थामा यी 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गनु�  नै उिचत देिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारण एवम् 
�माणले �ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं. को कसरु गरेको देिखएकोले 
िनज �ितवादी देवकुमार राईलाई ऐ.महलको १३(३) 
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नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याएको झापा िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित 
२०७२।९।२६ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभुम् । 

९
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-WO-०७९०, उ��ेषण / परमादशे, 
मीरा चौधरीसमेत िव. उ�च अदालत, पाटनसमेत 

साधारण �े�ािधकारबाट उपचार ह�ने िनवेदकको 
वैकि�पक उपचारको �यव�था ह�दँै सो अिधकारको 
अ�यास ग�ररहेकै अव�थामा समाना�तर तवरले अक� 
असाधारण उपचारको माग� अवल�बन गन� अिधकार 
िनवेदकलाई भएको देिखनसमेत आएन । िनवेदकको 
माग उिचत र कानूनसङ्गत भए दोहो�याई पाउ ँ भ�ने  
िनवेदनबाट इ�साफ ह�ने नै ह�दँा साधारण �े�ािधकारबाट 
बोिलने िवषयव�तमुा असाधारण �े�ािधकार �हण गरी 
िववादको िन�पण गन� असाधारण �े�ािधकारको �ि�ले 
कानूनसङ्गत ह�ने दिेखन आएन । साथै ��यथ� कमला 
चौधरीको िलिखत जवाफबाट िनजले फैसलाबमोिजम 
�ा�त गन� घर ज�गा िमित २०७३।५।८ गतेको फैसला 
काया��वयनको िसलिसलामा िनजको नाउमँा दा.खा. भई 
लालपजुा�  �ा� भइसकेको बेहोराको िलिखत जवाफसमेत 
लगाएको स�दभ�मा ��ततु �रटको औिच�यसमेत समा� 
भएको देिखन आउने ।

तसथ�, उि�लिखत त�य, िववेिचत आधार 
कारणको आधारमा फैसला काया��वयन अिधकारीबाट 
िमित २०७३।३।२२ गते भएको आदेश सदर गरकेो उ�च 
अदालतको िमित २०७३।८।२३ गतेको आदेश फैसला 
काया��वयनको �ि�ले कानूनस�मत नै देिखएको र जनु 
फैसला काया��वयनको िनण�य बदरको माग भएको हो 
सो फैसला काया��वयनको िसलिसलामा मीरा चौधरीको 
नाउमँा दा.खा. भई लालपजुा� �ा�त भइसकेको बेहोराको 

जानकारी िलिखत जवाफबाट �ा� भएको अव�थामा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�  कुनै औिच�य 
नरहेकाले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७३-WO-०७९२, उ��ेषण 

/ परमादशे, कमल चौधरी िव. उ�च अदालत, 
पाटनसमेत भएको म�ुामा पिन यसै अनसुार 
फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७३-RC-०१२१, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. मानबहादुर राई 

मानबहादरुले मेरो बाया ँ कोखामा छुरी �हार 
गरकेो हो भनी िव�व िधमालले जीिवत छँदै उपचाराथ� 
कोशी अ�चल अ�पताल िवराटनगरमा रहेको अव�थामा 
कागज गरेको देिख�छ । मानबहादरु राईले आ�नो 
साथमा भएको छुरीले िव�व िधमालको कोखामा 
�हार गरी भागेको हो भनी सूय�बहादरु राईले कागज 
गरकेो देिख�छ । पशु�रामले मीरा राईलाई िववाह गन� 
कुरा ग�ररहेको अव�थामा िधमाल केटाह� आएका र 
िनजह�सगँ िववाद ह�दँा मानबहादरुले छुरी �हार गरकेो 
भ�ने �ितवादीह� पशु�राम राई, मीरा राई र िसहंबहादरु 
राईको मौकाको बयान कागजबाट दिेख�छ । मतृक िव�व 
िधमालसगँ घटना�थलमा पगेुका देवराज िधमाल, रमेश 
िधमालसमेतले मानबहादरु राईले प�रचय गरौ ँ न भनी 
िव�व िधमाललाई अंगालो मारी छुरी �हार गरकेो हो 
भनी कागज गरकेो दिेख�छ । मतृकलाई छुरा �हार गन� 
मानबहादरु राई हो भनी व�तिु�थित मचु�ुकामा उ�लेख 
भएको देिख�छ । यी त�य एवम् कागज �माणह�बाट 
�ितवादी मानबहादरु राईले छुरा �हार गरकेो कारण 
जाहेरवालाको छोरा िव�व िधमालको म�ृय ुभएको भ�ने 
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पिु� ह�न आएको र िनज �ितवादीले अदालतसम� आई 
िनजउपरको आरोपको ख�डन गन� सकेको नदेिखदँा िनज 
�ितवादी मानबहादरु राईलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरुदार कायम गरी सजायसमेत ह�ने ठह�याएको स�ु 
तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब नै देिखन 
आउने । 

अत: उपयु��बमोिजम िववेिचत आधार 
�माणबाट �ितवादी मानबहादरु राईको कत��यबाट मतृक 
िव�व िधमालको म�ृय ु भएको भ�ने पिु� ह�न आएकोले 
िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याएको स�ु फैसला सदर गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित २०७३।३।१६ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक� माया राई 
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७३-RC-०१२२, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. रामबहादुर राई 

�ितवादी रामबहादरु तामाङले �ीमतीलाई 
खकुुरी �हार गरी मारकेो ह� ँ भनी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र अदालतमा समेत कसरुमा सािबत रही 
बयान गरकेो र िनजको बयान बेहोरा जाहेरी दरखा�त, 
व�तिु�थित मचु�ुका, घटना िववरण कागज तथा 
वादीका सा�ीह�को बकप�बाट समेत समिथ�त भएको 
ह�दँा िनजकै कत��यबाट नै मतृक च��कलाको म�ृय ु
भएको देिखयो । यस अव�थामा िनजलाई अिभयोग 
मागबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याएको स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेकै देिखने ।

�ितवादीको सजायको हकमा स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतबाट अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५ 
वष� सजाय ह�न राय �य� भएको देिखए तापिन िनज 
�ितवादीले योजनाब� �पमा नै �ीमतीलाई पानी �याउन 

लगाई ढोका थुनी खकुुरीले �हार गरी टाउकोसमेत 
िछनाली मगजसमेत बािहर िन�कने गरी अ�य�तै �ूर र 
नसंृस त�रकाले �ीमती च��कलालाई मारकेो िमिसल 
�माणबाट दिेखएको छ । मतृक च��कलाले मलाई 
मा�यो भनी गहुार मागेको सनुी �ितवादीको बाब ुसव�िजत 
तामाङ घटना�थलमा प�ुदा िनजलाई समेत खकुुरी �हार 
गरी घाइते बनाएको देिखन आएको छ । �ितवादीले सेतो 
म�छडले टोकेकोले उपचार गराई दबाई खाइरहेको तथा 
औषधी न�याइिदएको कारण �ीमतीसगँ झगडा भइरहने 
गरकेो र उ� िदन पिन पानी न�याइिदएको कारण 
ए�कासी �रस उठी काटी मारेको ह� ँभनी सािबत रहेको 
ह�दँा िनजले �ीमतीलाई मान� मनसायले नै खकुुरीज�तो 
ग�भीर हितयार �हार गरकेो देिखन आउने । 

�ितवादीले आफूले गरकेो कामको प�रणाम 
थाहा नभई बेहोसमा उ� वारदात घटाएको भ�न 
सिकने अव�था देिखन आएको छैन । सामा�य िनह�मँा 
िनद�ष �ीमती मािथ खकुुरीज�तो जोिखमी हितयार 
�हार गरी घाटँीसमेत िछनाली िनकै दद�नाक िकिसमले 
ह�या गरकेो काय�लाई सामा�य कसरु मा�न िमलेन । 
अपराधशा�अनसुार ग�भीर िकिसमको फौजदारी 
कसरुमा अपराधीलाई कैद सजाय गनु�को उ�े�य िनजलाई 
पनु: अपराध गन�बाट रो�न ुतथा समाजलाई आपरािधक 
भयबाट सरुि�त रा�न ु हो । �ितवादीबाट भएको उ� 
जघ�य कसरुको �कृित हेदा�  िनजलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम सजायमा कमी ह�ने गरी सजाय 
िनधा�रण गनु�  �यायोिचत ह�ने देिखएन । तसथ� स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतबाट �ितवादीको हकमा ५ वष� कैद 
सजाय ह�न अ.बं. १८८ बमोिजम �य� भएको रायसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । तसथ� �ितवादीलाई लागेको कैद 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम घटाउन नपन� ।

अतः उपयु��बमोिजमको आधार �माणबाट 
�ितवादी रामबहादरु तामाङलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी 
भएको स�ु फैसला सदर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०७३।१।२४ को फैसला 
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िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः हक� माया राई 
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १० गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०२२८ र ०७०-CR-११७१, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. यमान घले र यमान 
घले िव. नेपाल सरकार 

घटना�थल �कृित मचु�ुका र लास जाचँ 
�कृित मचु�ुकामा उि�लिखत बेहोरा तथा मतृकको 
शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट �ितवादी यमान घलेले 
त�काल भनाभन भएको अव�थामा उठेको �रसको 
झोकमा आ�नो हातमा रहेको लाठीले भीमबहादरु घलेको 
कानमािथ क�चेटमा �हार गरकेो चोटको पीडाबाट 
भीमबहादरु घलेको म�ृय ुभएको देिखन आयो । �ितवादी 
यमान घले र मतृक भीमबहादरु घलेबीच पूव��रसइवी रहे 
भएको दिेखदँैन । मनसायपूव�क ह�याको कसरु ह�नको 
लािग पूव��रसइवी भएको मार� भ�ने पूव�योजनाका साथ 
�यास गरकेो वा िवष खवुाएको वा जोिखमी हितयारको 
�योग गरकेोसमेतका अव�थाह� ह�न ु वा देिखन ु
पद�छ । ��ततु म�ुाको वारदातको अव�थालाई हेदा�  
जोिखमी हितयार �योग भएको वा िवष खवुाई मारकेो 
भ�ने देिखदँनै । लाठीले �हार गरी घाइते भएपिछ 
�ितवादीले आफँैले समाई राखेको र गाउलेँह�ले 
छोडी गएको अव�था देिख�छ । थप उपचार वा लास 
�यव�थापनसमेतका स�दभ�मा कोही कसैले सहयोग 
निदएकोले पहराको कापमा लगी लास छोडी केही माटो 
हाली फक� को भ�ने देिख�छ । दईु प�बीच भनाभन ह�दँा 
त�काल उठेको �रस था�न नसक� हातमा रहेको लाठीले 
भीमबहादरु घलेको क�चटमा �हार गरकेो चोटपीडाबाट 
मतृक भीमबहादरु घलेको म�ृय ुभएको पिु� ह�न आएकोले 
स�ु गोरखा िज�ला अदालतबाट �ितवादीको काय� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र १४ नं. 
अनसुार आवेश�े�रत ह�याको कसरुिभ� पन� देिखदँा 

सोही महलको १४ नं. बमोिजम �ितवादी यमान 
घलेलाई १० (दश) वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई िमित 
२०६९।०३।२८ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०६९।१२।२० 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा अ�यथा गरी रहन 
नपन� ।

��य�दश� मतृकक� �ीमती च�ु�ी घलेले 
बकप� गदा� ब�चाले िदशा गरी फोहोर भएको िवषयमा 
िववाद िनकाली �ितवादीले �रसको आवेशमा आई मोटो 
गोलो दाउराले दािहनेप�� कान निजक पन� गरी �हार 
गरकेो भ�ने त�यसमेतले आवेश�े�रत ह�याको कसरुलाई 
थप �मािणकता �दान गरकेो छ । �रसको आवेशमा आई 
टाउकोमा �हार गरकेोलाई भिवत�य परी मािनस मन� 
गएको भनी भ�न निम�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण, र 
�माणह�समेतबाट �ितवादी यमान घले र मतृक 
भीमबहादरु घलेबीच भनाभन भई त�काल उठेको �रस 
था�न नसक� पनुरावेदन / �ितवादी यमान घलेले लाठीले 
�हार गरकेो चोट पीडाबाट मतृक भीमबहादरु घलेको 
म�ृय ुह�न गएको पिु� ह�न आएकोले �यसरी �हार गरकेो 
काय� �यानस�ब�धी महलको १.नं. र १४ नं. अनसुार 
आवेश�े�रत ह�याको कसरुिभ� पन� देिखदँा सोही 
नं. अनसुार १० वष� कैदको सजाय ह�ने ठह�याई स�ु 
गोरखा िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।०३।२८ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
पोखराबाट िमित २०६९।१२।२० मा भएको फैसला 
िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर तथा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. 
अनसुार भिवत�य �यानको कसरु ठह�याई सोही महलको 
६(४) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक / 
�ितवादी यमान घलेको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल , ०७०-CR-०७२०, अपहरण तथा शरीर 
ब�धक, नेपाल सरकार िव. कण�बहादुर लामासमेत 

मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको १२ नं. मा, “यस महलको १,२ वा 
३ नं. बमोिजम कसरु गर े गराएको कुरा �मािणत ह�न 
आएमा ...... अपहरण गन� वा शरीर ब�धक िलने �यि�ले 
छुटकारा रकम (िफरौती) वा अ�य कुनै लाभ िलइसकेको 
रहेछ भने सोसमेत स�बि�धत �यि�लाई िफता� गराई 
�य�तो �यि�लाई यस महलबमोिजम ह�ने सजायको 
अित�र� िबगोबमोिजम ज�रवानासमेत गनु�पछ� ” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । उपयु�� कानूनी 
�यव�थाअनसुार, अित�र� िबगोबमोिजम ज�रवानासमेत 
गन�को लािग अपहरण गन� र शरीरब�धक िलने �यि�ले 
छुटकारा रकम वा अ�य कुनै लाभ िलइसकेको ह�नपुछ� , 
सो िफरौती रकम िलइसकेको रहेछ भने सो रकम 
स�बि�धत �यि�लाई िफता� गराई �य�तो �यि�लाई यस 
महलअ�तग�त ह�ने सजायको अित�र� िबगोबमोिजम 
ज�रवानासमेत गनु�पन� ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणह�समेतबाट �ितवादीह� मािहला लामा र 
आिशष लामाको िमलोमतो र स�लाहमा जाहेरवालालाई 
ब�धक बनाई राखी िनजको प�रवारह�सगँ स�पक�  गरी 
िफरौती रकमसमेत िलएको �मािणत भएको दिेखएको 
र �ितवादीह�को उ� कसरु मलुकु� ऐन, अपहरण गन� 
तथा शरीरब�धक िलनेको महलको १ र २ नं. िवपरीतको 
कसरु ह�दँा सोही महलको ३ नं. बमोिजम कसरुको 
मा�ाअनसुार �ितवादीम�येका मािहला लामालाई ८ 
वष� कैद र �.५०,०००।– ज�रवाना र �ितवादी आिशष 
लामालाई ७ वष� कैद र �.५०,०००।– ज�रवाना ह�ने । 

�ितवादी�लाई अपहरण तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको ७ नं. ले थप २ वष� कैदसमेत ह�ने र 
सोही महलको १२ नं.ले िनजह�बाट पीिडत िशवबहादरु 
खड्कालाई �.१०,०००।- �ितपूित� भराइिदने र 
�ितवादीह� सिुनल तामाङ, कण�बहादरु लामा र �याम 

लामाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई स�ु 
काठमाड�  िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।०८।२७ 
मा भएको फैसला ��यथ� / �ितवादीह� सिुनल तामाङ, 
कण�बहादरु लामा र �याम लामालाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी भएको फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई िनज �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीरब�धक 
िलनेको महलको १ र २ नं.को कसरुमा ऐ. ३ नं. बमोिजम 
जनही ७(सात) वष� कैद र �.५०,०००।- (पचास 
हजार) ज�रवाना ह�ने ठहरी िनज �ितवादीह�लाई सोही 
महलको ७ नं. बमोिजम जनही थप २(दईु) वष� कैदसमेत 
ह�ने र अ�मा स�ु सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०७०।१।३१ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ २४ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-०८४८, कत��य �यान, 
मोहनबहादुर िव.क. िव. नेपाल सरकार 

मतृकको लास जाचँ �कृित मचु�ुका, शव 
परी�ण �ितवेदन, मौकामा बिुझएका मािनसह�को 
घटना िववरण कागज, �ितवादीको मौकामा अनसु�धान 
अिधकारी तथा स�ु अदालतसम� भएको सािबती 
बयानसमेतको आधारमा �ितवादी मोहनबहादरु िव.क.ले 
मतृक फूलमाया िव.क.लाई आ�लोज�तो दाउराले 
टाउकोमा ४ पटक �हार गरी मतृकको घटना�थलमा नै 
म�ृय ुह�न गएको त�य पिु� ह�न आएको देिखदँा पनुरावेदक 
/ �ितवादी मोहनबहादरु िव.क.लाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गनु�पन�मा �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम 
१०(दश) वष� कैद गन� गरकेो िचतवन िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।५।३१ को फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी गरी �ितवादी मोहनबहादरु िव.क.लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
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सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७१।०४।२० मा भएको 
फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।

उि�लिखत सजाय पनुरावेदक / �ितवादीलाई 
गदा� चक� पन� जाने हो िक भ�ने स�दभ�मा िवचार 
गदा�, मतृक यी �ितवादीको आ�नै �ीमती रहेको 
दिेख�छ । आ�नै �ीमतीलाई यी �ितवादीले 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी केही देिखदँैन । मतृक र 
�ितवादी �ीमान्  �ीमतीबीच किहलेकाही ँ झगडा ह�न ु
�वाभािवकै मािन�छ । आ�नो �ीमतीले  परप�ुषसगँ 
शारी�रक स�पक�  ग�ररहेको देखी सोही कारणबाट 
आ�लोले कुटिपट गदा� मतृकको म�ृय ु ह�न गएको 
दिेखएको छ । �ितवादीले आफूले गरकेो कसरु �वीकार 
गरी अनसु�धानका �ममा र अदालतमा समेत बयान गरी 
�याय स�पादनमा सहयोग प�ुयाएको देिखएकोले वारदात 
ह�दँाको प�रि�थित र प�रवेशलाई समेत िवचार गदा�, 
पनुरावेदक / �ितवादी मोहनबहादरु िव.क.लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम ठहर भएको सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखएकोले यी पनुरावेदक 
/ �ितवादी मोहनबहादरु िव.क.लाई मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १४(चौध) वष� मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CR-०८९२, ब�दी��य�ीकरण, 
क�पलाल चौधरी िव. सुनसरी िज�ला अदालत, 
इन�वासमेत 

ब�ी साह�को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी क�पा चौधरीसमेत भएको 

 उ� म�ुामा 
�ितवादीम�येका क�पा चौधरी फरार रहेका भ�ने 

अिभयोग प�मा उ�लेख भएको पाइ�छ । िनज �ितवादी 
क�पा चौधरीको बाबकुो नाम भटुाई चौधरी हो भ�ने 
पिन िमिसल सलं�न कागजातह�बाट देिखन आएको 
छ । अिभयोग प�मा उि�लिखत वतनमा अदालतबाट 
समा�ान जारी ह�दँा क�पा चौधरी फेला नपरी घरका 
अ�य सद�यलाई बझुाउन खो�दा ब�ुन नमानेको ह�दँा 
अ.बं.११० नं.बमोिजम िनजको घर दैलोमा टासँ गरकेो 
भनी तामेल भएको �यादमा कािलम चौधरी, िदपनारायण 
साह र मो. अलाउि�नसमेत रोहबरमा बसेको 
देिख�छ । उ� तामेली बेहोराबाट डु�ाहा-४ ब�ने 
भटुाईको छोरा नै कत��य �यान म�ुाको �ितवादी भएको 
भ�ने �प� दिेखन आउने । 

िमित २०६०।१२।२६ को खानतलासी तथा 
बरामदी मचु�ुकामा समेत िनज क�पा चौधरीका दवैु 
�ीमतीह� रोहबरमा बसी सिहछाप गरेको देिख�छ । 
िनजह�लाई �ितवादी क�पा चौधरीले आ�नो �ीमती 
होइनन् भनी भ�न सकेको देिखदँैन । स�ु अदालतबाट 
िमित २०६१।८।१२ मा भएको अंश रो�का मचु�ुकामा 
फरार �ितवादी क�पा चौधरीको �यो बेलाको उमेर 
४५।४६ वष� भनी लेखाइिदएबाट हाल िनवेदकले 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
िनजको उमेर समिथ�त भएको देिखने । 

िनवेदकले दाबी गरअेन�ुप डु�ाहा-४ मा क�पा 
चौधरी भ�ने अ�य �यि�को अि�त�व िनजले दखेाउन 
सकेको पाइएन । बाबकुो नाम, वतन, उमेर तथा अ�य 
कुराह� नै िमलेको अव�थामा क�पा चौधरी र क�पलाल 
चौधरी दईु फरक-फरक �यि� भएको भए अनसु�धानको 
�ममा तथा अदालतमा उपि�थत भई सोही बेहोराको 
जानकारी िदनपुन�मा सो नगरी फरार रहेको र हाल 
प�ाउ परपेिछ मा� ठोस आधार �माण िवना आफू क�पा 
चौधरी होइन भनी िलएको िनवेदन िजिकर स�य त�यमा 
आधा�रत रहेको नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार �माणबाट िनवेदक 
क�पलाल चौधरी र क�पा चौधरी एकै �यि� हो भ�ने 
पिु� ह�न आएको र िनवेदकलाई गैरकानूनी �पमा थुनामा 
राखेको दिेखन नआएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
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जारी नह�ने ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०७२।३।१३ को आदेश िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १४ गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.डा. �ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CI-१०३५, अंश, मलदा 
मुसलमान िव. महमद रजा मुसलमानसमेत 

िमिसल संल�न िफराद एवं �ितउ�र प�साथ 
पेस भएका �माण कागजातह�बाट वादीको आमा 
खाितजा अ�य �ितवादीह�सगँ आ�नो अंश हक 
छुट्याई अलग भई बसेको दिेखन आउदँनै । यी वादी 
मलदाले आ�नो आमा सािबकमै यी �ितवादीह�सगँ 
आ�नो अशं हक िलई अलग िभ�न भई बसी आएको 
भनी आ�नो िफराद प�मा दाबी िलन सकेको पिन 
दिेखएन । वादी मलदाले मलुकु� ऐन, अंशब�डाको 
महलको र अपतुालीको महलअ�तग�त म�ृय ुभइसकेक� 
आमाको अंश अपतुाली परकेो भनी दाबी गरकेो पाइ�छ । 
वादी मलदा मसुलमानले आ�नो िववाह भइसकेको भनी 
िफराद प�मा उ�लेख गरी आफूले िववाह गरकेो त�य 
�वीकार गरकेो देिखएबाट यी वादीले �ितवादीह�सगँ 
अंश पाउने अिंशयार नभएको त�यमा कुनै िववाद नह�दँा 
िववािहता छोरीले आ�नो आमाको अशं हक अ�य 
अंिशयारह�सगँ कानूनबमोिजम अंशब�डा नह�दँै आमाको 
म�ृय ु भइसकेको अव�थामा आमाको अंश हकको 
स�पि�मा भाग शाि�त भोग गरकेो छु भनी अंशसरह दाबी 
गन� अशंब�डाको महलको कानूनी �यव�थाबाट देिखन 
नआउने ।

अतः उपयु�� िववेिचत, आधार र �माणह�बाट 
यी वादीका आमाले नै �ितवादीह�सगँ आ�नो अंश हक 
�ा�त गरी आ�नो आ�नो अंश हक नै कायम नगराउदैँ 
िनजको २०३३ सालमा म�ृय ु भइसकेको अव�थामा 
िनजको अशं हक िनजको म�ृयसुगैँ समा�त भइसकेको 
मा�न ुपन� ह�दँा आमाको नै अशं हक कायम नह�दँ ैिववाह 

भइसकेक� छोरी यी पनुरावेदक / वादीले बाब ुआमाको 
अशं नै कायम भई नस�दै िववाह भई आ�नो घर 
गइसकेको देिखदँा आमाको अपतुालीमा दाबी गन� पाउने 
अव�था नभएको देिखएकोले िववाह भई गइसकेक� 
छोरी यी वादीको आमाको अंश अपतुालीमा हक कायम 
गराई पाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु 
किपलव�त ुिज�ला अदालतबाट िमित २०६६।८।१ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट िमित २०६७।३।२ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल काि�क ३ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्:
 § ०६८-CR-०९६९, जालसाजी, मलदा 

मुसलमान िव. महमद रजा मुसलमानसमेत 
 § ०६८-CI-१०३६, फैसला बदर, मलदा 

मुसलमान िव. महमद रजा मुसलमानसमेत 

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-०५३८, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. शम�ला 
िव.क.

