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सहरिजसहरिज��ा��ार �ी र �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, 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 अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालशाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बराल  
शाखा अिधकृत �ी िमशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवरनबहादरु कँुवर  
क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
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हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
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यस पि�काको इजलाससमेतमा उ�रण गनु�पदा� िन�नानुसार गनु�पन�छः 

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७५, असार – २, पृ� १ 

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

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� सिकने छ । 
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सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०७२-RB-००९९, क�पनी ऐनबमोिजम 
कारवाही ग�रपाउ,ँ होमनाथ लुइटेल िव. पे�बा लामा 
�याङ्बो 

��ततु म�ुामा ��यथ� / वादी पे�बा लामा 
�याङ्वोले क�पनीबाट िनकालेर िलएको भिनएको 
रकमका स�ब�धमा दईु प�का बीच िववाद कायमै 
रहेको ि�थित ह�दँा �य�तो िववािदत रकमलाई 
क�पनीको िनयमावलीको िनयम ६ मा उ�लेख भएको 
कानूनबमोिजम क�पनीलाई बझुाउन ु पन� रकम मा�न 
िम�ने देिखएन । �यसरी बलज�ती भएको �या�याले 
वैधता �ा� गन�स�ने नदेिखदँा पनुरावेदक / �ितवादी 
होमनाथ लइुटेलले क�पनीका तफ� बाट गरकेो 
सेयर जफतस�ब�धी िनण�यले मा�यता पाउनस�ने 
दिेखएन । स�चालक सिमितबाट िनण�य भएको भ�द ैजफत 
गन� गरकेो �ि�या क�पनीको दैिनक �शासनस�ब�धी 
काय� र क�पनीको साधारण सभाबाट िनण�य गरी �दान 
ग�रएको काय�स�म गन� हैिसयत रा�ने स�चालक 
सिमितले साधारण सभाको अिधकार स�चालक 
सिमितले नै �योग गरसेरह गरी गणपूरक सं�या छ�ने 
िनयतबाट गरकेो काय�ले मा�यता पाउनस�ने अव�था 
नरहने ।

२ जना स�चालक रहेको क�पनी रीतपूव�क 
स�चालन भए वा नभएको िवषयमा िनयिमत अनगुमन 
गरी आव�यक िनद�शनसमेत िदनस�ने हैिसयतमा रहेको 
क�पनी रिज��ारको काया�लयलाई सि�य बनाएर 
क�पनीमा भए ग�रएका अिनयिमतता र िनयम अस�मत 
काय�मा सधुार गराउने प�रपाटी बसाउन सिकएन भने 
क�पनी “जसको शि� उसको भि�” (Might is Right) 
भ�ने उखान च�रताथ� ह�न गई िनयमस�मत िकिसमबाट 

क�पनी स�चालन ह�नपुद�छ भनी कानूनको सहारा िलन 
खो�ने सेयरधनीह�को िहत संर�णको काय� ओझेलमा 
पन� स�भावना टड्कारो रह�छ । ��ततु �याङ्बो 
डेभलपस� �ा.िल.को हकमा क�पनीले क�पनी ऐन, 
२०६३ अ�तग�त िनयिमत�पमा क�पनी रिज��ारको 
काया�लयमा बझुाउन ुपन� िववरण नबझुाएको, क�पनीको 
नाफा नो�सान र सबै िहसाब िकताब देिखने गरी 
िनयिमत �पमा लेखा परी�ण गराएको नपाइएको, 
के क�तो अव�थामा सेयरधनीको सेयर जफत ह�न 
स�छ भ�ने कुराको समेत हे�का नगरी एकतफ� �पमा 
अका� स�चालकको सेयरसमेत जफत गन�लगायतका 
काय� भएको अव�थाको िव�मानता देिखदँा र यी सबै 
कुरा क�पनी रिज��ारको काया�लयको संल�नतामा 
िनराकरण ह�ने �कृितका देिखदँा ��यथ�/वादीले 
उठाएका िवषयव�तकुा स�ब�धमा क�पनी रिज��ारको 
काया�लयबाट स�बोधन गन� �यव�था िमलाउन उपय�ु 
ह�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िमित २०७०।०३।२४ मा �याङ्बो डेभलपस� �ा.
िल.का स�चालक होमनाथ लइुटेलको अ�य�तामा 
बसेको स�चालक सिमितको बैठकबाट सोही क�पनीका 
स�चालक पे�बा लामा �याङ्बोको नाममा रहेको 
�.१,००,०००।- (एक लाख) थान सेयर जफत गन� गरी 
भएको िनण�य र सो िनण�यका आधारमा भएका प�ाचार 
एवम् सेयर लगत कायम गन� गरी भएका िनण�यह� 
क�पनी ऐन, २०६३ तथा �याङ्बो डेभलपस� �ा.
िल.को िनयमावलीिवपरीत भएको देिखदँा उ� िमित 
२०७०।३।२४को िनण�य र सोसगँ स�बि�धत सबै 
िनण�यह� क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ को 
उपदफा (३) बमोिजम बदर गरी िदइएको छ । अब �याङ्बो 
डेभलपस� �ा.िल.का स�चालक पे�बा लामा �याङ्बोले 
क�पनी रिज��ारको काया�लयमा िमित २०७०।४।७ मा 
िदएको िनवेदनलाई समेत आधार मानी उ� क�पनीका 
दवैुजना स�चालकह�बाट क�पनी �थापना भएदेिखको 
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स�पूण� िहसाब िकताब देिखने गरी लेखा परी�ण गराउन 
लगाई सो लेखा परी�णलगायतका अ�य आव�यक 
िववरणसमेत पेस गन� लगाई क�पनी सचुा� �पमा 
स�चालन ह�ने �यव�था िमलाउन �याङ्बो डेभलपस� 
�ा.िल. तथा क�पनी रिज��ारको काया�लयलाई समेत 
िनद�शन िदने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटन, 
वािण�य इजलासबाट िमित २०७१।११।१५ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठिग�� क�ेल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-RB-०१००, क�पनी 

ऐनबमोिजम नो�सानी िबगो रकम िदलाई भराइ 
पाउ,ँ होमनाथ लुइटेल िव. पे�बा लामा �याङ्बो 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।

२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-MS-००२०, अदालतको अवहेलनामा 
हदैस�मको कारवाही ग�रपाउ,ँ   कमल�साद 
इटनीसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी बाबुराम 
भ�राई, �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत

िनवेदकले अनसु�धान र अिभयोजनलगायतका 
�ि�या अगािड बढाउनको लािग माग गरकेो घटना 
वारदातका स�ब�धमा यस अदालतको अ�त�रम 
आदेशबाट सामा�य फौजदारी �याय �णाली �भावी 
भइसकेको र उ� म�ुामा अनसु�धान �ि�याका सबै 
चरण पूरा भई अदालतमा अिभयोगप� दायर भइसकेकोले 
म�ुाको त�य र �माणबाट ठहरबेमोिजम �याय �दान गन� 
काय�ले पूण�ता पाउने नै ह�दँा ��ततु िनवेदनको �योजन 
नरहेको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ग�ररहन ु पन� अव�थाको िव�मानता दिेखएन । तसथ�, 
िनवेदन मागबमोिजमको काय� स�प�न भई िनवेदनको 

�योजन समा� भइसकेको देिखदँा मागबमोिजमको 
आदशे जारी ग�ररहन परने । ��ततु िनवेदन खारजे     
ह�ने ।    
इजलास अिधकृत: ठिग�� क�ेल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभुम् । 

३
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०७०-CI-०९१६, नामसारी दता�, मनोर�जन 
धोवी िव. सागर शमशेर ज.ब.रा. 

मालपोत ऐन, २०३४ मा दफा ३१ को 
�ितब�धा�मक वा�यांशको “तर दफा ७ बमोिजम 
मालपोत काया�लयले हकबेहकस�ब�धी �� उठाई 
अदालतबाट िनण�य गनु�पन� गरी गरकेो िनण�यउपर 
पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन ला�ने छैन” भ�ने 
कानूनी �यव�थानसुार ��तुत म�ुाका दवैु प�ले 
आ-आ�ना सबदु �माण पेस गरी तेरोमेरोको िववाद 
िसज�ना भएको अव�थामा �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा ७ बमोिजम स�ु मालपोत काया�लयले हक 
कायम गराउन स�बि�धत िज�ला अदालतमा पठाउन ु
पन�मा सो नगरी मालपोत ऐन, २०३४ को उपयु�� 
�ितब�धा�मक वा�यांशको भावनािवपरीत िसफा�रस 
सिमितको िनण�यका आधारमा िनवेदक मनोर�जन 
धोवीका नाममा दता� नामसारी गन� गरकेो िनण�य मालपोत 
काया�लयको �े�ािधकारिभ� पन� नदेिखने । 

अतः स�ु मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट 
दवैु प�ले आआ�नो �माणसमेत राखी िनवेदन गरकेोमा 
दवैु प�को �माणको मू�याङ्कन गनु�पन� देिखएको 
अव�थामा हक बेहकमा अदालत जान सनुाई िदनपुन�मा 
अिधकार�े�को अभावमा ��यथ� वादीका नाममा �े�ता 
पजुा�  तयार गरी पजुा�  िदने गरी िमित २०६८।१२।३० 
मा मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट भएको िनण�य 
निमलेकोले सो िनण�य बदर गरी हक बेहकमा सनुाउने 
गरी स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतमा जान ु भनी 
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पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।११।६ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ठिग�� क�ेल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभुम् ।                                                                                      

४
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CI-०६६८, परमादेश, छिवलाल चपाई िव. 
पोखरा उपमहानगरपािलकाको काया�लय, पोखरा

िनवेदकका नामको ज�गा नेपाल सरकारको 
नाममा कायम ह�ने गरी मालपोत काया�लय, का�क�बाट 
िनण�य भई उ� ज�गा नेपाल सरकारका नाममा कायम 
भइसकेको र साव�जिनक ज�गामा िनमा�ण भएका घर 
टहरा नगरपािलकाको काया�लयले हटाउन नपाउने भ�ने 
दिेखदँैन । परमादशेको आदेश कसैले कानूनबमोिजम 
गनु�पन� काय� नगरमेा �य�तो काय� गनु�  भनी जारी ह�ने 
हो । कानूनले िदएको अिधकारबमोिजमको काय� नगरमेा 
आ�नो कानूनी कत��य िनवा�ह गराउन परमादशेको 
आदेश ह�ने हो अ�यथा परमादेशको आदेश जारी गनु�को 
कुनै औिच�य नरहने । 

तसथ�, िवप�ी पोखरा उपमहानगरपािलका 
काया�लयले कानूनबमोिजमको काय� गन� इ�कार गरकेो 
भ�ने दिेखन नआएको ह�दँा परमादेश जारी ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
पोखराबाट िमित २०६९।१२।७ मा भएको आदशे 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।                                        
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर:  रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७०-CI-०६६९, िनषेधा�ा, 
छिवलाल चपाई िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, का�क�, पोखरासमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

५
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-WO-०३८९, उ��ेषण / परमादेश, 
मंगललाल महज�न िव. ल�मीमाया महज�नसमेत

मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलमा 
भएको फैसला काया��वयनस�ब�धी उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार पिन घर ज�गाको हकमा तफ�  वा िदशा 
�प� ह�न नसकेको अव�थामा फैसला काया��वयनको 
लािग कुनै प�को िनवेदन पन� आएमा अदालतले 
म�ुाका सबै प�लाई िझकाई तफ� मा सहमित गराई 
सहमितअनसुारतफ�  �प� पारी सोहीबमोिजम िक�ाकाट 
तथा दाखेल खारजेको लािग स�बि�धत मालपोत 
काया�लयमा लेखी पठाउन ुपन� । 

��ततु िववािदत ज�गाका स�ब�धमा 
अदालतबाट फैसला ह�दँातफ�  उ�लेख नभई नरमगरम 
िमलाई िक�ाफोड ह�ने ठहर भई फैसला भएको 
देिख�छ । यसरी तफ�  उ�लेख नभई नरमगरम िमलाई 
िक�ाफोड ह�ने ठहरी भएको फैसलामा �ितवादीम�येका 
सानलुाल महज�नको फैसलाको जनाउ मालपोत 
काया�लयलाई गराइपाउ ँ भ�ने िनवेदन परकेो देिखएको 
र अदालतबाट वादी ल�मीमाया महज�नलाई िझकाई 
वादी दाबीबमोिजम िक�ाफोडका लािग मालपोत 
काया�लय, लिलतपरुलाई फैसलाको जनाउस�म िदएको 
देिखयो । यसरी तफ� मा सहमित गराउने �योजनका लािग 
म�ुाका प� यी �रट िनवेदकलाई समेत िझकाई तफ� मा 
सहमित गराई सोही सहमितअनसुार िक�ाफोडका लािग 
मालपोत काया�लयलाई जानकारी िदन ु पन�मा यी �रट 
िनवेदकलाई कुनै जानकारी नै निदई वादी दाबीबमोिजम 
िक�ाफोडका लािग च.नं.१९२ िमित २०७०।६।६बाट 
मालपोत काया�लय, लिलतपरुलाई लेखी पठाएको 
र सोही आधारमा मालपोत काया�लयले िक�ाफोड 
ह�ने गरी िनण�य गरकेो देिखदँा फैसला काया��वयनको 
लािग अदालत तथा मालपोत काया�लयबाट भएको 
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कामकारवाही �िुटरिहत भएको दिेखन नआउने ।
अतः उि�लिखत त�य र कानूनी �यव�थाका 

आधारमा अदालतको फैसलामाफ� त उ�लेख नभएको 
अव�थामा म�ुाका सबै प�लाई िझकाई िववािदत घर 
ज�गाको तफ� मा सहमित गराई सोही सहमितअनसुार 
िक�ाफोड तथा दाखेल खारजेका लािग स�बि�धत 
मालपोत काया�लयमा लेखी पठाउन ु पन�मा यी �रट 
िनवेदकलाई कुनै जानकारी नै निदई वादी दाबीबमोिजम 
िक�ाफोडको लािग भनी मालपोत काया�लय, लिलतपरुमा 
लेखी पठाएको देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम फैसलाको 
जनाउ िदने लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०७०।६।६को प� तथा सोबमोिजम िक�ाफोड गन� गरी 
मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट िमित २०७०।६।१७ 
मा भएको िनण�यसमेत उ��ेषणको आदशेले बदर ह��छ । 
साथै पनुः फैसला र कानूनी �यव�थाबमोिजम म�ुाका 
सबै प�लाई रोहबरमा राखी घर, बाटो तथा तफ� समेतको 
नरमगरम िमलाई िक�ाफोड तथा दाखेल खारजे गनु�  
गराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल असोज १३ गते रोज ५ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७१-WO-०९०६, उ��ेषण / परमादेश, बलराम 
भुजेल िव. काठमाड� िज�ला अदालतसमेत 

�ितवादीका नामको जेथा खलुाउन नसकेको 
ह�दँा िनजलाई लेनदेन �यवहारको १९ नं. बमोिजम थुनामा 
राखी फैसला काया��वयन ग�रपाउ ँभनी वादीको िनवेदन 
परकेो र िनवेदन मागबमोिजम गरी फैसला काया��वयन 
गनु� भनी सो िनवेदनउपर इजलासबाट आदेश भएको    
दिेखयो । यसरी अदालतबाट आदेश भएप�ात् यी 
िनवेदक अथा�त् उ� म�ुाका �ितवादी बलराम भजेुलले 
आ�ना नामका ज�गा जेथा देखाई उ� ज�गा िललाम 
गरी िबगो भराउन माग गरी िनवेदन िदएकोमा िनजले 

देखाएका ज�गाम�ये िक.नं. ३९५ र ३९६ का ज�गाह� 
�ि�ब�धकमा रही िललाम गन� निम�ने �कृितका देिखएका 
र िक.नं.१६९ को ज�गा िनजलाई थनुामा राखी फैसला 
काया��वयन गनु�  भनी अदालतबाट आदशे भएप�ात् 
ख�रद गरेको देिखएकोले िनजले देखाएको उ� जेथाबाट 
िबगो असलु ह�नस�ने अव�था नदेिखएको ह�दँा िनजलाई 
अदालतको पूव� आदेशानसुार थनुामा राखी फैसला 
काया��वयन गनु�  भनी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको आदेश र सो आदेश सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको आदशे कानूनस�मत नै दिेखन 
आउने ।

अतः िनवेदकले िबगो भराउने �योजनका 
लािग दखेाएका ज�गाम�ये िक.नं. ३९५ र ३९६ का 
ज�गा �ि�ब�धकमा रहेको र िक.नं. १६९को ज�गा 
अदालतबाट आदेश भएप�ात् मा� ख�रद भएको 
देिखएको अव�थामा स�ु काठमाड� िज�ला अदालत 
तथा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश 
कानूनस�मत नै देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी ह�ने अव�थाको िव�मानता रहेको नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� परने । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल असोज १३ गते रोज ५ शभुम् । 

७
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७१-WO-०३८७, उ��ेषण / परमादेश, 
िव�णु�साद ख�ी िव. मोरङ िज�ला अदालत, 
िवराटनगरसमेत

िनवेदकले मूलतः आफूले मोरङ िज�ला 
अदालतमा दायर भएका अंश म�ुालगायतका म�ुा फैसला 
नभएस�मका लािग िवप�ीह�का बीच चलेको अंश चलन 
म�ुाको फैसला काया��वयन गन� काय� �थिगतका लािग 
��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो देिखएको र िनवेदकका 
तफ� बाट बहसको �ममा �रट िनवेदक िव�ण�ुसाद ख�ी 
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वादी भई दायर भएको अंश म�ुा र फैसला बदर म�ुा 
मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।२।३१ मा 
अंश पाउने गरी फैसला भइसकेको भनी फैसलाको 
�ितिलिपसमेत इजलाससम� पेस गनु�भएको देिखयो । 
यसरी हेदा�  जनु म�ुा फैसला नह�दँास�मका लािग फैसला 
काया��वयनको काय� �थिगतको माग गरी ��ततु िनवेदन 
दायर भएको हो उ� म�ुाह� फैसला भइसकेको देिखदँा 
हाल िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�को कुनै 
औिच�य रहेको नदेिखने । 

अतः उि�लिखत त�य एवम् आधारबाट वादी 
यी �रट िनवेदक िव�ण�ुसाद ख�ी �ितवादी उ�वबहादरु 
के.सी.समेत भएको अशं चलन म�ुा फैसला नभएस�मका 
लािग फैसला काया��वयनको काय� �थिगतको माग 
भएकोमा उ� म�ुामा अशं पाउने ठहरी मोरङ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२।२।३१ मा फैसला भइसकेको 
दिेखदँा उ� म�ुाको �ममा दायर भएको अ.ब.ं १७ 
नं. बमोिजमको आदेशउपर दायर भएको ��ततु �रट 
िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�को 
कुनै औिच�य नरहेको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गन� परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल असोज १३ गते रोज ५ शभुम् ।

८
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६९-CR-००४५, कत��य �यान र 
�यान मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. भीमबहादुर दमै 
(प�रयार) समेत

कसैको घर आगँनमा वारदात घटेको कारणले 
मा� सो घर प�रवारका सबै सद�यह�को सो वारदातमा 
संल�नता रहेकै ह��छ भनी अनमुानका आधारमा कसरुदार 
ठहर गन� िम�दनै । शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउने फौजदारी कानूनको सव�मा�य िस�ा�त रहेको 
छ । �यायकता�ले �याय िददँा कोही दोषीले सजायबाट 
उ�मिु� नपाओस् र कुनै पिन िनद�ष �यि�ले सजायको 

भागीदार ह�न नपरोस् भ�ने मा�यतामा रहेर �याय गनु�पन� । 
�ितवादीह� कमला प�रयार, भीमबहादरु 

दमै र जनुा दिमनीसमेतले यस�कारबाट मतृकलाई 
�हार गरकेो भ�ने व�तिुन� र ठोस �माणको 
अभावमा �ितवादीह�को घर आगँनमा वारदात 
घटेकै आधारमा मा� सबै �ितवादीह� दोषी ह�न् 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । तसथ� �ितवादीह� कमला 
प�रयार, भीमबहादरु दमै र जनुा दिमनीलाई समेत 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर  प�ुन नस�ने ह�दँा 
पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा ग�ररहन ु
नपन� ।

�ितवादी बिु� प�रयारले मतृकलाई कत��य गरी 
मारकेामा सािबत रही अनसु�धान र �याियक �ि�यालाई 
समेत सहयोग गरकेो देिखन आएकाले स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनज 
�ितवादी बिु� प�रयारलाई दश वष� मा�ै कैद सजाय गन� 
गरी �य� गरकेो रायसमेत मनािसब दिेखन आउने । 

मािथ िववेिचत त�य, आधार र �माणको 
आधारमा अ�य �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने र �ितवादी बिु� प�रयारलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गन� ठहर गरी मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम िनज �ितवादी बिु� प�रयारलाई दश 
वष� मा� कैदको सजाय गन� राय �य� गरी गोरखा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई रायसिहत सदर ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०६४।८।१९ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा रायसिहत सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभुम् ।

९
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६९-CR-०१६१, जबरज�ती 
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चोरी, नेपाल सरकार िव. �ेमबहादुर थापा मगरसमेत 
फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत गन� भार 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार वादी प�को 
ह��छ । कुनै पिन �यि�लाई अिभयोग लगाउन ु मा� 
पया�� ह�दँैन । �य�तो अिभयोगलाई पिु� गन�  ठोस र 
व�तिुन� �माणको अभावमा अिभयोग र जाहेरीलाई मा� 
आधार मानी कसरुदार ठहर गन� िम�ने ह�दँैन । कुनै पिन 
�यि�उपर शङ्काको वा अनमुानको आधारमा कसरुदार 
ठहराउन निम�ने । 

तसथ� मािथ िववेिचत त�य र �माणसमेतबाट 
�ितवादीह�ले जाहेरवालाक� फुपू आशामाया ग�ुङको 
िबगो �. ५७,३९१।– बराबरको धनमाल पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले जबरज�ती चोरी गरकेो पिु� भएको 
ह�दँा अिभयोग मागदाबीभ�दा बढी मोल िबगो �. 
११,३६,२५०।- चोरी गरकेो ठह�याएको फैसला 
र फैसलाको तपिसल ख�डको २ दफामा िबगो �. 
१०,६०,१०९।- बराबरको औठँी थान २ र िस�� थान १ 
िफता� िलइसकेकाले बाकँ� �.७६,१४१।– जाहेरवालाले 
भ�रपाउने भनी िमिसल त�यसगँ निम�दो कुराह� 
उ�लेख गरकेो स�ु का�क� िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।३।१५ को फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा 
केही उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादी �ेमबहादरु थापा 
मगर र मानबहादरु भ�ने िवकास पनुले जाहेरवालाक� 
फुप ुआशामाया ग�ुङको िबगो �. ५७,३९१। बराबरको 
धनमाल जबरज�ती चोरी गरकेो ठहर गरी चोरीको 
महलको १४(२) नं. बमोिजम िनज �ितवादीह�लाई 
जनही डेढ मिहना कैद र िबगो स�ताउ�न हजार तीन 
सय एकान�बे �पैया ँ (�.५७,३९१।-) को डेढी बढाई 
ज�रवाना छयासी हजार छयासी �पैया ँ(�.८६,०८६।-) 
ह�ने र सो ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने ठहर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित २०६९।१।३को 
फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभुम् ।       

१०
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६९-CR-०१४७ र ०६९-CR-
०१४८, कत��य �यान, मनमाया िडमडुङ्ग िव. नेपाल 
सरकार र िचिनया लामा िडमडुङ्ग िव. नेपाल सरकार

जाहेरवाला का�छी िडमडुङ्ग, घटना�थल 
�कृित मचु�ुकाका मािनस अमतृकुमारी लामा र 
मौकामा बिुझएका देवकुमार लामाले अदालतमा 
उपि�थत भई �ितवादी मनमायाले �ितवादी िचिनया 
लामासगँको अवैध स�ब�धबाट ब�चा ज�माई सो 
ब�चालाई िचिनयाको आदशेले कपडाले घाटँी कसी 
कत��य गरी मारकेा ह�न् भनी िदएको जाहेरी दरखा�त र 
मौकामा गरकेो कागजलाई समिथ�त गरी बकप� गरकेो 
देिख�छ । शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारण 
Asphyxia due to tightly tied by cloth भ�ने 
उ�लेख भएको देिखदँा �ितवादी मनमाया िडमडुङ्ग 
आफँैले ज�माएको सालनालसिहतको नवजात िशशलुाई 
कपडाले घाटँीमा कसी ह�या गरकेो भ�ने नै पिु� ह�न 
आउने । 

जाहेरी दरखा�त, बिुझएका मािनसह�को 
मौकाको कागज र अदालतको बकप�, लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदनसमेतका सङ्किलत 
�माणह�बाट �ितवादी मनमाया िडमडुङ्गले आफूले 
ज�म िदएको नवजात िशशकुो कपडाले घाटँी कसी ह�या 
गरी आ�नै कोठामा रहेको सटुकेशमा राखेको भ�ने पिु� ह�न 
आएकाले िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
नै दिेखदँा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न नसिकने ।

दवैु �ितवादीह� एउटै गाउकँा भई देवर 
भाउज ुनाताका �यि� रहेको भ�नेमा िववाद देिखएन । 
�ितवादी मनमायाका पित २ वष�देिख िवदेश गई घरमा 
नभएको  भ�नेमा पिन िववाद देिखएन । पनुरावेदक 
�ितवादीले अदालतमा भएको बयानमा �ितवादी 
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मनमायासगँ सहमितमा यौन स�पक�  रहेको कुरा 
�वीकार गरबेाट िनजह�बीच शारी�रक स�ब�ध रहेको 
नै देिखयो । पनुरावेदक �ितवादीबाहेक मनमायाको 
अ�य �यि�ह�सगँ पिन शारी�रक स�ब�ध रहेको 
भनी पनुरावेदकले भ�नसकेको नपाइदँा पनुरावेदक 
�ितवादीसगँको शारी�रक स�पक� बाट गभ�वती भएपिछ 
मनमायाले सो कुरा पनुरावेदक �ितवादीलाई थाहा निदई 
मास पूरा भएपिछ नवजात िशशकुो ज�म ह�न गएछ भनी 
अनमुान गन� निम�ने । �ितवादी मनमायाले अदालतमा 
बयान गदा� गभ� फा�ने िवषयमा समेत पनुरावेदक 
�ितवादीसगँ स�लाह ह�दँा �ितवादी िचिनया लामाले गभ� 
फा�न पद�न म ितमीसगँ िववाह गछु�  भनेकाले गभ� पतन 
नगराएको भनी खलुाएकोबाट ब�चा फा�ने  �यास गरकेो 
भ�ने दिेखएन । पनुरावेदक �ितवादी िचिनया लामाले 
ब�चासिहत �ितवादी मनमाया िडमडुङ्गलाई �वीकार 
गन� बचन िदएका कारण मनमायाको मास पूरा भई 
ब�चा ज�मन गएको दिेख�छ । तर मास पूरा भई ब�चा 
ज�मने समय भएपिछ पनुरावेदक �ितवादी िचिनया 
लामाले ब�चासमेत मनमायालाई �वीकार नगरी नवजात 
िशशलुाई मारी फा�न बचन िदएको कारणबाटै �ितवादी 
मनमायाले नवजात िशशकुो ह�या गरकेो अव�था देिखन 
आउने । 

�ितवादी िचिनया लामाले पिहले 
िदएको बचनअनसुार ब�चा �वीकार गरकेो 
भए ब�चाको ह�या गनु�पन� कारण नै आउने 
दिेखदँैन । तर �ितवादी िचिनया लामाले ब�चा �वीकार 
नगरी ब�चाको ह�या गन� बचन िदएको ह�दँा नै नवजात 
िशशकुो ह�या ह�न पगुेको अव�था देिखदँा मनमाया 
गभ�वती भएको कुरा नै थाहा िथएन, मनमायालाई ब�चा 
फा�न बचन िदएको भ�ने त�यय�ु �माणबाट पिु� 
ह�नसकेको छैन भ�ने िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । 
िनज �ितवादी िचिनया लामाको हकमा समेत पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसला मनािसब देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य, �ितपािदत 

िस�ा�त, �माण तथा आधारबाट �ितवादी मनमाया 
िडमडुङ्गलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र �ितवादी िचिनया 
लामा िडमडुङ्गलाई ऐ. १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरी मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट िमित २०६८।११।१६ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहरी िनज �ितवादीह�लाई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष� कैद सजाय 
ह�नपुन� भनी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट �य� 
रायसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ असार १५ गते रोज ४ शभुम् ।

११
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०७०-CR-०७२३, कत��य �यान, 
स�तोषकुमार दास िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान, कुटिपट गरी करकापबाट 
गराएको भनी अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कारी 
बयान िदएको देिखए पिन िनजले सो कुरा पिु� गन� 
कुनै व�तिुन� �माण पेस गन�सकेको नदेिखएको र 
िनजले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो सािबती 
बयानलाई उि�लिखत त�य एवम् �माणह�बाट 
पिु� ग�ररहेको देिखदँा िनज कसरुदार होइनन् भ�न 
सिकएन । तसथ� पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
फैसलालाई केही ग�ररहन नपन� ।

अतः उि�लिखत त�य, आधार तथा 
�माणह�बाट पनुरावेदक �ितवादीले पशपुित रोड 
कै�रयरका कम�चारी राजे�र दवेुलाई गोली हानी ह�या 
गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३ (१) नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� ह�दँा िनजलाई ऐ. १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
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गरी भएको पसा� िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०७०।१।१७ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ जेठ ६ गते रोज ५ शभुम् ।

१२
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या. �ी 
गोपाल पराजुली, ०७२-RB-०१८९, सनु चोरी 
िनकासी, Iqbal Haque (Passport No.710616822 
िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादी इकवाल हकको 
साथबाट ८ िकलो ७४० �ाम सनु बरामद भएको 
�मािणत भई िनजलाई २ (दईु) वष� कैद सजाय र उ� 
बरामद भएको सनु जफत गरी िनजलाई िबगोबमोिजम 
�.३,६७,९०,५७२।- (तीन करोड सतस�ी लाख न�बे 
हजार पाचँ सय बह�र �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरी 
राज�व �यायािधकरण काठमाड�बाट फैसला भएकोमा 
िनज पनुरावेदक �ितवादी Iqbal Haque को िमित 
२०७२।११।१४ मा म�ृय ुभएको भनी कारागार काया�लय, 
काठमाड�को प� �ा� भई िमिसल सामेल रहेको दिेखएको 
र थनुामा रहेका �ितवादीको म�ृय ुभएमा िनजलाई भएको 
कैद तथा ज�रवानाको रकम माफ ह�ने भ�ने उि�लिखत 
निजर िस�ा�त तथा कानूनी �यव�थासमेतको आधारमा 
िनज �ितवादी इकवाल हकलाई ठहर भएको कैद सजाय 
तथा ज�रवाना माफ ह�ने । 

अतः उि�लिखत त�य एवम् कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा राज�व �यायािधकरणको 
फैसला िमले निमलेको छ, छैन भ�ने तथा यस 
अदालतबाट पनुरावेदन गन� अनमुित �दान गदा� िलएको 
आधारको स�ब�धमा �वेश गरी थप िववेचना ग�ररहन 
नपन� ह�दँा �ितवादीलाई केही ग�ररहन नपन� । 
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल जेठ  ३ गते रोज २ शभुम् ।

१३
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७२-WO-०४७४, परमादेश, 
बाबुराम बािनयाँ िव. मालपोत काया�लय, िस�धुली

कुनै पिन िनकाय वा पदािधकारी संिवधान 
तथा कानून�ारा तोिकएको कत��य पूरा गन� बा�य 
ह��छ । �य�तो िनकाय वा पदािधकारीले तोिकएको 
कत��य पूरा गन� नचाहेमा वा अनाव�यक िढला गरकेो 
कारणले कुनै �यि�को हक वा साव�जिनक हकको 
�चलनमा बाधा अवरोध उ�प�न ह�न गएको अव�थामा 
�य�तो हक �चलन गराउनका लािग परमादेश जारी ह�ने 
हो । परमादेशले कसैको हक �थािपत गराउने वा खो�ने 
पिन होइन । यो आदशे कानूनी कत��य पालना गनु�पन� 
िनकाय वा पदािधकारीले �य�तो कत��य पालना नगरमेा 
वा गन� नचाहेमा वा कत��य पालना गदा� अनाव�यक िढलो 
गरमेा �य�तो कत��य समयमै पालना गनु�  भनी स�बि�धत 
िनकाय वा पदािधकारीका नाममा जारी ह�ने आदेश 
मािनने ।  

�रट �े�ािधकारबाट �वेश गन� �यि�ले सफा 
हात िलई िवल�ब नगरी अदालत, �वेश गरकेो अव�थामा 
मा� अदालतले सहयोग गन�स�छ । िवल�ब गरी दूिषत 
मनसायबाट पन� आएको िनवेदनमा �वेश गरी अदालतले 
कसैलाई पिन सहयोग गन� स�दनै । २०२९ सालमा 
छुट ज�गा दता�का लािग स�बि�धत िनकायमा िनवेदन 
िदइसकेपिछ सो िनवेदनमा के कारवाही भयो भनी चासो 
नराखी बसेका र २०४५ सालमा उ� ज�गा त�कालीन 
�ी ५ को सरकारका नाममा दता�समेत भइसकेको 
देिख�छ । २०२९ सालमा िदएको िनवेदन सकार गन� पाउ ँ
भनी ४० वष�पिछ मा� िनवेदक उ� कारवाही अगािड 
बढाउनका लािग स�बि�धत िनकायमा गएको देिख�छ । 
आ�नो हक भोगको ज�गा हो भनी ४० वष�अगािड िनवेदन 
िदएको भनी ४० वष�स�म बेखबर ब�ने िनवेदकको 
िनवेदन सकार गरी छुट ज�गा दता� गनु�  वा नगनु�  भनी 
िनवेदन मागबमोिजमको परमादेश जारी गन� िम�ने 
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नदिेखने । 
िनवेदकले छुट ज�गा दता�का लािग माग गरकेो 

