
  

वैशाखवैशाख  ––  ११  
  

 

  
पाि�क �काशनपाि�क �काशन  

  
  
  

वष� २वष� २९९,,  अङ्क अङ्क ११  पूणा�पूणा�ङ्कङ्क  ६६६६७७  

  
  
  

 
  
  
  

�काशक�काशक  

ससव�व��च अदालत�च अदालत  
रामशाहपथरामशाहपथ,,  काठमाड�काठमाड�  

फोन फोन नंनं. . ४२००७२८४२००७२८,,  ४२००७२९४२००७२९,,  ४२००७५०४२००७५०  EExxtt..२५१२५१११  (स�पादन)(स�पादन),,  २५१२५१४४  (छापाखाना)(छापाखाना),,  २१३१२१३१  ((िबिब��)��)  

�या�सः �या�सः ४२४२००७४९००७४९,,  पो.व.पो.व.नंनं. २. २०४३८०४३८  

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp,,  WWeebb::  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

  

२०७२०७७७,,  वैशाखवैशाख  ११--१५१५ 



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

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  सपना �धान म�लसपना �धान म�ल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिजमु�य रिज��ा��ार �ी र �ी नृप�वज िनरौनृप�वज िनरौलाला,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेयपदम�साद पा�डेय,,  ��ितितिनिनिधिध,,  महामहा�या�यायायािधिधवव�ा�ाकोको  काया�काया�लयलय  --  सद�यसद�य  
रिजरिज��ा��ार �ी र �ी नारायण�सानारायण�सादद  प�थीप�थी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी ���साद ���साद पो�ेलपो�ेल,,  कोषा�य�कोषा�य�,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन        --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीखगे���साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बारसव��च अदालत बार  एएसोसोिसिसएएसनसन  --  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजिवजयय  िसंिसंह ह िसजािसजापपितित,,  िडनिडन,,  ि�भुि�भुवन िव�िव�ालयवन िव�िव�ालय,,  कानून संकायकानून संकाय      --  सद�यसद�य  
सहरिजसहरिज��ा��ार �ी र �ी भीमकुमार ��ेभीमकुमार ��े, सव��च अदालत, सव��च अदालत                --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद राम�साद पौडेलपौडेल  

  

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

शाखा शाखा अअिधिधकृकृतत  �ी �ी देदेवीवी  चौधचौधरीरी  
शाखाशाखा  अिधअिधकृकृत �ीत �ी  िवकाश कुमार रजकिवकाश कुमार रजक  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेलने� �साद पौडेल  
क��यटुरक��यटुर  अिधकृत �ीअिधकृत �ी िव�म �धान िव�म �धान  
ना.स.ु �ी गीता ना.स.ु �ी गीता लुइटेँललुइटेँल  
ना.स.ु �ी यशोदा िनरौलाना.स.ु �ी यशोदा िनरौला  
िस.कं.िस.कं.  �ी �ुव सापकोटा�ी �ुव सापकोटा  
क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी काया�लय सहयोगी �ी�ी  राजेशराजेश  ितितममि�सि�सनाना  

  

भाषाभाषािविवद्द्  ::  �ी�ी  रामच��रामच��  फुफुयालयाल  
  

िबिब����  शाशाखाखा  
ना.स.ु�ी अजु�न चौधरीना.स.ु�ी अजु�न चौधरी  
  

मु�मु�ण शाण शाखामा काय�रत कम�चारीह�खामा काय�रत कम�चारीह�    
म�ुण अिधकृतम�ुण अिधकृत  �ी �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायिसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण मण महहज�नज�न  
िसिनयर �ेसिसिनयर �ेस�या�यान न �ी�ी  योयोगग�साद पो�साद पोखखरेरेलल  
िसिनयर िसिनयर मेमेकाकािनिन�स�स  �ी�ी  िनिनम�ल बयलकोटीम�ल बयलकोटी  
ससहाहाययक िडजायनर �ी रसनाक िडजायनर �ी रसना ब�ा ब�ाचाचाय�य�   
क�पोिजक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
िसिनयर �ेस�यान �ी अजु�िसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरेन िघिमरे  
�े�ेस�यान �ीस�यान �ी  केशवबहादुकेशवबहादुरर  िसटौिसटौलाला  
बकुबाइ�डर �ीबकुबाइ�डर �ी अ�यु अ�युतत��सासादद  सुसुवेवेदीदी  
बकुबाइ�डर �ीबकुबाइ�डर �ी  गंगा थागंगा थापापा  
बकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धरबकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धर  

 

िविभ� न इजलासह�बाट स�पादन शाखामा �ा� भई यस अङ्कमा  
�कािशत िनण�य / आदेशह� 

संय�ु इजलाससंय�ु इजलास  ११  
इजलास नं. १इजलास नं. १  ६६  
इजलास नं. २इजलास नं. २  ८८  
इइजलास जलास नंनं. ३. ३  ६६  
इइजजलालास स नं. ४नं. ४  १२१२  
इजलाइजलास स नं. नं. ५५  १०१०  
इजलासइजलास  नं. नं. ६६  ४४  
इजलाइजलास नं. ८स नं. ८  ८८  
इइजलाजलास नंस नं. ९. ९  ५५    
ज�माज�मा  ६०६०    

  
  
इजलास इजलास नं.नं.  ११११  ५५  
इजइजलास नं. लास नं. ११२२  ३३  
इजलास नं. १इजलास नं. १३३  ७७  
इजलास नं. १इजलास नं. १६६  ४४  
  
      
  
ज�माज�मा  १९१९

कूल कूल ज�माज�मा  ६०६०  ++  १९१९  ==  ७९७९  



 

  
  
  

नेपाल कानून पि�का  
मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदेिख 

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७७, वैशाख – १, पृ� १ 

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

सूचना 

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

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

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

स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी, ०७२-CR-०२५८, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. �मोद महतो नुिनयासमेत

पनुरावेदक �ितवादी अजय यादवले मतृकलाई 
कुटिपट गदा�समेत मतृकको म�ृय ुभएको वारदातलाई 
मनसायपूव�क योजना बनाई कत��य गरकेो मा�न ु
कानूनस�मत ह�दँनै । कानूनमा �यव�था भएबमोिजम 
नै कानूनको �योग गनु�  नै वा�तिवक िवधाियक� 
मनसायअन�ुपको काय� ह�ने ह�दँासमेतका आधार 
र कारणबाट पनुरावेदन अदालत िवराटनगरले 
पनुरावेदक �ितवादी अजय यादवलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३ नं. को दहेाय १ बमोिजम 
सजाय गरकेो िमित २०७१।९।२ को फैसला िमलेको 
देिखएन । तसथ� पनुरावेदक �ितवादी अजय यादवको 
हकमा उ� िमितको फैसला केही उ�टी भई पनुरावेदक 
�ितवादीलाई ऐ. महलको ६ नं. को देहाय ४ बमोिजम 
२ वष� कैद सजाय र �.५,००।– ज�रवाना ह�ने । 

स�ु अदालतले ��यथ� �ितवादीह� �मोद 
महतो निुनया, िवजय तामाङ, स�यनारायण महतो, 
गोपाल, रमेश महतोलाई िमित २०६९।८।१९ मा एव ं
ब�का भ�ने अिनल यादव, बस�त म�डल, �ीलाल 
भ�ने �ी�साद महतो र मोहमद रहमतलाई स�ु 
अदालतले िमित २०७०।११।२० मा सफाइ िदएको 
फैसला पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट �मशः 
िमित २०७१।११।२९ मा र िमित २०७१।११।२९ मा 
सदर भएको देिख�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ बमोिजम ��यथ� �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु 
गरकेो �माण प�ुयाउने भार पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको हो । तदन�ुप हेदा� म�ुना �वण�कारको 
म�ृय ुभएको त�यमा िववाद छैन । उ� म�ृयमुा ��यथ� 
�ितवादीह�को पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदक 

�ितवादी अजय यादवसरहकै भूिमका र संल�नता 
रहेको कुरा पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले �माण 
प�ुयाई पिु� गन� सकेको नदिेखने । 

कुनै �यि�उपर अिभयोग लगाउन ुमा� पया�� 
ह�दैँन । अिभयोग दाबी पिु� पिन गनु�  पन� ह��छ । मौकामा 
��यथ� �ितवादीम�येका �मोद महतो निुनया र 
पनुरावेदक �ितवादी अजय यादवले वारदातमा ��यथ� 
�ितवादीह�को समेत भूिमका र सलं�नता िथयो भनी 
बयान गरकेो भए पिन वादी नेपाल सरकारले ��यथ� 
�ितवादीह�को भूिमका र संल�नता रहेको कुरा पिु� 
गन� सकेको देिखदँनै । जाहेरवाला, घटना िववरण 
कागज, व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�ले पिन 
��यथ� �ितवादीह�को संल�नता रहको भनी बकप� 
गन�सकेको देिखदँनै । मतृकको टाउकोमा चोटपटक 
लागेको देिखए पिन ��यथ� �ितवादीह�ले गरकेो 
�हारबाट �यो चोट लागेको देिखएको छैन । पनुरावेदक 
�ितवादी अजय यादवको �हारबाट चोट पटक 
लागेको कुरा िनजको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयानबाट देिख�छ । �यसरी चोट पटक �हार गन�लाई 
२ वष� कैद सजाय र �.५००।– ज�रवाना भएको 
स�ब�धमा मािथ िववेचना भइसकेकोसमेतका आधार 
र कारणबाट पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०७१।९।२ र िमित २०७१।११।२९ को फैसला 
अ�यथा नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी अजय यादवलाई पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरले िमित २०७१।९।२ मा कसरुदार 
ठहर गरकेो फैसला सो हदस�म केही उ�टी भई 
िनजलाई २ वष� कैद सजाय र �. ५,००।– ज�रवाना 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह� �मोद महतो निुनया, गोपाल 
महतो, स�यनारायण महतो, िवजय तामाङ एवं रमेश 
महतोलाई िमित २०७१।९।२ सफाइ िदएको फैसला 
सो हदस�म सदर ह�ने ठहछ�  । �यसैगरी ब�का भ�ने 
अिनल यादव, बस�त म�डल, मोह�मद रहमत र 
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�ीलाल भ�ने �ी�साद महतोलाई िमित २०७१।११।९ 
मा सफाइ िदएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िभमबहादरु िनरौला 
इित संवत् २०७४ साल माग� २६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७२-CI-०२७४, परमादशे, 
जयपाली कनोिजया िव. नापी काया�लय, बाँके

मेर ै बबुाले ख�रद गरी िलएको आ�नो 
�ववासी ज�गा भएकोले भलु सधुार गरी आ�ना नाममा 
दता� ग�रपाउ ँभनी नापी काया�लयसम� िनवेदन िदने 
यी पनुरावेदकको उ� ज�गामा िनिव�वाद हकभोग 
रहेको देिखदँैन भने उ� िववािदत ज�गा हालस�म 
िविधवत् �पमा �यि�का नाममा दता�  पिन भइसकेको 
अव�था नदिेखएकोले दता� �े�ता कायम भएका बखत 
कानूनबमोिजम ह�न स�ने नै देिखने ।  

िनवेदकले िदएको िनवेदनउपर िनण�य ह�न 
��ततु पनुरावेदन प�मा उ�लेख ग�रएका ��यथ�ह�ले 
आव�यक काम कारबाही नगरबेाट नभई उपयु�� 
ऐनबमोिजम नेपाल सरकारबाट िनवेदनमा उ�लेख 
ग�रएको �कृितका ज�गाका स�ब�धमा िनण�य गन� 
गरी बाकेँ िज�लाको हकमा हालस�म कुनै अिधकारी 
नतोिकएको वा सिमित गठन नभएको अव�थामा 
��यथ�ह�ले ��ततु पनुरावेदन मागबमोिजमको काम 
कारबाही अिघ बढाउन स�ने अव�था नदेिखने ।

अत: उपयु�� त�य एवं �माणसमेतका 
आधारमा ��ततु म�ुामा पनुरावेदन मागबमोिजम 
��यथ�ह�का नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�नस�ने अव�था नदिेखदँा िनवेदन बेहोराबमोिजम 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदशे जारी गन� 

निम�ने भनी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०७१।८।१७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी 
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७३-WO-११६१, उ��ेषण, 
िभखनी देवी यादव िव. उ�च अदालत जनकपुर, 
राजिवराज इजलास, स�री राजिवराज

म�ुाको काम कारबाहीका �ममा भएको 
अ�तरकालीन आदेश बे�रतको भएको वा हद�यादको �� 
उठेको अव�थामा मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोिजमको 
िनवेदनमाफ� त उपय�ु िनकास िदने ग�रएकोमा ��ततु 
िनवेदनमा उठाइएको सवाल म�ुाको काम कारबाहीका 
�ममा भएको अ�तरकालीन आदेशउपरको नभई 
भूिमसधुार काया�लयले भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को 
दफा २६(१) बमोिजमको कारबाहीमा मोहीको लगत नै 
क�ा ह�ने गरी ग�रएको अि�तम िनण�यउपरको सवालमा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं.बमोिजमको िनवेदन उ�च 
अदालतमा दायर गरकेो देिखन आउने । 

भूिमस�ब�धी ऐनको �यव�थाबमोिजम भूिम 
सधुार काया�लयले गरकेो अि�तम िनण�यउपर उ�च 
अदालतमा पनुरावेदन गनु�  पन�मा उ� काया�लयले गरकेो 
अि�तम िनण�यलाई पिन म�ुामा भएको अ�तरकालीन 
आदशेसरह ठानी मलुकु� ऐन, अ.बं १७ नं. बमोिजम 
उ�च अदालतमा िदएको िनवेदन कानून�ारा िनधा��रत 
�ि�या अवल�बन गरी िदएको िनवेदन हो भ�न िम�ने 
देिखन नआउने । 

अत: मोही लगत क�ा गन� गरी भूिमसधुार 
काया�लयले गरकेो िनण�यउपर मलुकु� ऐन, अ.बं १७ 
नं. बमोिजम िनवेदन िदएको देिखदँा अि�तम भएको 
िनण�यउपर पनुरावेदन िदन ु पन� वा अ�य वैकि�पक 
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उपचारतफ�  जान ुपन�मा भूिम सधुार काया�लयबाट मोही 
लगत क�ा गन� गरी भएको िनण�यउपर मलुकु� ऐन, अ.बं 
१७ नं. को रोहबाट हे�रने िवषय नभएको ह�दँा ��ततु 
िनवेदनमा उ�च अदालत राजिवराज इजलासबाट 
भएको िमित २०७३।११।१९ को आदेश गैरकानूनी 
मा�न िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर : च��शेर राना
इित संवत् २०७५ साल जेठ ९ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७३-CI-०२१३, 
िनषेधा�ा, िभखनीदेवी यादव िव. 
राजिकशोर साहसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-१२४७, ०६८-CR-१२७७ 
र ०६९-CR-००२९, ग�डा मारी खाग िब�� �यवसाय, 
नेपाल सरकार िव. िदलबहादुर गु�ङ, िदलबहादुर 
गु�ङ िव. नेपाल सरकार र ह�रबहादुर िव�कमा� िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादी ग�डा मान� काय�मा ��य� संल�नता 
रहेको भनी अिभयोग दाबी रहेको पाइदैँन । अनसु�धान 
अिधकारीसम� सह�ितवादी सानो तामाङ भ�ने 
सरु�े� िस�दनले गरकेो बयानमा २०६२ साल असार 
/ �ावणितर एक भाले ग�डा र २०६२ पौषमा एक 
पोथी ग�डा मारी खाग िनकाली �या�बो ग�ुङलाई 
�.४,२५,०००।- मा िब�� गरकेो बेहोरा पोल गरी 
बयान गरकेो देिखन आउछँ । �य�तै अका� सह�ितवादी 
िवरबहादरु कुमालले सानो तामाङ भ�ने सरु�े� िस�दनले 
गरकेो बयानका बेहोरामा सहमित जनाउदँै उ� खाग 
�या�बो ग�ुङलाई बेची सोबापत सानो तामाङले 
आफूलाई �.२०,०००।- िदएको त�य �वीकार गरी 
�या�बो ग�ुङलाई खाग िब�� गरकेो त�यको पिु�ट 
गरकेो देिखन आउछँ । आरोिपत �ितवादी �या�बो 

ग�ुङले उि�लिखत सह�ितवादीह�को पोल उजरुमा 
इ�कार रही बयान गर े तापिन सानो तामाङ भिनने 
सरु�े� िस�दनसगँ िचनजान र आिथ�क कारोबार रही 
आफूले सापटी िदएको �.५०,०००।- िफता� मा�दा 
निदएको �रसइवीले आफूलाई पोलेको कुरा उ�लेख 
गरी बयान गर ेतापिन िनजले सापटी िदएको त�यलाई 
पिु� गन� अ�य थप �माण पेस गन�सकेको नदेिखदँा 
खाग िक�नेस�मको कसरुमा यी �ितवादीको संल�नता 
रहेको त�य �प� भएको पाइने । िमिसल संल�न मतृ 
ग�डाको घटना�थल �कृित मचु�ुका, िशवनारायण 
साहको जाहेरी �ितवेदन, सह�ितवादीह� सानो 
तामाङ भ�ने सरु�े� िस�दन, िवरबहादरु कुमाल र 
ियनै �ितवादीसमेतको िचतवन राि��य िनकु�ज, 
काया�लयका �मखु संर�ण अिधकृतसम� गरकेो 
बयानसमेतको आधारमा यी �ितवादीले राि��य 
िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को 
दफा १९(१) को कसरु गरकेो त�यमा िववाद 
नरहने । स�ु िचतवन राि��य िनकु�ज काया�लयले १० 
वष� कैद र �.५०,०००।- ज�रवानाको सजाय गरकेोमा 
कसरुको �कृित हेरी हदैस�म सजाय गन� नपन� भनी 
पनुरावेदन अदालतले कैदको हकमा ५ वष� ९ मिहना र 
ज�रवानाको हकमा स�ुले गरकेो सदर ह�ने भनी गरकेो 
फैसला अ�यथा नदेिखने । 

कसरुको मा�ाको अनपुातमा सजाय गनु�  
नै �यायको उ�े�य रहेको ह��छ । कसरुको मा�ाको 
अनपुातमा सजाय नगरी हदैस�म सजाय गदा� 
द�डनीितको उ�े�य पूरा ह�न नस�ने ह�दँा कसरुको 
मा�ा र सजायिबच सामा�ज�यता ह�न ु ज�री 
ह��छ । पिहलो पटकका कसरुदार र पटके कसरुदारलाई 
हदैस�म सजाय गन� �यायोिचत नह�नकुा साथै कानूनको 
उ�े�यअन�ुप समेत ह�न स�दैन । यसथ� �विववेक�य 
अिधकार �योग गरी सजाय गदा� कसरुदारले िनवा�ह 
गरकेो भूिमकालाई �ि�गत गरी ग�रन ुज�री ह�न जाने । 

तजिबजी अिधकारको �योग गदा� आरोिपत 
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�यि�ले गरकेो कसरुको मा�ा तथा गा�भीय� र कानूनले 
ह�न स�ने सजायको िबचमा उिचत िव�ेषण र स�तलुन 
कायम गनु�  नै कानून र �यायको उ�े�य रहेको ह�ने । 

�ितवादी �या�वो भ�ने िदलबहादरु ग�ुङले 
ग�डालाई मान�, सोको खाग िनका�ने, सोको िब�� 
काय�मा ��य� �पमा संल�न रहेको भ�ने आरोप 
देिखदँैन । अ�य �ितवादीले ग�डा मा�रसकेपिछ सो 
िब�� गन� स�दभ�मा आिथ�क लाभ िलनेस�मको काय�मा 
संल�न रही कसरु गरकेोस�म दिेखन आउछँ । असमान 
कसरुको लािग समान सजाय िनधा�रण गनु�  सजाय 
िनधा�रण गन� तजिबजी अिधकारको �ि�टले उपय�ु 
ह�न स�दनै । �यसैले कसरुबमोिजमको सजाय िनधा�रण 
गदा� अपराधको गा�भीय� र सोबाट पन� स�ने असरलाई 
समेत �ि�गत गरी सजायको मा�ा िनधा�रण गनु�  सजाय 
िनधा�रणस�ब�धी िस�ा�त तथा �याियक �ि�टकोणले 
उपय�ु ह�न जाने । तसथ�, उि�लिखत त�य, 
ग�रएको िववेचना, �चिलत कानूनी �यव�था, यस 
अदालतबाट �ितपािदत उि�लिखत कानूनी िस�ा�त 
तथा कसरुबमोिजमको सजाय िनधा�रण गन� �याियक 
अ�यासको �ि�टले यी �ितवादीलाई िचतवन राि��य 
िनकु�ज, काया�लयका �मखु संर�ण अिधकृतले कसरु 
कायम गरी राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण 
ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को कसरुमा २६(१) 
बमोिजम गरकेो सजाय केही उ�टी गरी ५ वष� ९ मिहना 
कैद सजाय र �.५०,०००।- ज�रवाना गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेकै देिखने । 

�ितवादीले आरोिपत कसरुमा इ�कारी 
बयान गर े पिन सह�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुमा 
आ-आ�नो कसरु �वीकार गरी यी �ितवादीलाई पोल 
गरी गरकेो बयानलाई ख�डन ह�ने गरी कुनै ठोस �माण 
पेस गरकेो देिखदैँन । अत: िमिसल सलं�न घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, मतृ ग�डाको परी�ण �ितवेदनसमेतका 
�माणलाई पिु�ट ह�ने गरी सहअिभय�ुह�ले िकटानी 
बयान गरकेो अव�था र िमिसल संल�न प�रि�थितज�य 

�माणको आधारबाट अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
यी �ितवादी ह�रबहादुर िव.क. ले गरकेो पिु�ट ह�न 
आउने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत त�य, �चिलत कानूनी 
�यव�थाको आधारमा पनुरावेदक �ितवादीम�येका 
�या�बो भ�ने िदलबहादरु ग�ुङको हकमा िनजले 
गरकेो कसरुको मा�ासमेतलाई िवचार गरी स�ु 
िचतवन राि��य िनकु�ज काया�लयले राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) 
को कसरुमा सोही ऐनको दफा २६(१) बमोिजम १० 
वष� कैद र �.५०,०००।- ज�रवानाको सजाय गरकेो 
िमित २०६७/५/१४ गते फैसला उ�टी गरी कैदको 
सजायको हकमा ५ वष� ९ मिहना कैद सजाय ह�ने र 
ज�रवानाको हकमा स�ु सदर ह�ने गरी र �ितवादी 
ह�रबहादरु िव.क. लाई सोही ऐनको दफा २६(१) 
बमोिजम १५ वष� कैद र � १,००,०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठहरी भएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०६८/९/१९ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- दगुा��साद भ�राई 
क��यटुर :- िव�णदुवेी �े�ठ 
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३० गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७२-WO-०५८८, उ��ेषण / परमादेश,  
यशोदा नकम� िव. िश�क सेवा आयोग सानोिठमी, 
भ�पुरसमेत 

��येक िश�कले शैि�क स� समा� भएको 
िमितबाट ३० िदनिभ� आफू काय�रत िव�ालयमा काय� 
स�पादन मू�याङ्कन फाराम भरी पेस गनु�  पन� कत��य 
रहेकोमा �रट िनवेिदका यशोदा नकम�ले काय� स�पादन 
मू�याङ्कन फाराम समयमा नै भरी स�बि�धत 
िनकायमा पेस गरकेो ह�दँा �रट िनवेिदकाले आ�नो 
कत��य वा िज�मेवारी पूरा गरकैे देिख�छ । स�बि�धत 
िश�कले काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम भरी 
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समयमा नै बझुाइसकेपिछ �यसपिछको चरणमा गनु�  
पन� काय� दता�देिख मू�याङ्कन, अिभलेखीकरण र 
स�बि�धत िनकायमा पठाउने दािय�व स�बि�धत 
िनकाय वा पदािधकारीमा नै रहने । िनवेिदकाको काय� 
स�पादन मू�याङ्कन फाराममा दता� नं. नजनाउने 
स�बि�धत िनकाय वा पदािधकारीको काय�को 
द�ुप�रणाम �रट िनवेिदकालाई वहन गराई िनजको 
विृ� िवकासमा अवरोध खडा गनु�  उिचत र िववेकपूण� 
ह�दँनै । �रट िनवेिदकाको काय� स�पादन मू�याङ्कनको 
अंक गणना गन� अनिुचत तवरबाट अ�वीकार गरकेो 
प�रणाम �व�प िनज बढुवा ह�नबाट वि�चत भएको 
देिखएको र ��तुत िववाद अदालतमा िवचाराधीन रही 
रहेको अव�थामा िनवेिदकाले अवकाश �ा� गरकेो 
देिखदँा सेवा िनव�ृ भएको कारणबाट बढुवास�ब�धी 
िनजको दाबी खारजे गनु�  पद�छ भ�न ु �यायोिचत 
नदेिखदँा िवप�ी िश�क सेवा आयोगको िलिखत 
जवाफ तथा िवप�ीतफ� का िव�ान् उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेिदकाले २०६९ को का.स.म.ु ��ततु गरकेो 
बेहोराको प�्ुयाई भएकोमा का.स.म.ु मा दता� नं. 
नले�न ुअड्डाको ग�ती भएकोले अड्डाको ग�तीको 
द�ुप�रणाम प�ले भो�न पन� भ�ने िजिकर कुनै पिन 
अथ�मा �यायोिचत मा�ने अव�था नरहेबाट पाउनपुन� 
का.स.म.ु बापतको अकं घटाई िनज िनवेिदकाको 
स�ा सलुोचना �े�लाई बढुवा गन� गरी भएको िश�क 
सेवा आयोगको िमित २०७२।९।३० को िनण�य 
िमलेको नदिेखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने 
ठहछ�  । सो ठहना�ले िमित २०७२।५।१८ को िनण�य 
काया��वयन गनु�  गराउन ु र हाल िनवेिदकाले िमित 
२०७३।१।५ देिख लागू ह�ने गरी अिनवाय� अवकाश 
�ा� ग�रसकेकोले िनजले सो बढुवाको आधारमा �ा� 
गन� िनविृ�भरणलगायतका अ�य सिुवधा उपल�ध 

गन� गराउने स�ब�धमा कानूनबमोिजम गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ी िश�क सेवा आयोगसमेतको नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अनपुमा प�त
इित सवंत् २०७५ साल आषाढ १० गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१२३८, वैदेिशक 
रोजगार, िटकाकुमारी थापा िव. नेपाल सरकार

जाहेरवालाले वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� पेस गरकेो कागज बेहोरामा 
साइ�सको �िति�त क�पनीमा �यिुटिसयन पदमा 
तीन मिहनािभ�मा िभसा लगाई �यहा ँभनेअनसुारको 
�यिुटिसयन काम लगाइिदने सत�मा यी पनुरावेदक 
�ितवादी िटकाकुमारी थापाले निमता देवबाट नौ लाख 
पचास हजार �पैया ँबिुझिलएको र सत�अनसुारको काम 
लगाउन नसके सावा ँ र �याजसमेत िफता� गन� बेहोरा 
उ�लेख गरी �या�चे सहीछापसमेत गरकेो देिखने । 

िलखतमा लेिखएको कागज बेहोरा 
जाहेरवालाह�ले नै तयार गररे आफूलाई झ�ुयाई, 
पढ्नस�म निदई सहीछाप गराएका ह�न् भनी यी 
पनुरावेदक �ितवादीको िजिकर रहे पिन यसरी 
करकापमा कागज गराएको भए �यसउपर स�बि�धत 
िनकायमा उजरुी गनु�  पन�मा उ� िलखत तयार भएको 
लामो समयस�म पिन �यसउपर कुनै नािलस वा 
उजरुी गरकेो देिखन आएन भने यी �ितवादी िलखत 
पढ्नै नस�ने िनर�र रहेको पिन नदिेखदँा यित ठुलो 
रकम िलनिुदन ुगरउेपर खडा भएको िलखत नपढीकन 
सहीछाप ग�रिदएको भ�ने पनुरावेदकको िजिकर पिन 
िव�सनीय देिखएन । िलखत सा�ी त�ुसी�साद देवले 
यी दवुै प�िबच रकम िलनिुदन ु गरी राजीखसुीबाटै 
िलखत तयार भएको र सहीछाप पिन उहाहँ�कै हो भनी 
जाहेरी बेहोरा समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेोसमेतबाट 
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पनुरावेदक �ितवादीले िलएको िजिकर समथ�न ह�न 
आउने । 

जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदन 
नभई ढुकुटी खेलेबापतको कजा� ितन� स�दभ�को 
रकम िलनिुदनसु�ब�धीको िलखत ग�रिदएक� ह� ँभनी 
पनुरावेदकले दाबी िलए पिन यसरी िलएको िजिकरलाई 
समथ�न गन� गरी अ�य कुनै �माण पिन िनजले ��ततु 
गन� सकेको अव�था नदेिखने । रकम िफता� भइसकेतफ�  
पनुरावेदकको कुनै िजिकर नभएको साथै उ� मा�ाको 
रकम अ�य �योजनका लािग िलनिुदन ु गरकेो हो 
भ�ने त�य िमिसल सलं�न कागजातबाट ख�ुन 
नसकेको अव�थामा आफूलाई िवदेश पठाउन भनी यी 
पनुरावेदकले रकम िलएको भ�ने जाहेरवाला निमता 
देवले िलएको िजिकर �थािपत ह�न आउने ।

अत: उपयु�� त�य एवं �माणसमेतका 
आधारमा यी पनुरावेदक �ितवादी िटकाकुमारी थापाले 
िवना इजाजत जाहेरवाला निमता देवलाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाइिदने भनी रकम िलई सत�बमोिजम 
िवदशे पिन नपठाएको र रकम पिन िफता� निदएको 
पिु� ह�न आएकोले िनजको उ� काय� वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु 
र अपराध भएको देिखदँा �ितवादी िटकाकुमारी 
थापालाई ऐ. ऐनको दफा ४३ बमोिजम १।६।० (एक 
वष� छ मिहना) कैद र �.१,५०,०००।- (एक लाख 
पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने साथै जाहेरवालाले 
अिभयोगप�मा माग दाबी गरबेमोिजमको िबगो र 
हजा�नाबापतको ज�मा �.१४,२५,०००।- (चौध 
लाख प�चीस हजार �पैया)ँ समेत �ितवादीबाट भराई 
पाउने ठहन� गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट  
िमित २०७३।३।७ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल असार २६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
मीरा खडका, ०७४-WH-०११६, ब�दी��य�ीकरण, 
पदम राईसमेत िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत

केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) 
ऐन, २०२७ बमोिजम ते�ो पटक �याद थप गरी 
अनसु�धानका लािग कानूनबमोिजम �हरी िहरासतमा 
रािखएको भनी िजिकर िलएको देिख�छ । तत् स�ब�धमा 
िवचार गदा� केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, 
२०२७ को दफा ४ हेदा� “यस ऐनअ�तग�तको म�ुा 
वारदात भएको सात िदनिभ� दायर गनु�पन� छ । तर 
वारदात भएको सात िदनिभ� म�ुा दायर गन� नसिकने 
मनािसब मािफकको कारण दखेेमा म�ुा हेन� अिधकारीले 
वारदात भएको प�ितस िदनिभ� म�ुा दायर गन� गरी 
�याद थप ग�रिदन स�ने छ” भ�ने �यव�था रहेकोमा 
��यथ�ह� ऐनको �यव�थाबमोिजम ७ िदनिभ� म�ुा 
दायर गरकेो दिेखदैँन भने म�ुा दायर गन� नसिकने 
मनुािसब मािफकको कारणसमेत �याद थप गदा�को 
अव�थामा खलुाउन सकेको नदिेखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारण तथा 
�ितपािदत निजर िस�ा�तको िवपरीत िनवेदकह� पदम 
राई भरतबहादरु बम, िध�र��ा उपा�याय, केदार राई, 
िशव राई, रणबहादरु पनु मगरलाई थुनामा राखेको काय� 
गैरकानूनी भएकोले ��ततु म�ुामा बाहेक अ�य म�ुामा 
थनुामा रा�न ु नपन� भए अिवल�ब थनुाम�ु ग�रिदन ु
भनी िवप�ीह�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: पारा�वर कँडेल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित सवंत् २०७५ साल आषाढ २७ गते रोज ४ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.डा. �ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-WO-१०४८, उ��ेषण 
/ परमादेश, िशव मादेनसनत कुमार शमा� िव. पुनरावेदन 
अदालत पाटनसमेत

काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।१०।२३ मा पनु: न�सा गनु�  भ�ने आदेश 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।०३।१० 
को आदेशबाट बदर ग�रिदएको देिख�छ । यसरी 
म�ुाको रोहमा ह�त�ेप गदा� पनु: न�सा ह�न पाउने 
देिखएन । िमित २०७१।०५।१९ को न�सा बदर 
गरी िमित २०७१।१०।२३ मा काठमाड� िज�ला 
अदालतले पनु: नाप न�सा गनु�  भनी आदेश भएको 
ह�दँा पनु: नाप न�सा गदा� खेरी पिन प�ले आ�नो 
कुरा भ�न पाउने अिधकार रहने नै ह��छ तर �यसरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।३।१० 
को आदेशबाट म�ुाको रोहमा ह�त�ेप ह�न गएको ह�दँा 
�यायको सामा�य माग�मा नै अवरोध खडा ह�न आउने ।

अत: पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७२।३।१० को आदेश �िुटपूण� दिेखदँा उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल जेठ २१ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१६८८, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. जनकबहादुर 
तामाङसमेत

जाहेरवाला शा�ता राईलाई िवदशे कुवेत 
पठाइिदने भनी �ितवादी जनकबहादरु तामाङले 
�.४०,०००।- िलएको भ�ने पनुरावेदन िजिकरको 
स�ब�धमा हेदा� �ितवादी जनक लामाले िवदशे कुवेतमा 
पठाइिदने भनी ललाई फकाई �.४०,०००।- िलएको 

भनी शा�ता राईको जाहेरी पर े पिन जाहेरवालाले 
�यायािधकरणमा उपि�थत भई बकप� गरी आ�नो 
जाहेरी बेहोरालाई समथ�न र पिु� गन� सकेको नदेिखने । 
अिभयोजनप�बाट �ितवादीको कसरु पिु� गन� �वत�� 
र यथाथ� �माण पेस गन� सकेको नदेिखदँा जाहेरी 
दरखा�त वा उजरुीलाई नै ठोस �माणको �पमा �हण 
गरी कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�त 
�ितकूल ह�ने ह�दँा यस अदालतबाट िवप�ी िझकाउदँा 
िलइएको आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन । �ितवादीले 
वैदेिशक रोजगार कसरु गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी 
पिु� ह�न नसकेको अव�थामा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

अतः िववेिचत त�य एव ं�माणको आधारमा 
�ितवादीह� जनकबहादरु तामाङ र दीपबहादरु 
ख�ीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७०।८।१० मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल जे� १७ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-WO-०५५१, परमादेश, 
िदनेश चौधरी िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, न�सालसमेत

नेपालको सिंवधानले समावेशी रा�यको 
सिुनि�चतता गद� िश�ामा समान अवसर र गणु�तरीय 
िश�ाको �यव�था ग�रए तापिन संवैधािनक र कानूनी 
अिधकारको उपभोगको लािग सामािजक-आिथ�क 
कारणले बिह�करणमा परकेा एव ं िपछिडएको वग� 
र समदुायका िव�ाथ�ह�लाई भना�मा �ाथिमकता 
िदएर मा� प�ुने देिखदैँन । �य�ता िवप�न एवं पछािड 
परकेा सीमा�तकृत िव�ाथ�ह�को �मता िवकासको 
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आव�यकतालाई नकान� नसिकने ह�दँा �य�ता 
िव�ाथ�ह�को �मता अिभविृ� गरी अ�य िव�ाथ�सरह 
स�म बनाई सिंवधानले िलएको समावेशी रा�यलाई 
साथ�क बनाई प�रणाममा पह�चँको सिुनि�चतता गन� 
रा�यले पहल कदमी गनु�पन� देिख�छ । समानता 
भनेको अवसरको समानता नभई पह�चँ र िनय��णको र 
प�रणामको समानता हो । समावेशीताको सिुनि�चतता 
बा� नीित र कानूनले मा� नप�ुने भई सोको लािग 
नाग�रकको आ�त�रक �मता िवकासको आव�यता 
पन� ह�दँा सोको पहल रा�यले गनु�  पन� । 

अतः बि�चतीमा परकेा एवं िपछडा 
वग�को उ�च िश�ामा समान अवसर र पह�चँको 
सिुनि�चतताका लािग भना�मा अवसर िदइएका 
िव�ाथ�ह�को �ित�पधा��मक त�रकाले �मता 
िवकासको आव�यकता पन� ह�दँा िश�ाको अवसरको 
उपभोगको लािग आव�यक काय��मह� स�चालन 
गनु� , गराउन ु भनी िवप�ी िश�ा म��ालयका नाममा 
िनद�शना�मक आदेशस�म जारी ह�ने । 
उपरिज��ारः इि�दरा शमा�
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल चै� ८ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-WO-०७२५, परमादशे, 
राजे�र�साद (फुयाल) समेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार

यसबाट साव�जिनक सं�थान िनद�शन बोड�का 
पदािधकारीह�म�ये अ�य�को हकमा मा� चाडपव� 
खच� िदने गरी िनण�य गरी सद�यह�को हकमा म�ुा 
िवचाराधीन रहेकै कारणले मा� भनी िवप�ी नेपाल 
सरकारबाट िनण�य नग�रएको देिखयो । उपयु�� 
िनण�यको बेहोराबाट एकातफ�  यी िनवेदकह�ले 
चाडपव� खच� पाउन ुपन� होइन भनी नेपाल सरकारले 
�प� भ�न नसक� सो स�ब�धमा म�ुा िवचाराधीन रहेकै 

कारण िनण�य नगरकेो देिख�छ भने अक�तफ�  मािथ 
िववेिचत िनवेदकह�को हकमा आकिष�त ह�ने गठन 
आदशे, २०६८ अनसुार साव�जिनक सं�थान िनद�शन 
बोड�का िनवेदकह�समेतका पदािधकारीह�को हकमा 
सेवा सिुवधा समान �पमा उपल�ध गराउनपुन� नै 
देिख�छ । यसबाट उ� बोड�का अ�य�ले चाडपव� 
खच�को सिुवधा पाइसकेको स�दभ�मा सोही बोड�का 
पदािधकारी (सद�य) रहेका िनवेदकह�ले समेत 
चाडपव� खच� पाउनपुन� नै देिखने । िनवेदकह�को 
हकमा आकिष�त ह�ने त�कालीन साव�जिनक सं�थान 
बोड� (गठन तथा काय� स�चालन) आदेश, २०६८ मा 
नै नेपाल सरकारले अ�य सिुवधाबार े समय समयमा 
िनण�य गन� स�ने भ�ने �यव�था रहेको देिखदँा 
िनवेदकह�ले चाडपव� खच�बाहेकका अ�य सिुवधा 
पाइसकेकोले पनुः िनण�य गनु�  नपन� भनी �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुछ�  भ�ने िवप�ीको िलिखत जवाफ िजिकर 
तथा अ�य सिुवधासमेत पाउनपुछ�  भ�ने िनवेदकह�को 
िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । तर सोही 
बोड�का पदािधकारीम�ये अ�य�ले चाडपव� खच� 
पाएको स�दभ�मा िनवेदकह�ले आ�नो काय�कालको 
अविधस�म ��येक वष� एक आ.व. को लािग एक 
मिहनाको पा�र�िमक बराबरको रकम चाडपव� 
खच�बापत पाउनपुछ�  भ�ने िनवेदन दाबी सो हदस�म 
प�ुने देिखने ।

िनवेदकह� िनय�ु ह�दँा �चिलत साव�जिनक 
स�ंथान िनद�शन बोड� (गठन तथा काय� स�चालन) 
आदशे, २०६८ को दफा ८ को उपदफा (३) मा 
साव�जिनक सं�थान िनद�शन बोड�का पदािधकारीह�को 
सिुवधा स�ब�धमा नेपाल सरकारले समय समयमा 
तोकेबमोिजम ह�ने छ भ�ने �यव�था भएको र सोही 
�यव�थाअन�ुप साव�जिनक सं�थान िनद�शन बोड�का 
पदािधकारीह�म�ये अ�य�को हकमा चाडपव� खच� 
उपल�ध गराउने गरी नेपाल सरकार (मा.म��ी�तर) 
बाट िमित २०७२।०४।२५ मा िनण�य भएको 



9

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, वैशाख - १

देिखदँा सोही बोड�का अ�य पदािधकारी (सद�य) 
िनवेदकह�को हकमा समेत िनण�य गरी िनजह�को 
काय�काल िनयिु� िमितदेिख ४ वष�को अविधस�म एक 
आ.व. को लािग एक मिहनाको पा�र�िमक बराबरको 
रकम चाडपव� खच�बापत िनवेदकह�लाई उपल�ध 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा सो हदस�म 
परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकाश कुमार रजक
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल भदौ ४ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७५-WH-०००६, 
ब�दी��य�ीकरण, खड्कबहादुर िव�कमा�  "�का�ड" 
समेत िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदक खड्गबहादरु िव�वकमा�  नेपाल 
क�यिुन� पाट�को �थायी सिमित सद�य तथा 
�व�ासमेत रहेको र िनजसमेत पाट�को हेट�डामा 
आयोिजत काय��म स�प�न गरी काठमाड� फिक� द ै
गरकेो अव�थामा प�ाउ परकेो देिख�छ । िनवेदकलाई 
राजनीितक दल खो�ने, नेपालको कुनै भूभागमा 
आवतजावत र बसोवास गन�, स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हक संिवधान�ारा नै �दान ग�रएको अव�थामा 
उ� गितिविधह� गन� �वत��ता रहने नै ह��छ । 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट िनवेदकह�लाई 
गैरकानूनी थनुामा नरािखएको भनी जवाफ िदए 
तापिन िनजह�ले िनवेदकह�ले िनवेदनमा उ�लेख 
गरबेमोिजम शारी�रक तथा मानिसक यातना िदएको, 
आफ�तजन तथा कानून �यवसायीसगँ भेट्न निदएको, 
प�ाउ गनु�पना�को कारणबार ेजानकारी निदएको, खाना 
पानी औषिधसमेत निदएको तथा रातभर स�ुनसमेत 
निदई आखँामा कालोप�ी बाधँी घमुाइएको भ�ने 
िवषयमा ��ट जवाफ िलिखत जवाफसाथ पेस गन� 

सकेको नदिेखने ।
प�ाउप�चात् िनवेदकह�लाई च�दा ऐन, 

२०३० अ�तग�त अनसु�धानका लािग काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट कानूनबमोिजम �याद थप गरी 
थनुामा रािखएको भ�ने िलिखत जवाफमा उ�लेख 
भएको देिखए पिन िनज िनवेदकह�लाई प�ाउ गनु� पूव� 
िनज िनवेदकह�का िव��मा च�दा ऐन, २०३० 
को कसरुज�य काय� गरकेो भ�ने देिखने कुनै उजरुी, 
जाहेरी, �ितवेदन वा �य�तो कुनै व�तिुन� �माण 
िलिखत जवाफसाथ िवप�ीह�बाट पेस ह�न सकेको 
पिन नदेिखने ।

तसथ� िवना आधार र कारण िनवेदकह�को 
सिंवधान �द� मौिलक हकह�मािथ अनिुचत ब�देज 
लगाउने गरी प�ाउ गरी िवप�ीह�ले गैरकानूनी 
�पमा िनवेदकह�लाई थनुामा राखेका देिखएको ह�दँा 
उ� थनुा गैरकानूनी देिखई नेपालको संिवधानको 
धारा १३३(३) मा भएको उपधारा (२) बमोिजमको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त सव��च अदालतले 
“ब�दी��य�ीकरण परमादेश, उ��षेण, �ितषेध 
अिधकारपृ�छालगायत अ�य उपयु� आदेश जारी 
गन� स�ने छ ।” भ�ने �यव�थाअन�ुप िनवेदकह� 
खड्गबहादरु िव�वकमा� “�का�ड”, ह�रच�� आचाय� र 
मनबहादरु �े�लाई गैरकानूनी थुनाबाट म�ु गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ठहछ�  । िनवेदकह�लाई आजै थनुाम�ु 
गनु�  भनी ��यथ�ह�को नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: पारा�वर कडेल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ भदौ १ गते रोज ६ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-WO-०४६३, परमादेश, 
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ई�रबहादुर िनरौला िव. सश� �हरी बल नेपाल, 
�धान काया�लय, हलचोकसमेत

यसै लगाउको ियनै िनवेदक र िवप�ी 
भएको ०७२-WO-००२० को िनवेदनमा आज यसै 
इजलासबाट सश� �हरी बल �धान काया�लयको 
च.नं.२०११ िमित २०७१।१०।२६ को िनण�य 
प�ाचारलगायत सोसगँ स�बि�धत भए गरकेा स�पूण� 
काम कारबाहीह� उ��ेषणको आदेशले बदर भई 
िनयमानसुार पाउने स�पूण� सिुवधाह� िनवेदकलाई 
उपल�ध गराउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने ठहरी आदेश भएकोले सोही 
आधार कारणबाट ��ततु िनवेदनमा पिन िनजलाई 
त�कालीन सश� �हरी िनयमावली, २०६० को िनयम 
१२९ को �ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम भगौडा वा 
गैरहािजर भई सेवाबाट हटाएको वा बखा��त ग�रएको 
सश� �हरी पनुः सेवामा बहाली भएमा िनजलाई 
भगौडा वा गैरहािजर भएको अविधको कुनै पिन सिुवधा 
नपाउने भ�ने आधारमा तलब भ�ासमेतका स�पूण� 
सेवा सिुवधा निदने िनण�य भएको देिखने । 

िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने भनी गरकेो 
िमित २०६३।१२।६ को िनण�य र सो िनण�यलाई 
सदर गन� िमित २०६४।२।२१ को िनण�य यस 
अदालतको िमित २०७०।१२।१० को आदेशले बदर 
भइसकेकोमा िनज पनुब�हाली भएप�चात् सोही बढुवा 
भएको पदको तलब भ�ा र �ेडलगायत सािबकको 
जे�ठतासमेत कायम गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�का 
नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः शोभा पाठक
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ आषाढ १७ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-WO-००२०, 

उ��ेषण / परमादेश, इ�रबहादुर िनरौला िव. 
सश� �हरी बल, नेपाल �धान काया�लय, 
हलचोकसमेत

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७२-CI-१६५३, अशं चलन, 
हाजी खिलल िमयाँसमेत िव. कव�न खातुन 

वादी कव�न खातनुले नातामा गरकेो 
बयानमा �ितवादी हाजी खिलल िमया ँ ससरुा, 
�ितवादीह� इ�ािहम िमया,ँ इसराइल िमया ँर रहमान 
िमया ँ जेठाजहु� र �ितवादी आजाद िमया ँ आ�नो 
पित भएको र िनजसगँ िववाह भई २०६९ साल 
फागनु ५ गते एक छोराको ज�म भएको भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�ले आ�नो �ितउ�र 
िजिकरबमोिजम नै वादी आ�नो नाता स�ब�धको 
मािनस नभएको र िनजलाई वादी दाबीबमोिजम अंश 
िदन ुपन� होइन भनी नातामा इ�कार गरी बयान गरकेोमा 
अ.बं.१३९ नं.बमोिजम बिुझएका सिमम म�सरुीले यी 
वादीसगँ २०५९।१।५ गते िववाह भएकोमा मिु�लम 
धम�अनसुार तलाक िदइसकेको छु । �ितवादीह�ले 
अंश िदन नपरोस् भनी झ�ुा बयान गरकेा ह�न्, यी वादी 
कव�न �ितवादी आजाद िमयाकैँ �ीमती ह�न् भनी 
बयान ग�रिदएको देिखने ।

पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
२०७१।१०।११ को आदेशानसुार भएको राि��य 
िविध िव�ान �योगशालाको च.नं.१३२६ िमित 
२०७२।२।१९ को प�साथ सलं�न िड.एन.ए. परी�ण 
�ितवेदनमा िववािदत ब�चा र दाबी ग�रएको बाब ु
आजाद िमयाकँो िड.एन.ए. �ोफाइलमा समानता पाइयो 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । यस�कार िड.एन.ए. 
परी�ण �ितवेदन, बिुझएका सिमम म�सरुको बकप� र 
सज�िमन मचु�ुकासमेतको �माणबाट यी वादी कव�न 
खातनु, �ितवादी आजाद िमयाकँो �ीमती भएको र 
अ�य �ितवादीह�को बहुारी नाताको भएको कुरा पिु�ट 
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ह�न आएको देिखदँा वादी कव�न खातनुसगँ कुनै नाता 
स�ब�ध छैन र िनजलाई दाबीबमोिजम अंश िदन ुपन� 
होइन भ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।  

पनुरावेदक �ितवादीह�सगँ ��यथ� वादीको 
�ीमती / बहुारी नाता स�ब�ध दिेखएको अव�थामा 
मलुकु� ऐन, अशंब�डा महलको २०, २१, २२ र २३ 
नं.बमोिजम वादी �ितवादीह� दवैु प�बाट स�पि�को 
तायदाती माग गरी जे जो ब�ुन ु पन� बझुी ठहर 
फैसला गनु�पन�मा स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट 
सोअनसुार भए गरकेो अव�था नदेिखदँा पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरबाट पनुः इ�साफको लािग िमिसल 
र तारखेमा रहेका प�ह�लाई हािजर ह�न स�ु सनुसरी 
िज�ला अदालतमा पठाउने गरी भएको फैसला अ�यथा 
देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।५।२३ 
मा भएको फैसला बदर गरी पनुः इ�साफको लािग 
िमिसलसमेत स�ु सनुसरी िज�ला अदालतमा 
पठाउने गरी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०७२।१०।२० मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७२-CI-०८६६, अंश हक 
कायम चलन, �ानकुमारी भ�राई िव. रमेश भ�राई

वादी रमेश भ�राई तथा ��ततु म�ुाक� 
�ितवादी �ानमुाया भ�राईसमेत ५ जना वादी भई 
पित / बाब ु रशेमलाल भ�राईलाई �ितवादी बनाई 
दायर गरकेो २०६५ सालको दे.नं. १७५/३ को अशं 
म�ुामा वादीह�ले �ानकुमारीका नाम दता�को िक.नं. 

२४१, १३, १०१ र रशेमलालका नाम दता�को 
िक.नं. ११२८ को ज�गाह�बाट ६ भागको ५ भाग 
अंश पाउने ठहरी तनह� ँ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।५।३० मा फैसला भई सो फैसला अि�तम 
भएको देिखयो । त�प�चात् िमित २०६८।९।२९ को 
पा�रत ब�डाप�बाट ��यथ� वादी रमेश भ�राईसमेतले 
रशेमलाल भ�राईका नामको उ� िक.नं. ११२८ को 
ज�गाबाट अशं भाग छुट्याई िलएको र िक.नं. २४१, 
१३, १०१ का ज�गाह�बाट ��यथ� वादीले अंश भाग 
पाइसकेको अव�था देिखन नआउने ।

वादीले िमित २०६८।९।२९ को पा�रत 
ब�डाप�बाट अंश पाई अंश म�ुामा िमित २०६६।५।३० 
मा भएको फैसलाको कानूनी अि�त�व समा�त 
भइसकेको ह�दँा वादीले पनुः अंश पाउने अव�था छैन 
भनी िलएको िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा�, वादीले 
यी पनुरावेिदका �ितवादीका नामको िक.नं. २४१, 
१३ र १०१ तथा रशेमलालका नामको िक.नं. ११२८ 
का ज�गाह�बाट अशं पाउने ठहरी फैसला भएकोमा 
यी पनुरावेिदकाले सो फैसलाउपर पनुरावेदन नगरी 
िच� बझुाई बसी सो फैसला अि�तम भएर बसेको 
देिख�छ । वादीले उ� िमित २०६८।९।२९ को पा�रत 
ब�डाप�अनसुार िक.नं. ११२८ को ज�गाबाट मा� 
अंश भाग पाएको देिखएको र िक.नं. २४१, १३ र 
१०१ का ज�गाबाट वादीले आ�नो अंश भाग पाएको 
नदिेखएको अव�थामा अि�तम भएर बसेको अंश 
म�ुाको फैसलाबाट उ� ज�गाह�मा �थािपत भएको 
वादीको अंश हक सो ब�डाप�बाट समा�त भएको भनी 
मा�न निम�ने र फैसलाबाट �ा�त भएको हक समा�त 
ह�ने भ�ने स�ब�धमा ब�डाप�मा कुनै �य�तो बेहोरा 
उ�लेख भएकोसमेत नदेिखने । 

िववेिचत आधार कारणबाट दाबीका िक.नं. 
२४१, १३ र १०१ समेतका ज�गाबाट वादीले 
अंश पाउने ठहरी तनह� ँ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।५।३० मा भएको अशं म�ुाको फैसला अि�तम 
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भएर बसेको र सो फैसलाबमोिजम उ� ज�गाह�बाट 
वादीले अंश पाएको नदेिखएको ह�दँा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याएको स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतको 
िमित २०७०।११।२५ को फैसला उ�टी गरी दाबीका 
उ� िक.नं. २४१, १३ र १०१ का ज�गाको ६ 
भागको १ भागमा वादीको अशं हक कायम भई वादीले 
चलनसमेत चलाई पाउने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित २०७१।१२।३० को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितिमि�सना
क��यटुर : िमन ुशाही
इित संवत् २०७४ साल मंिसर १ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा. �ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६९-CI-०५८५,  िलखत 
बदरतफ�  कायम दता�, इ���साद �े� िव. दुगा��साद 
अिधकारीसमेत

रािजनामा पास गरी िलएको िक.नं. ३४७७ 
र ३५४३ को ज�गाह� पनुरावेदक �ितवादीले दाता 
खगे�� अिधकारीको �ानसीपबाट आज�न गरकेो 
आफूखसुी गन� पाउने स�पि� भएकोले वादीह� 
�ितवादी खगे�� अिधकारीको बाब ुआमा र दाजहु� 
रहेका तथा िनजह� एकासगोलमा अंशब�डा नभएको 
नाताप�ुताका �यि�ह� रहेको त�यलाई पनुरावेदक 
�ितवादीले अ�यथा भ�न सकेको दिेखदैँन । �ितवादी 
इ���साद �े�ठले रािजनामा िलखत पास गरी 
िलएको ज�गाह� �ितवादी खगे�� अिधकारीको 
िनजी आज�नको स�पि� हो भनी �माणको �पमा 
दाताले ख�रद गरकेा अ�य ज�गाह�को रािजनामाको 
िलखतह� पेस गरकेो देिखए तापिन उ� ज�गाह� 
के, कुन �ोतबाट आज�न गरकेो िनजी स�पि� हो 
भनी िनजले व�तिुन�ठ �माण पेस गरी �मािणत गन� 
सकेको दिेखदैँन । सगोलका अंिशयारले कुनै स�पि� 
आ�नो नाममा ख�रद गरी �ा�त गद�मा �य�तो स�पि� 

आ�नो के कुन �ोतबाट ख�रद गरकेो िनजी आज�नको 
हो देखाउन नसकेको अव�थामा सो स�पि� िनजको 
आ�नो पालामा आिज�त भई अ�य अंिशयारको हक 
नला�ने भनी भ�न िम�दैन । तसथ� ज�गाको �कृित, 
बाटो, िनकाससमेतलाई म�यनजर गरी ज�गाको तफ�  
कायम गनु�पन� अव�था देिखदँा नरम गरम िमलाई तफ�  
कायम गन� गरी दाबीको ज�गाह� ५ भागको ४ भाग 
िलखत बदर गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न िम�ने नदिेखदँा �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार �माणबाट िववािदत 
िक.नं. ३४७७ र ३५४३ को ज�गाम�ये ५ भागको ४ 
भाग िलखत बदर गरी िक.नं. ३४७७ को पि�चमतफ� बाट 
र ३५४३ को हकमा दि�णतफ� बाट िलखत बदर 
गरकेो स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।९।८ को फैसला केही उ�टी गरी ज�गाको 
�कृित, बाटो, िनकाससमेतलाई म�यनजर गरी नरम 
गरम िमलाई तफ�  कायम गन� गरी दाबीबमोिजम ५ 
भागको ४ भाग िलखत बदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०६८।९।१८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर : िमन ुशाही
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-WO-०२७६, उ��ेषण 
/ परमादशे, छरानी थ�नीसमेत िव. घन�याम था� 
(चौधरी) समेत

मूल प�ुष िपता तथा पित स�धुन था�का 
२ �ीमतीम�ये जेठी िवप�ी घन�याम था�क� आमा 
सोनमती र का�छी िफरादीम�येक� छरानी थ�नी 
भएको र जेठी सोनमतीको तफ� बाट १ मा� छोरा िवप�ी 
घन�याम था�, का�छी छरानीको तफ� बाट िनवेदकह� 
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�मशः केदारनाथ चौधरी, खेमनारायण चौधरी र 
गंगा�साद चौधरी ३ जना छोराह� भएकोमा िववाद 
भएन । िवप�ीम�येक� मालतीदवेी िवप�ी घन�याम 
था�क� �ीमती भएको र जेठी सोनमतीको पिह�यै 
र िपता तथा पित स�धुन था�को २०६३ सालमा 
आ�नो कालगतीले �वग�यवास भएकोमा िवप�ी 
घन�याम था� र िनवेदकह�समेत ५ अिंशयारा मा� 
रहेकोमा िववाद नदेिखने ।

वादी �ितवादीका बाब ुस�धुन था�ले िमित 
२०५२।१।२० गतेको ब�डाप�बाट िक.नं. ४५३, 
४५५, १४५ र १४७ बाट �मशः ०-१-४, ०-१-
७, १-९-१०।२५ र ०-१६-८।७५ ज�गा अंशबापत 
�ा�त गरकेोमा �ा�त भएका ज�गाम�ये िक.नं. १७२ 
को ज.िव. १-९-१०।२५ र िक.नं. १७८ को ज.िव. 
०-१६-८।७५ ज�गा �ितवादी घन�याम था�ले र.नं. 
७२५३ िमित २०५२।१२।३० गते अशं भरपाई 
िलखत गरी िलएको देिख�छ । उि�लिखत अशं 
भरपाई ग�रिलएको ज�गा िवप�ी घन�याम था�ले पूर ै
आ�नी �ीमती मालतीदेवी थ�नीलाई र.नं. ९०२४ 
िमित २०५३।०२।०६ मा अशं भरपाई िलखत 
ग�रिदएको देिखयो । िनवेदक र �ितवादीका बाब ु एव ं
पित स�धुन था�का नाउमँा �ा�त भएका उि�लिखत 
ज�गाह� पैतकृ स�पि� भएकोमा कसैको पिन िवमित 
देिखदँैन । पैतकृ स�पि�मा अशंब�डा नभएका सबै 
अंिशयारह�को बराबर हक ला�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिखने । 

म�ुामा सबतु �माणको मू�याङ्कन गरी 
माग दाबीबमोिजमको िवषयमा िवचार भई फैसला 
ह�ने अव�था कायम नै रहेको छ । सोमा िच� 
नबझेु वैकि�पक उपचारको �यव�था िव�मान 
देिख�छ । तथािप अशं म�ुामा अिंशयारिबच रीतपूव�कको 
अंशब�डा भएको �माण िमिसल सामेल नभएको 
अव�थामा दवुै प�बाट ब�डा गनु�पन� स�पूण� चलअचल 
स�पि�को तायदाती फाटँवारी माग गन� िवषय एउटा 

�ि�यागत िवषय हो । अशं पाउने िदने �योजनका 
लािग सामा�यतः अंशब�डाको २० नं. बमोिजमको 
अंश पाउन स�ने देिखन आएपिछ यो �ि�या 
अपनाइ�छ । यो आदेश अि�तम फैसला होइन । अि�तम 
फैसला ह�दँा अंश पाउने नपाउने, अंश पाउने भए 
क-कसबाट पाउने, कसैले पाएको, कसैले नपाएको भए 
वा क-कसबाट नपाउने, कुन कुन स�पि� ब�डा ला�ने 
भ�ने कुराको िव�ेषण ह��छ र गनु�पद�छ । तायदाती 
माग गद�मा सो आदेश नै अि�तम ह��छ सो आदेशलाई 
फैसला गदा�  अिनवाय� �पमा मा�नै पछ�  भ�ने नह�ने । 
अदालतले आव�यक �माणको पनुः मू�याङ्कन गन� 
स�ने नै ह��छ । अदालतबाट फैसला भइसकेपिछ 
पिन आफूलाई िच� नबझुेको कुरामा पनुरावेदनको 
अिधकार प�लाई सरुि�त रहेको नै ह��छ । य�तो 
सरुि�त वैकि�पक अिधकार रहदँारहदँ ै तायदाती 
माग गरकेो स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतको 
आदशेउपर िवप�ी / �ितवादी १७ नं. को िनवेदन 
िलई पनुरावेदन अदालतमा �वेश गरकेो देिख�छ । 
य�तो अव�थामा पनुरावेदन अदालत बटुवलले स�ु 
अदालतले तायदाती फाटँवारी माग गरकेो आदेश सदर 
गनु�पन�मा पनुरावेदनको रोहमा िनण�य गर े ज�तो गरी 
स�ु िज�ला अदालतमा चलेको अशं म�ुाको िनण�यमा 
��य� असर पन� गरी आदेश गरकेो देिखने ।

वादी छरानी थ�नीसमेत र िवप�ीह�िबचमा 
रीतपूव�क अशंब�डा भएको भ�ने �माण िवप�ीह�ले 
पेस गन� सकेको दिेखदैँन । बाब ुस�धुन था�को नाउमँा 
भएको पैतकृ स�पि� िवप�ीह�कै नाउ ँिज�मा रहेको 
देिख�छ । वादी �ितवादीिबच अशंब�डा नभएको ह�दँा 
अंश चलन म�ुा िनवेदक / वादीह�ले नवलपरासी 
िज�ला अदालतमा दता�  गरकेोमा उ� म�ुामा कारबाही 
ह�दँा नवलपरासी िज�ला अदालतबाट िफराद परकेो 
अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको िमित कायम गरी वादी 
�ितवादीह�सगँ तायदाती माग गन� आदशे भएकोमा 
सोउपर १७ नं. को िनवेदन परी पनुरावेदन अदालत 
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बटुवलबाट कुनै िलखत �माणिबना अिघ नै छु��एको 
भनी अनमुानको भरमा िज�ला अदालतबाट तायदाती 
फाटँवारी माग गरकेोमा २०५२ सालमा अलग अलग 
बसेको भनी मखु िमलेको कुरातफ�  िवचार नगरी िफराद 
परकेो िमित २०६९।४।८ र िमित २०६९।१०।२ को 
अिघ�लो िदनलाई मानो छु��एको भनी भएको आदेश 
कानूनअन�ुप नदेिखदँा बदर ग�रिदएको छ भनी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७१।४।२९ 
गते सो तायदाती माग गन� आदशे बदर गरकेो 
देिखने । मािथ�लो अदालतले त�लो अदालतमा 
िवचाराधीन अंश म�ुासमेतलाई असर पान� 
गरी िनवेदकलाई संिवधानले ��याभूत गरकेो 
स�पि�स�ब�धी मौिलक हकमा कुि�ठत पान� गरी 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७१।४।२९ 
मा भएको आदेश िमलेको नदेिखदँा उ��ेषणको आदेशले 
बदर ह�ने ठहछ�  । स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।१०।२ को आदशेबमोिजमको िनवेदक 
/ वादी र िवप�ी �ितवादीह�को िज�माको ब�डा 
ला�ने स�पि�को फाटँवारी िलई कानूनबमोिजमको जे 
जो ब�ुनपुछ�  बझुी िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�म�येको 
नवलपरासी िज�ला अदालतसमेतका नाउमँा 
परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
इित संवत् २०७४ साल चै� १४ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०१०३, ०७२-CR-
०१०३५७४ र ०७४-RC-००३०, कत��य �यान 
र जबरज�ती चोरी, महाजन िसहं कँुवर िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. महाजन िसहं कँुवर र 
नेपाल सरकार िव. इ��बहादुर बमसमेत

�ितवादी परुनिसंह काक�ले यासा�ग�ुबा 
संकलन गरी मतृक तथा सह�ितवादीह�समेत घर 
फक� ने �ममा मतृक दवेिसंह काक� िभरबाट लडेर 

तल खसेकोमा िनजह� िमलेर िभरबाट मािथ �याई 
चाइमटेला निजक पगुी सबैजना आराम गन� बसेको 
बेला को�टे परी आराम गरी रहेका मतृक दवेिसंह 
काक�लाई आफूले बणास (धा�रलो हितयार) ले 
िनजको गद�नमा दईु पटक काटेको ह� ँ भनी कसरुमा 
सािबत रही अनसु�धान अिधकारीसम� तथा 
अदालतमा समेत बयान गरकेो देिख�छ । मतृकको 
घाटँीमा कािटएको चोट रहेको देिखएको भ�ने लास 
�कृित मचु�ुका तथा घाटँीमा कािटएको चोटबाट नै 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदनबाट 
िनज �ितवादीको सािबती बयानलाई पिु� गरकेो 
देिखने । मतृकसगँ धेर ैयासा�ग�ुबा रहेको कारण िनजलाई 
मारी ती यासा�ग�ुबा आफूसमेतले लैजाने उ�े�यले नै 
मतृकलाई पान� मनसायका साथ धा�रलो हितयारले 
मतृकको घाटँीमा �हार गरकेो कुरा �ितवादी �वयंकै 
बयान तथा सह�ितवादीह�को बयान बेहोराबाट समेत 
पिु� ह�न आउने । 