पीिडत र �ितवादीबीच भारतको कोठीमा 
भेट भएको र एकै गाउकँ� भएकोले िनजलाई पिन 
आफूज�तै वे�याविृ�को काममा लगाएको देिख�छ । तर 
िनजले पीिडत प�रवत�न नवुाकोट “ए” लाई नेपालदेिख 
भारतस�म मगाएको, कोठीमा वे�याविृ�को काम गन� 
गरी िब�� िवतरण गरकेो कुरा िमिसल संल�न कागज 
�माणह�बाट देिखन नआएको िनजले यी पीिडतलाई 
िब�� िवतरण गरकेो र नेपालबाट भारत कोठीस�म 
वे�याविृ�को लािग मगाएको नभई आफूसगँ भेट भएपिछ 
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आ�नो ज�तै वे�याविृ�को काममा लगाएको पाइने ।
�ितवादी शम�ला िव.क.ले  प�रवत�न नाम 

नवुाकोट “ए” लाई मािथ विण�त काय�मा लगाएको कुरा 
मािथ िववेिचत िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� ह�न 
आयो । िनजले पीिडत “ए” (प�रवत�न नाम) लाई िक�ने 
वा बे�ने गरकेो कुरा पिु� ह�न नसकेकोले िनजलाई िब�� 
िवतरणमा सजाय ग�रपाउ ँभ�न पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

अत: िववेिचत आधार �माण कारणह�बाट 
�ितवादी शम�ला िव.क.लाई मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) 
(ख) बमोिजम १० वष� कैद र �.५०,०००।– ज�रवाना 
ह�ने र ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम पीिडतलाई �ितवादी 
शम�ला िव.क. बाट �.२५,०००।– �ितपूित� भराई िदने 
ठह�याई भएको स�ु नवुाकोट िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।२।२५ को फैसलालाई सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७१।१।९ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत २७ गते रोज १ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CI-००३८, मोही लगत 
क�ा, राधे�याम जोशी िव. भुकरते सरदार वातर 

िहरालाल सरदार तथा िनजको हकदार 
कोही पिन नभएको भनी �याद तामेलीको बेहोरामा 
उ�लेख भएको पाइयो । �याद तामेलीको बेहोरामा 
सो कुरा उ�लेख भएको भए तापिन िमिसल सलं�न 
�ितवादीको नाग�रकता �माण प�को �ितिलिप र 
मतदाता प�रचयप�को �ितिलिपबाट िनज िहरालाल 
सरदार �ितवादी भकुरते सरदार वातरको िपता भएको 
र िनजको ठेगाना मोरङ िज�ला थलाहा गा.िव.स. वडा 
नं. ७ नै भएको देिख�छ । यसरी �ितवादीले पेस गरकेो 
नाग�रकता र मतदाता प�रचयप�को �ितिलिपबाट िनज 

मोही िहरालाल सरदारको छोरा भएको �प� ह�दँा ह�दँै 
िहरालाल सरदारको अपतुाली परी ब�ुने हकदार कोही 
नभएको भ�ने बेहोरा जनाई तामेल भएको �याद मलुकु� 
ऐन, अ.बं.११० नं. बमोिजम रीतपूव�क तामेल भएको 
मा�न िम�ने नदेिखने ।

कुनै िनण�यबाट कसैको हक अिधकारमा 
आघात पद�छ भने िनण�य गनु�भ�दा अगािड सनुवुाइको 
मौका िदइनपुछ�  । सनुवुाइको मौका निदइकन गरकेो 
िनण�यले �याियक �ि�यामा वैधािनकता �ा� गन� 
नस�ने । 

िववािदत ज�गाको मोही िहरालाल सरदार 
भएको र �ितवादी भकुरते सरदार िहरालालको छोरा 
भएको �प� ह�दँाह�दँै िहरालालको हकदार कोही नभएको 
भ�ने गलत बेहोरा उ�लेख गरी बेरीतपूव�क �याद तामेल 
गरी भूिमसधुार काया�लय, मोरङले गरकेो मोही लगत 
क�ा गन� िनण�यमा �ितवादीलाई सनुवुाइको मौका िदएको 
नदेिखने ।

तामेल भएको भिनएको �यादमा गलत बेहोरा 
उ�लेख गरी मलुकु� ऐन, अ.बं.११० नं. िवपरीत तामेल 
भएको बेरीतको तामेली �यादको आधारमा मोहीको 
हकवालालाई �ितवाद गन�बाट समेत वि�चत गरी भागी 
बेप�ा भ�ने अथ� गरी स�ु भूिमसधुार काया�लय, मोरङले 
गरकेो िनण�य �िुटपूण� देिख�छ । अतः मोही लगतमा 
उि�लिखत मोहीको हकदारलाई �ितवादको मौका 
िदई सबदु �माणको मू�याङ्कन गरी कानूनबमोिजम 
िनण�य गनु�  भनी उपि�थत प�ह�लाई स�ु भूिमसधुार 
काया�लयमा हािजर ह�न जान ु भनी तारखे तोक� 
स�बि�धत िमिसलसमेत सोही काया�लयमा पठाइिदन ु
भनी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरले गरकेो िमित 
२०७२।११।३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल भदौ ९ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७३-CI-००३९, मोही लगत 

क�ा, राधे�याम जोशी िव. बाबुन�द सरदार 
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३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CI-०२५९, मोही दता� 
नामसारी, तेजनारायण चौधरी िव. सागरमल दुगड 

वादीको बबुाले ज�गाको लगत भरी ज�गा रहेको 
गा.िव.स. को वडामा बझुाउन ु पन�मा सो नगरी आ�नो 
बसोबास रहेको तेरहौता गा.िव.स. वडा नं. ७ मा बझुाएको 
कारणले उ� �ािविधक �िुटस�म ह�न गएको दिेख�छ । 
तर वादीको बाबलेु १ नं. लगत कायम भई २ नं. अनसुचुी 
�कािशत भई ४ नं. बमोिजम जोताहाको अ�थायी 
िन�सासमेत पेस गरकेो तथा अ�थायी िन�सामा 
उि�लिखत बेहोरालाई �ितवादीले अ�यथा �मािणत 
गन� नसकेको अव�थामा वादीको बाबलेु  ज�गाको लगत 
िववरण भरी बझुाउदँा ज�गा रहेको �थानभ�दा फरक 
�थानमा बझुाएकै मा� कारणले वष�दिेख जोती कमाई 
आएको ज�गाबाट मोही हक �वतः मेिटने भ�न �यायका 
�ि�ले िम�ने दिेखदँैन । समाजमा िव�मान अिश�ा 
र चेतनाको कमीको कारणले ह�न गएको यस �कारको 
�ािविधक �िुटलाई मा� िनण�याधार बनाउन ुसम�यायको 
�ि�कोणबाट समेत उिचत मा�न निम�ने । 

अ�थायी िन�सामा उि�लिखत प�ृवीराज 
दगुड यी �ितवादी सागरलाल दगुडको हजरुबा नाताको 
�यि� भएकोमा कुनै िववाद छैन । �ितवादीले प�ृवीराज 
दगुड आ�नो हजरुबा नाताको �यि� भएको त�यलाई 
किहकँतै खि�डत गन� सकेको अव�था छैन । हजरुबबुाको 
नाममा ज�गा रहेकोमा पिछ �वािम�व ह�ता�तरण ह�दैँ 
नाितस�म आइपगुेकोमा ज�गाधनीको नाम फरक परकेो 
भनी मोही हकबाट मोहीलाई वि�चत गराउन निम�ने ।

अतः िववेिचत कारण र आधारमा स�ु 
भूिमसधुार काया�लय, स�रीको फैसला उ�टी गरी 
वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको फैसला निमलेको ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०७०।१०।२ को फैसला उि�ट 
भई वादी दाबीबमोिजम वादी तेजबहादरु चौधरीको नाममा 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) र २६(१) 
बमोिजम मोही दता� गरी मोही नामसारी ह�ने ठह�याएको 

भिुमसधुार काया�लय, स�रीको िमित २०६८।१२।८ को 
िनण�य सदर कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�ठ
क��यटुर: वासदुेव िगरी
इित संवत् २०७४ साल भदौ ९ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-WO-०२३६, उ��ेषण / 
परमादेश, िव�नाथ कोइराला िव. मालपोत काया�लय, 
कलंक�समेत 

मालपोत काया�लयमा दता� भइरहेको र 
सो िनवेदनमा अि�तम िन�य�ल नभई कारबाहीय�ु 
अव�थामा रहेकोमा ज�गा (नाप जाचँ) ऐन, २०१९ को 
दफा १४, दफा १५ र ज�गा (नाप जाचँ) िनयमावली, 
२०५८ को िनयम २२(१)(३) क, ख, ग, घ, ङ, च, छ 
र ज लाई िन��योजन त�ुयाउने र मालपोत काया�लय, 
कलंक�मा �रट िनवेदकले िक.नं.१०६४ को ज�गा 
�े�फल ०-४-०-० को �े�ता र नापी अ�याविधक 
ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदनलाई �भावहीन बनाउने गरी 
कुनै आदेश गन� कानूनत: िम�ने अव�था नदेिखने ।

सिंवधान कानून भनेको समाज, नाग�रक र 
�यि� सरुि�त ह�न् भनी �यि�को िहताथ� बनेको हो । 
मािनस कानूनका लािग जि�मने नभई सिंवधान, कानून 
मािनसको िहताथ�को लािग बनेका ह�न् । यसरी एकातफ�  
चिलरहेको कारबाहीलाई िन��भाव त�ुयाई अक�तफ�  
फैसला गद� जादँा �यायको जनआ�थामा िवचिलत ह�न 
जाने ।

काया�लयमा कुनै िवषयमा िनवेदन परपेिछ सो 
िनवेदनको स�ब�धमा कुनै ठोस िनण�य गरी टुङ्�याउन ु
पन� ह��छ । काला�तरस�म कारबाही नगरी �यसै राखी 
रा�न िम�दैन । काया�लयमा परकेो िनवेदन कारबाही गरी 
टुङ्�याउन ु�यस काया�लयका काया�लय �मखुको नैितक 
एवम कानूनी दािय�व ह�न आउछँ । ��यथ� मालपोत 
काया�लय, कलंक�ले हाल सािबक िनवेदनमा कारबाही 
नगरकेोले अ�यौलको वातावरण िसज�ना भएकोले सो 
िनवेदनउपर कारबाही गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
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परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल जेठ १६ गते रोज ३ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७४-WH-००१०, 
ब�दी��य�ीकरण, सरीता गु�ङ िव. महानगरीय प�रसर, 
भ�पुर 

कुनै म�ुाको िसलिसलामा कानूनको प�रिधिभ� 
रही थुनामा रा�दा कानूनले तोिकिदएको �ि�या 
तथा काय�िविध अपनाउन ु नै पछ�  । कुनै म�ुामा कानूनी 
�ि�या अपनाई थनुामा रा�दा पिन िनजसगँ मानवोिचत 
�यवहार गरी िनजलाई शारी�रक तथा मानिसक यातना 
िदन ु वा द�ुय�वहार गनु�  ह�दँैन । यिद उपयु��ानसुारको 
सीमा नाघी कसैलाई थुनामा राखेमा वा ब�दी बनाएमा 
अदालतले �यि�को संवैधािनक तथा कानूनी हक 
र�ाथ� ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी ब�दीलाई 
गैरकानूनी थनुाम�ु गन� स�ने ।

ब�दी��य�ीकरणको �रटमा अदालतले 
थनुाको वैधता िविभ�न कोणबाट हेरी यिद थुना अवैध 
दिेखए ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी ब�दीलाई 
थनुाम�ु गन� । 

ठगी म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
अनसूुची (१) मा उि�लिखत सरकारवादी भई च�ने म�ुा 
भएकोले सोमा जाहेरी िलन ुर सोअनसुार अनसु�धानको 
�ि�या अगािड बढाउन ु �हरी काया�लयको कानूनी 
कत��य भएको ह�दँा �हरी प�रसरले खड्गकुमारी मगरलाई 
ठगी म�ुामा अनसु�धानका लािग प�ाउ पजु�समेत 
िदई प�ाउ गरी �हरी िहरासतमा रा�न स�ने नै 
दिेखने । 

ठगीमा जाहेरी परी अनसु�धानका लािग 
�याद थप ग�रपाउ ँ भनी आएकोमा अदालतले उपय�ु 
दखेेमा कानूनको प�रिधिभ� रही �याद थप गन� पाउने 
नै ह�दँा भ�परु िज�ला अदालतबाट �याद थप ग�रएको 
काय�लाई गैरकानूनी भ�न निम�ने । 

ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनबाट थनुाको 
वैधता मा� परी�ण ग�रने । 

ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनबाट �हरीसम� 
परकेो ठगी म�ुामा प�ाउ गन�, अनसु�धान गन� नपाउने 
तथा अनसु�धानका लािग थुनामा रा�न नपाउने भ�न 
िम�दैन । ��ततु �रट िनवेदनमा थनुामा रा�न ु पन� 
आधार र कारण नभएको, थुनामा रा�दाको �ि�या 
नअपनाएको तथा थुनामा पिन कानूनबमोिजमको उिचत 
�यवहार नगरकेो भ�ने ज�ता थुनामा रा�दा संवैधािनक 
तथा कानूनी �ावधानको पालना नभएको भनी िनवेदकले 
देखाउन सकेकोसमेत पाइदँैन । थनुा गैरकानूनी भएको 
भ�ने ��ततु िमिसल र �माणका लािग िझकाइएका 
िमिसलह�बाट समेत देिखदँैन । य�तो अव�थामा ठगी 
म�ुामा अनसु�धान गन� पाउने िनकायले कानूनबमोिजम 
प�ाउ गरी अनसु�धानको िसलिसलामा म�ुा हेन� स�म 
िनकायबाट अनमुित िलई �याद थप गरी िहरासतमा 
राखेको काय�लाई गैरकानूनी थुना भनी �या�या गन� 
निम�ने । 

अतः िववेिचत त�य तथा �माणको आधारमा 
िवप�ीम�येका कािलका �े�को जाहेरीले ठगी म�ुामा 
िवप�ी महानगरीय �हरी प�रसर भ�परुबाट �रट 
िनवेदकलाई प�ाउ गरी कानूनबमोिजम अनसु�धान 
गन�का लािग भ�परु िज�ला अदालतबाट �याद थपसमेत 
भई सोअनसुार थनुामा राखेको काय�लाई अवैध तथा 
गैरकानूनी थनुा भनी िनवेदन मागअनसुार िवप�ीह�का 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन । 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
उपरिज��ारः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ७ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७४-WH-००२५, 
ब�दी��य�ीकरण, नारायण भ�डारी िव. महानगरीय 
अपराध महाशाखा, टेकुसमेत 

िनवेदकको िनवेदनमा प�ाउ पना�को 
कारणसमेत निदई िवप�ीह�ले प�ाउ गरकेा र 
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आफ�तसगँ भेटघाट गन�समेत निदई अमानिुसब 
तवरबाट थुनामा रािखएको भ�ने िजिकर िलएको 
दिेख�छ । प�ाउ गना�को कारण निदई प�ाउ गरी 
थनुवुापजु�समेत निदई थनुामा रािखएको अव�थामा 
�य�तो थनुालाई कानूनस�मतको थनुा मा�न िम�दैन । 
तर ��ततु म�ुामा �रट िनवेदकलाई प�ाउ पजु� िदएको 
भ�ने िवप�ी महानगरीय �हरी प�रसरको िलिखत 
जवाफबाट ख�ुन आएको पाइयो । प�ाउको जानकारी 
िदएर प�ाउ गरी थनुवुा पजु�समेत िदएको भनी परकेो 
िलिखत जवाफलाई �रट िनवेदकले अदालतमा उपि�थत 
भई ख�डन गरी �रट िनवेदकलाई ग�रएको प�ाउ र 
थनुालाई गैरकानूनी भनी पिु� गराउने दािय�व यी �रट 
िनवेदकमा रहेको अव�थामा सो दािय�व पूरा नगरी 
तोिकएको तारखे नै गजुारी बसेको भ�ने िमिसलबाट 
दिेख�छ । य�तो अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन 
िदएको भ�ने मा� आधारमा �रट जारी ह�न स�ने ह�दँैन । 
�रट खारेज ह�ने ।
उपरिज��ारः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७४ साल माग� ७ गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-CI-००१६, परमादशे, 
�काशच�� उदास िव. ऋण असुली �यायािधकरण, 
काठमाड�

ब�क तथा िव�ीय सं�थाको ऋण असलुी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २१ मा ग�रएको 
�यव�थाअनसुार �यायािधकरणको िनण�यउपर 
पनुरावेदन �यायािधकरणसम� पनुरावेदन ला�न स�ने 
�यव�था रहेको देिखएको छ । ब�क तथा िव�ीय सं�थाको 
ऋण असलुी ऐन, २०५८ को दफा ४ बमोिजम उ� 
�यायािधकरणको �थापना गरकेो र सोको पनुरावेदन 
स�ुन सोही ऐनको दफा ८ ले पनुरावेदन �यायािधकरणको 
�यव�था गरकेो देिख�छ । ऋण असलुी �यायािधकरणको 
�े�तेदारले उ� िनवेदनको स�ब�धमा गरकेो आदेशउपर 
�चिलत कानूनबमोिजम �यायािधकरणसम� िनवेदन 
िदन ु पन�मा यी �रट िनवेदकले सोतफ�  िनवेदन नगरी 

वैकि�पक उपचारको बाटो दिेखदँादेिखदँै �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अ�तग�त �रट िनवेदन दायर 
गरकेो देिखन आउने ।

िनवेदकले ऋण असलुी �यायािधकरणमा 
िदएको िनवेदन िमिसलसाथ रा�ने भनी �े�तेदारबाट 
भएको उ� �ारि�भक आदशेमा कुनै �िुट रहेकोसमेत 
देिखएको छैन । िमिसल सामेल रा�ने आदेशबाट नै 
उ� िनवेदन िमिसल संल�न रहन जाने र त�प�चात् 
उ� िनवेदनको माग स�बोधन ह�ने िनकायसम� पेस 
भई सो िनवेदनको अ�तरव�तमुा �वेश गरी आदेश 
गन� नगन� भनी सोही �यायािधकरणबाट आदेश ह�नेमा 
�े�तेदारबाट भएको आदेशका उपर परमादशे जारी 
ग�रपाउ ँ भनी �रट दायर ग�रएको देिखएको ह�दँा उ� 
�रट िनवेदनलाई कानूनबमोिजम दायर ह�न आएको मा�न 
िम�ने दिेखएन । तसथ� उ� �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�याई स�ु पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको उ� 
िमित २०७१।०२।०१ को आदेश िमलेकै देिखन आएको 
ह�दँा यी पनुरावेदकको ��ततु पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट िनवेदकको 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी स�ु पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको िमित २०७१।२।१ को आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल जेठ २९ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-CI-०५३९, उ��ेषण / 
परमादेश, उदयच�� पराजुली िव. भूिमसुधार तथा 
�यव�था िवभाग, बबरमहल काठमाड�समेत 

िनवेदकले भोग गरकेो ज�गाको �े�फल र सो 
ज�गाको न�साको �े�फलमा एक�पता कायम गन�का 
लािग नै नापी काया�लबाट िफ�ड �ितवेदन, भोगको 
न�सा �ेस, न�सामा रहेको ज�गाको �ेस, नापजाचँ 
तथा सज�िमन मचु�ुका गरी ज�गाको �े�फल यिकन गरी 
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उ� िक.नं.११८ को ज�गामा रहेको भोगको आधारमा 
दिेखएको �े�फल र न�सामा देिखएको �े�फलमा 
एक�पता कायम गन�का लािग नापी काया�लयबाट 
�ा� भएको िफ�ड �ितवेदन, भोगको न�सा �ेस, 
न�सामा रहेको ज�गाको �ेस नापजाचँ तथा सज�िमन 
मचु�ुकासमेतबाट उ� ज�गाको �े�फल ०८२.४२ वग� 
मी. कायम रहेको अव�था िव�मान रहेबाट िनवेदकले 
आ�नो �रट िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम िनजको 
उ� िक.नं.को ज�गाको �े�फलका स�ब�धमा �ािविधक 
जाचँ �ितवेदन एवम् भोगभ�दा बढी ह�ने गरी कायम गन� 
कानूनतः िम�ने पिन नह�ने । 

िनवेदकको ज�गाको हाल सािबक स�ब�धमा 
कानूनी �ि�या अवल�बन ग�रएको उ� मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारको िमित २०७०।३।५ को 
प� तथा नापी काया�लय, िड�लीबजारको िमित 
२०६९।१।१९ को प� तथा सोस�ब�धी िनण�यले 
िनवेदकको कुनै नाग�रक हक हनन् भएको अव�था 
नदिेखएकोले उ� �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई 
स�ु पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको उ� िमित 
२०७१।३।३२ को आदेश िमलेकै देिखन आएको ह�दँा 
यी पनुरावेदकको ��ततु पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िनवेदकको �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी स�ु पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको िमित २०७१।३।३२ को 
आदेश िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल जेठ २९ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CI-०६९५, ज�गा िखचोला 
मेटाई चलन चलाई पाउ,ँ भगती पाक� िव. न�दराज प�त

स�ु अदालतबाट भई आएको िमित 
२०७१।१।१६ को �थलगत न�सा मचु�ुकाअनसुार 
न.नं.२२ को  पूर ै र न.नं.२३ को उ�रतफ� को 

६ व.िम. ज�गासमेत वादीको िक.नं.२६०७ को 
देिखई उ� ज�गामा �ितवादीले न.नं.२२ मा न.नं. 
८ को शौचालयसमेत िनमा�ण गरी भोग गरकेो 
देिख�छ । उ� शौचालय �थायी सरंचना (घर)  नभएकोले 
सो ज�गामा मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको ११ नं. बमोिजमको 
हद�यादसमेत आकिष�त ह�ने देिखदँैन । यसरी न.नं.२२ 
को ९४ व.िम. र न.न.२३ को उ�रतफ� को ६ व.मी. गरी 
१०० व.िम. वादीको ज�गा �ितवादीले िखचोला गरकेो 
देिखने ।

पनुरावेदन अदालतको फैसलाको तपिसल 
ख�डमा स�ु अदालतबाट िमित २०६९।७।२४ मा 
भई आएको न�सा मचु�ुका भ�ने उ�लेख भए पिन 
उ� मचु�ुका बदर भइसकेको र ठहर ख�डमा िमित 
२०७१।१।१६ को न�सा मचु�ुका भ�ने उ�लेख 
भइरहेकै देिखदँा ठहर ख�डमा उि�लिखत न�सा भएको 
िमित नै कायम ह�ने । 

अतः स�ु अदालतबाट िमित २०७१।१।१६ 
मा भई आएको न.नं.२२ र २३ को उ�रतफ� बाट ३१.७५ 
व.िम. मा� वादीलाई चलनचलाई िदने ठहर गरकेो स�ु 
क�चनपरु िज�ला अदालतको फैसलालाई केही उ�टी 
गरी न.नं.२२ को ९४ व.िम. र न.नं.२३ को उ�रतफ� बाट 
६ व.िम. गरी १०० वग�िमटरिभ� रहेको न.नं. ८ 
को शौचालयसमेत घर बनाउनेको ४ न�बरबमोिजम 
हटाउन लगाई �ितवादीको िखचोला मेटाई वादीलाई 
चलन चलाइिदने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत, 
महे��नगरको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल काि�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-WO-०२०१, उ��ेषण 
/ परमादेश, योिजतराज �धान नेपाली िव. मालपोत 
काया�लय, इन�वा, सुनसरीसमेत
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िक.नं. ५१ को ज.िव. ०-४-१३ म�येबाट 
ज.िव. ०-२-१ को ज�गा योिजतराज �धानले िवप�ी 
गोपेस शि� मा�केक� आमा शोभा मा�केसगँ ख�रद 
गरकेोमा सोउपर गोपेस शि�को िलखत बदर म�ुा 
परी ३ भागको १ भाग िलखत बदर भई उ� म�ुा 
अि�तम भइरहेको देिख�छ । सोबमोिजम उ� फैसला 
काया��वयनका लािग िनवेदन िदएकोमा अि�तम 
भइरहेको दिेख�छ । सोबमोिजम उ� फैसला 
काया��वयनका लािग िनवेदन िदएकोमा िमित 
२०६६।६।११ मा ज�गाको तफ�  छु�्याई चलनपजु�समेत 
�ा� ग�रसकेको अव�थामा िनवेदकले नै िधतो राखेको 
कारणबाट दता�  दा.खा. ह�न नसकेको र िधतोमा ऋणको 
दािय�व नरहेको अव�थामा फैसलाबमोिजम रो�का 
फुकुवा गरी िवप�ी गोपेस शि� मा�केका नाउमँा नरहेको 
अव�थामा फैसलाबमोिजम रो�का फुकुवा गरी िवप�ी 
गोपेस शि� मा�केका नाउमँा दता� दा.खा. ग�रिदने गरी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।६।१९ मा भएको 
आदेश सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित २०७०।४।१७ मा भएको आदेश कानूनस�मत नै 
दिेखएकोले उ� आदेशबाट िनवेदकको कुनै हक हनन् 
भएको नदेिखएको ह�दँा �रट जारी गनु�पन� नदिेखदँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगदीश�साद भ�
क��यटुर: च��ा ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ७ गते रोज ५ शभुम् । 

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६५-WO-०६२६, उ��ेषण 
/ परमादेश, अि�न�साद पौडेल िव. भूिमसुधार तथा 
�यव�था म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

िनवेदकले आ�नो नाम दता�को ज�गा 
भोगचलन गन� �ममा बाटो तथा चार िक�ला �मािणत 
गरी िसफा�रस उपल�ध गराई पाउन िमित २०६५।५।४ 

मा काठमाड� महानगरपािलकामा िनवेदन गरकेो भ�ने 
देिख�छ । सो स�ब�धमा सामािजक समाजका अ�य� 
गोपाल जोशीसमेतका �यि�ह�ले िमित २०६३।५।१५ 
मा नै साव�जिनक ज�गा संर�ण गरी पाउनको लािग 
काठमाड� महानगरपािलकामा िनवेदन गरेकोले 
काठमाड� महानगरपािलकाका काय�कारी अिधकृतबाट 
साव�जिनक ज�गा िखचोला भए नभएको स�ब�धमा 
यिकन नभएस�मको लािग उ� धोबीखोलासगँ जोिडएको 
िक.नं. १४३ को साव�जिनक ज�गासगँ जोिडएका कुनै 
पिन ज�गाह� हाल सािबक गन� काय� त�काल नगन� र गरी 
सिकएको भए �मािणत नगन� भनी िमित २०६३।५।१८ मा 
िनण�य गरी सबै वडा काया�लयह�लाई प�रप� गरकेो भ�ने 
देिख�छ । यसरी िमित २०६३।५।१५ को सामािजक 
समाजको उजरुीको आधारमा साव�जिनक ज�गाको 
यथाथ� अव�था यिकन गन� �योजनको लािग काठमाड� 
महानगरपािलकाबाट साव�जिनक ज�गाको िसमाना 
जोिडएका �यि�को ज�गाह�को हाल सािबक तथा 
िसमाना �मािणत गन� काय�ह� त�काललाई रोक 
लगाएको िवषयलाई अ�यथा मानी हा�नपुन� अव�था 
पिन नदेिखने । 

िनवेदकको नाममा दता� रहेको ज�गाको दता� 
बदरस�ब�धी म�ुा अदालतको साधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त काठमाड� िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
अव�थामा रही रहेको र स�ु तहबाट िनण�य भएप�चात् 
िनवेदकलाई िच� नबझेुमा पनुरावेदन गन� अिधकार 
कानूनले सिुनि�चत गरी रहेको अव�थालाई समेत 
नजरअ�दाज गन� िम�ने पिन नदिेखने । 

मातहत अदालतमा िवचाराधीन म�ुालाई 
असर पान� गरी �रट �े�बाट यस अदालतबाट 
कुनै िनण�य गन� पिन िम�ने ह�दँैन । यसबाट 
िनवेदन िजिकरका हकमा थप िववेचना गनु�पन� 
नदेिखने । यसरी संिवधान तथा कानून �द� हक 
उपभोगमा वैकि�पक उपचारको िव�मानता नभएमा 
मा� यस अदालतले आ�नो असाधारण अिधकार�े� 
�हण गरी िववादको िन�पण गन� स�नेमा ब�कि�पक 
कानूनी उपचार िव�मान रिहरहेको तथा ��ततु िववाद 
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स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा समेत िवचाराधीन 
रिहरहेको देिखदँा िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी 
गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िबमला पौडेल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६५-WO-०९२४, उ��ेषण 
/ परमादेश, ह�र�साद िगरी िव. मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजार, काठमाड�समेत  

सािबक काठमाड� िज�ला, बाने�वर 
महादेव�थान वडा नं. ५ िक.नं. १४३ को ज.रो. २३-
०-०-० ज�गा नेपाल सरकारको नाममा दता� भई हाल 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १० र ३२ का 
िविभ�न िक�ा कायम भई नापन�सा भएकोमा �य�तो 
साव�जिनक ज�गाह� �यि� िवशेषका नाममा दता� 
गराएकोले दूिषत िनण�य दता� बदर गरी साव�जिनक 
कायम ग�रपाउ ँ भनी सामािजक िवकास समाजको 
तफ� बाट समाजका अ�य� गोपाल जोशीले नेपाल 
सरकार भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयसमेतलाई 
िवप�ी बनाई काठमाड� िज�ला अदालतमा यो �रट दायर 
ह�नअुगावै िमित २०६४।५।२७ मा िफराद दायर गरी सो 
म�ुा िवचाराधीन अव�थामा रही हाल म�ुतबीमा रहेको 
बेहोरा काठमाड� िज�ला अदालतबाट �ा� उ� म�ुाको 
िमिसलबाट देिखने । 

दूिषत िनण�य दता� बदर म�ुासगँ ��य� 
सरोकार रहेको िनवेदकले दाबी िलएका  ज�गाको 
दता� बदरस�ब�धी म�ुा स�ु अदालतमा िवचाराधीन 
रहेको अव�थामा स�ु अदालतको अिधकार�े�लाई 
�भािवत गन� गरी ��ततु �रटको मा�यमबाट यस 
अदालतले ह�त�ेप गन� िम�ने दिेखएन । िनवेदनमा 
उि�लिखत िववािदत ज�गाको दता� बदरस�ब�धी 
म�ुामा िनवेदकलाई िच� नबझेुमा अदालतको साधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त कानूनबमोिजम पनुरावेदक�य 
अिधकार �े�बाट समेत िन�पण ह�न स�ने िवषयलाई 

यस अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
िववाद िन�पण गराउनसमेत निम�ने ।

अतः िनवेदकले दाबी िलएको िववािदत ज�गाको 
स�ब�धमा काठमाड� िज�ला अदालतमा दूिषत िनण�य 
दता� बदर साव�जिनक कायमस�ब�धी म�ुा िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको ह�दँा स�ु िज�ला अदालतबाट नै 
��ततु िववादको िन�पण ह�न स�ने देिखएकोले िनवेदन 
िजिकरबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िबमला पौडेल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्:
 § ०६५-WO-०९२५, उ��ेषण / परमादेश, 

मोहनबहादुर महज�न िव. मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजार, काठमाड�समेत
 § ०६५-WO-०७६४, उ��ेषण / परमादेश, 

टेकबहादुर पौडेलसमेत िव. अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोग, न�सालसमेत

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा. 
�ी आन�दमोहन भ�राई, ०६७-WO-०८४२, 
उ��ेषण, च��बहादुर थापासमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