ज�गा सव� नापीको बखत त�कालीन �ी ५ को सरकारका 
नाममा कायम भएको र २०४५ सालमा त�कालीन 
�ी ५ को सरकारका नाममा दता� �े�तासमेत कायम 
भइसकेको भ�ने िवप�ी मालपोत काया�लयको िलिखत 
जवाफ रहेको स�ब�धमा बहसको �ममा िनवेदकको 
तफ� का कानून �यवसायीले �ितवादसमेत गन�सकेको 
पाइएन । य�तो अव�थामा नेपाल सरकारका नाममा दता� 
भई �े�तासमेत कायम भइसकेको ज�गाका स�ब�धमा 
िनवेदकलाई िनवेदन सकार गन� लगाई िनवेदनबमोिजम 
उ� ज�गा िनवेदकका नाममा दता� गन� वा नगन� िनण�यमा 
प�ुन ु भनी �रट �े�ािधकारको मा�यमबाट आदशे िदन 
िमलेन । तसथ� �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ असार १४ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन् :
§ ०७२-WO-०४७३, परमादशे, बाबुराम 

बािनयाँ िव. मालपोत काया�लय, िस�धुली 
§ ०७२-WO-०४७५, परमादशे, बाबुराम 

बािनयाँ िव. मालपोत काया�लय, िस�धुली 
१४

स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CR-०४१२, लाग ु औषध 
खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार िव. अिनल महज�नसमेत  

�ितवादीह� अिनल महज�न र सिुनल 
महज�नको साथबाट ज�मा ८ �ाम लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन बरामद भएको देिख�छ । १०० �ाम लाग ु
औषधम�ये बरामद ह�न नसकेको ९२ �ाम लाग ु
औषध उ� मू�यमा िब�� गरकेो रकम हो िक भ�नका 
लािग �ित�ाम ४०० देिख ४५० का दरले ९२ �ाम 
लाग ु औषध िब�� गरी �.९४,४००।– आज�न गरकेा 
ह�न् भनी वादी प�ले िलएको दाबी प�यारलायक 

देिखएन । �ितवादीह�ले किहलेदिेखको कससगँबाट 
लाग ु औषध ख�रद गरी कसकसलाई के कित मू�यमा 
के कित प�रमाणको लाग ु औषध िब�� िवतरण गद� 
आएका ह�न् भ�ने त�यय�ु �माण वादी प�बाट ��ततु 
ह�नसकेको देिखएन । �ितवादीह�बाट बरामद रकम 
लाग ुऔषधको कारोबारबाटै आज�न गरकेो रकम हो भ�ने 
व�तिुन� र ठोस �माणबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
�ितवादीह�को सगँसाथबाट ४.५ र ३.५ �ाम लाग ु
औषध बरामद भएको भ�ने आधारमा िनजह�बाट 
बरामद भएको रकम लाग ुऔषधको कारोबारबाटै आिज�त 
रकम हो भनी अनमुानको आधारमा ठहर गरी जफत गन� 
फौजदारी �यायको िस�ा�तअनकूुल ह�ने नदेिखदँा वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

�ितवादी िवजय �धानलाई प�ाउ गरपेिछ 
िमित २०६६।३।६ गते साझँ पाटन अ�पतालबाट 
िनजको �वा��य परी�ण ह�दँा सोबखत िनजले लाग ु
औषध सेवन गरकेो ल�ण दिेखएको भनी परी�कले 
उ�लेख गन�सकेको देिखएन  । �ितवादी िवजय �धानले 
लाग ुऔषध सेवन गरकेो भनी अिभयोग दाबी िलए पिन 
िनजलाई प�ाउ गरी िनजको �वा��य परी�ण गदा� लाग ु
औषध सेवन गरकेो ल�ण नभेिटएको अव�थामा अिभयोग 
दाबी र अिधकार�ा� अिधकारीसम� �ितवादीले गरकेो 
सािबती बयानको आधारमा मा� िनजलाई कसरुदार ह�न् 
भ�न नसिकने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादीह� अिनल महज�न र सिुनल 
महज�नलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा  १४ (१) (छ)(१) अनसुार जनही ५ (पाचँ) वष� 
कैद र �.५,०००।– (पाचँ हजार �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको र �ितवादी िवजय �धानले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याएको हदस�म स�ु 
लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित २०६७।३।२० 
को फैसलालाई सदर गरी �ितवादी सिुनल महज�न 
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र �ितवादी अिनल महज�नबाट बरामद भएको नगद 
�.९४,४००।– (चौरान�बे हजार चार सय �पैया)ँ जफत 
गन� गरकेो हदस�म उ� फैसला केही उ�टी ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट  िमित २०६९।३।५ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभुम् ।   

१५
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-०३७६, ०३७७ 
अपहरण, जबरज�ती करणी र कत��य �यान, सजन 
कुमार �े� िव. नेपाल सरकार र मुकेश मं�ातीसमेत िव. 
नेपाल सरकार

व�तिु�थित मचु�ुकाका देवनारायण लावती, 
गंगामाया मगर, इ��माया मगर, तमुराज िल�बू र जसमाया 
मगरसमेत जना ५ ले िमित २०६६।११।२६ गते िबहान 
िज�ला धनकुटा भेडेटार ६ ि�थत जङ्गलमा मतृक 
मीना स�ुबाको लास फेला परकेो हो । िनज �ितवादीह� 
सजनकुमार �े�, सदुीप डंगोल, मकेुश मं�ातीसमेतले 
अपहरण गरी सामूिहक बला�कारपिछ कत��य गरी मीना 
स�ुबाको ह�या गरकेो हो । मीना स�ुबाको साथमा भएको 
सनुको औठंीह�, िस�� र मोबाइल सेट थान १ समेत 
�ितवादीह�ले जबरज�ती खोसी लगेको ह�नपुद�छ भनी 
ग�रिदएको बकप� तथा जाहरवेाला अ�बर िल�बू तथा 
कमल स�ुबाले हा�ो िददी / बिहनी मीना स�ुबालाई 
�ितवादीह� तीनै जनाले अपहरण गरी �यानमा राखी 
पालैपालो जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी �प��पमा 
खलुाई जाहेरीमा उि�लिखत बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी 
बकप� ग�रिदएको अव�थासमेतबाट �ितवादीह�ले 
मतृक मीना स�ुबालाई जबरज�ती करणी मा� गरकेो 
नभई अपराधबाट ब�ने उ�े�यबाट मारी िभरबाट लडाई 
फािलिदई मतृकको साथमा रहेको मोबाईल सनुको 
िस��लगायतका सामान चोरी गरकेो पिु� ह�न आएको 
पाइने ।

जहासँ�म �ितवादीह�ले यस अदालतमा 
पनुरावेदन गदा� तीनैजना �ितवादीले अपहरण गरी 
जबरज�ती करणी गरकेो कत��य गरी मारकेो कुरामा 
अदालतसम� इ�कार रही गरकेो बयान बेहोरालाई 
�माणमा निलई अनसु�धान अिधकारीसम� भएको 
बयान बेहोरालाई मा� आधार िलई कत��य �यानसमेतमा 
सजाय गरकेो िमलेको छैन, सजाय घटाई पाउ ँ भनी 
िलएको िजिकर छ सो स�ब�धमा िवचार गदा� मतृकको 
लासजाचँ �कृित मचु�ुका एवम् “The cause of death 
is due to blunt trauma to the vital organs (Heart 
and lungs)” भ�ने शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट 
मतृकको म�ृय ु कत��यबाट भएकोमा िववाद छैन । 
�ितवादीह�को सािबती वा इ�कारी �वयम् मा �माण ह�न 
स�दैन । उ� सािबती वा इ�कारी बयान अ�य �वत�� 
र िन�या�मक �माणबाट समिथ�त ह�नपुन� । ��ततु 
म�ुामा �ितवादीह�ले अदालतसम� गरकेो बयानमा 
मतृकलाई तीनै जनाले करणी गरकेो कुरामा सािबत नै 
रहेको देिख�छ । कत��य गरी मारकेा होइन� भ�ने भनाई 
अ�य कुनैपिन व�तगुत एवम् त�यपूण� �वत�� �माणबाट 
समिथ�त भएको देिखदँैन । व�तिु�थित मचु�ुका, मौकामा 
कागज गन� �यि�ह�को बकप� तथा जाहेरवालाह�को 
बकप�समेतबाट पिु� भइरहेको अव�थामा पनुरावेदक 
�ितवादीह�को अदालतमा भएको इ�कारी बयान 
िनद�िषता सािबत ह�ने एक मा� आधार पिन ब�न 
स�दैन । तसथ� पनुरावेदक �ितवादीह�ले िलएको 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार कारण 
र �माणह� समेतबाट स�ु धनकुटा िज�ला अदालतले 
गरकेो फैसला केही उ�टी गरी पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाले �ितवादीह� सजनकुमार �े�, मकेुश म�ाती 
र सिुदप डंगोलले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं., अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १, ३, ७ नं., 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. ३(५) नं. तथा 
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३क र चोरीको महलको १ र ४ नं. अनसुारको कसरु 
अपराध गरकेो ठह�याई �ितवादीह� तीनै जनालाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने भई अपहरण गरी 
जबरज�ती करणीसमेत गरेको देिखएकोले मलुकु� ऐन, 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ नं. 
ले तीनै जना �ितवादीह�लाई जनही सात वष� कैद र 
एकलाख ज�रवाना र सोही महलको ७ नं. र ९ नं. ले 
थप कैद वष� २ समेत ह��छ । साथै सोही महलको १२ 
नं. ले कसरु भएको िदन देिख स�ु िज�ला अदालतबाट 
फैसला ह�दँाका िमितस�म दैिनक �.५००।– का 
दरले �ितपूित� भ�रपाउने भई जबरज�ती करणीतफ�  
�ितवादीह�लाई जबरज�ती करणीको महलको ३ को 
दहेाय (५) ले जनही ५ वष� कैद र चोरीको महलको 
१४(२) नं. ले सजाय भई चोरीका महलको १२ नं. ले 
ह�ने सजायको डेढी सजाय भई ज�रवानाबापत कैदसमेत 
ह�ने ठह�याई जाहेरवालाले िबगो �.१,३०,५००।– समेत 
भ�रपाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
िमित २०६७।११।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल असार ६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी वै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CR-००९०, वैदेिशक रोजगार ठगी, 
नेपाल सरकार िव. नारायण�साद गौतमसमेत 

वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने �लोभन िदई 
�ितवादीह�ले ठगी गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी भएकोमा 
�ितवादीले अिभयोग दाबीअनसुारको रकम िलएको भ�ने 
त�य पिु� ह�ने िलखत पेस ह�नसकेको देिखदँैन । यसका 

साथै जाहेरवालाले अदालतसम�को बकप�मा ४५ 
जनाको किलङ िभसाबापत रकम िदएको तर सो िभसा 
न�कली रहेछ भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । जाहेरवालाले 
जाहेरी बेहोराभ�दा फरक बकप� गरकेो भए तापिन 
उ� त�यको पिु�का लािग न�कली भिनएको िभसा 
कागजसमेत पेस गन�सकेको दिेखदँैन । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ अनसुार फौजदारी म�ुामा कसरु 
�मािणत गन� �माणको भार वादीमा रहने कानूनी �यव�था 
रहेको देिख�छ । तसथ� फौजदारी कसरुको अिभयोग 
लगाएकोमा सो अिभयोग �माणबाट पिु� नभएस�म 
कसरुदार ठहराउन नह�ने । जाहेरवालाले �ितवादीलाई 
रकम बझुाएको िलखतको आधारमा ��ततु म�ुाको 
उठान भएको देिख�छ । तर उ� स�कल िलखत 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� पेस ह�नसकेको 
देिखदँैन । जनु �माणको आधारमा जाहेरी परकेो हो 
�यो �माण �यायािधकरणमा पेस भई �यसको स�यता 
�मािणत नभएस�म कसरु पिु� भएको मािनदँैन । ��ततु 
म�ुामा �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो भनी वादीले 
स�माण पिु� गन�सकेको नदेिखदँा केवल जाहेरी मा�को 
आधारमा �ितवादीउपरको कसरु कायम ह�ने भ�न 
निम�ने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याई 
भएको स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०६८।२।२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर : रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल असोज  ५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी वै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CR-०९००, वैदिेशक रोजगार ठगी, 
नेपाल सरकार िव. राजे�� लौडारी 

कुनै िलखत एउटा अदालतबाट करकाप 
ठहरी फैसला भइसकेपिछ फैसला अ�यथा नभएस�म 
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�य�तो िलखत �माणयो�य ह�दँैन । जाहेरवालाले आधार 
िलएको िलखत नै करकापबाट खडा भएको भनी 
अदालतबाट भएको फैसला कायम नै रहेकोले �य�तो 
िलखतको आधारमा फौजदारी कसरु कायम ह�ने भ�न 
िम�दैन । तसथ� जाहेरवालाले आफूलाई वैदिेशक 
रोजगारीमा पठाइिदने �लोभनमा पारी रकमसमेत 
बिुझिलएको भनी दाबी गरकेो कागज नै करकापबाट 
खडा भएको ठहर भई बदर भइसकेको ह�दँा �ितवादीले 
आरोिपत कसरु गरकेो ठहर ह�नस�ने कानूनी आधार 
नदिेखने ।
 �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो भनी वादीले 
म�ुय आधार िलएको िलखत करकाप म�ुाबाट बदर 
भइसकेको छ । �ितवादी वैदेिशक रोजगार �यवसाय गन� 
अनमुित �ा� �यि� रहेको देिखदँैन । िनज आरोिपत 
कसरुमा अिधकार�ा� अिधकारीसम� सािबत रहेको 
दिेखए तापिन अदालतसम� कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकेो देिख�छ । अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
सािबती बयान अ�य �वत�� �माणबाट समिथ�त ह�न 
नसकेमा �यसैको आधारमा मा� कसरुदार ठहर गनु�  
�यायसङ्गत ह�दँैन । आरोिपत कसरुमा सजाय ह�नलाई 
सव��थम कसरु �थािपत ह�नपुन� ह��छ । केवल जाहेरी 
मा�को आधारमा कसरुदार ठहर गन� निम�ने ।
 तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादीले 
रकम बझुी ग�रिदएको भनेको िमित २०६७।५।२को 
कागज करकाप�ारा गराइएको ठहर भई बदर भइसकेको 
ह�दँा जाहेरवालालाई वैदेिशक रोजगारीमा पठाउनको 
लािग रकम िलएको भ�ने वादी दाबी पिु� ह�न नसकेको 
ह�दँा �ितवादीले अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ह�ने 
भ�न िमलेन । अतः आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
ठह�याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६८।११।१४ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७३ साल असोज  ५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७१-CR-१३१९, िबना इजाजत साल जातको 
िचरान काठ ओसारपसार गरकेो, नेपाल सरकार िव. 
अङ्कबहादुर धामीसमेत

कानूनले नै िबगोको दो�बर ज�रवाना ह�ने 
भनेपिछ एउटा कसरुमा एकभ�दा बढी �यि�ह� 
कसरुदार भएमा ��येकलाई सोहीबमोिजम जनही सजाय 
ग�रदँा कानूनले तोकेको कैद र ज�रवानाको मा�ा भ�दा 
धेर ैज�रवाना ह�न जाने ह��छ । सजाय गन� जो कोहीलाई 
कानूनले ह�ने सजायभ�दा बढी सजाय ग�रयो भने �यो 
सजाय नै कानून�ितकूलको ह�न जा�छ । यसरी वन ऐनको 
कसरु गन� एकभ�दा बढी �ितवादीह� संल�न भएको 
म�ुामा सबै �ितवादीलाई िबगोको दो�बर ज�रवाना गरी 
जनही सजाय गदा� कसरुको मा�ाभ�दा बढी सजाय ह�न 
जाने ह�दँा सबैलाई जनही सजाय गनु�  �यायसङ्गत ह�ने 
देिखएन । य�तै िवषयव�त ुभएको मोहनबहादरु ग�ुङको 
जाहेरीले नेपाल सरकार वादी, �ितवादी बाजे रानासमेत 
भएको वनपैदावर हटाई पाउ ँ भ�ने ने.का.प.२०६५, 
अङ्क १०, िनण�य नं. ८०२८ मा �कािशत म�ुामा 
यस अदालत, संय�ु इजलासबाट िमित २०६४।१०।४ 
मा फैसला ह�दँा “एकभ�दा बढी �ितवादी रहेको र 
��येकले वनबाट अवैध �पमा �याएको काठको मा�ा 
र प�रमाणका लािग छु�ाछु�ै अिभयोग लगाएको नभई 
सबैले �याएको काठको कूल प�रमाण र िबगो जोड्दा 
पाचँ हजारभ�दा बढी भएको र सोही िबगो र मा�ाको 
आधारमा सामूिहक �पमा वन ऐन, २०४९को दफा 
५०(१)(घ)(४) बमोिजम सजायको दाबी िलइएको 
अव�थामा कसरु ठहरी सजाय गदा� सोहीबमोिजम उ� 
सजाय सामूिहक�पमा नै ग�रन ुपन� भनी िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भएको पाइ�छ । ��ततु म�ुा र उ� म�ुाको 
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त�य र कानूनी �� समान रहेको भई ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा आकृ� ह�नस�ने ह�दँा ��यथ� �ितवादीह�लाई 
भएको कैद र ज�रवानाको सजाय दामासाहीले असलु गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई समेत अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

िस�ा�ततः ठगी म�ुाको कसरु सामा�य 
कानूनको �पमा �चलनमा रहेको मलुकु� ऐन, ठगीको 
महलअनसुार ह�ने र ��ततु म�ुा िवशेष ऐन, वन ऐन, 
२०४९ अ�तग�तको भएको ह�दँा उ� म�ुामा �ितपािदत 
िस�ा�त ��ततु म�ुामा आकिष�त ह�नस�ने देिखन 
आएन । अतः मािथ िविभ�न �करणह�मा ग�रएको 
िववेचनासमेतको आधारबाट ��यथ� �ितवादीह�बाट 
दामासाहीले कैद ज�रवाना असलु गन� गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला निमलेको भ�ने यस 
अदालतको पूव� ��यथ� िझकाउने आदशेसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत त�य, कानून र यस 
अदालतबाट �ितपािदत कानूनी िस�ा�तसमेतका 
�माणका आधारमा ��यथ� �ितवादीह� अङ्कबहादरु 
धामी, हक� बहादरु धामी, महावीर धामी र च�बहादरु 
धामीलाई बरामद भएको काठको प�रमाणका आधारमा 
िबगो कायम गरी वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)
(घ)(४) बमोिजम कैद वष� १ र कायम िबगोको दो�बर 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई भएको कैद र ज�रवाना 
िनजह�बाट दामासाहीले असलु गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरबाट िमित २०७१।२।१८ मा भएको 
फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः किपलमणी गौतम
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७३-WH-००४३, ब�दी��य�ीकरण, गणेश 
दुलाल िव. कारागार काया�लय, का�क�समेत

त�लो अदालतबाट भएको फैसलाले कैद लागे 
पिन त�लो अदालतको फैसलामा िच� नबझेु मािथ�लो 
अदालतबाट पनुरावेदनको रोहमा इ�साफ जाचँ गराउने 
�योजनका लािग मलुकु� ऐन, अ.बं. १९४ नं. अनसुारको 
सिुवधा माग गरी अदालतमा िनवेदन िदनस�ने अिधकार 
िनवेदक �ितवादीलाई रहेको देिख�छ । �ितवादीको 
िनवेदन परी कैदमा नबसी पनुरावेदन गन� अदालतले अ.बं. 
१९४ नं.को सिुवधा िदएमा त�लो अदालतले लागेको 
कैदसमेत बापतमा कैदमा नबसी मािथ�लो अदालतमा 
पनुरावेदन दता� ह�नस�ने सिुवधा �ितवादीलाई रहेको 
पाइयो । य�तो सिुवधा पाई मािथ�लो अदालतमा 
पनुरावेदन गरकेा �यि�लाई पनुरावेदनको रोहमा 
मािथ�लो अदालतबाट िनण�य नह�दँै त�लो अदालतको 
फैसलाले लागेको कैदबापतमा प�ाउ गरी कारागार 
पठाउन िम�ने अिधकार िवप�ी तहिसल शाखासमेतलाई 
उ� कानूनले िदएको नदेिखने । 

पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०७२।११।२ को आदेशले पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाउपर थुनामा नबसी यस अदालतमा पनुरावेदन 
गन� अ.बं.१९४ नं. को सिुवधा िनवेदकले पाएको अव�था 
छ । अदालतबाट भएको आदशेानसुारको ितनु�  बझुाउन ु
पन� द�तरु धरौट राखी िनवेदकले पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाउपर यस अदालतमा पनुरावेदन दता� गरी यस 
अदालतमा म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा िनजलाई 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको फैसलाले 
लागेको कैद ज�रवाना असलु गन� भनी िवप�ी �हरी 
काया�लयले िमित २०७३।९।२० मा प�ाउ गरी िमित 
२०७३।९।२१ िवप�ी का�क� िज�ला अदालतमा 
उपि�थत गराई अदालतबाट सोही िमितमा कैदीपजु� 
जारी गरी िवप�ी कारागार काया�लयमा कैदमा रा�न 
पठाएको काय� उपयु�� कानून मलुकु� ऐन, अ.बं. १९४ 
नं. र द�ड सजायको २३ नं. �ितकूल रहेको पाइने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र �माणबाट 
िनवेदक �ितवादीलाई अ.बं.१९४ नं.को सिुवधा �ा� 
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भई पनुरावेदनसमेत प�रसकेको अव�थामा फैसला 
काया��वयनको िसलिसला भनी प�ाउ गरी कारागार 
काया�लय, का�क�मा थनुामा रा�न ुभनी िवप�ीम�येको 
का�क� िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।९।२१ 
मा जारी भएको कैदी पजु� उ� अ.बं.१९४ नं. को 
िवपरीत देिखदँा उ� गैरकानूनी कैदी पजु�का आधारमा 
िनवेदकलाई प�ाउ गरी कारागारमा रा�न पठाएको काय� 
कानूनअन�ुप नभएकोले सदर कायम रहन नस�ने ह�दँा 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी भई 
िनवेदक �ितवादी कमलमान गभुाज ुथुनाम�ु ह�नेसमेत 
ठहन� । 
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल माघ १४ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-CR-१३१५, ०७०-RC-०११५ 
कत��य �यान / जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. 
अशोककुमार भ�डारी, नेपाल सरकार िव. अशोककुमार 
भ�डारी 

��ततु म�ुामा �ितवादीले वारदातको 
िदन राती ११ बजे सरीता सवेुदीलाई बालाज ु �हरी 
चौक�देिख मािथ सडकको बायातँफ� को घरको पेटीमा 
ए�लै बसेको अव�थामा फेला पारी पनु: आ�नो बबुासगँ 
निहडँ, नबोल भनेर स�झाएकोमा त�काल िनजले गाली 
गलौज गरी ढुङ्गाले हा�न खोजेको अव�थामा �रस 
मानी कत��य गन� सोच राखी दवैुबीच धकेला धकेल 
र कुटाकुट गद� दीपककृ�ण �े�को घरको १० वटा 
सटरवाला कोठाह�म�ये उ�रबीचको सटर नलगाएको 
कोठामा लातले हा�दा उ�ानो प�रन्, �यसै समयमा 
िनजले लगाएको कुथा� �याती िदए,ँ टाउको इटँा र 
िसमे�टमा ठो�काई िदए ँ । ठोिकएपिछ टाउकोबाट रगत 
आयो । उनले पनुः उठेर मलाई म�ुकाले मेरो बाया ँ
आखीभौमँा हािनन् । बाया ँ काधँमा हातले िनलो दाग 

ह�ने गरी िचथोरपेिछ िनजको रगत बिगरहेको टाउकँोको 
कपालमा मैले समाती उ�ानो पारी भइुमँा लडाई इटँा, 
ढुङ्गा र िग�ीमा टाउकँो ठो�काई फेरी स�ुवाल र पे�टी 
उ�टो पारी खोली सवा�ङ्ग नाङ्गो पारी कोठाबािहर 
फालेपिछ म�ृय ु भयो भनी मौका र अदालतमा कसरु 
�वीकार गरकेो देिखदँा �ितवादी अशोककुमार 
भ�डारीले सरीता सवेुदीलाई कत��य गरकेो कुरा 
त�यगत �पमा पिु� ह�न आएकाले थप िववेचना ग�ररहन 
नपन� ।

�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३ नं.को देहाय ३ को कसरुमा सोही नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।९।१७ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०।४।१५को फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधकको रोहमा सदर ह�ने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
अिभयोग दाबी �मािणत गन� कानूनी दािय�व वादी 
नेपाल सरकारको हो । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले 
अशोककुमार भ�डारीले मतृक सरीता सवेुदीलाई 
कत��य गनु�पूव� करणी गरेको कुरा �मािणत गन�सकेको 
छैन । जबरज�ती करणीतफ�  अनसु�धान भएको पिन 
देिखदँैन । घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुकामा मतृ 
लास िनव�� नाङ्गो अव�थामा फेला परकेो, शरीरको 
िविभ�न भागमा घाउ दाग दिेखएको भए तापिन मतृकको 
योिनबाट केही निनि�कएको भ�ने कुरा उ�लेख भएको 
छ । मतृ लास िनव�� नाङ्गो देिखएको कुरालाई 
मा� जबरज�ती करणी भएको आधार मा�न िम�ने 
देिखएन । लास िनव�� नाङ्गो देिखएको अव�थाबाहेक 
अ� केही आधार देिखएको छैन । �ितवादीको 
हाफपाइ�टको फ�नरको अगािड जबरज�ती करणी 
गरकेो देिखने संकेत दिेखएको भ�ने िजिकर भए तापिन 
�यो केहो भ�ने कुरा खलेुको देिखदँैन । तसथ� �ितवादी 
अशोककुमार भ�डारीलाई जबरज�ती करणीको 
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अिभयोगमा सफाइ ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०।४।१५ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल जेठ २३ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७१-CR-१२७८, लाग ुऔषध (गाजँा),  
नेपाल सरकार िव. िव�णु िधताल

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ मा भएको 
�यव�थाअनसुार कानूनको िववादमा परकेा बालकलाई 
उमेरका आधारमा सजाय ह�ने ह�दँा उमेरको िववाद आउने 
हो । सो ऐनले िविभ�न उमेर समूहको आधारमा फरक–
फरक सजायको �यव�था गरकेो देिख�छ । �य�तोबेला 
अदालतले कसरुको साथै उमेरको िववाद टुङ्गो लगाउन ु
पन� अव�था आउछँ । िनयमावलीमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ 
गरी �थािमकता�म तोकेकोम�ये पिहले अ�पतालबाट 
जारी भएको ज�म �माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमित 
खलेुको कागजातलाई आधार मा�ने हो । अ�पतालबाट 
जारी भएको ज�मिमित खलेुको �माणप� नभएमा दो�ो 
�ाथािमकतामा रहेको �थानीय पि�जकािधकारीबाट 
जारी भएको �माणप�को आधारमा बालबािलकाको 
उमेरसगँ स�बि�धत िववादको िन�पण गनु�पन� । 

िववादमा �ितवादीले व�ुशाि�त उ�च मा.िव. 
िप�ले ७ िचतवनको ज�मिमित �मािणत स�ब�धको 
प� र �थानीय पि�जकािधकारीको काया�लय, कानपरु 
कालापानी का�ेपला�चोकको ज�म दता�को �माणप� 
पेस गरकेो देिख�छ । व�ुशाि�त उ�च मा.िव.को िमित 
२०६९।५।१८ र कानपरु कालापानी का�ेपला�चोकको 
ज�मदता�को �माणप�मा िव�ण ु िधतालको ज�मिमित 
२०५५।३।१० भ�ने लेिखएको छ । उ� ज�मिमित 
खलेुको कागजातलाई बाल�याय (काय�िविध) 
िनयमावली, २०६३को िनयम १५(क) मा उि�लिखत  

�यव�थाअनसुार �माणमा �हण गन� िम�ने नै देिखने । 
अतः बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८को 

द�ड ११ को उपदफा (३) ले १४-१६ वष� उमेर 
समूहका बालकले कुनै अपराध गर ेिनजलाई उमेर पगेुका 
�यि�लाई ह�ने सजायको आधा सजाय ह�ने �यव�था 
गरकेो र बाल�याय (काय�िविध) िनयमावली, २०६३ 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को उ�े�य पूित� 
गन� उ�े�यले िनमा�ण भएको अव�थालाई �ृदयगम गदा� 
�ितवादी िव�ण ु िधताललाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११ को उपदफा (३) बमोिजम लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (क) को 
कसरुमा ऐ.को दफा १४ को उपदफा (१) को ख�ड (घ) 
को दहेाय ५ अनसुार ठहर भएको सजायको आधा सजाय 
अथा�त् २ वष� ६ मिहना कैद सजाय र १०,०००।– �पैया ँ
ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०७१।६।२८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल फागनु ५ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-CR-००१५, कत��य �यान, 
गगनलाल स�यासी  िव. नेपाल सरकार

�ितवादी आवेशमा आई भोपाल िगरीलाई 
एकपटक �हार गरकेो नभई �ितवादीले पटकपटक   
�हार गरकेो देिख�छ । �यसरी कुटिपट गदा� भोपाल   
िगरीले �ितवाद र रोइकराई गदा� पिन कुनै कुरा नसनुी 
ढुङ्गाले एकोहोरो �पमा टाउकोज�तो संवेदनशील 
अङ्ग र शरीरका अ�य भागमा कुटिपट गरकेो 
देिखदँा मनसाय त�व थप पिु� भएको र ढुङ्गाले 
टाउकोलगायतका अङ्गमा पटकपटक �हार गदा� मािनस 
मन�स�छ भ�ने सामा�य समझ वा �ान �ितवादीले रा�न ु
पन�मा �य�तो कुनै संवेदनशीलतासमेत दिेखदँैन । ”चोट 
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एकपटक मा� नभई धेरै पटक ह�नकुो साथै शरीरको 
अ�य भागमा िनलडामसमेतका चोटह� देिखएको ह�दँा 
�ितवादीले आवेशमा आई �हार गरकेो भ�ने ��ततु 
कसरुमा �यानस�ब�धीको १४ नं. आकिष�त ह�ने 
अव�था नदेिखने” भनी (ने.का.प. २०५९, अङ्क ७, ८, 
िन.नं. ७११८, प�ृ ५०१ काजीमान िल�बूको जाहेरीले 
�ी ५ को सरकार िव�� िवदरु लामासमेत भएको 
म�ुा कत��य �यान) िस�ा�त �ितपादन भएकोसमेत 
दिेख�छ । व�ततु: मतृक नमरसे�म लगातार कुटिपट गन� 
�ितवादीको काय�ले मान� काय� �भावकारी �पमा स�प�न 
गन� चाहेको दिेखएको, The choice theory centres 
on an argument that people are responsible 
for the things they chose to do. People 
should be guilty of a crime only if they chose 
effectively to do the actus reus.“…If it was the 
defendant’s purpose to cause a result or the 
defendant wanted the result to occure in order 
to achieve his purpose then he intended it. 
We called this the ‘core meaning of intention’”
भ�ने िस�ा�त रहेको र मतृकको म�ृय ु भइसकेपिछ 
मतृकको लासलाइ� बदाम बारी ह�दँै ता�दै, िघसाद� 
कापडी खोलामा बगाएको घटना�मसमेतले लास 
दबाउनेसमेतको उ�े�य रहेको एवम् जानीजानी मान� 
उ�े�यले मतृकउपर पटकपटक �हार गरी इि�छत 
प�रणाम स�प�न गरबेाट �ितवादीको काय� �यान 
स�बि�धको १४ नं. बमोिजमको अव�था िव�मानता 
दिेखन नआउने ।

अदालतसम�को बयानमा �ितवादीले 
मतृकलाई ढुङ्गाले कुटिपट गदा� मतृकले गरकेो कुनै कुरा 
नसनुी ढुङ्गाले मतृकको टाउकोसमेतमा पटकपटक 
िहका�उदँै गदा�  म�ृय ु भइसकेकोले मतृकलाई िघसाद� 
लगी खोलाको पानीमा बगाएको भ�ने देिखदँा मतृकको 
रोदनय�ु कुरा नसनुी मतृकलाई पटकपटक संवेदनशील 
अङ्ग टाउकोमा िहका�ई मारकेो देिखनकुा अित�र� सो 

त�यले मतृकउपर लामो समयस�म कुटिपट गदा�को 
अ�तरालमा �ितवादीको �यवहारमा कुनै दयाभाव वा 
सवेंदनशीलता नआई अपराधको गदा�को स�ुदेिख 
अ�यस�म एउटै मान� उ�े�य मा� दिेखएको छ । साथै 
मतृक नमरसे�म �ितवादीले गरकेो �यवहार जघ�य 
देिखदँा �ितवादीको �यवहार blameworthy देिखइ� 
रहेकोले intended death or an intention to 
cause grievous bodily harm भ�ने मा�यतालाई 
�वीकार गनु�पन� अव�थासमेत देिखन जाने ।