अका� �ितवादी इ��बहादरु बमको हकमा 
साधकको रोहमा हेदा� िनजले सतगंगाको धारबाट 
चाइमटेलाको ओरालो िहड्ँदा देविसहंसगँ धेर ै
यासा�ग�ुबा छ यसलाई मानु�पछ�  भनेको र चाइमटेला पगुी 
पाचैँजना आराम गरी बसेको बेला परुनिसंह काक�लाई 
मार भनेपिछ परुनले आ�नो झोलाबाट हिँसया िनकाली 
देविसंहको घाटँीमा �हार गरकेो र सोही ठाउमँा रहेको 
ढंुगा उठाई आफूले समेत मतृकको टाउकोमा हा�दा 
ख�परसमेत फुटी त�काल म�ृय ुभएको हो भनी कसरुमा 
सािबत भई बयान गरकेो देिखने । 

�ितवादी महाजनिसंह कँुवरले पनुरावेदन 
प�मा आफू मतृकलाई मान� काय�मा सलं�न नभई 
लास फा�ने काय�मा मा� संल�न भएको भनी उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । िनज �वयं वारदात�थल चाइमटेला 
जगंलमा मतृक तथा अ� �ितवादीह� इ��बहादरु 
बम, परुनिसंह काक�समेतको साथै रहेको कुरा िनज 
तथा अ�य �ितवादीह�को बयान बेहोरासमेतबाट 
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देिख�छ । �ितवादीह� इ��बहादरु बम र परुनिसंह 
काक�ले मतृकमािथ हिँसया तथा ढंुगा �हार गरी 
मन�स�मको काय� गदा� यी पनुरावेदक �ितवादीले 
मतृकलाई बचाउन कोिसस गरकेो वा �ितवाद 
गरकेो वा िवरोध गरकेो भनी भ�न सकेको पाइदैँन । 
मतृकको लास खोलामा फाली घटना�थलमा आएपिछ 
यासा�ग�ुबा राखेको झोला आफूसगैँ रहेको, मतृकको 
पस� पिन आफूले िलएको र पिछ खाना खादँाको रकम 
ितदा� मतृककै पस�को �पैया ँखच� गरकेो ह� ँभनी िनजले 
अदालतमा गरकेो बयानमा समेत उ�लेख गरकेो 
अव�था छ । उ� घटना�म, प�रि�थितज�य �माण 
तथा लास फा�ने काय�मा िनजको ��य� संल�नता 
ज�ता आधार कारणबाट िनजसमेतले मतृकबाट 
यासा�ग�ुबासमेत जबरज�ती चोरी गरी िलने खाने तथा 
मतृकलाई मान� काय�मा पूण��पमा असंल�न रहेको 
मा�न निम�ने ।

�ितवादी महाजनिसंह कँुवरले मतृकको 
मिनपस� िलएको र लास फा�न सहयोग गरकेो कुरालाई 
िनज �ितवादी �वयंले अदालतमा भएको बयानमा 
समेत �वीकार गरकेो अव�था छ । �ितवादीको उ� 
काय�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. 
को कसरु मा�न िम�ने नह�दँा �यसतफ� को पनुरावेदक / 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

दाचु�ला िज�ला अदालतबाट अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �ितवादी परुनिसंह काक�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने, �ितवादी 
इ��बहादरु बम र महाजन िसंह कँुवरलाई सोही 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैद 
ह�ने, �ितवादीह� परुनिसंह काक�, महाजनिसंह कँुवर 
र इ��बहादरु बमलाई मलुकु� ऐन चोरीको महलको 
महलको १४(२) नं.बमोिजम िबगो �.४,८०,७२५।- 
को डेढी ज�रवाना गरी ज�रवानाबापत समेत कैद 

तथा १ मिहना १५ िदन जनही कैदसमेत ह�ने र 
िबगो �.४,८०,७२५।- �ितवादीह�बाट मतृकका 
हकवालाले चोरीका १० र २१ नं.बमोिजम भरी िलन 
पाउनेसमेत ठह�याई �ितवादी महाजनिसंह कँुवरको 
हकमा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ नं.बमोिजम १० 
वष� कैद ह�न रायसमेत �य� गरी फैसला भएकोमा 
पनुरावेदन अदालत महे��नगरबाट �ितवादी परुनिसंह 
काक� र इ��बहादरु बमको हकमा साधक सदर ह�ने 
ठह�याई िमित २०७१।११।११ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा िनजह�को हकमा साधक सदर ह�ने । 
�ितवादी महाजनिसहं कँुवरको हकमा स�ु फैसला केही 
उ�टी भई िनजलाई �यानस�ब�धी महलको १७(२) 
न�बरबमोिजम ५ वष� कैद ह�ने, िनजको हकमा अ� 
पनुरावेदन िजिकर नप�ुने ठह�याएको हदस�मको उ� 
फैसलासमेत मनािसब देिखदँा िनजको हकमा समेत 
उ� िमितको फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह� 
परुनिसहं काक�, महाजनिसंह कँुवर र इ��बहादरु 
बमलाई मलुकु� ऐन चोरीको महलको महलको १४(२) 
नं.बमोिजम िबगो �.४,८०,७२५।- को डेढी ज�रवाना 
गरी ज�रवानाबापत समेत कैद तथा १ मिहना १५ 
िदन जनही कैदसमेत ह�ने र िबगो �.४,८०,७२५।- 
�ितवादीह�बाट मतृकका हकवालाले चोरीका १० र 
२१ नं.बमोिजम भरी िलन पाउनेसमेत ठह�याई भएको 
फैसलासमेत सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
इित संवत् २०७४ साल चै� ८ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०२६९,  उ��ेषण 
/ परमादशे, म�जुकुमारी भ�राई िव. उ�च अदालत 
पाटन, लिलतपुरसमेत

िनवेदक म�जकुुमारी भ�राईलाई िमित 
२०६६।०२।१० मा शेषपिछको बकसप� िलखत 
ग�रिदने िनजक� आमा राधादेवी भ�राईले िमित 
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२०५७।०७।२४ मा नै यी िवप�ी माधव�साद 
भ�राईलाई सोही बेहोराको िलखत ग�रिदएको दिेखएको 
र उ� िमित २०५७।०७।२४ को िलखतलाई मलुकु� 
ऐन, दानबकसको २ नं.बमोिजम बदर गराएको समेत 
देिखएन । यी िनवेदकले उ� िलखतका स�ब�धमा 
किहकँतै चनुौती िदएकोसमेत नदिेखएको अव�थामा 
िनजलाई िमित २०६६।०२।१० मा ग�रिदएको 
शेषपिछको बकसप� िलखत नै दोहोरो पा�रिदए िलएको 
देिखन आयो । य�तो अव�थामा िमित २०५७।०७।२४ 
मा िवप�ी माधव�साद भ�राईलाई ग�रिदएको िलखत 
नै जेठो िलखत रहेको देिखन आएकोले उ� जेठो 
िलखतले मा�यता पाउन नस�ने भ�न निम�ने ह�दँा 
सोही जेठो िलखतले मा�यता पाउने गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७३।५।२३ मा भएको 
आदेश कानूनस�मत रहेको देिखन आएको ह�दँा 
उ� आदेशबाट िनवेदकको हकमा कुनै कानूनी तथा 
संवैधािनक हक अिधकारमा असर प�ुन गएको भ�ने 
अथ� गन� िम�ने नदेिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार, �माणसमेतबाट 
िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतबाट “शेषपिछको 
बकसप�को िलखतम�ये दाताले पिछ�लो समयमा 
िदएको िलखतले कानूनी मा�यता पाउने” भनी 
िमित २०७३।३।३१ मा भएको िज�ला अदालतको 
आदेशलाई बदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७३।०५।२३ मा भएको आदशे कानूनस�मत 
रहेको देिखदँा िमित २०७३।०५।२३ मा पुनरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको आदेश उ��षेणको 
आदेश�ारा बदर गरी आफूलाई अंश म�ुाबाट कायम 
भएको १ भाग अंिशयार कायम ग�रिदनु” भनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदकको ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CI-०७१९, मोहीनाम 
सारी, पाँचौ धामी था� िव. रामदेव चौधरी था�

िमिसल संल�न रहेको दाबीको ज�गाको 
िफ�डबकु उतार फारामको �ितिलिप हेदा� जोताहाको 
महलमा रामचिल� धामी था� उ�लेख भएको र 
िकसानको बेहोरामा यो ज�गा केशवर साह तेलीको 
न�बरी हो भनी उ�लेख भएको देिख�छ । �यसैगरी 
ज�गाधनी दता� �े�तामा ज�गाधनी रामदेव चौधरी था� 
र मोहीको नाम थरमा रामच�र� धामी भनी उ�लेख 
गरकेो देिखयो । िफ�डबमुा मोही उ�लेख भएको र 
िफ�डबकुकै आधारमा ज�गाधनी �माणपजुा� तयार 
ह�ने ह�दँा ज�गाधनी �माण प�मा मोही उ�लेख ह�न ु
�वाभािवक नै देिख�छ । ज�गाधनीले दाबीको ज�गा 
रािजनामा ग�रिलएको िलखतमा ज�गाधनी आफँैले 
जोतभोग गरकेो भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । यी 
पनुरावेदक वादीले दाबीको ज�गा भोग गरेको भ�ने कुनै 
�माण पेस गन� सकेको नदेिखने ।

पनुरावेदकले भूिमसधुार काया�लयमा रामदेव 
चौधरीलाई २०६७ सालको कुत भनी �.७,४०६।– 
िमित २०६७।११।२६ मा भूिमसधुार काया�लय 
सला�हीमा धरौटी राखेको देिख�छ । ��ततु म�ुा स�ु 
भूिम सधुार काया�लयमा िमित २०६७।१२।१० मा 
दायर भएको देिखयो । यसरी म�ुा गनु�पन� भएपिछ 
मा� भूिमसधुार काया�लयमा धरौटी राखेको अव�था 
देिखयो । मोही कायम ह�नको लािग आव�यक पन� 
मोिहले १ नं. लगत भरकेो, २ नं. अनसूुची �कािशत 
भई ४ नं.जोताहा अ�थायी िन�सासमेत �ा� गरकेो 
ह�नपुन�मा ती कुनै पिन �माण पनुरावेदनले िदन सकेको 
देिखदँनै । यस अव�थामा िफ�डबकुमा स�म मोही 
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उ�लेख भएको र सोही आधारमा तयार भएको ज�गा 
धनी �माणपजुा�मा नाम अंिकत भएकै कारण मोहीको 
हैिसयतले खनजोत भोगचलन नै नगरकेो दाबीको 
ज�गाको मोही वादीका िपता रहेको भनी मोही कायम 
गन� �यायोिचत ह�ने नदेिखदँा स�ु काया�लयबाट 
वादीलाई दाबीको िक.नं. ७६ को ०-१४-० ज�गाको 
मोही कायम गन� गरी गरकेो िनण�यलाई बदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसलामा अ�यथा 
भएको नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको िमित २०७०।११।११ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर : दवेीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल फागनु १५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CI-०९३६, ज�गा 
िखचोला, केशवपुरी यादवसमेत िव. आिवदा खातुन

पनुरावेदक �ितवादीले �ा� गरकेो िववादको 
ज�गाको हकको �ोत भनी दाबी िलएको घरसारको 
रािजनामाको िलखतको �ितिलिप हेदा� िदने आिवदा 
खातनु िलने केशवपरुी यादव भई खदुावागर गाउ ँ
िवकास सिमित-४ को गाउ ँ �लकको १४८ म�ये 
मेरो हकभोगमा रहेको बाबरुाम तेली िकसनु तेली सो 
दि�ण, सडकको पि�चम केशवपरुी यादव सो उ�र, 
केशव परुी यादव सोपूव�को पूव� पि�चमको ल�बाई ७४ 
फुट, उ�र दि�ण चौडाई २९ फुट यित ४ िक�लािभ� 
�ववासी ज�गा मा� घरसारमा रािजनामा ग�रिदएको 
छ भनी २०५४।१२।२७ मा िलखत ग�रिदएको 
देिख�छ । उ� िलखतबाट नै िववािदत ज�गामा आ�नो 
हक भएको र िनर�तर भोग रहेको भनी िजिकर िलएको 
देिखयो । तर उ� िलखत स�बि�धत अड्डाबाट 
रिज��ेसन पा�रत भएको देिखएन । यसरी कानून�ारा 

तोिकएको �ि�या पूरा नगरी तयार भएको िलखतको 
आधारमा अचल स�पि�को �पमा रहेको घरज�गामा 
कसैको हक िसज�ना ह�ने अव�था नह�ने । 

िववािदत घरज�गा पनुरावेदक �ितवादी 
केशवपरुी यादवको हकभोगको भ�ने देिखन नआएको 
र सो ज�गा अिघ�लो न�साको न.नं. ४, ५, ६, ७ को 
घरज�गादेिख उ�रप��को ��यथ� / वादी आिवदा 
खातनुको हालको न.नं. ५ को ज�गाम�येकै देिखन 
आएको छ । यसरी घरखाली म�ुामा भएको न�साबाट 
देिखएको झगडा परकेो ज�गा र ��ततु म�ुामा झगडा 
जिनएको घरज�गा अलग अलग दिेखन आएको छ । 
यी पनुरावेदकको िववािदत ज�गामा हक प�ुने �ोत 
नदिेखएको साथै ��यथ� / वादी आिवदा खातनुको 
न.नं. ५ िभ�कै ज�गा दिेखन आएकोले यी पनुरावेदकको 
िजिकर नप�ुने ठह�याएको र वादीको दाबी प�ुने ठह�याई 
भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला अ�यथा 
भएको नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
वादीको दाबी प�ुने ठह�याई गरकेो पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०६८।१२।१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल फागनु १५ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CI-०९३६, ज�गा 

िखचोला, केशवपुरी यादवसमेत िव. आिवदा 
खातुनसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CI-११२५, मोही दता� 
�माणप�, ह�र�साद चौधरी था� िव. रामदेव चौधरी

दाबीको  िक.नं.३९ को ज�गा २०२७ सालमा 
नापी ह�दँा िफ�डबकुमा जोताहाको महल खाली भई 
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मोही जिनएको छैन । कैिफयतमा �याम स�ुदरको 
न�बरी हो भ�ने उ�लेख छ । यी पनुरावेदकले पेस 
गरकेो २ नं. अनसूुची वडा नं. ९ मा �कािशत भएको 
छ । उ� अनसूुचीमा मोहीको नाम �पलाल चौधरी 
ज�गाधनी खदुो चौधरी वै�य ज�गाको �े�फलमा 
०-५-० उ�लेख भएको देिख�छ । अतः अनसूुची २ 
मा उि�लिखत �े�फल र िववािदत िक.नं.३९ को 
�े�फलसमेत एकआपसमा िमले िभडेको दिेखदँैन । 
साथै िफ�डबकुमा �याम स�ुदरलाई ज�गाधनी भनी 
जिनएको छ भने सो २ नं. अनसूुचीमा ज�गावाला  खदुो 
वै�य चौधरी भ�ने जिनई ज�गाधनीको नाउ ँ नै फरक 
छ । उ� अनसूुचीमा ज�गाको �े�फल मा� जिनई उ� 
ज�गाको िक�ा नं. भने उ�लेख छैन । यो िववािदत 
िक.नं. ३९ को ज�गा नै २ नं. अनसूुचीमा �कािशत 
ज�गा हो भ�ने िमिसल संल�न �माणबाट िभडेको 
पाइएन । साथै पनुरावेदकले भूिमसधुार काया�लयमा 
राखेको कुत धरौटमा पिन कुन ज�गाको कुत धरौट 
राखेको हो भनी ज�गाको िक.नं. खलुाएकोसमेत 
देिखएको छैन । यसरी िववािदत ज�गाको �े�फल र 
पनुरावेदकले पेस गरकेो अनसूुची २ मा उि�लिखत 
�े�फल फरक परकेो देिखएको, सो २ नं. अनसूुची 
दाबीको ज�गा रहेको वडाभ�दा फरक वडामा �कािशत 
भएको देिखएको, िफ�डबकुमा र अनसूुची २ मा 
उि�लिखत ज�गाधनी फरक देिखएको साथै अनसूुची 
२ मा दाबीको ज�गाको िक�ा नं.समेत उ�लेख भएको 
नदेिखएबाट मोही कायम गरी मोही �माणप� पाउ ँभ�ने 
िनवेदन दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा अ�यथा भएको नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िनवेदन दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजले िमित २०७१।४।२० मा गरकेो फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : टेकनाथ गौतम
इित सवंत् २०७४ साल फा�गणु १५ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६७-WO-०९९४, 
उ��ेषण, गा�ही अिहर िव. िज�ला मालपोत काया�लय, 
किपलव�तुसमेत

िनवेदकले िवप�ी िव�ालयको नाउमँा 
२०४८ सालमा नै दता� भएको ज�गाको िवषयमा ��ततु 
�रट िनवेदन २०६७ सालमा दता� गरकेो देिख�छ । 
िनवेदकले हक दखेाएको ��ततु िनवेदनमा उ�लेख 
गरकेो ज�गाको िवषयमा िनवेदकका दाज ु अयो�या 
अिहरले िनण�य बदर म�ुा दायर गरी िनण�य बदर नह�ने 
ठहरी तहतह फैसला भई यस अदालतबाट दोहो�याई 
हेन� िन�सा �दान नह�ने भनी २०६७।३।३० मा आदेश 
भएप�ात पनु: यी िनवेदकले ��ततु �रट िनवेदन दायर 
गरकेो देिख�छ । यी िनवेदकले आ�न ुदाज ुअयो�या 
अिहरले ��ततु िनवेदनमा उ�लेख गरकेो ज�गाको 
िनण�य बदरतफ�  कारबाही चलाएको म�ुाको कुनै बेहोरा 
उ�लेख नगरी दाज ुअयो�या अिहरलाई समेत िवप�ी 
बनाइ दाजकुो तफ� बाट गरकेो म�ुाको कारबाहीको त�य 
लकुाई ��ततु िनवेदन दता�  गरकेो देिख�छ । नेपाल 
सरकारको तफ� बाट ज�गा अिध�हण गरी २०५८ 
सालबाटै िवप�ी िव�ालयको हकभोग �वािम�वमा 
रहेको ज�गाको िवषयमा िनवेदकका दाजलेु चलाएको 
म�ुाको कारबाही उ�लेख नगरी २०६७ सालमा दायर 
गरकेो ��ततु �रट िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी 
ह�ने अव�था नदेिखएकोले  ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर : �ेमबहादरु  थापा   
इित संवत् २०७४ साल असोज २२ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-WO-०४५०, उ��ेषण, 
बुि�बहादुर िव.सी. िव. िनजामती िकताबखाना, 
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पु�चोकसमेत
िनवेदक िमित २०६९।२।२४ देिख नै उमेरको 

कारणले अिनवाय� अवकाशमा जानपुन� देिखएमा 
सोभ�दा अगावै िवप�ी काया�लयबाट जानकारी िदएको 
नदेिखदँा िवप�ी िनजामती िकताबखाना तथा िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय डो�पा आ�नो कत��यबाट 
िवमखु भएको पाइयो । िनवेदकलाई अवकाश िमित 
थाहा ह�दँाह�दैँ बढी अविध जानाजान सेवा गरकेो वा 
बदिनयतपूव�क वा छल गरी सेवा गरकेो भ�ने िवप�ीको 
िजिकरसमेत देिखदैँन । यस अव�थामा आफूलाई 
तोिकएको िज�मेवारी पूरा गरी सेवा गरबेापत खाइपाई 
आएको तलब भ�ा िफता� गराउने भनी ग�रएको 
िनण�य �मस�ब�धी िविधशा� र �ाकृितक �यायको 
मा�यतािवपरीत ह�ने भई �य�तो िनण�य �यायपूण� ह�न 
नस�ने । 

तसथ� िनवेदकले िमित २०६९।२।२५ देिख 
२०७०।२।२५ स�म बढी समय कामकाज गरी िलएको 
तलब, �ेड, चाडपव� खच�समेत �.३,०४,६८०।– 
िनविृ�भरण अिधकारप�बाट क�ा गन� गरी तयार 
गरकेो िमित २०७०।९।५ को िनविृ�भरण अिधकारप� 
तथा उ� रकम ज�मा गनु�  भ�ने िज.िव.स. काया�लय, 
डो�पाको िमित २०७०।४।१० को प� उ��ेषणको 
आदेशले बदर गरीिदएको छ । अब िनवेदकले खाइपाई 
सकेको उ� रकम क�ा नगरी िनवेदकले पाउने 
स�पूण� रकम भ�ुानी िदन ु भनी िवप�ीका नाममा 
परमादशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल चै� १३ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-CR-०४८२, कत��य 
�यान, निवन ल�साल िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले मौकामा गरकेो बयान बेहोरा हेदा� 

िनज तथा मतृक िम�ने साथी भएकोमा वारदातको 
अिघ�लो िदन मतृकले �ितवादीको िगतार िस�नको 
लािग िनजको घरमा लगेको �ितवादीले िनजलाई 
िगतार बजाउन िसकाई िदएको, रातमा सगैँ सतेुको, 
भोिलप�ट आ�नो कोठामा गई मतृकले भनेबमोिजम 
पनुः मतृकको घरमा गई रातमा सगैँ सतेुको तथा 
वारदातको िदन अ�य साथीसमेत आएकोमा िगतार 
लैजाने िनह�मँा झगडा भई मतृकले आफूलाई गेट बािहर 
तानी लगी घटना�थलमा पगेुपिछ कुटिपट गरकेोमा 
आफूले साथमा भएको छुरीले �हार गदा� ढलेपिछ भागी 
गएको, पिछ उ� चोटको कारण मरकेो थाहा पाएको 
भनी कसरुमा सािबत भएको पाइ�छ । अदालतमा 
गरकेो बयानमा समेत उ� बयानसगँ त�यगत िविवधता 
रहेको पाइदैँन । अदालतमा �ितवादीले गरकेो बयान 
तथा लास �कृित मचु�ुका एवं Autopsy Report 
समेतबाट �ितवादीले �हार गरकेो छुरीको चोटको 
कारण ��वल भ�डारीको म�ृय ुभएकोमा िववाद नह�ने ।

�ितवादीको िगतार मतृकको घरबाट लैजाने 
�ममा मतृकले िववाद गरी �ितवादीउपर सामा�य 
हातपात भएको भ�ने �ितवादीको भनाइ छ । तथािप 
सो �ममा मतृकको हातमा घातक हितयार िथयो, सो 
हितयार आफूउपर �योग ह�ने अव�था िथयो जसको 
प�रणाम �व�प आ�नो �यानै जाने ि�थित भएकोमा 
मतृकउपर छुरी �हार गरी आ�नो जीवन र�ा गरकेो 
भनी �ितवादीले �प� िजिकर िलएको पाइदँनै । �यस 
�कृितको �हार �ितवादीउपर मतृकले गरकेो अव�था 
वा गन� स�ने अव�था िसज�ना भएको िथयो भ�ने 
त�य िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� ह�न आएको 
नदिेखने । 

लास �कृित मचु�ुका तथा Autopsy 
Report मा उ�लेख भएको बेहोरा फरक भएकोमा 
िवशेष�को बकप� नभई ि�िवधा��त Report लाई 
�माणमा िलएको िमलेन भनी �ितवादीले िलएको 
पनुरावेदन िजिकरका हकमा िवचार गदा� यहा ँधा�रलो 
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हितयारले काटेको चोटको कारण ��वल भ�डारीको 
म�ृय ु भएको भनी Autopsy Report मा ��ट राय 
उ�लेख भएको पाइ�छ । लास �कृित मचु�ुकामा 
उि�लिखत घा चोटको �कृितबाट पिन उ� त�यलाई 
पिु� ग�ररहेको छ । आफूले मतृकलाई च�कु �हार 
गरकेो त�य �ितवादीले �वीकार ग�ररहेको अव�थामा 
मतृकको म�ृयकुो कारणका स�ब�धमा थप �प� 
ह�नपुन� अव�था नह�दँा िवशेष�को बकप� नभएको 
भ�नेस�मको कारणबाट Autopsy Report लाई 
�माणमा �हण गरी भएको स�ुको फैसला सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा
नदेिखने ।

घटनाको �कृित हेदा� मतृक तथा �ितवादीको 
िबचमा साथीको नाता स�ब�ध रहेको देिख�छ । 
िनजह�को िबच �यानै िलने पूव��रसइवी भएको 
देिखदँैन । आपसमा बसी मादक पदाथ�समेत सेवन 
गरकेो �ितवादीको भनाइ छ । �ितवादीको िगतार 
लैजाने िनह�मँा िववाद भई ��ततु वारदात भएको 
देिख�छ । मतृकलाई मान� पूव�योजना देिखदँनै । 
�ितवादीको उमेर २२ वष�को देिखएको ह�दँा िनजको 
उमेरसमेतलाई िवचार गदा� �ितवादीउपर कम सजाय 
ह�नको लािग स�ु िज�ला अदालतबाट �य� भएको 
रायलाई पनुरावेदन अदालतले समेत मनािसब ठह�याई 
�य� गरकेो राय मनािसब नै देिखयो । �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैदको सजाय गरी अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम १० वष� मा� सजाय ह�न राय �य� भएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०७२/३/६/१ 
को फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
पाटनको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
��ततु वारदात आ�मर�ाको लािग घट्न गएको भ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । �ितवादी 
निवन ल�साललाई सव��वसिहत ज�मकैद नभई कैद 

वष� १० (दश) मा� ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CR-००२९, �यान 
मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. िवजय तामाङ (गु�ङ) 
समेत

�ितवादी अिनल तामाङले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� वारदातमा आ�नो संल�नता रहेको 
भनी �वीकार गर े तापिन अदालतसम�को बयानमा 
�हरीमा कुटिपट गरी बयान गराएकोले घा जाचँ गराई 
पाउ ँ भनी इ�कारी बयान गरकेो र अदालतबाट घा 
जाचँ गराउदँा िनजको दािहने गोडामा लागेको घाउ 
३/४  ह�ाको हो भनी परी�ण �ितवेदनबाट देिखएको 
र उ� अविधमा िनज �हरी िहरासतमा नै रहेको भ�ने 
िमिसल संल�न कागजातबाट देिखरहेको अव�थामा 
िनजको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को सािबती 
बयान �वत�� �पबाट आफूखसुी भएको भनी मा�न 
सिकने नदेिखने ।

�ितवादी िवजय तामाङ (ग�ुङ) ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� आ�नो कसरुमा 
सलं�नता रहेको भनी लेखाए पिन अदालतसम� उ� 
घटनामा मेरो कुनै संल�नता छैन भनी कसरु अपराधमा 
पूण� इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादी िवजय 
तामाङ (ग�ुङ) को अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयान �वत�� �माणबाट पिु� ह�न सकेको नदेिखने ।

जाहेरवालाको अदालतसम�को बकप�मा 
िवजय तामाङ (ग�ुङ) को कसरु वारदातमा कही ँ
सलं�नता रहेको कुरा उ�लेख छैन । �ितवादी अिनल 
तामाङ वारदातमा संल�न रहेको िथयो भनी छोराले 
भनेको िथयो भनी बकप� गरकेो देिख�छ । सनुी जा�ने 
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�माण �माण होइन (Hearsay evidence is no 
evidence) भ�ने �माण कानूनको मूलभूत िस�ा�त 
नै भएकोले  जाहेरवालाको बकप�ले अिनल तामाङको 
वारदातमा सलं�नता पिु� ह�न नस�ने ।

२०६७/२/२५ गते भवन काया�लयअगािड 
गोली चलेको हो । कसले गोली चलायो म िचि�दन । तर 
िवजय तामाङ (ग�ुङ) चाही ँ�यहा ँघटना�थलमा िथएन 
भनी बिुझएका सिुनल आचाय�को बकप�बाट देिख�छ । 
�ितवादीह�को घटना�थलमा उपि�थित रहेको भ�ने 
कुराको ठोस �माण िमिसलबाट देिखदँैन । घाइतेलाई 
�ितवादीम�येका िवराज तामाङ भ�ने न�कले 
तामाङले गोली हानेको भ�ने देिख�छ । �ितवादीका 
सा�ी कृ�ण�साद अिधकारीले वारदातका िदन अिनल 
साथी िदपक िबरामी भई काठमाड�मा िदपककै कु�वा 
बसेको देखेको ह� ँ भनी तथा िदपकलाल िच�कारले 
पिन आफू िबरामी भई अिनल तामाङ आफूसगैँ 
०६७-२-२३ मा काठमाड� गई ऐ.२७ मा फक� 
आएको हो । िनजले �यान मान� उ�ोग गरकेो होइन 
भनी गरी िदएको बकप�समेतका आधार �माणबाट 
यी �ितवादीह�उपरको कसरु पिु� ह�न सकेको 
नदेिखदँा केवल अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयानका आधारमा मा�ै �ितवादीह�लाई �यान मान� 
उ�ोगज�तो ग�भीर फौजदारी अपराधमा कसरुदार 
कायम गन� फौजदारी �याय िस�ा�तसमेतका आधारमा 
निम�ने ह�दँा �ितवादीह� िवजय तामाङ (ग�ुङ) र 
सानभुाइ भ�ने अिनल तामाङलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६९/४/२१ मा भएको फैसला मनािसब नै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश�साद भ�
इित संवत् २०७४ साल असार १९ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-WO-०५४८, उ��ेषण, 

रिव�� यादव िव. िश�ा सेवा आयोग, सानोिठमीसमेत
िनवेदकलाई स�बि�धत �े�ीय िश�ा 

िनद�शनालयको िनण�यउपर िच� नबझेुमा िश�क सेवा 
आयोग िनयमावली (संशोधनसिहत), २०५७ को 
िनयम ३४ बमोिजम यो सूचना �कािशत भएको िमितले 
३५ िदनिभ� िश�क सेवा आयोगमा स�बि�धत �े�ीय 
िश�ा िनद�शनालयमाफ� त उजरुी िदन स�ने उ�लेख 
भएकोमा िवप�ी �रट िनवेदक आफू बढुवा ह�ने िनि�चत 
भएको भए कानूनले तोकेको �यादिभ� स�बि�धत 
िनकायमा उजरुी िदनपुन�मा उजरुी निदई उपचारको 
वैकि�पक बाटो अवल�बन नगरी यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�तको �रट �े�मा �वेश 
गरकेो देिखने ।

कानूनअनसुार उजरु िदन स�ने बाटो भएकोमा 
सोको बाटो अवल�बन गनु�  पन� ह��छ । कानूनले ��याभूत 
गरकेो आ�नो हक अिधकार�ित सजग नरही चपु लागेर 
ब�ने �यि�लाई म�त गन� सिकँदनै । उ��ेषणको आदेश 
अ�य कानूनी उपचारको �यव�था नभएको वा �य�तो 
उपचारको �यव�था भए पिन �य�तो उपचार अपया�� 
र �भावहीन भएको  अव�थामा जारी ह�ने आदेश 
हो । ��ततु िनवेदनमा िनवेदकलाई वैकि�पक 
उपचारको बाटो उ� िनयमावलीले िदइरहेको 
अव�थामा सो कानूनबमोिजमको माग� अवल�बन नगरी 
�रट �े�मा �वेश गरकेो अव�था देिखदँा ��ततु �रट 
िनवेदनउपर िवचार ग�ररहन ुपरने । �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल माघ २४ गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७१-WO-०४५८, 
उ��ेषण, घन�याम पा�डेय िव. िश�ा सेवा आयोग, 
सानोिठमीसमेत
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िनवेदकले समयमै काय� स�पादन मू�याङ्कन 
फाराम भरी पेस गरकेोमा िववाद देिखदैँन । रीतपूव�कको 
काय� स�पादन फाराम काया�लयमा दता�  भएपिछ उ� 
काय� स�पादनमा �यव�था गरकेो ख�ड ख र ग मा भएको 
काय� पूरा गन� दािय�व स�बि�धत काया�लयको ह��छ । 
काया�लयले गनु�  पन� िज�मेवारी पूरा नगरपेिछ �यसको 
दािय�व दरखा�त दता� गन�मािथ थोपान� कुनै कानूनले 
िम�दैन । िज�ला िश�ा काया�लय �प�देहीको िलिखत 
जवाफ हेदा� िनवेदकले समयमै बढुवा फाराम भरी सो 
फाराम �े�ीय िश�ा िनद�शनालय पोखरामा पठाइएको 
हो भनी उ�लेख गरबेाट, यसरी �े�ीय िनद�शनालयले 
पिन आफू कहा ँ�ा� बढुवा फाराम �रतपूव�क छ छैन, 
आिधका�रक �यि�को सहीछाप पर ेनपरकेो हेनु�  पन� ।