��ततु म�ुामा िनवेदकले पूव� िमित 
२०५९।१।५ को िनण�यबमोिजम सोधभना� पाएको 
बाने�वर महादेव�थानको ज�गा नै यथावत् कायम 
ह�नपुन� िजिकर िलई मि��प�रषदक्ो पिछ�लो िनण�यबाट 
िनजलाई उपल�ध गराइएको कपनको ज�गा सोधभना� 
िलन इ�कार गरी ��ततु �रट दायर गरकेो दिेखन 
आयो । ज�गा अिध�हण ह�दँा ज�गाधनीलाई नेपाल 
सरकारले सोधभना� �व�प उपल�ध गराउने ज�गा 
स�ब�धमा िनवेदकले रोजेकै �थानमा पाउनपुन� भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको नदेिखने । 

��ततु म�ुामा िनवेदकलाई नेपाल सरकारले 
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एकपटक सोधभना� �व�प बाने�वर महादवे�थानको 
ज�गा उपल�ध गराएको भ�ने कुरा देिखए पिन सो ज�गा 
�थानीय जनताको �यासमा वडा काया�लयसमेतको 
लगानीमा बालउ�ान पाक�  िनमा�ण भइसकेको अव�था 
दिेखन आएको र िनवेदकले सो ज�गा उपभोग गन� 
स�ने अव�था पिन नरहेको ि�थितमा मि��प�रषदक्ो 
पूव�िमित २०५९।१।५ को िनण�य पनुरावलोकन गरी 
सो िनण�यबमोिजम उपल�ध गराएको ज�गाको दता� 
बदर गरी िनवेदकको स�पि�स�ब�धी मौिलक हकमा 
�ितकूल असर नपन� गरी काठमाड� िज�लािभ�को 
कपन गाउ ँ िवकास सिमितको ज�गा सोधभना� उपल�ध 
गराएको देिखएको र मि��प�रषद्को उ� पिछ�लो िमित 
२०६७।६।१२ को िनण�यबाट िनवेदकलाई सोधभना� 
उपल�ध गराएको ज�गा भोगचलन गन� निम�ने भ�ने 
िनवेदकको कुनै िजिकरसमेत रहेको नदेिखदँा िनवेदकले 
भोगचलन गन� िम�ने ज�गा सोधभना� िदएको अव�थामा 
िनवेदकले आफूले रोजेको �थानमा नै सोधभना� पाउनपुन� 
गरी पिहलाको मि��प�रषद्को िमित २०५९।१।५ को 
िनण�यबमोिजम �ा�त भएको ज�गाको दता� यथावत् 
कायम ह�नपुद�छ भ�ने िनवेदकको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः ज�गाको �वािम�ववालाको हक कुि�ठत 
नह�ने गरी िनजको सोधभना� �हण गन� चाहना पूित�को 
लािग अ�य कुनै साव�जिनक ज�गा वा ऐलानी ज�गा 
सोधभना� िदनलाई नेपाल सरकार �वत�� रहेको देिखदँा 
भूलबस एकपटक साव�जिनक चासो र सरोकारको 
�पमा रहेको साव�जिनक उपयोगको �पमा रहेको बाल 
उ�ानज�तो साव�जिनक स�पि�लाई �यि� िवशेषको 
हक कायम ह�ने गरी भएको िनण�यलाई प�रवत�न गरी सोही 
बराबरको सोधभना� �व�प �यि�लाई उपल�ध गराउन 
िम�ने अक� साव�जिनक ज�गा सोधभना� उपल�ध गराउने 
गरी २०६७।६।१२ मा िनण�य भएको अव�था ह�दँा िमित 
२०५९।१।५ को िनण�यबाट उपल�ध गराइएको ज�गाको 
स�ा कपन गा.िव.स. वडा नं. ३(ज) को िनजी �योगमा 
भोगचलन गन� िम�ने उपय�ु ज�गा उपल�ध गराउने गरी 
िमित २०६७।६।१२ मा मि��प�रषद्बाट िनण�य भएको 

देिखदँा िनवेदकको इ�छाअनसुार पूव� िमित २०५९।१।५ 
को िनण�य बमोिजमको ज�गा नै सोधभना� पाउनपुद�छ 
भ�ने िनवेदकको मागदाबी प�ुन स�ैन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िबमला पौडेल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७०-WO-०३१२, उ��ेषण, इ��कुमारी 
ख�ीसमेत िव. पुनरावेदन अदालत, बुटवलसमेत 

िवप�ीका पित िपताले िनवेदकह�सगँ गरकेो 
ब�डाप� (अंश भरपाई) को काय�बाट अचल स�पि�को 
अशं छोडप�को काय� भइसकेको र सो काय�मा िनजक� 
�ीमती र छोरी सगोलको अंिशयार रहे भएको देिखएको 
र िनजह�को उ� काय�मा सहमित भए नभएको, 
ह�नपुन�, नपन� एवम् सम�त स�पि�को तलुनामा वादी 
पूण�बहादरुले बझेुको अंश �यायोिचत भए नभएको कुराको 
जाचँ गरी कानूनबमोिजम फैसला ह�न बाकँ� नै ह�दँा ��ततु 
िस�ा�तको रोहबाट समेत िवप�ी पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको �रट िनवेदकह�बाट समेत तायदाती मा�ने गरी 
भएको आदेश अ�यथा नदेिखने । 

तसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार, �माण 
तथा कारणबाट �रट िनवेदकह�ले िवप�ीह�को काम 
कारबाहीबाट आ�नो के कुन कानूनी र संवैधािनक 
हकमािथ आघात पन� गएको हो भ�ने कुरा �प� �पमा 
खलुाउन नसकेको ि�थित, �रट िनवेदकले िवप�ीह�को 
आदशे एवम् िलिखत जवाफलाई अ�यथा हो भ�न 
नसकेको ि�थित, �रट िनवेदकह�बाट तायदाती मा�दैमा  
िवप�ीह�बाट अशं नै पाउने भ�ने नभएको अव�था 
एवम् म�ुा कानूनबमोिजम फैसला ह�न बाकँ� नै रहेको 
ि�थितमा र उि�लिखत यस अदालतबाट �ितपािदत 
निजर िस�ा�तसमेतलाई िव�ेषण गदा� िवप�ीह�को 
काम कारबाहीबाट िनज िनवेदकह�को संवैधािनक 
एवम् कानूनी हकमा आघात परकेो भ�ने अव�थाको 
िव�मानता नदेिखदँा िवप�ीह�को नाममा िनवेदकह�को 
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मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� देिखन आएन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७०-WO-०६८५, उ��ेषण, पवनकुमार संघई 
िव. तराई टेिलिभजन नेटवक�  �ा.िल.समेत 

िवप�ी जे.के. �थािपतको नामको �यि�गत 
सेयर रो�का रा�नपुन� कानूनबमोिजमको आधार कारण 
िनवेदकले खलुाउन नसकेको ि�थितमा िनज िवप�ीको 
नामको �यि�गत सेयर रो�का गन� काय� कानूनस�मत 
दिेखदँैन । िवप�ीह�ले िलिखत जवाफ िफराउदँा आ�नो 
काम कारबाहीबाट िनवेदकको कुनै �कारको हकमा 
आघात नपरकेो एवम् आफूह�ले कानूनबमोिजमको 
कामकारबाही गरकेो भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो 
दिेख�छ । िनवेदकले िवप�ीह�को यो य�तो गैरकानूनी 
काम कारबाहीबाट य�तो �कारको नो�सानी भयो भ�ने 
व�तिुन� �माण पेस गन� सकेको देिखदँनै । यसरी �रट 
िनवेदकले िवप�ी जे.के. �थािपतको नामको �यि�गत 
सेयर िब�� रो�का रा�ने आदेश ग�रपाउ ँभ�ने नै मूल 
िनवेदन िजिकर िलएका छन् । �रट िनवेदकले आ�नो 
िजिकर िलएबाहेक सो कुरा पिु� ह�ने कुनै �माण पेस गन� 
सकेको दिेखदँैन । केवल िजिकर िलएर मा� ह�दँनै सो 
कुराको पिु� पिन ह�न स�नपुन� । 

यसथ�, उपयु�� िववेिचत आधार तथा कारणबाट 
�रट िनवेदकले आ�नो लेनादनेा िवप�ीम�येको तराई 
टेिलिभजन नेटवक�  �ा.िल.सगँ भएको कुरालाई सहष� 
�वीकार गरकेो दिेखएको अव�था, �रट िनवेदक र 
िवप�ी तराई टेिलिभजन नेटवक�  �ा.िल. समेत बीच 
काठमाड� िज�ला अदालतमा लेनदेन म�ुा दायर भई 
�माण परी�णको चरणमा रहेको अव�था, िनवेदकले 
िवप�ीह�को काम कारबाहीबाट आ�नो के कुन मौिलक 
हक र संवैधािनक हकमािथ आघात पन� गएको हो भ�ने कुरा 
�प� �पमा खलुाउन नसकेको ि�थित र �रट िनवेदकले 

िवप�ीह�को िलिखत जवाफलाई अ�यथा हो भ�न 
नसकेको ि�थितसमेतलाई िव�ेषण गदा� िवप�ीह�को 
काम कारबाहीबाट िनज िनवेदकको संवैधािनक एवम् 
कानूनी हकमा आघात परकेो अव�थाको िव�मानता 
नदेिखदँा िवप�ीह�को नाममा मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�पन� दिेखन आएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७२-CI-१४१३, अंश, कृ�णद� जोशी िव. 
कलावती जोशीसमेत 

िमिसल कागजातबाट अलगअलग र 
बास�थानसमेत टाढा रहे बसेका िनज वादी �ितवादीह� 
बीचमा �यवहार, कारोबार िभ�निभ�न रही अंशब�डासमेत 
भइसकेको मा�नपुन� ह�दँा स�ु अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, िदपायलको 
फैसला अ�यथा नदेिखने ।

��ततु म�ुाको िववाद स�ब�धमा लािग मलुकु� 
ऐन, अंशब�डाको १८ नं. को �यव�थासमेत हेनु�पन� 
देिख�छ । उ� कानूनी �यव�था हेदा�  “............. कुनै 
अिंशयारले आ�नो �ान वा सीप वा �यासबाट िनजी 
आज�न गरकेो वा कसैबाट िनजी तवरले दान वा बकस 
पाएको वा कसैको अपतुाली परकेो वा �ी अंशधनको 
महलको ५ न�बरबमोिजम पाएकोमा �य�तो आज�न वा 
पाएको स�पि� सो आज�न गन� वा पाउने अंिशयारको 
िनजी ठहरी आफूखसुी गन� पाउछँ । ब�डा गन� कर 
ला�दैन । अंश नभए पिन मानो छु��ई िभ�न बसेका 
वा रिज��ेशन नगरी खित उपित आ�नो आ�नो गरी 
आ�नो िह�सासगँ मा� राखी खान ुिपउन ुगरकेोमा एकै 
ठाउमँा भए पिन मानो छु��ई िभ�न भएको ठहछ�  । �य�तो 
कमाएको धन लाएको ऋण आ�नो आ�नो ह��छ” भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । ��ततु कानूनी �यव�थाको 
आधारमा एकाघर सगोलमै रहे भएको अव�थामा 
समेत िनजी आज�नको भनी पिु� भएमा उ� स�पि�मा 
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अंिशयारह�बीच भाग नला�ने, आफूखसु गन� पाउने 
ह��छ । मानो छु��एकोमा सोही िदनबाट र मानो नछु��ए 
पिन खित उपित आआफँैले बेहोन� भनी िलखत भए 
गरकेोमा सोप�ात् आिज�त स�पि� �वआज�नको ह�ने र 
उ� स�पि� ब�डा नह�ने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, �माण एवम् 
अ.ब.ं१३९ नं. बिुझएका वादी �वयम् कृ�णद� जोशीका 
छोरा जयराज जोशीलगायतको अदालतसम�को 
बयान, �ितवादीह�को नाउकँो ज�गा िनजका िपता 
पितको �वआज�नको हो भ�ने देिखएको ि�थित, वादी 
�ितवादीह�को बसाइसँमेत अलगअलग रहेकोमा िववाद 
नरहेको एवम् मलुकु� ऐन, अशंब�डाको ३० नं. बमोिजम 
�यवहार �माणबाट वादी �ितवादीह� पिहले नै छु��ई 
िभ�न भइसकेको भ�ने �ितवादीको िजिकर अ�यथा 
नदिेखएको अव�था एवम् �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२६ बमोिजम सबदु �माणबाट आ�नो वादी दाबी पिु� गन� 
भार िनज वादीले पूरा गन� नसकेकोलगायतका कारणबाट 
वादी �ितवादीह� �यवहार �माणबाट िभ�न भइसकेको 
दिेखदँा तराई, पहाडि�थत स�पूण� घर ज�गाको ��यथ� 
�ितवादीह� र वादी प�बीच अंशब�डा ह�नपुन� भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर पिु� ह�न नसकेको अव�थामा वादी 
दाबी नप�ुने गरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।१२।९ मा भएको फैसलालाई सदर गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, िदपायलको िमित 
२०७२।४।२० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असार १७ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-WO-०५१८, उ��ेषण, केशरी पुरी िव. 
पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत 

अि�तम रहे भएको फैसला काया��वयन गनु�  
अदालतको दािय�व ह�न आउछँ । बहाल रकम भराइ पाउ ँ
भ�ने म�ुामा स�ु �याद गजुारी �ितवाद नगरी िफराद 
दाबी �वीकार गरी िच� बझुाई सकेको अव�थामा अिहले 

सो िफराद दाबी र �यसको आधारमा भएको फैसला 
अ�यथा ह�न स�दैन फैसलाबमोिजम ितनु�  बझुाउन ुपन� 
होइन भनी �रट िनवेदन गद�मा फैसला काया��वयनको 
काम रोिकने अव�था ह�दँैन । फैसला अि�तम भई िललामी 
कारबाहीसमेत भइसकेको बहाल रकमस�ब�धी �वत�� 
म�ुाको फैसला काया��वयन अक� िखचोला म�ुामा 
परकेो पनुरावेदनबाट रोक� रहन ुपन� अव�था िव�मान 
देिखएन । �य�तो अव�था �रट िनवेदकले दखेाउन 
सकेको अव�था पिन छैन । �य�तो अव�था नदेिखने ।

बहाल भराई पाउ ँभ�ने म�ुाको फैसला अि�तम 
भएर रहेको देिख�छ । सो अि�तम भएको फैसलाबमोिजम 
िललामी कारबाही रोक� पाउ ँभनी ��ततु �रट िनवेदन 
परकेो दिेखयो । अि�तम फैसलाबमोिजमको फैसला 
काया��वयन रो�नपुन� कुनै अव�था देिखदँैन । घरज�गा 
िखचोला मेटाई चलन चलाई हक कायम ग�रपाउ ँभ�ने 
म�ुामा कानूनबमोिजम फैसला ह�न स�ने नै देिख�छ । 
हाल िललामी कारबाही भइसकेको र िललामबाट नपगु 
रकम �.१०,६५,२३०।- िनवेदकले भ�परु िज�ला 
अदालतमा पेस गरेको देिख�छ । अदालतको अि�तम 
फैसलालाई काया��वयन गन�बाट रो�न स�ने अव�था 
ह�दँैन । भएको िललाम कानून�ितकूल भएको दिेखनपुछ�  । 
�य�तो अव�था नदेिखने ।

िललाम बदर म�ुाको फैसला काया��वयनबाट 
आ�नो संिवधान तथा कानून�ारा �द� अिधकार 
हनन् भएको भ�ने �रट िनवेदन िजिकर देिख�छ । 
सवैंधािनक तथा कानूनी हकको हनन् भएको भनेर 
मा� प�ुदैन सो कुराको �प� आधार र सोस�ब�धी 
�माणसमेत पेस गन� स�नपुछ�  । अदालतको अि�तम 
फैसला काया��वयन गन� काय�बाट िनवेदकको संवैधािनक 
तथा कानूनी हकको हनन् भएको नभई संिवधान र 
कानून�ारा �द� अिधकारको गलत �योग गरकेो भ�ने 
मा�नपुन� ।

अतः काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।२।८ गतेको आदेश र सो आदेशलाई सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७२।९।१७ को आदेश तथा िमित २०७१।१२।२२ 



34

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, असोज - २

को िललामी मचु�ुकालगायत त�स�ब�धी काम कारबाही 
गैरकानूनी र �िुटपूण� नदेिखएको ह�दँा उ��ेषणको 
आदेशले बदर ग�ररहन ुपरने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत ्२०७४ साल काि�क २३ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७२-CR-०८५०, लाग ुऔषध (�ाउन सगुर), 
राज ुिव�कमा�समेत िव. नेपाल सरकार 

अदालतमा �ितवादीह� आरोिपत कसरुमा 
इ�कार भएपिन िनजह�बाट लाग ुऔषध (�ाउन सगुर) 
बरामद गरकेो बरामदी मचु�ुकाको रोहबरमा रहेका र 
अिधकार�ा� बयान आरोिपत कसरुमा सािबत रहेको सो 
सािबती बयान बरामद भएको लाग ुऔषधबाट पिु� ह�ने । 

पनुरावेदक �ितवादीउपर माग दाबी ग�रएको 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (छ) 
(२) को कानूनी �यव�था हेदा�  “प�चीस �ामदेिख एक सय
�ामस�मको कारोबार गन�लाई दश वष�देिख प�� वष�स�म 
कैद र पचह�र हजार �पैयादँेिख दईु लाख �पैयासँ�म 
ज�रवाना” भ�ने उ�लेख भएको देिखयो । पनुरावेदक 
�ितवादीह�बाट बरामदी प�रमाण हेदा�  ओम�काश 
सोनीबाट ५५ �ाम र अका� राज ुिव�वकमा�बाट ४५ �ाम 
लाग ु औषध बरामद भएको देिखयो । उि�लिखत दवैु 
पनुरावेदक / �ितवादीबाट बरामदी प�रमाण हेदा�  २५ 
�ामभ�दा बढी नै देिखयो । यसबाट दवैु �ितवादीबाट 
बरामदी प�रमाणलाई जोडेर सजाय ग�रयो भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर यिु�सङ्गत नदेिखने ।     

प�रणामको िहसाबले हेदा�  पिन ओम�काश 
सोनीबाट ५५ �ाम, राज ु िव�कमा�बाट ४५ �ाम लाग ु
औषध बरामद भएको देिखदँा �यसलाई अ�यिधक 
प�रमाण मा�न ुपन� ह��छ । यसरी �य�तो प�रमाणसिहत 
�ितवादीह� प�ाउ परकेा र िब�� गन� उ�े�यले 

�याउदँ ै गदा�को अव�थामा प�ाउ परबेाट आरोिपत 
कसरु �ितवादीह�ले गरकैे देिखएकोले पनुरावेदक 
�ितवादीह� ओम�काश सोनी र राज ु िव�वकमा�लाई 
आरोिपत कसरु गरकेोमा जनही १५ वष� कैद र दईु लाख 
�पैया ँज�रवाना तथा मोटरसाइकल र मोबाइल जफत 
ह�ने ठह�याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको 
फैसलामा अ�यथा भएको दिेखएन । अतः िववेिचत 
आधार र कारणबाट पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको 
िमित २०७२।२।३२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७४-CR-००३३, जबरज�ती करणी, 
गोिव�द के.सी. िव. नेपाल सरकार 

पीिडतले मौकामा कागज गदा� �ितवादीले 
आफूलाई तानी कोदोबारीमा िलई प�टाई आ�नो र 
मेरो लगुा फुकाई एकपटक करणी गरकेो भनी घटनाको 
सिव�तार वण�न गरी मौकामा र अदालतमा बकप� 
गरकेो, घटना�थल �कृित मचु�ुका, मौकामा बिुझएका 
मािनसह�को भनाइ र पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनमा पीिडतको योिनको भाग रातो भएको Labia 
Majora व�रप�रको छाला अिल खइुिलएको भनी उ�लेख 
भएबाट �ितवादीको अदालतको इ�कारी बयानको 
आधारले मा� पीिडतलाई �ितवादीले जबरज�ती करणी 
गरकेो होइन रहेछ उ�ोगस�म गरकेो हो भ�न मा�न िम�ने 
नदेिखदँा स�ु अदालतको फैसलालाई कायमै राखी पाउ ँ
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ यो इजलास 
सहमत ह�न नस�ने ।

अतः �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो त�य पिु� भएको दिेखएको भनी अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणी महलको ३(२) 
बमोिजम �ितवादी गोिव�द के.सी.लाई ८ (आठ) वष� कैद 
र ऐ. महलको १० नं. बमोिजम पीिडतले �ितवादीबाट 
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�.५०,०००।– (पचास हजार ) �ितपूित� भराई िलन 
पाउने ठह�याई भएको उ�च अदालत, तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको िमित २०७३।११।१८ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७३-CR-१६८४, लाग ुऔषध (खैरो हेरोइन), 
िवनोद प�रयार, िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले आ�नो साथबाट ५ �ाम मा� खैरो 
हेरोइन बरामद भएको भनी अदालतमा बयान गर ेतापिन 
सो बयान बेहोरालाई पिु� ह�ने �माण पेस गन� सकेको 
दिेखदँैन भने बरामदी मचु�ुकाको कुरालाई अ�यथा 
�मािणत गन� सकेको पिन देिखदँैन । �ितवादीको सा�ी 
ल�मण प�रयारले �ितवादी िवनोद प�रयारले भनेर 
सनेुको आधारमा �ितवादीको साथबाट ५ �ाम मा� खैरो 
हेरोइन बरामद भएको भनी बकप� गरकेो दिेखदँा िनजको 
बकप� �माणमा �हण गन�को लािग िव�सनीय देिखदँनै । 
�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो सािबती 
बयानलाई बरामदी मचु�ुकाले समिथ�त गरकेो बरामद 
भएको पदाथ�मा लाग ुऔषध हेरोइन रहेको कुरा परी�ण 
�ितवेदनले �मािणत गरकेो तथा �ितवेदकसमेतको 
बकप�बाट समिथ�त भएको देिखयो । यसरी उपयु�� 
आधार �माणबाट �ितवादी िवनोद प�रयारको साथबाट 
४० �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद भएको पिु� ह�दँा 
५ �ाम मा� बरामद भएको भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीले भारत र�सौलबाट लाग ु औषध 
ख�रद गरी साथमा िलएर िहडेँको अव�थामा प�ाउ 
परकेो कुरा �वीकार गरेको र लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ), (ङ) र (च) ले लाग ु
औषधको िब�� िवतरण काय�लाई मा� नभई िनकासी 
पैठारी, ख�रद, स�चय र ओसारपसार गन� काय�लाई समेत 
िनषेध गरी कसरु कायम गरकेो दिेखदँा तथा �ितवादीको 

साथबाट ४० �ाम खैरो हेरोइन लाग ु औषध बरामद 
भएको �मािणत ह�दँा बरामद भएको लाग ु औषधको 
प�रमाणका आधारमा समेत �ितवादीले सेवनका लािग 
मा� सो प�रमाणको लाग ु औषध ख�रद गरी �याएको 
त�य िव�वसनीय नदेिखदँा अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु कायम गरी गरकेो उ�च अदालत, पाटन, हेट�डा 
इजलासको फैसलालाई अ�यथा गरी रहन ुपन� नदेिखने ।

अतः अिभयोग माग दाबीअनसुारको कसरुमा 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(२) बमोिजम पनुरावेदक �ितवादी िवनोद प�रयारलाई 
१० (दश) वष� कैद र �.७५,०००।- (पचह�र हजार)  
ज�रवाना ह�ने ठह�याई उ�च  अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासले िमित २०७३।१२।२२ मा गरकेो फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
मीरा खड्का, ०७३-CR-१७४२, कत��य �यान, 
िवमलेश�साद यादव िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी �वयम् ले अदालतसम� बयान 
गदा� �रत ुसाथीसगँ िहिँडरहेको अव�थामा मैले िनजको 
िविभ�न भागमा च�कु �हार गरे ँ। �यसो गदा� मैले आ�नो 
�रस था�न स�ने अव�थामा िथइन । �रत ुम�यो बा�ँयो 
मलाई थाहा भएन । �रत ु महासेठलाई मान� उ�े�यले 
छुरी हानेको नभई �ेममा धोखा िदएको कारणले 
तसा�उन मा� छुरी �हार गरकेो ह� ँ भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । िनज �ितवादीले तसा�उने उ�े�यले गरकेो 
काय�ले मा�छे मन� गई भिवत�य पन� गएको भनी िजिकर 
िलएपिन च�कुज�तो धा�रलो हितयार िलई बाटो ढुक� 
मतृकलाई पटकपटक �हार गन� काय� भएको देिखएको, 
मतृकसगँ भएको �ेम स�ब�धमा मतृकले धोखा िदएको 
कारण मतृक ब�ने हो�टल निजकै �ितवादी �वयम् आई 
घटना घटाएको देिखएको र वारदात घटाएपिछ �ितवादी 
भागी लकु� िछपी बसेको दिेखएकोले �ितवादीको 



36

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, असोज - २

मतृकलाई मान� मनसाय नै िथएन, भिवत�य पन� गयो 
भ�ने िजिकर यिु�सङ्गत नदेिखने । 

मतृक �रत ु महासेठको म�ृय ु �ितवादीले 
नै �हार गरेको चोटबाट भएको भ�ने कुरामा िववाद 
नदिेखएको, �ितवादीले �ेममा धोका भएको कारण बाटो 
ढुक� च�कुज�तो घातक हितयार मतृकको संवेदनशील 
अङ्गमा पटकपटक �हार गरकेो दिेखएको, मतृकको 
लास जाचँ �कृित मचु�ुकामा उि�लिखत घाउ र शव 
परी�ण �ितवेदनले समेत �ितवादीले आ�नो बयानमा 
उ�लेख गरअेनसुार मतृकलाई पटकपटक च�कु �हार 
गरकेो भ�ने कुरालाई पिु� गरकेो देिखएको र ��य�दश� 
क�चन साहसमेतले अदालतमा आई बकप� ग�रिदएको 
दिेखएबाट �ितवादीको अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान बेहोरा पिु� भएको देिखदँा यी पनुरावेदक �ितवादी 
िवमलेश�साद यादवलाई �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
िवपरीत १३(१) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको स�ु 
अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो उ�च अदालत, 
पाटनको फैसलामा अ�यथा भएको नदेिखने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादी िवमलेश�साद यादवलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� ठहर 
गरकेो उ�च अदालत, पाटनको िमित २०७३।९।१८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७४-RC-००३१, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. सोिवतबहादुर िव.क. 