तसथ� डोटी िज�ला अदालतबाट �ितवादी 
गगनलाल स�यासीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम सजाय गन� गरकेो िमित 
२०६९।९।२५को फैसला निमलेको भनी केही उ�टी 
गरी अिभयोग दाबीबमोिजम िनज �ितवादी गगनलाल 
स�यासीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, िदपायलको िमित २०७०।८।११को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल असार १७ गते रोज ६ शभुम् । 

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-CR-१२९१, जबरज�ती करणी, 
हक� बहादुर गु�ङ िव. नेपाल सरकार

पीिडतको भनाई र पीिडतको दाज ु च�मिदद 
गवाह दीपक बािनयालेँ लेखाइिदएको घटना�थल 
िववरण कागज, जाहेरी दरखा�त, घटना�थल मचु�ुका, 
�वा��य परी�ण �ितवेदन र अिभय�ुको बयानसमेतको 
आधारमा पनुरावेदक �ितवादी िनद�ष मा�न िम�ने 
अव�था नदेिखने ।

 ४ वष�क� पीिडत नाबािलकालाई टफ� 
िद�छु भनी �ितवादी हक� बहादरु ग�ुङले ललाई 
फकाई आ�नो काखमा राखी पीिडतकै घरिभ� लगी 
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पीिडतको मल�ारमा जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न 
आएकोले स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतबाट �ितवादी 
हक� बहादरु ग�ुङलाई अिभयोग मागदाबीअनसुार 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो ठह�याई 
जबरज�ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम १० 
वष� कैद र मल�ारमा समेत अ�ाकृितक मैथनु गरकेो 
ठह�याई सोही महलको ९ क नं. बमोिजम थप १ वष� 
कैद ह�ने र पीिडतलाई �ितवादीबाट सोही महलको १० 
नं. बमोिजम �.३५,०००।– �ितपूित�समेत भराइिदने 
ठह�याई क�चनपरु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ठहर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, क�चनपरुबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने अव�था नदेिखदँा  
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ साल असार २० गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६९-CR-०१५९, ०२२४, लाग ुऔषध, 
अनुज उदास िव. नेपाल सरकार, िव�म �े� िव. नेपाल 
सरकार

लाग ु औषधस�ब�धी अपराध िनरपे� 
दािय�वअ�तग�तको अपराध भएको ह�नाले जसबाट 
लाग ुऔषध बरामद भएको छ, िनजले सो लाग ुऔषध 
कानूनबमोिजम �ा� गन� वा रा�न पाउने हो भनी 
त�यय�ु�पमा �मािणत गन� नसकेमा सोबाट िसिज�त 
दािय�वबाट उ�मिु� पाउनस�ने अव�था ह�दैँन । आ�नो 
साथबाट ५५ �ाम लाग ु औषध बरामद नभएको र 
आफू िनद�ष रहेको भए सोअनसुार आ�नो िनद�िषता 
�मािणत गन� अिभभारा �ितवादीले िलनपुद�छ । हामी 
सेवनकता� मा� ह� भनेर मा� प�ुदैन । सोको त�यय�ु 
�माण पेस गरी आ�नो िनद�िषता सािबत गनु�पन� 
ह��छ । �ितवादीह�को भनाई केवल हामीह�बाट 
५५ �ाम लाग ु औषध बरामद भएको होइन भ�ने 

बयान बेहोराबाहेक त�यय�ु �माण ��ततु गरी आफू 
िनद�ष रहेको कुरा �मािणत गन�सकेको नपाइने ।
अदालतको बयानमा त�यमा सािबत भएकै दिेख�छ । 
मा�ाको हकमा ५५ �ाम बरामद भएको होइन भने पिन 
त�यय�ु त�रकाबाट आ�नो भनाईलाई समथ�न ह�ने र 
आरोिपत कसरुलाई ख�डन ह�ने गरी बयान गन�सकेको 
देिखदँैन । लाग ुऔषधको परी�क तथा �ितवेदकह�ले 
अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप�मा बरामदी 
मचु�ुकालाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरेको देिखदँा 
िनज �ितवादीह� अनजु उदास र िव�म �े�बाट ५५ 
�ाम लाग ुऔषध खैरो िहरोइन बरामद भएको पिु� ह�न    
आउने ।

लाग ु औषध खैरो िहरोइन सेवन गन� काममा 
दवैु जना �ितवादीह� सािबत रहेका र बरामिदत ५५ 
�ाम लाग ु औषध केवल सेवनका लािग झोलामा राखी 
सगँै बसेका रहेछन् भनी अथ� गन� सिकने अव�था 
छैन । िनजह�को साथबाट ५ थान मोबाइल सेट 
र �.२०,८००।- नगदसमेत बरामद भएको भ�ने 
िमिसलबाट देिखन आएकोले लाग ुऔषधको िब��बाट 
रकम असलु ह�न नसकेमा आफूले मोबाइलसमेत िलने 
गदा� रहेछन् भ�ने कुरा ५ थान मोबाइलसमेत बरामद 
भएको प�रि�थितबाट पिु� ह�न आउने । 

मािथ िव�लेषण ग�रएका आधार र कारणह�बाट 
�ितवादी िव�म �े� तथा अनजु उदासलाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४को ख�ड (छ) र (च) 
को कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१) (६)(२) बमोिजम 
जनही दश वष� कैद र एक लाख पचास हजार �पैया ँ
ज�रवाना ह�ने ठह�याई िमित २०६८।०३।२६ मा स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर 
गन� ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।१०।१७ गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
इित संवत् २०७१ साल चैत १६गते रोज २ शभुम् । 
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८
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-CR-००९५, कत��य �यान, 
गोिव�दबहादुर �े�ी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीको अदालतमा भएको बयानमा िमित 
२०६९।११।२५ गते अ�दाजी ६:३० बजेको समयमा 
गोठतफ�  दाउरा िलन जादँा मादक पदाथ� सेवन गरकेो 
कारण अ�दाजी १०/१२ िफट तल गोठको करसेामा 
ढिलन्, त�काल गई उठाएर �याई िव�तरामा सतुाएको 
ह�,ँ मादक पदाथ�को मातमा ३०/३५ घ�टा सिुतरहेक� 
होिलन् भ�ने सोचे,ँ भोिलप�ट िमित २०६९।११।२६ 
गते िदनको ३:३० बजे हेदा�  मरकेो अनमुान गरी 
अझै  पिन के कसो हो प�का गरी दाजभुाइ छोरालाई 
बोलाउलँा भनी बसेकोमा अ�दाजी ५:०० बजे �हरी 
चौक� फलेवासबाट �हरी आई मलाई प�ाउ गरकेा 
ह�न्, अनसु�धानमा भएको बयान राजीखसुीले गरकेो 
होइन भनी बयान गरकेो देिखयो । उपयु�� लास जाचँ 
तथा घटना�थल मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन एवम् 
आ�नो घरमा मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने �ितवादीको 
अदालतमा भएको बयानसमेतबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
वारदात पिु� ह�न आउने ।

मतृकलाई १० वष� कैद मा� गन� पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुले मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम लगाएको राय स�ब�धमा हेदा�  �ितवादी र 
मतृक �ीमान् �ीमती रहेका छन् । िनजह�बाट छोरा 
स�तानको जायज�म भएको ि�थित छ । मतृकले सधै ँ
मादक पदाथ� सेवन गरी एउटी �ीमती र आमाको 
�पमा घरमा भूिमका निनभाएको त�य पिन दिेखएको 
छ । �ितवादीको मानु�पन�स�मको मतृकसगँ कुनै �रसइवी 
दिेखदँैन । घातक हितयारले हानेको अव�था पिन 
छैन । मतृकले मादक पदाथ� सेवन गररे गालीगलौज 
गरकेो कारण कुटिपट गरी त�प�ात् त�कालै खोजखबर 
नगरकेो कारण मतृकको म�ृय ुभएको दिेखएकाले ��ततु 
वारदात मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. 

सगँ िम�दोज�ुदो देिखन आउछँ । �ितवादीले कुटिपट 
गरपेिछ उपचार गन�तफ�  �यास नगरकेो, छरिछमेकमा 
हारगहुार नगरकेो र २०/२२ घ�टाप�ात् �हरीले सूचना 
पाएपिछ मा� मतृकको म�ृय ु भएको यथाथ�ता बािहर 
आएको ज�ता �ितवादीका लापरवाहीपूण� काय�ले गदा� 
यहा ँ मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं.को 
देहाय ३ नं. अनसुार �ितवादीलाई सजाय गनु�  परकेो 
हो । मतृकको िदनिदनै मादक पदाथ� सेवन गन� आदतबाट 
वा�किद�क भएको कारण �ितवादीको मनि�थितमा 
िवचलन आई सामा�य िकिसमले कुटिपट गदा� मतृकको 
म�ृय ुभएको अव�थालाई िवचार गदा� पनुरावेदक �ितवादी 
गोिव�दबहादरु �े�ीलाई ऐनबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद गदा� चक� पन� भनी १० (दश) वष� मा� कैद 
सजाय गन� गरी पनुरावेदन अदालत, बागलङुबाट 
लगाएको रायसमेत सदर ह�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ६ नं.को देहाय 
२ बमोिजम २(दईु) वष� कैद र �. ५००।– (पाचँ 
सय) ज�रवाना ह�ने गरी भएको स�ु पव�त िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।१०।९ को फैसला उ�टी 
गरी पनुरावेदक �ितवादी गोिव�दबहादरु �े�ीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं.को देहाय 
३ नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय गन� 
राय जाहेर गरी पनुरावेदन अदालत, बागलङुबाट िमित 
२०७१।३।९ मा भएको रायसिहतको फैसला सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मीना ग�ुङ
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल जेठ १८ गते रोज ५ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-CI-०४९५, िनण�य एवम्  िक�ाकाट 
बदर, ई�र नेपाल  िव. दलकुमारी आलेसमेत
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िक.नं. ११ को ज�गा साव�जिनक �कृितको 
भएकोले उ� ज�गा सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोगबाट िवतरण गन� िम�ने होइन भ�ने म�ुय 
दाबी रहेको पाइ�छ । िक.नं. ११ को ज�गा सव�शाि�त 
उ�च मा.िव.ले उपयोग गरी आएको ज�गा हो भ�ने 
वादी दाबी दिेखए पिन उ� िव�ालयले सो ज�गामा 
दाबी गरी नािलस गरकेो देिखएको छैन । िफरादमै 
दाबीको ज�गा त�कालीन �ी ५ को सरकारको नाममा 
रहेको खो�सी जिनई दता� भएको ज�गा हो भनी 
�वीकार गरकेो देिख�छ । यसरी नेपाल सरकारकै 
नाममा दता� रहेको ज�गालाई साव�जिनक ज�गा भ�न 
िमलेन । �य�तो सरकारी ज�गालाई सरकारले उिचत 
आव�यकताअनसुार �यव�थापन गन�स�ने । 

सरकार�ारा गिठत सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोग िज�ला सिमित िचतवनको िमित २०५५।९।६ 
को िनण�यबाट दाबीका ज�गालगायत अ�य ज�गासमेत 
िवतरण गरकेो भ�ने देिख�छ । उ� िनण�यबाट िक�ाकाट 
गरी स�बि�धत �यि�ले भोगचलन तथा घर लगायतका 
संरचना िनमा�णको काय� गरपेिछ सो िनण�य भएको िमितले 
१४ वष�पिछ मा� िमित २०६९।३।५ मा िफराद परकेो 
दिेख�छ । यसरी सरकार�ारा गिठत अिधकार स�प�न 
िनकायबाट दाबीको सरकारी स�पि� �ितवादीह�को 
नाममा िक�ाकाट गन�लगायतका िनण�य बदर ह�नपुन� 
अव�थाको िव�मानता दिेखन नआएकोले उ� 
िनण�यसमेत बदर ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः स�ु िचतवन िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरी वादी दाबी नप�ुने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०७१।३।०९ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
इित संवत् २०७३ साल पसु ३ गते रोज १ शभुम् ।
 § ०७१-CI-०४९६, साव�जिनक ज�गामा बनेको 

घर भ�काइपाउ,ँ ई�र नेपाल  िव. स�तबहादरु 

आलेसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

१०
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७२-CR-१२५३, जबरज�ती करणी, 
िशव �रजाल िव. नेपाल सरकार

पीिडत १० वष�क� देिख�छ भने �नेहा 
�रजालको उमेर पिन समान रहेको भ�ने कुरा �नेहा 
�रजालको भनाई र पनुरावेदक �ितवादीको बयानबाट 
देिखएको छ । १० वष�क� पीिडत बािलकाले नभए 
नगरकेो कुरा �नेहा �रजाललाई भनेको होला भ�न 
सिकँदैन । �यसैगरी �नेहा �रजालले पिन मौकामा 
पीिडतले भनेको कुरा लेखाएको देिख�छ । बाल 
बोली स�यतामा नै आधा�रत ह��छ । िकनभने 
बालबािलकाह�ले कसैले गरकेो �वाभािवक र 
अ�वाभािवक ि�या एवम् भनाई ज�ताको त�तै 
भ�छन् । उनीह�ले कसैलाई बचावट गन� गरी नभए 
नगरकेा कुरा अिभ�य� गछ� न् भ�ने कुरा िव�ासलायक 
ह�दँैन । �यसैले पनुरावेदक �ितवादीले पीिडतको 
सवेंदनशील अंग समुसमुाएको, खेलाएको, िभ�ी पोशाक 
खोलेको, यौनस�ब�धी अगं िलङ्ग िनकाली छुन, 
समा�न, खेलाउन लगाएको, अि�लल �कृितका त�वीर, 
िच� र �ल ु िफ�म देखाई अ�वाभािवक �यवहार गरकेो 
त�य समिथ�त ह�न आउने ।

पनुरावेदक �ितवादीले यौनस�ब�धी �ान 
नभएक� पीिडतको संवेदनशील अङ्ग छुने, स�ुस�ुयाउने, 
िभ�ी पोसाक खोली योिनमा औलँा िछराई घो�ने, साथै 
मोबाइलबाट अि�लल िच�, त�वीर, िफ�म दखेाउने, 
यौनस�ब�धी िलङ्ग िनकाली पीिडतलाई छुन, खेलाउन 
लगाउने काय� गरकेो ज�ता त�य �थािपत ह�न आएको 
छ । उ� त�य मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ५ नं.मा विण�त कानूनी �यव�थासगँ निमली 
आशय करणीको १ नं.मा विण�त कानूनी �यव�थासगँ 
सामा�ज�यता भई त�यगत �पमा िमलेकोले पनुरावेदक 
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�ितवादीले पीिडतलाई अ�वाभािवक �यवहार गरी 
करणीको आशयले यौन द�ुय�वहार गरकेो पिु� ह�न  
आउने ।

अतः लिलतपरु िज�ला अदालतले पनुरावेदक 
�ितवादीलाई जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. 
को कसरुमा ऐ. ३ नं.को दहेाय २ बमोिजम ह�ने ८ 
वष� कैद सजायको आधा ४ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो फैसला पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट सदर 
भएको िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने ठहछ�  । सो ठहना�ले 
पनुरावेदक �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणीको 
उ�ोग गरकेो अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र आशय 
करणीमा प�रणत ह�ने ठहछ�  । अब सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २७ को कानूनी �यव�थाबमोिजम 
सरोकारवाला पीिडतलाई िझकाई िनजले म�ुा सकार 
गरमेा वादी कायम गरी �चिलत कानूनबमोिजम आशय 
करणीतफ�  कारवाही चलाउनेसमेत ठहन� । 
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल फागनु ५ गते रोज ५ शभुम्  ।

११
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०६९-CI-०४३५, अशं दता�, मनोजकुमार ग�ुा 
िव. िव�नाथ साह कानू

िक.नं. २८७ को ज�गा यी पनुरावेदक 
�ितवादीको नाममा हालैको बकसप�बाट �ा� 
भएको त�यमा िववाद दिेखएन । उि�लिखत र.नं. 
२४६७ बाट पा�रत ज�गा मलुकु� ऐन, सातौ ँ सशंोधन 
िमित २०३४।९।२७ भ�दा पछािडको हालैको 
बकसप�को िलखतमाफ� त िमित २०३६।११।१३ 
मा �ितवादीले आ�नो नाममा कायम गरकेो देिखदँा 
सो ज�गाबाट वादीले अंश पाउने भ�न कानूनस�मत 
नदिेखने । 

िमिसल संल�न िमित २०४८।८।३ मा पा�रत 
िलखतबाट सो ज�गा िवजयिव�म शाहबाट हालैको 

बकसप�को िलखतमाफ� त पनुरावेदक �ितवादीको 
छोरा मनोजकुमार ग�ुाको नाममा आएको देिखदँा र.नं. 
२४६७, िमित  २०३६।११।१३ मा पा�रत िलखतको 
स�ब�धमा उ�लेख भएअनसुार ��ततु िक.नं. ३३० र 
३३१ को ज�गाबाट पिन वादीले अशं पाउने अव�था 
नदेिखने । 

िमित २०४०।४।१६, र.नं. २४६बाट पा�रत 
भएको ज�गा िमित २०४०।४।१६ मा पा�रत भएको 
भए तापिन िमित २०३४।९।२३ मा भएको घरसारको 
िलखतको आधारमा �ािविधक �पमा पिछ पा�रत भएको 
कुरा िमिसल सलं�न �माणबाट देिखदँा मलुकु� ऐन, 
सातौ ँसशंोधनभ�दा अगािडको िलखतबाट �ितवादीको 
नाममा आएको ज�गाबाट वादीलाई ब�डा नला�ने भ�न 
कानूनस�मत ह�ने नदेिखने ।

अिंशयारबीच ब�डा नला�नको लािग कुनै 
अिंशयारले आ�नो �ान वा सीप वा �यासबाट कुनै 
स�पि� आज�न गरकेो देिखने �माण ह�नपुद�छ । यी 
पनुरावेदकले आ�नो कुन �ान वा सीप वा �यासबाट 
उ� ज�गा ख�रद गरकेो भ�ने देखाउन सकेको 
पाइदँैन । िनजी आज�नको कमाई हो भ�ने प�का �माणको 
अभावमा सगोलमा रहदँा नै आज�न गरकेो स�पि�बाट 
सगोलका अिंशयारले अंश नपाउने भ�न निम�ने । 

एकासगोलको अिंशयारमा जसको नाममा 
रहेको स�पि� भए पिन अ�यथा �मािणत नभएस�म 
सगोलको मा�न ु पन� �माण ऐन, २०३१को दफा ६ 
(क) ले ��ट गरकेोमा अ�यथा �मािणत गनु�पन� कत��य 
�ितवादीको ह�ने । 

अशंब�डाको महलको १८ नं.ले िनजी ठहन� 
र ऐ.को १९ नं. ले आ�नो पालामा आज�को आफूखसुी 
गन� पाउने अव�थामा बाहेकसगँ बसेको अंिशयारको 
सगोलको आज�नमा सबै अंिशयारको भाग ला�ने ह�दँा 
पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०४४।३।२८, र.नं. 
४४८१ बाट �ितवादीले �ा� गरकेो ज�गा वादीलाई 
भाग ला�ने कुरा यस अदालतबाट ने.का.प. २०५३, 
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अङ्क ५, िनण�य नं. ६१९४ र ने.का.प. २०५४, 
अङ्क १, िनण�य नं. ६३०३ मा �ितपािदत िस�ा�तले 
समेत समथ�न गरकेो अव�थामा सो हदस�म पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसला िमलेको दिेखएन । अतः 
िमित २०४०।४।१६, र.नं. २४६ बाट पा�रत भएको 
ज�गा र िमित २०४४।३।२८, र.नं. ४४८१ बाट नगर 
िवकास सिमित वीरग�जबाट �ा� ज�गाबाट वादीले २ 
भागको १ भाग पाउने गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०६०।५।३० को फैसला सो हदस�म केही उ�टी 
ह�ने ठहछ�  । िमित २०४०।४।१६, र.नं. २४६ बाट पा�रत 
भएको ज�गा र िमित २०४४।३।२८, र.नं.४४८१ बाट 
पा�रत िलखतबाट �ा� भएको ज�गामा पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७३-WO-१३४२, परमादेश,   डा. दीपे�� 
�े�समेत िव. �वा��य तथा जनसं�या म��ालय, 
रामशाहपथ काठमाड�समेत

िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ठानलाई 
एउटा �ाि�क स�ंथा (Academic Institution) को 
�पमा िवकास गन� ऐनको मनसाय रहेको पाइ�छ । 
यसरी खडा ग�रएको �ित�ठानको आव�यकताअनसुार 
Faculty �यव�था ग�रन ु वा�छनीय दिेख�छ । तर 
हालस�म �ित�ठानमा Tutor को �यव�थास�म 
ग�रएको, Faculty को काय� आमि��त �िश�कबाट 
गराउने ग�रएको, िचिक�सकलाई �ा�यापनको काममा 
लगाएको, तर �ा�यापकको �पमा िनय�ु भने नग�रएको 
अव�था छ भ�नेसमेतका िजिकरह� ��ततु ह�न आएको 
पाइयो । �ित�ठानस�ब�धी ऐन, जारी भएको दश वष� 

�यितत भइस�दा पिन �ित�ठानमा आव�यक ह�ने 
आधारभूत Faculty िवकास ग�रएको नदेिखएबाट ऐनको 
�भावकारी काया��वयनमा वाि�छत सि�यता अपनाएको 
अव�था देिखन नआउने ।

िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ठानको 
काम कारवाही र ससु�चालन गन� कुरा आम 
मािनसको �वा��यसगँ स�बि�धत सवेंदनशील िवषय 
देिख�छ । जन�वा��यस�ब�धी मह�वपूण� िवषय 
भएकोले िचिक�सा िश�ा तथा िचिक�सा सेवा दवैु 
प�मा गणु�तरीयता र स�मता कायम ग�रन ुवा�छनीय 
छ । �यव�थापनस�ब�धी �यावहा�रक सिुवधा वा 
असिुवधालाई अगािड साररे िचिक�सा िश�ा र सेवामा 
स�मता तथा गणु�तरीयता कायम गराउने दािय�वबाट 
पि�छन िम�दनै । मािनसको बा�ँन पाउने हकसगँ 
स�बि�धत िवषय भएकाले िचिक�सा िव�ानस�ब�धी 
अ�ययन, अ�यापन गदा� गराउदँा िनि�चत मापद�ड पूरा 
गनु�  अिनवाय� देिख�छ । यो गर ेपिन ह�ने, नगरे पिन ह�ने 
कामचलाउ �कृितको र औपचा�रकता िनवा�ह गन� िवषय 
नह�ने । 

िचिक�सा िव�ान अ�ययन तथा िचिक�सक�य 
सेवा �दानसमेतका काय�का लािग �व�थ �ित�पधा�को 
वातावरण िनमा�ण गरी उ�चतम् �तरीय सेवा �दान 
गन� �वाय�ता �दान गन� अिभ�ायले िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ठान ऐन, जारी भएको देिख�छ । 
उ� ऐनअ�तग�त केही िनयमावलीह� समेत बनेका 
छन् । यसरी बनेका िनयमावलीह�मा केही अ�यवहा�रक 
र �योग गन� ��ट ह�न नसकेका �ावधानसमेत रहेको 
देिखएको छ । य�ता सम� िवषयमा नीितगत �प�ता 
कायम गरी कानूनी सधुार �ि�या अगािड बढाउन 
आव�यक देिख�छ । यसैगरी बनेका ऐन, िनयमलाई 
उ�े�यमूलक तवरबाट �भावकारी�पमा काया��वयनमा 
�याउन ु पन� अक� मह�वपूण� प� रहेको छ । कानूनको 
िनमा�ण भएपिछ �यसको �भावकारी काया��वयन ह�न ु नै 
पन� । 
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�यव�थापनस�ब�धी किठनाई देखाएर कानून 
काया��वयन ह�न नसकेको कुराको औिच�य पिु� ह�न 
स�ैन । कानून िनमा�ण ह�ने तर काया��वयन नग�रने 
अव�था देखा प�यो भने �यसबाट कानूनपरायणताको 
सं�कार िनमा�ण नह�ने, कानूनलाई छ�ने �विृ� 
बढ्न जाने र कानूनको शासन कमजोर ब�ने खतरा 
रह�छ । यो अव�था िन�चय नै शोभनीय ह�दँनै । �यसैले 
पिन िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ठान ऐन, २०६३ र 
सो ऐनअ�तग�त बनेका िविभ�न िनयमावलीह�मा रहेका 
कमीकमजोरीमा सधुार गरी काया��वयनमा �भावका�रता 
सिुनि�चत ग�रन ुआव�यक देिखने ।

िनवेदकह�ले िविभ�न ��नह� उठाई 
“परमादेशलगायत अ�य उपय�ु आदेश” जारी 
होस् भनी माग गरकेो दिेख�छ । यसरी उठाइएका 
��नह�म�ये उपदानको भ�ुानी तथा अ�थायी वा 
करार सेवामा रहेको अविधको गणनास�ब�धी ��न 
उठाएको भए पिन कोही कसैलाई �यस �कारको 
सिुवधाबाट वि�चत ग�रएको ��टा�त ��तुत ह�न आएको 
पाइएन । उि�लिखत सिुवधा िनयमअनसुार �दान गरी 
आएको भनी िवप�ीह�बाट िजिकर ��ततु ह�न आएको 
दिेख�छ । तसथ� उपदान र करार वा अ�थायी सेवा 
अविध गणना गन� स�ब�धमा कुनै �कारको �रट आदशे 
जारी गनु�पन� औिच�य दिेखन नआउने । 

िनवेदन बेहोरालाई सम�मा �ि�गत गदा� 
सारतः नीितगत िवषयको ��न उठाएको पाइयो । 
िनवेदकह�म�ये कसैको कानून�द� हकमा आघात 
प�ुने गरी कुनै काय� भएको भ�ने िनि�चत िजिकर ��ततु 
ह�न आएको देिखएन । बढुवाका सत�ह�को �यव�था, 
�ित�ठानको Faculty िवकास, सेवाका सत� र सिुवधाको 
�यव�थालगायतका जनशि� �यव�थापनस�ब�धी 
कुराह�मा ग�रनपुन� सधुारका िवषयमा ��न उठाइएको 
अव�था देिख�छ । यस�कारको नीितगत �यव�थापनको 
िवषयमा परमादशेको आदेश जारी गरी िनवेदकह�को 
कुनै �कारको हकको �चलन गराउन पन� अव�था 

नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम परमादेश जारी गनु�  
मनािसब नदेिखने ।

िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ठानस�ब�धी 
िनयमावलीह�मा रहेका अनपुय�ु, असङ्गत र 
अ�यावहा�रक �ावधानह�मा सधुार वा प�रमाज�न 
(संशोधन) गरी �ित�ठानस�ब�धी ऐन, िनयममा रहेका 
सम� �ावधानह�को काया��वयन �भावकारी �पमा 
ह�ने �यव�था िमलाउन र िचिक�सा िव�ानको अ�ययन 
अ�यापन गन� गराउने कुरालाई तदथ�वादी (adhocism) 
शैलीमा नभएर आम मािनसको �वा��य र बा�ँन 
पाउने अिधकारको संर�ण गन� रा�यको दािय�व�ित 
सवेंदनशील र उ�रदायी भएर आव�यक, उपय�ु र 
भरपद� �यव�था अिवल�ब िमलाउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाउमँा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने । इजलास 
अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: प�ा आचाय� 
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-WO-०६७२, उ��ेषण / परमादेश, 
िललाराज खनाल िव. सूचना तथा स�चार म��ालयसमेत
 िनवेदकलाई २ वष�को लािग २०७१।६।१३ 
गते िनयिु� गन� गरी मि��प�रषदक्ो िनण�य 
भएकोमा िनजको िनयिु�को िनण�यबमोिजम सोही 
िनण�यलाई यथावत् कायम रािखएमा पिन हाल 
��ततु �रटमा फैसला ह�दँाको िमितस�म िनजको 
२ वष�को काया�विधसमेत समा� भइस�ने अव�था 
देिख�छ । यस�कार हाल िनज �रट िनवेदकको ह�नस�ने 
२ वष�को काय�काल नै समा� भइसकेको देिखदँा ��ततु 
�रट िनवेदनको औिच�यसमेत समा� भइसकेकोले �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क�यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते १ रोज शभुम् ।
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इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CR-०१५१, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. राम िधरज यादवसमेत

ि�भवुन यादव �ितवादी रामिधरज यादवको 
भा�जा नाता पन� भ�ने िमिसलबाट ख�ुन आएको 
प�र�े�यमा भा�जाको �यानै मान� मनसाय र योजना 
यी �ितवादीको रहेको भ�ने कुरा व�तिुन�ठ �माणबाट 
ख�ुन नआएस�म िनजलाई म�ुय अिभय�ुसरह कत��य 
�यानको दोषी ठहर गनु�  �यायोिचत ह�दँैन । तथािप यी 
�ितवादी रामिधरजले िनज ि�भवुन यादवलाई िनजको 
घरबाटै बोलाएर �याई �ितवादीह� अ�बरबहादरु, 
पारसनाथ तथा अशोक यादवको िज�मा लगाएपिछ 
िनजह�ले गरकेो कुटिपटलाई रो�ने काय� नगरी रिमते 
बनी हेरी बसेको भ�ने देिखएको ह�दँा िनजका हकमा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम 
६ मिहना कैद ह�ने ठह�याएको फैसला िमलेको देिखने ।

जाहेरी दरखा�त, कसरु ठहर भएका 
�ितवादी रामिधरज यादवको अदालतसम�को बयान 
एवम् मौकामा कागज गन� �यि�ह� तथा ��य�दश� 
आशाराम यादवको अदालतसम�को भनाइसमेतबाट यी 
�ितवादीह� अ�वरबहादरु यादव र पारसनाथ यादवले 
िनज ि�भवुन यादवलाई अ�य�त �ूर, अमानवीय 
एवम् बब�र ढंगले शरीरको य�त� सबै भागमा �हार 
गरी कुटिपट गरकेो भ�ने देिख�छ । य�तो बब�रता र 
जङ्गलीपन दखेाई कुटिपट गरकेो र सोही कारणबाट 
िनजको म�ृय ुभएको भ�ने कुरा पिु� भइरहेको स�दभ�मा 
�ितवादीह�लाई मान� सयंोग पारी िदएकोस�म कसरु 
ठहर गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १७(२) नं. 
बमोिजम कसरु ठहर गरकेो स�ुको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको देिखन 

नआउने ।
�ितवादीह� अशोककुमार यादव, पारसनाथ 

यादव र अ�बरबहादरु यादवले लाठी, लात, म�ुकाले 
िनम�मतापूव�क कुटिपट गरकेो भ�ने त�य स�ब�धमा 
मािथको �करणह�मा िववेचना भइसकेको छ । शव 
परी�ण �ितवेदनबाट म�ृयकुो कारण physical 
assault and traumatic shock भनी उ�लेख भएको 
र �ितवादीह�को सामूिहक आ�मणका कारण िनज 
ि�भवुन यादव त�काल बेहोस भएको भ�ने देिखन आएको 
ह�दँा िनज �ितवादी अशोककुमार यादवलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
देिखने । 

तसथ� �ितवादी रामिधरज यादवलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम 
६ मिहना कैद गन� ठह�याएको दाङ देउखरुी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६५।४।२७को फैसला सदर ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०६८।११।१ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीह� अशोककुमार यादव, पारसनाथ 
यादव र अ�बरबहादरु यादवको कुटिपटको कारणबाट 
िनज ि�भवुन यादवको म�ृय ुभएको र यो यसकै �हार 
चोटबाट म�ृय ुभएको भ�ने कुरा पिु�ट ह�न नआएको ह�दँा 
�ितवादीह� पारसनाथ यादव र अ�बरबहादरु यादवलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(२) नं. 
बमोिजमको कसरु ठह�याई सजाय गरकेो फैसला उ�टी 
भई िनज �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम जनही ज�मकैद ह�ने । 

�ितवादीह� पारसनाथ यादव र अ�बरबहादरु 
यादवलाई ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर े पिन ि�भवुन 
यादवलाई मानु�पन� �रसइवी, मान� पूव�योजना, मनसाय 
रहेको भ�ने िमिसलबाट ख�ुन नआएको, घातक र धा�रलो 
हितयारको �योग नभएको, गाउकैँ हनमुान यादवको 
भ�सीलाई करणी गरेको िवषयमा भएको िववादका कारण 
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िमित २०६१।६।१३ मा गरकेो कुटिपटको चोट �हारबाट 
घाइते भई ऐ. २० मा मरकेो भ�ने देिखएकोले हदैस�म 
सजाय गदा� �यायोिचत नह�ने ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं. 
बमोिजम जनही १० वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: बासदुेव िगरी
इित संवत् २०७३ साल मङिसर १४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-WO-०६७५, उ��ेषण / परमादशे, 
िचरीकाजी शा�य िव. तहिसलदार, लिलतपुर िज�ला 
अदालत, तहिसल शाखासमेत

िनवेदक �वयम् ले िज�ला अदालतबाट फैसला 
काया��वयनको कारवाही चिलरहदँा घर खाली गन� २ 
िदनको समय माग गरी िमित २०७१।३।२९ मा िनवेदन 
िदएकोमा लिलतपरु िज�ला अदालतको तहिसलदारबाट 
मागबमोिजमको समयसमेत िदएको दिेखएबाट िनवेदकले 
सो फैसला काया��वयनको काय�लाई �वीकार गरकेो 
मा�नपुन� दिेखयो । यसरी फैसला काया��वयनको काय�लाई 
�वीकार ग�रसकेपिछ पिन िविभ�न बहानामा फैसला 
काया��वयन रो�न खोजेको देिखएको र अदालतको 
सामा�य �े�ािधकारमाफ� त तहतह ह�दँै फैसला भई 
सो फैसला अि�तम भइसकेको अव�थामा सो फैसला 
काया��वयन गन� कानूनी �पले कुनै बाधा नदिेखएको 
अव�थामा �य�तो फैसला काया��वयनको काय�लाई यस 
अदालतको असाधारण �े�ािधकारमाफ� त ह�त�ेप गन� 
मनािसब नह�दँा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७१।१०।१५ मा भएको आदेश िनवेदन मागबमोिजम 
बदर ह�नपुन� अव�था िव�मान रहेको देिखन नआउने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।४।२७ को 
फैसलाअनसुार चलन चलाउने काय� स�प�न भएको 
दिेखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ग�ररहन 

परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ साल चैत २४ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CI-१०२०, मोही िन�काशन, 
लालबाबु �साद िव. झउर हजरा दुसाध

न�सा मचु�ुकाबाट वादी दाबीको ज�गामा 
पानी परी खा�टो परकेो र सो ज�गाको पि�चमितर 
खोला भएकोले पानी खोलामा ब�नलाई �ाकृितक 
�पमा नै महुान बनाएको देिख�छ । यी �ितवादीले 
ज�गा खनी खा�टो पारी ज�गाको हैिसयत प�रवत�न 
गरकेो त�य व�तगुत �पमा समिथ�त भएको 
छैन । ज�गामा ि�भजु आकारको परेको खा�डोमा 
समेत �ितवादीले गह� ँ बाली लगाएको अव�थामा 
�ितवादीले ज�गाको उ�जनी घटाउने काय� आफँैले 
गरकेो हो भनी वादीको दाबीसमेत िव�ास गन� लायक 
देिखएन । �ाकृितक कारणले ज�गाको �व�पमा प�रवत�न 
ह�नस�ने कुरालाई इ�कार गन� सिकँदैन यसका बाबजदु 
पानी परी खा�टो परकेो ज�गामा समेत �ितवादीले 
बाली लगाई ज�गा उिचत त�रकाले सदपुयोग ग�ररहेको 
र �ितवादीले वादीलाई साल सालको कुतसमेत 
बझुाइरहेको अव�थामा  कानूनतः वादी दाबीबमोिजम 
मोही िन�काशन गन� निम�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट मोही िन�काशन ह�ने गरी भएको बारा िज�ला 
अदालतको फैसलालाई उ�टी गरी िववादको िक.नं. 
५०६ र ५०७ को ज�गाको मोही �ितवादी झउर हजरा 
दसुाधलाई यथावत् कायम ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट भएको िमित २०७१।२।२६को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ साल माघ  ७ गते रोज ६ शभुम् । 
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४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CI-११८४, मोही नामसारी, भगौती 
यादव िव. हेम�तबहादुर शाह

�ितवादी हेम�तबहादरु शाहले �ितउ�र 
िददँा यी वादीले मोहीको हैिसयतले ५-१०-० ज�गा 
कमाइरहेको भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । य�िप 
िनजको आ�नै ज�गासमेत के कित रहेको छ भ�ने कुरा 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट खलेुको अव�था 
छैन । वादीले मोहीको हैिसयतले कमाएको ज�गाको एवम् 
िनज आफँै ज�गाधनी भएको ज�गाको त�याङ्क यिकन 
गरी िनण�यकता�ले िन�कष�मा प�ुनपुन�मा �यसतफ�  कुनै 
िववेचना नै नगरी मोही नामसारी गन� गरी भएको िनण�य 
कानूनस�मत मा�न निम�ने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारण एवम् 
�माणबाट भूिमसधुार काया�लय, बिद�याबाट भएको 
िनण�य बदर गरी वादी एवम् िनजको प�रवारको स�पूण� 
�े�ता बझुी कानूनअनसुार मोहीको हैिसयतले रा�न 
पाउने ज�गा यिकन गन� जो जे ब�ुन ुपन� बझुी पनुः िनण�य 
गनु� भनी िमिसल भूिमसधुार काया�लय, बिद�यामा पठाउने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट िमित 
२०७१।४।२० मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल माघ ७ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-WO-०१६७, उ��ेषण / परमादशे, 
भुवनदेव प�त िव. नेपाल सरकारसमेत 

नगर िवकास ऐन, २०४५ को दफा १२(१)
(२)(ख) बमोिजम गिठत �यव�थापन उपसिमितको 
िमित २०६४।३।१७ मा सो सिमितको २०६३।६।२ 
को िनण�य संशोधन गद� अरिनको राजमाग�सगँ जोिडएका 

िक�ा ज�गाह�को पिहलो Plot Depth ३७ िमटरस�म 
भएको अव�थामा पूवा�धार श�ुकबापत ३.५% र खलुा 
�े�फल ४% कटाइने, काठमाड� भ�परु परुानो बाटोसगँ 
जोिडएका ज�गाह�को पिहलो Plot Depth िभ� पन� 
ज�गाह� र कारखानाह�को स�पूण� ज�गामा Plot depth 
३७ मी.स�म भएको अव�थामा पूवा�धार श�ुकबापत 
६ �ितशत र ख�ुला �े�बापत ४% ज�गा कटाइने 
भनी िनण�य भएको पाइ�छ । �यसैगरी २०६६।६।४ मा 
सोही उपसिमितबाट पिहलो �लट डे�थ ३७ मी. भ�दा 
पछािडको बाकँ� ज�गालाई मा� बाटो सिुवधा निदई सो 
पिहलो �लट डे�थ ३७ मी. भ�दा पछािड नै पन� गरी �लट 
िफता� िददँा पूवा�धार िनमा�णबापत १०%, खलुा �े�बापत 
४%, कन�रको घ�ुतीबापत ०.५% र साइड बाटोबापत 
४% योगदान गरी ज�मा १८.५% योगदान िलइने भनी 
िनण�य भएको पाइ�छ । �यसैगरी सोही िमितको िनण�यमा 
राजकुलो सडक १४ मी.सगँ जोिडन आउने सडकमा 
बिनने कन�र �लटमा ला�ने योगदान स�ब�धमा समेत 
छु�ै िनण�य भएको दिेख�छ । यसबाट ला�ने योगदान 
स�ब�धमा �यव�थापन उपसिमितले �प�ट िनण�यह� 
गरकेो ह�दँा सोमा अ�प�टता रहेको भनी मा�न िम�ने 
अव�था नदेिखने ।

जहासँ�म आयोजना स�चालननै गनु�पन� हो 
भने ज�गा �ाि�त ऐनबमोिजम ज�गा �ाि�त नै गनु�पन� 
भ�ने �रट िनवेदकको माग छ सो स�ब�धमा हेदा�  
नगर िवकास ऐन, २०४५ को दफा १६ मा नेपाल 
सरकारले नगर योजना काया��वयन गन� आव�यक पन� 
ज�गा �चिलत कानूनबमोिजम �ा�त गरी सिमितलाई 
उपल�ध गराई िदनस�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । सोही ऐनको दफा १२(१)(२) ले ज�गा 
एक�करण काय��म लागू गन�स�ने भ�ने �यव�था 
गरकेो देिख�छ । ��ततु कमेरोटार ज�गा एक�करण 
आयोजना उ� दफा १२(१)(२) अ�तग�तको योजना 
भएको कुरामा दइुमत देिखदँैन । उ� ऐनको दफा ३ ले 
सिमितलाई यस�कारको नगर योजना तजु�मा गन�स�ने 
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अिधकार �दान गरकेो स�दभ�मा ऐनले ��ट�पले 
कुनै काम गन� पाइने कुरामा नपाइने भ�न िम�ने 
दिेखदँैन । ��ततु कमेरोटार ज�गा एक�करण आयोजना 
ज�गा एक�करण गरी सबै िकिसमको सिुवधाह� उपल�ध 
गराउने गरी आवास �े� िवकिसत गरेर काट्नपुन� 
योगदान काटी बाकँ� ज�गास�बि�धत ज�गाधनीह�लाई 
नै िफता� गन� प�ित (Model)अनसुार �वीकृत भएको 
ह�दँा य�तो अव�थामा नगर िवकास ऐन, २०४५ को 
दफा १६ आकिष�त ह��छ भनी मा�न  निम�ने ।

तसथ� नगर िवकास ऐन, २०४५ को दफा 
१२(१)(२) बमोिजम Land pulling काय��मअ�तग�त 
स�चािलत ��ततु आयोजनामा सिमितले �यव�थापन 
उपसिमितलाई अिधकार ��यायोजन गरी सो 
उपसिमितले िनण�य गरबेमोिजम योगदान गनु�पन� 
नीितअनसुार १८.९९ �ितशत क�ा गरी बाकँ� ज�गा 
िनवेदकले िफता� पाउने गरी भएको िनण�यसमेतको काम 
कारवाही कानूनबमोिजम नै भए गरकेो देिखदँा आयोजना 
�े�िभ� परकेो िनवेदकको दाबी कानूनअन�ुप भए गरकेो 
नदिेखदँा मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
नभएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल चैत ११ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-१२९७, ०६९-CR-०२१४ 
र ०७१-RC-००५३, कत��य �यान, गोवध�न दिहयार 
यादव िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. आमोदकुमार 
यादवसमेत र नेपाल सरकार िव. आमोदकुमार यादव 

गोवध�न दिहयारका हकमा िवचार गदा� 
वारदात�थलमा आ�नो उपि�थित र संल�नता नै नरहेको 
भनी पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख�छ । िनज र िनजक� 
�ीमती रिधयादेवीको योजना मतुािबक रिंजतलाई 
वारदात�थलस�म िलई आउन आ�नो नाबालक छोरा 

अिनललाई िसकाई �योग गरकेो कुरा िनज अिनल 
यादवको अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को बयानमा 
उ�लेख गरकेो देिखन आउछँ । िनजह�को आदेशमा 
रिंजतलाई िलई वारदात�थल पगुेपिछ िनज गोवध�नले 
ठोक भनी भनेबाट दाज ु आमोदले रिंजतलाई काटेको 
भनी अिनल यादवको भनाई रहेको देिख�छ । आफूले 
माया, ममता, �नेह देखाई हेरिवचार, �याहार संर�ण 
गनु�पन� भितजो नाताको बालकलाई आ�नै छोराह� 
�योग गरी धा�रलो हितयारबाट �हार गन� लगाई ह�या 
गराएको काय� मानवताको कसीमा किह�यै पिन �थान 
िदन नसिकने ।

�ितवादी रिधयादेवीको स�ब�धमा 
हेदा� िनज वारदात�थलमा उपि�थत रहेको कुरा 
िनजको अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान 
एवम् च�दनकुमारले अदालतमा गरकेो बकप�बाट 
समिथ�त भएको छ । वारदातमा िनजको भूिमका हेदा�  
छोरा आमोदले दिबया बोक� �याएको र आफू पिन 
गोवध�नको साथ लािग वारदात�थलमा गएको भ�ने 
देिख�छ । गोवध�न दिहयारले रिंजतउपर दिबया �हार 
गन� वचन िदएको भनी मािथ िववेचना भइसकेको 
छ । यसरी बाब ु �वयम् ले वचन िदइसकेपिछ यी 
�ितवादीले छु�ै वचन िदइरहन ु पन� अव�था नरहने 
ह�दँा वारदात�थलमा उपि�थत रहेको अव�थामा पिन 
रिंजतउपर चोट �हार भएको काय� नरोक� हारगहुार 
नगरी बसेको भ�ने दिेखदँा यी �ितवादी रिधयादेवी 
�यान मान� कुराको मत स�लाहमा पसेको मतलबी भ�ने 
अव�था देिखन आएकाले िनज �ितवादी रिधयादेवीलाई 
�यानस�ब�धीको १७(३) नं. को कसरु ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको देिखने ।

साधकको रोहमा पेस ह�न आएको एवम् वादी 
नेपाल सरकारले पनुरावेदन गरकेो अका� �ितवादी 
आमोद यादवको हकमा िवचार गदा� िनजले आ�नो 
उमेर १३ वष�को रहेको, बासँको घासँ काट्ने िनह�मँा 
रिंजतले अि�लल श�द �योग गरकेोले आफूले लगेको 
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दिबयाले २/३ पटक हानेको कहाकँहा ँ ला�यो थाहा 
भएन भनी दिबया �हार गरकेो कुरामा सािबत रहेको 
दिेख�छ । िनजको सािबती िमिसल संल�न जाचँ 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदनबाट समिथ�त भएको 
पाइ�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ ले अ�यथा 
�मािणत नभएको अव�थामा उ� सािबती िनजको 
िव�� �माणयो�य देिख�छ । वारदात ��य��पमा 
द�ेने च�दनकुमार यादवको बकप� बेहोरा तथा 
�ितवादी आमोदका भाइ अिनल यादवले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� गरकेो बयानबाट पिन िनजउपरको 
आरोिपत कसरु �मािणत भइरहेको छ । �ितवादी आमोद 
यादवले रिंजत यादवउपर दिबया ज�तो धा�रलो हितयार 
पटकपटक अ�धाध�ुद �हार गरकेो चोटको कारणबाट 
रिंजत यादवको म�ृय ु भएको अव�था शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतका संल�न �माणबाट पिु�ट भइरहेको ह�दँा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(१) नं. बमोिजमको 
आरोिपत कसरु यी �ितवादी आमोद यादवले गरकेो 
अव�था पिु�ट भएको देिखने । 

वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन िजिकर 
िलएको िनज �ितवादी आमोदको उमेर स�ब�धमा हेदा�  
�ितवादीले बयानसाथ पेस गरकेो ज�मदता� �माणप�मा 
िनजको ज�मिमित २०५२।१।५ भनी उ�लेख भएको 
दिेखयो । िवशेष�बाट भई आएको परी�ण �ितवेदनमा 
िनजको उमेर परी�ण गरेको िमित २०६६।११।२८ मा 
१७ देिख १८ वष�को भ�ने उ�लेख भएकोले सो १७ 
वष�को समयाविधलाई वारदात िमित २०६५।८।२९ 
सगँ िभडाई यिकन गदा� िनज �ितवादीको उमेर वारदात 
ह�दँाका अव�थामा १५ वष� ९ मिहनाअथा�त् १४ वष�भ�दा 
मािथको १६ वष�को नपगेुको भ�ने देिखन आयो । य�तो 
ि�थितमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८को दफा 
११(३) बमोिजम उमेर पगेुका �यि�लाई ह�ने सजायको 
आधा सजायस�म िनज �ितवादीलाई ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको दिेखने ।

अतः �ितवादी गोवध�न दिहयार यादवलाई 

�यानस�ब�धी महलको नं. १३(४) बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय गरकेो िमलेकै देिखदँा िनजको हकमा स�ुको 
फैसला सदर ह�ने, �ितवादी रिधयादेवीले �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजमको कसरु गरकेो देिखदँा िनज 
रिधयादेवी दिहयार यादवको हकमा �यानस�ब�धीको 
१३(४) नं. बमोिजम सजाय गरकेो हदस�मको फैसला 
केही उ�टी भई िनजलाई �यानस�ब�धीको १७(३) नं. 
बमोिजम २ वष� ६ मिहना कैदको सजाय ह�ने, �ितवादी 
आमोदकुमार यादवको हकमा �यानस�ब�धीको १३(१) 
नं. बमोिजमको कसरु कायम गरकेो हदस�म फैसला सदर 
ह�ने र िनज �ितवादीको उमेर १४ वष�भ�दा बढी र १६ 
वष�भ�दा कमको ह�दँा िनजलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गरकेो स�ु फैसला िमलेको नह�दँा सो हदस�म 
केही उ�टी भई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८को 
दफा ११(३) बमोिजम उमेर पगेुमा �ितवादीलाई ह�ने 
सजायको आधा १० वष� कैदको सजाय हने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित २०६८।८।८ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १४ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-WO-०१५१, उ��ेषण / परमादेश, 
डा.केशरमान ब�ाचाय�समेत िव. नेपाल सरकारसमेत 

िनवेदक डा. केशरमान ब�ाचाय�समेतले 
योजनाले ज�गाको योगदान मा� ७.५% गन� सहमित 
भए पिन त�प�चात् िमित २०६६।६।४ को िनण�यबाट 
ज�गाको अव�थाअन�ुप वग�करण गरी योगदान �ितशत 
िनधा�रण गरकेो िमलेको छैन भनी दाबी गरतेफ�  िवचार 
गदा� ज�गा �यव�थापन उपसिमितको िमित २०६६।६।४ 
को िनण�य िनवेदकलाई मा� नभएर नीितगत िनण�य भई 
आयोजनािभ� सबै ज�गाधनीह�को लािग लागू ह�ने 
भएको र आयोजनािभ�का उपभो�ाह� म�येबाट गिठत 
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ज�गा �यव�थापन उपसिमितले उपभो�ा संल�न उ� 
आयोजनािभ�को ज�गाह�मा नगर िवकास ऐन, २०४५ 
अनसुार योगदान �ितशत िवषयमा िनण�य गन�स�ने नै 
दिेखने ।

अतः आयोजनाको िनण�य िनवेदकह�को 
लािग मा� लागू ह�ने गरी ग�रएको भ�ने नदिेखएको र 
आयोजना �यस �े�का उपभो�ाको सहभािगतामा 
अिधकांश उपभो�ाह�को भावनाअन�ुप स�चालन 
भएको देिखयो । कानूनले िदएको अिधकार �योग 
गरी कानूनी �ि�या पूरा गरी स�चालन भएको 
उ� कमेरोटार ज�गा एक�करण आयोजनाको 
ि�याकलापबाट िनवेदकको स�पि�स�ब�धी 
अिधकारमा हनन् भएको भ�न निम�ने एवम् असमानता 
र िनषेध भएको भ�ने पिन नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
आदेश जारी ग�ररहन ुपन� नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: बासदुेव िगरी
इित संवत् २०७३ साल चैत ११ गते रोज ६ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-०२४८, ०२४९, ०२८६ 
लाग ुऔषध खैरो हेरोइन, िव�म थापामगर िव. नेपाल 
सरकार, �तीककुमार राई िव. नेपाल सरकार, अजयदास 
िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीह�ले अदालतमा 
बयान गदा� �हरीमा भएको बयान �वइ�छाको होइन 
�हरीले लेखेर �याएको बयान कागजमा कुटिपट गरी 
जबरज�ती  सिहछाप गराएको भनी आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेा छन । तर �हरी�ारा तयार 
भएर आफूले दे�न स�ुन नपाएको भिनएको कागजमा 
के क�तो कारण वा प�रव�दले सही गनु�  परकेो िथयो 
सो कुरा िनजह�ले अदालतको बयानमा खलुाउन 
सकेका छैनन् । �ितवादीह�ले �हरीमा भएको बयान 

आ�नो �वे�छापूव�कको बयान होइन भ�ने िजिकर िलई 
अदालतमा बयान गद�मा िनजको �य�तो इ�कारी बयान 
मा�का आधारमा िनजह�लाई िनद�ष मा�न  निम�ने । 

�ितवादीह� आरोिपत कसरुमा अनसु�धान 
अिधकारीसम� सािबत भई बयान गरकेा र सो सािबती 
बयान बरामदी मचु�ुका र सो बरामदी मचु�ुका तयार 
गन� �हरी सहायक िनरी�क फिणराज शमा�समेतको 
बकप� एवम् �वत�� �माणबाट समिथ�त ह�नकुा साथै 
�ितवादीह�का साथबाट बरामद भएको व�त ु लाग ु
औषध हेरोइन र गाजँा नै भएको भ�ने के��ीय �हरी 
िविधिव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदनबाट देिखई 
समिथ�त ह�न आएको र यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
आफूह� िनद�ष रहेको, आरोिपत कसरु नगरकेो भनी 
िजिकर िलएको भए पिन िनद�िषता �मािणत गन� भार 
�ितवादीमा रहेको कुरामा िववाद रहेन । य�तो अव�थामा  
�ितवादीह�ले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १२ बमोिजम आ�नो िनद�िषता पिु� गन� कागज 
�माण पेस गन� नसकेको अव�थासमेतका आधार 
�माणबाट यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४को (च) को कसरु 
गरकेो देिखन आउने । 

अतः िनज पनुरावेदक �ितवादीह� िव�म 
थापामगर, �तीककुमार राई र अजयदासलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३को दफा ४ (क) (च)
को कसरु गरकेो दिेखएकोले िनजह�लाई सोही ऐनको 
दफा १४(१) (छ) (२) नं. बमोिजम जनही १० (दश) 
वष� कैद र �. १,००,०००।– (एक लाख) ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०।१२।११ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर  ह�ने ।
इजलास अिधकृत / उपसिचवः कोशले�वर �वाली
इित संवत् २०७३ साल असार ३० गते रोज ५ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७०-CR-०५२८, कत��य �यान, 
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िहमबहादुर िव.क. िव. नेपाल सरकार 
पनुरावेदक �ितवादीले आफूले िजउदँो 

ब�चालाई खोलाको िकनारमा गाडेको नभई मरकेो 
ब�चालाई परुकेो हो भनी िलएको िजिकरका स�ब�धमा 
हेदा�  ब�चालाई ज�म िदने आमा राधा घत�ले ब�चा 
िजउदँ ै जि�मएको र �ितवादी िहमबहादरु िव.क.ले 
आफूसगँ ब�चा मागी िनजलाई िदएको र उसले सौर े
खोलामा लगेर परुछे भनी अनसु�धान तथा अदालतमा 
समेत बयान गरकेो पाइ�छ । ब�चा ज�मदा सगैँ रहेक� 
राधाक� आमा �ितवादी िदलकुमारी घत�ले समेत 
ब�चा िजउदँो िथयो भनी बयान गरके� र यी पनुरावेदक 
�ितवादी िहमबहादरु िव.क. ले मतृक ब�चा जि�मएको 
भ�ने िजिकर पिु� गन� कुनै ठोस त�यय�ु �माण पेस 
गन�सकेको छैन । पनुरावेदक �ितवादी अनसु�धानमा 
सािबत रहेको र �हरीले बलपूव�क सािबत गराएको 
भनेपिन �हरीले िनजलाई बलपूव�क सािबत गराउनपुन� 
कुनै कारण दिेखदँैन । यसरी ब�चा िजउदँ ै भएको 
र �ितवादी िहमबहादरु िव.क.ले ज�मेको िजउदँो 
जातकलाई कत��य गरी माररे खोलामा परुेको भ�ने पिु� 
भएकोले अिभयोग दाबीबाट सफाइ ह�नपुन� भ�ने िनजको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । पनुरावेदक 
�ितवादी िहमबहादरु िव.क.ले आरोिपत कसरु गरकेो 
ठह�याई िनजलाई सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०६९।९।२४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

कसरु गरकेो कुरा �मािणत भएमा 
कानूनबमोिजमको सजाय गन� �यायकता�को दािय�व 
भए पिन कसरुको अनपुातमा सजाय िदन �यायकता�को 
कत��य ह��छ । कसरुको �कृित र अव�था हेदा�  घटी 
सजाय गन� उपय�ु दिेखएको अव�थामा अदालती 
ब�दोब�तको महलको १८८ नं. को �योग गरी 
सजाय घटाउन पन� �यव�था कानून िनमा�ताबाट 
भएको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा वारदातको �कृित 
आपरािधक मनसाय, पूव�योजनासमेतका त�वह�को 

िववेचना गरी �ितवादीलाई ह�नस�ने सजायको मा�ा 
िनधा�रण गन� िववेकस�मत ह�ने देिखयो । यी �ितवादी र 
�ितवादी राधा घत�बीचको अवैध स�ब�धबाट ज�मेको 
जातक लोकोपवादबाट ब�ने हेतलेु मारकेो देिखयो । 
िशशलुाई मानु�पन� पूव��रसइवी, योजना नभई सामािजक 
ला�छनासमेतका त�कालको असहज प�रि�थितले 
गदा� कत��य गरी मारी लास गाडेको कुरा �प�ट भएकोले 
हदैस�म सजाय गदा� चक� पन� भई मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ 
नं.ले �ितवादी िहमबहादरु िव.क.लाई कैद वष� १० (दश)
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: बासदुेव िगरी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७०-CR-१५७५ र ०७१-CR-०८३६, 
खनु डाकँा, कृ�णमान जोशी िव. नेपाल सरकार र श�भु 
गौतम िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदकले घटना वारदातका िदन आफू 
अ�य� छु भनी िलएको एिलवी �माणबाट पिु�ट ह�नसकेको 
पाइदँैन । माधव बनेपालीको सनु पसलमा डाका चोरी 
गन� गई आफू श�भ ुगौतमसगँै मािथ�लो तलामा गएको 
र सेफको साचँो िदन आनाकानी गरकेो भनी माधव 
बनेपालीलाई िनज श�भलेु गोली �हार गरकेो र सोप�ात् 
आफूसमेतले धनमाल िलई गएको भनी यी �ितवादीले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो बयानमा खलुाइिदएको 
पाइ�छ । िनज माधव बनेपालीलाई मािथ�लो तलामा 
लाने र िनजलाई गोली ला�ने �ममा यी �ितवादी साथै 
रहेको कुरा अका� �ितवादी श�भ ुगौतमले अदालतसम� 
गरकेो बयानमा समेत खलुाएको ह�दँा यी �ितवादी 
कृ�णमान जोशीसमेत भई डाकँा चोरी गरी िनज माधव 
बनेपालीलाई मािथ�लो तलामा लगी वारदात भइरहेको 
�थानमा गई मान�लाई संयोग पा�रिदएको कुरा पिु�ट ह�न 
आउने ।    
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पनुरावेदक �ितवादी श�भ ु गौतमका हकमा 
हेदा�  िनजले अदालतसम� बयान गदा� आफूसमेत भई 
डाकँा कसरु गरकेोमा सािबत रहेको साथै सेफ खो�न 
दबाब िददँा िनज माधव नारायणले आ�नो हातमा 
भएको पे�तोल तानेकोले अचानक पड्कन गई �यान 
मन� गएको भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । गैरकानूनी 
काम गन� हातहितयारले ससुि�जत भई �ितकार भएका 
अव�थासमेत काम फ�े गन� भनी योजना बनाई डाकँा 
गन� जाने यी �ितवादीले िनज माधव बनेपालीले आ�नो 
स�पि�को र�ाको लािग सामा�य �ितकार गन� खो�दा 
गोली हानी ह�या गरकेो भ�ने कुरा मतृकको �ीमती, 
छोरा एवम् मौकामा कागज गन� �यि�ह�को भनाई 
एवम् बकप�बाट समेत देिखन आएको छ । शव परी�ण 
�ितवेदन एवम् लास �कृित मचु�ुकाबाट गोली मतृकको 
आखँा र नाकको बीचमा लागेको र टाउकोिभ�बाट गोली 
िनकािलएको भ�ने देिखने । 

उपयु�� िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादीह� कृ�णमान जोशीका हकमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद 
र चोरीको महलको १४(४) नं. बमोिजम डाकँातफ�  ६ 
वष� कैद एवम् डाकँा गरकेो िबगो �.२,६५,०००।- को 
डेढी �.३,९७,०००।- ज�रवाना भई �ितवादीबाट 
�.१,३२,५००।- िबगोसमेत भराइिदने, तथा 
�ितवादी भोलेबाबा भ�ने श�भ ु गौतमलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद र चोरीको १४(४) नं. बमोिजम 
६ वष� कैद, डाकँा भएको िबगो �.२,६५,०००।-को 
डेढी �.३,९७,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो भ�परु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल फागनु १९ गते रोज ५ शभुम् । 

११
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-CR-०१५८, लाग ु औषध, खैरो 
हेरोइन, असलम अ�सारीसमेत िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीह�बाट बरामद भएको पदाथ� लाग ु
औषध खैरो हेरोइन नै हो भनी के��ीय �हरी िविधिव�ान 
�योगशालाको च.नं. ३४५८ िमित २०६९।१।१७ 
को प�साथ �ा�त परी�ण �ितवेदनबाट समेत पिु� 
भएको देिख�छ । �ितवादीह�ले अदालतसम� बयान 
गदा� आ�नो साथबाट बरामद नभएको अक� साथीको 
साथबाट बरामद भएको भनी एक अका�लाई आपसमा 
पोल गरी बयान गरकेा र �ितवेदकले अदालतमा बकप� 
गरी �ितवादीह�बाट जनही १००।१०० �ामको दरले 
लाग ु औषध खैरो हेरोइन बरामद भएको भनी समथ�न 
गरकेो अव�थाबाट समेत उि�लिखत लाग ु औषध यी 
�ितवादीह�ले बोक� �याएको पिु� ह�न आउने । 

�ितवादीह�ले मोिहत िमयासँगँ भारतको 
र�सौल बजारमा भेट भएको र िनजले आफूसगँ भएको 
२०० �ाम खैरो हेरोइन वीरग�ज घ�टाघर प�ुयाइदेउ 
दवैु जनालाई १०००।- / १०००।- �पैया ँ िद�छु भनी 
भनेकोले दवैु जनाले १००/१०० �ामका दईुपोका 
खैरो हेरोइन बोक� वीरग�ज घ�टाघरतफ�  आउदँै गदा� 
प�ाउ परकेा ह� भनी एकै िमलानको बयान अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�बाट 
बरामद भएको लाग ुऔषधको प�रमाण १००।१०० �ाम 
भएको भ�ने पिु� भएकोले पनुरावेदक �ितवादीह�को 
हकमा लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३को दफा 
४(ङ) र (च) को कसरु ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको फैसला मनािसब देिखन आउने ।

�ितवादीह�लाई ह�ने सजायको स�दभ�मा हेदा�  
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)
(छ)(२) मा “२५ �ामदेिख १०० �ामस�मको कारोबार 
गन�लाई १० वष�देिख १५ वष�स�म कैद  र ७५,०००।- 
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�पैयादँेिख २,००,०००।- �पैयासँ�म ज�रवाना 
ह�नस�ने” कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । कसरु गदा�का 
बखत �चलनमा रहेको कानूनमा उ�लेख भएभ�दा बढी 
सजाय गन� निम�ने भनी संवैधािनक �यव�था भएको 
साथै �चिलत कानूनमा उ�लेख भएभ�दा बढी सजाय 
गन� फौजदारी कानूनको मा�य िस�ा�तले निम�नेमा 
कैदको हदस�म पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै 
दिेखएपिन ज�रवानाको हकमा २ लाखस�म ह�नस�नेमा 
�ितवादीह�लाई जनही ५ लाख �पैया ँ ज�रवाना गन� 
गरी भएको हदस�म पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
फैसला िमलेको देिखन आएन । तसथ� पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०७१।२।२७को फैसला 
केही उ�टी भई �ितवादीह� असलम अ�सारी र 
मेराज िमयालँाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४(ङ) र (च) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१४(१) (छ)(२) बमोिजम जनही १५(प��) वष� कैद र 
जनही �. २,००,०००।- (दईु लाख) ज�रवानासमेत 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: बासदुेव िगरी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ३ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-RC-०१५३, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. जहरमान आले मगरसमेत 

लास जाचँ �कृित मचु�ुकामा मतृकको घाटँीमा 
कोत�रएको घाउ िनलडाम र दािहने पाखरुामा िनलो 
डाम रहेको देिख�छ भने म�ृयकुो कारण स�ब�धमा शव 
परी�ण �ितवेदनमा “Death is due to asphyxia 
caused by throttling” भ�ने उ�लेख भई आएको 
दिेखदँा मतृक रमादेवीको म�ृय ु कत��यबाटै भएको 
त�यको प�ुट्याई भएको पाइ�छ । �ितवादीह�ले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो कसरुमा सािबती बयान 
डर�ास, कुटिपटबाट गराएकोले �वे�छाको होइन िक? 