िसफा�रस गन� र �मािणत गन� अिधकारी 
�े�ीय िश�ा िनद�शनालय मातहतका अिधकारी 
भएबाट िनजह�को द�तखत छुट ह�न गएको 
भए िनवेदकको काय� स�पादन फाराममा त�त् 
अिधकारीको द�तखत गराउने दािय�व पि�मा�चल 
�े�ीय िश�ा िनद�शनालयको ह�न जा�छ । िनवेदकले 
बढुवा पाउन ु नपन� अ�य कुनै ठोस आधार र �माण 
िलिखत जवाफमा उ�लेख गन� नसक� केवल 
स�बि�धत अिधकारीको द�तखत नभएको भनी 
िनवेदकको विृ� िवकासमा अवरोध गरकेो देिखएबाट 
िश�क सेवा आयोग सानोिठमी, भ�परुको िमित 
२०७१।८।१२ को िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�र िदएको छ । अब आ.व.०६७, ०६८, ०६९, को 
काय� स�पादन फाराममा िनवेदकले �ा� गरकेो अंक 
गणना गरी िनवेदकलाई समेत बढुवा �ि�यामा समावेश 
गरी बढुवा ह�ने अव�था देिखए िनवेदकलाई बढुवा गनु�  
भनी परमादेशसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल माघ २४ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CI-०२५१, िलखत बदर, 
तुलसी सुवेदी िव. ने�बहादुर िसंह

यसरी एउटै अड्डामा एकै िदन वादीको 
समेत संय�ु नाम दता�को ज�गा ियनै ��यथ�लाई 
हक ह�ता�तरण गरकेो देिखएको र वादीको पितको 
नाममा रहेको अक� दाबीको ज�गा उनै ��यथ�लाई हक 
ह�ता�तरण गदा� यी पनुरावेदकलाई थाहा जानकारी 
नरहेको र िनजको म�जरुीसमेत नभएको भ�ने अथ� गन� 
िम�ने नदेिखने ।

वादीका पितले िब�� गरकेो ज�गाको �े�फल 
०-३-२-२ देिख�छ र सोबाहेक सोही िक�ाबाट 
िक�ाकाट भई बाकँ� रहेको िक.नं. १८०४ मा ०-८-०-
२ ज�गा अझै बाकँ� रहेको र र.नं. ३४६३ बाट पा�रत 
रािजनामाअनसुारको बाकँ� रहेको िक.नं. १८०६ मा  
०-५-०-० ज�गासमेत वादी एवम वादीका पितको 
सयं�ु नाममा ज�गा बाकँ� रहेको भ�ने देिख�छ । 
वादीसमेतको म�जरुीबाट संय�ु �पमा रािजनामा�ारा 
ह�ता�तरण गरकेो िक.नं. १८०५ को ज�गा ०-५-२-० 
स�मको िह�साको िब�� भई गइसकेको अव�था छ । 
बाकँ� रहेको िक.नं. १८०६ र िक.नं. १८०४ को कुल 
ज�गा ०-१३-०-२ देिखएबाट वादीका पितले िब�� 
गरकेो दाबीको िक.नं. १८०३ को ०-३-२-२ भ�दा 
दो�बरभ�दा बढी नै बाकँ� रहेको देिखने ।

छोरा नगे�� सवेुदीले िलएको कजा� ितन� 
�योजनका लािग अचल स�पि� िब�� गरेको भ�ने 
र.नं. ३४६३ िमित २०६७।८।१६ को रािजनामाबाट 
देिखएको र सोही िदन सोही �यि� अथा�त् ��यथ� 
�ितवादी ने�बहादरु िसंहलाई र.नं. ३४६४ �ारा पा�रत 
गरी िदएको दाबीको िक.नं. १८०३ को �े�फल ०-३-
२-२ ज�गा मलुकु� ऐन अंशब�डाको १९(१) बमोिजम 
घर �यवहारका लािग िब�ेता सवुण�का�त सवेुदीले 
आफूखसु गन� पाउने हद र अव�थािभ�को देिखएकोले 
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उ� िलखत बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसलामा अ�यथा 
भएको नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
वादी दाबीबमोिजम िलखत बदर गरी आधी ज�गा 
वादीका नाउमँा दा.खा. दता�समेत ह�ने ठह�याएको स�ु 
अदालतको फैसला उ�टी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पोखराको िमित २०७०।१२।२६ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CI-११८०, ज�गा 
िखचोला, सिंगता अ�वाल िव. िव�णादवेी भ�समेत

पनुरावेदन अदालत िदपायलले अदालतबाट 
भई आएको नाप न�सा मचु�ुकाको न�सा नं. ६ 
�ितवादी िव�णादवेी भ�को िक.नं. ३१२७ को ज�गामा 
वादीको िक.नं. १२५९ को न�सा नं. २ मा उि�लिखत 
०-०-१ ज�गा र अका� �ितवादी शा�तीदवेी भ�को 
न�सा नं. ७ को ज�गामा वादीको उि�लिखत िक.नं. 
१२५९ को न�सा नं. ३ को ०-०-०१/

२
 (आधा कनवा) 

ज�गा घसुाई भोगचलन गरकेो देिखएकोले कूल एक 
धरु आधा कनवा ज�गास�म िक.नं. १२५९ (न.नं.१) 
िभ�को ज�गाम�येबाट िखचोला गरकेो देिखदँा सो 
हदस�म िनज �ितवादीह�ले गरकेो िखचोला मेटाई 
पनुरावेदक वादीलाई चलन चलाई िदने ठह�याएको 
छ । न�सा मचु�ुकामा न.नं. २ र न.नं. ३ मा� िववादको 
ज�गा देखाइएको र न.नं. २ को ज�गा �ितवादी 
िव�णादेवीले भोगचलन गरकेो र साथै न.नं. ३ को ज�गा 
�ितवादी शाि�तदेवीले भोगचलन गरकेो भ�ने दिेखदँा 
ती दवैु ज�गा पनुरावेदन अदालतले यी पनुरावेदक 
वादीलाई चलन चलाई िदने भ�ने फैसलाले बोलेकै 

देिखने ।
बाकँ� अ�य �ितवादीह�को हकमा 

िनजह�को नाउ ँ दता�को ज�गाको दता� �े�तामा 
उि�लिखत �े�फलभ�दा ती ज�गाह�को स�ब�धमा 
भई आएको नाप न�सा मचु�ुकामा उि�लिखत 
�े�फल बढी नदेिखएबाट यी पनुरावेदक / वादीको 
दाबीको ज�गा अ�य ��यथ� / �ितवादीह�को ज�गामा 
घसेुको छ भनी मा�न िमलेन । दता� �े�तामा उ�लेख 
�े�फलभ�दा भोगमा कम ज�गा देिखएको छ भ�दमैा 
��यथ� / �ितवादीह�समेतको दता� �े�ताभ�दा 
भोगमा बढी नदेिखएको ज�गाबाट वादीको अपगु ज�गा 
पूित�  गनु�पद�छ भ�न निम�ने ।

यस अव�थामा पनुरावेदन अदालत 
िदपायलबाट स�ु अदालतको फैसला केही उ�टी गरी 
न.नं. ६ िक.नं. ३१२७ बाट िव�णादवेी भ�ले र न.नं. 
७ िक.नं. ३१०७ बाट शाि�तदेवी भ�ले �मशः न.नं.२ 
को १ धरु र न.नं. ३ को ०-०-०१/

२
  (आधा कनवा) गरी 

कूल एक धरु आधा कनवा ज�गास�म िक.नं. १२५९ 
(न.नं.१) िभ�को ज�गाम�येबाट िखचोला गरकेो 
देिखएको भनी सो हदस�म �ितवादीह�ले गरकेो 
िखचोला मेटाई पनुरावेदक वादीलाई चलन चलाई िदने 
ठह�याई भएको फैसलामा �िुट भएको देिखएन । अतः 
पनुरावेदन अदालत िदपायलको िमित २०७०।९।३ 
को फैसलामा िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम 
क��यटुर : देवीमाया खितवडा (देिवना) 
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६८-CR-०४९९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. नथुनी यादवसमेत
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�ितवादी नथनुी यादवले जाहेरीमा घरको 
धरुीबाट धुवँा आएको देखी गाउलेँह� घरको छानो 
फुटाई घरिभ� पसेको र िभ� प�दा बहुारीको म�ृय ु
भइसकेको बेहोरा उ�लेख गरकेा छन् । तर उनले घरको 
छानो कसले फुटाएको, को गाउलेँ घरिभ� पसेको र 
मतृक लास कसले पिहले देखेको हो र घरबाट लास 
कसरी िनकालेको हो सो �प� �पमा कहीकँतै उ�लेख 
गरकेो पाइदँैन । तर वारदात घटनाको जानकारी पाई 
घटना�थल एव ंलास �कृित मचु�ुका गन� गएको डोरले 
घटना िववरण मचु�ुका एवं लास �कृित मचु�ुका तयार 
गदा� घरको ढोका फोडी घरिभ� �वेश गरी हेदा� मतृकको 
लास ढोकानेर उ�ानो अव�थामा रहेको, लास निजक 
गह� ँर गह� ँनिजक �लाि�कको झोला जलेको अव�थामा 
भेिटएको, मतृकको कपडा, कपाल र अनहुार जलेको, 
नाकबाट रगत बगेको, मल�ार, योिनबाट समेत रगत 
िनि�कएको भ�ने बेहोरालाई सिव�तार उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । �ितवादी नथनुी यादवले घटना घटेको 
िववरणसिहत पिहले �हरीमा जानकारी िददँा ढोका 
ब�द भएको कारण घरको छाना फोडी िभ� गएको 
भ�ने उ�लेख गरी लास पो�माट�मको लािग �याएको 
भनेको तर घटना�थल तथा लास �कृित मचु�ुका 
डोरले घरको ढोका फोडी घरिभ� �वेश गरकेो भ�ने 
बेहोरा उ�लेख गरबेाट �ितवादी नथनुी यादवको भनाइ 
िव�ास�द नदेिखने ।

मतृक लास रहेको घरको कोठामा रहेका 
गह�लँगायत �ङ्ृगारका सामानह� नजली यथावत् 
रहेको देिख�छ । मतृकले आ�नो शरीरमा म��तेल 
ख�याई आगो लगाई आ�मह�या गरकेो भ�ने 
�ितवादीह�को कथन रहेको छ । तर मतृक लास 
रहेको कोठामा म��तेलको कुनै अि�त�व दिेखएको 
छैन । यिद म��तेल ख�याएर आगो लगाई आ�मह�या 
गरकेो भए उ� �थानमा म��तेलको अि�त�व दिेखन 
पद�छ । मतृक लासमा म��तेलको ग�ध अव�य पिन 
आउदँछ । तर लास जाचँ �कृित मचु�ुकामा समेत 

सो कुरा उ�लेख भएको पाइदँैन । �यसको अित�र� 
लास रहेको कोठाका स�पूण� सामानह� यथाि�थितमा 
रहेको अव�थामा समेत म��तेल रा�ने भाडँो र 
आगो स�काउन �योग ग�रएको लाइटर एवं सलाई 
घटना�थलमा भेिटएको छैन । य�तो अव�थामा 
मतृक �वयंले आगो लगाई आ�मह�या गरकेो नभई 
�ितवादीह�कै कत��यबाट म�ृय ुभएको भ�ने पिु� ह�न 
नआउने ।

मतृकको शव परी�ण �ितवेदन 
(Postmartem Report) मा म�ृयकुो कारण 
Asphyxia भ�ने उ�लेख भएको छ । तर के कारणले 
Asphyxia भएको हो सो कुरा उ�लेख भएको 
पाइदँैन । तर Postmartem गन� डा�टरले अदालतमा 
Asphyxia आगोको जलनको कारणबाट भएको होइन 
भनी बकप� गरकेो पाइ�छ । �य�तै अदालतमा बकप� 
गन� अक� डा�टर रमण�साद िसहंले मतृकको घाटँीमा 
दबाब िदइएको कारणले �वास ��वास नली अव�� 
ह�न गई मतृकको म�ृय ुभएको हो भ�ने बेहोरा उ�लेख 
गरकेा छन् । बकप�को �ममा मतृकको फो�सो एवं 
घाटँीमा धवुा ँ एवं काब�नको कण नपाइएको उ�लेख 
गरी धवुाकँो कारणले Asphyxia भएको होइन भ�ने 
कुरालाई पिु� गरकेो दिेख�छ । �यसका अित�र� 
मतृक ज�नपूुव� नै घाटँीमा दबाब परी Strangulation 
भएको हो भनी िकटानीपूव�क लेखाई िदएको पाइ�छ । 
उि�लिखत बेहोराबाट मतृकको म�ृय ुआगोमा ज�नपूुव� 
नै कत��यबाट भएको हो भ�ने कुरामा िववाद नदेिखने ।

�य�तै मतृकले म�ृयवुरण गन� चाहेर शरीरमा 
आगो लगाएको भए मतृकलाई सोबाट पीडा र वेदना 
ह�न ु�वाभािवक ह��छ । �य�तो अव�थामा रोई कराई 
गन� र िच�याउने गनु�  �वाभािवक ह��छ । मतृकको 
घर व�रप�र एउटै आगँनमा अ�य ३ (तीन) जना 
�यि�ह�को घरसमेत रहेको कुरा घटना�थल �कृित 
मचु�ुकाबाट दिेखएको छ । मतृकले शरीरमा आगो 
लगाएपिछ ह�ने �वाभािवक रोई कराई र िच�याहट एउटै 
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आगँनमा रहेका घरका कुनै �यि�ले सनेुको अव�था 
देिखदँैन । यसबाट पिन मतृक आफँैले म��तेल ख�याई 
आ�मह�या गरकेो हो भ�ने नदिेखने ।

�ितवादीह� मौकामा र अदालतमा बयान 
गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रहे पिन मतृकका 
बाबलेु िदएको िकटानी जाहेरी दरखा�त, घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, लासजाचँ �कृित मचु�ुका, शव 
परी�ण �ितवेदन र शव परी�ण गन� िवशेष� 
डा�टरह�ले अदालतमा ग�रिदएको बकप�समेतका 
आधार कारणबाट मतृकको म�ृय ु आ�मह�या नभएर 
�ितवादीह�को कत��यबाटै भएको दिेखने ।

अब को कसको कत��यबाट म�ृय ुभएको हो 
भ�नेतफ�  िवचार गदा� �ितवादीम�येका ससरुा नथनुी 
यादवले मतृक बहुारी स�रतादवेीलाई पटकपटक यौन 
स�पक�  रा�न खोजेको बेहोरा मतृकको बाब ुबौवालालले 
आ�नो जाहेरीमा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । जाहेरवालाले 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा�समेत सोही 
बेहोरा उ�लेख गरी जाहेरी दरखा�तलाई पिु� गरकेो 
देिख�छ । मतृक छोरीको ससरुा आ�नो स�धीउपर 
�यस�कारको आरोप वा ला�छना लगाउन ुपन� अ�य 
कारण िमिसलबाट देिखदँैन । यी �ितवादीले िदएको 
जाहेरीमा घरमा ढोका थनुी बहुारीले शरीरमा म��तेल 
ख�याई आगो लगाई आ�मह�या गदा� घरको छानोबाट 
धवुा ँ आएपिछ िछमेक�ह�ले घरको छानो फोडी 
घरिभ� गएका र पिछ िभ�को मूलढोका उघारकेो 
भनी उ�लेख गरकेो तर को िछमेक� घरिभ� पसे, 
कसले मतृकको लास पिहले दे�यो, कसले मूलढोका 
फोड्यो सो कुनै कुरा िमिसलबाट ख�ुन नसकेको र 
सो कुरा घटना�थल �कृित मचु�ुका एवं लास जाचँ 
�कृित मचु�ुकाले खि�डतसमेत ग�रसकेको छ । तसथ� 
उि�लिखत आधार कारणबाट स�रतादेवीको म�ृय ुियनै 
�ितवादी नथनुी यादवको कत��यबाट भएको पिु� ह�न 
आउने । 

अतः �ितवादीउपरको आरोप व�तिुन� 

�माणबाट पिु� ह�न आएकोले यी �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीतको कसरु 
अपराधमा ऐ. ऐनको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद गन� गरकेो िमित २०६६।३।१ को स�री 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको िमित २०६७।१२।२ 
को पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी ह�ने ठहछ�  । �ितवादी नथुनी 
यादवलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ 
नं. िवपरीत कसरुमा ऐ. ऐनको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने । अ�य �ितवादीह�को 
हकमा िवचार गदा�  �ितवादीह� मौकामा र अदालतमा 
समेत आरोपमा पूण�तः इ�कार रहेको देिख�छ । यी 
�ितवादीह�ले मतृकलाई मानु�  पन�स�मको �रसइवी 
रहेको िमिसल सलं�न �माणबाट देिखएको छैन । 
�ितवादीम�येको मतृकका पित पशपुित भ�ने भिव�� 
यादवलाई अि�तम पटकस�म पिन मतृकका बाब ु
�ितवादीका ससरुा बौवालालले यी �ितवादीकै िज�मा 
लगाई छोरीलाई घर पठाएको िमिसलबाट देिखएको 
छ । यसबाट पिन यी �ितवादीह�उपर मतृकको एवं 
मतृकको माइतीतफ� बाट कुनै �रसइवी रहे भएको 
देिखदँनै । ठोस र व�तिुन� �माणिवनै कसैउपर कत��य 
�यानज�तो ग�भीर अपराधमा दोषी करार गरी सजाय 
गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । 
�ितवादीउपरको आरोप शकंारिहत तवरबाट पिु� गनु�  
पद�छ । यिद अिलकित पिन शंकाको अव�था रह�छ 
भने �यसको फाइदा अिभय�ुले पाउदँछ । ��ततु 
म�ुामा यी �ितवादीह�उपरको दाबी वादी नेपाल 
सरकारले शंकारिहत तवरबाट पिु� गन� नसकेकोले यी 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने नै 
देिखन आयो । अतः यी �ितवादीह� रासोदेवी यादव, 
भिव�� यादव र तलुसीकुमारी यादवलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने ठह�याएको स�री िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।३।१ को फैसला सदर 
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गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०६७।१२।२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगदीश भ�
क��यटुर : िवनोदकुमार बािनया
इित संवत् २०७४ साल माघ २२ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-१५३३, जबरज�ती 
करणी, केशर थापा िव. नेपाल सरकार

�वा��य परी�ण �ितवेदन र �वा��य परी�ण 
गन� डा. यजेुन डो�मा नालङ्ुगको बकप�अनसुार 
पीिडत भ�परु २७(ए) को शारी�रक परी�ण गदा� 
योिनमा घाउ चोट भएको दिेखएको, क�याजाली 
रातो भई अिलकित सिु�नएको साथै पीिडत भ�परु 
२७(िब) को शारी�रक परी�णको �ममा योिनको 
जाचँ गदा� क�याजाली ह�का रातो भएको, क�या 
जाली �याितएको दिेखएको र योिनबाहेक शरीरमा 
कुनै भागमा घाउ चोटपटक नदेिखएको भ�ने उ�लेख 
गरकेो, पीिडतह�को उमेर �ितवेदनबाट २७A को 
१६-१७ िबच र २७B को १७-१८ िबचको रहेको भ�ने 
देिखदँा उ� �ितवेदनको आधारबाट नाबालक नरही 
िनज पीिडत भिनएका �यि�ह�को उमेर १६ वष� पूरा 
भएको नै दिेखन आउने । 

�ितवादीउपर जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी िकटानी जाहेरी बेहोरा भए पिन उ� बेहोरालाई 
�ितकूल ह�ने गरी अदालतमा आई बकप� गदा� 
पीिडतह�ले नै सहमितमै करणी भएको हो भनी बकप� 
बेहोरा लेखाएको देिख�छ । मौकामा पीिडतह�ले 
गरकेो कागजको बेहोरालाई पिन �ितकूल ह�ने गरी 
अदालतमा सहमितमै करणी गरकेो भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ । पीिडतह�को �व��य परी�ण �ितवेदनमा 
पिन पीिडतह�को योिनबाहेक शरीरमा जबरज�ती 
करणीको ल�ण रहेको पाइदँैन । वारदात भएको �थान 
अरिनको �रस�ट होटलमा �ितवादी र पीिडतह� बसेको 

अव�थामा एकजना �ितवादीले दईुजना पीिडतह�लाई 
पालैपालो जबरज�ती करणी गदा� हारगहुार गन� स�ने 
अव�था ह��छ �यसो गरकेो देिखदँैन । पीिडतह�लाई 
िनजह�को इ�छािवपरीत जबरज�ती करणी भएको 
अव�था रहेको भए पीिडतह�ले �ितवाद गरकेो 
देिखनपुन� । एकजनालाई करणी गदा�को अव�थामा 
अक� पीिडताले होह�ला गरी हारगहुार गन� स�ने र 
कोठाको ढोका खोली होटलमा जानकारी गराउन ुपन� 
िथयो । तीनैजनाको सहमितबाट मोटरमा बसी घ�ुन 
आएको र होटलमा बास बसेको देिख�छ । �यसरी 
होटलमा बास ब�नपुदा� सहज र �वाभािवक �पले रहे 
बसेको दिेख�छ । रातको समयमा दवुैजनाको म�जरुीले 
करणी लेनदेन भएको देिख�छ । जबरज�ती नै भएको 
भए जबरज�तीको िच�ह� दिेखनपुन� । पीिडतह�ले 
कुनै कुराको अिभ�यि� गरकेो वा आ�नो इ�छा िव�� 
�य�तो अनैितक काय� गरकेो ह�दँासमेत कुनै �ितकार 
गरकेो अव�था देिखदँनै भने भोिलप�ट �वाभािवक 
�पले तीनैजना एकैसाथ गएको देिख�छ । �य�तो 
�यवहार देिखएको अव�थामा जबरज�ती करणी भएको 
भनी भ�न स�ने अव�था दिेखदैँन । यौन स�त�ुटी 
मेटाएको दवुैथ�रको म�जरुी सहमितबाट करणी लेनदने 
भएको अव�था देिखन आउछँ । जबरज�ती करणीको 
वारदात �थािपत ह�नको लािग इ�छािवपरीत �य�तो 
काय� भएको �ितकार गरकेो अव�था देिखदैँन भने 
िबना कुनै िहचिकचाहट एकैसाथमा गएको अव�था 
देिख�छ । जबरज�ती करणीको वारदातलाई पिु� गन� 
त�यगत ठोस �माणह�बाट व�तिुन� आधारह�बाट 
�मािणत ह�न आएको नदिेखने । अिभयोग लगाउन ु
मा� जबरज�ती करणीका कसरु �थािपत ह�ने आधार 
ब�न स�ैन । घटना ह�दँाको अव�था, प�रि�थित, 
घटनापिछको �यवहारसमेतबाट जबरज�ती करणीको 
वारदात �थािपत ह�न आएको देिखदैँन ।  फौजदारी 
अपराधमा �वत�� �माणबाट कसरु पिु� ह�न ु
पद�छ । जबरज�ती करणीज�तो ग�भीर कसरुमा 
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िकटानी जाहेरी र पीिडतह�को मौकाको कागजबाहेक 
अ�य �माणह� अभाव रहेको देिख�छ । यसमा शंकाको 
सिुवधा अिभय�ुले पाउने । 

पीिडतको अदालतमा भएको बकप�, 
जाहेरवालाको बकप�, �वा��य �ितवेदन, डा.को 
बकप�, �ितवादीको बयान, घटनािववरणमा बिुझएका 
�यि�को बकप�, उमेर िनधा�रण �ितवेदनलगायत 
िमिसल संल�न �माणबाट �ितवादीले पीिडत भिनएका 
२७A र २७B लाई जबरज�ती करणी गरकेो वारदात 
पिु� ह�न नआउने ।

अतः उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
समेत भ�परु िज�ला अदालतबाट �ितवादी िकसान 
भ�ने केशरबहादरु थापालाई ५ वष� कैद ह�ने, �ितवादीबाट 
पीिडतह� ��येकलाई �.२५,०००।- (प�चीस 
हजार) का दरले �ितपूित�बापत भराइिदनेसमेत ठहछ�  
भनी िमित २०७१।०८।२९ मा भएको फैसलालाई 
पनुरावेदन अदालत पाटनले �ितवादीबाट पीिडतह� 
��येकलाई �.२५,०००।- (पि�चस हजार) का दरले 
�ितपूित�  भराई िदने ठह�याएको स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतको िमित २०७१।०८।२९ को फैसला सो 
हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादी 
िकसान भ�ने केशर थापाबाट पीिडतह�ले जनही 
�.१०,०००।- (दश हजार) �ितपूित�  भराई पाउने 
र अ�मा स�ु िज�ला अदालतको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने भनी िमित २०७२।०५।२१ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ� फैसला उ�टी भई 
यसमा �ितवादी िकसन भ�ने केशरबहादरु थापाले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: िड�लीराम �साई
क��यटुर : संजय जैसवाल 
इित सवंत् २०७४ साल असोज ४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CR-०२६३, लाग ुऔषध 

चरशे, नेपाल सरकार िव. नरबहादुर बुढाथोक�
�ितवादी नरबहादरु बढुाथोक�ले 

अनसु�धानका �ममा तथा अदालतमा समेत बयान 
गदा� �ितवादी पाव�ती शमा� र �ानबहादरुसगँ िचनजान 
रहेको भ�ने त�यलाई �वीकार गरी लाग ु औषध 
चरशेको कारोबार गरकेो भ�ने कुरा इ�कार रहेको 
देिख�छ । लाग ुऔषध चरशेसिहत मौकामा प�ाउ परकेा 
�ितवादी पाव�ती शमा�ले अदालतको बयानमा समेत 
यी �ितवादी लाग ुऔषध बरामद ह�दँा घटना�थलमा 
रहेको र घटना�थलबाट पिछ भागेको भ�ने उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । यी �ितवादी नरबहादरुले अदालतको 
बयानमा कसरुमा पूण� इ�कार रहे पिन अनसु�धानको 
�ममा बयान गदा� िनजको कोहलपरुमा भएको पसलमा 
�ितवादी �ानबहादरु र पाव�ती पटक-पटक आएको 
भ�ने त�यलाई �वीकार गरकेो पाइ�छ । मौकामा 
बिुझएक� भगवती जैसीले अदालतमा बकप� गदा� 
लाग ु औषध बरामद भएको िदन �ितवादी नरबहादरु 
बढुाथोक� र �ानबहादरु सगैँ रहेको भ�ने उ�लेख गरकेो 
देिखएको प�ृभूिममा �ितवादी नरबहादरु बढुाथोक�को 
पिन लाग ुऔषध चरशेको कारोबार गराउन संल�नता 
रहेको देिख�छ । तर िनजको साथबाट लाग ु औषध 
बरामद पिन नभएको र घटना�थलबाट यी �ितवादी 
प�ाउ पिन नपरकेो अव�थालाई िवचार गदा� लाग ु
औषध चरशेको कारोबार आफूले नगर े पिन उ� 
काय� गराउनमा िनजको संल�नता रहेको देिखएकोले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु कायम ह�ने नभई लाग ु
औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम 
अपराध गन� षड्य�� र द�ु�साहन गन�समेतको काय� 
देिखन आएकोले सोही दफाको १७ बमोिजम िनजलाई 
२ वष� ६ मिहना कैद गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला मनािसब देिखन आउने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी नरबहादरु बढुाथोक�ले नरबहादरु बढुाथोक�ले 
लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १७ को 
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कसरु गरकेो देिखएकाले िनजलाई सोहीअन�ुप सजाय 
गनु�पन�मा सो नगरकेो स�ु सखु�त िज�ला अदालतको 
िमित २०७२।०३।३० को फैसला सो हदस�म उ�टी 
गरी २ वष� ६ मिहना कैद र �.२५०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत सखु�तको िमित 
२०७२।१२।१७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर  
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िड�लीराम �साई
क��यटुरः िमन ुशाही
इित संवत् २०७४ साल आि�न ४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७४-WH-००१८, 
ब�दी��य�ीकरण, िनरजरा िघिमर े िव. काठमाड� 
िज�ला अदालत, बबरमहलसमेत

�ितवादीउपर बिुझएका �माणबाट 
अिभयोग दाबी प�ुन स�ने हो, होइन र प�ुन स�ने 
भए कुन कानूनअनसुार दाबी प�ुने हो, नप�ुने भए कुन 
कानूनअनसुार नप�ुने वा दाबी खारजे ह�ने हो वा ठहर 
ह�ने हो भ�ने यावत् कुराको िनधा�रण गरी िनण�य गन� 
�े�ािधकार स�ु अदालतको भएकोले स�ु अदालतमा 
िवचाराधीन म�ुाको िवषयव�तलुाई �भाव पन� गरी �रट 
�े�बाट ह�त�ेप गरी हेरी िवचार गन� िम�ने नदेिखने ।

सरसत� हेदा� नै कानूनको �प� उ�लङ्घन 
भएको छ छैन, अिधकार �े�ा�मक �िुट देिख�छ िक 
देिखदँैन, काय�िविधगत कुरामा ग�भीर �िुट रहेको छ, 
छैन ज�ता कुराह�लाई �रट �े�बाट हेनु�पन� ।

थुनछेकको आदशे गदा� िमिसल संल�न 
त�काल �ा� �माणबाट अिभय�ुले �माण लोप वा 
न� गन� स�ने वा �य�तो अिभय�ु फरार ह�न स�ने 
मनािसब कारण रहेको देिखएमा अिभय�ुलाई थुनामा 
रा�न स�ने �विववेक�य अिधकार कानूनले �दान 
गरकेो अव�था रहेको ह�दँा िनवेिदकाका पितलाई 
अिभयोग लगाइएको कसरु िनवेिदकाले माग गर े

ज�तो जमानतयो�य रहेको भ�ने देिखएन । �यसैले 
िनवेिदकाको दाबीसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, कानूनको ��य� �िुट र उ�लङ्घन 
भएको नदेिखएको, अिधकार�े�ा�मक �िुट भएको 
नदिेखएको, उपचारको �यव�था ह�दँाह�दैँ �यसको 
�योग िनवेिदकाबाट नभएको र त�लो अदालतलाई 
�ा� �याियक �वत��तामा �भाव पन� गरी �माणको 
िववेचना र िव�ेषण गरी िनण�य गदा� मनािसब नह�ने 
भई कानूनको मा�य िस�ा�तअन�ुपको नह�ने ह�दँा 
िनवेिदकाको मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता नदेिखने ।

अत: मािथ उ�लेख भई िववेचना भएको 
कानूनी �यव�थाह� र आधार तथा कारणसमेतबाट 
िनवेिदकाले माग गरबेमोिजमको आदशे जारी ग�ररहन ु
पन� अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा िनवेिदकाको 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारादवेी महज�न
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल पौष ११ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:-
 § ०७४-WH-००१५, ब�दी��य�ीकरण, 

�ी नारायण यादव िव. काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहलसमेत
 § ०७४-WH-००१६, ब�दी��य�ीकरण, 

�ी रामहरी काक� िव. काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहलसमेत

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
बमकुमार �े�, ०७१-RB-०२१३, मालव�तकुो 
वग�करण / बढी भ�सार, अ�युत�साद िशवाकोटी िव. 
रिवन लामा

पनुरावेदक क�पनीले भ�सार ऐन, २०६४ 
को दफा-१३ (३) को �ावधानअनसुार आफूले पैठारी 
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गरकेो मालव�त ु(कागज) को मू�य �मािणत गन� िववरण 
तथा कागजात संल�न गरी कारोबार मू�य घोषणा 
गरउेपर भ�सार अिधकृतलाई िच� नबझेुको ख�डमा 
ऐ. ऐनको दफा १३(७) बमोिजम िनज पैठारीकता�लाई 
कारणसिहतको सूचना िदनपुन�मा निदई, �य�तै 
कारोबार मू�यको आधारमा मू�य िनधा�रण गन� 
नसिकएमा पिहले पैठारी भएका समक� मालव�त ु
(Identical goods) को कारोबार मू�यको आधारमा, 
सोबमोिजम नभए पैठारी भएका उ�तै �कारका 
मालव�त ु(similar goods) को कारोबारको मू�यको 
आधारमा, सोबमोिजम ह�न नसकेमा Deductive 
Value Method वा Computed value Method 
को आधारमा  ऐ. ऐनको दफा १३ (८), (९), (१०), 
(११) बमोिजम  मू�य कायम गनु�पन�मा सो नगरी पैठारी 
भएको अखवारी कागजमा भ�सार वग�करण संकेत 
नं. ४८०१ ह�नपुन�मा संकेत नं. ४८१०.१३.०० 
अ�तग�तको कागज कायम गरी भ�सार जाचँपास 
स�ुखा ब�दरगाह भ�सार काया�लय िसिस�या पसा�बाट 
भ�सार जाचँपास भएको दिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत कानून �माणको 
आधारमा स�ुखा ब�दरगाह भ�सार काया�लय िसिस�या 
पसा�बाट भएको िनण�यलाई उ�टी ह�ने गरी राज�व 
�यायािधकरण काठमाड�बाट िमित २०६८।०८।२२ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गगनदवे महतो
इित संवत् २०७५ साल साउन १४ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-RB-०२१४, 