जाहेरवालाले �ितवादी सिुनल भ�ने 
सोिवतबहादरु िव.क.समेतको िव�� िकटानी जाहेरी 
िदएको देिख�छ । सह�ितवादीह�को बयानमा 
उि�लिखत �थानमा जानक� प�रयारको लास फेला परकेो 
र लाससगैँ मैलो लागेको पटुका, क�बल, खैरो रङको 

प�यौरालगायतका कपडासमेत फेला परकेो देिख�छ । 
यसरी िमिसल संल�न �माणह�को साथै सह�ितवादी 
ड�बर भ�ने �ेमबहादरु नेपाली र रामबहादरु नेपालीको 
बयानसमेतबाट सिुनल भ�ने सोिवतबहादरु िव.क.ले 
सेतो तारले जानक� प�रयारको घाटँीमा कसी मारकेो र 
िनज �ितवादीको कत��यबाट नै जानक� प�रयारको म�ृय ु
भएको भ�ने देिखयो । अतः सह�ितवादीह�को बयान र 
िमिसल संल�न अ�य �माणसमेतबाट जानक� प�रयारको 
ह�या गन� काय�मा म�ुय भूिमका िनज �ितवादी सिुनल 
भ�ने सोिवतबहादरु िव.क.ले रहेको देिखदँा िनज 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो फैसला अ�यथा भएको 
देिखएन । तसथ�, िववेिचत आधार एवम् कारणबाट उ�च 
अदालत, पोखराबाट िमित २०७४।३।२५ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६८-CI-०८५०, दा.खा. 
नामसारी दता�, �काश िव�समेत िव. स�यकुमार बाला 
�े�समेत 

गठुी सं�थानका �शासक वा �शासकको 
काम गन� �शासक�य �मखुले गठुी स�ंथान ऐन, 
२०३३ को दफा ३९(१) बमोिजम गरकेो िनण�यउपर 
��ततु पनुरावेदन परकेो भ�ने पिन देिखदँनै । �यसैले 
पनुरावेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान् व�र� अिधव�ाले 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) मा �य�ु 
“आ�नो �ादेिशक �े�ािधकारिभ� रहेका अ�य कुनै 
िनकाय वा अिधकारीले म�ुा मािमलामा गरकेो स�ु फैसला 
वा अ�त�रम आदेशउपर पनुरावेदन स�ुने अिधकार 
पनुरावेदन अदालतलाई ह�नेछ” भ�ने श�दावलीले �प� 
�पमा गठुी सं�थानले गरकेो हरके िनण�यमा पनुरावेदन 
अदालतमा पनुरावेदन ला�छ भनी गनु�भएको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । तसथ� गठुी स�ंथान 
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ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) बमोिजमको िनण�यउपर 
मा� पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन ला�ने �यव�था 
गरकेो देिखएकोले गठुी सं�थानको ��तुत िनण�यउपर 
पनुरावेदन ला�न स�ने नदेिखएको ह�दँा पनुरावेदन प� 
खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनले गरकेो 
फैसला अ�यथा देिखएन । अतः पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६८।५।१८ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�ठ
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल पसु २४ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-WO-०६३८, उ��ेषण, 

�काश िव�समेत िव. गुठी स�ंथान शाखा 
काया�लय, भ�पुरसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-WO-०६५६, उ��ेषण, 
का�छा मकैसमेत िव. पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत 

�याद नाघेको वा बेरीत भएको भ�ने कुरा 
काय�िविधसगँ स�बि�धत िवषय ह�न् । मानो छु��एको 
िमित िनधा�रण गन� कुराले म�ुामा संल�न प�ह�को 
स�पि�स�ब�धी िवषयमा ��य� असर पाद�छ । �यसैले 
अ.ब.ं १७ नं. बमोिजमको अिधकार �योग गरी आदशे 
गदा� मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहेको सारवान् 
कुरामा असर पन� गरी आदशे गन� निम�ने । 

तसथ�, अंश म�ुामा भ�परु िज�ला अदालतबाट 
िफरादप� परकेो अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित 
कायम गरी भएको आदेशलाई सो अंश म�ुाको िनण�य 
�भािवत ह�ने गरी प�रवत�न गरी िमित २०५४।५।२० लाई 
मानो छु��एको िमित कायम गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०७०।११।८ मा भएको आदेश मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १७ नं. मा भएको कानूनी �यव�था र यस 
अदालतबाट �ितपािदत उि�लिखत िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल भएको र पनुरावेदन अदालतको उ� आदेशबाट 
िनवेदकको स�पि�स�ब�धी हकमा ��य� असर पन� 

देिखएकोले पनुरावेदन अदालत, पाटनको उ� िमित 
२०७०।११।८ को आदशे उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । साथै उ� आदेश काया��वयन नगनु�  
नगराउन ु र उ� अंश म�ुामा जे जो �माण ब�ुनपुछ�  
बझुी कानूनबमोिजम कारबाही िकनारा गनु�  भनी िवप�ी 
भ�परु िज�ला अदालतका नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७३-WO-०८०१, 

उ��ेषण, िव�नाथ साह िव. उ�च अदालत, 
जनकपुरसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-WO-१३०४, उ��ेषण, 
दुिलयादवेी यादव िव. उ�च अदालत, िवराटनगरसमेत 

मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको ८ नं. ले 
घरको म�ुय भई कामकाज गन� �यि�ले गरकेो �यवहार 
वा एकाघरका उमेर पगेुका �यि�ले गरकेोमा म�ुय 
जानकारको पिन सहछाप वा िलखत भएको �यवहार 
मा� गो�वारा धनबाट च�छ भ�ने कानूनी �यव�था
देिख�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार िवप�ी 
ताराच�� यादवले िवप�ी नमीता िनरौलाबाट िलएको 
ऋण घरको म�ुय भई कामकाज गन�को सहमित 
म�जरुीबाट िलएको नदेिखएकोले �य�तो ऋण सगोलको 
स�पि�बाट भराई िलने पाउने अव�था नरहने ।

िवप�ी ताराच�� यादव सगोलको अंिशयार 
रहेको र िनजले अंश िलई पाई नसकेको भ�ने त�य 
�थािपत छ । मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको ९ नं. 
अनसुार एकाघरका उमेर पगेुका कुनै �यि�ले कुनै 
�यवहार गरकेो रहेछ भने िनजले आफूले पाउने धनमा 
िनजको हक नपगुेस�म साह�ले सो धनमा समाउन 
पाउदँैन । िनजले आफँैले आज�न गरकेो वा आफूखसुी 
गन� पाउने स�पि�बाट मा� िलन पाउने कानूनी �यव�था 
देिख�छ । उि�लिखत लेनदेन म�ुा िज�ला अदालतबाट 



38

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, असोज - २

फैसला भई हाल उ�च अदालतमा िवचाराधीन रहेको 
भ�ने िवप�ी ताराच�� यादवको िलिखत जवाफबाट 
दिेख�छ । िवप�ी नमीता िनरौलाले िदएको उि�लिखत 
लेनदेन म�ुामा अि�तम फैसला भएप�ात् िबगो 
भ�रभराउको �ममा उि�लिखत ज�गा सगोलको हो 
होइन ? दता�वालाको आफूखसुी गन� पाउने स�पि� हो 
होइन ? सगोलको स�पि� भए ऋणी ताराच�� यादवको 
के कित िह�सा प�ुने हो ? भ�ने कुरा िनवेदनलगायत 
स�बि�धत दता�वालालाई बझुी �माणसमेत बझुी फैसला 
काया��वयनको �ममा नै यिकन ग�रने िवषय हो । �रट 
�े�ािधकारबाट उि�लिखत कुरा बझुी हेरी िनण�य गन� 
निम�ने । 

तसथ� फैसला काया��वयनको �ममा िज�ला 
अदालतबाट िनवेदन दाबीका ज�गाका स�ब�धमा 
िनवेदकलगायतका दता�वालालाई बझुी ऋणीको हक 
प�ुनेस�मको जायजेथाबाट फैसलानसुारको िबगो 
भ�रभराउको कारबाही गरी अ�य जेथा फुकुवा ह�ने नै ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� परने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-CR-०२६६, कत��य �यान, 
मकसुधन चौधरी िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीसमेतको उपर िकटानी जाहेरी 
परकेो, �ितवादीम�येकै गणेशी म�डलले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानमा यी �ितवादीसमेतले 
मतृकलाई कुटिपट गदा� म�ृय ु ह�न गएको भनी उ�लेख 
गरकेा,  घटना िववरण कागज गन� हेम�त झा, सिुनल 
ठाकुर, अशोक िम�समेतका �यि�ह�ले गरी िदएको 
कागजमा यी �ितवादी मकसधुन चौधरीसमेत भई मतृक 
स�जयकुमार चौधरीलाई कत��य गरी मारकेो थाहा पाएको 
हो भनी लेखाई िदएको देिख�छ । बिुझएका �यि�ह� 

हेम�त झा, ब�चाका�त झा, िव�नाथ झा, अशोक िम� 
र जाहेरवाला मनोजकुमार चौधरीसमेतका �यि�ह�ले 
�ितवादीह� गणेशी म�डल, मकसधुन चौधरी, लाल ु
दास र भा�यनारायण साहसमेतले मतृक स�जयकुमार 
चौधरीको कत��य गरी मारी �यान िलएको थाहा पाएको 
भनी अदालतसम� बकप� गरी िदएको दिेख�छ । 
िमिसल संल�न शव परी�ण �ितवेदनमा The cause 
of death is due to Head Injury भनी उ�लेख 
भएकोसमेतका आधार �माणबाट यी �ितवादी मकसधुन 
चौधरीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ नं. 
को दहेाय दफा ३ को कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकाले 
सोही महलको १३ नं. को देहाय ३ बमोिजम ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई भएको स�ु फैसलालाई सदर गन� गरकेो 
उ�च अदालत, जनकपरुको फैसलामा अ�यथा भएको 
नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट उ�च 
अदालत, जनकपरुको िमित २०७४।२।३ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दनै । अब यी �ितवादीलाई ठहरबेमोिजम 
सजाय गदा� चक� पन� भनी उ�च अदालतले अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम �य� गरकेो रायको स�ब�धमा 
िवचार  गदा� यी �ितवादी मकसधुन चौधरीले मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको �रसइवी, लेनदेन, वादिववाद केही भएको 
नदेिखएको, रातको समयमा चोर चोर भनी गहुार गदा� धेर ै
मािनस ज�मा भई लखेट्दै लैजाने �ममा लात, म�ुका, 
लाठीसमेतले कुटिपट गदा� मतृकको म�ृय ु ह�न गएको 
देिखएको साथै पिहले कुनै कसरु अपराधमा यी �ितवादी 
सलं�न भएको भ�नेसमेत नदेिखदँा ऐ. महलको १३ नं. 
को देहाय दफा ३ बमोिजम ज�मकैदको सजाय गदा� चक� 
पन� देिखदँा अ.ब. १८८ नं. बमोिजम ६ वष� कैद गदा� 
मनािसब  ह�दँा िनज �ितवादी मकसधुन चौधरीलाई ६ 
वष� कैद ह�ने भनी �य� गरकेो उ�च अदालत, जनकपरुको 
रायसमेत सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७५ साल जेठ २७ गते रोज १ शभुम् ।
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१०
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-CR-०३३२, कत��य �यान, 
मैया तामाङ िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले अदालतसम� बयान गदा� खइुते 
भ�ने ला�पा तामाङको अवैध शारी�रक स�ब�धबाट गभ� 
रहन गएको भनी �वीकार गरकेो देिख�छ । साथै नवजात 
िशशकुो मतृ अव�थामा ज�म भएको भनी बयान गर ेतापिन 
सोही बयानको स.ज. ८ मा मैले ज�माएको िशश ुज�मदँा 
थोर ै ढुकढुकै रहेको भनी उ�लेख गरकेो देिखएबाट 
मतृक िशश ु िजउदँै जि�मएको भ�ने दिेखन आउछँ । 
यसरी िनज �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
भएको सािबती बयानलाई शव परी�ण �ितवेदनले पिु� 
गरकेो देिखएको छ । िनजले अदालतसम� आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही बयान गर े तापिन सोलाई पिु� 
गन� कुनै पिन �माण कागजातबाट पिु� गन� सकेको 
दिेखएन । यस अव�थामा अदालतसम�को इ�कारी 
बयान मा� �ितवादीको आरोिपत कसरुबाट उ�मिु�को 
आधार ह�न स�दैन । िनज �ितवादीको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको बयानलाई शव परी�ण 
�ितवेदनले समिथ�त गरकेो अव�थामा अब उ� बयान 
�माणमा �ा� छैन भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
�यायसङ्गत नदेिखने । 

तसथ� िववेिचत त�य, आधार र कारणह�बाट 
समेत �ितवादी मैया तामाङले अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३ (३) 
नं. को कसरु गरकेो ठह�याइ� िनजलाइ�  ऐ. महलको १३ 
(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको 
स�ु फैसलालाई सदर गन� उ�च अदालत, िवराटनगर, 
धनकुटा इजलासको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी मैया ँ तामाङ एकल मिहला रहेक�, 
िनजको घरमा ६ जना छोराछोरी रहेका, घरमा आएका 
पाह�ना �ितवादी खइुते भ�ने ला�पा तामाङसगँको 
शारी�रक स�पक� बाट अवैध गभ� रहन गई सामािजक 
लोकलाजबाट ब�नको लािग जि�मएको नवजात िशशकुो 
कत��य गरी मारी फाली िदएको देिखन आएकोले यी 

�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� 
पन� जाने भएकोले मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
१८८ नं. बमोिजम ३ वष�को कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७५ साल जेठ २७ गते रोज १ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-RC-००४८, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. कमला िव.क. 

�ितवादीले कत��य गरकेो कुरालाई अ�वीकार 
गर ेपिन अवैध गभ� रहन गएको कुरामा सहमित जनाएको र 
घरमै �यथाले चापेकोमा घरमा ब�चा ज�माउने काम नगरी 
झाडीमा ब�चा ज�माउन गएको भ�ने देिख�छ । अवैध 
गभ�धारण गरकेो कारणबाट जि�मने ब�चालाई �या�ँने 
मनसायबाट �यथाले घरमै चापेपिछ घरबाट िहडँी उ� 
�थानमा पगुी ब�चा ज�माएको र ओडारमा �याकेँको दिेखन 
आउछँ । मरोस ्भ�ने मनसाय नभए घरमै �यथा लागेक� 
िनज �ितवादीले �यसरी अ�य� गई ब�चालाई ओडारमा 
�या�ँन ु पन� िथएन । यस�कार अवैध गभ�धारणबाट 
िनज �ितवादीले ब�चा ज�माई ओडारमा फालेको 
ह�दँा नवजात िशशकुो ह�या गरकेो होइन भ�ने िनज 
�ितवादीको भनाइमा िव�ास गन� सिकने अव�था 
भएन । सो भएबाट िनज �ितवादीउपरको अिभयोग 
दाबी पिु� भएको दिेखदँा िनज �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीअन�ुप सजाय गन� गरकेो स�ुको फैसला सदर 
गरकेो उ�च अदालत, सखु�तको फैसलामा अ�यथा 
भएको देिखएन । तसथ� उि�लिखत �माण कागजातका 
आधारमा उ�च अदालत, सखु�तको िमित २०७४।५।२८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादीलाई  अिभयोग मागदाबीअन�ुप 
सजाय ह�ने ठहर भएपिन िनज �ितवादीले अवैध 
गभ�धारण गरकेो दिेखएको, अवैध गभ�बाट ज�मेको 
ब�चाबार े प�रवारमा समेत जानकारी नहोस् भ�ने 
उ�े�यले एका�त ठाउमँा खो�सामा गई ब�चा ज�माएको 
र �यसरी अवैध स�ब�धबाट रहन गएको गभ�बाट ज�मेको 
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जातकलाई लोकलाजबाट ब�ने उ�े�यले ब�चा ज�माउने 
�यथा लागेपिछ ओडारमा फालेको अव�था ह�दँा िनज 
�ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� देिखदँा 
अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम ५ वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WO-०३८६, उ��ेषण 
/ परमादेश, मैया �े� िव. भूिमसुधार काया�लय, 
काठमाड�समेत

काठमाड� िज�ला डाछँी गाउ ँ िवकास सिमित 
वडा नं. ८(ख) िक.नं. ३९ बाट िक�ाकाट गरी िक.नं. 
८७८, िक.नं. ८७९ र िक.नं. ८८० भएकोमा िक.नं. 
८७८ िक�ा ज�गा राजे�� �े�ठ र का�छी �े�ठले 
िमित २०७२।१०।१९ को राजीनामाबाट �ा�त  गरकेो 
दिेख�छ । िक.नं. ८७९ ज�गा कािजबाबलेु तथा िक.नं. 
८८० को ज�गा जमनुा �े�ले िमित २०६१।६।४ मा 
अंशब�डा िलखत गरी िलएको दिेखएको र उि�लिखत 
ज�गा राजीनामा तथा ब�डाप� गरी िलदँा उ� ज�गाको 
मोही र�नबहादरु नै �वीकार गरी ज�गा िलएको 
दिेख�छ । हाल उि�लिखत �यि�ह� उपयु�� िक�ा 
ज�गाह�को ज�गाधनी भई सािबक ज�गाधनी रगंबहादरु 
�े�ठले िदएको िनवेदनबमोिजम मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँ
भनी िमित २०७३।५।१६ मा भूिमसधुार काया�लय, 
काठमाड�मा िनवेदन िदएबाटै िमित २०७३।५।१६ भ�दा 
अगािड उ� िक�ा ज�गाह�मा कायम रहेको मोहीको 
लगत सािधकार िनकायले िविधवत् िनण�य गरी क�ा 
गरकेो नदिेखदँा उि�लिखत िक�ा ज�गाह�को मोही 
र�नबहादरु �े�ठ नरहेको भनी अथ� गन� निम�ने । 

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनले 
मोहीलाई मोिहयानी हकबापत आधा ज�गा नै �ा�त गन� 

स�ने गरी िवशेष संर�णसमेत गरेको देिख�छ । मोही 
र ज�गाधनीबीच मोिहयानी लागेको ज�गा कुनै एकको 
कायम ह�नेगरी कारबाही चलाएको अव�थामा र ज�गाधनी 
तथा मोहीबीच आपसमा म�जरुी नभई ज�गा आधाआधा 
बाडँफाडँ गरकेो अव�थामा बाहेक अ� अव�थामा 
मोहीको लगत क�ा गन� िम�ने नदिेखने । 

भूिमस�ब�धी ऐनको चौथो सशंोधनप�ात् 
ज�गाह� ��यथ� ज�गाधनीह�को ह�ने गरी मोहीले म�जरुी 
िदएको नदेिखएको तथा ज�गाधनी र मोहीबीच म�जरुी 
ह�न नसक� ज�गा आधाआधा बाडँफाडँ गरी कारबाही 
चलाई बाडँफाडँ गरकेोसमेत नदेिखएको अव�थामा मोही 
लगत क�ा गन� भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�को िमित 
२०७३।५।२४ को िनण�य भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
चौथो संशोधनको दफा २६क. २६ग. २६घ. को कानूनी 
�यव�थाको प�र�े�यमा कानूनस�मत मा�न निम�ने । 

अत: उ� मोही लगत क�ा गन� भूिमसधुार 
काया�लय, काठमाड�को िमित २०७३।५।२४ को िनण�य 
तथा सो िनण�यको आधारमा उ� िमितकै च.नं. ७२० 
को मालपोत काया�लय, साखँमुा पठाएको प�समेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः च��ा ितमि�सना
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५  गते रोज १ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६७-CR-१०१६, िजउ मा�ने 
बे�ने, सुरज राई िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक सरुज राईले पीिडतलाई होटलमा 
कोठास�म िमलाई िदएको भ�ने देिख�छ । पीिडतलाई 
िजउ मा�ने बे�ने काय� गराउने काय�मा संल�नता रहेको 
भ�ने कुरा कहीकँतैबाट पिु� �मािणत ह�न आएको 
देिखदँैन । होटलमा ब�नको लािग कोठा खो�दै गरकेो 
अव�थामा कोठा खो�नेलाई कोठा िमलाउने �यव�था 
ग�रिदएकोस�म देिख�छ । तर िनजले मिहला बेचिबखन 
गराउने के क�तो काय� गरकेा ह�न् । यो य�तो काय� गरकेा 
ह�न् भ�ने ��ट िकटानी आधार केही दिेखदँैन । तर 



41

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, असोज - २

केटा र केटी साथै आएको अव�थामा रा�ोसगँ सूचना 
िलइसकेपिछ आउने �ाहकको बारमेा यथाथ�ता बझुी 
मा� कोठा बकु गरी ब�न िदनपुन�मा सबै बझुीसकेपिछ 
सामा�य जानकारी ह�दँाह�दँै पिन उनीह� लो�ने �वा�नी 
नभएको अव�थामा पिन �यसरी होटलमा ब�न िदई 
अनिुचत स�ब�ध �थािपत गन� स�ने वातावरण 
िमलाइिदएको देिख�छ । िजउ मा�ने बे�ने िनय��ण ऐन, 
२०४३ को दफा ४(ग) को कानूनी �यव�थालाई हेदा�  
“कुनै �वा�नी मािनसलाई ललाई फकाई वा कुनै �लोभन 
िदई वा झ�ुयाई वा डर�ास वा दबाबमा पारी वा अ�य 
कुनै त�रकाले वे�याविृ�मा लगाउन” भ�ने देिख�छ । 
जसअनसुार लो�ने �वा�नी नभएको अव�थामा पिन 
�यसरी अनैितक स�ब�ध कायम रा�ने गरी �यव�था 
िमलाई िदएबाट उ� ऐनको दफा ४(ग) को वा�यांशले 
अ�य कुनै त�रकाले वे�याविृ�मा लगाउने काय�मा 
सहयोगी भूिमका खेलेको देिखआएबाट यी �ितवादीले 
िजउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा 
४(ग) को कसरु गरकेो ठहर गरी भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

�ितवादीले पीिडतलाई वे�याविृ�मा लगाउने 
काय� गरकेो हो भनी िमिसलबाट नदिेखई रहेको र 
िनजले होटलको मैनेजरको नाताले अनैितक स�ब�ध 
�थािपत गन� सहयोग प�ुने गरी होटलको कोठा नं. ५६ 
बकु गरी िमलाई िदएको काय�स�मको कसरुमा संल�नता 
रहेको दिेख�छ । यसरी कुनै �वा�नी मािनसलाई ललाई 
फकाई वा �लोभन िदई, झ�ुयाई वा डर �ासमा पारी 
वे�याविृ�मा लगाएको नदिेखइरहेको अव�थामा िजउ 
मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३  को दफा 
८(४) बमोिजमको कैदको उप�लो हद ५ वष� कैद गन� 
गरकेो फैसला िनजको कसरुको मा�ाभ�दा बढी भई 
चक� पन� जाने देिखदँा सजायको हकमा स�म पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको िमित २०५८।१२।७ मा भएको 
फैसला केही उ�टी भई िनज �ितवादी सरुज राईलाई ऐ. 
ऐनको दफा ८(४) बमोिजम ३ (ितन) मिहना कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगदीश�साद भ�
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७२-CI-१३४९, परमादशे, कृ�णान�द झा िव. 
�वा��य तथा जनस�ंया म��ालय, रामशाहपथसमेत 

िनवेदकलाई िदएको �तरविृ�को प�मा नै िनज 
जनु तहबाट �तरविृ� भएको हो सो तहकै काम गनु�पन� 
गरी �तरविृ� ग�रएको प�मा उ�लेख भएबाट पिन 
पनुरावेदकको मािथ�लो तहमा बढुवा भएको नभई दफा 
९ बमोिजम �तरविृ� भएको ��ट ह�न आउने । 

पद�थापन नभएस�म जनु तहमा �तरविृ� 
भएको हो सोही तहमा रही काम गनु�पन� र सोबाहेक अ�य 
कुनै पिन प�रक�पना कानूनले गरकेो अव�था नदेिखने । 

पनुरावेदकलाई िदइएको �तरविृ� र सामा�य 
अव�थामा ह�ने बढुवालाई एकै �कृितबाट हेनु�पन� कानूनी 
�यव�था देिखदँैन । य�तो अव�थामा मािथ�लो तहमा 
�तरविृ� भएको कम�चारीले जनु तहबाट �तरविृ� 
भएको हो सोही तहमा काम गनु�पन� �ावधान रहे भएबाट 
मािथ�लो तहमा पदनाम निदएबाट िनवेदकको �द� 
हकमा आघात प�ुयाएको भ�न निम�ने । 

नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ 
िनयम ७ को अनसुचुी-६ को हे�थ इ�सपे�सन समूहको 
�मसं�या २३ मा �यव�था भएबमोिजम �वा��य 
िनरी�क पदमा पदनामको लािग ऐ. िनयमावलीको 
िनयम १५ को उपिनयम १ सगँ स�बि�धत अनसूुचीमा 
हे�थ इ�पे�सन समूहको लािग चािहने �यूनतम 
यो�यता मा�यता �ा� िश�ण सं�थाबाट जन�वा��य 
िवषयमा �नातकोपाधी �ा� ह�नपुन� यो�यता तोिकएको 
पाइ�छ । उ� यो�यता यी �रट िनवेदकको रहेको भनी 
िनजले स�माण भ�न सकेकोसमेत पाइदँैन । तसथ�, 
शैि�क यो�यता, अनभुव तथा तािलमको आधारमा 
समायोजनका लािग छु�याइएको पदमा छनौट भएमा 
पद�थापन ह�ने र नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ 
दफा १७(३) बमोिजम �तरविृ� वा तह िमलान भएको 
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आधारमा पदनाम �ा� गरकेो कम�चारीलाई समायोजन 
गरी पद�थापन गन� स�ने नै ह�दँा पनुरावेदकको कानून 
�द� हक हनन् भएको नदेिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था नदेिखएकोले िनवेदनप� खारजे ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७२।२।२० मा 
भएको आदेश िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : न�दिकशोर �साद यादव
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७२-CI-१५०२ र ०७२-CI-१६०१, 
राजीनामा िलखत दता� बदर दता� कायम, क�चन भगत 
िव. रीता गु�ा रौिनयार र रि�जतकुमार गु�ा िव. रीता 
रौिनयार गु�ा 

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १९(१) 
न�बरबमोिजम घरमूली �ितवादी रि�जत कुमार ग�ुाले 
�यवहार चलाउनका लािग िब�� गरकेो िजिकर िलए 
तापिन के कुन �यवहार चलाउनको लािग उ� ज�गा 
िब�� गरकेो हो सो कुरा भ�नसमेत सकेको देिखदँनै 
भने िनज �ितवादी रि�जतकुमार ग�ुाले कुनै �ितवाद 
नै नगरी स�ु �याद ै गजुारी बसेको स�ु िमिसलबाट 
दिेख�छ । आधाभ�दा बढी स�पि� िब�� गदा� यी 
वादीको म�जरुी िलएको अव�था देिखदँनै । जहासँ�म 
पनुरावेदक �ितवादी रि�जतकुमार ग�ुताले तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत घरज�गाको मोल �.२६ लाख 
कायम गरकेो त�यय�ु छैन भनी िजिकर िलए पिन अशं 
म�ुामा तायदाती फाटँवारी वादीले पेस ग�रसकेपिछ यी 
पनुरावेदकका नाउमँा उजरु गन� �याद जारी ह�दँा कुनै 
िकिसमको उजरु नगरी तायदाती फाटँवारी �वीकार गरी 
बसेको अव�थामा उ� पनुरावेदन िजिकर �वीकारयो�य 
नदिेखने ।

�यवहार चलाउनका लािग सबै अंिशयारको 
म�जरुीले उ� िक.नं.१८७ को ज�गा राजीनामा गरी 

िलनिुदन ु गरकेो र आधाभ�दा बढी स�पि� बाकँ� 
रहेको भ�ने पनुरावेदन िजिकर भए तापिन �ितवादी 
रि�जतकुमार ग�ुाले वादीको समेत अंश हक ला�ने 
िववािदत िक.नं.१८७ को ज�गा वादी रीता रौिनयार 
ग�ुाको म�जरुी निलई �ितवादी क�चन भगतलाई िब�� 
गरकेो देिखएको, �माणको अशं म�ुाको िमिसलबाट 
अिंशयारह�बीच ब�डा गन� बाकँ� ज�गाको मू�य िब�� 
गरकेो ज�गाको मू�यभ�दा कम देिखएको, �यवहार 
चलाउनका लािग िब�� गरकेो भ�ने िजिकर पिु� ह�न 
सकेको नदिेखदँा �ितवादीह�बीच िमित २०६८।२।३० 
मा रिज��ेशन पा�रत गरी िलन ुिदन ुगरकेो राजीनामाको 
िलखत कानूनस�मत देिखन नआउने । 

तसथ� वादी �ितवादी रि�जतकुमार ग�ुासमेत 
गरी ४ अंिशयार देिखएकोले ४ भागको १ भाग िलखत 
बदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित २०७१।१०।१४।४ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा ��यथ� िझकाउन ुपरने । 
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल मङिसर १८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७०-CI-०७३७, अशं चलन, खगे�� 
िघिमरसेमेत िव. िदनेश िघिमरे

कुनै अिंशयारले कुनै स�पि� सगोलको नभई 
िनजी स�पि� हो भ�ने दाबी िलदँैमा उ� अंिशयारको 
नाममा रहेको स�पि� सगोलमा रहे भएको अव�थामा 
अ�यथा नभएस�म सगोलकै स�पि� मा�न ु पन� ह�न 
आउछँ । िववािदत स�पि� िनजी स�पि� हो भ�ने कुनै 
ठोस व�तिुन�ठ आधार �माणह� पनुरावेिदका िनम�ला 
िघिमरलेे गजुान� सकेको देिखदँैन । साथै पनुरावेिदकाले 
के कुन �यवसाय गरी के कुन वा �ोतबाट उ� स�पि� 
आज�न गरकेो हो भ�ने त�यय�ु �माणसमेत पेस भएको 
िमिसलबाट नदिेखने । 

बाबआुमाले आज�न गरकेो स�पि�लाई 
�वआज�न मानी �यसमािथ स�तानको हक नला�ने गरी 
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�या�या गन� हो भने पैतकृ स�पि�स�ब�धी अवधारणा 
िनरथ�क ह�ने र अशंब�डास�ब�धी नैसिग�क अिधकारको 
�यव�था कमजोर ह�न प�ुने ��ट आधारह� तय ह�न 
जाने । 