भ�नलाई पिन �ितवादीह�को तफ� बाट कुनै �माण 
��ततु ह�न नआएको ह�दँा सो बयान �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ९(२) अनसुार �ितवादीह�का िव�� �माण 
�ा�य ि�थितमा नरहेको भ�न िम�ने दिेखन नआएबाट 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम�को िनजह�को बयान 
बेहोरा �माणको �पमा �ा�य ह�ने देिखन आउने । 
 घटना�मलाई म�यनजर गदा� रातको समयमा 
वारदात�थलमा �ितवादी जहरमान आले मगरले 
रमादेवीको घाटँी िथची मान�मा हातगोडा िथिचिदने 
काममा �ितवादीह� बस�तकुमार तामाङ र शभुराज 
ने�वाङ सलं�न रहे भएको भ�ने िनज �ितवादीह�को 
मौकाको सिबती बयानलाई मतृकको लास जाचँ �कृित 
मचु�ुकामा उि�लिखत िनलडाम चोटपटक र शव परी�ण 
�ितवेदनबाट समिथ�त भएबाट मतृक रमादवेीको म�ृय ुयी 
३ जना �ितवादीह�को कत��यबाटै भएको भ�ने �मािणत 
ह�न आउछँ । तसथ� �ितवादीह� जहरमान आले मगर, 
शभुराज तामाङ र बस�तकुमार तामाङलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको हदस�म स�ु पाचँथर 
िज�ला अदालतको िमित २०६९।१२।२६ को फैसला 
केही उ�टी गन� गरी पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित 
२०७०।११।२६ मा भएको फैसला मनािसब दिेखन 
आउने ।

अतः स�ु पाचँथर िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।१२।२६ को फैसलालाई केही उ�टी 
गरी �ितवादीह� जहरमान आले मगर, बस�तकुमार 
तामाङ र शभुराज ने�वाङसमेत ३ जनाको कत��यबाट 
रमादेवी आले मगरको म�ृय ु भएको पिु� भएकोले यी 
३ जना �ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१ र १३(३) नं. बमोिजम कसरु गरकेो ठह�याई 
�ितवादीम�येका जहरमान आले मगरलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद र �ितवादीह� बस�तकुमार तामाङ र शभुराज 
ने�वाङलाई ऐ. ऐनको १३(३) नं. बमोिजम जनही 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
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इलामको िमित २०७०।११।२६को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा साधक सदर ह�ने । 

��ततु म�ुामा वारदातको �कृित, आपरािधक 
मनसाय, पूव�योजनासमेतका त�वह�को िववेचना गरी 
�ितवादीह�लाई ह�नस�ने सजायको मा�ा िनधा�रण 
गन� िववेकस�मत ह�ने दिेखयो । यी �ितवादीह� 
र मतृक रमादेवी आले मगरबीच मान� पन�स�मको 
पूव��रसइवी भएको दिेखदँैन । मान� पूव�योजना पिन भएको 
दिेखएन । मतृकलाई मान� �ितवादीह�ले कुनै धा�रलो 
जोिखमी हितयार �योग गरकेो नदेिखएको र त�कालै 
मान� भनी �ितवादीह�बीच मतै�य भई कसैले घाटँीमा 
�या�ने, कसैले हातख�ुामा समाती मान�मा सहयोग 
गरकेो अव�थालाई म�यनजर गरी हेदा�  �ितवादीह�लाई 
हदैस�म सजाय गदा� चक� पन� ह�दँा मलुकु� ऐन, 
अ.ब.ं १८८ नं.ले �ितवादीह� जहरमान आलेमगर, 
बस�तकुमार तामाङ र शभुराज ने�वाङ्गलाई जनही वष� 
८(आठ) कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: बासदुेव िगरी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ११ गते रोज ४ शभुम् ।

१३
मा.�या. �ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-CR-०१९१, कत��य �यान, मोहन 
काक� िव. नेपाल सरकार 

खड्गबहादरु काक�को म�ृयकुो कारणमा 
Physical assault leading to fracture cervical 
bone mechanical asphyxia second to 
cardiorespiratory arrest and death. उ�लेख 
भएको भनी शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखन आएकोले 
खड्गबहादरु काक�को म�ृय ु साइकलबाट लडेको 
कारणबाट नभई कत��यबाट भएको त�य �थािपत ह�न 
आउने ।

�ितवादीले आरोिपत कसरु इ�कार रही 
अदालतमा बयान गर े पिन घटनाका ��य�दश�ह�ले 

िनजले खड्गबहादरु काक�लाई हातम�ुका एवम् बासँको 
लाठीले कुटिपट गरकेो हो भनी अनसु�धानको �ममा 
एवम् अदालतमा समेत बकप� गरकेोले यी �ितवादीले 
अनसु�धानको �ममा आरोिपत कसरु �वीकार गरी गरकेो 
बयान समिथ�त भएको छ । यी �ितवादीले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयान िनजको इ�छािवपरीत िनजलाई 
डर, �ास वा यातना िदएर गराइएको हो भनी �मािणत 
गन�सकेको अव�थासमेत रहेको देिखदँनै । यी �ितवादीले 
गरकेो कुटिपटका कारण खड्गबहादरु काक�को म�ृय ु
नभएको भए िमित २०६८।८।६ मा घटना घट्दा िनज 
फरार रहन ुपन� कुनै कारण नदेिखने । 

जाहेरवालाले �ितवादी मोहन काक�लाई 
िकटान गरी िदएको जाहेरी बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी 
अदालतमा गरकेो बकप�, यी �ितवादीले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो बयान र सो बयानलाई समथ�न ह�ने गरी 
व�तिु�थित मचु�ुकामा मािनसह�ले लेखाएको बेहोरा 
एवम् अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप�समेतका 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट यी �ितवादी मोहन 
काक�ले खड्गबहादरु काक�लाई गरकेो कुटिपटको कारण 
िनजको म�ृय ु भएको त�य �मािणत भएको देिख�छ । 
�ितवादीको उ� काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं.िवपरीत सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरु भएकोले िनजलाई ऐजन १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने देिखने । 

िमिसल सलं�न कागजबाट मतृक र �ितवादीबीच 
�यानै िलन ु पन�स�मको पूव��रसइवी दिेखएको छैन । 
िनजले उ� वारदात घटाउन कुनै जोिखम हातहितयार 
�योग गरकेो नभई मतृक मादक पदाथ� सेवन गरी आई 
गाली गदा� �रस उठी हात म�ुका एवम् निजक रहेको 
बासँको लाठीले कुटिपट गदा� चोट लागी उपचारको 
�ममा म�ृय ुभएको देिख�छ । उ� वारदात घटाउन मतृक 
�वयम् को �यवहार �मखु कारकत�व रहेको दिेख�छ । 
यसका साथै �ितवादी वारदात ह�दँाको बखत १८ वष�को 
किललो उमेरको देिखएको, िनज कुनै पेशेवर अपराधी 
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नभएको र अपराध ह�दँाको अव�थासमेतलाई म�यनजर 
गदा� ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखएकोले 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष� कैदको 
सजाय गनु�  �यायको रोहमा उपय�ु ह�ने दिेखई पनुरावेदन 
अदालतबाट �य� भएको राय �यायसङ्गत नै देिखने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट �ितवादी मोहन काक�ले खड्गबहादरु 
काक�लाई कत��य गरी मारकेो दिेखदँा िनजलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं.िवपरीत ऐजन 
१३(३) नं. को कसरुमा सोही नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई मोरङ िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरी अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम �ितवादी मोहनबहादरु काक�लाई १० वष� 
कैद सजाय ह�ने राय �य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०७१।१०।११ को फैसला िमलेको 
दिेखदँा सदर ह�ने ।       
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: बासदुेव िगरी
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

१४
मा.�या. �ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-WO-०२९४, उ��ेषण / परमादशे, 
मनमोहन िज.सी.समेत िव. नेपाल सरकार, भूिमसुधार 
तथा �यव�थापन म��ालयसमेत 

नेपालको �चिलत संिवधान तथा कानूनी 
�यव�था अ�ययन गदा�, नेपालको संिवधानको धारा २५ 
ले ��येक नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा रही स�पि� 
आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक लाभ 
�ा� गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक ह�ने भनी 
स�पि�को हक ��याभूत गरकेो पाइ�छ । यसैगरी मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा ६ मा मालपोत काया�लयले िज�ला 
िभ�को ��येक ज�गा तोिकएबमोिजम दता� गरी रा�ने 
�यव�था गरकेो देिख�छ । उ� ऐनले दफा ७ मा ज�गाको 
दता�स�ब�धी िवशेष �यव�था गरी ज�गाको दता� िकताब 

खडा गदा� ज�गा (नापजाचँ) ऐन, २०१९ अ�तग�त नापी 
ह�दँा कुनै ज�गाको नापी न�सा गन� छुट ह�न गएकोमा 
मालपोत काया�लयले नापी िवभागको सहमित िलई 
तोिकएको सिमितको िसफा�रसमा सो ज�गाको नापी 
न�सा गराई दता� गन�स�ने अिधकार �दान गरकेो पाइने । 

कानूनबमोिजम काम कारवाही िनण�य गन� 
अिधकार �ा� िनकायले काम कारवाही नगरी स�बि�धत 
प�लाई अडकाई रा�ने काय� गन� ह�दँनै । �य�तो काय� 
सशुासनको िस�ा�तिवपरीत ह��छ । कानूनबमोिजम 
ह�नपुन� काम कारवाही नग�र अिनिण�त अव�थामा राखेको 
देिखन आएमा स�बि�धत प�को कानूनबमोिजमको 
हक �चलन गन� परमादेशको आदेश जारी ह�नस�ने 
नै देिखयो । अतः िनवेदकह�को िनवेदनअनसुारका 
ज�गाह� िनवेदकह�का नाममा दता� ह�नस�ने हो वा 
होइन ? �यस स�ब�धमा आव�यक रीत प�ुयाई 
कानूनबमोिजम अिवल�ब िनण�य गरी सोको जानकारी 
िनवेदकह�लाई िदन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल चैत १० गते रोज ५ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-WO-०३९७, उ��ेषण, तेजबहादुर 
के.सी. िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

��ततु िवषयमा िमित २०६०।८।२९ मा 
मालपोत काया�लय, का�क�ले वादी �ितवादीलाई 
हक बेहकमा नालेस गन�जान ुभनी सनुाउने गरी भएको 
िनण�य दूिषत �कृितको देिखएको, िववािदत ज�गामा 
वादी �ितवादी कसैको पिन हकै ह�न नस�ने भई िफराद 
दाबी नै खारजे गनु�पन�मा म�ुाको औिच�यिभ� �वेश 
गरी वादी �ितवादीह�को हक कायम गरी गरकेो स�ु 
का�क� िज�ला अदालतको िमित २०६४।१।६ र 
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पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित २०६६।१।१५ 
को फैसलासमेत उ�टी भई िववािदत ज�गामा वादी 
�ितवादी कसैको पिन हक रहेको नदेिखदँा हक बेहकमा 
सनुाउने गरी भएको मालपोत काया�लयको िनण�य तथा 
स�ु र पनुरावेदन अदालतसमेत दवैु तहको अदालतको 
फैसलासमेत बदर भई िववािदत िक.नं.५६५४ को 
ज�गा सािबकबमोिजम सरकारी पत� कायम ह�ने ठहछ�  
भनी यस सव��च अदालत, सयं�ु इजलासबाट िमित 
२०७२।९।२२ मा फैसला भएको देिख�छ । यसरी यस 
अदालतको िमित २०७२।९।२२ को फैसला अि�तम 
रही िववादको िन�पण भइसकेको दिेखन आउने । 

तसथ�, स�म सव��च अदालतले दाबीको 
ज�गा साव�जिनक कायम ह�ने ठहर ग�रसकेको देिखदँा सो 
िनण�य बदर नगराई असाधारण अिधकार �े�िभ� �वेश 
गरी ज�गा िनवेदकको नाममा छुट दता� गन� आदेश ग�रपाउ ँ
भनी परकेो �रटको त�यिभ� �वेश गरी मागबमोिजम 
आदेश जारी ग�ररहन पन� अव�था नरहेकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
इित संवत् २०७३ साल चैत १० गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६७-CI-१६६७, िखचोला मेटाई चलन, 
िम�ी पंिडतसमेत िव. फुलकुमारी कनुइन

अदालतबाट भई आएको न�साको िववाद 
जिनएको न.नं.१ को पि�मतफ� को रखेालाई आधार 
मा�दा वादीको �े�फल कम ह�नकुा साथै सािबक नापीको 
िवभाजनमा पिन फरक पन� अव�था आउने र सोको 
पूव�तफ� को रखेालाई आधार मा�दा नापीको टायलमा 
जिनएको िक.नं. १२ को रखेासगैँ समाना�तर �पमा 
रहने भई िक.नं. १० को सािबककै �प र �व�प �हण 
गन� अव�था आउछँ । यसरी िववादको न.नं.१ को ज�गा 

�ितवादीको मा�ने हो भने नापी न�सामा नै ज�गाको 
अवि�थितमा फरक पन� जाने अव�था दिेखदँा न�सामा 
नै फरक पन� गरी उ� ज�गा �ितवादीको मा�न िम�ने 
अव�था नआउने । 

नापीको टायल चेक हेदा� वादीको िक.नं. १० को 
ज�गा सािबकमा ०,०१०२.५ वग�मीटर �े�फल रहेको र 
हाल ०,०१४७.०० �े�फल रहेको भ�ने उ�लेख भई 
आएको देिखएको र न�साबाट सोअनसुारको �े�फल 
वादीको पगेुको नदेिखएको ह�दँा िववादको न.नं. २ को 
ज�गा वादीको िक.नं.१० िभ� नै पन� देिखदँा उ� ज�गामा 
िखचोला गरकेो छैन भ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ� उपयु�� िववेिचत आधार �माणबाट 
िफराद दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको स�ुको फैसला 
उ�टी ह�ने ठह�याई वादीको िक.नं. १० को ज�गाम�ये 
पूव�तफ� बाट ०००४.१४ वग�मीटर ज�गा �ितवादीह�ले 
िखचोला गरकेोले िखचोला मेटाई �ितवादीले बनाएको 
�याल ब�द गराई वादीले चलनसमेत ग�रपाउने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६७।९।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७३ साल पसु २६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७०-CI-००३३, गठुी तैनाथी 
बदर मोही हक नामसारी दता�समेत, कृ�ण�साद 
पा�डेसमेत िव. गुठी सं�थान के.का. िड�लीबजार, 
काठमाड�

पनुरावेदकले दाबीका िक�ाह� गठुीको भई 
मोही हक आ�नो ह�नपुन� भ�ने स�ुमा मागदाबी िलएको 
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अव�था हो । य�तो अव�थामा दाबीको ज�गाको गठुीको 
लगत िम�छ िम�दैन ? र गठुीको लगतिभ�को दिेखए 
दाबीबमोिजम मोही भए नभएको यिकन गन�स�म काम 
गठुी सं�थानको ह�ने ।

िववािदत ज�गा िफ�डबकुमा पशपुित वडा 
नं.८(च) िक.नं.१९७ मा १२३ बागमती नदी भनी िवरह 
जिनएको पाइ�छ । उ� ज�गा सािबकदिेख आ�नो भोग 
ितरोितरानको भएको र नदी उकास भनी दाबी िलए 
तापिन २०२१ सालदेिख हालस�म नदी उकासको 
�पमा रहेको ज�गाको ितरोितरानको िनर�तरता देखाउन 
सकेको समेत नपाइदँा उ� ज�गा वादीको सािबक न�सा 
�माणसगँ िभड्न नआएकोले �माणको अभावमा मोही 
हक कायम दता� नामसारी ह�नस�ने नदिेखने ।

तसथ� उपयु�� �करणह�मा िववेिचत 
आधार र कारणबाट नेपाल सरकारको नाममा कायम 
रहेको ज�गा आ�नो नाममा कायम गन� अिधकार गठुी 
सं�थानलाई कुनै कानूनले �दान नगरकेो ह�दँा आ�नो 
अिधकार�े� नाघी नेपाल सरकारको नाउमँा दता� भएको 
ज�गाको दता� लगत क�ा भई नौ िशवालय गठुीको गठुी 
तैनाथी ज�गा कायम ह�ने ठहछ�  भनी गठुी सं�थानबाट 
िमित २०६७।६।३ मा भएको िनण�यलाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।२।१को 
फैसला �िुटपूण� ह�दँा उ�टी ह��छ । वादीले आ�नो हक 
भोग ितरो ितरानको िववादरिहत �माण ��तुत गन� 
नसकेको ह�दँा पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दैन । दाबीको पशपुित वडा नं.८(च) िक.नं.१९७ को 
उ� ज�गा नेपाल सरकारको नाउमँा यथावत् कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: बासदुेव िगरी
इित संवत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७०-CR-१४५२, कत��य 
�यान, सानोनी मगर िव. नेपाल सरकार 

म�ृयकुो कारणमा The death was due to 
irreversible cardio respiratory failure due to 
pellet injury inflicted through fire-arm, gunshot 
भनी ब�दकुको गोली लागी िनजको म�ृय ुभएको भ�ने शव 
परी�ण �ितवेदनबाट ख�ुन आएको पाइ�छ । मतृकलाई 
गोली लागेपिछ मािनसको ऐया भ�ने आवाज तथा �वा�क 
गरी भइुमँा मािनस खसेको आवाज सनेुपिछ सो �थानमा 
गई मतृकको बचाउको लािग पनुरावेदक �ितवादीले �यास 
नगरबेाट झिु�कएर गोली ला�न गएको भनी पनुरावेदक 
�ितवादीले िलएको पनुरावेदन िजिकर प�यारलायक 
देिखएन । पनुरावेदकले त�काल मतृकको बचाउको लािग 
हारगहुार तथा सहयोग नगरी �खबाट ओिल�एर ब�दकु 
छाडी घर गई घरबाट पनुः काठमाड�तफ�  गई वारदात 
घटनाको बारमेा कसैलाई थाहा जानकारीस�म निदई 
घटनालाई लकुाएकोसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादीले 
मतृकलाई मान� मनसाय िथएन भनी अनमुान गन� िम�ने 
नदेिखने । 

अतः उि�लिखत त�य एवम् �माणको आधारमा 
पनुरावेदक �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी भएको स�ु 
रामेछाप िज�ला अदालतको िमित २०६८।१२।९को 
फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
िमित २०७०।३।१९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन  
नस�ने । 

म�ुाको घटना प�रि�थितलाई हेदा� �ितवादीको 
मतृकलाई मानु�  पन�स�मको पूव��रसइवी र योजना 
रहेको नदेिखएको, मतृक र �ितवादी मगृ मान� भनी 
जङ्गल गएका, निजकैको �ख हि�लएको कारण सो 
�खमा गोली हा�दा ह�तबहादरुको म�ृय ु ह�न गएको 
भनी पनुरावेदक �ितवादीले िलएको िजिकरलाई 
जाहेरवालाको बकप�बाट समिथ�त गरकेो एवम् 
�ितवादीको पूव�आचरण खराब िथयो भनी कसैबाट 
पिन पोल ह�न नसकेको अव�थासमेतलाई �ि�गत गदा� 
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�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� देिखदँा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम िनजलाई १० 
(दश) वष� मा� कैद सजाय गन� उपय�ु ह�ने देिखई िनज 
�ितवादी सानोनी मगरलाई सोहीबमोिजम १० (दश) वष� 
कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुर: बासदुेव िगरी
इित संवत् २०७४ साल भदौ १६ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६८-CR-०३००, जबरज�ती 
करणी, युवराज गैर ेिव. नेपाल सरकार 

पीिडत र पीिडतको शारी�रक परी�ण गन� 
डा�टरको बकप� नभएको अव�थामा अदालत भ�दा 
बािहर पीिडतले �य� गरकेा कुरा र िवशेष�ले िदएको 
रायलाई �माण ऐन, २०३१को दफा १८, २५ एवम् 
२३(७) बमोिजम अकाट्य, िन�या�मक र िव�सनीय 
�माणको �पमा �हण गरी दोषी ठहर गनु�  कानूनी 
�यव�था �ितकूल ह�न जाने ।

जाहेरवालाको भाइसगँ रहेको �रसइवीको 
कारणले फसाउन जाहेरी िदएको भनी पनुरावेदक 
�ितवादीले अदालतसम�को बयानमा खलुाएको 
कुरालाई जाहेरवालाले अदालतमा बकप� गदा� 
जाहेरवालाको भाइसगँ पनुरावेदक �ितवादीको झगडा 
परकेो �रसइवी सा�ँनका लािग भाइको स�लाहमा 
जाहेरी िदएको, जाहेरीमा लेिखएको बेहोरा सबै झ�ुा 
हो भनी लेखाएकोबाट समिथ�त गरकेो पाइ�छ । जाहेरी 
र जाहेरवालाको बकप� एक आपसमा बािझएको 
अव�थामा �य�तो जाहेरीलाई �माणमा िलन निम�ने । 

अतः िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था एवम् 
�माणबाट पनुरावेदक �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गरी 
१५ (प��) वष� कैद सजाय ह�ने र पीिडतले �ितवादीबाट 
�. दईु लाख �ितपूित� भ�रपाउने ठहर गरी भएको स�ु 
किपलव�त ु िज�ला अदालतको िमित २०६७।७।१४ 

को फैसलालाई सदर ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट िमित २०६८।२।२२ मा भएको फैसला 
उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादीले सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ११ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CR-१६८६, �यान मान� 
उ�ोग र अपहरण गरी शरीर ब�धक िलने ध�क� िदएको, 
नेपाल सरकार िव. युगन�दन मुिखयासमेत 

फैसलाको ठहर ख�डमा जे कुरा ��ट 
�पमा उ�लेख भएको छ सोबाहेक अ�य कुरा अनमुान 
लगाई यसो भएको होला भनी मा�न िम�दैन । मातहत 
अदालतको फैसला सदर, उ�टी वा केही उ�टी गदा� जे 
जनु कुरामा सदर, उ�टी वा केही उ�टी ह�ने हो सो बेहोरा 
��ट �पमा उ�लेख ह�नपुन� ह��छ । पनुरावेदन तहबाट 
मातहत अदालतको फैसलाको कुनै अंश �य��पमा 
उ�टी नह�दँास�म सोही �पमा कायम रहने । �यान मान� 
उ�ोगमा �ितवादीह�लाई ज�रवाना नभई जनही ५ वष� 
कैद ह�ने ठहरकेो एवम् अपहरणतफ�  जनही ४ वष� कैद र 
जनही २५,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहर भएको भए पिन 
�यान मान� उ�ोगतफ�  ज�रवानाको कानूनी �ावधान 
नभएको तथा जनु ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले 
मा� सजाय गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�थाको प�र�े�यमा 
उ� �यानस�ब�धीको १५ नं. बमोिजम ५ वष� कैद 
गन� ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
देिखने ।

तसथ�, स�ु मोरङ िज�ला अदालतले ��यथ� 
�ितवादीह� यगुन�दन मिुखया, अरिव�द वसार र 
सरुज सहनीलाई अिभयोग दाबीअनसुार मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १५ नं.को कसरुमा जनही ५(पाचँ) वष� 
कैद र ऐ. ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
३ नं.को कसरुमा ऐ.को ५ र ६ नं. बमोिजम जनही 
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४(चार) वष� कैद र �.२५,०००।– (प�चीस हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याएकोमा मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको १० नं. बमोिजम ठूलो कैदको सजाय मा� 
गनु�पन�मा दवैुतफ� को कैद सजाय खापी सजाय गरकेो 
हदस�म स�ु फैसला केही उ�टी ह�ने ठह�याई ��यथ� 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १५ नं. 
बमोिजम जनही ५(पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको 
र ज�रवानाको हकमा स�ु अदालतको फैसला प�रवत�न 
नगरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०७०।५।२५ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः शोभा पाठक
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल पसु २४ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CR-१११६, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. रामबहादुर रावलसमेत 

�ितवादी नरबहादरु भ�ने नरशेकुमार रावल 
उ� वारदात ह�दँा वारदात�थलमा अ�य �ितवादीह�सगँ 
साथमा रहेको तर मतृकलाई कुटिपट गरी खोलामा 
खसाली िदने काय�मा संल�न नरहेको भनी सह�ितवादी 
रामबहादरु रावल र बलिजत ओलीले समेत आफनो 
बयानमा उ�लेख गरकेो देिखदँा र िमिसल सलं�न अ�य 
�माणह�बाट समेत िनज �ितवादी उ� आरोिपत 
कसरुमा सलं�न नरहेको भ�ने ख�ुन आएको देिखदँा, िनज 
�ितवादी नरशेकुमार रावललाई समेत अिभयोगप� माग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । �ितवादी 
नरशेकुमार रावललाई अिभयोगप� मागदाबीबाट सफाइ 
िदने हदस�मको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०७०।३।१२ को फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ।

यसैगरी “ह�ल भई धेर ैजनाले कुटिपट गरी चोट 

छाडेका १४ नं.आकिष�त नह�ने” भनी यस अदालतबाट 
िस�ा�त �ितपादन (ने.का.प. २०४३, अङ्क १०, 
िन.नं. २८९५) समेत भएको ह�दँा �ितवादीह� 
रामबहादरु रावल र बलिजत ओलीलाई �यानस�ब�धीको 
१४ नं. बमोिजम १० वष� कैद गन� ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुबाट िमित २०७०।३।१२ मा भएको 
फैसला िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई �ितवादीह� 
रामबहादरु रावल र बलिजत ओलीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ।

मतृक अमतृ खड्का र �ितवादीह� रामबहादरु 
रावल तथा बलिजत ओलीबीच पूण� �रसइवी झगडा रहेको 
नदेिखएको, मतृक र �ितवादीह�ले नसाल ुपदाथ� र�सी 
सेवन गरी िववाद, कुटिपटसमेत भई खोलामा ख�दा 
लागेको चोटबाट मतृकको म�ृय ुभएको वारदात ह�दँाको 
प�रि�थितसमेतलाई �ि�गत गदा� �ितवादीह�लाई 
उपयु��ानसुार ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� जाने 
ह�दँा िनज �ितवादीह�लाई कैद वष� १०(दश) को सजाय 
गदा� �याियक �ि�ले अपराध र सजायमा स�तलुन ह�न 
जाने देिखएकोले मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
�ितवादीह� रामबहादरु रावल र बलिजत ओलीलाई 
१०(दश) वष� कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७१-CR-०२८९, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. साजन िसंह

पीिडतको शारी�रक परी�णबाट Hymenal       
Membrane torn भ�ने देिखएकोमा सो Report बाट 
सो त�काल नभएको (not history of recent) भ�ने 
उ�लेख भएको र �ितवादीले पीिडतको योिनमा िलङ्ग 
�वेश गरकेो अथा�त् करणी गरकेो कारण पीिडतको 
योिनको Hymenal Membrane torn  भएको भ�ने हो 



38

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, असार - २

भने (१२ वष�य नाबािलका) पीिडतको योिनको बािहरी 
भागमा कुनै न कुनै �कारको चोट (रातो ह�ने, सिु�नने 
आिद) ह�नपुन�मा �य�तो केही भएको नदेिखएकोबाट 
Hymenal Membrane त�काल �याितएको (torn) 
रहेनछ भ�ने मा�न ु पन� ह�न आउछँ र Hymenal 
Membrane अ�य कारणले पिन �याितन स�ने ह�नाले 
सोही आधारमा पीिडतलाई �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गरकेो मा�न िम�ने नदेिखने ।

वारदातबाट पीिडत प�रवित�त नाम रखेा 
अदालतमा आई बकप� गदा� �ितवादी स�ुबा भ�ने 
साजन िसंहलाई कारवाही गनु�पन� होइन भ�नेसमेत 
उ�लेख गरी वारदात नभएको भनी Hostile रहेको 
दिेखए तापिन सा�ीको मौकाको कागज, �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट वारदात �थािपत भएको 
दिेख�छ । पीिडतले होह�ला गरपेिछ साथी शारदा िसंह 
र घर मािलक सनुीताले थाहा पाई टच�लाइट बा�दै 
बािहर आएपिछ टच�को उ�यालो दखेी �ितवादीले 
करणी गन�स�म नपाएको र भागी गएको अव�था 
दिेख�छ । मौकाको जाहेरी र पीिडत तथा अ�य 
�यि�ह�को कागज िववरणह�बाट करणीस�ब�धी 
वारदात पिु�ट भएको दिेखयो । यस�कार मािथ उ�लेख 
ग�रएबमोिजम करणीको उ�ोगस�म ह�न गएको अव�था 
िव�मान दिेखने ।

जबरज�ती करणीको अपराध सामा�य 
�कृितको अ�य अपराधज�तो होइन । जबरज�ती 
करणीको अपराधमा पीिडतको शारी�रक, मानिसक 
र मनोवै�ािनक जनु �ित ह��छ, �यो अपूरणीय 
ह��छ । यसबाट पीिडतको �वत�� मानवीय अि�त�व, 
मान, स�मान र उसको �यि�गत एवम् सामािजक 
�ित�ठा, मानमया�दा र मानवीय अि�मता लिुटएको 
ह��छ । उसको �वत�� अि�त�व नै खि�डत भएको 
ह��छ । �यसमा पिन वष� १२ क� बािलकािसत करणी गन� 
खो�न ु �वयम् मा ग�भीर �कृितको अपराधको �ेणीमा 

पन� । �ितवादीले पीिडत प�रवित�त नाम रेखालाई आफूले 
करणी गन� �यास गरकेो कुरा अ�वीकार गर े तापिन 
करणीको मनसायले पीिडत सिुतरहेको �थानमा गई 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी  उ�ोगको कसरु  गरकेो  
पिु�ट भई राखेकोले पीिडतको मौकाको कागज िववरण र 
�वा��य परी�णबाट �ितवादीले टच� लाइटको उ�यालो 
आएको कारणले भागेको देिखदँा करणी गन�स�म 
नपाएको अव�था ह�दँा �ितवादी स�ुबा भ�ने साजन 
िसंहले जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो �थािपत 
भएकोले िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ५ नं. बमोिजमको कसरुमा सोही महलको 
३(२) नं. अनसुार ४ (चार) वष� कैद ह�ने ठहरी त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट िमित २०७०।१२।१० 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
इित संवत् २०७४ साल पसु २४ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-०२१३, कैदी भागे 
भगाएको, लोकबहादुर बोहरा िव. नेपाल सरकार 

�हरी जवान िदलबहादरु टमटालाई ए�लै 
र कुनै �कारको हातहितयार नबोिकएको िनह�था 
ि�थितमा �यान म�ुामा सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय भएका कैदीको साथ लगाई पठाएको 
देिखयो । यसरी कैदीलाई पठाउने स�ब�धमा यी 
�ितवादी लोकबहादरु बोहरा आफू कारागार सरु�ा 
गाड�मा काय�रत रहेको एक ह�ता मा� भएकोले �यहा ँ
ब�दा आ�ना सहकम� लगायतलाई सो�दा िनज 
कैदी दीपकबहादरु िसंहको चालचलन सामा�य 
िथयो । िनज कैदी नाइकेसमेत भएको कारणबाट 
िनजलाई िबनाहतकडी बािहर ल�ने गरकेो छ भ�ने 
कुराको जानकारी पाएपछी िनज देव भ�ने दीपकबहादरु 
िसंहको आखँा उपचारको लागी पने� च�मा से�टरमा 
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लिग �याउन प� िदएको िथयो । सोही प�का आधारमा 
हव�दार मेजरले िनज पनुरावेदक �ितवादी कारागार 
सरु�ा �मखु भएकाले कैदीलाई उपचार गराउन लैजाने 
स�ब�धमा सो�दा पिहले के कसरी पठाउने गरकेो िथयो 
�यसरी नै पठाउन ु भनी आदशे गरकेो दिेखयो । �.ह. 
गणेशबहादरु च�दलाई “पिहले कसरी पठाउने गरकेो िथयो 
�यसरी पठा” भनी आदेश िदएको देिखएबाट �ितवादी 
लोकबहादरुले कारागार सरु�ाका लािग खिटएको �हरी 
टोलीको इ�चाज�को �पमा काया�लयमा खिटएकोले उ� 
कैदीलाई भगाउनेस�मको काय�मा िनजको पिन संल�नता 
रहेको दिेखन आउने । 

सरु�ा इ�चाज� ज�तो संवेदनशील पदीय 
िज�मेवारीमा रहेका लोकबहादरु बोहोराले कैदी 
दीपकबहादरु िसहंलाई कैदबाट भा�न नस�ने गरी 
स�पूण� सरु�ा �ब�ध िमलाउन ु पन�मा सो िमलाउन 
नसकेको काय�लाई कसरु गरकेो मा�न ु पन� ह�न 
आउछँ । य�तो अव�थामा िनजको काय� कसरुज�य 
भएकोले िनजलाई कसरुअनसुारको सजाय पाउन ु पन� 
�याय एवम् द�डको मा�य िस�ा�त हो । िनज �ितवादीले 
कैदीलाई थुनाबाट कैदबाट भा�न नस�ने गरी स�पूण� 
सरु�ा �ब�ध िमलाउन ु पन�मा सो िमलाउन नसकेको 
त�य िनिव�वाद �थािपत भएको छ । य�तो अव�थामा 
�ितवादी लोकबहादरु बोहोरालाई थनुाबाट भागे भगाएको 
कसरुमा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(१)(ग) 
बमोिजम सजाय गनु� अ�यथा मा�न नसिकने ।

तसथ�, �ितवादीह� लोकबहादरु बोहरालाई 
कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(१)(ग) बमोिजम 
६ मिहना कैद �.२००।– ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०७०।११।५ को फैसला केही उ�टी भई पनुरावेदक 
�ितवादी लोकबहादरु बोहोरालाई  मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको १२ नं. बमोिजम �.२००।– ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
इित संवत् २०७४ साल पसु २४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CR-००४८, �यान 
मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. राजकुमार िव�कमा�

जाहेरवालीलाई घरायसी वादिववादको 
िसलिसलामा तेजाव खनाइिदएको भ�ने कुरामा 
�ितवादी अिधकार �ा�त अिधकारीसम�को बयानमा 
सािबत रही अदालमा गरकेो बयानमा भने आफूले तेजाव 
ख�याइिदएको होइन भनी इ�कारी रहेको दिेख�छ । 
पीिडतको घाउजाचँ केस फाराम हेदा� जाहेरवालीको घाटँी 
तथा पाखरुामा समेत Acid Burnt भनी उ�लेख भएको 
र पीिडतको बाया ँकानको स�ुने शि� हरण भएको भनी 
उ�लेख भएको पाइ�छ । उ� त�यलाई अनसु�धानको 
�ममा बिुझएका मािनसह�को बकप�ले समेत पिु�ट 
ग�रिदएको दिेख�छ । यसरी हेदा�  �ितवादी राजकुमार 
िव.क.ले आ�नै �ीमती जाहेरवाली िसता िव.क.लाई 
तेजावले आ�मण गरी घाइते बनाई अङ्गभङ्ग 
कुटिपटस�ब�धी कसरु गरकेो पिु�ट ह�न आउने ।

फौजदारी िविधशा�को मा�य िस�ा�तअनसुार 
�यान मान� उ�ोगस�ब�धी अपराधलाई अपूण� अपराधको 
�ेणीमा रािखएको ह��छ । �यान मान� उ�ोगको कसरु ह�नको 
लािग �यानमान� आपरािधक मनसायले आपरािधक काय� 
गरकेो ह�नपुद�छ तर ते�ो प�को उपि�थितबाट सिृजत 
ह�त�ेपले उ� आपरािधक काय�बाट आपरािधक 
मनसायबमोिजमको इि�छत प�रणाम हािसल ह�न नसक� 
�यान मन� नपाएको त�य �थािपत ह�नपुन� ।

��ततु म�ुामा �ितवादी राजकुमार िव.क.ले 
तेजावले जाहेरवालीलाई �हार गरकेो भए पिन कुन 
�य�तो ते�ो प�को त�काल उपि�थितको कारण 
पीिडतको �यान मन� नपाई अङ्गभङ्ग मा� ह�न 
गएको हो भ�ने कुरा व�तिुन�ठ�पमा पिु�ट ह�नसकेको 