मालव�तकुो वग�करण / बढी भ�सार, 
अ�युत�साद िशवाकोटी िव. रिवन 
लामासमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
भएको छ ।

६
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६५-CR-०६२७, ठगी, महेश महतो 

था� िव. नेपाल सरकार
�ितवादी जाहेरवालाको क�पनी अमर 

टे�सटाइल �ा.िल. मा लामो समयदेिख काम गरको 
भ�ने कुरा जाहेरीमा उ�लेख भए पिन िनज �ितवादीको 
िनयिु� प�, हािजरी रकेड� ज�ता �माण वादीतफ� बाट 
गजुान� सकेको अव�था नदिेखदँा िनज �ितवादी 
जाहेरवाला क�पनीको िविधवत् कम�चारी भएको भ�ने 
पिु�ट ह�न स�दैन । िविधवत् िनयिु� नभएको �यि�लाई 
जाहेरवालाले चेकबकुसमेत िज�मा िदने �ितवादीले 
चेकबकु रा�ने गरकेो तथा सोही चेकबकुबाट केही 
चेक िझक� िकत� द�तखत गरी ब�कबाट रकम िनकाली 
खाए मासेको भ�ने आरोप �मािणत गन� ठोस आधार 
�माणको अभावमा केवल अनसु�धानको �ममा भएको 
सािबती बयानलाई नै एक मा� आधार �माण मानी 
कसरुदार ठहर गन� �यायोिचत ह�ने नदेिखने । �ितवादीले 
अनसु�धानको �ममा अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
बयान गदा� आफू र राम ुभ�ने �यि� संल�न भई िकत� 
सही गरी रामलेु पैसा िझ�ने गरकेो र आफूले समेत 
उ� रकम खाए मासेको कुरालाई �वीकार गर े पिन 
अदालतसम� बयान गदा� आरोिपत कसरुलाई पूण�तः 
इ�कार गरकेो पाइ�छ । िनजले अनसु�धानको �ममा 
गरकेो बयानमा आफूले मासे खाएको भनी उ�लेख 
गरकेो रकमसमेत िनजबाट बरामद भएको नदेिखदँा 
िनजको बयान समिथ�त ह�नसकेको नदेिखने ।

जाहेरवालाको िनजी क�पनीको चेक ठगी 
गरकेो िवषय भई उ� िवषय सरकारी कागज नभएको 
ह�दँा िकत�तफ�  समेत दाबी िलनपुन�मा दाबी निलएको 
अिभयोग दाबी आफँैमा अपूण� रहेको दिेख�छ । ब�कको 
�पेिसमेन काड�मा भएको द�तखत र िववािदत चेकमा 
भएको द�तखत निमलेको भनी िवशेष�को राय 
रहेको तथा िववािदत चेकमा भ�ुानी िलनेको पीठमा 
ग�रिदएको सहीछापसमेत परी�ण गन� �ममा सव��च 
अदालतका रखेा तथा लेखा िवशेष�ले चेकको िपठमा 
भएको ह�ता�रह�मा भएको लेखवटको िवशेषतासगँ 



30

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, वैशाख - १

महेश महतो था�ले लेखेको अ�रह� आपसमा 
िम�दैन भ�ने राय िदएको अव�थामा �ितवादीले नै 
उ� चेकका रकमह� भ�ुानी िलए खाएका ह�न् भनी 
यिकन गन� सिकने अव�थासमेत देिखन नआउने ।

तसथ� �ितवादी जाहेरवाला क�पनी अमर 
टे�सटाइल �ा.िल.को कम�चारी भएको भ�ने कुरा पिु�ट 
ह�न नसकेको अव�थामा िनजले लेखातफ� को काम 
गन� तथा चेक िनज �ितवादीकै िज�मामा ह�ने भ�न 
�वाभािवकसमेत नदेिखएको, �ितवादीको द�तखतसगँ 
चेकको द�तखत िमलेको भ�ने नदेिखएको तथा 
अनसु�धानमा िदएको सािबती बयान इ�छा िव�� 
गराएको भनी अदालतमा �ितवादीले इ�कारी बयान 
गरकेोमा अनसु�धानमा गरकेो सािबतीलाई समथ�न गन� 
अ�य �माणको अभावमा अप�ुट सािबतीलाई एक मा� 
आधार मानी शकंाको भरमा कसरुदार ठहराउन निम�ने 
फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तसमेतको उपे�ा गरी 
स�ु पसा� िज�ला अदालतले सफाइ िदने ठहराएको 
फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई वादी दाबीबमोिजम 
कसरुदार ठहराएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०६३।८।३।१ को फैसला निमलेकोले उ�टी 
भई �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत : �वुकुमार ढकाल
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल असोज १५ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७०-WO-०३३३, उ��ेषण, 
िड�लीराम धामीसमेत िव.  �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

हाल भएको तलबमानस�ब�धी भएको 
�यव�थाअनसुार ततृीय �ेणी र ि�तीय �ेणीको 
तलबमानको अ�तरबाट �ये�ताको िहसाबले ८/१० 
वष�पिछ ततृीय �ेणीको भ�दा ि�तीय �ेणीको 
िश�कको तलब कम ह�न जाने प�रि�थितको िसज�ना 

ह�ने भएको देिखदँा �यसलाई �यावहा�रक मा�न ु पन� 
देिखएन । �ेणीको अ�तरको �ि�बाट पिन मािथ�लो 
�ेणीको तलब त�लो �ेणीको भ�दा उप�लो ह�न ु नै 
�यावहा�रक एवं �यायोिचत ह�ने कुरामा ि�िवधा नदेिखदँा 
िनवेदकह�को हक िहत तथा �यावसाियक विृ� िवकास 
र काम कत��य�ितको जवाफदेिहतासमेतलाई िवचार 
गदा� �यसरी असमान ह�ने गरी भएको तलबमानस�ब�धी 
िमित २०६६।४।४ को िनण�य सामा�य िस�ा�त र 
मू�य एवं मा�यताको िवपरीतसमेत भएको दिेखने ।

तसथ�, उि�लिखत िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट ततृीय �ेणी र ि�तीय �ेणीिबचको 
तलबमानमा देिखएको असमानतालाई हटाई 
�यावसाियक विृ� िवकासलाई मह�व िदई �ा.िव. 
ततृीय �ेणीमा काय�रत िश�क र ि�तीय �ेणीमा 
काय�रत िश�कह�को तलबमान किन�भ�दा कम 
नह�ने गरी �यव�था ग�रएमा समानताको �ि�समेतबाट 
�यायसङ्गत ह�ने ह�दँा अिहले भएको तलबमानस�ब�धी 
िनण�य िश�ा िनयमावली ते�ो संशोधन, २०६२ को 
िनयम १०२ को �यव�थाको �ितकूल भई िमलेको 
नदिेखदँा नेपाल सरकारको िमित २०६६।४।४ को 
िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदएको छ । �रट 
िनवेदकह�को �ा.िव ि�तीय �ेणीको तलबमान िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम १०२ अनकूुल ह�ने गरी 
हालस�म निमलाएको भए िमलाउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : तारादेवी महज�न
क��यटुर : िवनोदकुमार बािनया
इित संवत् २०७४ साल पौष ४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७१-CR-०८००, कत��य �यान, अहमद 
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अ�सारी िव. नेपाल सरकार
जाहेरवालाले सािबकमा जाहेरी िददँा 

मो.अहमद अ�सारी खेलाडी भएको भनी उ�लेख 
नगरकेो तर मो. अहमद अ�सारी प�ाउ परपेिछ 
िनजलाई खेलाडीको नाताले िच�दछु भनी जाहेरवालाले 
गरकेो बकप� आफँैमा िववादा�पद दिेखएको, िनज 
घटनाको ��य�दश� नभएको, मो.अहमद अ�सारी 
प�ाउ परपेिछ िनजलाई नाग�रकता र सवारी चालक 
अनमुित प�को आधारमा मो.अहमद अ�सारी र कु�न ु
अ�सारी भ�ने कुरा बकप� र सनाखत कागजातमा 
उ�लेख गरकैे आधारमा कु�न ुअ�सारी र मो.अहमद 
अ�सारी एकै �यि� ह�न् भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

मतृक दलबहादरु ग�ुङको िनवेदन, 
जाहेरवालाको जाहेरी, �ितवादीको बयानलगायत 
िमिसल संल�न कागजातसमेत हेदा� अिभयोग प�मा 
उ�लेख भएका �ितवादीम�येका कु�न ु अ�सारीको 
बबुाको नाम अ�दलु हिमत अ�सारी रहेको र िनजको 
ठेगाना िज�ला बाकेँ नेपालग�ज नगरपािलका वडा नं. २ 
रहेको तर प�ाउ परेका कु�न ुअ�सारीको नाम मोह�मद 
अहमद अ�सारी रहेको, बाबकुो नाम मोहमद हिमद 
अ�सारी र िनजको ठेगाना बाकेँ िज�ला, नेपालग�ज 
नगरपािलका वडा नं. ३ घरबारी टोल रहेको दिेखन 
आयो । जाहेरी दरखा�त र अिभयोग प�लगायत यी 
मोह�मद अहमद अ�सारी प�ाउ पनु�अगािड तयार 
भएका िमिसल संल�न कागजातमा कहीकँतै पिन कु�न ु
अ�सारी भ�ने �यि� मोह�मद अहमद अ�सारी हो भनी 
उ�लेख गरकेो दिेखएन । यसरी हेदा� अिभयोग प�मा 
उ�लेख भएका �ितवादी र प�ाउ परकेा �यि�को 
नाम, थर, वतन र बबुाको नाम नै फरक रहेको दिेखदँा 
कु�न ुअ�सारी र मो.अहमद अ�सारी भ�ने �यि� एउटै 
ह�न् भनी वादी प�बाट शंकारिहत तवरबाट पिु�ट ह�न 
सकेको नपाइने ।

यसथ� ��ततु म�ुामा कसरु गन� �यि� भनी 
जाहेरी दरखा�तलगायत अिभयोगप�मा उि�लिखत 

कु�न ुअ�सारी नै यी �ितवादी मोहमद अहमद अ�सारी 
ह�न् भ�ने िनिव�वाद र शंकारिहत �माणबाट पिु�ट ह�न 
नसकेको अव�थामा यी �ितवादीलाई दोषी ठहर गनु�  
फौजदारी �यायको िस�ा�त �ितकूल ह��छ । कुनै पिन 
फौजदारी कसरुमा अिभय�ुह�उपरको कसरु वादीले 
िन:स�देह �पमा �मािणत गनु�पन� ह��छ भ�ने �यव�था 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा �प�ट �पमा रहेको 
देिख�छ । सोहीअन�ुप अिभयोगप�मा उि�लिखत 
कु�न ुअ�सारी ियनै प�ाउ परकेा पनुरावेदक मोह�मद 
अहमद अ�सारी ह�न् भनी पिु� ह�ने कुनै त�यय�ु ठोस 
सबदु �माण वादी प�ले पेस गन� सकेको देिखएन । 
य�तो अव�थामा केवल अिभय�ुको खोजतलासको 
�ममा िनज कु�न ुअ�सारी भ�ने �यि� मोह�मद अहमद 
अ�सारी ह�न् भ�ने कुरालाई मा� आधार मानी �यान 
ज�तो ग�भीर �कृितको फौजदारी अिभयोगमा िबना 
आधार, �माण यी पनुरावेदकलाई सजाय गरकेो कुरा 
�यायसङ्गत देिखन आएन । िमिसल संल�न �माण 
कागजातह�, बिुझएका �यि�ह�को भनाइ, �ितवादी 
र सह�ितवादीको अदालतसम�को बयानलगायतका 
�माणह�बाट �ितवादी भिनएका कु�न ु अ�सारी र 
प�ाउ परी आएका मोह�मद अहमद अ�सारी एउटै 
�यि� ह�न् भनी �ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठह�याई बाकेँ िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको 
फैसला मनािसब मा�न िम�ने नदेिखने ।

तसथ� कु�न ु अ�सारीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा सोही 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
अिभयोग मागदाबी रहेकोमा कु�न ुभ�ने मोह�मद अहमद 
अ�सारी भनी मोह�मद अहमद अ�सारीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई  स�ु 
बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।०२।२९ मा 
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भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
िमित २०७१।०३।१५ को फैसला कु�न ु भ�ने 
मोह�मद अहमद अ�सारीको हकमा िमलेको नदिेखदँा 
सो हदस�म उ�टी भई कु�न ुभिनएका मोह�मद अहमद 
अ�सारीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत : सभु�ा िज.सी.
क��यटुर : हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल काित�क १४ गते रोज ४ शभुम्

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०६७-CI-१३९८, ज�गा िखचोला पखा�ल 
हटाई चलन, िदनेश�साद साह िव. सुिनल जालान

त�कालीन �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ९(१) को ख�ड (ग) मा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार �.५०,०००।- (पचास हजार 
�पैया)ँ वा सोभ�दा बढी िबगो भएको म�ुामा पनुरावेदन 
अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनण�य गदा� केही वा 
पूर ै उ�टी भएको म�ुामा मा� सव��च अदालतमा 
पनुरावेदन ला�न स�ने देिखने ।

वादी वासदेुव उपा�यायले यस अदालतमा 
पनुरावेदन गदा� त�काल �चिलत �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९(१) को ख�ड (ग) मा रहेको 
कानूनी �यव�था स�दभ�मा हेदा� ��ततु म�ुामा वादीले 
िमलाप� बदरसमेतको दाबी िलएको िबगो पचास हजार 
�पैयाभँ�दा कम अथा�त् �.१५,७००।- (प�� हजार 
सात सय मा�) रहेको देिखदँा पव�त िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी गरी वादी दाबी नप�ुने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत बागलङुले िमित २०६८।१२।२२ 
मा गरकेो फैसलाउपर यस अदालतमा पनुरावेदन ला�न 
स�ने अव�था नदिेखने ।

अतः यस अदालतको पनुरावेदक�य अिधकार 
�े�िभ� नपन� र पनुरावेदन ला�न नस�ने अव�थामा 
त�कालीन �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)
(ग) िवपरीत ��ततु पनुरावेदनप� दता� भएको दिेखदँा 

��ततु म�ुाको औिच�यिभ� �वेश गरी पनुरावेदन 
अदालत बा�लङुको िमित २०६८।१२।२२ को फैसला 
िमलेको छ छैन भ�नेतफ�  िवचार ग�ररहन ुपरने । ��ततु 
पनुरावेदनप� खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर : उ�रमान राई
इित सवंत् २०७६ साल �ावण २७ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी �काशकुमार 
ढंुगाना, ०६९-CI-०७५९, िमलाप� िलखत, दता� 
बदर, िखचोला मेटाई हक कायम ग�रपाउ,ँ बासुदेव 
पा�या िव. िहरादेवी पौडेलसमेत

मतृक स�तोष राईलाई �ितवादीह� मानिजत 
राई, धनकुमार राई, देवी�साद राईले कत��य गरी 
मारकेो नभई केबल डर �ासमा परी मतृकलाई एक 
एक भाटा कुटेको भनी �वीकार गरकेो देिखयो । तर यी 
�ितवादीह�ले मतृकको म�ृय ुभएको सूचना स�बि�धत 
िनकाय र जाहेरवालालाई त�काल िदएको नदेिखएको 
र अनसु�धानको �ममा प�ाउ परकेो देिखदँा यी 
�ितवादीह�लाई स�ु िज�ला अदालतले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(२) नं.बमोिजम ५ 
वष� कैद सजाय ह�ने गरी गरकेो फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न िम�ने देिखएन । यसमा �ितवादीह� 
मानिजत राई, धनकुमार राई, दवेी�साद राईलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी वादी 
नेपाल सरकारले िलएको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
नदिेखने ।

अका� �ितवादी सकुमान राईको हकमा 
िनजको वारदातमा संल�नता रहे नरहेको स�दभ�मा 
हेदा� , िनजले अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानमा 
�ितवादीह� ल�मण राई, गंगा राई, �यामकुमार राई, 
िजतबहादरु राई, राजन राईसमेतले मतृकलाई कुटिपट 
गरी खा�डो खनी गाडेको भ�ने सनेुको ह�,ँ ह�ला गरमेा 
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�यान मान�स�मको ध�क� िदएको कारणबाट कसैलाई 
भ�न सिकन भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो पाइयो । सोही 
बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी अदालतसम� िनजले 
वारदात िमित २०६४।२।२० मा हक� राज राईको 
घरमा भएको घरप�चो पूजामा सामेल नभएको र उ� 
घटनाको बारमेा साथीह�ले भनेपिछ थाहा पाएको ह� ँ
भनी बयान गरकेो पाइयो । �ितवादी मानिजत राईको 
अदालतसम�को बयानमा िनजले सकुमान राईलाई 
पोल नगरी बयान गरकेो पाइयो । अका� �ितवादी 
देवी�साद राईले अदालतसम� बयान गदा� सकुमान 
राईले मतृकलाई कुटिपट गरकेो आफूले नदखेेको 
भनी िनजलाई पोल नगरी बयान गरकेो पाइयो । यसथ� 
�ितवादी सकुमान राईको बयान, सहअिभय�ुह�को 
बयानसमेतबाट िनज वारदात�थलमा उपि�थत 
नभएको र वारदातमा पिन कुनै �कारको संल�नता 
रहेको नदेिखदँा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने गरी भएको फैसला िमलेकै देिखयो । �ितवादीको 
वारदातमा सलं�नता रहेको, िनजले घटनाको बारमेा 
कहीकँतै खबर नगरकेो ह�दा ँ िनजलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भनी वादी नेपाल 
सरकारले िलएको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारणबाट 
�ितवादीह� मानिजत राई, धनकुमार राई, दवेी�साद 
राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(२) 
नं. बमोिजम जनही ५ वष�का दरले कैद ह�ने र �ितवादी 
सकुमान राईको हकमा िनज वारदात�थलमै नगएको 
र मतृकलाई कुटिपट गरकेो भ�ने त�य �मािणत 
नभएबाट िनजउपरको अिभयोग दाबी प�ुन नसक� 
सफाइ पाउने ठह�याई स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६७।२।२६ मा भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित २०६८।३।२१ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- सभु�ा िज.सी.
इित संवत् २०७५ साल �ावण २८ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी स�ुमालता 
माथेमा, ०७०-CR-१५००, जबरज�ती करणी, 
युवराज दाहाल िव. नेपाल सरकार

िववािदत जनकपरु नगरपािलका वडा 
नं.८ िक.नं. १४९ को ज�गामा यी वादी �ितवादी 
दवैु प�को दाबी रहेको र उ� ज�गा वादीले उपयु�� 
िमलाप�बमोिजम रािजनामा पा�रत गरी िलएको सािबक 
िक.नं. ३०१ बाट आएको हो भनी दाबी िलएको र 
�ितवादीले उ� ज�गा सािबक िक.नं.३०३ बाट 
आएको भनी िजिकर िलएको देिखदँा सो स�ब�धमा 
प�ाचार गदा�  यी �ितवादीले िजिकर िलएको सािबक 
जनकपरु नगरपािलका वडा नं. ८(ख) को िक.नं. ३०३ 
को ज�गा हाल जनकपरु नगरपािलका वडा नं. ८, िसट 
नं. १३५५-१६, िक.नं.२ कायम भई उ� िक.नं. २ को 
ज�गा िक�ाकाट भई हाल िक.नं. २२२, २२४, २३७, 
२३८, २३६ कायम भएको देिख�छ भनी नापी शाखा 
धनषुाको च.नं.१०७६, िमित २०५८।३।५ को प� र 
यी वादीले दाबी िलएको सािबक जनकपरु नगरपािलका 
वडा नं.८(ख) को िक.नं. ३०१ को ज�गा हाल जनकपरु 
नगरपािलका वडा नं. ८, िसट नं. १३५५-११ को 
िक.नं.५२ कायम भई उ� ज�गा पनु: िक�ाकाट भई 
हाल िक.नं.१४९ कायम भएको देिख�छ भनी नापी 
शाखा धनषुाको च.नं.१०२२, िमित २०५८।२।१७ 
को प� �ा�त भई िमिसल संल�न रहेको देिखने ।

�ितवादीले मेरो �व. प�नी राधादेवी 
जालानले सािबक िक.नं. ३०३ को �े�फल ०-२-
१५ ज�गा िमित २०२५।२।१७ मा �ी जानक� जी 
�थानको मह�त रामशरण दास वै�णवसगँ मनखपमा 
िलएको हो । उ� ज�गा शहरी नापी ह�दँा िक.नं.५२ 
कायम भई पनु: २०४९ को नापीमा िक.नं.१४९ मा 
�े�फल ०-३-१-२ कायम भएको हो भनी िजिकर 
िलएको देिखए तापिन �ितवादीले आफूले िलएको 
िजिकरलाई पिु�ट गन� सकेको दिेखदँैन भने यी वादीले 
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दाबी िलएको िमलाप�बमोिजम रािजनामा पा�रत गरी 
िलएको सािबक िक.नं. ३०१ को ज�गा हाल िक.नं. ५२ 
कायम भई सो ज�गासमेत िक�ाकाट भई हाल िक.नं. 
१४९ कायम भएको हो भनी वादी दाबीलाई समथ�न 
तथा पिु�ट गन� गरी नापी शाखाबाट प� �ा�त भएको 
देिखदँा �ितवादीले िलएको उपयु�� िजिकर त�यमा 
आधा�रत नदेिखने ।

वादी िदनेश�साद साह र सािबक 
ज�गाधनी रामन�दन िसंहिबच भएको करार तथा 
िमलाप�बमोिजम यी वादीले सािबक ज�गाधनी 
रामन�दन िसंहबाट रािजनामा पा�रत गरी िलएको 
ज�गा सािबक िक.नं. ३०१ बाट िक.नं. ५२ कायम 
भई उ� िक.नं.५२ को ज�गा पनु: िक�ाकाट भई हाल 
िक.नं.१४९ को �े�फल ०-३-१-२ कायम भएको 
नापी शाखाको उपयु�� प�बाट देिखएको, यी वादी र 
सािबक ज�गाधनी रामन�दन िसंहिबच भएको करार 
िलखत र रािजनामाको िलखतसमेत जालसाजी घोिषत 
ग�रपाउ ँभनी यी �ितवादीले िदएको जालसाजी म�ुामा 
धनषुा िज�ला अदालतबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहरकेो फैसला र यी �ितवादीले यी वादीसमेत उपर 
िदएको िमलाप� बदर म�ुामा िनजले तारखे गजुारकेो 
कारण धनषुा िज�ला अदालतबाट भएको िडसिमस 
फैसला पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट समेत सदर 
भई अि�तम भएर रहेको देिखदँा उ� रािजनामाको 
िलखतसमेतको कानूनी हैिसयत यथावत् कायमै रही 
उ� ज�गामा यी वादीको हक भोग रहेको देिखएको र 
उ� ज�गामा �ितवादीले पखा�ल लगाएको �वीकार गरी 
�ितउ�र िफराएको समेतका िमिसल संल�न कागज 
�माणह�बाट वादीले रािजनामा पा�रत गरी िलएको 
वादीको हकको िक.नं. १४९ को �े�फल ०-३-१-
२ ज�गामा �ितवादीले पखा�ल लगाई िखचोला गरकेो 
देिखदँा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुको फैसला कानूनस�मत भएको 
नदेिखने ।

अत: वादीको हकको िक.नं. १४९ को ज�गामा 
�ितवादीले पखा�ल लगाई िखचोला गरकेो देिखदँा वादी 
दाबी प�ुने गरी स�ु धनषुा िज�ला अदालतले िमित 
२०५९।२।१३ मा गरकेो फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबी नप�ुने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुले 
िमित २०६७।२।२ मा गरकेो फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई वादीले दाबीबमोिजम िखचोला मेटाई चलन 
चलाई पाउने ।
इजलास अिधकृत : अ�णकुमार कोइराला
क��यटुर : हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल चै� ११ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७२-CR-१६८१, कत��य �यान, 
रामच�� के.सी. िव. नेपाल सरकार

जाहेरवालाको पिहलो जाहेरी दरखा�त र 
दो�ो जाहेरी दरखा�तमा एक�पता नदिेखएको, 
जाहेरी बेहोरा र अदालतको बेहोरा पिन फरक फरक 
रहेको, ��य�दश� भिनएका �यि�ह�ले नै घटनामा 
१५/२० िमनेटपिछ मा� पगेुको भनेको, जाहेरवाला 
�वयंले एक-एक गरी मािनस िच�न स�ने अव�था 
नरहेको भनी उ�लेख ग�रिदएको, कुटिपटमा �योग 
भएका भिनएका साधन / हितयार तथा कुटिपट गरी 
का�लामिुन खसाएको भ�ने स�ब�धमा ��य�दश� 
भिनएका �यि�ह�को कथनमा एक�पता नदिेखएको, 
लासजाचँ मचु�ुकाबाट देिखएका घाउचोटह�को 
�कृितबाट ��य�दश� भिनएका �यि�ह�ले 
भनेअन�ुपका हितयारको चोट नदेिखएको, �योग 
भएका भनेका हितयार र साधनह� बरामद नभएको 
समेतबाट वादीको अिभयोग दाबीअन�ुप िवशेषण 
घत�लाई नै मान�का लािग आ�मण गरकेो भ�ने 
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त�यय�ु र शंकारिहत तवरबाट पिु� ह�नसकेको 
अव�था देिखएन । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सजाय गन�का लािग मनसायपूव�क 
ह�या ग�रएको ह�न ुपन� ह��छ । ��ततु म�ुामा िमिसल 
संल�न �माणबाट िवशेषणलाई मानु�  पन� कारण पिन 
नदेिखएको, पूव��रसइवी रहेको भ�ने पिन नदेिखएको र 
िनजलाई नै मान� उ�े�यबाट आ�मण भएको भ�ने पिन 
पिु� ह�न नसकेको ह�दँा �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय ह�न ुपद�छ भ�ने नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�त, घटना 
िववरण कागज, घटना�थल मचु�ुका र लासजाचँ 
मचु�ुकाका �यि�ह�ले लेखाएको बेहोरा र 
अदालतको बकप�, शव परी�ण �ितवेदनसमेतका 
सम� �माणह�को िव�ेषणबाट समेत �ितवादीह� 
र मतृक प�िबचमा िमित २०६९/०२/२१ गते जे� 
पूिण�माको मेलामा भएको झगडा िमलाउन भनी 
िमित २०६९/०२/२२ गते फोनमाफ� त सरस�लाह 
भएको र सरस�लाहबमोिजम दवैु प�लाई पायक पन� 
�थान िसमलवाङमा भेट भई छलफल गरी िववाद 
िमलाउन भनी १५/२० जनाको स�ंयामा दवैु प�बाट 
�यि�ह� ज�मा भएको अव�थामा झडप ह�न गई मतृक 
िवशेषण घत� घाइते भएका र उपचारको लािग लैजाने 
�ममा बाटोमा नै म�ृय ुभएको भ�ने पिु� ह�न आयो । 
�ितवादीह�को वारदातमा संल�नता रहेको भ�ने 
देिखइरहेको य�तो अव�थामा िनजह�लाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदन िम�ने अव�था नदेिखदँा िनज 
�ितवादीह�को अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकर त�यय�ु र तक� सङ्गत दिेखन 
नआउने ।

िमिसल संल�न �माणह� हेदा� ��य�दश� 
भिनएका �यि�ह� र जाहेरवाला कसैको कथनबाट 
पिन मतृक िवशेषण घत�को यो य�तो काय�बाट 
�ितवादीह�लाई त�काल �रस उठ्न गई �हार गरकेो 

भ�ने दिेखएको छैन । दाजलुाई कुटिपट भएपिछ 
बचाउनको लािग जादँा भ�ने ��य�दश� भिनएका 
�यि�ह�को कथन रहेको छ । िनजह� ��य�दश� 
ह�न् भ�ने पिन शंकारिहत तवरबाट पिु� भएको अव�था 
छैन । अदालतमा समेत सािबत ह�ने �ितवादीह�का 
कथनअन�ुप दईु प�को िबच हानाहान ह�दँा िवशेषण 
घत�लाई बढी चोट ला�न गई म�ृय ुभएको भ�ने रहेको र 
घटनाको सम� ि�थितलाई िमिसल सलं�न �माणह�ले 
पिु� ग�ररहेको देिखएको छ । तसथ� िवशेषण घत�को कुनै 
पिन काय� र �यवहारको प�रमाण�व�प उ� वारदात 
घिटत भएको नदेिखएको अव�थामा �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं.बमोिजम सजाय गन� गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला िमलेको नदेिखने । 

�ितवादीह� र मतृक दवैु प�को 
उ�े�य छलफल गरी िववाद समाधन गनु�  रहेको 
देिख�छ । �ितवादीह� र मतृक प�का िबचमा 
पूव��रसइवी रहेको, योजनाब� �पमा �ितवादीह�ले 
कुटिपट गरकेो, वा आवेगमा आई �हार गरकेो भ�ने 
देिखदँनै । मतृक प� र �ितवादीह�िबचमा अिघ�लो 
िदन भएको सामा�य िववाद छलफलबाट समाधान गन� 
भेला भएको अव�थामा िववाद भई हात हालाहालस�म 
ह�न गएकोमा मतृक िवशेषण घत� घाइते ह�न गई 
उपचारको लािग लैजादँ ै गदा� बाटोमा म�ृय ु भएको 
देिखएको छ । वादी प� र �ितवादीह�िबच यसभ�दा 
पिहला कुनै �रसइवी भएको वा योजना बनाई कुटिपट 
गरकेो भनी �वत�� र व�तिुन� �माणह��ारा पिु� 
भएको दिेखदैँन । सयंोगवश दवैु प�का िबचमा भएको 
हानाहानको �ममा �ितवादी घाइते भई सोही कारण 
म�ृय ुह�न गएकोस�म देिखयो । �यान िलने इिवलाग वा 
मनसाय नभई कसैले आफूले गरकेो कत��यले मािनस 
मला�  भ�नेज�तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा� 
�यसै�ारा केही भई कुनै मािनस मन� गएकोमा भिवत�य 
ठहछ�  भ�ने मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. 
मा �यव�था रहेको देिख�छ । �यसरी भिवत�य भई 
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मािनसको �यान मरकेोमा र�ा िश�ा गदा�बाहेक अ� 
कसैले कसैलाई कुटिपट गदा� भिवत�य परकेोमा पाचँ 
सय �पैयासँ�म ज�रवाना वा दईु वष�स�म कैद वा दवुै 
सजाय ह��छ भ�ने �यानस�ब�धी महलको ६(४) नं. मा 
रहेको कानूनी �यव�थाको प�र�े�यमा �ितवादीह�ले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं.बमोिजम 
भिवत�यको कसरु गरकेो देिखने ।

उशेष घत�, प�ृवी 
भ�ने सरुज �े�, रामच�� के.सी., नरबहादरु घत�, 
चरुण �े� र नर ेभ�ने नरबहादरु घत�मगरलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको ६(४) नं.बमोिजम जनही 
२ (दईु) वष� कैद र �.५००/- (पाचँ सय) ज�रवाना 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�म�ये चमुान भ�ने समुन थापा 
नाबालक देिखएकोले िनजलाई बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) नं.बमोिजम आधा 
सजाय ह�ने ह�दँा १ वष� कैद र �.२५०/- ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ण�ुसाद आचाय� 
इित संवत् २०७४ साल भा� २५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७०-CR-१५४३, िबना इजाजत 
जिडबटुी ओसार पसार गरकेो, िसंहबहादुर शाही िव. 
नेपाल सरकार

िमिसल सलं�न रहेको च.नं.१६१ िमित 
२०६८/०८/२३ को छोडपजु�मा १५०० के.जी. 
जटामसी मा� दरिपठ भएको देिखयो । बरामद ह�दँाका 
अव�थामा �कमा ३०१३ के.जी. जटामसी बरामद 
भई छोडपजु�भ�दा १५१३ के.जी. जटामसी र 
अ�य जिडबटुी बढी भई अवैध अव�थामा रहे भएको 
देिखयो । यसरी १५०० के.जी.जटामसी िनकासी गन� 
िसलिसलामा १५१३ के.जी.जटामसी थप गरी ज�मा 
३०१३ के.जी. जटामसी िनकासी गन� लागेको देिखदँा 
िनकासीका लािग दरिपठ ग�रएको १५०० के.जी. भ�दा 
बढी प�रमाणको जटामसी र अ�य जिडबटुी िनकासी 
गन� काय� कानूनिवपरीतको देिखयो । यस अव�थामा 
आफूले �ा�त गरकेो इजाजत प�मा उ�लेख भएको 
प�रमाणभ�दा अिधक जिडबटुी िनकासी गन� काय�मा 
पनुरावेदकको सलं�नता दिेखन आएकाले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउनपुन� भ�ने पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।  