िमित २०५९।७।८ मा पनुरावेदक खगे�� र 
पनुरावेदकका छोरा मदेृशबीच भएको िमलाप� �यवहारमा 
��यथ� वादी िदनेश िघिमरकेो उपि�थित र सहमित 
भए गरकेो हो भ�ने व�तगुत आधार पेससमेत भएको 
िमिसलबाट दिेखदँैन । व�तुिन�ठ �माणको अभावमा 
एकासगोलको कुनै अिंशयारको नाममा रहेको तथा 
ख�रद गरकेा स�पि�मा सबै अंिशयारको समान हक 
ला�ने अव�था रह�छ । उपयु�� िमलाप� मदृेश िघिमरकेो 
अंश छुट्याउने �योजनको लािग भएकाले सो िलखतबाट 
िववािदत ज�गा दाइजो पेवाको स�पि� हो भनी पिु� गन� 
कानूनी आधार देिखदैन । तसथ� पनुरावेिदका िनम�ला 
िघिमरकेो नाउमँा िक.नं.४५,१५८ र १०५ को ज�गा 
�ी अशंधनको हो भनी ब�डा गनु�  नपन� हो भनी भ�न 
निम�ने । 

अत: मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
अंिशयारह�बीचको नातामा कुनै िववाद नदिेखएको, 
पनुरावेिदका िनम�ला िघिमरकेो नाउमँा रहेको ज�गा 
िनजी ह�दँा ब�डा नला�ने भ�ने स�ब�धमा कुनै ठोस 
�माण पनुरावेिदकाको तफ� बाट पेस ह�न नआएबाट 
उ� िववािदत िक.नं.४५, १५८ र १०५ का ज�गाह� 
सगोलको देिखएको ह�दँा सो स�पि� ब�डा नला�ने गरी 
भएको स�ु फैसला सो हदस�म उ�टी ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७०।५।२ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल माघ २ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७२-CI-०४५६, परमादशे, माधवे�� िव� िव. 
गुडिवल फाइना�स िलिमटेड

 पनुरावेदकले ��यथ� िवप�ी गडुिवल फाइना�स 
िलिमटेडका नाउमँा िक.नं. ९३४ र ९३६ का घरज�गा 
�ि�ब�धक िलखत पा�रत गरी �.२४,००,०००।- 
(चौबीस लाख �पैया)ँ कजा� िलई लेनदने कारोबार 
भएकोमा िनवेदकह�ले गडुिवल फाइना�समा �ि�ब�धक 
राखेको उि�लिखत िक.नं. का घरज�गा पनुः िक�ाकाट 
भइ� िक.न. ९८७, िक.न. ९८८, िक.न. ९८९ र ९९० 
कायम भएको र सो ज�गाह� कजा� �योजनका लािग 
रो�का रहेको िमिसलबाट देिखन आउछँ । यसै कजा� 
लेनदने कारोबारको िवषयमा ियनै पनुरावेदक शिुशला 
िव� वादी र ��यथ� गडुिवल फाइना�स िलिमटेड 
�ितवादी भई दे.नं. ०७१-CP-१७९३ को िहसाब गराइ� 
पाउ ँभ�ने म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतमा दता� भएको 
िमिसलबाट देिखन आउछँ । ��ततु �रट िनवेदनमा 
िवप�ीसगँको लेनदने कारोबारमा के कित सावँा �याज 
भएको छ सो हरिहसाब गरी िववरणको जानकारी �रट 
िनवेदकलाई िदन ुभनी परमादेशको आदशे जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने मागदाबी गरकेो दिेख�छ भने ियनै �रट िनवेदकले 
िवप�ी फाइना�सउपर यही िवषयमा हरिहसाब गराई 
पाउ ँ भनी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा दायर 
गरकेो म�ुा अि�तम िकनारा ह�दँाका बखत सो म�ुाबाट नै 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त ��ततु �रट िनवेदनमा 
�रट िनवेदकले माग गरकेो उपचार �ा�त गन� स�ने दिेखन 
आउने । 
 तसथ� ियनै िनवेदकसमेत वादी र ��यथ� 
गडुिवल फाइना�स िलिमटेडबीच हरिहसाब गराइ�  पाउ ँ
भनी काठमाड� िज�ला अदालतमा म�ुा दायर रहेको 
देिखइ� सो म�ुाबाटै िनवेदकले ितनु�पन� सावँा �याजको 
जानकारी �ा� गन� स�ने नै देिखदँा परमादेशको 
आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले िमित २०७१।११।२७ मा 
गरकेो आदेश िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल पसु १३ गते रोज ५ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी �काशमान िसहं 
राउत, ०७३-CI-१२०९ र ०७३-CI-१३१२, उ��ेषण 
/ परमादेश, निवन राज िसंह िव. गु��साद दाहाल र 
अनुपकुमार उपा�याय िव. गु��साद दाहाल 

िव�त्ु  ऐन, २०४९ को दफा ४(२) मा 
उ�लेख भएको िनधा��रत अविधिभ� िनवेदकको 
दरखा�त र� गन� िनण�य गरकेो नदेिखएको र िनवेदकको 
िनवेदनउपर सम�ुचा मू�याङ्कन गरी िव�मान ऐन, 
िनयम र िनद�िशकालाई समेत आधारमानी िनवेदकले 
िव�त्ु  सव��ण अनमुितप� पाउन िदएको दरखा�तउपर 
कारबाही गरी िनण�यमा प�ुन ु पन�मा िवप�ीह�ले 
सोअन�ुपको �ि�या नअपनाई िनवेदकको दरखा�त 
र� गन� गरी गरकेो िनण�यलाई कानूनअन�ुपको सं�ा 
िदन िम�ने नदिेखने ।

अतः उपयु�� आधार तथा कारणह� 
समेतबाट िनवेदक क�पनीले मािथ�लो माया खोला 
जलिव�त्ु  आयोजनाको िव�तु्  उ�पादन सव��ण 
अनमुितप�को लािग िदएको दरखा�त र� गन� गरी 
िवप�ी िव�त्ु  िवभागबाट भएको िमित २०७१।१०।२८ 
को िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गरी  िव�तु्  सव��ण 
अनमुितप� पाउ ँभनी िनवेदकले िदएको दरखा�तउपर 
आव�यक िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादशे 
जारी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७३।४।१२ को आदेश िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ह�रकृ�ण �े�ठ
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल पसु २१ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-CI-०२१७ र ०७२-CI-१४८२, 
िनषेधा�ा, �ेमकुमारी गु�ङसमेत िव. रीता लामासमेत र 
िललासरी राई िव. रीता लामासमेत 

िवप�ी पनुरावेदकह�ले भने ज�तो �रट 
िनवेिदकाउपर ठगीको जाहेरी िदई कारबाही चलाएको 
भए सोही ठगी म�ुाबाट सो िवषयको िन�पण ह�ने नै 

ह��छ । िनवेिदकाह�ले आफू िव�� िवप�ीह�ले 
िदएको ठगीको जाहेरीबमोिजमको कारबाहीबाट छुट 
वा उ�मिु� पाउने अव�था भने रहदँैन । िनषेधा�ाको 
आदशे कानूनी आधारिवनाको कारबाहीको आशंकाको 
ि�थितमा जारी ह�ने ह�दँा िनवेदकको नाग�रक अिधकार 
ऐन�ारा �द� हक अिधकारमा िवना कानूनी आधार 
आघात पन� नह�ने ह�दँा �य�तो हक अिधकारमा आघात 
पन� स�ने ि�थित रहेकोसमेतको आधारमा फौजदारी 
अिभयोगमा कानूनबमोिजम अनसु�धान तहिककातको 
कारबाही ह�ने अव�थामा बाहेक अ�य देवानी िवषयमा 
िनवेदकलाई प�ाउने, थ�ुने, जबरज�ती कागज गराउने 
ज�ता काय� नगनु�  नगराउन ु भनी िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
आदशेलाई अ�यथा रहेछ भनी मा�न निम�ने ।

अतः पनुरावेदन अदालत, पाटनले फौजदारी 
अिभयोगमा कानूनबमोिजम अनसु�धान तहिककातको 
कारबाही ह�ने अव�थामा वा फौजदारी दािय�व �यहोनु�  
पन� कुरामा कानूनबमोिजमको कारबाही ह�नेबाहेक 
अ�य देवानी िवषयमा िनवेदकलाई प�ाउने, थ�ुने तथा 
जबरज�ती कागज गराउने ज�ता काय� नगनु�  नगराउन ु
भ�ने िमित २०७१।९।९ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १९ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-CR-१५२७, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. शुभाष तामाङसमेत 

�ितवादी शभुाष तामाङ र मतृकबीचमा परुानो 
�रसइवी झैझगडा रहेको भ�ने कुनै त�यबाट देिखदँैन । 
त�काल उठेको आवेशा�मक �रसको कारणले ढुङ्गाले 
२।३ पटक िहका�एको भनी �ितवादी आफँैले बयान 
िदएको देिख�छ । वादी नेपाल सरकारले �ितवादीको 
मतृकलाई मान� यो य�तो पूव��रसइवी एवम् मनसाय र 
तयारी रहेको र सोही �रसइवी र मनसायबाट �े�रत भई 
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मतृकलाई �ितवादीले कत��य गरी मारकेो भनी त�यगत 
�पमा उ�लेख गरी सोको �माण पेस गन� सकेको समेत 
दिेखदँैन । लास जाचँ मचु�ुकामा उि�लिखत घा-चोटको 
िववरणबाट समेत वारदातमा जोिखमपूण� हातहितयार 
नभई साधारण ढुङ्गा �योग भएको देिखन आउछँ । 
यसरी वारदातको अव�था र प�ृठभूिम हेदा�, मतृकको 
म�ृयकुो ज�रया र कारणको कारक त�वमा िनज मतृककै 
�ितवादीउपर म�ुका र ढुङ्गाले हानी आफूउपर �ितकार 
गन� र चोट छाड्न �ितवादीलाई बा�य पारकेो अव�था 
नै रहेको देिखन आउछँ । “�यान माना�को मनसाय 
रहेनछ, �यान िलन ुपन�स�मको इवी पिन रहेनछ, लकु� 
चो�रकन हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै 
कुरामा �रस था�न नसक� जोिखमी हितयारले हानेको 
वा िवष खवुाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, 
म�ुका इ�यािद हा�दा सोही चोटपीरले ऐनका �यादिभ� 
�यान मरमेा दश वष� कैद गनु� ”  भनी मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. मा �यव�था भएबमोिजम 
िनज �ितवादीले सोहीबमोिजमको कसरु अपराध गरकेो 
��ततु िमिसल संल�न �माणबाट देिखन आउने ।

�ितवादी साइला भ�ने रमेश राजधामीको 
हकमा हेदा�  िनजले अनसु�धान अिधकारीसम� आफू 
चरुोट िक�न प�ुदा होटलमा �ितवादी शभुाष तामाङ र 
मतृक निवन राई  मादक पदाथ� खादँै गरकेा र मलाई 
पिन �ितवादी शभुाष तामाङले १ िगलास िबयर खान 
िदएकोले सो िबयर खाई �यही ँ निजक रहेको आ�नो 
पसलतफ�  िहडेँको ह� ँभनी गरकेो बयान, सोही बयानलाई 
समथ�न ह�ने गरी सा�ीह�को बकप� तथा �ितवादी 
शभुाष तामाङले पिन मैले िदएको िबयर खाएर केही समय 
बसी ए�लै िन�क� गएको ह�न् भनी बयान ग�रिदएबाट 
िनज वारदात�थलमा नरहेको र आपरािधक काय�मा 
समेत संल�न रहेको देिखन नआउने ।

अतः उपयु�� आधार र �माणबाट �ितवादी 
शभुाष तामाङलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. बमोिजमको 
कसरुमा ऐ. को १३ (३) नं. बमोिजम सजाय ह�ने गरी 
भएको स�ु िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।१०।२७ 

को फैसलालाई केही उ�टी गरी �यानस�ब�धीको १४ नं. 
बमोिजम १० (दश) वष� कैद ह�ने तथा �ितवादी साइला 
भ�ने रमेश राजधामीको हकमा स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित  २०७३।५।२९ मा भएको फैसला  िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सभु�ा िज.सी.
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल जे� २० गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-CR-१३७४, जबरज�ती करणी, 
लोकबहादुर िव� िव. नेपाल सरकार 

घटना�थलमा घासँ मडा�रएको, घटना�थलमा 
भेिटएका अ�थायी साधनका खो�ा, घटना�थलको 
माटो कोता�रएको र िघसा�रएको र पीिडतले लगाएको 
कपडा �याितएको अव�था रहेको कारणले वारदातमा 
क�डमको �योग ह�दँा वा वीय� बािहर खसालेको अव�थामा 
वीय� पीिडतको शरीर, कपडा वा घटना�थलमा फेला 
नपरकेो कारणले नै वारदात जबरज�तीको �पमा भएको 
रहेनछ भनेर भ�न िम�दैन । उपयु�� घटना�थल �कृित 
र पीिडतको कपडा �याितएको त�यगत अव�थाले 
वारदात जबरज�तीको �पमा नै भएको पिु� ह�न आउने । 

पीिडत �वयम् ले आफूलाई �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी िदएको िकटानी 
जाहेरीलाई अदालतमा उपि�थत भई गरकेो 
बकप�लगायत उि�लिखत अ�य घटना�थल �कृित 
मचु�ुका र िचिक�सकको बकप�ले पिु� गरकेो अव�थामा 
�ितवादीले पीिडतको म�जरुीले नै करणी गरकेो ह� ँभनी 
गरकेो सािबती बयानको कुनै साथ�कता रहन नजाने । 

करणीज�तो अपराधमा �ितवादीले पीिडतलाई 
िनजकै म�जरुीले करणी गरकेो भनेपिन अदालतमा 
पीिडतले आफूलाई �ितवादीले जबरज�ती �पमा करणी 
गरकेो भनी गरकेो िकटानी बकप�लाई घटना�थल 
�कृित र पीिडतको शरीर एवम् िनजले लगाएको कपडा 
र िचिक�सकको परी�ण �ितवेदनको राय एवम् बकप�ले 
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संपिु� गरकेो अव�थामा �ितवादीको कसरु�ितको 
इ�कारी बयान एवम् पीिडतको म�जरुीले नै करणी गरकेो 
ह� ँभ�ने बयानको कुनै औिच�य रहन नजाने । 

पीिडतको म�जरुीमा करणी भएको भ�ने 
�ितवादीको मा� एकतफ� भनाइको आधारमा 
अपराधीलाई उ�मिु� िददँै जाने हो भने मिहलाको नारी 
अि�मता एवम् मिहला पीिडत भएको सम� फौजदारी 
�यायको मम� नै ल�ुत भई अपराधले थप �ो�साहनसमेत 
पाउने अव�था रहने ह�दँा �ितवादीह�को उ� पनुरावेदन 
िजिकरलाई मनािसब मा�न िम�ने नदेिखने । 

अतः उपयु�� िकटानी जाहेरी, घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, पीिडत जाहेरवालीको शारी�रक परी�ण, 
शारी�रक परी�ण गन� िवशेष� डा.को बकप�, जाहेरीको 
समथ�न ह�ने गरी पीिडत जाहेरवालीको अदालतको 
बकप�समेतका �वत�� एवम् व�तिुन�ठ �माणह�को 
आधार र �माणबाट �ितवादी लोके�� िसंह िव� भ�ने 
लोकबहादरु िव�ले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ र ३ नं. िवपरीतको काय� गरकेोले र िनज 
पीिडत अपाङ्ग भएको ख�ुन आएकोमा सोही महलको 
३ नं. .को देहाय ५ बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैदको सजाय 
तथा जबरज�ती करणीको महलको ३क नं. बमोिजम 
थप ५ (पाचँ) वष� कैदको सजाय र पीिडत X देवीले 
�.४०,०००।- (अ�े�पी चालीस हजार) �ितपूित�समेत 
भरी पाउने ठह�याई भएको स�ु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरी उ�च अदालत, िदपायल, महे��नगर 
इजलासबाट  िमित २०७३।०७।३०  मा भएको फैसला  
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सभु�ा िज.सी.
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल जेठ २० गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०६९-CI-०३४५, िनषेधा�ा, जोगे���साद 
यादव िव. कुसुमवती यादवनी 

फैसला बदर म�ुा अदालतमा िवचाराधीन रहेको 
र हक �वािम�व स�ब�धमा उ� फैसला बदर म�ुाबाट 

िन�पण ह�ने नै ह�दँा िनवेदन दाबीका ज�गामा ��यथ� 
िनवेदकको हकभोग रहेको दे.प.ुनं. ३२५।१४५४ को 
ज�गा िखचोला घर उठाई चलन म�ुाबाट हालस�म �प� 
देिखदँा फैसला बदर म�ुा अि�तम नह��जेलस�म िनवेदन 
दाबीको ज�गामा �वेश नगनु� , नगराउन ुभनी पनुरावेदक 
िवप�ीह�को नाउमँा जारी भएको िनषेधा�ाको 
आदशेलाई अ�यथा भएको भनी मा�न निम�ने ।

तसथ�, िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको 
आदशे जारी गन� गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट 
िमित २०६७।१२।२७ मा भएको आदेश िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । सो आदेश बदर गरी िनषेधा�ाको 
िनवेदन खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: न�दिकशोर �साद यादव
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७०-CI-०२००, उ��ेषण / परमादेश, 
डा.दामोदर गजुरले िव. चाहाना �े�समेत

िनवेदकह�लाई चीनमा िचिक�सा शा�मा 
�नातक (एम.िब.िब.एस.) अ�ययन गनु� पूव� नेपाल 
मेिडकल काउि�सलको िनयमानसुार यो�यता तथा 
मापद�डह� पूरा गरकेो देिखएकाले िसफा�रस ग�रएको 
भनी नेपाल मेिडकल काउि�सल, काठमाड�ले िश�ा 
तथा खेलकुद म��ालय, काठमाड�लाई प�ाचार गरकेो 
तथा �रट िनवेदकह�लाई चीनको Dali University 
मा िचिक�सा शा�मा MBBS अ�ययन गन� �वीकृित 
िदएको भ�ने िश�ा म��ालयको No objection 
letter को िमिसल संल�न �ितिलिपह�बाट दिेखन 
आउछँ । सोबमोिजम िनवेदकह�ले चीनको डाली 
िव�विव�ालयबाट िचिक�सा शा�को MBBS को 
शैि�क स�को अ�ययन पूरा गरकेो देिखन आउने । 

एउटै िवदेशी मलुकु चीनमा एम.िब.िब.एस. 
अ�ययन गरकेा िव�ाथ�ह� म�ये एउटाले नेपालमा नै 
इ�टन�िसप गन�का लािग अवसर पाउने तर सोही सरहका 
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�रट िनवेदकह�ले नेपालमा Internship गन� निदने 
भनी Nepal Medical Council को िनण�यबाट �रट 
िनवेदकलाई नेपालको संिवधान�ारा �द� समानताको 
मौिलक हकबाट वि�चत भएको देिखने ।

यसभ�दा पिहले पिन �रट िनवेदकह� ज�तै 
प�रि�थित परकेा िव�ाथ�ह�लाई नेपालमा इ�टन�िसप 
गन� नेपाल मेिडकल काउि�सलले अनमुित िदएकोमा 
समान प�रि�थितमा रहेका यी �रट िनवेदकह�लाई पिन 
समान �यवहार गनु�पन�मा �रट िनवेदकह�लाई नेपालमा 
इ�टन�िसप गन�बाट रोक लगाउने काय� नेपालको संिवधान 
तथा मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप�को रोहमा 
समेत मा�य ह�ने देिखन नआउने । 

अतः पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट �रट 
िनवेदकह�लाई नेपालमै इ�टन�िसप गन� िदन ु भनी 
परमादेशको �रट जारी गन� गरी िमित २०७०।३।१२ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सदुीपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४  साल असोज २६ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७२-CR-००४२, ०७२-CR-०४२० र 
०७२-CR-१३६५, कत��य �यान, खड्क िव.क. िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. सुभाष कुसारीसमेत 
र कुलबहादुर िव.क.समेत िव. नेपाल सरकार

मतृक र यी �ितवादी खड्क िव.क. बीचमा 
एकआपसमा भनाभन ह�दँा �ितवादी आवेशमा आई 
मतृकलाई ढुङ्गाले �हार गरकेो र सोही चोटको कारणबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको देिख�छ । टाउकोपछािड बीचमा १ 
इ�च कािटएको घाउ देिखएको बाया ँघुडँामा खोि�एको, 
नाक र मखुबाट रगत िनि�कएको भ�ने मतृक ल�मण 
िव.क.को लासजाचँ मचु�ुकाको बेहोराबाट देिख�छ । 
यसरी मतृकको टाउकोमा १ इ�चको कािटएको एउटा 

मा� घाउ देिखएबाट यी �ितवादीले मतृकलाई �यानै 
मान� मनसायले पटक-पटक �हार गरकेो भनी अनमुान 
गन� कदािप निम�ने । 

पनुरावेदक �ितवादी खड्क िव.क. ले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. िवपरीतको कसरु 
गरकेो पिु� भइरहेको अव�थामा िनज �ितवादी खड्क 
िव.क. लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई स�ु 
�कुम िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।४।२९ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा भनी िनजको हकमा 
उ� फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुबाट िमित २०७१।१२।१० मा भएको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा िनजको हकमा केही उ�टी भई िनज 
�ितवादी खड्क िव.क. लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैदको सजाय ह�ने ।

आफू कसरुमा सािबत रही बयान गन� �ितवादी 
खड्क िव.क. ले अ�य �ितवादीह�को संल�नता भएको 
भए आफूले हानेको ढुङ्गाले लागेको चोटबाट म�ृय ु
भएको भनी उ�लेख गनु�पन� अव�था केही देिखदँनै । 
मतृक ल�मण िव.क. को टाउकोमा एउटा मा� ढुङ्गाको 
चोट रहेको कुरा लास जाचँ �कृित मचु�ुकाबाट 
देिखएको छ । वारदातको च�मिदद सा�ी भिनएका 
घटना िववरणको कागज गन� िवशाल रावल, विव िव�म 
शाह र गणेश बोहराले मतृकलाई खड्क िव.क. लगायत 
कुलबहादरु िव.क. र मानबहादरु िव.क. ले ढुङ्गाले हानी 
कुटिपट गरकेा ह�न् भनी अदालतमा आई बकप� गरकेो 
भए तापिन लास जाचँ �कृित मचु�ुका तथा सह�ितवादी 
खड्क िव.क. को बयानबाट िनजह�को कथन ख�डन 
भएको अव�था छ । यी �ितवादीह� कुलबहादरु 
िव.क. र मानबहादरु िव.क.को अनसु�धानको  कागज 
अ�य �वत�� �माणबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
अनसु�धानको सािबतीलाई मा� आधार मानी वारदातमा 
िनजह�को संल�नता िथयो भनी दोषी ठहर गन� िम�ने 
अव�था नरहने । 

�ितवादी खड्क िव.क. लाई मलुकु� ऐन, 
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�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु 
फैसला सदर गरी पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट 
भएको फैसला िनजको हकमा िमलेको नदिेखदँा उ� 
फैसला सो हदस�म केही उ�टी भई िनज �ितवादी 
खड्क िव.क. लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने ठहर भएको र 
�ितवादी खड्क िव.क.ले अदालतमा बयान गदा� आफूले 
मा� मतृक ल�मण िव.क. लाई ढुङ्गाले �हार गरकेो 
भनी उ�लेख गरेको र अ�य िमिसल संल�न �माणबाट 
यी �ितवादीह�को यो यस िकिसमको सलं�नता िथयो 
भ�ने शंकारिहत �पबाट पिु� नभएको प�र�े�यमा िनज 
पनुरावेदक �ितवादी िवजय भ�ने मानबहादरु िव.क. र 
कुलबहादरु िव.क.लाई �यानस�ब�धी महलको १७(३) 
नं. बमोिजम सजाय गनु� मनािसब नदेिखदँा िनज 
�ितवादीह�लाई १७(३) नं. बमोिजम जनही २ वष� कैद 
सजाय गन� ठह�याई पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट 
भएको फैसला िनजह�को हकमा िमलेको नदिेखदँा उ� 
फैसला सो हदस�म उ�टी भई िनज �ितवादीह�ले 
अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने । 

�ितवादीह� पर े कामी र सभुास कुसारीले 
अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने 
व�तिुन�ठ �माणबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
�ितवादी कुलबहादरु िव.क. र मानबहादरु िव.क. 
को हकमा स�ु अदालतबाट अिभयोग दाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. बमोिजम कसरुमा ऐ.को 
१३(३) बमोिजम ज�मकैदको सजाय गन� गरी भएको 
फैसला िनजह�को हकमा केही उ�टी भई िनज 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. बमोिजम जनही २ वष� कैद सजाय ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला 
िनजह�को हकमा िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई िनज 
�ितवादी कुलबहादरु िव.क. र मानबहादरु िव.क. ले 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ।

अत: उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 

िज�ला अदालतबाट �ितवादी खड्क िव.क.लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद, �ितवादी कुलबहादरु िव.क. 
र मानबहादरु िव.क., सभुास कुसारी र पर े कामीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद 
ह�ने गरी भएको फैसला �ितवादी खड्क िव.क. को हकमा 
सदर गरी �ितवादी मानबहादरु िव.क. र कुलबहादरु 
िव.क. लाई �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम 
२ वष� कैद तथा �ितवादी सभुास कुसारी र पर ेकामीले 
सफाइ पाउने भनी िमित २०७१।१२।१० मा पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुबाट फैसला भएकोमा �ितवादी 
सभुास कुसारी र पर े कामीलाई सफाइ िदएको हकमा 
स�म िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी खड्क 
िव.क. को हकमा केही उ�टी भई �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. बमोिजम १० वष� कैदको सजाय ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादी कुलबहादरु िव.क. र मानबहादरु िव.क.लाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम २ वष� 
कैद ह�ने ठहर गरकेो हकमा उ�टी भई िनजह�ले सफाइ 
पाउने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७२-CI-१५१५, िनषेधा�ा, इसराइल िमयाँ 
अ�सारीसमेत िव. सु�तान िमयाँ अ�सारी

व�ततुः मोिहयानी बेदखली म�ुा भूिमसधुार 
काया�लयमा भूिमस�ब�धी ऐनअन�ुप नै जाने हो । 
मोहीलाई खेत जो�नबाट बेदखल गरकेो अव�थामा उ� 
�ि�याबाट मोहीले उपचार �ा�त गद�छ । तर, िनषेधा�ा 
बेदखली ह�नपूुव� बेदखली ह�ने �बल आशङ्काको 
अव�थामा जारी ह�ने आदशे हो । िनवेदकले आ�नो 
मोिहयानी हकको ज�गा कमाई आ�नो पेसा तथा रोजगारी 
गन� पाउने नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को ६(७) बाट 
��याभूत हकमा आघात ह�ने आशङ्काको ि�थितमा 
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सोही ऐनको दफा १७ अन�ुप िनषेधा�ाको आदशेको 
माग गन� पाउने अिधकार पिन सरुि�त नै रहेको र िलिखत 
जवाफको बेहोराबाटै ��ततु म�ुामा यी पनुरावेदक 
िवप�ीह�ले यी ��यथ� िनवेदकलाई दाबीको उ� ज�गा 
कमाउन बाधा अवरोध गन� स�ने �वल आशंका रहेको 
दिेखएको अव�थामा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िनवेदन दाबीबमोिजम िवप�ीह�को नाममा जारी गरकेो 
िनषेधा�ाको आदशेलाई अ�यथा मा�न निम�ने । 

अतः िववेिचत आधार, कारण र �माणसमेतबाट 
िनवेदन मागअनसुार सािबक िक.नं.१०९ िक�ाफोड भई 
कायम ह�न आएका िक.नं.३०७ र १०७ को ज�गाको 
मोही िनवेदक स�ुतान िमया अ�सारी दिेखएकोले उ� 
िक�ा नं. का ज�गा कमाउन िनवेदकलाई कुनै िकिसमले 
बाधा �यवधान नप�ुयाउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७२।०८।१६ मा भएको 
आदेश मनािसब रहेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७३-CI-१२१३, िनषेधा�ा, क�पना सापकोटा 
िव. महानगरीय �हरी प�रसर, जावलाखेलसमेत

िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�नको लािग �रट 
िनवेदकको हकअिधकारमा आघात प�ुन स�ने �वल 
स�भावना वा आशंकाको िव�मानता रहेको ह�नपुद�छ । 
यी पनुरावेदक िनवेदक र िवप�ीम�येक� ठ�डाकुमारीबीच 
लेनदेन िवषयमा काठमाड� िज�ला अदालतमा म�ुा परी 
िवचाराधीन रहेको अव�था दिेखदँा उ� म�ुामा असर 
पान� गरी िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� निम�ने ह�दँा 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको आदेशलाई अ�यथा मा�न िम�ने 
नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 

िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता नभएकोले �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७३।५।८ मा भएको आदेश मनािसब नै रहेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७३-CI-०७२१, िनषेधा�ा, अ�णबहादुर 
�े�समेत िव. ह�रहरलाल �े�समेत

िवप�ी महानगरीय व�ृ, दरबार माग�को 
िलिखत जवाफको बेहोरासमेतबाट िनज िनवेदकलाई 
सो �हरी काया�लयमा उपि�थत गराई छलफल गराएको 
त�यलाई �वीकार गरकेो देिख�छ । यसरी महानगरीय 
�हरी व�ृ दरबार माग�को िलिखत जवाफसमेतबाट 
िनवेदकलाई छलफल गराउन उपि�थत गराइएको भ�ने 
देिखएको ह�दँा िनवेदकलाई दवेानी दािय�वको िवषयमा 
िवप�ी �हरी काया�लयबाट धरपकड एवम् प�ाउ गन� 
र थुनामा रा�ने काय� ह�न स�ने �वल आशंका रहेको 
भ�ने िनवेदकको िनवेदन दाबीलाई अ�यथा भ�न सिकने 
अव�था देिखएन । देवानी �कृित र दािय�वको िवषयलाई 
िलएर कुनै �यि�लाई प�ाउ गन� थु�ने अिधकार �हरी 
काया�लयलाई नभएको स�दभ�मा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िनवेदकको िनवेदन दाबीबमोिजम िवप�ी 
महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड� र महानगरीय 
�हरी व�ृ दरबारमाग� काठमाड�को नाममा जारी भएको 
िनषेधा�ाको आदेशलाई अ�यथा मा�न नसिकने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
कानूनबमोिजम अनसु�धान, तहिककात गनु�पन� फौजदारी 
कसरुमा बाहेक दवेानी िवषयमा िनवेदकलाई धरपकड 
एवम् प�ाउ गन� र थुनामा रा�ने काय� नगनु� , नगराउन ुभनी 
िवप�ी महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड� र महानगरीय 
�हरी व�ृ दरबारमाग� काठमाड�समेतका िवप�ीह�को 
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नाममा िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७३।०३।२२ मा भएको 
आदेश िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७३-CI-०७२६, िनषेधा�ा / परमादशे, 
हेम�तकुमार सराफ िव. गोिव�द शमा�

िस�ा�ततः सव��कृ�ट िव�ाथ�ले पदक पाउने 
अिधकार हो तर �य�तो पदक दाबी गन� प�ले िनयम 
कानून�ारा िनिद��ट �ि�या पूरा पिन गरकैे ह�नपुद�छ । 
�नातको�र तहको थेिसस अि�तम सेमे�टरको परी�ाको 
परी�ाफल �काशन भएको िमितले ९० िदनिभ� परी�ा 
िनय��ण काया�लयमा �ा�ाङ्क बझुाएको िव�ाथ�लाई 
मा� िनयिमत परी�ाथ�को �पमा मा�ने �यव�था गरकेो 
कुरा िमिसल सलं�न पोखरा िव�विव�ालय, �ाि�क 
प�रषदक्ो िमित २०६७।११।२३ को बैठकबाट पा�रत 
भएको िनण�यको �ितिलिपबाट देिख�छ । तदन�ुप पोखरा 
िव�विव�ालय, �ाि�क प�रषदक्ो िमित २०७३।०१।७ 
को बैठकबाट िनयिमत समयाविधिभ� उ�ीण� भएका 
िव�ाथ�ह�लाई मा� Chancellor’s Medal �दान 
गन� िनण�य भएको उ� िनण�यको �ितिलिपबाट 
दिेख�छ । उ� िनण�यानसुार पोखरा िव�विव�ालयको 
दी�ा�त समारोह िमित २०७३।०१।०८ मा स�प�न 
भई सो Medal समेत अ�य िव�ाथ�लाई �दान 
गरी सकेको दिेख�छ । यी पनुरावेदक / िनवेदकले 
पोखरा िव�विव�ालयको �ाि�क प�रषदक्ो िमित 
२०६७।११।२३ एवम् िमित २०७३।०१।७ को 
िनण�यह�लाई िविधवत् �पमा चनुौती िदन सकेको 
दिेखदँैन । िनवेदकले चनुौती नै निदएको उि�लिखत 
िनण�यह�को िवषयमा �वेश गरी िनण�य गन� िस�ा�तत: 
िम�दैन । यसरी पोखरा िव�विव�ालय, �ाि�क 
प�रषदक्ो िमित २०७३।१।७ को बैठकबाट िनयिमत 

समयाविधिभ� उ�ीण� भएका िव�ाथ�ह�लाई मा� 
Chancellor’s Medal �दान गन� िनण�यानसुार पोखरा 
िव�विव�ालयको दी�ा�त समारोह िमित २०७३।१।८ 
मा स�प�न भई सो Medal समेत अ�य िव�ाथ�लाई 
�दान गरी सकेको अव�थमा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको आदशेलाई 
अ�यथा मा�न निम�ने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट िनवेदन माग 
दाबीबमोिजम िनषेधा�ािमि�त परमादेशको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट 
िमित २०७३।०३।०८ मा भएको आदशे मनािसब रहेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास नं. १२

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६७-CI-११६९, िलखत 
दता� बदर पूव�वत् दता� कायम, राम पिव� साह सुडी िव. 
िमनादेवी म�डल 

वादी �ितवादीबीच िक.नं. ५६ समेतको ज�गा 
िफरादीलाई राजीनामा पा�रत ग�रिदने सत�सिहतको 
करारनामाको कागज भएको स�दभ�मा म�ुा परी 
करारनामाको कागजबमोिजम ग�रिदने गरी सािधकार 
अदालतबाट िमलाप�समेत भएको देिख�छ । सो 
िमलाप�अनसुार ज�गा पा�रत गराउनको लािग वादीले 
मालपोत काया�लयमा िनवेदनसमेत िदई कारबाही 
भइरहेको अव�थामा �ितवादी ल�मे�वरको िपता 
�व. िवगलु म�डलको नाउबँाट �ितवादी ल�मे�वरको 
नाउमँा ज�गा नामसारी गरी सो नामसारी ह�नासाथ 
०-४-० ज�गा �ितवादी ल�मे�वर म�डलले अका� 
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�ितवादी राम पिव� साह सडुीलाई िलखत गरी िदएको 
दिेखयो । उ� िमित २०५०।१२।८ को िमलाप�प�ात् 
वादीले मालपोत काया�लय, धनषुामा िमलाप�बमोिजम 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदई कारबाही �ि�यामा रहेको 
दिेखएको छ । यस अव�थामा िववािदत ज�गामा 
�ितवादीको हक समा� भई िलखत पा�रत गरी िदन 
स�ने ि�थित नै नरहेको मा�न ुपन� ।

सािधकार अदालतबाट म�ुाको रोहमा भएको 
िमलाप�को काया��वयन ह�नपुद�छ । िमलाप�िवपरीत 
भएको �यवहारलाई मा�यता िदन सिकँदैन । �यसो गदा� 
झगडाको अ��य किह�यै पिन नह�ने अव�था पैदा ह�न 
स�छ । धनषुा िज�ला अदालतबाट करारबमोिजम 
दाबीको ज�गा वादीले राजीनामा पा�रत गराई िलन पाउने 
गरी िमलाप� भएको र सो िमलाप� कायमनै रहेको 
अव�थामा िमलाप�को सत� �ितकूल दाबीको ज�गा 
�ितवादीले अक� �यि�लाई हक ह�ता�तरण ग�रिदन 
िम�ने देिखदैँन । स�पि� ह�ता�तरणस�ब�धी आधारभूत 
मा�यताअनसुार आफूमा रहेको हक �वािम�वभ�दा बढी 
अथा�त् हक �वािम�वको दायराभ�दा बािहर गई कुनै हक 
ह�ता�तरण ह�न नस�ने । 

िववािदत ज�गामा िमित २०५०।१२।८ मा 
भएको िमलाप�को प�रणाम �व�प �ितवादीम�येका 
ल�मे�र म�डलको हक �वािम�व समा� भई वादी िमना 
दवेी म�डलको हक �थािपत भएको देिखएको छ । यस 
अव�थामा �ितवादीह�बीच भएको िलखतलगायतका 
हक ह�ता�तरणस�ब�धी �यवहारले कानूनी मा�यता 
नपाउने ।

करार तथा िमलाप�बाट उ� िक.नं. ५६ 
र २८ को ज�गामा वादीको हक कायम ह�न पगुेको 
दिेखदँा �ितवादीह�बीच भएको िमित २०५४।११।१ 
को र.नं. ६७४३ को राजीनामा िलखत कानूनअनकूुल 
दिेखन आएन । िववािदत िक.नं. ५६ बाट िक.का. भई 
कायम भएको िक.नं. ३४६ को ०-५-९  म�ये ०-४-
९ ज�गा िमित २०५५।३।२६ गते र.नं.१४९२५ बाट 
िदने ल�मे�र म�डल र िलने वौएलाल मिुखया भई 

राजीनामा पा�रत गरी िलएको देिख�छ । सो िक.नं.३४६ 
बदर भई िक.नं.३४७ र ३४८ कायम भई िक.नं. ३४७ 
वौएलाल मिुखयाको नाउमँा दता� देिखएको छ । सोउपर 
ियनै वादीको िलखत दता� बदर पूव�वत् दता� कायम म�ुा 
चली अ�तत: सव��च अदालतबाट िमित २०६८।७।२ 
मा िमलाप� ह�दँा सो िक.नं. ३४७ को ज�गा �ितवादी 
वौएलाल मिुखयाको नाउमँा दता� कायम रा�ने गरी 
िमलाप� भएको पाइने । 

िमलाप�को प�रणाम�व�प िक.नं. ५६ को 
ज�गाको िक�ा फोड भई कायम ह�न आएको िक.नं. ३४७ 
कायम रहने अव�था देिखएको छ । तसथ� हाल िक.नं. ५६ 
को अलग अि�त�व कायम नरहेको अथा�त् ज�गा टु�� 
सकेको दिेखदँा िक.नं. ५६ पूव�वत् कायम ह�ने अव�था 
देिखदँैन । तसथ� “िक.नं. ५६ पूव�वत् कायम ह��छ” भनी 
उ�लेख गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा सो वा�य उ�लेख गरकेो हदस�म उ� 
फैसला केही उ�टी ह��छ । सो हदस�म बाहेक मालपोत 
काया�लय, धनषुाबाट र.नं. ६७४३ िमित २०५४।११।१ 
मा पा�रत राजीनामा िलखत बदर गरी वादी दाबीबमोिजम 
वादीको हक कायम ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६७।२।३ को फैसला मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल पसु १७ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-CI-१२४५, ज�गा 
िखचोला मेटाई हक कायम ग�रपाउ,ँ भागीरथी कहार िव. 
बहराईची कलवार 

िववािदत ज�गाको दता�पजुा� पाउनको लािग 
वादीले सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगमा िनवेदन 
िदएको भ�नेसमेत िफराद दाबीबाट देिख�छ । वादीले 
िफरादसाथ पेस गरकेो �वाठँी गाउ ँ िवकास सिमितको 
प� तथा सज�िमनबाट समेत सो ज�गा यी वादीको नाउमँा 
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दता�को लािग सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगमा 
िसफा�रस भएको देिख�छ । वादीको िफराददाबी 
अनसुार सािबकदिेखको हकभोगको ज�गा भए िनजलाई 
सकुु�बासीको �पमा सो ज�गा उपल�ध गराउने �ि�या 
अगािड बढाउनपुन� अव�थासमेत रहदँैन । वादीले सो 
ज�गाको दता� धनी पूजा� पाउनको लािग सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोगमा िनवेदन िदएको दिेखएकोमा 
सो गाउ ँ िवकास सिमितको सरजिमनसिहतको 
िसफा�रससमेतको िनवेदनको हकमा सोही िनकायबाट 
कानूनबमोिजम िनकास ह�ने अव�था रहेको देिख�छ  । 
सो िनकायलाई �वत��तापूव�क काम कारबाही गन� बाधा 
प�ुने गरी यो म�ुाबाट बो�न िम�ने पिन नह�ने ।

वादीको सो ज�गामा सािबकदेिखको दता�को 
�माण रहेको नदिेखएको, हकको �ोत नै केही पिन 
नदिेखएको ह�दँा सज�िमन ग�रिदएको मा� आधारमा 
िववािदत ज�गामा यी पनुरावेदक वादीको हक कायम 
गन� िम�ने देिखएन । दाबीको ज�गामा वादीको हक नै 
नप�ुने अव�थामा �ितवादीले िखचोला गरकेो भनी ज�गा 
िखचोलामा ठहर गन� िम�नेसमेत नदिेखने । 

अतः वादी दाबीको िक.नं. ६० र ६१ को ज�गा 
सभ� नापीको बखतमा िफ�डबकुमा वादीको नाउमँा नापी 
दता� नभई ज�गाधनी महलमा खाली रहेको, दाबीको 
ज�गामा यी वादीको हकभोग रहेको कुनै पिन �माणबाट 
नदिेखएको, पनुरावेदक वादीले भोग गरकेो भनी केही 
मािनसह�ले ग�रिदएको सज�िमनको आधारमा मा� 
िववािदत ज�गामा हक कायम गन� िम�ने नदिेखएको 
ह�दँा स�ु तथा पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसला 
उ�टी गरी िफराद दाबीबमोिजम ग�रपाउ ँभ�ने वादीको 
पनुरावेदन दाबी प�ुन नसक� पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०६९।।६।७ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-१९१५, डाकँा 

चोरी, नेपाल सरकार िव. कमल योगीसमेत 
�ितवादीह� िदपे�� पनु र काल ुपनुले खकुुरी 

�हार गरकेो ह�दँा जाहेरवाला गणेश िगरी र पूण�बहादरु 
कँुवरलाई घाउ चोट लागेको ह�नपुछ�  भनी �ितवादी 
टेकबहादरु नेपालीको बयानमा उ�लेख छ । उ� 
अिभयोग प�साथ दािखल भएको खकुुरी थान २ दीपक 
भ�ने दीप�साद पनुको हो भनी काल ुपनुले अदालतसम� 
आई बयान गदा� उ�लेख ग�रिदएको पाइ�छ । बरामद भई 
आएको खकुुरी मेरो घरको खकुुरी हो भनी दीप�साद 
पनुको बयानमा पिन उ�लेख भएको र जाहेरवालाको 
मोबाइल �ितवादीबाट बरामद भएबाट समेत िनजले 
गरकेो पोल बयानअनसुार वारदातमा �ितवादीह�को 
सलं�नतासमेत भएको पिु� भएको देिखने । 

रो�पा िज�ला अदालतबाट �ितवादीह� म�ये 
िवनोद घत�, काल ु पनु, िदपक भ�ने िदप�साद पनु, 
सजंय भ�ने सकेु नेपालीसमेत जना ४ लाई अिभयोग 
मागदाबी अन�ुप मलुकु� ऐन, चोरीको १४ नं. को देहाय 
(४) बमोिजम डाकँा चोरी गरकेो िबगो �.७,०००।- (सात 
हजार �पैयँा) को डेढीले ह�ने जनही �.१०,५००।- (दश 
हजार पाचँ सय �पैयँा) ज�रवाना र ६ (छ) वष� कैदसमेत 
दवैु सजाय ह�ने र �ितवादी टैकबहादरु नेपाली नाबालक 
ह�दँा िनज �ितवादी टैकबहादरु भ�ने �रखीबहादरु 
नेपालीलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(३) मा उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम उमेर 
पगेुका �यि�लाई ह�ने सजायको आधा सजाय ह�ने ह�दँा 
िनज �ितवादी टैकबहादरु भ�ने �रखीबहादरु नेपालीलाई 
�.५,२५०।- (पाचँ हजार दईु सय पचास �पैया)ँ 
ज�रवाना र ३ (तीन) वष� कैदसमेत दवैु सजाय ह�ने ठह�याई 
भएको फैसला पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट सदर 
भएकोलाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने । 

�ितवादी ओिवलाल बढुामगरसमेतका 
सा�ी दगुा�  महरा र नगे��बहादरु बढुाले िनज �ितवादी 
ओवीलाल बढुाले �वा��य उपचारका लािग अ�पताल 
गएको र �ितवादी कमल योगी िनजसगँै अ�पताल 
गएको भनी बकप� गरी �ितवादी कथनलाई समथ�न 
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गरी बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । यसरी उपयु�� आधार 
कारणबाट िनज �ितवादीह� कमल योगी र ओवीलाल 
बढुाले आफूह� अ�पतालमा भएकोले सो डाकँा 
वारदातमा संल�न िथएन भनी िलएको Alibi िजिकर 
समिथ�त भएको अव�था ह�दँा िनज �ितवादीह� उपरको 
अिभयोग शंकारिहत तवरबाट पिु� ह�न आएको देिखन 
आएन । शंकाको सिुवधा �ितवादीले पाउने भ�ने फौजदारी 
�यायको मा�य िस�ा�तअनसुारसमेत िनजह�लाई 
कसरुदार भनी मा�न िमलेन । तसथ� पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुले िनज �ितवादीह� कमल योगी र ओवीलाल 
बढुालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको 
फैसला मनािसबै देिखने । 

�ितवादीह�बाट बरामद िबगोसमेतलाई 
आधार िलई स�ु रो�पा िज�ला अदालतले फैसला गरकेो 
दिेख�छ । पीिडतह�को सनुका बलुाक�, फुलीसमेतका 
सरसामान डाकँा गरेको भनेकोमा सो सनुका समान 
बरामद ह�न सकेको देिखदँैन । सो सामानह� के कसरी 
ल�ु भए वा अनसु�धानबाट फेला पान� सिकएन सो केही 
खलेुको देिखदँैन । य�तो ि�थितमा यस अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधारमा स�ु अदालतले 
बरामदी िबगोलाई चोरीको िबगो कायम गरकेोलाई 
अ�यथा भ�न नसिकने ।

तसथ� उि�लिखत िववेिचत आधार कारण, 
कानून तथा �ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधारमा 
�ितवादीह� म�ये कमल योगी र ओिवलाल बढुाले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने र अ�य �ितवादीह� 
िदपक भ�ने दीप�साद पनु र िवनोद घत�का हकमा स�ु 
रो�पा िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।०१।२६ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने र सो हदभ�दा बढीमा वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरको प�ुन स�दनै भनी 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट िमित २०७२।९।१३ 
मा भएको फैसलािमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ 
इित संवत् २०७५ साल जेठ १४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-१७४९ र ०७२-CR-१८२६, 
कत��य �यान, श�भु गौतम िव. नेपाल सरकार र खगे�� 
गौतम िव. नेपाल सरकार 

िमिसल संल�न मतृकको फोटो हेदा�समेत 
िनजको घाटँीमा धा�रलो हितयारबाट गिहरो �हार गरकेो 
�प�ै दिेख�छ । यसबाट �ितवादीह�ले धा�रलो ब�चरो 
पटकपटक मतृकलाई �हार गरकेो दिेखन आउछँ । 
मतृकको ब�चरो िचि�लएर �वाभािवक म�ृय ुभएको भए 
डुडँ काटेको दाउराको चोइटाले मतृकको लास ढािकन ु
पन� अव�था दिेखदँैन । यसबाट मतृकको म�ृय ु�वाभािवक 
�पमा नभई कत��यबाट भएको देिखन आउने । 

अदालतमा बयान गदा� आफूले केही नगरकेो 
भनी खगे��ले र आफूले काठ काट्दा ब�चरो उिछ��एर 
िनज घाइते भएको भ�ने श�भ ुगौतमको बयान भए तापिन 
ब�चरोज�तो जोिखमी हितयार उिछ��एर घाटँीज�तो 
सवेंदनशील र िचउडँोमा मा� लागेको होला भ�ने भनाइ 
िमिसल संल�न यथे� �माणको आधारबाट िव�ास�द 
देिखदँैन । खगे��ले आफूले घटना घटाएको भनी िनजले 
अनसु�धानको �ममा भएको �वीकारोि� बयानलाई 
श�भलेु पिन अ��य� �पमा समथ�न गद� खगे��ले 
धकेल धकुुल गरी लडाई आफूले ब�चरो �हार गरी 
सोबाट िनजको म�ृय ु भएको भ�ने मौकाको बयानलाई 
यी �ितवादीह�ले स�माण खि�डत गन� सकेको पिन 
पाइदँैन । खगे��ले समेत ब�चरो �हार गरकेो भ�ने 
नदेिखए पिन िनजले नै आपसी िववाद खडा गरी एक 
आपसमा धकेल धकुुल गरी कुटिपट गरी मान�लाई संयोग 
पारी लडाएको कारणले श�भ ुगौतमले ब�चरो �हार गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीह�म�ये श�भलेु ब�चरो िलई दईु 
चोट िचउडँो तथा घाटँीमा �हार गरकेो पाइ�छ यसबाट 
घाटँीज�तो शरीरको संवेदनशील अङ्गमा ब�चरो 
उिछ��एर ला�न गई घाइते भएको भ�ने �ितवादीह�को 
भनाइ मालाकार कडीमा �मािणत भएको पाइदँैन । 
यी �ितवादीह�म�ये खगे�� गौतमले धकेल धकुुल 



54

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, असोज - २

गरजे�तो गरी लडाई त�प�ात् श�भ ुगौतमले मतृकलाई 
ब�चरो ज�तो धा�रलो हितयारले �हार गरी सोही चोटका 
कारणले रामकुमार आचाय�को म�ृय ु भएको देिखन 
आउने । 

तसथ� मािथ िववेिचत त�य तथा आधार 
कारणबाट �तीवादी श�भ ु गौतमलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा 
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई र अका� �ितवादी 
खगे�� गौतमको हकमा िनजले ब�चरो �हार गरी घाइते 
त�ुयाएको नदेिखएको तर मान�लाई संयोगस�म पारी 
मतृकको िजउमा हातहाली प�� धकेली लडाई भइुमँा 
पछारी मान�लाई सयंोग पारी िदएकोले िनजले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. को कसरु गरकेोमा 
िनजले पेस गरकेो शैि�क �माण प�बाट िनजको उमेर 
१६ वष� मिुनको देिखदँा िनजलाई बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोिजम १० वष� कैद ह�ने 
ठह�याई भएको उदयपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।३।२४ को फैसला मनािसब ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित २०७२।३।१६ 
गतेको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल माघ १२ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६७-CI-०९४५, ज�गा िखचोला चलन, शेख 
तिहद िव. शेख रहमन अिलसमेत 

रौतहट िज�ला अदालतबाट भई आएको 
न�सा मचु�ुका र रौतहट िज�ला अदालतको 
आदेशानसुार िमित २०६५।३।२२ मा नापी शाखा 
रौतहटको नापी िनरी�कले िदएको �ितवेदनबाट वादीको 
िक.नं. ३८ को ज�गा गा.िव.स. सवगडा वडा नं. ५ बाट र 
�ितवादीह�को िक.नं. १८०, १८१ र ११८२ को ज�गा 
अकोलवा वडा नं. ६ग मा रही अलगअलग गा.िव.स.बाट 

नापी ह�दँा ज�गा खि�टएको भ�ने उ�लेख भएको रहेछ । 
वादी शेख तिहदको नाउमँा दता� रहेको ज�गा अ�य� रहे 
भएको भ�ने कही ँकतैबाट दिेखन आउदँैन । अदालतबाट 
भई आएको न�सा मचु�ुकामा िववाद जिनएको न�सा नं. 
२१ को ज�गामा वादीको िक.नं. ३८ को ज�गा रहेको भनी 
न�सामा िनलो मसीले जनाइएको देिख�छ । सो िववािदत 
ज�गा �ितवादीह�को भोगमा रहेको भ�ने न�सा 
मचु�ुकाबाट देिखन आउछँ । �ितवादीह�को नाममा 
अलगअलग िक�ा न�बर र �े�फल उ�लेख भई दता� 
भएको र सो दता�अनसुार पजुा�समेत �ा�त गरी सो पजुा�मा 
उ�लेख भएको भ�दा बढी ज�गामा �ितवादीह�को हक 
ह�ने अव�था नरहने । 

िफ�डमा वादीको ज�गाको अवि�थित दिेखन 
आएको छ । साथै �ितवादीको पिन अलग �थानमा ज�गा 
रहेको भ�ने न�सा मचु�ुकाबाट समेत देिखएको छ । व�ततुः 
िफ�डमा वादी र �ितवादीह�को ज�गा अलगअलग 
रहेको भ�ने देिखन आएको छ । नापी ह�दँा दईु गा.िव.स. 
तफ� बाट अलगअलग नापी भएकोले नापीको न�सामा 
ज�गा खि�टएको भ�ने देिखन आयो । ज�गाको अि�त�व 
िफ�डमा देिखरहेको अव�थामा नापी कम�चारीबाट नाप 
न�सा गदा� भएको �ािविधक �िुटले वादीको सािबकदेिख 
दता� ितरो रहेको ज�गाको �वािम�व हरण ह�ने वा ग�ुने भ�ने 
ह�दँैन । कहीकँतैबाट �यस �कारको �ािविधक �िुट 
ह�न गएको भए स�बि�धत िनकायले सो �िुट स�याई 
नाग�रकको स�पि� अिधकार सिुनि�चतता ग�रिदन 
वा�छनीय ह�ने । 

खोला पसेको कारणले एक �यि�को 
ज�गा अका�को ज�गामा िमिसन भएको कारणले 
मा� कसैको ज�गामा भएको �वािम�व प�रवत�न ह�न 
स�दैन । अकोलवा गा.िव.स.को ज�गावालाले सवगडा 
गा.िव.स.बाट नापी भएको ज�गामा नापी न�सा सधुार 
भई नआएस�म िखचोला गरकेो मा�न िमलेन भनी भएको 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला कायम रहन स�ने नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 



55

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, असोज - २

�ितवादीह�को दता�अनसुारको ज�गा न�सा मचु�ुकाबाट 
पगुी रहेको दिेखएको र वादीको िक.नं. ३८ को िववािदत 
ज�गा �ितवादीह�ले भोग गरी िखचोला गरकेो देिखन 
आएकोले वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको रौतहट िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट िमित २०६६।१०।४ मा भएको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई िववािदत न.नं. २१ 
को वादीको ज�गामा �ितवादीह�ले िखचोला गरकेो 
ठहछ�  । सो ठहना�ले वादीको ज�गामा �ितवादीह�ले 
गरकेो िखचोला मेटाई वादीले चलनसमेत चलाई पाउने ।
इजलास अिधकृत : राम ुशमा�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २३ गते रोज २ शभुम् । 
 § यसै लगाउको ०६७-CI-०९४६, ज�गा 

िखचोला चलन, शेख सिहद िव. शेख 
नस�ि�नसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

६
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६९-WO-१४३०, उ��ेषण / परमादशे, अिनल 
�े�ी िव. राि��य वािण�य ब�क, के.का. स�चालक 
सिमित, िसंहदरबारसमेत 

ओभर�न भएको रकमको �याज असलुउपर 
गन� ब�क िनयमानसुारको काय� भएको ब�कको िनण�यलाई 
�वीकार गरी रकम बझुाई िधतोसमेत फुकुवा गराई आ�नो 
मतलब सा�य पूरा गरी ��ततु �रट िनवेदनमा फैसलाभ�दा 
बढी रकम िलएको भनी ��न उठाई उपचारको खोजीमा 
अदालत, �वेश गरकेो देिखदँा िनवेदकलाई समप�णको 
िस�ा�तसमेतको आधारमा अदालतले �यायको रोहमा 
म�त गन� स�ने ि�थित नदेिखने । 

अत: उि�लिखत िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदकको दाबीअनसुारको फैसलाभ�दा बढी रकम 
िलएको भ�ने नभई ओभर�न भएको रकमको �याज 
असलुउपर गन� र �याज छुट सिुवधा पाउनेसमेतको 
िनण�य ब�कबाट एकै िमितमा गराई सो िनण�य �वीकार गरी 
कजा�समेत च�ुा ग�रसकेको अव�था देिखयो । तसथ� 