40

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, असार - २

दिेखदँैन । पीिडतको घाउ जाचँ केस फाराममा Whether 
fatal or not भ�ने महलमा not भनी उ�लेख भएको 
र पीिडतको अव�था Normal भनी जिनएको देिखदँा 
�ितवादीको काय�ले पीिडत जाहेरवालीको मन�स�मको 
अव�था उ�प�न भएको भ�ने देिखदँैन । �ितवादीको 
तेजाव �हारस�ब�धी काय� मानवतािवपरीत ह�ने एउटा 
गि�भर फौजदारी आपरािधक काय� भएको देिखए तापिन 
पीिडतलाई मान� उ�े�यले नै उ� काय� भएको िथयो भ�ने 
व�तिुन�ठ िव�वसनीय आधार िमिसलबाट दिेखदँैन । 
तसथ� �ितवादी राजकुमार िव�वकमा�ले पीिडत िसता 
िव.क.लाई तेजाव �हार गरी अङ्गभङ्ग कुटिपटको 
अपराध गरकेो देिखए तापिन �यान मान� उ�ोगको 
कसरु गरकेो भ�ने त�य पिु� ह�न नआएकोले िनज 
�ितवादी राजकुमार िव.क.लाई �यान मान� उ�ोगको 
कसरुस�ब�धी अिभयोगबाट सफाइ िदने ठहर गरी िनज 
�ितवादीले पीिडतको बाया ँकानको स�ुने शि� हरण ह�ने 
गरी अङ्गभङ्ग कुटिपटको कसरु गरकेो ठहर गरी िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, कुटिपटको महलको २ नं.को 
कसरुमा ६ नं. बमोिजम ४(चार) वष� कैद र �.२५००।- 
(दइु हजार पाचँ सय) ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६७।१०।२६ को 
फैसला िमलेको दिेखदँा सदर  ह�ने । 
इजलास अिधकृतः तेजबहादरु खड्का
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CR-१०५७, ��ाचार, 
दशमीकुमारी राजवंशी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले �ा� गरकेो �माणप� जारी गन� 
सं�था िवहार सं�कृत िश�ा वोड�  पटनाले िदनाङ्क 
२१।३।१३ को प�साथ पठाएको �माणीकरण बेहोरामा 
यी �ितवादीले �ा� गरकेो �माणप� गलत भएको भनी 
लेखी पठाएपिछ उ� बोड�को सो कुरालाई �माणमा िलन ु
नै पन� ह��छ । सो �माणीकरण बेहोरालाई �ितवादीले 

अ�यथा �मािणत गन� नसकेको अव�थामा िनजको 
�माणप� न�कली भएको पिु� ह�ने ।

�ितवादी दशमी कुमारी राजवंशीले आफूले 
िवहार सं�कृत िश�ा वोड� पटनाबाट सन् १९९१ मा 
“म�यमा” (एस.एल.सी.) परी�ा पास गरकेो र उ� परी�ा 
च��शेखर �ाथिमक सह मा�यािमक सं�कृत िव�ालय 
पंचपहाड मकडा (गोडडा) बाट जाचँ िदई उ�ीण� गरकेो 
भनी िव.स. २०५५।४।८ मा कृिष िवकास ब�कमा सेवा 
�वेश गदा� पेस गरकेो देिखएबाट सो बेला ि�याशील 
रहेको ऐन, अथा�त् ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ नै 
िनजको हकमा लागू ह�ने दिेखयो । यसरी �ितवादी 
दशमी कुमारी राजवंशीले न�कली �माणप� पेस गरी 
कृिष िवकास ब�कको लेखापाल पदमा िनयिु� पाएको 
देिखएबाट िनजलाई आरोिपत कसरुमा सजाय गन� गरी 
िवशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
निम�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट �ितवादी दशमी कुमारी राजवंशीले न�कली 
एवम् झठुा शैि�क यो�यताको �माणप� पेस गरी सािबक 
���ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु 
गरकेो दिेखएकोले िनजलाई सोही ऐनको दफा १२ र 
२९(२) बमोिजम �.५००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७१।७।२७ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल पसु २६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०६७-CI-०२००, कुत िदलाई 
मोही िन�काशन, कण�बहादुर नेवासमेत िव. �भा मान�धर
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िववादको िक.नं.१३० को ज�गामा हक बेहकको 
स�ब�धमा िववाद परी ियनै वादी �ितवादीका बीचमा 
चलेको सो म�ुामा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०५७।११।२९ 
मा भएको फैसलाउपर पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
ियनै वादीको पनुरावेदन परी उ� अदालतबाट स�ुको 
फैसला उ�टी गरी वादीह�को हक कायम ह�ने ठह�याएको 
िमित २०५९।६।०१को फैसलाउपर यी �ितवादीको 
यस अदालतमा पनुरावेदन परी िमित २०६३।५।१३ 
मा भएको अि�तम फैसलाबाट मा� उ� ज�गामा यी 
वादीह�को हक �थािपत भएको भ�ने देिखन आउने । 

२०५२ सालमा मोहीले कुतबाली बझुाएन 
भनी दाबी िलदँाका अव�थामा िववािदत ज�गामा      
हकबेहकको ��न िवचाराधीन रहेको देिखएको र सोही 
�ममा ��ततु म�ुामा स�ु कारवाहीमा नै म�ुतबी रही 
उ� हक बेहकको ��नमा िमित २०६३।०५।१३ 
मा भएको फैसलाप�ात् मा� िन�पण गन� सिकने भई 
स�ु भूिमसधुार काया�लयबाट िमित २०६४।९।१० 
मा फैसला ह�दँाका बखत भूिमस�ब�धी ऐन,२०२१ 
मा उ� २०५३।९।२४ मा भएको चौथो सशंोधन 
र २०५८।१०।२५ मा भएको पाचँ� संशोधनसमेत 
ि�याशील अव�थामा रहेको देिखएकोले सो समयमा 
उ� ज�गामा मोही आधा ज�गाको ज�गाधनी रहेको भ�ने 
दिेखन आउने । 

वादी दाबीको ज�गाको २०५२ सालको 
बालीस�म भराइिदने एवम् मोही िन�काशन ह�न 
नस�ने ठह�याई स�ु भूिमसधुार काया�लयबाट भएको 
फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला िमलेकै देिखन आउने । 

तसथ� उपयु��बमोिजम िववेिचत आधार 
�माणसमेतबाट िववादको ज�गाको २०५२ सालको 
कुतबाली िदलाई मोही िन�काशन नह�ने ठहर गरकेो स�ु 
भूिमसधुार काया�लयबाट िमित २०६४।९।१० मा भएको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 

२०६६।७।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभुम् ।
 § ०६७-CI-०१९७, कुत िदलाई मोही 

िन�काशन, कण�बहादुर नेवासमेत िव. �भा 
मान�धर
 § ०६७-CI-०१९८, कुत िदलाई मोही 

िन�काशन, कण�बहादुर नेवासमेत िव. �भा 
मान�धर
 § ०६७-CI-०१९९, कुत बझुाई मोही िन�काशन, 

कण�बहादुर नेवासमेत िव. �भा मान�धर
 § ०६७-CI-०२०१, कुत बझुाई मोही िन�काशन, 

कण�बहादुर नेवासमेत िव. �भा मान�धर
२

मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-CR-०२२९, ०८०९, 
०७२-CR-१०४६, १४७७, कत��य �यान, ए�सन 
भ�ने य�बहादुर बुढाथोक�समेत िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. अ�मरबहादुर महतरासमेत, 
अ�मरबहादुर महतरासमेत िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. सव�िजत बुढाथोक�समेत

मतृक पूण�बहादरु यरीलाई �हरी िनय��णबाट 
िलई कुटिपट �हार ग�रएको �थानमा मौजदु रहेका 
यी �ितवादीह�ले मतृकलाई हातपात केही नगरी 
हेरी मा� रहेको देिखएकोले यी �ितवादीह�उपर उ� 
कसरुमा उ� १७(३) नं. बमोिजम सजाय ह�ने अव�था 
िव�मान रहेकै देिखदँा यी �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई स�ु स�यान िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।१२।१९ मा भएको फैसला उ�टी गरी 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम तजिबजी 
३ वष� कैद ह�ने ठह�याएको सो हदस�मको उ� पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुको िमित २०७०।२।६ को फैसला 
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िमलेकै दिेखन आएकोले यी �ितवादीह� अ�मरबहादरु 
मह�रा, िहरालाल बढुाथोक� र फ�बहादरु पनुको हकमा 
उ� पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट भएको सो 
हदस�मको फैसला सदर ह�ने ।

मतृकलाई  �ितवादीह�बाट सामूिहक �पमा 
कुटिपट ह�दँाका बखत यी �ितवादीह�म�येका ए�सन 
भ�ने य�बहादरु बढुाथोक�को उमेर १९ वष�, शेरबहादरु 
बढुाथोक�को उमेर २४ वष�, िभमबहादरु मह�राको 
उमेर १८ वष�, �ेम घत�को उमेर १८ वष� र सव�जीत 
बढुाथोक�को उमेर १७ वष�को रहेको दिेखन आएकोले 
िनज �ितवादीह�को उ� उमेरसमेतका आधारमा 
उ� घटना�मको मनोवै�ािनक असर सो उमेरका 
िहसाबले पिन त�काल �भाव पान�स�ने दिेखएको 
छ । उपयु�� वारदात ह�दँाको अव�था, प�रि�थित तथा 
�ितवादीह�को उमेर समूहसमेतलाई म�येनजर रा�दा 
यी �ितवादीह�का हकमा कानूनबमोिजम ह�ने उ� 
सजाय गदा� चक� पन� दिेखएको र यी �ितवादीह�लाई 
१० वष� कैद गदा� पिन कानूनको मकसद पूरा ह�ने अव�था 
दिेखन आएको ह�दँा यी �ितवादीह� ए�सन भ�ने 
य�बहादरु बढुाथोक�, शेरबहादरु बढुाथोक�, भीमबहादरु 
महतरा, सव�िजत बढुाथोक� र �ेम घत�लाई मलुकु� ऐन 
अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम १०(दश) 
वष� कैद ह�ने गरी सजाय गनु�  मनािसब देिखएकोले 
िनज �ितवादीह� ए�सन भ�ने य�बहादरु बढुाथोक�, 
शेरबहादरु बढुाथोक�, िभमबहादरु मह�रा, �ेम घत� र 
सव�जीत बढुाथोक�लाई जनही १० वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७४ साल भदौ १ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-CR-०२७८, ०२७९, ०७२-RC-
००५२, कत��य �यान, िज�नत खातुन िव. नेपाल 
सरकार, हिबब िमया िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार 

िव. नङ्�ा भ�ने सिफद साफ� िमया
िमिसल संल�न कुनै पिन �करणबाट यी 

�ितवादी सिहद सािफको यो य�तो तरीकाबाट संल�न 
रहेको भनी व�तिुन� आधार �माणबाट समथ�न ह�न 
आएको नदेिखएबाट िनद�ष रहेको दिेखन आयो । 
यी �ितवादी आरोिपत कसरुमा इ�कार रहेको र उ� 
इ�कारीलाई मािथ उि�लिखत आधार र कारणह� 
समेतबाट िनज �ितवादीले अिभयोग मागदाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो भ�ने कुरा िव�सनीय तवरबाट वादी प�ले 
पिु� गन�समेत नसकेको अव�थामा यी �ितवादी सिहद 
साफ�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहराई 
भएको सनुसरी िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न नसिकने ।

घटना�थल लासजाचँ मचु�ुका, बरामदी 
मचु�ुका, िकटानी जाहेरी, व�तिु�थित मचु�ुका, एवम् 
घटना िववरण कागजका मािनसह�ले लेखाइिदएको 
बेहोरा, सह�ितवादी िज�नत खातनु र नङ्�ा भ�ने सिफद 
साफ�समेतले यी �ितवादीसमेतलाई पोल गरी गरकेो 
एकै िमलानको मौकाको बयानसमेतबाट मतृक सगरुी 
खातनुलाई मान�मा यी �ितवादीको पिन सि�य संल�नता 
रहेको त�य िमिसल संल�न अ�य �माणह�बाट समेत 
पिु� भइरहेको अव�थामा िनज �ितवादीले िलएको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । �ितवादी 
हिबब िमयालाई आरोिपत कसरुमा ज�मकैद ठह�याई 
भएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसला 
�यायसङ्गत नै देिखएबाट अ�यथा भ�न सिकने अव�था 
देिखन नआउने । 

�ितवादीह� िज�नत खातुन, हिबब 
िमयां र नङ�ा भ�ने सिफद साफ�ले आफूउपरको 
िकटानी जाहेरी र अिभयोगलाई व�तिुन� �माण�ारा 
ख�डन गन�सकेको िमिसल संल�न �माणह�बाट 
देिखएन । रिसद ढोडाई भ�ने समसलु िमयासमेत भई 
सिहद साफ�क� का�छी �ीमती निसमा भ�ने सगरुी 
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खातनुलाई मारकेा हौ ँ भनी आरोिपत कसरुमा सािबत 
रही बयान गन� �ितवादी िज�नत खातनु र नङ�ा भ�ने 
सिफद साफ�म�ये िज�नत खातनुले अ�दलु रिसद, 
हिबब िमया, समसल साफ� भई सगरुीलाई मारकेो 
भनी अ�दलु रिसदले बताएको भनी अदालतमा गरकेो 
बयानसमेतका आधार र िमिसल संल�न �माण�ारा यी 
�ितवादीह� हिबब िमया, िज�नत खातनु र नङ्�ा भ�ने 
सिफद साफ�समेत भई सगरुी खातनुलाई कत��य गरी 
मारी बोरामा हाली सनुसरी खोलाको बाधँ छेउमा फाली 
भागेको कुरा पिु� ह�न आएको दिेखदँा यी �ितवादीह� 
हिबब िमया, िज�नत खातनु र नङ्�ा भ�ने सिफद 
साफ�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी भएको सनुसरी 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको फैसला िमलेकै दिेखने ।

अतः मािथ उि�लिखत एवम् िववेिचत आधार 
�माणबाट समेत फरार �ितवादी रतैनु खातनु, ढोडाई 
भ�ने समसूल िमया र र�का भ�ने रौनक भ�ने अ�दलु 
रिसदको हकमा मलुतबी राखी अ�य �ितवादीह�को 
हकमा �ितवादी सिहद साफ�ले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने र �ितवादीह� हिबब िमया, िज�नत 
खातनु र नङ�ा भ�ने सिफद साफ� िमयांलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरी भएको सनुसरी िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०७२।८।१० को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । साधकको रोहमा �ितवादी 
नङ्�ा भ�ने सिफद साफ� िमयाको हकमा समेत मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गीता �े�ठ
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल जेठ २१ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-CR-०८३३, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. कमल माझीसमेत

�ितवादी िनरक िब�ले �हरीमा भएको बयान 
�वइ�छाको होइन �हरीले लेखेर �याएको बयान 
कागजमा कुटिपट गरी जबरज�ती सिहछाप गराएको 
भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही अदालतमा बयान 
गर े तापिन िनजले मौकामा अनसु�धान अिधकृतसम� 
गरकेो बयानमा मतृकलाई एकपटक हातले हानेको भनी 
लेखाएको दिेख�छ । सहअिभय�ु िवनोद माझीसमेतले 
�ितवादी िनरक िव� वारदात�थलमा उपि�थत भई 
मतृकलाई खाली हातले �योग गरकेो भनी पोल गरी 
बयान गरकेो पाइ�छ । सहअिभय�ुह�ले वारदातमा 
सगँसाथ रहेको भनी पोल गरी बयान गरकेो एवम् मौकामा 
उपि�थत मािनसह�ले समेत िनज वारदात�थलमा 
रहेको भनी कागज ग�रिदएको दिेख�छ । मौकामा गरकेो 
बयान कुटिपट गरी गराएको भए समयमा नै �यादथपको 
�ममा अदालतमा िनवेदन िदनपुन�मा िनवेदन िदएको 
देिखदँैन । के कुन प�रव�धबाट कसरु �वीकार गनु�  
परकेो भ�ने कुरा अदालतमा समेत भ�न नसकेको 
ि�थितमा यी �ितवादीलाई अनसु�धान अिधकारीसम� 
इ�छािवपरीत बयान गराएको त�य �माणबाट दिेखन 
नआएको र िनजको सो सािबती बयान िमिसल संल�न 
�माण कागजातबाट समिथ�त ह�न आएको देिखदँा िनजले 
अनसु�धानको �ममा �य� गरेको भनाईलाई अ�यथा 
भ�न निम�ने भई सो �वीकारोि�लाई िनजका िव�� 
�माणमा िलन िम�ने नै देिखने ।

�ितवादी िनरक िब�को घर एवम् िनजको 
सगँसाथबाट कुनै िचजव�तसुमेत बरामद भएको 
देिखदँैन । मतृकको टाउको तथा मखुमा धा�रलो 
हितयारले कािटएको चोट दिेखनकुो साथै मतृकको 
घाटँीलगायतका भागमा �वाल परकेो घा चोट �प� 
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दिेखएको, मतृकको फोटो तथा लास �कृित मचु�ुकामा 
उि�लिखत मतृकको शरीरमा रहेका चोटह� र म�ृयकुो 
कारण “Haemothorax Leads to Mechanical 
Asphyxia” भ�ने शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख 
भएकोसमेतका सबतु �माणह�बाट मतृकको म�ृय ु
कत��यबाट भएको समिथ�त ह�न आएको देिखई 
�ितवादीम�येका िवनोदकुमार माझी, रमेशकुमार िव.क. र 
गणेशबहादरु िव.क.लाई जनही ज�मकैद ह�ने सजायसमेत 
भएको देिख�छ । यी �ितवादीको वारदात�थलमा 
उपि�थत भएको भ�ने िनजले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान, सहअिभय�ुले वारदातमा 
सगँसाथ रहेको भनी पोल गरी गरकेो बयान एवम् मौकामा 
उपि�थत मािनसह�ले ग�रिदएको कागजसमेतबाट 
�ितवादी िनरक िव�ले कुनै पिन हातहितयारको �योग 
गरकेो भ�ने नदेिखएको एवम् िनजले मौकामा अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो बयानमा मतृकलाई एक पटक 
हातले हानेको भनेता पिन अदालतमा इ�कारी रहेको 
पाइएको ह�दँा िनजले छुट्याउने काय� नगरी मतृकलाई 
औषिध उपचार गराउनपुन� तफ� समेत नलागी घाइते 
अव�थामा छोडेको भ�ने देिखदँा िनज �ितवादी िनरक 
िव�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १७(३) 
नं. बमोिजम ३ (तीन) वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको फैसला िमलेकै देिखने । 

�ितवादीह� कमल माझी र उदयराम िव.क.को 
हकमा िवचार गदा� िनजह�ले मौकामा अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतमा समेत कसरुमा पूण�तः इ�कार 
रही बयान गरकेो देिख�छ । अ�य �ितवादीह�ले सो 
वारदातमा यी �ितवादीह�को संल�नता िथयो भनी 
कहीकँतै पोल गरकेो पाइदँैन । अदालतमा बकप� गन� 
जाहेरवाला पहलिसंह पनुले समेत रशेम माझीले �हार 
गरकेो खकुुरीबाट मतृकको म�ृय ु भएको भनी बकप� 
गरकेो एवम् �हरीमा कागज गन� मािनसह�ले समेत यी 
�ितवादीह�को संल�नता रहेको भनी कहीकँतै उ�लेख 
गरी लेखाएको नदेिखदँा िनज �ितवादीह� िव��को 

अिभयोग दाबी पिु� ह�नसकेको देिखन नआएबाट िनज 
�ितवादीह� कमल माझी र उदयराम िव.क.ले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तबाट भएको फैसला िमलेकै दिेखने ।

अतः मािथ उि�लिखत िववेिचत आधार र 
�माणसमेतबाट �ितवादीम�येका िनरक िव�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. बमोिजम ३ 
(तीन) वष� कैद सजाय ह�ने, अ�य �ितवादीह� कमल 
माझी र उदयराम िव.क.ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट िमित 
२०७२।०३।०७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ४ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-CR-०३८२, कत��य �यान, तुइलकृ�ण 
काय�थ िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले मतृक सनुकेशरी काय�थलाई 
कत��य गरी माेको त�य िनजको अदालत तथा अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो सािबती बयान, �ितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी परी जाहेरी �यहोरालाई समथ�न 
गरीजाहेरवालाले गरकेो बकप�, मतृकको पो�टमाट�म 
�रपोट� , मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले अदालतसम� 
गरकेो बकप�समेतबाट समिथ�त भएको दिेखदँा �ितवादी 
तइुलकृ�ण काय�थले आ�नो भाउजू सनुकेशरी 
काय�थलाई िपकको िबडले क�चट र टाउकोमा �हार 
गरकेो कारणबाट िनज �ितवादीकै कत��यबाट म�ृय ुभएको 
त�य �थािपत ह�न आयो । तसथ�, �ितवादी तइुलकृ�ण 
काय�थलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१ र १३(३) नं. अनसुारको कसरुमा सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।६।१२ मा 
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भएको फैसला िमलेकै देिखदँा पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

म�ुाको स�पूण� त�यह�को िव�ेषण गरी हेदा�  
मतृक र �ितवादी देवर भाउजू नाताको भई आ�नो 
भाउजूलाई मानु�पन� कुनै कारण र अव�था नदेिखदँा 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� दिेखदँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
महलको १८८ न�बरबमोिजम �ितवादीलाई १२ (बा�) 
वष� कैद सजाय गदा� पिन �यायको म�सद पूरा ह�ने । 

अतः मािथ उि�लिखत िववेिचत आधार र 
�माणसमेतबाट �ितवादी तइुलकृ�ण काय�थलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) नं. 
अनसुारको कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०७२।०६।१२ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने र कैदको हकमा मलुकु� ऐन, 
अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम १२(बा�) वष� कैद ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७२-CR-०९१३, जालसाज, 
दउेमती दमाई िव. सुरज म�लसमेत 

�ितवादीको हकको �ोत नै जालसाज भई बदर 
भएको अव�थामा सोही �ोतबाट �ा�त भएको ज�गाको 
िलखतको हकमा हद�याद बाधक ह�न नस�ने भनी यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त तथा संवत् २०६६ 
सालको द.ुफौ. नं. ८६ को जालसाज म�ुाको िफरादप� 
हद�यादिभ� दायर भएको भनी िमित २०६६।८।३ मा 

पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट �या�या गरकेोमा 
पनुः सोही अदालतबाट सोही जालसाज ठह�रएको 
ज�गाको पनुः हक ह�ता�तरणसगँ स�बि�धत ��ततु 
िफरादप� हद�याद नाघी दायर भएको भनी िमित 
२०७०।१२।२६ मा खारजे गन� गरी फैसला भएको 
देिख�छ । एकै अदालतबाट एकै िवषयव�तकुा स�दभ�मा 
फरकफरक िनण�य ग�रदँा इ�साफमा एक�पता कायम 
ह�नसकेको दिेखएन । एकै िवषयव�तमुा एकपटक िनण�य 
भई अदालतको �ि�टकोण �य� भइसकेपिछ �यसलाई 
मा�नपुछ�  भ�ने फैसला ि�थरताको िस�ा�त (Stare 
decisis)को समेत पालना भएको नपाइने ।

िज�ला कैलाली, साडेँपानी गा.िव.स. वडा 
नं. ८ िक.नं. १६९ ज.िव.१–६–० को ज�गा नरबहादरु 
दमाईबाट शेरबहादरु बमले राजीनामा गरी िलएको िलखत 
जालसाजी ठहरी अि�तम भएकोमा सोही िलखतका 
आधारमा �ा�त भएको ज�गा िदने खेमबहादरु म�ल र 
िलने अजम िसंह म�ल भई िमित २०४०।७।१३ को 
र.नं. २२८ को िलखतको मूल �ोत नै जालसाज ठहरी 
अि�तम भएको अव�थामा सोही िलखतको ज�रयाबाट 
तयार भएको िलखतको स�ब�धमा हद�याद आकिष�त 
नह�ने अव�थामा हद�यादको पनुः �या�या गरी खारजे 
गन� गरकेो फैसला िमलेको नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणका आधारमा 
िमित २०६६।८।३ मा त�कालीन पनुरावेदन अदालत, 
िदपायलले हद�यादिभ� िफरादप� दायर भएको भनी 
�या�या गरकेोमा पनुः सोही अदालतबाट िफरादप� 
हद�याद नाघी दायर भएको भनी  खारजे गन� गरकेो िमित 
२०७०।१२।२६ को फैसला िमलेको नदेिखदँा बदर गरी 
िदएको छ । अब जो जे ब�ुन ुपन� हो बझुी कानूनबमोिजम 
ठहर फैसला गनु�  भनी उ�च अदालत, िदपायलमा 
उपि�थत प�ह�लाई ता�रख तोक� पठाइिदने । 
उपरिज��ारः िशवलाल पा�डे
इित संवत् २०७४ साल जेठ १६ गते रोज ३ मा शभुम् ।
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यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्:

 § ०७२-CR-०९११, जालसाज, दउेमती 
दमाई िव. जगतबहादुर गु�ङसमेत 

 § ०७२-CR-०९१२, जालसाज, दउेमती 
दमाई िव. सुरज म�लसमेत

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-०९८४, कत��य 
�यान, अन�तबहादुर मगरसमेत िव. नेपाल सरकार

मतृकको शरीरमा धेर ैठाउमँा धेर ैघाउ चोटह� 
रहे भएको कुरा लासजाचँ �कृित मचु�ुका एवम् पो�माट�म 
�रपोट�बाट देिखन आउछँ । यसबाट मतृकलाई काठको 
िकलाका अलावा ढुङ्गाको पिन �हार भएको कुरालाई 
पिु� गद�छ र ढुङ्गासमेतले हानेको भ�ने �ितवादीह�को 
बयान कथन लासजाचँ एवम् पो�माट�म �रपोट�बाट 
दिेखएका घाउचोटबाट समिथ�त रहेको पाइ�छ । यी दवैु 
�ितवादीह�ले मतृकलाई कत��य गरी मारकेा ह�न् भनी 
जाहेरवालालगायत बिुझएका मािनसको कागज रहेको 
पाइ�छ । उ� जाहेरी तथा कागज अदालतको बकप�बाट 
पिन समिथ�त छ । िववाद झगडा र घटनाको जड नै यी 
�ितवादी ितलबहादरु रहेको देिखनकुो साथै सोही 
ज�रयाको कारणबाट नै उि�लिखत आधार �माणबाट 
�ितवादी अन�तबहादरु मगरले मतृक दलबहादरुलाई 
काठको िकलो तथा ढुङ्गाले �हार गरकेो र �ितवादी 
ितलबहादरु मगरले ढुङ्गाले मतृक दलबहादरुलाई हानी 
िनज दवैु जनाले �हार गरकेो चोटको कारणले मतृकको 
म�ृय ुभएको देिखदँा पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा गनु�पन� देिखन नआउने । 

तसथ� िववेिचत आधार र कारणबाट �ितवादी 
अन�तबहादरु मगर तथा �ितवादी ितलबहादरु मगरले 
दलबहादरु बढुालाई कत��य गरी मारी मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १ नं.िवपरीत १३(३) नं. बमोिजमको 

कसरु गरकेोमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम दवैु �ितवादीलाई 
ज�मकैद गनु�पन�मा �ितवादी अन�तबहादरु मगरलाई 
ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद र 
�ितवादी ितलबहादरु मगरलाई �यानस�ब�धीको 
१७(३) नं. बमोिजम ३ वष� कैद ह�ने भनी दैलेख िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी दवैु �ितवादीह� 
अन�तबहादरु मगर तथा ितलबहादरु मगरलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित 
२०७१।८।२८को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी ितलबहादरु मगर र मतृक एवम् 
�ितवादी अन�तसगैँ र�सी िवयर खाई सगँै िहडँी घरतफ�  
जादैँ गदा� िववाद भई �ितवादी अन�तले िकलाले 
�हार गरपेिछ मरणास�न अव�थामा रहेको मतृक 
दलबहादरुलाई बोक� खोलामा फाली ढुङ्गाले �हार गरकेो 
अव�था दिेखन आएबाट यी �ितवादीह�ले त�काल 
भएको झगडामा गाई बा�ँने िकलो तथा ढुङ्गासमेतले 
�हार गरी हानी मतृक दलबहादरु बढुालाई मारकेो 
अव�था देिखएको, िनजह�ले र�सी िवयर खाएको 
सरुमा घटना वारदात घिटत ह�न पगेुको देिखएको, मान� 
योजना तयारी नरहेको, �ितवादी अन�तबहादरु मगरले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� वारदातको इितवतृ बताई 
सोलाई अदालतमा समेत �वीकार गरी �याय िन�पण 
गन� �ि�यामा सहयोग गरकेो दिेखएको र अका� �ितवादी 
ितलबहादरुले ढुङ्गालेस�म �हार गरकेो घटना ह�दँाको 
प�ृभूिम, अव�था र प�रि�थितसमेतको अव�थालाई 
िवचार गदा� स�ु अदालतले �यानस�ब�धीको १३(३) 
नं. बमोिजम गन� गरकेो सजाय चक� पन� देिखदँा 
�ितवादी अन�तबहादरु मगरलाई �यानस�ब�धीको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय नगरी १२ 
(बा�) वष� कैद र अका� �ितवादी ितलबहादरु मगरलाई 
पिन �यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय नगरी १० (दश) वष� कैद ह�न मनािसब ह�ने देिखदँा 
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अ.ब.ं१८८ नं. बमोिजम सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल भदौ  ५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-०९०३, ०७१-CR-
०९२५, ०७१-CR-०९६४ र ०७३-CR-००२५,  
मानव अपहरण तथा शरीर ब�धक, सुरशे बलामी िव. 
नेपाल सरकार, कृ�णबहादुर लामा िथङ्ग िव. नेपाल 
सरकार, र राजु सु�बासमेत िव. नेपाल सरकार, लोके�� 
राई िव. नेपाल सरकार 

��ततु वारदात �ितवादीह�ले संगिठत�पमा 
घटाएको दिेख�छ । वारदात घटाउनभु�दा अिघ 
वारदातबार े यी �ितवादीसमेत भई योजना बनाई सो 
काया��वयन गरकेो देिख�छ । अनसु�धानको �ममा 
�ितवादी कृ�णबहादरु लामा िथङ्गले २०६७।५।१३ 
गते जिडबटुीि�थत राज ु स�ुबाको पसलमा आफूसमेत 
भई जाहेरवालाको छोरालाई ऐ. १४ गते अपहरण गन� 
मत स�लाह भएको िथयो । १४ गते जिडबटुी चोकमा 
सबै जना भेट ह�दँा साथी सरुशे बलामीसगँ ट् या�सी रहेछ 
। १५ गते जाऔ ँभनी लोके��ले भनेबमोिजम स�लाह 
भयो । उ� िदन ज�री काम परकेोले आफू आउन 
नपाएको हो । िफरौती रकम बाडँी खाने मतस�लाह 
िथयो भ�ने बयान गरेको देिख�छ । उ� बेहोरालाई 
कुमार काक�समेतका सहअिभय�ुह�को अनसु�धानको 
बयानले समथ�न गरकेो देिखयो । �ितवादीम�येका कुमार 
काक�सगँ िनजको लामो प�रचय रहेको र िनज काक� यी 
�ितवादीको डेरामा समेत ब�ने गरकेो, वारदातको योजना 
१३ गते बनेको, १४ गते योजनाको काया��वयन गन� 
खोजेको तर ट् या�सी नपाएबाट १५ गतेलाई सरकेो भ�ने 
पिन कुमार काक� र यी �ितवादी कृ�णबहादरु लगायत 
अ�य �ितवादीह�को बयानको सम�मा मू�याङ्कन गदा� 
ख�ुन आउछँ । कुनै कुरा संगिठत�पमा साझा योजना 

बनाई ग�रएको छ भने घटनाको कुनै ख�डमा सहभागी 
अिभय�ुले आफूले यित मा� काय� गरकेो ह� ँ स�पूण� 
घटनामा सहभागी छैन भनी उ�मिु� नपाउने ।

जाहेरवालाको छोरा अपहरण गरी 
जाहेरवालाबाट िफरौती मा�ने र सो रकम बाडँी िलने 
खाने योजना बनेको भ�ने देिख�छ । सो योजनाका 
यी �ितवादी कृ�णबहादरु सहभागी ह�न र �ितवादी 
कुमार काक� योजनाको नाइके हो भ�ने देिखएको 
छ । कुमार काक�सगँको प�रचय, पटक पटकको भेट र 
अपहरणको योजनामा यी कृ�णबहादरुको पूण� सहभािगता 
रहेकोसमेत दिेखदँा कुनै कारणबस १५ गते ट् या�सीमा 
भेिटएनन् वा बनेपा गएका िथएनन् भ�ने कुराले िनजको 
सगंिठत अपराधमा सहभािगता िथएन भ�न निम�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले संगिठत �पमा िव�ालय 
जाने नाबालकलाई िफरौती िलने उ�े�यबाट अपहरणको 
काय� गरी अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १ नं. बमोिजम 
कसरु गरकेो देिखदँा िनजह�लाई कसरुदार ठहर गरकेो 
का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको िमित २०७०।१।२ 
को फैसला िमलेकै देिखयो । सजायको हकमा सोही 
महलको ३ नं. बमोिजम अिधकतम हद जनही १५ 
वष� कैद गरकेोस�म िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म 
स�ुको फैसला प�रवत�न गरी सोही महलको ३ नं. 
बमोिजम जनही तजिबजी १० (दश) वष� कैद सजाय 
र �.५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना ह�ने साथै 
पनुरावेदक �ितवादीह�लाई उ� महलको ७।९ नं. 
बमोिजम जनही थप ४(चार) वष� कैद सजाय गरकेो 
स�ुको फैसला सदर गन� पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०७१।४।२७को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर  
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-११३५, ०७१-
CR-१३९०, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, 
नेपाल सरकार िव. छ�बहादुर िव.क.समेत, छ�बहादुर 
िव.क.समेत िव. नेपाल सरकार

मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ४(२) ले देहायको कुनै काय� गरमेा 
मानव ओसारपसार गरकेो मािनने छ भ�ने उ�लेख 
गरी देहाय (ख) मा वे�याविृ�मा लगाउने वा शोषण गन� 
उ�े�यले कुनै �कारले ललाई फकाई, �लोभनमा पारी, 
झ�ुयाई... िवदेशमा लैजाने वा अ� कसैलाई िदने भ�ने 
�यव�था गरकेो र ऐ.ऐनको दफा २(ङ) ले शोषण भ�नाले 
दास त�ुयाउने, बाधँा बनाउने काय� स�झन ुपद�छ भ�ने 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । ��ततु म�ुामा पीिडतलाई 
�ितवादीह�ले काममा लगाई िनजको पा�र�िमक 
�ितवादीह�ले िलएको देिखएबाट उ� ऐनको दफा 
४(२) को (ख) को कसरु यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
गरकेो देिखन आएकोले आरोिपत कसरुबाट िनजह�को 
उ�मिु� पाउ ँभ�ने िजिकर यिु�सङ्गत देिखन नआउने ।

�ितवादीह�उपर मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) 
अनसुारको शोषण गन� उ�े�यले पीिडत जाहेरवालीलाई 
िवदेश भारतमा लगेको अिभयोगमा सोही ऐनको दफा 
१५(१)(च) अनसुारको कसरु कायम गनु�पन�मा दफा 
३(१)(२) को कसरुमा दफा १५(१)(क) बमोिजम 
कसरु कायम गन� गरकेो स�ु इलाम िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।१।२४ को फैसला सो हदस�म उ�टी 
गरी पनुरावेदक �ितवादीह�लाई उि�लिखत ऐनको 
दफा १५(१)(च) अनसुार जनही ५ वष� कैद गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित २०७१।७।१७ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
इित संवत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-WO-०३६७, उ��ेषण, 
फेकु हजारा दुसाध िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत

नेपाल सरकारबाट कानूनबमोिजम नै गठन 
ग�रएको सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग, रौतहटले 
�ि�या पूरा गरी उ� ज�गा िवप�ी जवािहर साह विनयाको 
नाउमँा दता� गन� िनण�य गरी सोहीबमोिजम िवप�ीले 
ज�गाधनी �माण पजुा�  िलएको देिख�छ । उ� काय� 
कानूनिवपरीत भएको हो भनी िनवेदकले कुनै �माण�ारा 
ख�डन गन�सकेको पिन देिखदँैन । यसरी कानूनबमोिजम 
गिठत सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट उ� 
ज�गा िवप�ीका नाउमँा दता� कायम गन� गरकेो िनण�यको 
हकमा यिद कानूनिवपरीत दता� नै गन� निम�ने ज�गा वा 
सकुु�बासी नै नभएको �यि�को नाउमँा दता� भएको भए 
सािधकार िनकाय मालपोत काया�लयले मालपोत ऐनको 
�यव�थाबमोिजम हेरी बझुी बदर गन�स�ने नै ह��छ । 
सो नग�रएस�म सो दता�लाई अ�यथा हो भ�न सिकने 
अव�था नदेिखने । 

वादी �ितवादीबाहेकको वेङ्गा राय र 
फेकु पासवानको नाम उ�लेख भई सोमा कलधारा 
र िपपलको सानो �ख छ भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । उ� न�सामा दिेखएका फेकु पासवान यी 
िनवेदक ह�न् भनी यिकन भ�न सिकएन । उ� म�ुामा 
सािधकार िनकाय िज�ला अदालत, रौतहटबाट नै ज�गा 
िखचोला भए नभएको वा घर बास रहे नरहेको स�ब�धमा 
िनण�य गन� नै ह�दँा यस िनवेदनबाट उ� िवषयमा िनण�य 
गनु�पन�समेत देिखन आउदँनै । �रट �े�बाट दता� गन� िनण�य 
बदर गन�लाई यी िनवेदकको हक �थािपत भइसकेको 
ह�नपुछ�  । सो भएको अव�था नदेिखदँा िनवेदकको िनवेदन 
मा�को आधारमा िनण�य बदर गन� िम�ने नदिेखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार कारणबाट सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोग रौतहटबाट िवप�ी जवािहर 
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साह विनयाका नाममा िक.नं.७७ को ज�गा दता� गन� गरी 
िमित २०५५।०७।१७ मा गरकेो िनण�य र सोबमोिजम 
िवप�ीका नाउमँा दता� पजुा�  �े�ता कायम ग�रएको 
काय�मा कानूनको �िुट भएको भ�ने नदेिखदँा उ� िनण�य 
बदर गरी उ� िक.नं.७७ को पत� ज�गा २०५५।०७।१७ 
भ�दा अिघकै अव�थामा रािखरा�न ुभनी आदेशसमेत 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन िजिकर �वीकार गन� सिकने 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदनबाट केही ग�ररहन ु पन� 
नदिेखदँा खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख २२ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-WO-०३४८, उ��ेषण, 
इ.आर.एम.सी.�ा.ली.समेत िव. सहरी िवकास 
म��ालयसमेत 

िनवेदकह�ले पेस गरकेो �प�ीकरणमा 
�ािविधक ��तावमा अ�य क�पनीह�को केही 
बुदँास�म िम�न गएको ह�नस�छ भिनएको 
दिेख�छ । यसबाट िनवेदकह�ले ��ताव पेस गदा� 
न�कल गरकेो कुरालाई आंिशक �पमा �वीकार गरकेो 
पाइयो । िनवेदकह� ज�ता उ�च �तरको �ािविधक 
िश�ा �ा�त जनशि� संल�न सं�थाह�ले ��ताव पेस 
गदा� अ� कसैको न�कल गनु�  वा सो कुरा ग�यो भनी 
आरोप ला�नसु�म पिन अ�य�त दभुा� �यपूण� र लाजमद� 
कुरा हो । यसबाट िनवेदकह� �वयम् लाई क�तो 
काय� गरछे� भनी �लानी ह�नपुन� हो । बौि�क चोरी वा 
न�कल (Plagiarism) अ�य�त आपि�जनक कुरा 
हो । य�तो काय�बाट बौि�क �े�मा ह�ने बदनामीको 
सामा�य हे�कास�म भएको भए यी िनवेदकह�ले य�तो 
द�ुसाहस नगनु�पन� ।

िनवेदकह�ले �ािविधक र आिथ�क ��ताव 
अलगअलग पेस गरकेोमा आिथ�क ��ताव खोिलएको 

भ�ने पाइदँनै । सेवाको मू�य कृि�म वा अ�ित�पध� 
�पले राखेको भ�नलाई आिथ�क ��ताव हेनु�पन� नै ह��छ । 
आिथ�क ��ताव नखोिलएको भ�नेमा िवप�ीह� सहमत 
नै दिेखएकोले कृि�म मू�यमा काम िलने कोिसस गरकेो 
भ�न सिकने अव�था रहे भएको पाइदँैन । िमिसल हेदा�  
िनवेदकले जनु नगरपािलकाको GIS Based Urban 
Map तयार गन� ��ताव पेस गरकेो छ सोमा एकभ�दा 
बढी ��तावकता�बाट ��ताव पेस गरेको ह�दँा साव�जिनक 
स�ंथालाई ख�ुला तथा �वत�� �ित�पधा�को 
लाभबाट वि�चत गरकेो वा काम बाडँफाडँ गन� काय� 
गरकेो भनी िन�चया�मक �पमा भ�न सिकने अव�था 
नह�ने ।

िनवेदकह�ले पेस गरकेो ��तावको दईु 
ख�ड अथा�त् Comments and Suggestions on 
the ToR भ�नाले परामश� िदन खोिजएको काय�को 
सीमा र अक� ख�ड Work Plan, Approach and 
Methodology आिद कुराह� गन� खोिजएको काय�सगँ 
स�बि�धत िवषय नै ह�न् भ�ने सामा�य समझको 
कुरा हो । यहा ँ GIS Based Urban Map बनाउने 
काय� िनि�चत त�रकाबाट न�सा तयार गन� िवषयसगँ 
स�बि�धत रह�छ । �य�तो परामश� सेवाको लािग बोलप� 
आ�ान ग�रएको छ भने िदन खोिजएको सेवाको काय� 
सीमा (ToR), काम�ितको �ि�टकोण वा काम गन� 
त�रका वा काय�योजनामा सारमा केही हदस�म कुराह� 
िम�नबुाट साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
६२(२)(च) मा उि�लिखत काय� ह�न गयो भनी मा�न 
नसिकने । 

जनु बोलप�को स�दभ�मा िनवेदकलाई कालो 
सूचीमा रा�न लेिखएको छ सो बोलप�को सूचना नै र� 
भएको र पनु: िमित २०७०।१२।२० मा बोलप� आ�ान 
गरी नया ँ��तावह� आ�ान गरी काम अिघ बढाइएको 
अव�था छ । यसरी दो�ोपटक ��ताव आ�ान ह�दँा 
मेचीनगर र इटहरी नगरपािलकाको लािग आफूले ��ताव 
नै नगरकेो भ�ने िनवेदकको भनाई ह�दँा जनु बोलप� 
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खोली ठे�का स�झौता गरी काय� अिघ बढाइयो सो 
काय�का िवषयमा िनवेदकको संल�नता रहेछ भ�न सिकने 
अव�था पिन नदिेखने । 

आयोजना सम�वय काया�लयले पया��त 
आधार �माणिवना हचवुाको भरमा साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ को दफा ६२(२)(च) मा उि�लिखत 
आचरणिवपरीतका काय� गरकेो भनी िनवेदक ��ताव 
दाताह�लाई �प�टीकरण सो�ने, पेस भएको ��ताव 
र� गन� र कालो सूचीमा रा�न िसफा�रस गन� गरेको र 
साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयले समेत सोही 
आधारमा कालो सूचीमा रा�ने िनण�य गरकेो देिखन 
आयो । य�तो अव�थामा आयोजना सम�वय काया�लयले 
कालोसूचीमा रा�न गरकेो िसफा�रस र सो आधारमा 
साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयले कालो सूचीमा 
रा�ने गरी गरकेो िनण�य र प�ाचार साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ को दफा ६२(२)(च) तथा कानून र �यायका 
मा�य िस�ा�तसमेत िवपरीत देिखन आउने ।

तसथ� िनवेदक ई.एम.आ.िस. क�स�ट्या�ट 
�ा.िल.समेतका क�पनीह�लाई कालो सूचीमा 
रा�नको लािग आयोजना सम�वय काया�लयले 
िमित २०७१।०१।१६ मा गरकेो िसफा�रस र सोही 
िसफा�रससमेतका आधारमा साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयले साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को 
दफा ६३(२) बमोिजम कालो सूचीमा रा�ने गरी िमित 
२०७१।०७।२१ मा गरकेो िनण�य र सोको आधारमा 
भएका कामकारबाहीह� कानूनको अि�तयारीिभ� 
रही गरकेो नदिेखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ह��छ । साथै िनवेदकह�लाई कालो सूचीबाट हटाउन ु
भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादशेको आदशे जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ण�ुसाद आचाय�
इित संवत् २०७४ साल जेठ ८ गते रोज २ शभुम् ।
यसै यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 

फैसला भएका छन्:
 § ०७१-WO-०३५६, उ��ेषण, िवजयमान 

जोशीसमेत िव. सहरी िवकास म��ालयसमेत 
 § ०७१-WO-०३६४, उ��ेषण, रमेश�वज 

ब�नेतसमेत िव. सहरी िवकास म��ालयसमेत 
 § ०७१-WO-०३६५, उ��ेषण, राजे���साद 

यादवसमेत िव. सहरी िवकास म��ालयसमेत
७

मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CR-०१०८, लाग ुऔषध, 
नेपाल सरकार िव. राजु गु�ङसमेत

�ितवादीह�ले लाग ु औषध को कसलाई 
के कित मा�ामा िब�� िवतरण गर े भ�ने त�य 
िमिसलबाट ख�ुन आएको देिखदँैन । �ितवादीह� 
लाग ु औषधका सेवनकता� ह�न् भ�ने िनजह�को 
सा�ीह�ले अदालतसम� बकप� गदा� उ�लेख गरकेा 
छन् । वादी प�ले आ�नो सा�ीह�लाई अदालतसम� 
उपि�थत गराई �ितवादीह�ले बेचिबखनको 
कारोबार गन� गरकेा भ�ने दाबीलाई समिथ�त गराउन 
सकेको पाइदँनै । यसबाट ��यथ� �ितवादीह�बाट 
बरामद भएको लाग ु औषध िब�� िवतरणका लािग 
�याएका िथए भ�ने अिभयोग दाबी यी पनुरावेदक 
वादीबाट शङ्कारिहत तवरबाट पिु� गराउन सकेको 
देिखएन । य�तो अव�थामा �ितवादीह�ले लाग ु
औषधको कारोबार गरकेोले अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न नस�ने ।

तसथ� �ितवादीह� राज ु ग�ुङ र सवुास 
भ�ने सवुास सा� मगरले बरामद लाग ु औषध िब�� 
गन� �योजनको लागी �याएको भ�ने नदेिखएको ह�दँा  
िनजह�लाई सेवनतफ�  लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(ज) बमोिजम जनही २ मिहना 
कैद र �. दईु हजार ज�रवाना ह�ने ठह�याई गरकेो 
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पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०७१।९।१३ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल भदौ २५ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-WO-०७६४, उ��ेषण 
/ परमादेश, तोयनारायण अया�ल िव. सामा�य �शासन 
म��ालयसमेत

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ 
मा भएको कानून �यव�थाबमोिजम कुनै पिन िनजामती 
कम�चारीलाई देशको भौगोिलक अव�थाको समेत 
जानकारी गराउने उ�े�यले समय समयमा स�वा 
गन� गरकेो पाइ�छ । कुनै पिन िनजामती कम�चारीले 
कुनै काया�लयमा अन�त कालस�म काय�रत रहन 
पाउन ु पछ�  भ�ने भनाई कानूनअनकूुल रहेको 
पाइदँैन । िनजामती कम�चारीको स�वा एक िनयिमत 
�ि�या हो । य�तो अव�थामा यी िनवेदक तोयनाथ 
अया�ललाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को अनसूुची १६ मा उ�लेख भएअनसुार �प�देही 
िज�ला “घ” वग�को भौगोिलक �े�मा काय�रत रहेको 
पाइयो । िनवेदक उ� िज�लामा काज वा स�वा भई 
पद�थापन भएको िमितले सामा�यतः २ वष�स�म काम 
गन� पाउने देिख�छ । य�तो अव�थामा सामा�य �शासन 
म��ालयले िनजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा १८(३) 
अनसुारको २ वष�को समयाविध नप�ुदै र िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ३६(१)(क) मा 
तोिकएको समयतािलका भ�नाले ��येक वष�को साउन 
मिहनािभ�मा स�वा गनु�पन�मा सो कानूनको उ�लङ्घन 
गरी िमित २०७१।१०।१ मा िनवेदकलाई गहृ म��ालयले 
काज स�वा गरकेो िमितले २ वष� नभई र ऐन, िनयमले 
तोकेको मिहनामा साउन मिहनािभ�मा नगरकेोले सामा�य 
�शासन म��ालयको िमित २०७२।११।१२को िनण�य 

एवम् सोको आधारमा भएको िमित २०७२।११।१३को 
प� उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ।

अतः कानूनी �यव�था, िववेिचत आधार 
र कारणह� समेतबाट िनवेदकलाई िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा १८(३) को समयाविध नप�ुदै र 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ३६(१)
(क) मा तोिकएको समय �ावण मिहनािभ� स�वा 
गनु�पन�मा सो नगरी िनवेदकलाई िज�ला �शासन 
काया�लय, �प�दहेीबाट आपूित� म��ालय वा अ�तग�तको 
काया�लयमा स�वा गन� गरकेो सामा�य �शासन 
म��ालयको िमित २०७२।११।१२ को िनण�य एवम् 
सो िनण�यको आधारमा िमित २०७२।११।१३ को प� 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  । अतः िनवेदकलाई 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(३) बमोिजम 
गहृ म��ालयको िमित २०७२।६।२४ को िनण�यले एवम् 
िमित २०७२।६।२७ को प�ानसुार िनवेदक काय�रत 
रहेको काया�लय, िज�ला �शासन काया�लय, �प�देहीमा 
कानूनले तोकेको सामा�यतः २ वष� अविध नपगुेस�मको 
लािग िनवेदकलाई पद�थापना भएको काया�लयमा नै 
कामकाज गन� िदन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः �ेम खड्का
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-WO-०१६०, उ��ेषण / 
परमादेश,  िड�लीबहादुर खड्का िव. सामा�य �शासन 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िनजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा १८ मा 
िनजामती कम�चारीलाई देशको भौगोिलक अव�थाको 
बारमेा जानकारीसमेत िदलाउने गरी ऐ.ऐनको दफा 
१८(३)मा भएको �यव�थाबमोिजम “क” “ख” “ग” र 
“घ” वग�को काया�लयमा स�वा ग�रने कानूनी �यव�था 
रहेको पाइ�छ । यी �रट िनवेदक िनजामती सेवा 
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ऐन, २०४९ को दफा १८(३) बमोिजम “क” वग�को 
भौगोिलक �े�अ�तग�त �कुम िज�लामा काय�रत रहेको 
दिेखयो । “क” वग�को भौगोिलक �े�मा काय�रत िनजामती 
कम�चारीलाई सामा�यतया डेढ वष�को काय� अविधभ�दा 
अगािड स�वा ग�रने छैन भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइने ।

�रट िनवेदकको िनवेदन माग नै आफू काय�रत 
रहेको काया�लयबाट िनजामती सेवा ऐन, २०४९को 
दफा १८(३)(क) बमोिजमको समयाविधभ�दा अगािड 
सामा�य �शासन म��ालयले स�वा गरकेोले सो 
िनण�य उ��ेषणको आदेशले खारजे ग�रपाउ ँभ�ने रहेको 
पाइ�छ । �रट िनवेदक म�यपि�चमा�चल िसचँाई िवकास 
सव-िडिभजन १ नं. �कुममा िमित २०७१।२।२९ बाट 
काय�रत रहेको दिेख�छ । िनज यस अदालतको िमित 
२०७२।५।१८ को अ�त�रम आदेशले सोही काया�लयमा 
हालस�म काय�रत रहन ुभएको छ । िनवेदकको िनवेदन 
आज इजलाससम� पेस ह�ने िदनस�म कानूनले तोकेको 
स�वा अविध (डेढ वष�को अविध) �यितत भइसकेकोले 
��ततु िनवेदनको औिच�य समा�त भएको अव�था ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६४-CI-०७९४, गठुी धम�लोप, मदन 
ह�रराज राजोपा�याय िव. िवनय आचाय�समेत

२०२५ सालको शे.व.को िलखतबाट गठुीको 
हक �ा� गरकेो भनी यी वादीले उ� शेषपिछको बकसप� 
िलखत बदर ग�रपाउ ँभनी म�ुा च�दाच�दकैो अव�थामा 
गिुठयार वनमालीको शेषपिछ गिुठयार कायम भई केही 
समय गठुी स�चालन गरकेो भए पिन उ� फैसलाबाट यी 
वादीको गिुठयारको हक समा� भएको मा�न ुपन� । 

गोिव�दराजकै नाउमँा कायम भइरहेको 

स�पि�लाई �ितवादी छोरी मैयाले िमित २०३०।१।२ 
मा घरसारमा ग�रिदएको कागजबाट �वािम�वमा िववाद 
उठाउन स�ने अव�था देिखएन । आ�नो हक कायम 
नभइसकेको अव�थाको स�पि� अ�य �यि�लाई 
ह�ता�तरण गन� िम�ने पिन नह�ने ।

गठुी स�चालनका लािग औपचा�रक�पमा 
अ�य कोषको �थापना गरी ज�गाधनीह�ले िनजी 
गठुीको ज�गा मोहीको नाउमँा नामसारी गन� म�जरुी िदई 
गठुी स�चालनको लािग छु�ै रकमको अ�यकोष �थापना 
गरी गठुी स�चालन गरी रहेको अव�थामा उ� स�पि�मा 
हकै �थािपत नभएका वादीले �ितवादीह�लाई गठुी 
मासी धम�लोप गरकेो भ�ने दाबी िलन िम�ने अव�था 
देिखन नआउने ।

गठुीको ज�गाको ज�गाधनी हकको अ�यकोष 
खडा गरी लिलतपरु नगरपािलका वडा नं. ४ िक.नं. ८९ 
को �े.फ. ४-०-० ज�गा िवप�ीह�ले मोहीको नाउमँा 
नामसारी ह�ने गरी हक �वािम�व छोडी िदएको कुराउपर 
यी वादीको म�ुा गन� हकदैया नै �थािपत नभएको 
अव�थामा हकदैयाको अभावमा वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर गरकेो स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित 
२०६०।३।४ को फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
अव�था नदेिखदँा सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार २८ गते रोज ४ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-WO-०३६२, उ��ेषण / परमादेश, 
शेख ईनुस िव. भूिमसुधार तथा �यव�था म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

मलुकु� ऐन, ज�गा िम�नेको ९ नं. मा 
कानूनबमोिजम रो�का भएको ज�गा फुकुवा नभई 
आ�नो हक प�ुने भए पिन अका�लाई केही बेहोराले िदन 



53

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, असार - २

र िलनेले पिन जानीजानी िलन ह�दँैन । िदए िलएको भए 
बदर ह��छ भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । २०२४ 
सालमा स�यनारायणसगँ यी िनवेदकले ज�गा घरसारको 
राजीनामा गरी िलदँाकै अव�थामा हदब�दीमा कारवाही 
चलेको ज�गालाई िनजह�ले एकापसमा िलनिुदन ुगरकेो 
दिेख�छ । �यसैगरी सोही महलको १८ नं. मा रो�का 
भएको ज�गा िलए िदएको र ज�गा दपोट वा ितरो दपोट 
गरकेो कुरामा बाहेक अ� ज�गाको कुरामा थाहा पाएको 
िमितले ६(छ) मिहनािभ� कूत बालीको कुरामा तीन 
वष�िभ� र ज�गाको झगडा परकेो बालीको हकमा ज�गाको 
हक छु��ई अि�तम िकनारा भएको िमितले एक वष�िभ� 
नालेस निदए ला�न स�ैन भ�ने हद�याद स�ब�धमा 
�यव�था भएको देिख�छ । उपयु�� १८ नं. को कानूनी 
�यव�थाले पिन रो�का भएको ज�गा िलए िदएकोमा र 
ज�गा दपोट र ितरो दपोट गरकेो िवषयमा हद�याद नै 
नला�ने र अ�य िवषयमा हद�यादको �यव�था गरकेो 
दिेख�छ । हदब�दीमा कारवाही चली सकेपिछ यी 
िनवेदकले स�यनारायणसगँ िलनिुदन ुगरकेो र हदब�दीबाट 
बचाउन िलनिुदन ु गरकेोसमेत देिखन आएकोले उ� 
ज�गाको दा.खा. दता�को लािग परमादेशको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदकका कानून �यवसायीको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट हदब�दीमा छानिबन भई रो�का रहेको 
पिछ नेपाल सरकारको िनण�यले सरकारको नाममा आई 
सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगले िवप�ीम�येक� 
रोकसाना खातनुका नाममा गएको ज�गा २०२४ सालकै 
घरसारको राजीनामाअनसुार मेरो नाममा दा.खा. दता�को 
लािग िवप�ी भूिमसूधार काया�लय, रौतहटका नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई   
इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-WO-०३६३, उ��ेषण, भरत 
काक� िव. �हरी �धान काया�लय, न�सालसमेत

व�ततुः कारवाही गनु� पूव� आ�नो कुरा भ�न 
पाउने सनुवुाइको मौका िदनपुन� भ�ने उ� कानूनी 
�यव�था �ाकृितक �यायको िस�ा�तमा आधा�रत रहेको 
छ । �यसैले �हरी कम�चारीलाई सजाय गनु� पूव� सनुवुाइको 
मौका िदनपुन� भ�ने उ� कानूनी �यव�थाको अ�रश: 
पालना ह�न ुअिनवाय� ह�ने ।

कसैले पिन आ�नो िव��को कारवाहीमा 
सफाइ पेस गन� मौका पाउन ुपछ�  भ�ने आधारभूत �यायको 
िस�ा�त हो । जनु �ाकृितक �यायको िस�ा�तको �पमा 
प�रभािषत छ । कानूनले नै अपवादा�मक अव�थाको 
�यव�था गरकेोमा बाहेक यो िस�ा�तको सामा�य�पमा 
पालना गन� ज�री ह�ने । 

िनवेदकलाई �हरी ऐन, २०१२ को दफा १० 
र ११ तथा �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ 
को उपिनयम (२) अ�तग�तको �ि�या नप�ुयाई सेवाबाट 
बखा��त गरकेो उ� िनण�यसमेत �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको उ�लङ्घन गरी भएको देिखन आउने ।

अतः उपयु�� त�यह�को िव�लेषण, कानूनी 
�यव�थाको �या�या र यस अदालतको पूण� इजलासबाट 
उि�लिखत रािजव िसंह र िवरबहादरु अिहरको म�ुामा 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको आधारमा िनवेदक भरत 
काक�लाई �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९(२) 
अ�तग�तको �ि�या पूरा नगरी �हरी सेवाबाट बखा��त गन� 
गरकेो �हरी नायब महािनरी�कबाट िमित २०७०।१।८ 
मा भएको िनण�य �हरी अित�र� महािनरी�कबाट िमित 
२०७१।५।२२ मा सदर गन� गरकेो िनण�यसमेत �िुटपूण� 
देिखएकोले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । 
िनवेदकलाई नेपाल �हरीअ�तग�तको �हरी सहायक 
िनरी�क पदमा पूव�वत् सेवामा बहाली गनु� , गराउन ुभनी 
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िवप�ीका नाममा परमादेशको आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
क��यटुर: मि�जता ढुगांना
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CI-११००, अंश चलन, 
उदयबहादुर काक�समेत िव. सुशीला काक�समेत

िववादम�येको िक.नं. १६८ को घरज�गा र 
िक.नं. ३००, २३८ को ज�गा िनजी आज�नको ह�दँा 
ब�डा ला�ने होइन भ�ने िलएको पनुरावेदन िजिकरतफ�  
हेदा�  �ितवादी िनम�ला राई काक�को तफ� बाट पेस भएको 
तायदाती फाटँवारीमा िनजका नाउमँा रहेका िववादका 
का.िज.का.म.न.पा. िक.नं. १६८को ०-७-०-१ र सोमा 
बनेको घर र इलाम बौ�धाम ८ (ख) िक.नं. २३८ को 
ज�गा तथा बल�ब ु ४(क) िक.नं. ३०० को ०-४-०-० 
(चार आना) ज�गा िनजी आज�नबाट ख�रद गरकेो भनी 
पनुरावेदनमा िजिकर िलए पिन सगोलमा रहदँा ब�दा 
ख�रद भएको सो स�पि�बाट िनजी आज�नको हो भनी  
त�यय�ु सबदु �माण पेस गरी �मािणत गराउन सकेको 
दिेखएन । िनजी आज�नबाट �ा�त गरकेो आय आज�नको 
�माणको बेगर िनजको भनाईलाई मा� �माणमा िलन 
िम�ने देिखएन । यस अव�थामा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ६(क) बमोिजम सगोलमा �ा�त  गरकेो स�पि� 
सबै अिंशयारह�को समान हक ला�ने कानूनी �यव�था 
भएको पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम िववादको 
िक.नं. १६८ को घरज�गा, िक.नं. ३०० र िक.नं. २३८ 
को ज�गा सगोलको आय �ोतबाट �ा�त भएको मा�नपुन� 
ह�दँा उ� िनजी आज�नको भनेको िक.नं. १६८ को 
घरज�गा र िक.नं. ३००, िक.नं. २३८ को ज�गालाई 
समेत ६ भागको ३ भागमा ब�डा लगाउने ठहर गरकेो 

पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मनािसब नै  
देिखने । 

तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�बाट 
६ भागको ३ भाग अशं वादीह�ले �ितवादीह�बाट 
छुट्याई िलन पाउने ठहर गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६६।७।२३को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-१४५४, अपहरण 
शरीर ब�धक र िव�फोटक पदाथ�, नेपाल सरकार िव. 
राम�वेश भ�ने नरशे कुशवाह महतोसमेत

��ततु म�ुामा घटना भएको त�यमा िववाद 
भए पिन �ितवादी नरशे कुशवाहा महतो बाहेक अ�य 
�ितवादीह�को संल�नता ��य� वा प�रि�थितज�य 
�माणबाट समेत शङ्कारिहत �पमा �मािणत गन� 
नसकेको अव�थामा अपहरण शरीरब�धक ज�तो 
कसरुमा कसरुदार ठह�याउन ु�यायसङ्गत नह�ने । 

�ितवादीह� सबैजनाले िव�फोटक पदाथ� ऐन, 
२०१८ को दफा ४ िवपरीत कसरु गरकेो भनी िलएको 
िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� बरामद िव�फोटक 
पदाथ�ह� के कुन �कृितको रहे भएको भ�ने ख�ुन 
नआएको र सो बम �ितवादीह�म�येको कसले कहा ँ
बम िव�फोट भएको भिनएको �थानका स�ब�धमा कुनै 
मचु�ुकामेत भएको देिखदँैन । बम िब�फोट गराएको वा 
फालेको हो सोसमेत ��ट �पमा खलुाउन सकेको 
देिखदँैन । साथै बरामद बम �यसै फािलएको अव�थामा 
फेला पा�रएको भ�ने उ�लेख भएकोमा सो बम �ितवादी 
कसैको साथबाट समेत बरामद ह�नसकेको समेत 
पाइदँैन । यसरी बरामद बमसगँ �ितवादीह�को किहकँतै 
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संल�नता, िनमा�ण, पड्काएको, साथैबाट बरामद 
भएको तथा �ितवादीह�ले नै कहीकँतै राखेको भ�ने 
ठोस �माण�ारा शङ्कारिहत तवरले पिु� ह�नसकेको 
नदिेखदँा िब�फोटक पदाथ� ऐन, २०१८ दफा ४ 
िवपरीतको कसरु �ितवादीह�बाट भए गरकेो भ�ने 
आरोप शङ्कारिहत तवरबाट �मािणत ह�न नस�ने 
दिेखदँा  �ितवादी अशोककुमार ठाकुर, िव�म भ�ने 
िवजयच�� ग�ुता, ल�मण दो�रक भ�ने दवेीलाल महतो 
र मोहन भ�ने का�छा ख�ीलाई अिभयोग माग दाबीबाट 
सफाइ िदई �ितवादी राम�वेश भ�ने नरशे कुशवाहा 
महतोलाई मा� कसरुदार ठहर गरी मलुकु� ऐन, अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम 
सजाय ग�रसकेपिछ िनज �ितवादी राम�वेश भ�ने नरशे 
कुशवाहा महतो एक जनामा�को अपराध ठहर भएको 
अव�थामा ७ नं. को थप सजाय गरकेो हदस�मको स�ु 
फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी राम�वेश भ�ने नरशे 
कुशवाहा महतोलाई मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम कैद वष� 
७ र �.५०,०००।- ज�रवाना मा� ह�ने र �ितपूित�बापत 
जाहेरवालालाई �.३०००।- �ितवादी राम �वेश 
भ�ने रामनरशे कुशवाहबाट भराई िलन पाउने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७०।३।७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-१५४५, ०६७-CR-
०९३१, ०६८-CR-१२६९, जालसाजी, िहमकला 
ख�ी िव. सीतादवेी काक�, उदयबहादुर काक�समेत िव. 
सीतादवेी काक�, सीतादेवी काक� िव. डा. उदयबहादुर 
काक�समेत

यसमा िवप�को िक.नं ६८ को घर ज�गा �ितवादी 
िनम�ला काक� राईले पित उदयबहादरुलाई सा�ी राखी 
िवप�ी लालीमायालाई िमित २०६०।४।१६ र नं.७२९ 
मा िलखत पा�रत ग�रिदएको र िनज लालीमायाले पिन 
िमित २०६१।११।१८ मा र नं.१२१८८ बाट िहमकला 
ख�ीलाई राजीनामा ग�रिदएको कुरामा िववाद नदेिखने । 