अत: उपयु�� िववेिचत त�य, आधार, �माण 
र कारणह�बाट पनुरावेदक िसंहबहादरु शाहीले 
१५०० के.जी. भ�दा बढीको १५१३ के.जी. जटामसी 
र ३९८ के.जी. कुट्क�, २७ के.जी. ब�द�ती र २८ 
के.जी. अ�ीसजरा नामक अ�य जिडबिुटको छोडपजु� 
�ा�त गरकेो व�तिुन�ठ �माणबाट पिु�ट ह�न नसकेको, 
िसंहबहादरु शाहीको छोडपजु�को आधारमा जिडबटुी 
आफूले िलई गएको भनी सहअिभय�ु खडकबहादरु 
ऐडीको भनाइ रहेको र िनकासी इजाजतभ�दा बढी 
प�रमाणको जिडबटुी यी पनुरावेदक �ितवादीले 
िनकासी गन� लागेको अव�था िव�मान देिखएबाट 
�ितवादी िसहंबहादरु शाहीलाई सफाइ िदने गरकेो 
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सखु�त िज�ला अदालतको िमित २०६९/०२/१८ को 
फैसला केही उ�टी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
सखु�तको िमित २०७०/०४/२९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- िव�ण�ुसाद आचाय�
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७४ साल फा�गणु १६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-CR-०८५६, वैदेिशक रोजगार 
कसरु, नेपाल सरकार िव. जीवन तामाङसमेत

�ितवादी बलबहादरु िलङ्गदेन िमित 
२०६९।८।१२ को कागजमा सा�ी बसेको देिखए पिन 
िनजले अनसु�धान अिधकारी र �यायािधकरणसम� 
बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिख�छ । सहअिभय�ु जीवन तामाङले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो पोल अ�य �वत�� �माणबाट 
पिु� भएको देिखदँनै । यी �ितवादीह�उपर वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५६ बमोिजम सजाय 
ह�ने मितयार ह�न् िक भनी िवचार गदा� यी �ितवादीह�ले 
जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारमा लगाइिदने भनी 
कुनै �कारबाट आ�ासन िदएको वा अ�य कुनै काय� 
गरकेो भनी जाहेरवाला �वयम् ले उ�लेख गन� सकेको 
पाइएन । �ितवादीम�येका जीवन तामाङलाई सहयोग 
गरी कसरुज�य काय�मा संल�न भएको भनी मा�न सिकने 
�माण ��ततु ह�न आएको देिखएन । यस अव�थामा 
केवल सहअिभय�ु जीवन तामाङले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� पोल गरकेो भ�ने आधारमा 
कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत ह�ने देिखदँैन । िनज 
दईुजना �ितवादीह�का हकमा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट सफाइ िदने ठह�याइएको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

अतः मािथ विण�त आधार �माणबाट 
�ितवादीह� बलबहादरु िलङ्गदेन र च��बहादरु 

मगरलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरी 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�ले िमित 
२०७१।४।२७ मा गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ण�ुसाद आचाय�
क��यटुर : िवनोदकुमार बािनया
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०६७-CR-०२०५, लाग ुऔषध चरशे, नेपाल 
सरकार िव. कमा� गु�ङ

िमिसल संल�न कागज �माणह� हेदा� ��यथ� 
/ �ितवादी कमा�  ग�ुङबाट लाग ुऔषध बरामद भएको 
भ�ने पिन देिखन आउदँनै । िनजको कसरुमा य�तो 
सलं�नता रहेको िथयो भनेर वादी नेपाल सरकार 
प�का सा�ीह�ले पिन खलुाउन सकेको पाइदँैन । 
यी ��यथ�ले कसरुमा पूण� इ�कार रही बयान गरकेो 
पाइ�छ । िनजको बयान िनजका सा�ीबाट समेत 
समिथ�त ह�न आएको छ । �ितवादीम�येका �ेम थापा 
मगरले पिन यी कमा�  ग�ुङको कसरुमा सलं�नता रहेको 
भनी िकटान गरी लेखाउन सकेको छैन । यस�कार 
िमिसल सलं�न �माण कागज हेदा� यी ��यथ� / 
�ितवादी कमा� ग�ुङले अिभयोग दाबीअनसुारको 
कसरु गरकेो पिु� ह�न स�ने देिखन आएको छैन । 
सह�ितवादी �ेम थापा मगरले यी ��यथ�उपर पोल गर े
पिन िनजले गरकेो पोल अ�य कुनै �माण कागजबाट 
पिु� ह�न आएको छैन । िनजले आफू कसरुबाट 
ब�नलाई पिन कमा� ग�ुङउपर पोल गरकेो ह�न 
स�ने ह��छ । अ�य कागज �माणबाट अथा�त् �वत�� 
�माणह�बाट पिु� ह�न नसकेको मौिखक भनाइले मा� 
कसैलाई अिभयोग दाबीअनसुारको कसरुदार मा�न 
सिकँदैन । यसमा पिन अ�य �माणह�बाट समिथ�त 
ह�न नसकेको सह�ितवादी �ेम थापा मगरको यी 
��यथ�उपरको पोल मा� यी ��यथ�उपरको अिभयोग 
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दाबीअनसुारको कसरु पिु� ह�ने आधार ब�न स�ने 
देिखदँैन । �यसैले सह�ितवादीले पोल गरकेो ह�दँा 
यी ��यथ� / �ितवादीलाई अिभयोग दाबीअनसुार 
सजाय ह�न ुपद�छ भनी वादी नेपाल सरकारले िलएको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।   

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
यी ��यथ� / �ितवादी कमा� ग�ुङलाई अिभयोग 
दाबीअनसुार लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४(क) को कसरुमा ऐ. को दफा १४(१)(घ)(५) 
बमोिजम ४ (चार) वष� कैद र �. ३०,०००/- (तीस 
हजार) ज�रवाना ह�ने ठहरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६५/०८/११ मा भएको फैसला 
केही उ�टी गरी यी ��यथ� / �ितवादी कमा� ग�ुङलाई 
लाग ु औषधको मितयारस�मको कसरुमा २(दईु) वष� 
मा� कैद सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६६/०८/०९ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- यदरुाज शमा�  
इित संवत् २०७४ साल फागनु २३ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७१-CI-०३६८, बकसप� िलखत दता� 
बदर दता� कायम, �याम�साद िघिमर ेिव. िमना िघिमर े
िनरौला

पनुरावेदकह�का िपता पित �व.िटकाद� 
िघिमरलेे आफूलाई �रझाएबापत भनी िनजका नाममा 
दता� रहेको वादी दाबीको िक.नं.१७०, १७३, २४९ 
को हकमा ब�डा नछु��एका ज�मा ९ जना अिंशयार 
भएको देिखदँा र सो िक�ाह�मा �व.िटकाद�को मा� 
एकलौटी हक भएको नदेिखदँा वादी दाबीअनसुार नै ९ 
भागम�ये १ जनाले िमलाप� ग�रसकेको पाइएकोले ५ 
भाग िलखत बदर भई सोको आधारमा भएको दता�समेत 
बदर भई वादीह�को नाउमँा दता� ह�ने ठहर भइसकेको 
पाइ�छ । सो स�ब�धमा कुनै िववाद रहेभएको पिन 

पाइदँैन । हाल पनुरावेदन िजिकरको िक.नं.१३१ को 
स�ब�धमा हेदा� उ� ज�गाको कुल �े�फल ज.िव.१–
०–० रहेभएको पाइ�छ । सोलाई ९ अंिशयारको 
भाग लगाउदँा िनज िटकाद�को अंश भागमा पन� 
आउने १ भागभ�दा घटी नै �े�फलको ज�गा अथा�त् 
ज.िव. ०–२–२ ज�गामा� िनजले बकसप� पा�रत 
ग�रिदएको दिेखन आयो । यसबाट यी पनुरावेदक / 
वादीह�लगायतका अंिशयारह�को अंशभाग मेिटने 
देिखदँनै । यी पनुरावेदकह�ले सो ज�गाबाट पाउन ु
पन� अंश भाग िनज िटकाद�ले दानबकस िदएर 
बाकँ� रहेको ज�गाबाट पाउन स�ने अव�था रहेको नै 
देिख�छ । �यसैले िक.नं.१३१ को ज.िव. १–०–० 
ज�गाम�ये िक�ाकाट गरी आ�नो अंश हकजित नै 
अथा�त् ज.िव. ०–२–२ ज�गामा� िनज िटकाद�ले 
दानबकस पा�रत गरकेो देिखएकोले सो ज�गाको 
दानबकस बदर नह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसला िमलेको नै दिेखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
वादी दाबीको िक.नं.१३१ को ज.िव. १–०–० 
ज�गाम�ये िक�ाकाट गरी आ�नो अंश हकको सीमािभ� 
नै पन� ज.िव. ०–२–२ को ज�गाको हदस�म िलखत 
बदरसमेतको वादी दाबी प�ुन नस�ने देिखएकोले सो 
ज�गामा समेत वादी दाबीअनसुारको िलखत बदरसमेत 
ह�ने ठह�याई स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।०२।३१ मा भएको फैसला सो हदस�म 
निमलेकोले केही उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७०।९।३० मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यदरुाज शमा� 
इित सवंत् २०७५ साल आषाढ १ गते रोज ६ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-CI-०३६९, बकसप� 
िलखत दता�  बदर दता� कायम, शोभादेवी 
िघिमरसेमेत िव. िमना िघिमर ेिनरौला भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।
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६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१-CI-०६९७, ज�गा िखचोला चलन, महेश 
ब�नेत िव. य��ताप राणा

स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६३।४।१२ मा भई आएको न�सा मचु�ुका 
हेदा� न.नं. ७, १० र ११ मा िववािदत ज�गा रहेको 
देखाइएको छ । सोही न�साको कैिफयत महलमा 
िक�ा नं ११३६ न. नं. ७ मा परकेो र सो ज�गालाई 
िववािदत देखाई सो ज�गामा गड्डा रहेको भनी 
जनाएको देिख�छ । �यसैगरी सोही न�साको न.नं. १० 
मा िक�ा नं. ११३७ लाई संकेत गरी सो ज�गासमेत 
िववािदत रहेको भनी जनाएको पाइ�छ । न.नं. ११ मा 
समेत िक�ा नं. ११३७ को केही ज�गा देखाएको तथा 
सो ज�गाको �े�फल ०-०-१ रहेको र सो ज�गामा भने 
िववाद जनाएको देिखदँनै । यसरी हेदा� वादी दाबीको 
िक�ा नं. ११३६ र ११३७ को ज�गाह�म�ये न.नं. 
३ जिनएको ०-०-१ बाहेक अ�य सबै ज�गा िववािदत 
जिनई िखचोला रहेको भ�ने न�सा मचु�ुकाबाट �प� 
ह�न आउने ।

वादीको िक.नं. ११३६ र ११३७ को 
दता� �े�तािभ�को ज�गालाई आ�नो हो भनी 
�ितवादीह�ले न�सामा िववाद देखाएको अव�थामा 
वादीले उि�लिखत ज�गा न�सा मचु�ुकामा आ�नो 
हो भनी उ�लेख गरकेो र िववािदत ज�गा न�सा 
मचु�ुकाबाट िक.नं. ११३६ र ११३७ को भ�ने 
देिखएको अव�थामा �ितवादीह�को िखचोला ठहर 
ह�न ु नपन� भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।      

अतः िववािदत िक�ा नं. ११३६ र ११३७ 
का ज�गा वादीको दता� �े�तािभ� दिेखएको, िमित 
२०६३।४।१२ मा भई आएको न�सा मचु�ुकाको 
न.नं. ७, १० र ११ मा उ� दवुै िक�ा ज�गाह� रहेको, 
न.नं. ७ र १० मा रहेका ज�गाह�मा िववाद जिनएको 

र वादी दाबीका िक�ाह�मा �ितवादीको भोग रहेको 
भनी �ितवादीकै सा�ीको बकप�बाट पिु� भइरहेको 
अव�थामा स�ु बाकेँ िज�ला अदालतले दाबी नप�ुने 
ठहर गरकेो िमित २०६५।९।९ को फैसला उ�टी गरी 
भई आएको �थलगत नाप न�साको न.नं. ११ मा रहेको 
०-०-१ ज�गाबाहेक न.नं. ७ र १० मा रहेको िक�ा 
नं. ११३६ र ११३७ का ज�गा �ितवादीले िखचोला 
गरकेो ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
िमित २०६९।६।८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यदनुाथ शमा�  
इित संवत् २०७५ साल जे� २८ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७०-CI-११२८, धम�प�ु िलखत बदर, 
केशव�साद दाहालसमेत िव. िम�वती गडेरी

��यथ� �ितवादी िम�वती गडेरीको 
निजकका नातेदार शंकर गडेरीको बयानबाट �व. 
सकुदेव गडेरीको छोरा स�तान नभएको र १ मा� छोरी 
भएकोमा गीता र मसुहरनी एउटै �यि� हो । फरक 
फरक �यि� होइन भ�ने देिखएको छ । वासदुेव गडेरीको 
पिन एक मा� छोरा शंकर गडेरी भ�ने दिेखएको छ । 
नाता स�ब�धको िवषयमा पा�रवा�रक सद�यिभ�का 
�यि�लाई बढी जानकारी ह�न ु �वाभािवक 
ह��छ । सकुदेव गडेरीको स�तान कित छन् । दाजभुाइ 
कित छन् भ�ने िवषय सकुदवे र बासदेुव गडेरीको 
प�रवारिभ�का सद�यह�को भनाइ अ�यथा �मािणत 
नभएस�म आिधका�रक नै मा�नपुन� । पनुरावेदक 
वादीले सकुदेव गडेरीको छोरी गीता र मसुहरनी रहेको, 
वासदेुव गडेरीको २ छोरा शंकर गडेरी र िशव गडेरी 
रहेको र अ�य नातेदार स�रीमा रहेको भनी िलएको 
पनुरावेदन िजिकर �माणबाट पिु� गन� नसकेको 
अव�थामा केवल मौिखक िजिकरलाई मा� �माणको 
�पमा िलन स�ने अव�था भएन । सकुदेव गडेरीको 



40

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, वैशाख - १

एक मा� छोरी मसुहरनी गडेरी र वासदेुव गडेरीको एक 
मा� छोरा शंकर गडेरी भएको त�य नै स�यापन ह�न 
आएको देिखने । 

धम�प�ु रा�ने पाटो गडेरीको देवर बासदुवे 
गडेरीको एक मा� छोरा शंकर गडेरी भ�ने दिेखएको 
छ । �मानसुार हेदा� छोरीको छोरा कालरुाम राउत 
गडेरीभ�दा अिघ�लो �ममा देवरको छोरा शंकर 
गडेरी पन� दिेख�छ । शंकर गडेरीले अदालतमा बयान 
गदा� वासदुेव गडेरीको आफू एक मा� छोरा भएको र 
िमित २०५१।०३।१३ मा कालरुाम राउत गडेरीलाई 
पाटो गडेरीले िलखत पा�रत गरी धम�प�ु राखेको िठक 
छ, बदर ह�नपुन� होइन भनी बयान गरकेो देिखयो । 
शंकर गडेरी वासदुेव गडेरीको एक मा� छोरा भएको 
र धम�प�ुको १२ नं. ले “ऐनले धम�पु� िदन िलन 
ह�ने हक पु�ने भए पिन एउटा छोरा मा� भएका 
अ� छोरा स�तान नभएकोले सो छोरालाई धम�पु� 
िदन र रा�नलेे पिन रा�न ह�दैँन । िदए िलए बदर 
ह��छ” भ�ने �यव�था गरकेो ह�दँा शंकर गडेरी बासदुवे 
गडेरीको एक मा� छोरा भएकोले उ� १२ नं. ले शंकर 
गडेरी धम�प�ु िदन ब�न कानूनले नै अयो�य मानेको 
देिखयो । यसरी कानून�ारा यो�य नभएको �यि� 
�मानसुार अिघ�लो नाताको भए पिन िनजको िलिखत 
म�जरुी िलनपुन� अव�था देिखन नआउने । 

तसथ�, मािथ विण�त आधार �माणबाट पाटो 
गडेरीले ��यथ� �ितवादीको पित कालरुाम राउत 
गडेरीलाई धम�प�ु रा�न पाउने देिखएको र धम�प�ुको 
१ नं.बमोिजमको प�रिधिभ� रही रीत प�ुयाई िमित 
२०५१।०३।१३ मा र.नं. १९१४६ बाट धम�प�ुको 
िलखत पा�रत भएको देिखएकोले उ� धम�प�ुको 
िलखत सदर कायम ह�ने नै देिखदँा स�ु िज�ला 
अदालतले िमित २०६९।२।३ मा गरकेो फैसला 
बदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरले िमित 
२०७०।७।६ मा गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा सदर 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल काित�क २० गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.
�ी ई�र�साद खितवडा, ०६९-CR-०५०३, 
जबरज�ती करणी उ�ोग, रिव�� बुढाथोक� िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीले अदालतसम� बयान गदा� 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गर ेतापिन मौकामा 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयानमा करणी 
गर� भनी पीिडतलाई भ�दा मानेक� ह�नाले पछािडबाट 
पीिडतालाई समाती संवेदनशील अगं छातीमा समेत 
समाती करणी गन� खो�दा िनज पीिडताले इ�कार 
ग�रन् । पिछ िनजको बिहनीले हिँसयाले िहका�उन 
खोजेकोले म वारदात�थलबाट भागी गएको ह� ँ भनी 
लेखाई िदएको देिख�छ । मौकामा बिुझएक� वारदात 
�थलका ��य�दश� पीिडताको बिहनी िशला 
राजबशंीले मौकामा भएको कागजमा भएको सहीछाप 
मेरो हो । बेहोरा िददीलाई समाएको �रसले भनेको ह� ँ
। �ितवादीले िददीलाई हातमा मा� समाएको हो भनी 
स�ु अदालतमा बकप� गरकेो दिेखयो । पीिडता 
प�रवित�त नाम “एम” ले स�ु अदालतमा उपि�थत 
भई �ितवादीले म घासँ कािटरहेको बेला मेरो हात 
मा� समाएका ह�न् । मौकाको बेहोरा �रसको झ�कमा 
भनेको ह� ँ । पिछ बिहनीले हिँसयाले िहका�उन खो�दा 
भागी गएका ह�न् भनी बकप� ग�रिदएको देिखदँा ��ततु 
वारदात मलुकु� ऐन, आशय करणीको महलअ�तग�तको 
कसरुको प�रभाषािभ� पन� जाने देिखन आउने ।
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घटना�थल �कृित मचु�ुका, पीिडतले िदएको 
जाहेरी दरखा�त, पीिडतले मौका ग�रिदएको कागज, 
��य�दश� िशला राजवंशीको कागज, यी �ितवादीले 
मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान, 
पीिडता “एम” ले तथा ��य�दश� िशला राजवंशीले 
स�ु अदालतसम� ग�रिदएको बकप�समेतका 
�माणह� र वारदातको �कृितसमेतलाई हेदा� ��ततु 
वारदातमा स.म.ुस. ऐन, २०४९ को दफा २७ अनसुार 
सरोकारवाला पीिडतालाई िझकाई िनजले सकार गर े
वादी प� कायम गरी ��तुत म�ुा ��ततु िमिसलबाट 
आशय करणीतफ�  प�रणत गरी कानूनबमोिजम कारबाही 
िकनारा ग�रिदने ठह�याई पनुरावेदन अदालत इलामबाट 
िमित २०६८/०९/२६ मा भएको फैसलालाई अ�यथा 
ग�ररहन ुनपन� ।

अत: वारदातको �कृितअनसुार सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम 
सरोकारवाला पीिडतलाई िझकाई िनजले सकार गर े
वादी प� कायम गरी ��ततु म�ुा आशय करणीतफ�  
प�रणत गन� गरी पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०६८।०९।२६ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल जे� ३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६९-CR-०२४३, सालकको 
क�ला (आखेटोपहार) ओसार पसार, जु िजयाङवा िव. 
नेपाल सरकार

सालकको क�लासिहतको कालो �याग 
�ितवादी जिुजयाङवाले बा.१ च.६५०३ नं. को 
कारको िडक�मा राखेको, उ� मालसामान िनज 

�ितवादीको भई सालकको क�ला िनजैबाट बरामद 
भएको हो भनी कार चालक भ�बहादरु तामाङ र 
कारमा सवार गन� सिुनलकुमार शमा�, अिमत जैन तथा 
िचिनया ँनाग�रक याय ुफुयलेु मौकाको कागजमा लेखाई 
िदनकुा साथै बरामदी सालकको क�ला यी �ितवादी 
ज ु िजयाङवाको नभए �हरी चेकजाचँका �ममा िनज 
नभ�स भई भा�नपुन� अव�था रहने िथएन । बरामद 
भएको सालकको क�ला पनुरावेदक �ितवादीको 
होइन भनी यी �ितवादीले िजिकर िलए तापिन बरामद 
भएको सालकको क�लासिहतको �याग �ितवादी 
ज ु िजयाङ्वाको भएको र िनजबाट बरामद भएको हो 
भनी कारमा �ितवादीसगँ साथै आएका कार चालक 
भ�बहादरु तामाङसमेतका �यि�ह�को भनाइ रहेबाट 
व�तिुन�ठ ठोस �माणका अभावमा यी पनुरावेदक 
�ितवादीको आरोिपत कसरु�ितको इ�कारी भरपद� र 
िव�वसनीय नदेिखने । 

दईुजना चाइिनज नाग�रक रहेको र यान फुय ु
ठिहटी चोकबाट र XUE JIANGHUA ठमेल िपरािमड 
गे�टहाउसबाट कारमा चढेको त�य छ । यसरी फरक 
फरक �थानबाट या�हु� कारमा चढी काठमाड�बाट 
चाइनातफ�  गएको भ�ने देिख�छ । कार चालकले कुन 
या�लेु के समान �याएको र सो सामान कहा ँ रा�ने 
भ�ने ब�दोब�त गनु�पन� ह�दँा सो सामानको बारमेा 
चालकलाई कसको सामान हो भ�ने थाहा जानकारी 
ह��छ । तसथ� कारज�तो सानो आकारको सवारीमा 
फरक फरक �थानबाट चढेको ४ जना �यि�म�येको 
कसले गैरकानूनी सामान राखेको झोला �याएका र 
राखेका िथए भनी कार चालक भ�बहादरु तामाङले 
�य� गरकेो कुरा मह�वपूण� ह�ने । 

िविभ�न आपरािधक स�जालमाफ� त संरि�त 
लोपो�मखु व�यज�त ु सालक मारी सकंलन गरी 
यित ठुलो मा�ामा सालकको खपडा बरामद भएको 
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देिखएको छ । यस �कारको आपरािधक काय�ले 
व�यज�तकुो नाश ह�न गई लोपो�मखु व�यज�तकुो 
अि�त�व नै समा�त ह�न जाने ि�थित रहन जाने 
ह��छ । नेपालसमेत प� रा�� भएको CITES स�ब�धी 
महासि�धले पिन लोपो�मखु जीवज�तहु�को अवैध 
�यापारलाई प� रा��ह�ले ग�भीर कसरुको �पमा 
िलई िनय��णको उपाय अवल�बन गनु�पन� ह��छ । 
संरि�त व�यज�तकुो नाश ह�न गई पया�वरण स�तलुन 
नै िब�ने जाने ह�दँा यसको असर िव�व�यापी �पमा पन� 
जाने देिखएकोले �य�तो काय� ग�भीर अपराध ह�न जाने 
देिखन आयो । तसथ� यी �ितवादीबाट बरामद भएका 
व�तहु� राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, 
२०२९ ले संरि�त व�यज�त ुरहेको दिेखदँा यस�कार 
हा�ी, सालक जातका व�यज�तकुो आखेटोपहार िनज 
�ितवादीले नेपालबाट चीनतफ�  लैजान (ओसार पसार) 
लागेको अव�थामा प�ाउ परकेो ह�दँा िनजले गरकेो 
कसरुको गा�भीय�समेतलाई िवचार गदा� िज�ला वन 
काया�लय िस�धपुा�चोकबाट िमित २०६८/०६/०३ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०६९/०२/१६ मा भएको 
फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन नपन� । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी ज ु िजयाङवाले गरकेो कसरुको 
गा�भीय�समेतलाई िवचार गरी िनज �ितवादी ज ु
िजयाङवा (Xue Jianghua) लाई राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को दफा १० 
को अनसूुची १ मा उि�लिखत सरंि�त व�यज�त ु
इजाजतप� निलई आखेटोपहार  ओसार पसार गरकेोले 
सोही ऐनको दफा २६(१) अनसुार �.१,००,०००।- 
(एक लाख) ज�रवाना र १५(प��) वष� कैद सजाय गन� 
गरकेो िज�ला वन काया�लय िस�धपुा�चोकको िमित 
२०६८/०६/०३ को िनण�य सदर ह�ने ठह�याएको 

पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६९/०२/१६ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CI-१५४६, िनषेधा�ा, 
ओिप�� महतोसमेत िव. ह�र�साद भ�राई

िक.नं.७०१ र ७०२ को ज�गा ��यथ� 
िनवेदकको नाउमँा दता� रहेको, उ� ज�गामा िनजको 
िनिव�वाद हक �थािपत भएको अव�था देिखयो । 
य�तो अव�थामा िनवेदकको ज�गामा घर टहरा 
िनमा�ण गन�को लािग िवप�ीह�ले रोडा, ढंुगा, बालवुा, 
िसमे�ट छड थपुारकेो भ�ने िनवेदन दाबी रहेकोमा उ� 
�थानमा पिहले नै घर बनाई भोग ग�ररहेका िथय� भ�ने 
पनुरावेदक िवप�ीह�को िजिकर रहे पिन सो कुरा 
त�यपरक �पबाट पिु� ह�न सकेको देिखदैँन । य�तो 
अव�थामा अका�को हकको ज�गामा खा�टो खनी 
िनमा�ण साम�ी थपुारबेाट घर टहरा बनाउने आशंकाको 
ि�थित िव�मान रहेको अव�थामा िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�ने नै ठहन� ।

तसथ� िनवेदकको िक.नं.७०१ र ७०२ को 
ज�गामा िनजको म�जरुी �वीकृितबेगर घर टहरा िनमा�ण 
नगनु�  नगराउन ुतथा ज�गामा खाडल पारी माटो िब�� 
िवतरण नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०७२/१/८ मा भएको 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकराज जोशी
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत्२०७५ साल जे� १३ गते रोज १ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CI-२०१४, िनषेधा�ा 
र उ��ेषण, काशी अिहरसमेत िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, �प�दहेीसमेत

िवप�ीह�बाट केवल िनवेदकह�ले 
साव�जिनक ज�गा अित�मण गरी िनमा�ण गरकेो 
संरचना हटाउनेस�म गरी पोखरीको संर�णको लािग 
सहमितमा कागज गराएको दिेख�छ । उ� कागजबाट 
पनुरावेदक िनवेदकह�ले दाबी गरजे�तो घरबास 
उठाउने गैरकानूनी काय� िवप�ीह�बाट भएको 
भ�ने पिन देिखदैँन । साथै घरकर रिसदसमेतका 
कागजातबाट िनवेदनमा उ�लेख भएको चार िक�ला 
तथा नाप साइजमा िनवेदकह�को घरवास रहेको भ�ने 
नदेिखएबाट उ� ज�गामा िनवेदकह�को िनिव�वाद हक 
रहेको भ�ने देिखएन । िनवेदनप�मा उ�लेख गरकेो 
आधारमा मा� िनवेदकह�को िनिव�वाद हक रहेको 
भनी मा�न िमलेन । यसको अलावा यसै िवषयमा 
यी िनवेदकह�ले �प�देही िज�ला अदालतमा 
िनषेधा�ा म�ुा िदएकोमा उ� िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहरी २०७१।५।१२ मा आदेश भएको र उ� बेहोरा 
िनवेदनप�मा लोप गरी सोही िवषयव�तमुा पनुरावेदन 
अदालत बटुवलमा समेत �वेश गरकेो दिेखदँा 
िनवेदकह� सफाहात िलई अदालत �वेश गरकेोसमेत 
नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत िववेिचत आधार 
कारणबाट िनवेदकह�को हक अिधकारमा आघात ह�ने 
गरी िवप�ीह�ले कुनै काय� गरकेो भ�ने िमिसल संल�न 
कागजातबाट पिु� नभएको र िनवेदकह�ले आ�नो 
हक भोगको भनी दाबी गरकेो ज�गामा िनजह�को 
िनिव�वाद �पमा हक �थािपत रहेको त�य �माणबाट 
पिु� नभएको ह�दँा मागबमोिजम उ��ेषण िनषेधा�ाको 

आदशे जारी ह�न स�ने अव�था नदेिखने ।
अत: उ� ज�गामा िनवेदकको िनिव�वाद 

हक �थािपत नभएको भ�नेसमेत आधारमा िनवेदन 
खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित२०७२/११/१२ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : टेकराज जोशी
क��यटुर : च��शेर राना
इित संवत् २०७५ साल जे� १३ गते रोज १ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६८-CI-०६५३, िनषेधा�ा, 
िशिशर नाहटासमेत िव. गोिव�दलाल सघंाई

पनुरावेदन अदालत पाटनबाट २०६५ 
सालको �रट नं. ९९, ६५८ को िनषेधा�ा म�ुामा 
भएको �थलगत नापी न�सा मचु�ुकासमेतबाट िक.नं. 
१५५७, १५६५ र १५६९ को ज�गा बाटोको �पमा 
�योगमा रहेको भ�ने देिखएको छ । साथै उ� िक�ा 
ज�गा बाटोको �पमा �योग गन� भनी िनवेदक दाता 
र कृ�ण िव�म शाहको िबचमा िमित २०६०/८/१८ 
मा घरायसी कागज भएको, नापीको �ितवेदनमा 
समेत बाटोको �पमा रहेको भनेको र काठमाड� 
नगरपािलकाको काया�लयले बाटोमा परकेो कारण 
देखाई कर असलुीसमेत नगरकेो भ�ने आधारमा ियनै 
िनवेदक नै िनवेदक र �या� शाहसमेत िवप�ी भएको 
२०६६ सालको �रट नं.१२३।७१२ को िनषेधा�ा 
म�ुामा िक.नं. १५५७, १५६५ र १५६९ को ज�गा 
बाटोको �पमा रहेको भनी उ� बाटोको ज�गामा, 
िनवेदकले �योग गन� आवत-जावत गन� काय�मा बाधा 
प�ुयाउने काय� नगनु�  नगराउन ु भनी २०६७।०३।३० 
मा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िनषेधा�ाको आदेश 
भएको िमिसल सलं�न फैसलाको छाया�ँितबाट 
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देिख�छ । यसरी उि�लिखत नापी न�सा तथा अिघ 
पिन पटक पटक परकेा िनषेधा�ाका िनवेदनका म�ुामा 
िववािदत �थानमा बाटो िनकासको �पमा �योग 
भइरहेको भ�ने दिेखने ।

िक.नं. १५५७, १५६५ र १५६९ का िक�ा 
ज�गाह� िनवेदक र यी िवप�ीका दाताको संय�ु 
दता�को रहेको भ�ने त�य मािथ नै िववेिचत भइसकेको 
अव�थामा यी पनुरावेदक िवप�ीले िनवेदकको घर 
ज�गामा आवत जावतमा बाधा गरकेो भ�ने िनवेदन दाबी 
रहेको अव�थामा बाटोको �पमा आवत जावत गन�मा 
बाधा प�ुयाउने काय� नगनु�  नगराउन ुभनी िनषेधा�ाको 
आदेश जारी ह�ने नै ठहन� ।

अत: िनवेदकसमेतको नाउमँा दता� कायम 
रहेको, सािबकदेिख िनवेदकसमेतले बाटोको �पमा 
�योग गरी आएको, िनवेदनमा उि�लिखत िक.नं. 
१५५७, १५६५ र १५६९ को ज�गा बाटोको �पमा 
�योग गन�मा िनवेदकलाई बाधा अवरोध गन� काय� नगनु�  
नगराउन ु भनी िवप�ीह�को नाउमँा िनषेधा�ाको 
आदेश जारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६८।०१।२१ मा भएको आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : टेकराज जोशी
क��यटुर : च��शेर राना
इित संवत् २०७५ साल जेठ १३ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WH-००९७, 
ब�दी��य�ीकरण, मोह�मद मु�ना िव. लिलतपुर 
िज�ला अदालत, लिलतपुरसमेत