िनवेदन मागअनसुार आदेश जारी गन� िमलेन ��ततु �रट 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ 
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं. १३

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६६-CI-१०८३, ज�गा यिकन 
गरी रो�का फुकुवा, शंकरलाल म�लाह िव. न�दलाल 
कुम�समेत 

पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित 
२०६५।०१।३१ मा फैसला भएपिछ �ितवादीको 
िनवेदनबाट उ� िक.नं. ६६२ को ज�गा फुकुवा भएको 
देिख�छ । �ितवादीह� न�दलाल कुम�, ह�रबहादरु 
यादव र शशी भ�डारी एक आपसमा िमली वादीको हक 
जाने र आफूह�लाई फाइदा गन� उ�े�यले िक.नं. ६६२ 
को ज�गाको ४ िक�ला िकत� िसफा�रस बनाई िमित 
२०६५।०५।३० मा न�दलाल कुम�का नाउमँा नामसारी 
गराई िनजबाट सोही िमितमा ह�रबहादरु यादवका 
नाउमँा र िमित २०६५।०९।०१ मा शशी भ�डारीका 
नाउमँा राजीनामा गरी ज�गाको हक ह�ता�तरण गरेकाले 
िनजह�उपर �प�देही िज�ला अदालतमा िकत� म�ुा 
चली �ितवादीम�येका न�दलाल कुम�ले दाबीबमोिजम 
िकत� गरकेो ठहर भई म�ुा अि�तम भई बसेको देिखएबाट 
उ� िक.नं. ६६२ को ज�गा  पूव�प�ानसुार रो�का भएकै 
मा�न ुपन� । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र �माणह�बाट 
िहरा कुिम�नले सखु ु म�लाहलाई चार िक�ला उ�लेख 
गरी िब�� गरकेो पिछ लगत नं.२८० कायम भएको 
ज�गा नै िक.नं.६६२ को िववािदत ज�गा हो भ�ने 
�प�सगँ देिखएको अव�थामा वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याई गरकेो स�ु �प�देही िज�ला अदालतको िमित 
२०६४।०७।२९ को फैसलालाई िमित २०६५।०१।३१ 
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मा सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
फैसला उ�टी भई वादी दाबीबमोिजम वादीको हकमा 
दािखल खारजे �योजनाथ� उ� िक.नं.६६२ को ज�गा 
फुकुवा ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल असार १८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-१२०५, जालसाजी, 
ल�मी शमा� िव. राह�ल िव�कमा�समेत 

िक.नं.१३७६ को ज�गा देव�साद िव�वकमा�ले 
रणबहादरु के.सी.लाई राजीनामा पा�रत गदा� उ� 
ज�गामा घर भएको त�य उ�लेख भएको पाइएन । 
दवे�साद िव�वकमा�ले दाता मेनका सनुारबाट िमित 
२०६२।११।१८ मा राजीनामा पा�रत गराई िलदँासमेत 
उ� ज�गामा घर भएको भ�ने उ�लेख भएको देिखएन । 
दाबीको उ� ज�गामा २०६२ साल चै� मिहनामा घर 
बनाई बसेका छ� भ�ने उ�लेख भएको भए पिन िमित 
२०६३।१२।०८ मा दवे�साद िव�वकमा�ले रणबहादरु 
के.सी.लाई राजीनामा पा�रत गरी िददँा घर उ�लेख भएको 
दिेखदँैन । �ितवादीले उ� ज�गा िमित २०६२।११।१८ 
मा िलई २०६२ साल चै� मिहनामा घर बनाएको भ�ने 
उ�लेख भएको र २०६३ सालमा �ितवादी देव�साद 
िव�वकमा�ले रणबहादरु के.सी.लाई राजीनामा पा�रत 
गराई िददँा घर लोप गरी राजीनामा गरी िदएको भ�ने 
अव�थासमेत दिेखन आउदँछ । उ� ज�गामा घर छ, छैन 
? छ भने घर कसले किहले बनाएका ह�न् ? घरमा कसको 
भोग छ ? भ�ने त�य नै ��ट ह�न नआएको अव�थामा 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु अदालतबाट 
फैसला भएको दिेख�छ । स�ब� कुराको ब�ुन ुपन� �माण 
नबझुी िववािदत ��नको सम�मा िववेचना र िन�पण 
नगरी स�ुबाट फैसला भएको देिखदँा स�ुको फैसला 
बदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट वादी दाबी 

प�ुन नस�ने ठहरी �प�देही िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।१।२४ मा भएको फैसला बदर गरी दाबीको 
िक.नं. १३७६ को ज.िव. ०-०-५ ज�गामा अवि�थत 
घर के कुन िमितमा को कसले िनमा�ण गरकेो हो ? भ�ने 
स�ब�धमा सज�िमनलगायत जे जो ब�ुन ु पन� हो बझुी 
पनुः िनण�य गनु�  भनी िमिसल स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतमा पठाई िदने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट िमित २०७१।०८।१५ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ४ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्:
 § ०७१-CR-१३४९, िलखत दता� बदर 

नामसारी, ल�मी शमा� िव. राह�ल िव�कमा�समेत
 § ०७१-CR-१३५०, बहाल िदलाई घर 

खाली गराई पाऊँ, ल�मी शमा� िव. राह�ल 
िव�कमा�समेत

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-WO-१२७५, उ��ेषण 
/ परमादशे, ल�जीबहादुर काक� िव. काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहलसमेत 
 काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२।११।२० मा भएको आदशेानसुार िमित 
२०७३।१२।३।४ मा राजधानी नामक राि��य दैिनक 
पि�कामा �कािशत �रट िनवेदक / �ितवादीका नामको 
�याद सूचनामा �रट िनवेदक / �ितवादीले �वीकार 
गरकेो ठेगाना नै उ�लेख भई �याद सूचना जारी भएको 
पाइयो । �रट िनवेदकले आ�नो ठेगाना सोलखु�ुब ु
िज�ला वासा गा.िव.स. वडा नं. ३ प�रवित�त काठमाड� 
िज�ला टोखा नगरपािलका वडा नं. १२ हाल पनुः 
प�रवत�न काठमाड� िज�ला टोखा नगरपािलका वडा 
नं. ८ ग�गब ु वािनयाटार ब�ने भ�ने उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । यी �रट िनवेदकले लेनदेन (िबगो) म�ुामा हािजर 
भई तारखेमा रहन पाउ ँभनी काठमाड� िज�ला अदालतमा 
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िमित २०७४।०१।२१ मा िदएको िनवेदनप�मा आ�नो 
ठेगाना काठमाड� िज�ला बढुािनलक�ठ नगरपािलका 
वडा नं. १४ भनी उ�लेख गरकेो िमिसल संल�न सोही 
िनवेदनप�को छाया�ँितबाट देिखन आउछँ । �यसैगरी 
लेनदेन (िबगो) म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालत, 
तहिसल शाखाबाट यी �रट िनवेदक / �ितवादीका नाममा 
लेनदेन म�ुाको िफराद-प�मा उि�लिखत ठेगानामा नै 
जारी भएको ३५ िदने सूचना िनवेदकका �ीमती अ�ज ु
काक�ले सिहछाप गरी बझुी िमित २०७३।१२।१५ मा 
तामेल भएको दिेख�छ । उ� सूचना तामेल ह�दँा तामेली 
बेहोरामा गोकण��वर नगरपािलकाबाट हाल बढुािनलक�ठ 
वडा नं. ८ मा बसोबास भएको ह�दँा सोही ठाउमँा बसी 
�याद बझुी िलएको भ�ने बेहोरा उ�लेख गरी सिहछाप 
गरी �रट िनवेदकका �ीमती अ�ज ु काक�ले �याद 
सूचना बझुी िलएको िमिसल संल�न तामेली �यादको 
छाया�ँितबाट देिख�छ । िविभ�न िनवेदनप�मा यी �रट 
िनवेदकले आ�नो ठेगाना िभ�ना िभ�नै उ�लेख गरकेो 
पाइयो । यी �रट िनवेदक / �ितवादीले आ�नो ठेगाना 
�प�सगँ यही हो भनी एउटा वतन िकटान नगरी िविभ�न 
ठेगाना देखाएको अव�था छ । तथािप िनवेदकको  �ीमती 
अ�ज ुकाक�ले लेनदेन (िबगो) म�ुाको काठमाड� िज�ला 
अदालत, तहिसल शाखाबाट जारी भएको ३५ िदने �याद 
ब�ुदा गोकण��वर नगरपािलकाबाट हाल बढुािनलक�ठ 
वडा नं. ८ मा बसोबास भएको भ�ने बेहोरा लेखाई �याद 
बझुेकोसमेत दिेख�छ । यसबाट उ� लेनदेन म�ुाको 
िफरादप�मा उि�लिखत ठेगानामा िनज �रट िनवेदकको 
नाममा जारी भएको �याद राजधानी नामक राि��य 
दिैनक पि�कामा िमित २०७३।१२।३।४ मा �कािशत 
ग�रएकोलाई बेरीतको मा�न निम�ने । 
 अतः िववेिचत आधार र कारणबाट लेनदने 
म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतबाट यी �रट िनवेदक 
/ �ितवादीका नाममा तामेल भएको �याद सूचनालाई 
बेरीतको मा�न िमलेन । लेनदेन म�ुामा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट �रट िनवेदक / �ितवादीको नाममा िमित 
२०७३।१२।०३।०४ को राजधानी नामक राि��य 
दिैनक पि�कामा �कािशत �याद सूचना िज�ला 

अदालत, िनयमावली, २०५२ को िनयम २२क. 
बमोिजम �कािशत भई रीतपूव�क तामेल भएको देिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल मङिसर १२ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CR-१४६२, जबरज�ती 
करणी, मनबहादुर िव.क. (कामी) िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, पीिडत 
प�रवित�त नाम ‘ख’ कुमारीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
ग�रिदएको कागज र सो कागजलाई समिथ�त ह�ने गरी स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप�, पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट पीिडतउपर जबरज�ती करणी 
भएको त�य �थािपत भएको देिखन आयो । �ितवादी 
मनबहादरु िव.क.ले मौकामा अनसु�धान अिधकारी तथा 
स�ु अदालतसम� बयान गदा� पीिडत ‘ख’ कुमारीलाई 
र�सीको नशामा जबरज�ती करणी गरकेो ह� ँभनी कसरुमा 
सािबत रही बयान गरकेो, जाहेरवाली प�रवित�त नाम ‘क’ 
कुमारी (पीिडतको आमा तथा �ितवादीको �ीमती) ले 
आ�नो जाहेरी बेहोरा पिु� ह�ने गरी स�ु अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरकेो, घटना िववरण कागज 
गन� मािनसह� सीतादेवी िव.क.समेतले घटना िववरण 
कागजलाई समिथ�त ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा� �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेा ह�न् भनी 
लेखाइिदएको दिेखन आउने ।

जाहेरवाला �ितवादीको �ीमती नाताको र 
पीिडत �ितवादीको नाबािलका छोरी नाताको �यि� 
भएकोमा िववाद देिखदँनै । यी �ितवादी िव�� िनजकै 
�ीमतीबाट िकटानी जाहेरी परकेो छ । िनजले जाहेरी 
बेहोरालाई समिथ�त ह�ने गरी स�ु अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गरकेो दिेख�छ । पीिडत ‘ख’ कुमारीले समेत 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान कागजलाई 
समिथ�त ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत भई आ�नो बाब ु
नाताको �ितवादीले आफूलाई पटकपटक डर, धाक र 
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ध�क� देखाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी उ�लेख 
गरी बकप� गरकेो पाइ�छ । पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनबाट पिन िनजउपर करणी भएको त�य समिथ�त 
भएको देिख�छ । �ितवादीले मौकामा अनसु�धान 
अिधकारी तथा स�ु अदालतसम� आफूले छोरीलाई 
मखु छोपी आवाजसमेत िन�कन निदई जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी कसरुमा सािबत भई िसलिसलेवार 
�पमा बयान गरकेो पाइ�छ । तसथ�, �ितवादी मनबहादरु 
िव.क.ले आ�नी छोरी पीिडत प�रवित�त नाम ‘ख’ 
कुमारीलाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य पिु� ह�न 
आएकोले जबरज�ती करणीको महलको ३(३) नं. 
बमोिजम िनज �ितवादीलाई ८ (आठ) वष� कैद, हाडनाता 
करणीको १ नं. बमोिजम थप १० (दश) वष� कैद गरी कुल 
१८ (अठार) वष� कैद सजाय भई जबरज�ती करणीको 
महलको १० नं. बमोिजम �ितवादीबाट पीिडतलाई 
एकलाख �पैया ँ �ितपूित�समेत भराइिदने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०७१।०९।०७ 
मा भएको फैसला मनािसब नै दिेखयो । पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट िमित २०७१।०९।०७ मा भएको 
फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-WO-०७८६, उ��ेषण / 
परमादेश, रमेशकुमार यादव िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
स�रीसमेत 

िवप�ीह�को नाउमँा अदालतको अ�त�रम 
आदेश कायम रहेको र ३-३ वटा कानूनी उपचारका 
�रट िनवेदनह� अदालतमै िवचाराधीन ह�दँाकै 
अव�थामा िनवेदकउपर कारबाहीको �ि�या स�ु 
गरकेो र सोही �ि�याको आधारमा िनवेदकलाई 

नोकरीबाट हटाउने काय� भएको देिख�छ । नोकरीबाट 
हटाउने काम अदालतबाट िमित २०६९।३।१७ मा 
�रट िनवेदनमा अि�तम आदेश भएप�ात् भएको भए 
पिन िनवेदकलाई कारबाही गन� स�पूण� �ि�याह� 
अ�त�रम आदेश कायमै रहेको अव�थामा भएको 
देिख�छ । यसरी एउटा �हरी जवान ज�तो सानो पदको 
�यि� आ�नो �यायको खोजीमा अदालत गएकै कारणले 
र �हरी काया�लयमा लेनदनेमा कागज गन� नमानेकै 
कारणले पूवा��ही पन राखी िनजउपर कारबाहीको 
�ि�या स�ु गरकेो देिखने ।  

अदालतमा �यि� �यायको खोजीमा जान ु
िनजको कुनै अपराध होइन । �यायको बाटोको रोजाइ 
तथा आ�नो हक अिधकारको संर�णमा कानूनी उपचार 
पाउने �यि�को मौिलक अिधकार पिन हो । खराब 
आचरणमा कारबाही गरी सजाय�व�प बखा��त गन� 
अिधकार ��यथ�ह�मा भए तापिन ��यथ�ह�ले सो 
अिधकारको �योग पिन कानून र िविधस�मत त�रकाले 
गनु�पन� ह��छ । अदालतबाट भएको अ�त�रम आदेश 
कायमै रहेको समयमा उ� अ�त�रम आदेशलाई अनदेखा 
गरी ��यथ�ह�बाट यी �रट िनवेदकउपर कारबाही गन� 
�िकयालाई अगािड बढाएको काय� �यायसङ्गत भएको 
देिखन नआउने ।  

िनवेदकले अदालत, �वेश गरी �याय 
मागेकै आधारमा नै िनजउपर पूवा��ह रा�न ु �याय 
�शासनको मह�वपूण� पाटोका �पमा रहेका िवप�ी 
�हरी काया�लयह�मा काय�रत अिधकार�ा� िज�मेवार 
�यि�लाई सहुाउने दिेखदँैन । अ�त�रम आदेशको अथ� 
अ�त�रम आदेश खारजे नभएसम�म वा म�ुाको अि�तम 
िकनारा नभएस�म कुनै काम कारबाहीलाई यथाि�थितमा 
रा�न ुतथा िवप�ीले िनवेदकको िव��मा गन� लागेको 
कारबाही यथाि�थितमा रा�न ुभ�ने हो । अदालतले �प� 
�पमै “िनवेदकलाई पेसा, रोजगार गन� अवरोध नगनु� , 
कानूनिवपरीत नथु�न,ु नथनुाउन,ु िनजको इ�छािवपरीत 
जबरज�ती कुनै िकिसमका कागज नगनु� , नगराउन”ु भनी 
�प� (Explict ) आदशे िददँािददँ ैसंिवधान �द� धारा 
१७ को �वत��ताको हक र धारा ४६ को संवैधािनक 
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उपचारको हक तथा अ�त�रम आदेशको बिख�लाप 
ह�ने गरी िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने िज�ला 
�हरी काया�लय, स�तरीको िमित २०६९।४।३० को 
िनण�य तथा सो िनण�यलाई सदर गन� पूव��े�ीय �हरी 
काया�लय, रानी िवराटनगरको िमित २०६९।८।१५ 
को िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । अब यी �रट िनवेदक रमेशकुमार यादवलाई िनज 
काय�रत रहेको पदमा पनुव�हाली गरी कानूनबमोिजमको 
सिुवधासमेत िदन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल 
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल असार ६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-CR-११५२ र ०७०-CR-
१२७४, १३९३, ०७१-RC-००९२, जबरज�ती 
करणी / कत��य �यान, बुधबहादुर पौडेल िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. तेजबहादुर कँुवरसमेत, 
िनशान के.सी.समेत िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार 
िव. तेजबहादुर कँुवर 

घटना घटेको अिघ�लो िदनदेिख घटना घटी 
सकेपिछ समेत यी चार ैजना �ितवादीह�का बीचमा 
एक अक�सगँ िनर�तर �पमा स�पक� मा रिहरहेको 
ि�थितबाट पिन ियनीह� छु�ाछु�ै िथए र ियनीह�बीच 
��ततु घटनामा कुनै सलं�नता छैन भ�न स�ने 
ि�थित र अव�था छैन । घटनाका लािग यी चार ैजना 
�ितवादीह� पिहलेदेिख नै घटना घटाउने मौकाको 
खोजी ग�ररहेका, �ती�ाको गितिविधबार े िनर�तर 
जानकारीमा रहेका र वारदातको िदन ियनीह� 
पूरा तयारीका साथ वत�नेको पलुमा ज�मा भएका 
देिख�छन् । यी सबै �ितवादीह� २०६७।६।३ गते 
साझँ ५.०० बजे पलुमा र ६.३० बजे पाितचौर 
बजारमा पगेुको भ�ने देिखएको छ । तर सोबीचको 

१.३० घ�टाको समयमा िनजह� कहा ँ िथए र 
के-के गर े भनी गणेश भ�ने तेजबहादरुबाहेकका 
अ�य �ितवादीह�ले बताउन सकेका छैनन् । यसरी 
वारदातको प�रि�थित, अव�था, समय र पीिडतको 
चोटसमेतको �कृितसमेतलाई हेदा� घटना गणेश भ�ने 
तेजबहादरु ए�लैले मा� नभई यी अ�य �ितवादीह� 
�कास के.सी. भ�ने िनसान के.सी., अमतृ कँुवर र 
बलबहादरु भ�ने बधुबहादरुसमेत भई घटाएको देिखने । 

जाहेरवालाह�को िकटानी जाहेरी, 
घटना�थल �कृित मचु�ुका, लास जाचँ मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदन, �ितवादीह�को मौकामा र 
अदालतमा समेत वारदात निजक रहेको वत�नेको 
पलुमा सामूिहक उपि�थित रहेको भनी गरकेो बयान, 
�ती�ा पौडेलले घासँ कािटरहेको अव�थामा वत�नेको 
पलुमा असामा�य अव�थामा गणेश भ�ने तेजबहादरु 
कँुवर र बलबहादरु भ�ने बधुबहादरु पौडेललाई दे�ने 
�िवता सवुेदी र िव�ण ु पौडेल, घटना घटेको साझँमा 
िनशान के.सी.लाई हतार हतार अव�थामा दौिडदैँ 
गरकेो अव�थामा दे�ने गमुा पौडेल, िग�ी कुट्ने ठाउमँा 
असहज अव�थामा तेजबहादरु र बधुबहादरुलाई 
दे�ने किवता ग�ुङसमेतका अ�य �यि�ह�को 
जाहेरीलाई समथ�न गरी गरकेो कागज, घटना 
घट्नकुो अिघ�लो िदनदेिख घटना घिटसकेपिछ 
प�ाउ पूव�स�मको �ितवादीह�बीच भएको Call 
Detail Report समेतका कुराह�, घटना�थलमा 
भएको संघष� र घटना एक जनाले मा� घटाउन स�ने 
अव�था नरहेकोसमेतका प�रि�थितज�य �माणह�को 
आधारमा यी �ितवादीह� म�येका गणेश कँुवर भ�ने 
तेजबहादरु कँुवर, बलबहादरु भ�ने बधुबहादरु पौडेल 
�े�ी, �काश के.सी. भ�ने िनसान के.सी. र अमतृ 
कँुवरसमेतका �ितवादीह�ले करणी र ह�यामा सलं�न 
रहेको भनी मखु सािबत भएको अव�था नभए पिन 
सामूिहक �पमा िनज चारैजनाले �ती�ा पौडेललाई 
जबरज�ती करणी गरी मारकेो कुरा िववादरिहत �पमा 
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पिु� ह�न आयो । तसथ� िनज �ितवादीह� गणेश कँुवर 
भ�ने तेजबहादरु कँुवर, बलबहादरु भ�ने बधुबहादरु 
पौडेल �े�ी, �काश के.सी. भ�ने िनसान के.सी. र 
अमतृ कँुवरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) 
बमोिजम सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
बागलङुको फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� नदेिखने ।

िमिसल संल�न कागज �माण हेदा�, गणेश 
भ�ने तेजबहादरु कँुवर, बलबहादरु भ�ने बधुबहादरु 
पौडेल, �काश के.सी. भ�ने िनशान के.सी. र अमतृ 
कँुवरले मादक पदाथ� र गाजँा सेवन गरी उ�म� भई 
बाटो कुरी ए�लै पारी �ित�ा पौडेलले घासँ कािटरहेको 
मौका पारी यौन त�ृणा मेटाउन पालैपालो जबरज�ती 
करणी गरी पोल ख�ुने डरले अपराधबाट ब�नका लािग 
टाउकोमा ढुङ्गाले �हार गरी कत��य गरी मारकेोमा पूण� 
िव�वास ला�दछ भनी मौकामा कागज गन� दवेबहादरु 
अख�ली, शािलकराम पौडेल र बमबहादरु पौडेलसमेतले 
एकै िमलानको छु�ाछु�ै कागजबाट देिख�छ  । ��ततु 
कागज बेहोरालाई मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको “मतृकको योिनिभ�को भागमा मांशपेशी 
�याितएको चोट भएको (lacerated  wound 
at posterior wall of vegina), मतृकको योिन 
�याितएको (hymen torn)” भ�ने बेहोरा र त�यले 
थप पिु� गरकेो अव�थासमेत पाइयो । यसबाट पिन 
ह�याको म�ुय कारण जबरज�ती करणी गन� खो�दा 
पीिडतले गरकेो �ितरोध हो भ�ने देिख�छ । १५ वष�क� 
�ित�ा पौडेललाई जबरज�ती करणी गन� काय�मा 
यी चारजैना �ितवादीह� गणेश भ�ने तेजबहादरु 
कँुवर, बलबहादरु भ�ने बधुबहादरु पौडेल, अमतृ 
कँुवर र �काश भ�ने िनसान के.सी.समेतले सामूिहक 
�पमा जबरज�ती करणी गरकेो कुरा िमिसल संल�न 
कागज �माणसमेतबाट पिु� भएको देिखएकाले िनज 
�ितवादीह� गणेश भ�ने तेजबहादरु कँुवर, बलबहादरु 
भ�ने बधुबहादरु पौडेल, अमतृ कँुवर र �काश भ�ने 
िनसान के.सी.ले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 

महलको १ नं. िवपरीत ऐ. ऐनको देहाय ३(३) नं. र ३ 
(क) नं. समेतको कसरु अपराध गरकेो दिेखन आउने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र 
कारणसमेतबाट यी �ितवादीह� गणेश भ�ने तेजबहादरु 
कँुवर, बलबहादरु भ�ने बधुबहादरु पौडेल �े�ी, �काश 
भ�ने िनशान के.सी. र अमतृ कँुवरको उ� काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १ नं., १३(३) नं. र ऐ. ऐनको 
जबरज�ती करणीको महलको ३(३) नं. र ३(क) नं. 
को समेत कसरु गरकेो देिखए पिन सजायको हकमा 
यी �ितवादीह�लाई सोही ऐनको �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय गन� 
गरी फैसला भएकोले मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ८ नं. 
ले ज�मकैद भई सकेपिछ अ� सजाय नखािपने ह�दँा 
िमित २०७०।५।१८ मा भएको पनुरावेदन अदालत, 
बागलङुको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुछ�  भ�ने �ितवादीह� 
बलबहादरु भ�ने बधुबहादरु पौडेल, �काश भ�ने 
िनसान के.सी. र अमतृ कँुवरको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । 

पनुरावेदन नगरी बसेका गणेश भ�ने 
तेजबहादरु कँुवरको हकमा पेस ह�न आएको 
साधकसमेत मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट 
सदर ह�ने ठहछ�  । साथै मािथ उ�लेख भएको आधार 
कारणबाट �ितवादीम�येका फिण�� भ�ने फिल�� 
कँुवरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई 
भएको पनुरावेदन अदालत, बागलङुको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । िनजउपर समेत अिभयोग 
माग दाबीअनसुार सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

�ितवादीह� म�येका बलबहादरु भ�ने 
बधुबहादरु पौडेल �े�ी र �काश के.सी. भ�ने िनसान 
के.सी. मतृक �ित�ा पौडेलको हाडनातािभ�को 
देिखएको ह�दँा हाडनाता करणीको २ नं. बमोिजम थप 
सजाय ह�नपुन� भनी िलइएको माग दाबीका स�ब�धमा 
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पिन यी �ितवादीह� बलबहादरु भ�ने बधुबहादरु 
पौडेल �े�ी र �काश के.सी. भ�ने िनसान के.सी.लाई 
ज�मकैदको सजाय ठहर भइसकेकोले, द�ड सजायको 
८ नं. अनसुार सोतफ�  थप सजाय ग�ररहन ु पन� 
नदेिखने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ३१ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-RC-००९७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. मानबहादुर डाँगी 

जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी, मतृकका 
बाब ु कुलबहादरु खड्काले मौकामा अनसु�धान 
अिधकृतसम� जाहेरी दरखा�तलाई समथ�न ह�ने 
गरी गरकेो बयान बेहोरा, लास जाचँ �कृित मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदन, घटना�थलमा बरामद भएका 
सरसमानका स�दभ�मा �ितवादी मानबहादरु डागँीक� 
�ीमती पिव डागँीले ग�रिदएको सनाखत कागजसमेतका 
आधार �माणबाट मतृक तलुबहादरु खड्काको म�ृय ु
�ितवादी मानबहादरु डागँीको ब�दकुको गोलीबाट नै 
भएको भ�ने कुरा िववादरिहत �पमा पिु� ह�न आउने ।

�ितवादी मानबहादरु डागँीलाई िज�ला 
अदालत र पनुरावेदन अदालतले अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(१) 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो 
फैसला िमले निमलेको स�ब�धमा िवचार गदा� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १३(१) मा “धार भएको वा 
नभएको जोिखमी हितयार गै�ले हानी रोपी घोची 
�यान मारमेा .....सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । ��ततु 
म�ुाको घटनाको वारदातमा �ितवादी मानबहादरु 

डागँीले आ�नै साथमा रहेको अनमुित प�समेत 
नभएको भ�वा ब�दकुले आ�नै सगँ साथमा रहेका 
तलुबहादरु खड्काको घाटँीज�तो सवंेदनशील ठाउमँा 
गोली हानी घाइते भएका तलुबहादरु खड्कालाई 
उपचार गन� लैजानकुो साटो उ�टै घाइते अव�थामा 
छाडी भागेकोसमेतबाट िनज �ितवादीले अिभयोग माग 
दाबीअनसुारको कसरु अपराध गरकेो नै देिखने । 

तसथ� मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादी मानबहादरु डागँीको उ� काय� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १ नं. तथा १३(१) नं. 
िवपरीतको कसरु भएकाले सोही कसरुमा सोही ऐनको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर 
गरी स�ु िज�ला अदालतबाट िमित २०७४।२।३१ मा 
भएको फैसला सदर गन� गरी िमित २०७४।०५।२१ 
मा उ�च अदालत, सखु�तबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा पेस ह�न आएको साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १८