बालबािलकाको उमेर के-कसरी िनधा�रण गन� 
भ�ने स�ब�धमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ 
को दफा ८३ ले �ाथिमकता�म िनधा�रण गरकेो 
देिख�छ । अ�पतालबाट जारी भएको बालबािलकाको 
ज�मदता�मा उि�लिखत ज�मिमित तथा �थानीय 
पि�जकािधकारीको काया�लयबाट जारी भएको ज�मदता� 
�माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमितलाई �ाथिमक 
�ममा समावेश ग�रएको पाइ�छ । िव�ालयको चा�रि�क 
�माणप�मा उि�लिखत ज�मिमित वा िव�ालयमा भना� 
ह�दँाका बखत उ�लेख गरकेो ज�मिमितसमेत उमेर 
िनधा�रणको आधार ब�दछ । िनवेदक मोह�मद तफुानको 
हकमा ि�.िव. िश�ण अ�पतालबाट परी�ण गरी राय 
(�ितवेदन) िदइएअनसुारको उमेरलाई नै यस म�ुाको 
�योजनका लािग वा�तिवक उमेर हो भनी मा�नपुन� 
देिखन आउने । यसबाट मोह�मद तफुान नाबालक 
नभई १८ वष� पूरा भएका साबालक ह�न् भ�ने देिखन 
आएको छ । िनवेदकले उमेरका स�ब�धमा पेस गरकेो 
आधार काड�मा उि�लिखत उमेरलाई �हण गन� सिकने 
कुनै िव�सनीय �माण ��ततु ह�न आएको पाइएन । 
िनज मोह�मद तफुानले अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गदा� आ�नो उमेर १९ वष� भनी लेखाएको 
देिख�छ । यसरी िनवेदक नाबालक ह�न् भ�ने त�य नै 
�थािपत भएको नदेिखएको ह�दँा अिहले नै िनजलाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०७५ बमोिजम सिुवधा 
�दान गन� िमलेन । िनजलाई गैरकानूनी तवरबाट ब�दी 
बनाएको भ�ने अ�य कुनै कारण देिखन नआएको र 
�याियक �ि�याका स�दभ�मा म�ुामा पपु��का लािग 
थनुामा राखेको भ�ने दिेखदँा िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गन� िमलेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद आचाय�
इित संवत् २०७५ साल फागनु २१ गते रोज ३ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WH-०१५९, 
ब�दी��य�ीकरण, मोहन माया काक� िव. गहृ म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नको 
लािग कुनै �यि�लाई गैरकानूनी िकिसमले थुनामा 
राखेको अव�था ह�न ुपछ�  । िनवेदकको पित मोहनबहादरु 
काक�लाई सगंिठत �पमा हातहितयार खरखजाना 
ओसार पसार तथा स�चय म�ुा थान- १, सगंिठत 
�पमा हातहितयार खरखजाना, िव�फोटक पदाथ�को 
ओसार पसार, स�चय तथा साव�जिनक स�पि�मा 
िव�फोट गराएको म�ुा थान-१ र सगंिठत �पमा 
आगजानी गरकेो म�ुा थान-१ गरी ३ थान म�ुामा 
महानगरीय �हरी प�रसर काठमाड�, टेकुले काठमाड� 
िज�ला, का.म.न.पा. वडा नं.११ माइतीघरबाट प�ाउ 
गरी िज�ला �हरी काया�लय सखंवुासभा चैनपरुमा 
पठाएको देिख�छ । िज�ला �हरी काया�लय संखवुासभा 
चैनपरुले कानूनबमोिजम पटक पटक िज�ला अदालत 
संखवुासभाबाट �याद थप िलई िज�ला सरकारी विकल 
काया�लयमाफ� त िमित २०७६।१।१६ मा ��ततु 
म�ुाको अिभयोगप� दायर गरकेो पाइयो । संखवुासभा 
िज�ला अदालतको िमित २०७६।१।१७ गतेको 
थुनछेक आदेशअनसुार मोहनबहादरु काक� साधारण 
तारखेमा छुिटसकेको कुरा उ� अदालतको िलिखत 
जवाफसमेतबाट देिख�छ । यसरी िनवेदकलाई सगंिठत 
अपराधसमेतको िविभ�न ३ वटा म�ुामा अनसु�धान 
गन� �ममा �चिलत कानूनबमोिजम अदालतको 
समेत अनमुित िलई प�ाउ गरकेो देिखएको र प�ाउ 
ग�रसकेपिछ अनसु�धानको लािग अदालतबाट �याद 
थप गरी िहरासतमा राखी अदालतको आदेशबमोिजम 

साधारण तारखेमा छुिटसकेको देिखयो । िनवेदक 
मोहनबहादरु काक� म�ुा पपु��को �ममा सखंवुासभा 
िज�ला अदालतको आदेशले साधारण तारखेमा 
छुिटसकेकाले ��ततु िनवेदनको �योजन नै समा� 
भइसकेको देिखदँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गरी रहन नपन� ।

अतः िनवेदक व�दी अव�थामा रहेको 
नदिेखदँा मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गनु�  परने । िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ड�लरुाम चौधरी
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख १९ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७५-WH-०१११, 
ब�दी��य�ीकरण, रोशनकुमार खङ्गीसमेत िव. 
काठमाडौ िज�ला अदालत, बबरमहलसमेत

२०७३ को स.फौ.नं. ०२९० को ठगी 
म�ुामा यी िनवेदकह�को नाउमँा तामेल भएको �याद 
कानूनस�मत छ वा छैन भ�ने �� स�ब�धमा िवचार 
गदा� रोशनकुमार खड्गी र �कृित �े�को नाउमँा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट जारी भएको �याद 
िमित २०७३।८।१ मा घरदैलोमा टासँ गरी �याद तामेल 
भएको देिख�छ । मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
महलको ११० नं. मा भएको कानूनी �यव�थाअनसुार 
स�बि�धत �यि�को घरमा एकाघरका उमेर पगेुको 
�यि� भेट भएन भने घर दैलामा टासँ गरी �याद तामेल 
गन� सिकने नै देिख�छ । ०२९० को ठगी म�ुामा यी 
िनवेदकह�को ठेगाना काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. 
वडा नं. १३ कािलमाटी टंके�र भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । िनवेदकह�को �रट िनवेदनमा समेत 
िनजह�को ठेगाना काठमाड� िज�ला, का.म.न.पा. 
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वडा नं. १३ कािलमाटी टंके�र नै उ�लेख भएको 
देिखयो । सोबाहेक अक� वतन हो भनी िनवेदकह�ले 
देखाउन सकेको पिन पाइएन । काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट यी िनवेदकह�को नाउमँा �याद जारी ह�दँा 
िनवेदकह�को ठेगाना काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. 
वडा नं. १३ कािलमाटी टंके�रमा िनवेदकह�को 
घरदैलोमा नै �याद तामेल भएको पाइयो । �याद 
तामेल गदा� काठमाड� िज�ला का.म.न.पा वडा नं. १३ 
कािलमाटी ब�ने िवमल शा�य र अमतृ �े�लाई सा�ी 
राखी काठमाड� महानगरपािलकाको वडा नं. १३ का 
सहायक �शासक�य �मखु िवमलादेवी काक�लाई 
रोहवरमा रािखएको दिेखयो । �याद तामेल ह�दँाका 
बखत �थानीय जन�ितिनिध नभएको अव�थामा 
स�बि�धत वडाको सहायक �शासक�य �मखुले नै 
सो हैिसयतमा �याद तामेलीको रोहवरमा बसी तामेल 
भएको �यादलाई बे�रतको मा�न िम�ने नदेिखने ।

िनवेदक मधकृु�ण नािपतको हकमा �मोद 
नािपत िवप�ी काठमाड� िज�ला अदालतसमेत 
भएको ०७३-WH-००९४ को ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदनका स�दभ�मा िनवेदकको घरदैलोमा �याद तामेल 
भई उ� तामेली �यादमा वडाको �शासक�य �मखुले 
जन�ितिनिधको हैिसयतले रोहवरमा बसेको �यादलाई 
रीतपूव�क तामेल भएको भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७४।७।८ मा आदेश (फैसला) भएको पाइ�छ । उ� 
आदेश (फैसला) मा िलइएका समान िस�ा�तसमेतका 
आधारमा ०७३ को स.फौ.नं. ०२९० को ठगी म�ुामा 
यी िनवेदकह�को नाउकँो �याद िनजह�को घरदैलोमा 
टासँ भएको �यादलाई रीतपूव�क नै तामेल भएको मा�न ु
पन� देिखने ।

अत: िववेिचत आधार कारणह�समेतबाट 
यी िनवेदकह� �ितवादी भएको २०७३ को स.फौ.
नं. ०२९० को ठगी म�ुामा िनवेदक �ितवादीह�लाई 

म�ुाको रोहमा भएको फैसलाअनसुार ठहर भएको कैद 
र ज�रवानाबापत कानूनबमोिजम कैदी पजु� िदई थनुामा 
रािखएको काय�लाई गैरकानूनी थनुा भनी मा�न िमलेन । 
िनवेदकह�लाई कानून �ितकूल ब�दी बनाएको देिखन 
नआएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ड�लरुाम चौधरी
क��यटुर : िवजय खड्का 
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख २० गते रोज ६ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 

फैसला भएका छन:-
 § ०७५-WH-०११२, ब�दी��य�ीकरण, 

रोशनकुमार खङ्गीसमेत िव. काठमाड� 
िज�ला अदालत, बबरमहलसमेत
 § ०७५-WH-०११३, ब�दी��य�ीकरण, 

रोशनकुमार खङ्गीसमेत िव. काठमाड� 
िज�ला अदालत, बबरमहलसमेत

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
डा.�ी मनोजकुमार शमा�, ०७४-CI-०५८७, दता� 
बदर दता�, मुडारी यादव िव. रामरखे यादवसमेत

मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ४४ नं. मा भएको 
कानूनी �यव�थाबमोिजम िलखत पा�रत ग�रपाउ ँ
भ�ने म�ुामा ऐनका �यादिभ� नै रिज��ेसन ग�रिदन ु
भ�ने मालपोतका नाउमँा पजु� माग गन� जानपुछ�  । सो 
�यादिभ� नगएमा पजु� ह�न स�दैन । जहासँ�म उ� 
मलुकु� ऐन द�ड सजायको ४४ नं.मा लेिखएको “दािखल 
खारजे नामसारी” को कुरा छ सो दैयादार नातेदारले 
अिघ�लो प�ुताको �यि� मरकेोमा कानूनबमोिजम 
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अंश अपतुाली आिदको रोहबाट ग�रने कुरास�म हो 
र यो ज�रवाना ितरी जिहलेसकैु पिन ह�न स�ने िवषय 
हो । दािखल खारजेबाट �वािम�व सन� िवषयमा िववाद 
ह�दँनै तर िलखत पासमा ह��छ । यहा ँ िछिमयादवेीले 
गरकेो भनेको िलखतको आधारमा फैसलासमेतलाई 
टेक� �ितवादी दािखल खारजे पजु� मा�न गएको ह�दँा 
मलुकु� ऐन द�ड सजायको ४४ नं.को �याद नघाई जान 
र अदालतले पिन िदन िम�ने नदेिखने । 

�ितवादीले िमित २०३४।२।२८ मा भएको 
फैसलाको न�कल िमित २०४०।९।२१ मा सारकेो 
िझकाई आएको दा.खा. स�ब�धी िमिसल संल�न 
�ितिलिपबाट देिख�छ । यसरी कानूनमा भएको 
�यव�थाको �ितकूल ह�ने गरी िमित २०३४।२।२८ 
को फैसला िमित २०४०।९।२१ मा सारी िलई 
मालपोत काया�लय, मलंगवा सला�हीका नाउमँा िमित 
२०६३।३।२१ मा पजु� माग गरी िमित २०६३।४।२५ 
मा मा� मालपोत काया�लय, मलंगवा सला�हीका नाउमँा 
सला�ही िज�ला अदालतबाट पजु� जारी भएको र सोही 
पजु�अनसुार िमित २०६४।२।३० मा �ितवादी मडुारी 
यादवको नाउमँा दता� भएको दिख�छ । त�कालीन 
मलुकु� ऐनमा भएको कानूनी �यव�थािवपरीत �ितवादी 
मडुारी यादवको नाउमँा िज�ला सला�ही खैवा�-४ को 
िक.नं. ४५ को �े.फ. ०-१-१८ ज�गा दता� गरकेो काय� 
गैरकानूनी दिेखएकोले िनजको नाउकँो दता� कायम 
ह�न स�ने अव�था दिेखदँैन । तसथ� यी पनुरावेदक 
�ितवादी मडुारी यादवको नाउकँो दता� बदर ह�ने 
ठह�याई सला�ही िज�ला अदालतबाट भएको स�ु 
फैसला सदर गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
िमित २०७३।०४।२४ मा भएको फैसला मनािसब ह�दँा 
अ�यथा गरी रहन ुनपन� ।

अत: िववेिचत आधार कारणसमेतबाट छेिमया 
देवीको नाउकँो िज�ला सला�ही खैवा�-४ को िक.नं. ४५ 

को �े.फ. ०-१-१८ ज�गा यी पनुरावेदक �ितवादी 
मडुारी यादवको नाउमँा आएको दता� बदर गरी मतृक 
छेिमया देवीकै नाउमँा दता� कायम ह�ने ठह�याई स�ु 
सला�ही िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।०७।२१ 
मा भएको फैसला सदर गरी पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०७३।०४।२४ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�, क�णा �े�
क��यटुर अपरटेर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७६ साल पौष ४ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७४-CR-०८४४, 

जालसाजी, मुडारी यादव िव. रामरखे 
यादवसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७२-CR-१८५८ र ०७२-CR-
१८५९, कत��य �यान, अिवरण महतोसमेत िव. नेपाल 
सरकार र म�चन महतो िव. नेपाल सरकार

िव�ालय �यव�थापन सिमितको चयन 
अविध अथा�त् छनौटको समयमा िव�ाथ�का 
अिभभावकह�को उपि�थित रहने भए पिन सो 
िदन �य�तो काय��म रहे भएको भनी वादी तथा 
�ितवादीह�को भनाइबाट नदेिखएकोले सरोकारवाला 
िव�ालय �यव�थापन सिमितका पदािधकारीह�स�म 
उपि�थत ह�न ु�वाभािवक नै ह��छ । मतृक मानबहादरु 
माझी पिन उ� िव�ालय �यव�थापन सिमितका 
सद�यको हैिसयतमा उपि�थत भएको देिख�छ । 
िव�ालयको हातािभ� ह�ने िव�ालय �यव�थापन 
सिमितसगँ चासो िलई बौि�क �यि�ह�सगँको 
छलफलमा यी �ितवादीह� सो िव�ालयमा उपि�थत 
नै भएका िथए भ�दा पिन ियनीह� मतृकलाई कुटिपट 
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गरी मान� उ�े�यले उपि�थत भएका वा मतृकलाई �हार 
गरकेा वा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) 
नं.बमोिजमको कसरु गन�कै लािग उपि�थत भएका 
भ�न िम�ने देिखन नआउने ।

िव�ालयको �ाङ्गणिभ� �यो पिन 
िव�ालय �यव�थापन सिमितका पदािधकारी र सोही 
िव�ालयका िश�कह�का िबचमा य�तो अि�य 
वारदात घट्न ु िन�चय नै द:ुखद ् कुरा हो । उ� िदन 
वारदात �थानमा र समयमा आफूह� उपि�थत 
भएको, वारदातमा संल�न नरहेकोले िनद�ष छ� भनी 
यी पनुरावेदक �ितवादीह� स�ुदेिख नै इ�कारी 
रहेका र उ� भनाइलाई िनजह�का सा�ीह�ले 
समेत स�ु अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरी 
समथ�न गरेको देिख�छ । सो वारदात�थलमा उपि�थत 
रहेका ��य�दश� भिनएका पजुाकुमारी रायमाझी, 
बस�ती माझी, �वीकुमारी पासवान, दवेनारायण 
पासवान, रामस�य पासवान, कु�नादवेी माझीसमेतले 
�ितवादी िव�वनाथ महतो, आिमरी यादव र म�चन 
महतोबाहेकका अ�य यी पनुरावेदक �ितवादीह�म�ये 
को कसले के कसरी मतृकलाई कुटिपट गरकेा ह�न् 
भनी खलुाउन दखेाउन नसक� सामूिहक �पमा ला�ी 
मड्ुक�ले हानेका ह�न् भ�नेस�म उ�लेख गरको पाइ�छ 
। बाबलुाई कुटिपटबाट बचाउदँा घाइते भएका मतृक 
मानबहादरुका छोरा मदन रायमाझी, आरतीकुमारी शाह, 
पजुा रायमाझी, �वीकुमारी पासवानसमेतको भनाइमा 
एक�पता भएका बकप�समेतबाट यी �ितवादीह�कै 
कुटिपटबाट घाइते भई मतृक मानबहादरुको उपचारको 
�ममा म�ृय ुभएको भ�ने कतै पिु� भएको नपाइने ।

��ततु म�ुाको िमिसल संल�न �माण 
कागजातह�बाट देिखएका यी त�यह�बाट यी 
पनुरावेदक �ितवादीह� र पनुरावेदन नगन� �ितवादी 
लिलत महतोसमेतबाट उ� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 

महलको १७(३) नं. मा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाको �ितकूल ह�ने गरी कसरु गरकेो देिखने गरी 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ बमोिजम त�यय�ु सबतु �माण ��ततु 
गन�सकेको पाइएन । व�तिुन� �माणको अभावमा 
कत��य �यानज�तो ग�भीर अपराधज�य कसरुमा यी 
�ितवादीह�को सलं�नता रहे भएको भनी अनमुान गन� 
िमलेन । शंकाको सिुवधा यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
पाउने नै दिेखने ।

पनुरावेदक �ितवादीह� अिवरण महतो, 
पशपुित महतो, िकसनु महतो, मदनकुमार महतो, 
च��लोक�साद िसंह, रामबहादरु महतो र पनुरावेदन 
नगन� लिलतनारायण महतोले स�ु िज�ला अदालत 
र पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसलाले 
ठहर गरअेन�ुप �यानस�ब�धी महलको १७(३) 
नं.बमोिजमको कसरु गर ेिबराएको नदेिखएको अव�था 
ह�दँा पनुरावेदन नगन� लिलतनारायण महतोको हकमा 
समेत त�कालीन मलुकु� ऐन, अ.बं.२०५ नं. तथा 
फौजदारी काय�िविध संिहता, २०७४ को दफा १४४ 
को उपदफा २ बमोिजम हेदा� िनजको हकमा समेत 
कसरुमा गडाउ गन� िमलेन । तसथ� म�ुा दोहो�याई 
हे�रपाउ ँ भनी िनवेदन निदएका िनज �ितवादी 
लिलतनारायण महतोसमेत म�चन महतोबाहेकका 
पनुरावेदक �ितवादीह�को हकमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं.बमोिजम सजाय 
गन� गरी स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०/६/१ भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७१/११/११ मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई िनज �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ।

अब अका� पनुरावेदक �ितवादी म�चन 
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महतोको हकमा आफू अक�  िव�ालयको िश�क 
रहे भएको र वारदातको िमित र समयमा आ�नै 
पदािधकार रहेको िव�ालयमा रही वारदातमा 
संल�न नभएको, िनद�ष रहेकोले सजायको भागीदार 
नरहेको भ�ने पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा हेदा� 
वारदातका ��य�दश� मतृकका छोरा जो आ�नो बबुा 
मानबहादरु माझी तथा फुलकुमारी शाह, कु�नादेवी 
माझी, �वीकुमारी पासवानसमेतले घटनाको िववरण 
खलुाउदँै कुस�मा बसेका मतृक मानबहादरुलाई स�ुमा 
िव�वनाथ महतोले तानी लछार पछार गरी भइुमँा 
लडाई यसलाई िपट मार भनी जोर जोरले वचन 
िदएको, अिमरी यादवले िव�ालय क�पाउ�डिभ�ै 
भएको चौकारा काठले टाउकोमा �हार गरी टाउको 
फुटाई रगता�मे पारकेा र म�चन महतोले बासँको 
फ�ाले �हार गरकेो र अ�यले लात हात म�ुकाले 
�हार गरी घाइते बनाई भागेका ह�न् भनी एकै िमलानका 
िसलिसलाब� बयान तथा बकप� ग�रिदएको अव�था 
छ । साथै सोही िव�ालयका �धाना�यापक िशवन�दन 
यादवले िववाद बढ्द ैजादँा ठुलो झडप ह�न स�ने ठानी 
मोटरसाइकलमा गई �हरी बोलाई सो िव�ालयको 
निजक पन� ल�मीपरु चोकमा फक� आउदँा मैले िचने 
जानेका िव�वनाथ महतो र म�चन महतोसमेतसगँ भेट 
भई िव�वनाथ महतोको समूहले घटना घटाएको बझुेको 
ह� ँभनी मौकामा बयान गरकेो देिखने ।

यसरी उ� वारदातका ��य�दश� तथा सो 
िव�ालयका �धाना�यापकसमेतले मतृक मानबहादरु 
माझीलाई कुटिपट गन� वारदातमा बासँको प�ा िलई 
स�रक भएको देखे बताएको अव�था रहेको र ती 
सबै ��य�दश� �यि�ह�ले नदेखेको नभएको कुरा 
झ�ुा दखेाउन लेखाउन पन� त�यय�ु कारणसमेत 
यी पनुरावेदक �ितवादी म�चन महतोले देखाउन पेस 

गन� सकेको पाइदँैन । आ�नो दाबी िजिकर �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २७(१) बमोिजम  �मािणत गन� �माण 
िनजले पेस गन� सकेको पाइदँनै । यस ि�थितमा िनजका 
सा�ी योगे�� यादवले स�म उ� वारदातमा िनजको 
सलं�नता नरहे नभएको भनी बकप� गरकैे आधारमा 
मा� िनजको पनुरावेदन िजिकर कानूनसङ्गत छ भ�न 
निम�ने ।

उि�लिखत त�यह�बाट मतृक मानबहादरु 
माझीलाई उ� िमित २०६७।१०।११ गते कुटिपट गन� 
वारदातमा िनज पनुरावेदक �ितवादी म�चन महतोको 
सलं�नता रहे भएको बेहोरा पिु� भएकोले िनजलाई 
त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) बमोिजम दईु वष� कैदको सजाय ह�ने गरी स�ु 
िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।०६।०१ 
मा भएको फैसला सदर गन� गरी त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।११।११ मा 
भएको फैसला अ�यथा भएको भ�ने िनजको पनुरावेदन 
िजिकर र िनजको तफ� बाट बहस ��ततु गनु�  ह�ने िव�ान् 
कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ यो इजलास 
सहमत ह�न सकेन । िनजका हकमा िमलेकै देिखदँा सो 
हदस�म सदर ह�ने ।

तसथ� उि�लिखत त�य कारण र आधारबाट 
िसरहा िज�ला अदालतबाट �ितवादीह�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) बमोिजम जनही दईु 
वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरी िमित २०७०।०६।०१ 
मा भएको फैसला सदर गन� गरी त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७१।११।११ मा 
भएको फैसला केही उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादीह� 
अिवरण महतो, पशपुित महतो, िकसनु महतो, 
मदनकुमार महतो, च��लोक�साद िसंह, रामबहादरु 
महतो र पनुरावेदन नगन� लिलतनारायण महतोले 
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अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: िभम�साद भसुाल
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७६ साल मंिसर १५ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-००३४, ०७१-CR-
१४८८, लाग ु औषध (खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार 
िव. पासाङ दोज� शेपा�, पासाङ दोज� शेपा� िव. नेपाल 
सरकार

बरामदी मचु�ुकाको काम तामेल गन� 
िकरणकुमारी थापा, �ितवेदक मोहनच�� िगरीले 
अदालतमा आई बरामदी मचु�ुका तथा सोबमोिजम 
लाग ुऔषधसिहत �ितवादीलाई दाखेल गरकेो बेहोरा 
स�े साचँो हो भनी बकप� ग�रिदएको देिख�छ । यस 
ि�थितमा पासाङ दोज� शेपा�को सगँसाथबाट ५५० �ाम 
अवैध लाग ुऔषध बरामद भएको, उ� लाग ुऔषध खैरो 
हेरोइन भएको भ�ने परी�ण �ितवेदनबाट देिखएको, 
बरामदी मचु�ुकाका मािनस तथा �ितवेदकसमेतले 
अदालतमा आई ग�रिदएको बकप�, �ितवादीको 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को सािबती बयान तथा 
सह�ितवादीको पोलसमेतका सम� सबदु �माणबाट 
यी �ितवादी�य पासाङ दोज� शेपा� र साइदरु रहमान 
कसरुदार भएको दिेखन आउने ।

�ितवादी सरुज राईको हकमा िवचार गदा�, 
िनज �ितवादीलाई पासाङ दोज� शेपा�बाट ख�रद गरी 
िलएको लाग ुऔषध खैरो हेरोइन १३ �ामका स�ब�धमा 
काठमाड� िज�ला अदालतमा म�ुा नं. १६७३ को छु�ै 
म�ुा दता� भई सो अदालतबाट िनज �ितवादीलाई 

५(पाचँ) वष� कैद र �.१५,०००।- (प�� हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठहरी िमित २०६८।११।१५ मा भएको 
फैसला पनुरावेदन अदालत पाटनबाट फौ.प.ुनं.०६९-
CS-१३१९ को म�ुामा िमित २०७०।९।१६ मा सदर 
ह�ने ठहरी फैसला भएको देिख�छ । िनज �ितवादी 
सरुज राईबाट बरामद भएको लाग ुऔषधको स�ब�धमा 
उ� म�ुाबाट सजाय भइसकेको छ । ��ततु म�ुाका 
स�ब�धमा सरुज राईबाट कुनै प�रमाणको लाग ुऔषध 
बरामद भएको नदेिखएको र िनजले बयान गदा�समेत 
आफूले पिहले ख�रद गरकेो भिनएको १३ �ाम लाग ु
औषधबाहेक अ�य लाग ु औषध ख�रद गरकेो भनेको 
अव�था देिखदँैन । िनज �ितवादी सरुज राईले ��ततु 
५५० �ाम लाग ु औषधको कारोबार गन� �ितवादी 
पासाङ दोज� शेपा�लाई देखाई िचनाई िदएर प�ाउ गन� 
सहयोग गरकेो देिखने । 

पासाङ दोज� शेपा�ले सरुज राईलाई िब�� गन� 
�योजनको लािग उ� ५५० �ाम लाग ुऔषध िलएको 
भनेपिन सो लाग ुऔषध सरुज राईको हात प�रसकेको 
अव�था दिेखदँैन । यसबाट ��ततु म�ुाका स�ब�धमा 
िनज �ितवादीको भूिमका लाग ुऔषधको कारोबार गन� 
नभई सो कारोबार गन�लाई प�ाउ गन� सहयोग प�ुयाएको 
भ�ने देिखन आयो । पासाङ दोज� शेपा�बाट बरामद 
भएको ५५० �ाम लाग ुऔषध ख�रद गन� लागेको भ�ने 
आधार केवल अनमुान र शङ्का मा� हो । शङ्काको 
सिुवधा अिभय�ुले पाउछँ भ�ने फौजदारी �यायको 
मा�य िस�ा�त भएको र िनज �ितवादी सरुज राईको 
साथबाट ५५० �ाम लाग ुऔषध बरामद भएकोसमेत 
नदिेखएको अव�था ह�दँा िनजलाई ��ततु म�ुाका 
स�दभ�मा कसरुदार मानी अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय गनु�पछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने अव�था देिखन
नआउने ।



51

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, वैशाख - १

लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१६ मा यस ऐनअ�तग�त एक पटक सजाय पाइसकेको 
�यि�ले पनुः यसै ऐनअ�तग�त अपराध गरमेा िनजलाई 
�य�तो पिछ�लो ��येक पटकको िनिम� सजायमा 
थप पाचँ वष�स�म कैद र एक लाख �पैयासँ�म 
ज�रवाना ह�नेछ भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । ��ततु 
कानूनी �यव�थाअनसुार िनज �ितवादीह� अिभयोग 
दता� गदा�का अव�थामा सजाय पाइसकेका �यि� 
देिखदँैनन् । अिभय�ुह�लाई पटक कायम गरी सजाय 
गन�को लािग अिघ म�ुा चली िनजह� कसरुदार 
ठहरी सजाय पाइसकेको ह�नपुद�छ । िनजह�लाई 
छु�ाछु�ै प�रमाणको लाग ु औषध बरामद भएको 
आधारमा छु�ाछु�ै अिभयोग एकै िमितमा दता�  ग�रएको 
अव�थास�म दिेख�छ । य�तो अव�थामा िनज 
�ितवादीह�लाई पटक-पटक लाग ुऔषध खैरो हेरोइन 
ख�रद िब��को कारोबार गद� आएको भ�ने आधारमा 
मा� पटक कायम गरी सजाय गन� िम�ने दिेखन 
नआउने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादी�य पासाङ दोज� शेपा�  र साइदरु रहमानलाई 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१४(१)(छ)(३) बमोिजम जनही १६(सो�) वष� कैद 
र �.१०,०००००।– (दश लाख �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने तथा �ितवादी सरुज राईले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९/५/५ मा भएको फैसलालाई सदर गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।९।१६ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कुल�साद दाहाल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल चै� २६ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CR-००३५, लाग ु

औषध (खैरो िहरोइन), नेपाल सरकार 
िव. पासाङ दोज� शेपा� भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-१५९२, मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार, नेपाल सरकार िव. 
मानबहादुर सुनारसमेत

मानव बेचिबखन म�ुामा िनद�िषताको 
�माणको भार �ितवादीको ह��छ भ�ने कानूनी 
�यव�थाको अथ� वादीले कुनै �माण जटुाउन ु पद�न 
भ�ने होइन । �ितवादीह�ले के क�तो काय� गरी 
जाहेरवालीह�लाई बेचिबखन गन� लागेका िथए, 
�यसमा कस-कसको के क�तो संल�नता िथयो भ�ने 
पिन व�तिुन� आधारबाट वादीले पिु� �मािणत 
गनु�पन� ह��छ । िनद�िषताको भार �ितवादीमा सरकेो छ 
भ�दैमा शंकारिहत तवरले अिभयोग दाबी पिु�ट गनु�पन� 
दािय�वबाट वादीले उ�मिु� पाउन स�दैन । शंकाको 
सिुवधा �ितवादीले पाउने साथै सयजना अपराधी 
छुटुन् तर एकजना िनद�ष �यि� सजायको भागीदार 
नह�न् भ�ने फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�तलाई 
यस इजलासले नजर अ�दाज गन� पिन िम�ने देिखदँनै, 
�माणको भार �ितवादीमा सान� सिकने फौजदारी 
म�ुाह�मा पिन कसरु घटे नघटेको कसरु पिु� गरी 
पया�� �माण रहे नरहेको तफ�  �यान निदने हो भने य�ता 
�ावधानको द�ुपयोग भई िनद�ष �यि�ह� पिन झ�ुा 
वा शंका�पद उजरुीका आधारमा नै कसरुदार ठह�रन 
स�नेतफ�  अनसु�धान गन� िनकाय नेपाल �हरी र 
अिभयोजन गन� िनकाय महा�यायािधव�ाको काया�लय 
र सो मातहतका सरकारी विकल काया�लयह�ले समेत 
ग�भीरता देखाउन ुज�री दिेखने ।

पीिडत जाहेरवाली र पीिडतलाई िज�मामा 
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िलने िमना चलाउनेसमेतको बकप�बाट ��यथ� 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरकेो 
त�य समथ�न ह�न सकेको देिखदँनै । पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारले �ितवादीह�को कसरु पिु� ह�ने अ�य 
थप �माणसमेत िमिसल सामेल कागज �माणका साथ 
पेस गन� सकेको देिखएन । जाहेरवालीलाई नेपालग�ज-
सखु�त-पोखरामा लगी जबरज�ती वे�याविृ�मा 
लगाएको भिनएकोमा उ� �थानह�मा लगी वे�याविृ� 
गराएको भए यी जाहेरवालीले सोही �थानह�मा 
�ितकार गरी �हरीमा उजरुी िदन स�ने ह�दँा यी 
जाहेरवालीले उ� �थानमा आफू प�ुदासमेत कुनै 
�ितकार गरी उजरुी िदएको भ�ने कुनै आधार कारण 
पेस गरकेो देिखदँनै । वादी नेपाल सरकारले पीिडत 
जाहेरवालीको कुनै शारी�रक परी�णसमेत गराएको 
नपाइने ।

�ितवादीह�को इ�कारी बयानलाई 
जाहेरवाली (पीिडत) को बकप�, पीिडतलाई िज�मा 
िलने भिनएको घटना िववरण कागज गन� �यि�समेतको 
बकप�, �ितवादीका सा�ीह�को बकप�समेतले पिु� 
ग�ररहेको अव�था र वादीले आ�नो दाबी शंकारिहत 
तवरले पिु� गन� नसकेको अव�थामा शंकाकै आधारमा 
मानव बेचिबखन ज�तो ग�भीर फौजदारी अपराधमा 
कसरुदार ठह�याउन �यायको रोहमा मनािसबसमेत 
नदेिखदँा �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने गरी बाकेँ िज�ला अदालतले िमित २०६९।९।१ 
र र िमित २०७३।१।८ मा गरकेो फैसला सदर गरी 
उ�च अदालत त�ुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट 
भएको  िमित २०७४।३।१ को फैसला िमलेकै दिेखन 
आयो । बाकेँ िज�ला अदालतले गरकेो फैसला सदर 
गरी उ�च अदालत त�ुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट 
भएको फैसला बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम 

�ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारण एवं सबदु 
�माणह�बाट ��यथ� / �ितवादीह� मानबहादरु 
िव.क., र�ने भ�ने र�नबहादरु वादी र मानबहादरु 
सनुारलाई सफाइ िदने गरी बाकेँ िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।९।१ र िमित २०७३।१।८ को फैसला 
सदर गरी भएको उ�च अदालत त�ुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासको िमित २०७४।३।१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- सोनी �े�ठ
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल पौष २ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CR- ०५९५, जबरज�ती 
करणी उ�ोग, नेपाल सरकार िव. बस�तकुमार खड्का

��ततु म�ुामा जबरज�ती करणी �थािपत ह�न 
जनु पूवा�व�था आव�यक ह��छ, ती पूवा�व�था एव ं�यो 
काय� स�प�न गन� �य�न भएको दिेखदँैन । पीिडतको 
जाहेरी कागज, बकप� आिदबाट जबरज�ती करणी 
गन� �य�न भइसकेको र कुनै कारणवश जबरज�ती 
करणी ह�न नपाएको अव�था नभई �ितवादीबाट 
करणी गन� आशयबाट पीिडतलाई समातेको र कुनामा 
लगी करणीको लािग सहमित िलनेतफ�  उ�मखु भएको 
अव�था देिखएको छ । यसरी �ितवादीले पीिडतलाई 
हातहाली यौनज�य द�ुय�वहार गरकेो देिखए तापिन 
जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो भने नदेिखदँा 
��ततु वारदात जबरज�ती करणीको उ�ोग नभई 
आसय करणीको कसरु देिखन आउछँ । यस आधारमा 
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जबरज�ती करणीको उ�ोग नठहन� गरी भएको 
हदस�म पनुरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला 
िमलेकै देिखयो, जबरज�ती करणी उ�ोगको अिभयोग 
दाबी स�ब�धमा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।

तर वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन दाबी 
नप�ुने भए तापिन �ितवादीलाई पूण��पमा कसरुबाट 
सफाइ िदई पीिडतलाई भएको यौन द�ुय�वहार र 
�यसबापत �ितवािदले बेहोनु�  पन� कानूनी दािय�वतफ�  
केही नबोली भएको पनुरावेदन अदालत धनकुटाको 
फैसलातफ�  िवचार गरी हेदा� जाहेरवालीले घटनाको 
��य�दश�को �पमा उ�लेख गरकेो शिम�ला 
काक�लाई अदालतबाट अिभयोजन प�ले उपि�थत 
गराउन नसकेको भए तापिन पीिडत जाहेरवालीको 
िकटानी जाहेरी दरखा�त, पीिडतको मौकाको कागज, 
घटनािववरण कागज गन� �यि�ह�ले ग�रिदएको 
कागजलगायतका अ�य �माणह�लाई नजरअ�दाज 
गन� सिकने ह�दँनै । तसथ� जाहेरी दरखा�तलगायतका  
िमिसल संल�न अ�य �माणह� तथा �ितवादीले 
पीिडतलाई यौनज�य द�ुय�वहार गरकेो वारदात पिु� 
भइरहेको अव�थामा ��य�दश� अदालतमा उपि�थत 
नभएको तथा �ितवादीको इ�कारी बयान मा� 
िनजको िनद�िषताको आधार ब�न स�दैनन् । अ� 
मािनसह�को उ�साहटमा पररे जाहेरवालीले जाहेरी 
िदएको भ�ने �ितवादीको भनाइ िव�ासयो�य नदिेखने ।

उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादीले पीिडतलाई यौन द�ुय�वहार गरकेो पिु� 
भएको र �ितवादीको उ� काय� मलुकु� ऐन आसय 
करणीको महलमा उि�लिखत कसरु भएको दिेखदँा, 
पीिडत जाहेरवालीले सकार गन� चाहेमा सकार गन� 
पाउने गरी ��ततु म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 

२०४९ को दफा २७ बमोिजम आशय करणीमा 
प�रणत ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- अ�चन भ�राई
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल भा� ८ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CR- ००३६, जबरज�ती 
करणी उ�ोग, नेपाल सरकार िव. रामके भ�ने रामकुमार 
राई

जाहेरवाला र पीिडत िविवध कारण र 
प�रि�थितले बकप�का लािग अदालतमा उपि�थत ह�न 
नस�ने अव�था पन� स�नेतफ�  िवचार ै नगरी, पीिडत 
र जाहेरवाला अदालतमा उपि�थत ह�न नसकेको एक 
मा� अव�थाका आधारमा मा� िमिसल सलं�न जाहेरी 
दरखा�त, पीिडतको मौकाको कागज घटनािववरण 
कागज गन� �यि�ह�ले ग�रिदएको कागजलगायतका 
अ�य �माणलाई नजरअ�दाज गन� िम�दैन । यसरी 
िमिसल संल�न अ�य �माणह�म�ये यी �ितवादीको 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को बयान, घटना 
िववरण कागज गन�ह�ले अदालतमा आई बकप� गदा� 
जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गरेबाट समेत �ितवादीले 
पीिडतलाई यौनज�य द�ुय�वहार गरकेो वारदात पिु� 
भइरहेको छ । घटनाका �माण एवं बयान बकप� 
बेहोरा मालाकार �पमा गािँसएर बसेको अव�थामा 
पीिडत र जाहेरवाला बकप�को लािग अदालतमा 
उपि�थत नभएको तथा �ितवादीको अदालतसम�को 
इ�कारी बयान मा� िनजको िनद�िशताको आधार ब�न 
स�दनैन् । यसै स�ब�धमा स�मािनत सव��च 
अदालतबाट हक� बहादरु कँुवर िव. नेपाल सरकार म�ुा: 
जबरज�ती करणी ( हाडनाता) (स.अ. बलेुिटन, वष� 
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२०, अकं १६ मंिसर, २०६८ पूणा�ङ्क ४६६, प.ृ२९) 
मा �या�या भएको छ ।

पीिडत प�रवित�त नाम धनकुटा “ट” आ�नो 
घरबाट �ितवादीको आमा फुपू पन� भएकोले पढ्नका 
लािग िनज �ितवादीको घरमा ब�न आएको अव�थामा 
यी  �ितवादीलाई पीिडतले आरोप लगाउन ुपन� अ�य 
कारण ज�तो �रसइवी झै-झगडा भ�ने देिखदँनै, ब� 
पीिडतको प�रवारले �ितवादीमािथ िव�ास गरी 
आ�नो छोरीलाई िश�ाको लािग �ितवादीको घरमा 
राखेको देिखदँा पीिडतलाई कपडा िकिनिद�छु भ�दा 
कपडा िक�न जान नमानेको कारण आफूले एकपटक 
ढाडमा िपटेको कारणले आ�नो िव�� उजरुी गरकेो 
भ�ने �ितवादीको भनाइ िव�सनीयसमेत देिखएन । 
जाहेरीमा उि�लिखत बेहोरा तथा घटना िववरण कागज 
गन�ह�को बकप�को एक�पता एवं यी �ितवादीको 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को सािबती बयानबाट 
यी �ितवादीले जबरज�ती करणी उ�ोगको कसरु 
गरकेो पिु�ट ह�न नआए पिन करणीको आशय राखी 
पीिडतको शरीरमा हात हालेको �प�ट दिेखएबाट यी 
�ितवादी पूण�तः िनद�ष नदेिखने । 

उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादीले पीिडतलाई यौन द�ुय�वहार गरकेो पिु� 
भएको र �ितवादीको उ� काय� मलुकु� ऐन आसय 
करणीको महलमा उि�लिखत कसरु भएको दिेखदँा, 
पीिडत वा जाहेरवालाले सकार गन� चाहेमा सकार 
गन� पाउने गरी ��ततु म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम आशय करणीमा 
प�रणत ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�चन भ�राई
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल भा� ८ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-११८९, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. राजकुमार चे�जोङ

��ततु म�ुामा यी �ितवादी राजकुमार 
चे�जोङले मतृक महे�� िल�बूको �यान मान� 
मनसायले पूव��रसइवी राखी सोही �रसइवीका कारण 
योजना बनाई लाठा ढुङ्गा र साधारण सानाितना 
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी, घोची िनजको �यान 
मारकेो भ�ने देिखदैँन । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ मा “फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभयु�को 
कसुर �मािणत गन� भार वादीको ह�नछे” भ�ने 
कानूनी �यव�था छ । वारदातमा �ितवादीको �यान 
मान� मनसाय रहेको देिखदैँन, त�काल उठेको �रसको 
आवेगमा काठको दािबलोले �हार गरकेो अव�था 
छ । �ितवादीउपरको अिभयोग माग दाबीबमोिजमको 
कसरु वादी प�ले �वत�� व�तिुन�ट �माणबाट पिु�ट 
गन� सकेको दिेखन आएन । यसथ� िनज �ितवादीउपर 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु ठहर गरी ऐ. 
१३(३) नं.बमोिजम सजाय गन� िम�ने दिेखन नआउने ।

िनज �ितवादीले मतृकलाई मानु�  पन�स�मको 
पूव��रसइवी एवम् मनसाय भएको देिखदैँन । �ितवादी 
राजकुमार चे�जोङले मतृक महे�� िल�बू आ�नी 
�ीमतीसगँ कुराकानी, �याल ठ�ा गरकेो एवम् अ�लील 
श�दले गाली गरकेोले सो कुरा सहन नसक�, त�काल 
उठेको �रस था�न नसक�, सोही �रस आवेशका कारण 
जाडँ पकाउन �योग ग�रने काठको दािबलोले पेटमा 
१ पटक �हार गदा�  सोही चोट पीरका कारण िनज 
महे�� िल�बूको म�ृय ुभएको देिख�छ । यहा ँ�ितवादीले 
मतृकलाई पटक-पटक �हार गरकेो अव�था नभई �रस 
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एवम् आवेगमा आएको अव�थामा सोही झोकँमा १ 
पटक मा� �हार गरकेो अव�था छ । कसैले कसैलाई 
पटक-पटक �हार गनु�लाई �यान मान� मनसाय भएको 
भ�न सिकएला तर �रस एवम् आवेगमा आएको 
अव�थामा १ पटकको �हारले कसैको म�ृय ुह��छ भने 
अ�यथा �मािणत नभएस�म �यसलाई �यान मान� नै 
मनसाय िथयो भनी अनमुान गन� िम�ने ह�दैँन । ��ततु 
वारदातको िसलिसलाब� त�यह�ले �ितवादीको 
मतृकलाई मान� पूव�योजना एवम् मनसाय भएको 
देिखदँैन । य�तो घटनालाई मनसाय�े�रत घटना भ�न 
िम�ने नभई आवेश�े�रत घटना मा�नपुन� ह��छ । यसथ� 
��ततु घटनाका स�ब�धमा अिभयोग दाबीबमोिजमको 
१३(३) नं.को �यव�था आकिष�त ह�ने नभई १४ 
नं.बमोिजमको �यव�था आकिष�त ह�ने दिेखन आउने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार 
कारणह�बाट �ितवादी राजकुमार चे�जोङलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. को 
कसरुमा ऐ. १४ नं. बमोिजम १०(दश) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठहर गरी स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७४।०५।२० मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
उ�च अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७५/३/२२ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- कुल�साद दाहाल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित सवंत् २०७६ साल असोज ७ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-RC-००५० र ०७५-RC-
२०८५, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. िवकास 
राय र िवकास राय िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले सानो पैसाको सामा�य 
वादिववादका िवषयमा आ�नो घरबाट धा�रलो हितयार 

क�ी �याई मतृकलाई �हार गनु� , धा�रलो हितयार 
�हार गदा� म�ृय ु ह�नस�छ भ�ने सामा�य चेतनाको 
िवषयमा यी �ितवादी ग�भीर नह�न,ु वारदात�थलबाट 
घर जान आउन ला�ने समयको अविधमा धा�रलो 
हितयारको �हारको प�रणामका बारमेा केही नसो�न,ु 
मतृकलाई ढालेपिछ अ�य ��य�दश� साथीह�लाई 
समेत सोही हितयारले �हार गन� खेदाउन ु आिद 
ज�ता ि�याकलापको िव�लेषण गदा� यी �ितवादीमा 
मतृकलाई मान� पूव�योजना एवम् मनसाय िथएन भ�न 
िम�ने अव�था नदिेखने । 

�ितवादीले िनज मतृकलाई मानु�  पन�स�मको 
काय� गन� लामो समयदेिखको योजना बनाएको 
नदिेखएको, िनजह�िबच उ� सानो रकमको 
िवषयबाहेक अ�य पूव��रसइवीसमेत भएको नदिेखएको, 
वारदातको समयमा यी �ितवादीले मादक पदाथ� 
सेवन गरकेो भ�ने देिखएको, यी �ितवादी २६ वष� 
उमेरको अिववािहत एवम् सामा�य प�रवारको भएको 
देिखएकोसमेतका प�रि�थितज�य अव�थाह�समेत 
��ततु म�ुामा ह�ने सजायका स�दभ�मा िवचारणीय 
मािनने ।

उपयु�� आधार कारणबाट यी �ितवादीलाई 
स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२।१२।२५ मा सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १५ (प��) वष� 
कैद सजाय ह�ने भनी �य� गरकेो राय सदर ह�ने गरी 
उ�च अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७५।२।१८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । िनज �ितवादीलाई भएको उ� सजायको राय 
साधकको रोहबाट कम गनु�पन� अव�था दिेखएन । उ� 
सजायभ�दा कम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक / 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

��ततु म�ुामा �ितवादी िवकास रायलाई 
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मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो 
उ�च अदालत िवराटनगरको फैसला त�कालीन 
कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा िमलेको दिेखए तापिन 
िमित २०७५।५।१ गतेदेिख लागू भएको मलुकु� 
अपराध सिंहता, २०७४ दफा ४०(२) मा कानूनमा 
कुनै कसरुबापतमा सव��वको सजाय ह�ने रहेछ भने 
यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो कसरुमा सजाय 
िनधा�रण गदा� सव��व ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन भ�ने, 
फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण तथा काया��वयन) 
ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै कसरुका स�ब�धमा 
कसरु गदा�का बखतभ�दा सजाय िनधा�रण गदा�का 
बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय ह�ने रहेछ भने 
घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�  पद�छ भ�ने र केही 
नेपाल कानूनलाई सशंोधन, एक�करण, समायोजन 
र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा 
कुनै कानूनअ�तग�त कुनै अदालतमा दायर भएको 
कुनै फौजदारी कसरुका म�ुामा सजाय गनु�पदा� सोही 
कानूनबमोिजम गनु�पन�छ तर कुनै फौजदारी कसरुको 
सजाय मलुकु� अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी 
रहेछ भने मलुकु� अपराध संिहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय ह�नेछ भ�ने उ�लेख गरकेो र उ� ऐनह� 
२०७५।५।१ गतेदेिख लागू भइसकेको स�दभ�मा 
��ततु म�ुामा यी �ितवादी िवकास रायलाई सव��वको 
सजाय नह�ने भई िनजलाई ज�मकैदको सजाय ह�नेमा 
सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १५(प��) 
वष� कैद सजाय ह�ने र िनज �ितवादीको अंश भागमा पन� 
आउने चल अचल स�पि� ��ततु म�ुाको कारणबाट 
रो�का रािखएको भए फुकुवासमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- कुल�साद दाहाल
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल असोज ७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७२-CR-०२८८, सरकारी कागज िकत�, 
िवनोद कण� िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा स�ु जाहेरी दखा��त र 
जाहेरवालाको अदालतमा भएको बकप�समेतमा 
यी �ितवादी िवनोद कण�को नाम उ�लेख भएको र 
ियनैले िकत� गरकेो भ�ने कुरा उ�लेख भएको अव�था 
देिखदँनै । घटना िववरणमा िटमन महतो, श�भ�ुसाद 
निुनया, राज िकशोर महतोसमेतको मौकाको कागज एवं 
अदालतसम� भएको बकप� र सि�चएको �े�ताको 
ह�ता�र यी पनुरावेदक �ितवादीको भएको भ�ने जाचँ 
गरी उ� िकत�ज�य काय� गरकेो भ�ने िमिसल सलं�न 
�माणबाट पिु� ह�न आएको नदेिखने ।

सहअिभय�ु िव�दा�साद महतो निुनयाले 
सरकारी छाप द�तखत रहेको ज�गाधनी �माण पजुा� 
स�याई िकत� गन� काय�मा यी पनुरावेदक �ितवादी 
िवनोद कण�समेतको संल�नता रहेको भनी बयान गरकेो 
भए तापिन सहअिभय�ु िव�दा�साद महतोले आफू 
कसरुमा सािबत भई यी पनुरावेदक �ितवादी िवनोद 
कण�लाई सो सरकारी कागज िकत� गरकेो भनी पोल 
गरकेो मौकाको बयानलाई िमिसल संल�न अ�य �वत�� 
�माणह�बाट पिु� ह�न आएको नदिेखएकोले यी 
पनुरावेदक �ितवादी िवनोद कण�को हकमा पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको फैसला िमलेको दिेखन नआउने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी िवनोद कण�को हकमा अिभयोग दाबीअनसुार 
मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको १ नं. को 
कसरुमा सोही महलको ७ नं.बमोिजम दामासाहीले 
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�.१,०९,९२८।५८ ज�रवाना र ऐ. महलको १२ 
नं. बमोिजम १ वष� कैद ह�ने गरी बारा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो िमित 
२०७१।५।२९ को पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ� फैसला उ�टी भई यी 
पनुरावेदक �ितवादी िवनोद कण�ले स�ु अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत : माधव भ�डारी
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल मंिसर ११ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०६९-CR-०४०९, जबरज�ती करणी, 
नेपाल सरकार िव. साजन गु�ङसमेत

त�कालीन मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
महलको १० नं. मा भएको कानूनी �यव�थालाई हेदा�, 
“कसैले कुनै मिहलालाई जबरज�ती करणी गरकेो 
ठहरमेा अदालतले �य�तो मिहलालाई भएको 
शारी�रक वा मानिसक �ित िवचार गरी मनािसब 
ठहराएबमोिजमको �ितपूित� कसुरदारबाट भराइिदन ु
पन�छ” भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । �य�तै िव�मान 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ मा भएको कानूनी 
�यव�थालाई हेदा� , दफा २२८ मा “दफा २२० र २२७ 
अ�तग�तको कसुरबाहके यस प�र�छेदबमोिजमको 
अ�य कसुरबाट पीिडता �यि�लाई कसरुदारबाट 
मनािसब �ितपूित� भराइिदन ुपन�छ” भ�ने �यव�था 
भएको पाइने । 

उपयु�� कानूनी �यव�थासमेतलाई म�यनजर 
रा�दा जबरज�ती करणी गरकेो ठहर भएपिछ कैदको 
साथसाथै �ितपूित�समेत भराइिदन ुपद�छ भ�ने कानूनी 
�ावधान रहेको देिखयो । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा 
हेदा�, पनुरावेदन अदालत महे��नगरले फैसला गदा� 

�ितवादीह�ले पीिडतालाई जबरज�ती करणी गरकेो 
ठहर गरी जनही ५ वष� तथा सामूिहकतफ�  थप ५ वष� 
गरी ज�मा १०।१० वष� कैद सजायसमेत ग�रसकेको 
पाइ�छ भने �ितपूित�को हकमा केही बोिलएको 
देिखएन । यसरी ऐनमा नै ��ट �यव�था भएको 
अव�थामा उ� ऐनको भावनािवपरीत पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरले �ितवादीह�लाई कैद सजाय 
मा� गरी �ितपूित�को हकमा केही नबोली भएको फैसला 
सो हदस�म उ�टी भई �ितवादीह�बाट पीिडतालाई 
जबरज�ती करणी महलको १० नं. ले �.२५,०००।- 
�ितपूित�समेत भराई पाउने ।
इजलास अिधकृत : उषा �े�ठ
क��यटुर : हक� माया राई
इित सवंत् २०७६ साल आषाढ १३ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-१२२४, मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार, नेपाल सरकार िव. 
धनबहादुर सुनार

�ितवादी धनबहादरु सनुारले पीिडताह�लाई 
आ�नो घरमा बास ब�न िदएको र महे��नगरस�म 
प�ुयाएको देिख�छ । �यस अव�थास�म पीिडताह�लाई 
कमला सनुारले के करणले बोलाएक� ह�न् र कहा ँ
पठाउन लागेक� ह�न् ? भ�ने त�यको जानकारी 
भएको अव�था छैन । �यस त�यको जानकारी भएर 
�यसस�ब�धी काय�मा ��य��पमा संल�न भएको भ�ने 
पिु� नभएस�म �ितवादी धनबहादरु सनुार पिन उ� 
कसरुका कसरुदार ह�न् भनी भ�न िम�ने देिखदँनै । 
अक�तफ�  �ितवादी धनबहादरु सनुारको पीिडतह�लाई 
बेचिबखन गन� उ�े�य नरहेको भनी �ितवादीको 
अदालतमा भएको इ�कारी बयानलाई समथ�न गरी 
िनजका सा�ी ह�रच�� सनुारले अदालतमा बकप� 
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गरकेो दिेख�छ । अपराधसगँ स�बि�धत कुनै त�य 
�वीकार गनु�  र अपराध �वीकार गनु�  एउटै कुरा ह�दँनै । 
�ितवादी धनबहादरु सनुारले पीिडताह�लाई आ�नो 
घरमा बास ब�न मा� िदएको त�य �वीकार गद�मा 
पीिडताह�लाई भारत लगी बेचिबखन गन� काय�मा 
धनबहादरु सनुारको संल�नता छ भ�न िम�ने अव�था 
नदेिखने ।

मानव बेचिबखनको कसरुज�य काय� गरकेोमा 
मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ९ बमोिजम िनद�िषता �मािणत 
गनु�पन� भार �ितवादीमा ह�ने �यव�था ग�रएको भए 
तापिन यी �ितवादी धनबहादरु सनुारले आरोिपत कसरु 
गरकेो भ�ने त�य शंकारिहत तवरबाट पिु�ट ह�ने कुनै 
िव�वसनीय र यिु�य�ु �माण वादी नेपाल सरकारले 
पेस गन� सकेको िमिसलबाट देिखन आएको अव�था 
छैन । यस दफाको �यव�थाबमोिजम �ितवादीले 
कसरु�ित आ�नो िनद�िषता �मािणत गनु�पन� भार 
रहने भए तापिन �यसअिघ �ितवादी आरोिपत 
कसरुका कसरुदार ह�न् भनी �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ �मािणत गन� पिहलो दािय�व वादीको ह�न 
जा�छ । फौजदारी कसरुमा वादीले जनुजनु �माणका 
आधारमा �ितवादीउपर ऊ आरोिपत कसरुदार हो 
भनी �मािणत गद�छ, �ितवादीले ती सबै �माणह�लाई 
�माणह�बाट नै ख�डन गरी आफू आरोिपत कसरुको 
कसरुदार होइन भनी �मािणत गनु�  पद�छ । वादीले 
�माणह�बाट आरोिपत कसरुका कसरुदार ह�न् भनी 
�ारि�भक�पमा अथा�त् �थम�ि�मा नै पिु� गराउन 
नसकेको अव�थामा �ितवादीले आफू कसरुदार 
होइन, िनद�ष  छु भनेर पिु� एवं �मािणत गराउन नै 
आव�यक छैन । वादीले �ितवादी आरोिपत कसरुको 
कसरुदार ह�न् भनी �माण�ारा पिु� गराउन नस�न ु
�ार�भमा नै �ितवादी िनद�ष रहेको पिहलो �माण हो, 

यस अव�थामा �ितवादीले आ�नो िनद�िषताको कुनै 
�माण प�ुयाई रहन आव�यक पन� नदिेखने ।

�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो त�य 
पिु�ट गन�का लािग वादी प�बाट आ�नो सा�ीसमेत 
अदालतसम� पेस गरी अिभयोग दाबीलाई समिथ�त 
गराउन नसकेको ह�दँा केवल शंकाको आधारमा मा� 
�ितवादी धनबहादरु सनुारलाई कसरुदार ठहर गन� 
िम�ने नदेिखदँा आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी 
भएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत िदपायलको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा उ� फैसला बदर गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
िनज �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखन  
नआउने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण, कानूनी 
�यव�था र �ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट �ितवादी 
धनबहादरु सनुारलाई अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ 
िदने र �ितवादी कमला सनुारका हकमा म�ुा तामेलीमा 
राखी िदने ठहर गरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
िदपायलबाट िमित २०७३।०३।२९ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िमनबहादरु कँुवर / अन ुयाकामी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल काि�क ६ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-१६६३, लाग ुऔषध 
(खैरो हेरोइन), नेपाल सरकार िव. ितलकबहादुर 
खड्का

�ितवादी िदनेश भ�ने ितलकबहादरु 
खड्काको साथबाट केही लाग ु औषध (�ाउन सगुर) 
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बरामद एवं फेला नपरकेो भनी बरामदी मचु�ुकामा 
नै उ�लेख ह�नकुो साथै िनज �ितवादीले मौकामा 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसम� समेत 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेा र साथै सह�ितवादी 
राजे�� राईसमेतले �ितवादी ितलकबहादरु खड्कालाई 
आफूले बोकेको लाग ुऔषधको बारमेा थाहा िथएन र 
सो त�यबार ेआफूले पिन िनजलाई केही नभनेको भनी 
मौकामा अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसम� 
गरकेो बयानको आधारमा समेत िनज �ितवादी 
ितलकबहादरु खड्का आरोिपत कसरुका कसरुदार 
ह�न् भ�ने त�य �माणह�बाट पिु� ह�न सकेको दिेखन 
नआउने ।

फौजदारी कानूनको सव�मा�य  
िस�ा�तअन�ुप कुनै पिन आपरािधक काय� पिु� 
गन� आव�यक पन� दईु त�व मनसाय (Mens Rea) 
र आपरािधक काय� (Actus Reus) ह�न् । ��ततु 
वारदातमा �ितवादी िदनेश भ�ने ितलकबहादरु 
खड्काको लाग ु औषध ख�रद गन�, ओसार पसार र 
कारोबार गन� ज�ता आपरािधक काय�मा कुनै संल�नता 
रहेको भ�ने त�य �माणबाट पिु� ह�न नस�दा सो 
काय�मा िनजको आपरािधक मनसाय रहेको भ�न 
िम�ने �यसस�ब�धी कुनै आधार  िमिसल संल�न 
�माणसमेतबाट पिु� ह�न सकेको देिखदैँन । �ितवादी 
िदनेश भ�ने ितलकबहादरु खड्काले सह�ितवादी 
राजे��  राईले आफूलाई िलन बोलाएपिछ िनज 
ितलकबहादरु िलन गएकै आधारमा मा� िनजको लाग ु
औषधको कारोबार र ओसार पसारमा संल�नता रहेको 
भ�न निम�ने । िनज �ितवादी िदनेश भ�ने ितलकबहादरु 
खड्का  अिभयोग दाबीको कसरु�ित इ�कारी रहेका 
छन् । िनजबाट लाग ु औषध  बरामद भएको अव�था 
छैन । �ितवादी ितलकबहादरु खड्कासगैँ गएका र 
रहेका सह�ितवादी राजे�� राईबाट बरामद भएको लाग ु

औषध िनजसगँ रहेको त�य यी �ितवादी ितलकबहादरु 
खड्कालाई जानकारी नभएको साथै सह�ितवादी 
राजे�� राईले पिन सो त�यबार े िनजलाई नभनेको 
ह�दँा �ितवादी राजे��सगँ लाग ुऔषध भएको त�यबार े
�ितवादी ितलक खड्कालाई जानकारी नभएको भ�ने 
देिखन आयो । यसैगरी वादी प�ले यी �ितवादी िदनेश 
भ�ने ितलकबहादरु खड्का लाग ु औषध कसरुको 
स�ब�धमा �थम�ि�मै दोषी देिखने अ�य कुनै पिन 
ठोस एव ं�वत�� �माणह� पेस गरी पिु� गन�  सकेको 
पाइदँैन । यी आधार एवं कारणह�बाट �ितवादी िदनेश 
भ�ने ितलकबहादरु खड्काले आरोिपत कसरु गरकेो 
हो भनी त�य एवं �माणह�बाट पिु� ह�न नसकेको ह�दँा 
िनज �ितवादी ितलकबहादरु खड्कालाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

अब स.६ प २७४ नं. को मोटरसाइकल लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १८ बमोिजम 
जफत ग�रनपुन�छ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन मागबमोिजम जफत ग�रन ुपन� हो वा होइन ? 
भ�ने स�दभ�मा िवचार गदा� लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १८ को �ितब�धा�मक वा�यांशमा 
“तर सो सवारी �य�तो अपराध गन� �योग ग�रने वा 
ग�रएको कुरा सवारी धनीलाई थाहा िथएन भ�ने 
कुराको �माण िनजले पेस गन� सकेमा भने �य�तो 
सवारी जफत ग�रने छैन” भ�ने �प� कानूनी �यव�था 
रहेको ��ततु वारदातमा पिन �ितवादी िदनेश भ�ने 
ितलकबहादरु खड्कालाई सह�ितवादी राजे�� राईले नै 
मोटरसाइकल िलई आफूलाई ढ�केबरमा िलन आउन 
खबर गरी बोलाएपिछ मा� आ�नो मोटरसाइकल चढी 
िनज ढ�केबर पगेुका छन् । �ितवादी ितलकबहादरु 
खड्काले आफूले चलाएको मोटरसाइकलमा राखी 
ढ�केबरबाट उदयपरुको ि�यगुा वडा नं.२ मा आइप�ुदा 
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�हरीले प�ाउ गरी दवुै �ितवादीको शरीर खानतलासी 
गदा� �ितवादीम�येका राजे�� राईको �याकेटबाट 
मा� लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद भएको अव�था 
छ । उ� बरामदी लाग ुऔषध िनज �ितवादी राजे�� 
राईसगँ साथमा रहेको त�य यी �ितवादी िदनेश 
भ�ने ितलकबहादरु खड्कालाई जानकारी भएको 
भ�ने कुनै ठोस एवं �वत�� �माणह�बाट पिु� ह�न 
सकेको अव�था छैन । यसरी �ितवादी िदनेश भ�ने 
ितलकबहादरु खड्काबाट दशीको लाग ुऔषध बरामद 
नभएको र साथै सगैँ रहेको अक� �ितवादी राजे�� 
राईको सगँ साथ एवं �याकेटबाट दशीको लाग ुऔषध 
बरामद भए तापिन सो लाग ुऔषध िनजसगँ रहेको भ�ने 
त�य �ितवादी ितलकलाई पिहले नै जानकारी भएको 
र सो लाग ु औषध ख�रद र िब�� िवतरण गन�मा यी 
�ितवादीको रकम समावेश भएको भ�ने दवैु �ितवादी 
बयान एवं अ�य �वत�� �माणह�बाट पिु� ह�न सकेको 
नदेिखदँा उ� मोटरसाइकल अवैध लाग ुऔषध ख�रद 

र ओसार पसार गन� काय�मा जानीजानी �योग भएको 
र यी �ितवादीले उ� मोटरसाइकल सो काय�मा 
�योग गरकेो भ�न िमलेन । उ� मोटरसाइकल लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १८ बमोिजम 
जफत नगन� गरी उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी 
इजलास ओखलढंुगाबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने अव�था देिखन नआउने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादी िदनेश भ�ने ितलकबहादरु खड्कालाई स�ु 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने तथा िनजको 
स.६ प २७४ नं.को मोटरसाइकलसमेत जफत नगन� 
गरी उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी इजलास 
ओखलढंुगाबाट भएको िमित २०७४।०६।२९ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उषा �े�
शाखा अिधकृत : सिद�ा नेपाल
इित संवत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शभुम् ।