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१-CR-०९४९, लाग ु औषध खैरो हेरोइन, 
नेपाल सरकार िव. धम�राज रदैास चमार 

मौिखक �माण �माणका �पमा �ा� ह�नको 
लािग ��य� देखेको, सनेुको वा थाहा पाएको ह�नपुन� 
ह��छ । आफूले ��य� देखेको, सनेुको आधारमा थाहा 
नपाई अ�ले भनेको सनेुको आधारमा �य� गरकेो 
कुरालाई �माणका �पमा सामा�यतया िलन िम�ने 
नदिेखने । 

मौकामा बिुझएका �यि�ह�ले मौकामा 
ग�रिदएको कागजमा आफूह�ले यी ��यथ� / 
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�ितवादीले बरामदी लाग ुऔषध िब�� गरकेो भ�ने सनेुर 
पिछ ब�ुदै जादँा मा� थाहा पाएको हो भनी लेखाएको 
र सोही अनसु�धानको भनाइलाई पिन अदालतमा 
आई बकप� गरी समथ�न गन� नसकेको अव�थामा 
िनजह�को अनसु�धानको भनाइलाई �माणका �पमा 
िलई यी ��यथ� / �ितवादीलाई दोषी ठहर गन� िम�ने 
देिखन आएन । �यसैले मौकामा बिुझएका �यि�ह�को 
भनाइबाट यी ��यथ� / �ितवादीले कसरु गरकेो दिेखन 
आएको छ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

सहअिभय�ुह�ले यी ��यथ� / �ितवादीउपर 
पोल गरकेो भए पिन िनजह�को पोल अ�य कुनै 
िव�वसनीय �वत�� �माणह�बाट पिु� ह�न सकेको 
पाइदँैन ।  सह�ितवादीह�ले यी प�टु भ�ने धम�राज 
रदैासबाट लाग ुऔषध ख�रद गरकेो भने पिन िनजह�ले 
अनसु�धानमा र अदालतमा फरक फरक प�रमाण 
ख�रद गरकेो भनी उ�लेख ग�रिदएबाट िनजह�को 
पोल बेहोरा पिन आपसमा फरक परी िमलेको अव�था 
देिखदँैन । मौकामा बिुझएका �यि�ह�ले केबल 
सनेुको आधारमा मा� िनज �ितवादीले लाग ु औषध 
खैरो हेरोइन िब�� गरकेो भनेकोले मािथ उ�लेख 
भएअनसुार िनजह�को उ� भनाइलाई �माणका 
�पमा िलन िम�ने नदिेखने ।

�ितवादीबाट लाग ु औषध फेला नै नपरकेो 
ज�ता अव�थामा �माण प�ुयाउने भार �ितवादीमा 
नभई कसरु �मािणत गन� भार वादी प�मा नै रहन जाने 
र वादी नेपाल सरकार प�बाट पेस भएका �माणह�ले 
शङ्कारिहत �पले अिभयोग �मािणत ह�न सकेको 
अव�था नह�दँा �ितवादीलाई कसरुदार कायम गन� 
िम�ने नदिेखने । 

��यथ� / �ितवादीको सगँसाथबाट लाग ु
औषध तथा सोमा �माण ला�ने कुनै िचज व�त ुबरामद 
नभएको, मौकामा बिुझएका �यि�को भनाइ सनुेको 
आधारमा मा� भएको र सो भनाइ पिन अदालतमा 

समथ�न ह�न नआएको ज�ता कारणबाट यी �ितवादीको 
अनसु�धानको सािबती बयान र सह�ितवादीह�को यी 
�ितवादीउपरको पोल पिु� ह�न नसकेकोले �ितवादी 
प�टु भ�ने धम�राज रदैास चमारलाई आरोिपत कसरुमा 
कसरुदार मा�न िम�ने नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार, कारण र �माणह�बाट 
��यथ� / �ितवादी प�टु भ�ने धम�दास रदैास चमारले 
अिभयोग दाबी अनसुारको कसरु गरकेो पिु� ह�न 
नआएकोले िनजलाई अिभयोग दाबीअनसुार सजाय 
गन� ठह�याई स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।१२।११ को फैसला सो हदस�म उ�टी 
गरी िनज ��यथ� / �ितवादीलाई सफाइ िदने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित २०७१।३।२ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल मङिसर १० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७३-CI-११०६, अंश नामसारी, सीतादेवी 
शमा� ितिमि�सना िव. लवकुश के.सी.

सनाखत बेहोरा, सोको आधारमा वादीले 
�ा� गरकेो नेपाली नाग�रकताको �माणप� र 
पि�जकािधकारीको काया�लयबाट जारी भएको 
ज�मदता� �माणप�ह� अ�यथा भएको भ�ने 
देिखदँनै । एउटी आमाले �ितवादी वासदुवेसगँको 
स�ब�धका कारण रहेको गभ�बाट वादीको ज�म 
भएको हो भनी लेखाइिदएको बयान बेहोराले नाता 
स�ब�धको मामलामा अहम् �थान रा�ने ह�दँा 
व�तिुन� �माणको अभावमा ��ततु म�ुाको स�दभ�मा 
नाताको िवषयलाई िलएर वासदुवे ितिमि�सना 
�वयम् ले भनेको कुरालाई अ�यथा भ�नपुन� पिन 
नदिेखने ।

आफँैले गराएको ज�मदता� र आफँैले सनाखत 
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गरी नाग�रकता बनाई िदइसकेका कुरामा �ितवादी 
वासदुवे िववि�धत ह�ने नै देिखने ।

DNA परी�ण एउटा वै�ािनक प�ित 
हो । जसले नाता स�ब�धको िववादमा समेत 
अहम् भूिमका रा�दछ । �यसमा कुनै ि�िवधा 
देिखदँैन । तर �वयम् आफँैले सनाखत गरी नेपाली 
नाग�रकता िदलाउने, ज�मदता� �माणप� बनाउनेज�ता 
�.वासदेुव ितिमि�सनाको काय� र आचरण एवम् 
�यवहारबाट �ितवादीले �वीकारीसकेको देिखदँा सो 
िवषयमा �.वासदुवे ितिमि�सना �माण ऐनमा भएको 
दफा ३४ को �यव�थाअनसुार िवबि�धत रहेको अव�था 
भएकोले DNA परी�णको �ितवादीको माग �वाभािवक 
नभई उपय�ुसमेत देिखदँैन । िकनिक वादीले �ा� 
गरकेो नाग�रकता जनु �ितवादीको सनाखतको 
आधारमा िनजले �ा� गरकेा छन् । �ितवादी �वयम् को 
�यासले वादीको ज�मदता� �माणप� जारी भएको 
अव�था देिख�छ । नाता स�ब�ध कायम ह�नको लािग 
अ�यथा �मािणत नभएको ती �वत�� �माणह�को 
अि�त�वलाई िवनाकारण नजरअ�दाज गन� िम�ने 
देिखदँैन । �यितमा� होइन आमा �वयम् ले �ितवादी 
वासदुवे र मेरो स�ब�धको कारणबाट रहेको गभ�बाट 
लवकुशको ज�म भएको हो भनी लेखाएको कुराको पिन 
��ततु िमिसलमा आ�नै �थान रहेको पाइ�छ । एउटी 
आमाले भनी लेखाएको बेहोरालाई इ�कार गरी अ�यथा 
भ�नपुन� अव�था र ि�थितसमेत नदेिखने ।

सनाखत कागज, नेपाली नाग�रकताको 
�माणप�, ज�मदता� �माणप� र आमा िदलशेर 
पूजाले ग�रिदएको बयानज�ता �माणह�बाट वादी 
लवकुश �ितवादी वासदेुव शमा� ितिमि�सना र िदलशेर 
पूजाबीचको स�ब�ध भई ज�मेका छोरा ह�न् भ�ने कुरा 
देिखइसकेपिछ �मािणत भइसकेको कुरालाई �मािणत 
गन� अ� थप जाचँपड्ताल र खोजिबनको आव�यकता 
देिखदँैन । बाब-ुछोराको नाता ��ततु भएका �माणबाट 
�मािणत भइसकेपिछ DNA जाचँको थप कारबाहीको 

आव�यकता नदेिखने ।
िववाद िन�पणको लािग अ�य �माण 

यथे� नरहेमा� DNA परी�णको साहरा िलई 
िववादको िन�य�ल गन� वा�छनीय दिेख�छ । �यसैले 
नातास�ब�धी कुरामा यिकन ह�न DNA गराउनै पन� 
भनी पनुरावेदकले िलएको िजिकर, पनुरावेदकतफ� का 
िव�ान् कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न स�ने अव�था नरहने । 

तसथ� उि�लिखत आधार कारण र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतबाट वादी लवकुश र �ितवादी वासदेुव 
शमा� ितिमि�सनाको बीच बाब-ुछोराको नाता स�ब�ध 
कायम भई वादीले �ितवादी वासदेुव ितिमि�सनाबाट 
वादी दाबीबमोिजम ५ भागको १ भाग अशं पाउने 
ठह�याई नवलपरासी िज�ला अदालतबाट भएको स�ु 
फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
िमित २०७१।१०।२८ मा भएको फैसला मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल 
इित संवत् २०७५ साल असार २४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १९

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६९-CR-०५९०, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. धने�� राजवंशी 

पीिडताले अदालतमा आई बकप� गदा� 
�ितवादीले मलाई कहीकँतै करणी गरकेा छैनन्, वारदात 
िमित र समयमा �ितवादीले मलाई छुने, स�ुस�ुयाउने, 
समाउने ज�तो केही काय� गरनेन्, अनसु�धानको 
�ममा भएका कागजको बेहोरा स�ब�धमा मलाई 
थाहा भएन  भनी बकप� गरकेो अव�था पाइ�छ । 
साथै जाहेरवालासमेतले अदालतमा आई बकप� गदा�, 
जाहेरी िदएप�ात् ब�ुद ैजादँा �ितवादीले पीिडतालाई 
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करणी गरकेा होइनन् भनी थाहा पाएको भनी आ�नो 
भनाइ लेखाएको पाइ�छ । उपयु�� आधारह�लाई 
�ि�टगत गदा� पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�ने अव�था र ि�थित नदेिखने ।

पीिडताको हाइमन जाली INTACT रहेको 
तथा पीिडताको Vegina िभ� No any cells seen 
भनी उ�लेख भई राखेको अव�थामा करणी भएको 
भनी मा�न सिकने अव�था आउदैँन र करणी नै नभएको 
अव�थामा पीिडता चाहे बािलक होस् या नाबािलक 
�यसले केही असर गद�न र करणी नै नभएको अव�थामा 
कसैलाई दोषी मा�न सिकँदैन । िकनभने कसैलाई 
दोषी सािबत गन�को लािग �यसले कुनै अपराध गरकैे 
ह�नपुछ�  । अपराध नै घिटत नभएको अव�थामा कसैले 
कसैलाई घिटत नै नभएको अपराधको स�ब�धमा दोषी 
सािबत गन� वा सजाय गन� पिन िम�ने नदिेखने । 

�ितवादी आरोिपत कसरुमा �वत�� एवम् 
शंकारिहत तवरबाट पिु� �मािणत ह�न नसक� वादी 
प�का सा�ीकै बकप� तथा पीिडताकै मौकाको 
शारी�रक परी�ण �ितवेदनसमेतबाट अिभयोग दाबी 
खि�डत भई �ितवादीको िनद�िषताको िजिकर समिथ�त 
भई रहेको देिखन आउछँ । यस प�र�े�यमा िमिसल 
संल�न सम� �माणको व�तिुन� िववेचना नगरी म�ुाका 
एक प�बाट सकंलन गरकेो �माणको आधारमा मा� 
यी �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी कसरुदार 
ठह�याई िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(२) नं. तथा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११(३) समेतका आधारमा ४ वष� 
कैद सजाय ह�ने भनी स�ु झापा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।१।२० मा भएको फैसलालाई उ�टी 
गरी �ितवादी घने�� राजवंशीले आरोिपत कसरुको 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी पनुरावेदन 
अदालत, ईलामबाट िमित २०६९।३।११ मा भएको 
फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदिेखने ।

तसथ� पीिडताको हाइमन जाली INTACT 

रहेको तथा पीिडताको Vegina िभ� No any cells 
seen भनी उ�लेख भई राखेको अव�थामा करणी 
भएको भनी मा�न सिकने अव�था नभएको र करणी 
नै नभएको अव�थामा िनद�ष �यि�लाई दोषी मा�न 
निम�ने ह�दँा मािथ उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
जबरज�ती करणीको वारदात र घटना भएको भ�ने 
पिु� नभएको अव�थामा �ितवादी घने�� राजवशंीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठह�याई िनजलाई ४ 
(चार) वष� कैद सजाय गरी पीिडतालाई �.५०,०००।- 
(पचास हजार �पैयँा) �ितपूित�  भराइिदने भनी स�ु 
झापा िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०६८।१।२० 
को फैसलालाई उ�टी गरी �ितवादी घने�� राजवंशीले 
आरोिपत कसरुको अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०६९।३।११ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे�� ितवारी
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६९-CR-०६९०, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. चौितराज राईसमेत 

�ितवादी गोपी माया राईलगायतका अ�य 
�ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयानमा िनज मतृकको चाल चलन रा�ो नभई मतृक 
चतरुमान राईले गाउ ँ घरमा गाई व�तकुो दूध, दही, 
हासँ, कुखरुालगायतका ससाना चीजव�तहु� चोरी 
गन� र घरमा नआई बािहर बािहर भागी िहड्ँने गरकेोमा 
िमित २०६७।४।९ मा फेला परकेो ह�दँा िनजको बाब ु
नआउ�जेलस�मको लािग भा�न नस�ने गरी बाधेँर 
राखेकोमा बाधेँकै ठाउमँा िनज चतरुमान राईको म�ृय ु
भएको भ�ने देिखन आउछँ । �ितवादीह�ले अदालतमा 
बयान गदा� तथा घटना िववरणका �यि�ह�ले 
घटनाको बारमेा उ�लेख गदा� तथा व�तिु�थितका 
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मािनसह�ले व�तिु�थितका बारमेा �प� गदा�समेत 
यी �ितवादीह�ले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयान बेहोरालाई समथ�न गरकेो पाइएबाट र 
पो�टमाट�म �रपोट�बाट Most Probable cause 
of death is asphyxia due to ligature अथा�त् 
�ास��ासमा अवरोध भएको कारण म�ृय ुभएको भ�ने 
उ�लेख भएको देिखदँा मतृकको म�ृय ु�ाकृितक नभई 
�ितवादीह�ले मतृकलाई लामो समयस�म बाधँी छाडी 
गएको अव�थामा पीडा भई सोही पीडाको कारणले 
म�ृय ुभएको देिखन आउने ।

�ितवादीह�को कुनै आपरािधक काय�मा 
संल�न रहेको दिेखए कसरुदार कायम गन� मनसाय त�वको 
िव�मानता �माणह�बाट नै दिेखनपुछ�  तर ��ततु 
म�ुाको वारदातमा �ितवादीह�को मान� मनसायस�मको 
आपरािधक मनसाय रहेको त�य वादी प�बाट �वत�� 
र व�तिुन� �माणह�बाट पिु� गराउन सकेको पिन 
पाइदँैन । मान�को लािग कुनै पूव�योजना बनाएको नदेिखई 
मतृक छोराले नै गन� गरकेो गलत काय�मा सधुार गन� 
छोरालाई स�झाउन िनिम� बाब ुनआउ�जेलस�मको 
लािग यी मतृक भा�न नपाउने गरी बाधँेर रा�ने 
�ममा िनसािसएर मतृकको म�ृय ु भएको दिेखएको 
अव�थामा �ितवादीह�ले गरकेो कसरुज�य काय�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को दायरािभ� पछ�  
भ�न ु�यायसङ्गत देिखन नआउने ।

मतृक र �ितवादीह�बीच कुनै पूव��रसइवीलाग 
रहेको देिख�न । मतृकलाई मान� कुनै पूव� सोचाइ, 
योजना एवम् तयारी रहेको दिेख�न । मतृकको गलत 
आचरणलाई सधुान� हेतलेु िनजले गाउ ँ घरमा गाई 
व�तकुो दूध, दही, हासँ, कुखरुालगायतका ससाना 
चीजव�तहु� चोरी गन� गरकेो अव�थामा िनजलाई 
सचेतस�म गराउने उदे�य राखी आ�नै घरको बािहरी 
दलानको थाममा खराने काठको िक�ला बाधँी सोही 
िक�लामा टसाई बाधेँको कारण मतृकको म�ृय ु ह�न 
स�ने नदेिखए पिन सोही कारणले मतृकको म�ृय ुभएको 

अव�थाले वारदातको प�ृभूिम अव�था र प�रि�थित 
मनसायय�ु र आवेशले �े�रतको �कृितको नभई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. बमोिजम 
भिवत�यको कसरुको दायरािभ� पन� देिखन आउने । 

अतः िववेिचत आधार �माणबाट तथा 
मनसाय त�वको अभावमा आ�नै छोरालाई आमासमेत 
भई होस नप�ुयाई बाधँछादँ गरकेो कारणबाट मतृकको 
म�ृय ु भएको देिखदँा �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गन� गरी भएको 
सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी यी 
�ितवादीह� चौितराज राई, मिच�� कुलङु, बस�त 
कुलङु, जोङबधुन कुलङु र गोपीमाया राईसमेतलाई 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं. को कसरुमा ऐ. को ६(२) 
नं. बमोिजम जनही २ वष� कैद र �.५००।- ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित 
२०६९।१।२० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे�� ितवारी
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-०४५१, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, िकरण नेपाल िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले िमित २०६९।३।१८ मा �ी कृ�ण 
�े�लाई ग�रिदएको िलखतमा म िकरण नेपालले �ी 
कृ�ण �े�बाट आजैको िमितमा वैदेिशक रोजगारको 
लािग साइ�स देशमा पठाई होटलमा कामसमेत 
लगाई िदने भनी �.७,००,०००।- िलएको ठीक 
साचँो हो भनी लेखी सहीछाप गरी िदएको िलखत र 
िनज �ितवादीले नै िमित २०६९।३।१८ मा नै �ी 
कृ�ण शाही खडगीलाई ग�रिदएको िलखतमा म िकरण 
नेपालले �ी कृ�ण शाही खडगीबाट आजैको िमितमा 
वैदेिशक रोजगारको लािग साइ�स दशेमा पठाई 
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होटलमा कामसमेत लगाइ िदने भनी �.७,५०,०००।- 
िलएको ठीक साचँो हो भनी लेखी सही छाप ग�रिदएको 
िलखतका स�ब�धमा कही कतै उजरु बाजरु नगरकेो 
वा स�बि�धत अड्डा अदालतमा म�ुासमेत नगरकेो 
अव�थाले उ� िलखतलाई यी �ितवादीले �वीकार 
नै गरकेो देिखयो । �यसैगरी यी जाहेरवालाह�ले 
अदालतमा आई बकप� गदा� िनज �ितवादीले हामी 
जाहेरवालाह�लाई साइ�सको होटलमा काम गरबेापत 
७५० यरुो ह��छ भनेर िभषा तथा क��या�ट पेपर 
देखाई वैदेिशक रोजगारमा पठाउन भनी म �ीकृ�ण 
�े�बाट �.७,००,०००।- र म �ीकृ�ण शाही 
खड्गीबाट �.७,५०,०००।- िलई िलखतबमोिजम 
वैदेिशक रोजगारमा नपठाई रकमसमेत िफता� नगरकेो 
भनी मौकाको जाहेरीलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरी 
राखेको अव�थामा यी �ितवादीले वैदिेशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० िवपरीतको काय� गरकेो 
अव�था दिेखन नआउने ।

�ितवादीले अनसु�धान अिधकृतसम� तथा 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा बयान गदा� मैले 
क�स�टे�सीको इजाजत मा� िलएको हो वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय स�चालनको लािग इजाजतप� 
िलएको छैन भनी बयान गरकेो दिेख�छ भने अक�तफ�  
�ितवादीले जाहेरवालाह�लाई िमित २०६९।३।१८ 
मा गरी िदएको िलखतमा साइ�समा काम लगाइिद�छु 
भनी बेहोरा उ�लेख गरी रकम िलई िलखतसमेत 
ग�रिदएको दिेखदँा िनज �ितवादीले िवना इजाजत 
जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक रोजगारको लािग नै 
साइ�स पठाउन लागेको भ�ने  कुरा पिु� भइराखेको 
आधारसमेतबाट िनज �ितवादीले वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० िवपरीतको काय� गरकेो 
छैन भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

जाहेरवालाह� िवदशे पगुी सकेका अव�था 
छैन भने �ितवादीले अदालतमा गरकेो बयानमा यी 

�ितवादीको १ जना ब�चा १४ मिहनाको र अ�य 
२ जना ब�चाह� पिन १० र ११ वष�को मा� रहेको 
देिखदँा यी �ितवादीलाई वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा ४३ बमोिजम २ वष� कैद र �.१,५०,०००।- 
तथा िलखत बमोिजमको रकम �.१४,५०,०००।- 
र सोको ५०% �ितशतले ह�ने हजा�ना रकमसमेत 
�ितवादीबाट भरी पाउने ठह�याई वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०७०।२।१९ मा भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः यी �ितवादीले वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालनको लािग इजाजतप� निलएको र 
वैदेिशक रोजगारको लािग साइ�स देशमा पठाई होटलमा 
कामसमेत लगाइिद�छु भनी �.१४,५०,०००।- 
�पैया ँ िलई िलखत गरकेो तथा िनजले अनसु�धान 
अिधकृतसम� बयान गदा� साइ�समा काम लगाइिद�छु 
भनी यी जाहेरवालाह�सगँ �.१४,५०,०००।- 
िलएको भनी कसरुलाई �वीकारी बयान गरकेो तथा सो 
बेहोरालाई पिु� गन� गरी यी जाहेरवालाह�ले वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणमा बकप� गरकेो देिखदँा 
�ितवादीले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० 
िवपरीतको कसरु अपराध गरकेो कुरा िमिसल सलं�न 
कागज �माणह�बाट पिु� ह�न आएकोले यी �ितवादी 
िकरण नेपाललाई २ वष� कैद र �.१,५०,०००।- (एक 
लाख पचास हजार) ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाह�ले 
िलखतबमोिजमको रकम �.१४,५०,०००।- (चौध 
लाख पचास हजार) र सोको ५०% �ितशतले 
ह�ने हजा�ना रकमसमेत �ितवादीबाट भरी पाउने 
ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७०।२।१९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दीपे�� ितवारी
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभुम् । 
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४
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CR-१३५५, आगोलागी, 
नेपाल सरकार िव. सोनेलाल महतोसमेत 

�ितवादीह�ले रामिवनय महतोको कटघेरामा 
आगो लगाई रहेको हामीले देखेको हो भनी मौकामा 
कागज गन� भोला राय, सरोज दास, भिगया दवेी दास 
र राम�दय महतोसमेतले सो वारदात तथा आ�नो 
बेहोरालाई पिु� एव ं �मािणत गन� हेत ु अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरकेो देिखदँनै । उ� घटना 
िववरणका स�ब�धमा कागज गन� ई��देव वैठा, रामव�ृ 
महतो, िकशोर राउत र िभमकुमार सापकोटालगायतका 
�यि�ह�ले यी �ितवादीह�ले रामिवनय महतोको 
कटघेरामा आगो लगाएको भनी सनुी थाहा पाएको भ�ने 
बेहोरा लेखाएको र सो बेहोरालाई पिु� गन� वादी प�ले 
अ�य �वत�� सबतु �माण पेस गन� सकेको नदिेखदँा 
शंकाको भरमा मा� यी �ितवादीह�लाई दोषी ठहर गन� 
िम�ने नदिेखने ।

अनमुान, आशंका र जाहेरवालाको जाहेरी 
बेहोराको आधारमा मा� कुनै पिन �यि� आपरािधक 
काय�मा सलं�न छ नै भनी िन�कष� िनका�न ु�यायोिचत 
ह�दँनै । �ितवादीको कुनै आपरािधक काय�मा संल�न 
रहेको देिखए िनजह�को सलं�नता संकिलत 
�माणह�बाट शंकारिहत तवरले ठोस त�यय�ु 
आधार �माणह�बाट �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ अनसुार पिु� �मािणत भएको ह�नपुद�छ तर ��ततु 
म�ुाको वारदातमा �ितवादीको संल�नता रहेको त�य 
वादी प�बाट �वत�� र व�तिुन� �माणह�बाट 
पिु� गराउन सकेको पिन पाइदैँन । यस अव�थामा 
�ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको १ नं. 
र ४ नं. बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो भनी भ�न 
कानूनसङ्गत देिखन नआउने ।

तसथ� �ितवादी उ� घटना वारदातमा 
आ�नो सलं�नता नरहेको भनी इ�कारी रहेको र वादी 

प�ले सो घटनालाई पिु� गन� सा�ी सबदुलगायतका 
कुनै ठोस सबतु �माण पेस गन� नसकेको तथा 
�ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको १ नं. र 
४ नं. को कसरु अपराध गरकेो कुरा िमिसल सलं�न 
कागज �माणह�बाट पिु� ह�न नआएकोले ठोस सबदु 
�माणको अभावमा यी �ितवादीह� सोनेलाल महतो, 
वीर�े� महतो, हर�े� महतो र जयनारायण महतोलाई 
मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको महलको १ नं. र ४ 
नं. बमोिजम कसरुदार ठह�याई जनही ६ मिहना 
कैद र िबगो �.१,३५,०००।– �ितवादीह�बाट 
दामासाहीले भराउने गरी स�ु सला�ही िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।२।२२ मा भएको फैसला 
उ�टी गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
२०७०।५।१९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे�� ितवारी
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०३१२, जबरज�ती 
करणी उ�ोग, नेपाल सरकार िव. सव�श लोिनया 

पीिडत अदालतमा समेत उपि�थत भई 
बकप� गदा�  �ितवादीले आ�नो क��  खोली मोबाइलमा 
फोटो देखाई मलाई काखमा राखेको हो र पछाडी 
िलङ्ग लगाएको हो भ�ने बेहोरा लेखाई मौकामा गरकेो 
कागजलाई पिु� गरकेो देिख�छ । �यसैगरी जाहेरवाली 
सबाना खानले अदालतसम� आई आ�नो जाहेरीमा 
भएको बेहोरा र सहीछाप मेरो नै हो भनी सनाखत 
गरी बकप� गरकेोसमेतका आधार �माणह�बाट 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी उ�ोग 
गरकेो पिु� ह�न आउने । 

�ितवादीको उमेर वारदात ह�दँाको िमित 
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२०७१।४।२ स�म १४ वष� १० मिहना ७ िदन 
रहेको दिेखदँा िनज �ितवादी १४ वष� पूरा भई १६ 
वष� ननाघेको अव�थामा ५ वष� उमेरक� पीिडतालाई 
१४ देिख १६ वष�बीचको उमेरका पीडकले जबरज�ती 
करणी उ�ोगको कसरु अपराध गरकेो देिखयो । यस 
अव�थामा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
३(६) नं. बमोिजम ह�ने सजायको आधा सजाय 
गनु�पन�मा सो नगरी जबरज�ती करणी महलको ३(१) 
नं. बमोिजम उमेर पगेुको �यि�सरह �यूनतम् १० 
(दश) वष�को आधा अथा�त् ५ (पाचँ) कैद सजाय ह�ने 
ठह�याएको िमित २०७१।७।१६ को स�ु कैलाली 
िज�ला अदालतको फैसलालाई केही उ�टी गरी 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) 
बमोिजम २ वष� ६ मिहना कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, िदपायलको िमित २०७२।१।२३ 
को फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

तसथ� ��ततु म�ुामा संकिलत त�य, �माण, 
अनसु�धानको काम कारबाही तथा �ितवादीको कसरु 
गदा�को उमेर अव�थालाई समेत िवचार गदा� िनज 
�ितवादीलाई जबरज�ती करणी महलको ३(६) नं. 
बमोिजम ह�ने सजायको आधा सजाय गनु�पन�मा सो 
नगरी जबरज�ती करणी महलको ३(१) नं. बमोिजम 
उमेर पगेुको �यि�सरह �यूनतम् १० (दश) वष�को 
आधा अथा�त् ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई 
स�ु कैलाली िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी 
गरी बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(३) बमोिजम २ वष� ६ मिहना कैद सजाय ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित 
२०७२।१।२३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे�� ितवारी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभुम् । 