अब उ� िलखत स�पूण� जालसाजी घोिषत 
ह�नपुन�मा ६ भागको १ भागमा िलखत जालसाजी घोिषत 
गरकेो िमलेको छैन भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर 
स�ब�धमा हेदा�  यसै लगाउको ियनै वादी �ितवादी 
भएको ०६७-CI-११०० नं. को अंश म�ुामा यी वादी 
�ितवादीह� ज�मा ६ अंिशयार कायम भई �ितवादी 
िनम�ला काक� राईतफ�  १ जना छोरी र सीतादेवीतफ� का 
छोरा सिुशल काक� र छोरी सिुशला काक� २ जना 
भएकोमा समेत ६ अंिशयारम�ये ६ भागको ३ भाग अंश 
वादीले पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला सदर ह�ने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला 
भएको र सौता सौताका छोराछोरी ३ जना २१ वष� मिुनका 
ह�दँा िनजह�को म�जरुी िलइरहन ुपन� कानूनी �यव�था 
नभएको र �ितवादी िनम�ला काक� राईले िववादको घर 
ज�गा िब�� गदा� पित उदयबहादरु काक�लाई सा�ी 
राखेको ह�दँा सो ज�गा िब�� गदा� वादी सीतादेवीको 
मा� म�जरुी िलनपुन�मा िनजको म�जरुी निलई िववादको 
िक.नं. १६८ को घर ज�गा लालीमाया थकालीलाई िब�� 
गरकेो दिेखदँा वादी सीतादेवी काक�को हकमा स�म उ� 
िलखत जालसाजीपूव�क भएको मा�न ु पन� ह�न आयो । 
हक ह�ताना�तरण गरी िलने प�लाई को कसको हक 
ला�ने ज�गा हो ? को कसको हक िहतमा असर पन� जाने 
हो ? सो स�पि�मा हक प�ुने हक को को ह�न् ? सबै 
कुरा �ेतालाई जानकारी रहने अव�था पिन नरहेको र 
�ेताले हक मेटाउने काय� जानीजानी गरकेो अव�था 
पिन नदेिखएका र कानूनबमोिजम रीत प�ुयाई आफूले 
आज�न गरकेो स�पि�बाट ख�रद गरकेोमा आ�नो रकम 



56

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, असार - २

डु�ने गरी आफूले राजीनामा गरकेो काय�मा फरक पन� गरी 
िलनपुन�स�मको अ�य अव�थासमेत केही नदेिखएबाट 
हक ह�ता�तरण ग�रिलनेले समेत जालसाज गरकेो 
कुरा पिु� ह�न नआएकोले िक.नं. १६८ को घर ज�गाको 
िब�� गरकेो िलखतको ६ भागको १ भाग अथा�त् वादी 
सीताकुमारी काक�को हकस�म जालसाज गरकेो ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मनािसब नै 
दिेखने ।

यी वादी र �ितवादी उदयबहादरु काक�समेत 
एकासगोलमा रहेका र िनम�ला काक� राईका नाउमँा 
रहेको िववादको घर ज�गा �वआज�नको भ�ने व�तुिन� 
�माणबाट पिु� गन�सकेको नदिेखदँा �य�तो स�पि� 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोिजम एकाघरका 
अंिशयारम�ये जनुसकैु अंिशयारका नाममा रहेको 
स�पि� सबै अिंशयारह�को समान हक ला�ने स�झन ु
पन� भएकाले िववादको िक.नं. १६८ को घर ज�गा 
�ितवादी िहमकला ख�ीलाई िब�� गदा� सगोलको 
अंिशयार सीतादेवी काक�को म�जरुी िलनपुन�मा सो 
िलएको नदिेखदँा सो िलखतको ६ भागको १ भाग िलखत 
जालसाज घोिषत गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला मनािसब नै देिखने ।

िमित २०६०।४।१६ र नं. ७२९बाट पा�रत 
िलखतको ६ भागको १ भागस�म िकत� कागजको १० नं. 
बमोिजम �ितवादी उदयबहादरु काक� र िनम�ला काक�ले 
जालसाज गरेको ठह�याई अ�य �ितवादीह�लाई उ� 
स�पि�मा वादीकोसमेत हक ला�छ भ�ने थाहा िथयो 
भ�ने त�य �मािणत ह�न नआएकोले उदयबहादरु काक� 
र िनम�ला काक� राईबाहेकका अ�य �ितवादीलाई 
सजाय गनु�  नपन� ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतले िमित २०६५।२।८ मा भएको फैसलालाई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६६।७।२३ र 
िमित २०६८।३।२७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी सीतादेवी काक� �ितवादीह� 
उदयबहादरु काक�, िनम�ला काक� राई र िहमकला 

ख�ीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २० गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६७-CR-११७७, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. िव�म भुसाल

�ितवादी वारदातको समयमा आ�नो िदमागको 
मािलक आफू नह�ने हदस�मको अ�यिधक आवेशमा 
प�ुने अव�थाको िसज�ना मतृकको काय�ले गरकेो र सो 
अव�थामा �ितवादीबाट भएको काय�को प�रणामले 
नै मतृकको म�ृय ु भएको �थािपत भएको अव�थामा 
मा�ै उ� १४ नं. को कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने 
ह�दँा पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम ��ततु म�ुामा उ� �यव�था आकिष�त 
ह�ने अव�था नदेिखने ।

घटनाको प�रि�थित हेदा�  �ितवादी र 
मतृकसमेत रागँा िक�न गेलू भ�ने �थानमा गएको �यहा ँ
रागँा नपाएपिछ फक� आउदँा मतृक, जाहेरवाला र 
�ितवादीह�ले बंगरुको मासिुसत र�सी खाई नसाको 
सरुमा घर फिक� न ला�दा �ितवादीले मतृकलाई ला�ाले 
हा�दा मतृक िभरबाट लडी म�ृय ु भएको दिेख�छ । 
घटनाबाट मतृकले ला�ाले हा�ने, घरतफ�  फक� ने 
बाटोबार े �यान पिन निदई ला�ाले हानेको कारणबाट 
घटना आकि�मक�पमा घट्न गएको दिेख�छ । मतृक र 
�ितवादीह�बीच �यान िलनेस�मको पूव��रसइवी भएको 
वा कुनै योजनाव�  िकिसमले ला�ाले हानेको देिखदँनै । 
�ितवादीको काय�मा मनसाय त�व अभाव रहेको िमिसल 
सलं�न �माणबाट देिखदँा र आफूले गरकेो �हारबाट 
मतृक लडी म�ृय ुह��छ भ�ने वा िनजले चोट �हार गदा� 
मतृक लड्न गई म�ृय ु ह��छ भ�ने कुरा �ितवादीलाई 
पूव��ान िथयो भनी िन�कष�मा प�ुनस�ने अव�था नह�दँा 
मतृकलाई मानु�पन� मनसाय �रसइवी, पूव�योजना नभई 
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र�सी खाई घर फक� ने �ममा बाटामा ला�ा हा�दा 
मािनस मन�स�छ भ�ने नसोची होस नप�ुयाई हे�चे�याइ ँ
गरकेो िस� ह�दँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
दफा ५ को कसरु गरेको देिखन आएकोले �ितवादी 
िव�म भसुाललाई ऐ. ऐनको ऐ. महलको ६(२) अनसुार 
दईु वष� कैद सजाय गन� गरकेो िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: तारादवेी महज�न
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल पसु २ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन 
भ�राई, ०७०-CI-०६५७, िनषेधा�ा, िललबहादुर 
थापासमेत िव. चुराबहादुर सापकोटासमेत

पनुरावेदकह�ले सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोग �प�देही बटुवलको कुपनका आधारमा 
ज�गामा हक ह�न आयो भनी िजिकर िलएकोमा 
सो कुपन हेदा� िनवेदकह�लाई िदएको भिनएको 
ज�गाको �े�फलस�म उ�लेख गरी कुन ठाउकँो ज�गा 
हो ? लगायतका िववरण खलेुको अव�था देिखन 
आउदँैन । यसरी कुपनमा उि�लिखत ज�गा नै दाबी गरकेो 
ज�गा हो भ�ने �माण कागजात यी पनुरावेदकह�ले पेस 
गन�सकेको पाइदँैन । दाबीको ज�गामा िनिव�वाद हक 
ह�न सो ज�गा िनवेदकह�को नाममा दता� भएको ह�न ु
पद�छ । सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगले िनवेदनमा 
उि�लिखत ज�गाह� िनवेदकह�को नाममा दता� गन� 
िनण�य गरी �रट िनवेदकले ज�गाधनी �माण पजुा�  �ा� 
गरकेो अव�था �रट िनवेदनबाट ख�ुनसकेको देिखएन । 
साथै सो ज�गा गौतम ब�ु िन�न मा�यिमक िव�ालयको 
खेल मैदानसमेत रही साव�जिनक �कृितको रहेछ भ�ने 
पिन देिखयो । यस अव�थामा �रट िनवेदकले आशङ्का 
दखेाएको ज�गामा पनुरावेदक / िनवेदकह�को कानूनी 

हक नै िसज�ना भएको अव�था नदेिखएबाट िनषेधा�ाको 
�रटबाट ह�त�ेप गन� िम�ने देिखन आएन । अत: 
िनवेदकको िनवेदन खारजे गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट िमित २०६९।१२।४ मा भएको आदेश 
कानूनअन�ुप भई िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन 
भ�राई, ०७३-CI-१२०५, िनषेधा�ा, मनोजकुमार 
�े�समेत िव. �ा�ड ब�क नेपाल िलिमटेड, के��ीय 
काया�लयसमेत

पनुरावेदक / िनवेदकह�ले स�झौतामाफ� त 
िलएका �रट िनवेदनमा उि�लिखत घरज�गाह� नै 
िवप�ी आयषुा डेभलपस� �ा.िल.ले ऋण कजा�को 
सरु�णबापत िवप�ी �ा�ड ब�क नेपाल िलिमटेडलाई 
िधतो �ि�टब�धक� लेखी मालपोत काया�लयबाट 
रिज��ेसन पा�रतसमेत भएको भ�ने बेहोरा िवप�ी 
�ा�ड ब�क नेपाल िलिमटेडको िलिखत जवाफबाट 
देिखयो । यसबाट ब�कको ऋण फरफारक गरी 
पनुरावेदकह�को नाउमँा स�झौताबमोिजमको 
घरज�गाह� हक ह�ता�तरण भए गरकेो दिेखन 
आएन । यस अव�थामा िनवेदकह�ले दाबी गरकेो उ� 
घरज�गामा �रट िनवेदकह�को िनिव�वाद हक �थािपत 
भएको भनी मा�न निम�ने । 

दाबीको घरज�गाह� २०६५ सालमा नै ब�कमा 
िधतो राखी �ि�टब�धक पास भएको देिखएको अव�था 
रहेको र ब�कह�ले यी िनवेदकह�सगँ ��य� स�झौता 
गरकेो भ�ने पिन नदेिखएको अव�थामा ब�कको आ�नो 
लेना रकम असलुउपर नभएमा ब�कले सरु�णबापत 
िलएको िधतो िललाम िब�� गरी असलु �ि�या गन� 
पाउने नै देिखयो । य�तो अव�थामा ब�कबाट भएको 
िललामी रो�न पाउने हक यी िनवेदकह�लाई भएको 
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नदिेखदँा �रट िनवेदन खारजे गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७३।३।२२ मा भएको 
आदेश िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७०-CR-१५२१, ०७०-CR-
१६५१, ०७०-CR-१६५२, १६५३, ०७०-RC-
०११६, खनु डाकँा, आलम िमयासमेत िव. नेपाल 
सरकार र समशेर िमया िव. नेपाल सरकार, आलम िमया 
िव. नेपाल सरकार, अनवा�ल िमया िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. ममताज िमयासमेत

जाहेरवालाले �ितवादीह�को नाम िकटान 
गरी जाहेरी िदएको र प�ाउ परकेा �ितवादीह�को 
जाहेरवालाबाट सनाखत भएकोसमेत दिेख�छ । िमिसल 
संल�न लास पो�टमाट�म �रप�टबाट मनोजकुमार 
कामतको टाउकोमा घाउचोट लागी आ�त�रक 
र��ावको कारण म�ृय ु भएको भनी उ�लेख भएको 
दिेख�छ । ममताज िमयाको घरबाट उ� वारदातमा चोरी 
भएको भिनएका सामानह�, नगद, घडी तथा मोबाइल 
सेट बरामद भएको िमिसल संल�न बरामदी मचु�ुकाबाट 
दिेखएको छ । पिछ प�ाउ परी आएका आलम िमयाले 
अिभयोगमा उ�लेख भएको नाम, वतन आ�नो नभएको 
िजिकर िलएकोमा �यसलाई पिु� गन� कुनै कागजात 
पेस गन�सकेको नदिेखदँा �माणिबनाको िजिकरलाई 
िव�वसनीय �माणको �पमा �हण गन� सिकने अव�था 
रहदँनै । जाहेरवाला राम दयाल ु कामत, िनजको 
�ीमती बिुचयादवेी कामत र कुि�तदवेी िघिमरसेमेतले 
सनाखतसमेत ग�रिदएकोबाट समेत वारदातमा सलं�न 

ह�ने ियनै पनुरावेदक �ितवादीह� ह�न् भ�ने पिु� ह�ने । 
सबै �ितवादीह� हातहितयार कटुवा पे�तोल 

र लाठीसिहत पो�टराज िघिमरकेो घरमा र राम दयाल ु
कामतको घरमा गएका र समसेर िमया, जािकर िमया, 
अ�डा भ�ने कुस�द िमया र िनयाउि�न िमयासमेतले 
मनोजकुमार कामतलाई कुटिपट गरकेा र क�रमको 
छोरा आलमले काठको बटमले िनजको टाउकोमा �हार 
गरकेो अ�य �ितवादीह�ले लाठीसिहत घर घेरा हालेको 
भनी एकआपसमा पोल गरकेो अव�थामा यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�को वारदातमा सलं�नता रहेको भ�ने पिु� 
ह�ने ।

िमिसल संल�न घट्ना�थल मचु�ुका, लास 
�कृित मचु�ुका, त�काल िदएको ह�िलया जाहेरी र पिछ 
िदएको िकटानी जाहेरी दरखा�त, बिुझएका मािनसह�ले 
गरी िदएको घट्ना िववरण कागज र अदालतमा भएको 
बकप�, व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसको कागज र 
अदालतमा भएको बकप�समेतका सम� �माणह�बाट 
यी पनुरावेदक �ितवादीह� ते�रा भ�ने आलम िमया, 
मह�मद खरुसेद िमया, अनवा�ल िमया, आमद िमया, 
विकल िमया, समसेर िमया र आलम िमया तथा साधकको 
रोहबाट पेस भएका �ितवादीह� ममताज िमया, जािकर 
िमयाउपरको अिभयोग दाबी पिु� भइरहेको र मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको महलको १० नं. अनसुार एकै कलमको 
कसरुमा ठूलो सजाय भएपिछ सानो सजाय खािपने ह�नाले 
डाकँातफ� को खत थिपने नदिेखएको अव�थामा स�ु 
मोरङ िज�ला अदालतको िमित २०६७।११।९ र िमित 
२०६९।१।३ को फैसला सदर गन� ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७०।५।११ मा भएको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न ुपन� नदेिखने ।

तसथ�ः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
जाहेरवाला राम दयाल ु कामतको छोरा मनोजकुमार 
कामतलाई कुटिपट गरी स�त घाइते गराई िनजको 
साथमा रहेको मोबाइल तथा नगदसमेत डाकँा गरी 
लटुिपट गरकेो र सोही घाउचोटको कारण उपचार गराउन 
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लैजादँा लैजादँै मनोजकुमार कामतको म�ृय ु भएको 
दिेखएको र सो काय�मा यी पनुरावेदक �ितवादीह� ते�रा 
भ�ने आलम िमया, मह�मद खरुसेद िमया, अनवा�ल 
िमया, आमद िमया, विकल िमया, समसेर िमया र आलम 
िमया तथा साधकमा पेस भएका �ितवादीह� ममताज 
िमया र जािकर िमयाको संल�नता पिु� ह�न आएकाले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र चोरीको 
महलको ६ नं. को कसरुमा �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने र ज�मकैद ह�ने ह�दँा डाकँातफ� को सजाय 
खािपरहन ुनपन� र जाहेरवालाको िबगो �ितवादीह�बाट 
भराइिदने ठह�याई स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६७।११।९ र िमित २०६९।१।३ मा भएको 
फैसलालाई सदर गन� ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरबाट िमित २०७०।५।११ मा भएको फैसला 
यी पनुरावेदक �ितवादीह� ते�रा भ�ने आलम िमया, 
मह�मद खरुसेद िमया, अनवा�ल िमया, आमद िमया, 
विकल िमया, समसेर िमया र आलम िमयाको हकमा 
तथा साधकमा पेस भएका �ितवादीह� ममताज िमया र 
जािकर िमयाको हकमा समेत िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६८-WO-०४०१, उ��ेषण, दुगा��साद 
खनाल िव. �हरी �धान काया�लय, न�सालसमेत

�रट िनवेदकको �थायी वतन िज�ला झापा 
स�ुङ्गा गा.िव.स. वडा नं. ३ भनी िनजले पेस गरकेो 
नेपाली नाग�रकताको �माणप�बाट दिेख�छ । िनजको 
वतन वडा नं. ६ हो भ�ने त�य कुनै िलखत कागजबाट 
समिथ�त भएको देिखएन । यसरी ई.�.का. अनारमनी 
झापाबाट खिटई गएका �हरी कम�चारीह�ले �हरी �धान 
काया�लयबाट िनवेदकको नाममा जारी भएको �याद 

सूचना झापा िज�ला स�ुङ्गा गा.िव.स. वडा नं. ६ मा 
खोजतलास गदा� फेला नपरकेोले िनवेदकको घर दैलोमा 
गा.िव.स. सिचवको रोहबरमा �याद सूचना टासँ गरकेो 
भनी गलत वतनमा �याद तामेल गरकेो देिखन आउने । 

िनवेदक दगुा��साद खनालको �थायी वतन 
झापा िज�ला स�ुङ्गा गा.िव.स. वडा नं. ३ भएको 
कुरा िनजले �रट िनवेदनसाथ पेस गरकेो नाग�रकताको 
�माणप�को �ितिलिपसमेतका कागज �माणबाट 
देिखएको छ । �हरी �धान काया�लय, न�साल 
काठमाड�बाट िनवेदकको नाममा हािजर ह�न आउन ु
भनी जारी भएको सूचना �याद झापा िज�ला स�ुङ्गा 
गा.िव.स. वडा नं. ६ मा टासँ ग�रएको देिखयो । यसबाट 
कानूनको उिचत �ि�या अनशुरण गरी �रट िनवेदक 
दगुा��साद खनाललाई सनुवुाइको मनािसब मौका �दान 
ग�रएको िथयो भनी मा�न िम�ने अव�था नदेिखने । 

िनवेदक दगुा��साद खनाललाई सेवाबाट 
हटाउनअुगािड िनज िव��को आरोप िकटान गरी 
ह�नस�ने सजाय ��ताव गरी �प�ीकरण सोिधएको 
देिखदँैन । साथै, िनज िनवेदक बेप�ा भएको वा  
स�पक�  गन� नसिकएको भ�ने कुरा यिकन ह�नस�ने 
अव�था पिन िनजलाई कारवाही ग�रएको फाइलबाट 
देिखएन । सफाइको मौका �दान गनु�  नपन� अव�थामा 
पिन सोको व�तगुत आधार र कारण उ�लेख गनु�पन� 
ह��छ सोसमेत गन�सकेको अव�था नदिेखने । 

कुनै िनण�यबाट कसैको हक अिधकारमा 
आघात पद�छ भने िनण�य गनु�भ�दा अगािड सनुवुाइको 
मौका िदइन ु पछ�  । सनुवुाइको मौका निदइकन गरकेो 
िनण�यले �याियक मा�यता �ा�त गन� स�दनै । सेवाबाट 
बखा��त गन�ज�तो कठोर र अि�तम सजाय गदा� �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको उ�लङ्घन गरी वा कानूनले िनिद�� 
गरकेो काय�िविधको अ�रश: पालना नगरी िनण�य ग�र�छ 
भने �य�तो िनण�यलाई कानूनको �ि�टमा �िुटपूण� नै 
मा�न ुपन� । 

�हरी सेवा रा�यका नाग�रकह�को शाि�त 
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सरु�ासगँ स�बि�धत संवेदनशील सेवा हो । समाजमा 
शाि�त स�ुयव�था कायम गरी कानूनी रा�यको �थापना 
गन�का लािग मह�वपूण� िज�मेवारी बोकेको �हरी संगठनका 
कम�चारीह� अनशुासन र मया�दामा रहनपुछ�  र आ�नो 
िज�मेवारी पूरा नगन� कम�चारीलाई कानूनबमोिजम 
सजाय ह�न ु पिन पद�छ । तर यसरी सजाय गनु�भ�दा 
अगािड कानूनको उिचत �ि�या अपनाई सनुवुाइको 
मनािसब मौका �दान ग�रन ुपद�छ । सफाइको मौका नै 
निदई सेवाबाट बखा��त गन� गरकेो िनण�यले वैधािनकता 
�ा�त गन� स�दैन । तसथ�, िनवेदकलाई सनुवुाइको 
मौका निदई �हरी सेवाबाट अवकाश िदने गरी भएको 
िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत देिखदँा 
िनवेदक दगुा��साद खनाललाई �हरी सेवाबाट हटाउने 
गरी �हरी महािनरी�कबाट िमित २०६३।०८।१८ मा 
भएको िनण�य तथा सो िनण�यलाई सदर गन� गरी माननीय 
गहृम��ीबाट िमित २०६७।२।२४ मा भएको िनण�य 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ।   

�हरी िनयमावली, २०४९को िनयम ९६ मा 
“कुनै �हरी कम�चारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बखा��त 
गन� आदेश कुनै अदालत, वा अिधकारीबाट र� भई िनज 
सेवामा पनुः कायम भएमा सेवाबाट हटाएको वा बखा��त 
ग�रएको िमितदेिख पनुः कायम भएको िमितस�मको पूरा 
तलब भ�ा र तलब विृ� पाउने भए तलब विृ�समेत 
िनजले पाउनेछ” भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । तसथ� 
उ� �ावधानतफ�  समेत �ि�टगत गरी िनवेदकलाई 
पूव�वत् �पमा सािबक पदमा पनुब�हाली गरी �हरी 
सेवाबाट हटाइएको िमितदेिख सेवामा पनुब�हाली ह�ने 
िमितको बीचको अविधको िनजले कानूनबमोिजम पाउने 
तलब भ�ा, तलब बिृ� र कानूनबमोिजम पाउने अ�य 
सिुवधासमेत िदन ु िदलाउन ु भनी िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल पसु २८ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-CR-०७५१, ०७२-CR-१७२१, 
सरकारी छाप द�तखत िकत�, सुनिजत तामाङ िव. 
नेपाल सरकार र यमकुमारी नेपाली िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह� यामकुमारी नेपालीको र सनुिजत 
तामाङको एस.एल.सी.को �माणप�को फोटोकपी 
अ�य�ु अव�थामा िनजह�को �यि�गत फाइलबाट 
बरामद भएको देिखएको, उ� �माणप�को स�कल 
नभएको, उ� �माणप�को फोटोकपीमा स�कलबमोिजम 
न�कल ठीक छ भनी िनज �ितवादीह�ले ह�ता�र 
गरी �मािणत नगरकेो, उ� �माणप�बाट आफूह�लाई 
फाइदा �माण ह�ने गरी काम गरकेो भ�ने त�य यी 
�ितवादीह�को �यि�गत िववरण फारामबाट पिन 
�ितवादीह� यामकुमारी नेपाली र सनुिजत तामाङले 
िकत� गरकेो भ�ने त�य समिथ�त गन� गरी अिभयोग प�साथ 
�माण पेस भएको पाइएन । तसथ� यी �ितवादीह� 
यामकुमारी नेपालीले र सनुिजत तामाङले अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको १, 
नं. तथा १२ नं. अनसुारको सरकारी अड्डाको छाप वा 
सरकारी कम�चारीको द�तखत भएको सरकारी कागज 
शैि�क �माणप� िकत� गरकेो भ�ने कुरा स�माण पिु�ट 
ह�न आएको नदेिखने ।  

अतः मािथ िववेिचत आधार कारण र �माणह� 
समेतबाट पनुरावेदक / �ितवादीह� यामकुमारी नेपाली 
र सनुिजत तामाङले अिभयोग दाबीबमोिजमको आरोिपत 
कसरु गरकेो नदेिखदँा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।०३।०५ मा �ितवादीह� यामकुमारी 
नेपालीले र सनुिजत तामाङले अिभयोग दाबीअनसुारको 
कसरु गरकेो देिखन आएकोले िबगो नखलेुको अव�था 
ह�दँा मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको ९ तथा १२ 
नं. अनसुार �ितवादीह� यामकुमारी नेपाली र सनुिजत 
तामाङलाई जनही �. ५०।– (पचास �पया)ँ ज�रवाना 
र १ वष� (एक वष�) कैद ह�ने ठह�याई भएको फैसला 
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पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।०५।२६ 
मा सदर ह�ने ठह�याई भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
केही उ�टी भई पनुरावेदक / �ितवादीह� यामकुमारी 
नेपाली र सनुिजत तामाङले आरोिपत कसरुको अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल माघ ११ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-CR-१५८०, लाग ु औषध 
कोर�ेससमेत, नेपाल सरकार िव. मुकेश चौधरीसमेत

लाग ु औषध जफत ग�रएको भिनएको घर 
ऐलानी ज�गामा बनेको भ�ने अनसु�धानबाट दिेखएको 
छ । ऐलानी ज�गाको �वािम�व कसैमा रहने दिेखदँैन । 
उ� घर ज�गाको धनी िनज �ितवादी सीताराम यादव 
नै ह�न् भ�ने कुनै �माणसमेत पनुरावेदक / वादी नेपाल 
सरकारले गजुान� सकेको पाइदँैन । घर ज�गामा ब�दै 
आएको आधारले मा� कुनै �यि� घर ज�गाको धनी नै 
हो भनेर भ�न िम�दनै । िनज �ितवादीले भोग गरकेो 
ऐलानी ज�गा र सोमा बनेको घर नेपाल सरकारले चाहेको 
बखत कानूनबमोिजम �योग गन�स�ने अव�था पिन 
रह�छ । घर ज�गाको धनीले नै कसरु गरकेो अव�थामा 
मा� घर ज�गा जफत ह�नस�ने कानूनी �यव�था भएकोले 
घर ज�गाको धनी नै यिकन नभएको अव�थामा सो 
घर ज�गा जफत गनु�  मनािसब ह�दँैन । िववािदत घर 
दता� हकको नभई ऐलानी ज�गामा बनेको देिखएकोले 
उ� घरको धनी िनज सीताराम यादव भएको 
अनमुान गरी घर जफत ह�नपुद�छ भनी अथ� गन� िम�ने 
दिेखदँैन । तसथ� लाग ु औषध जफत भएको �ितवादी 
सीताराम यादव बसेको घर जफत नह�ने ठह�याएको स�ु 
फैसला सो हदस�म सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िमलेको नै दिेखन आउने । 

�ितवादी कृ�णकुमार धरुझार मौकामा तथा 

अदालतमा समेत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो, 
अ�य �ितवादीह� समेतले पोल नगरकेो र मौकामा 
पोल गन� �ितवादी दानबहादरु काक�ले अदालतमा 
बयान गदा� आफूले मौकामा समेत यी �ितवादीलाई पोल 
गरकेो छैन भनी बयान गरकेो अव�था ह�दँा िनजउपरको 
अिभयोग दाबी सबदु �माणह�बाट पिु�ट ह�न 
स�दैन । तसथ� िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
गरी भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने । 

��यथ� / �ितवादी मकेुश चौधरीबाट लाग ु
औषध बरामद भएको नभई दानबहादरु काक�ले �रजभ�मा 
िलई गएको �यानबाट अ� �यि�ले नै राखेको लाग ु
औषध बरामद भएको देिख�छ । िनजले नै लाग ुऔषधको 
कारोबार र ओसारपसार गन� लाग ुऔषध मगाएको भ�ने 
अ�य �ितवादीह�को बयानलगायतका कुनै �माणबाट 
ख�ुन आउदँैन । य�तो अव�थामा िनजलाई म�ुय 
अिभय�ुको �पमा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । िनजले 
गाडी खोजी सगँसाथ लागी गई कसरु गन� सहयोगस�म 
गरकेो भने पिु�ट भइरहेकोले िनज �ितवादी मकेुश 
चौधरीलाई मितयारका �पमा ऐनको दफा १७ अनसुार 
म�ुय अिभय�ुलाई भएको सजायको आधा एक वष� कैद 
र पचास हजार ज�रवाना ह�ने गरी भएको फैसला िमलेको 
नै देिखन आउने ।

�ितवादी मदनमणी का�लेले मौकामा 
तथा अदालतमा समेत कसरुमा पूण��पमा इ�कार 
रहेका, िनजको इ�कारी बयान सह�ितवादीको 
बयान, �ितवेदकको बकप�, �ितवादीकै सा�ीको 
बकप�समेतबाट समिथ�त भएको ह�दँा िनजले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने त�य िमिसल संल�न 
�माणबाट पिु�ट ह�न आएन । िनजले जानीजानी लाग ु
औषध ओसारपसार गन� गाडी लगी गएको र लाग ुऔषध 
हो भ�ने जानीजानी गाडीमा रा�न लगाएको भ�ने कुनै 
�माण देिखन आउदँैन । यसैले िनजलाई सफाइ िदने गरी 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखन नआउने । 
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�ितवादी मदनमिण का�लेले लाग ु औषधको 
कसरुमा आ�नो गाडी �योग ह�ने कुरा थाहा पाएको भ�ने 
कुरा �माणबाट पिु�ट भएको देिखदँैन । िनज गाडीलाई 
भाडामा चलाउने �यावसाियक मािनस भएकोले �लबुकु 
प�ुयाउन कोशी �यारजेस�मका लािग गाडी चािहयो भनी 
भनेकाले �.२०००।- भाडा िलएर मा� गाडी लगेको 
दिेखएको छ । सो त�य िनजको अनसु�धान र अदालतको 
बयानबाट र गाडीको कुरा गन� मकेुश चौधरीको पर�पर 
समिथ�त बयान बेहोराबाट ख�ुन आएको छ । �ितवादी 
मदनमणी का�लेका सा�ी ि�लोचन �रजालले 
मदनमणीको गाडी भाडामा लिगएको हो, गाडी िनजले 
नै चलाएका िथए, लाग ु औषधका बारमेा िनजलाई 
पूव�जानकारी िथएन, िनज गलत काय� गन� मािनस होइन 
भनी बकप� गरी िनज �ितवादीको बयानलाई समथ�न 
ह�ने गरी लेखाइिदएको पाइ�छ । िनजले कसरु गन�लाई 
नै गाडी लगी गएको भ�ने कहीकँतैबाट ख�ुन आउदँैन । 
�यसैले िनजले सफाइ पाउने भनी ठहर भएको छ । िनजले 
सो गाडी ऐ. दफा १८क(१) अनसुार लाग ु औषधको 
कारोबारबाट आिज�त रकमबाट पिन िकनेको देिखदँैन । 
तसथ� िनजको गाडी जफत नह�ने ठह�याई भएको फैसला 
िमलेको नै देिखन आउने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार �माणह�बाट 
स�ु सनुसरी िज�ला अदालतबाट �ितवादीह� म�येका 
दानबहादरु काक� र सीताराम यादवलाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को दहेाय (घ), (ङ) 
र (च) को कसरुमा ऐ.को दफा १४ (१)(झ) बमोिजम 
जनही २ वष� कैद र एक लाख �पैया ँ ज�रवाना ह�ने, 
िनज सीताराम यादव बसोबास गद� आएको घर ज�गा 
जफत नह�ने, �ितवादी मकेुश चौधरीलाई ऐ. ऐनको दफा 
१७ बमोिजम मितयारको �पमा म�ुय अिभय�ुलाई 
ह�ने सजायको आधा १ वष� कैद र �.५०,०००।- 
ज�रवाना ह�ने, �ितवादी मदनमणी का�लेलाई ऐ. ऐनको 
दफा १५ बमोिजम दश हजार ज�रवाना भई िनजले 
चलाएको बा.२ च २४०२ को मा�ती �यान जफत ह�ने 

र �ितवादी कृ�णबहादरु धरुझारलाई सफाइ ह�ने ठह�याई 
िमित २०७०।६।२ मा भएको फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादीह� दानबहादरु काक� र सीताराम यादवलाई 
अिभयोग दाबीअनसुार सजाय ह�ने र �ितवादी मकेुश 
चौधरीलाई मितयारको �पमा म�ुय अिभय�ुलाई 
भएको सजायको आधा सजाय ह�ने गरी भएको स�ु 
फैसला सो हदस�म सदर ह�ने र �ितवादीम�येका 
मदनमिण का�लेलाई दश हजार ज�रवाना भई िनजको 
मा�ती �यान जफत ह�ने ठह�याई भएको स�ु फैसला 
सो हदस�म उ�टी भई िनजलाई सफाइ िदने र िनजको 
मा�ती �यानसमेत जफत नह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७१।१०।११ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
इित संवत् २०७४ साल काि�क १६ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७०-CR-०१६५, लाग ु औषध, नेपाल 
सरकार िव. भरतनारायण सरदारसमेत

�ितवादीह�को बयानबाट र कसरुको 
तौरत�रकासमेतबाट �ितवादीह�को आपसी स�लाह, 
योजना र िमलेमतोबाट ��ततु म�ुाको वारदात घटेको 
र स�पूण� बरामदी लाग ु औषधमा सबै �ितवादीह�को 
सलं�नता रहेको भनी वादी प�ले पिु�ट गन� नसकेको 
अव�थामा शङ्काको भरमा पनुरावेदन िजिकरअनसुार 
सम� बरामदी लाग ुऔषध चरशेलाई एकसाथ एक�कृत 
गरी एउटै समूहको हो भनी अनमुान गरी �ितवादीह�लाई 
सजाय ह�नपुद�छ भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�नस�ने अव�था नरहेको ह�दँा पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुनस�ने नदेिखएकाले 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई अ�यथा 
मा�नपुन� नदिेखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
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बरामदी मचु�ुकामा उ�लेख भएअनसुार पठाउने र पाउने 
छु�ाछु�ै ठाउकँा छु�ाछु�ै �यि�ह� रहे भएको अव�थामा 
जो जसबाट जे जित लाग ु औषध चरशे बरामद ह�न 
आएको छ सोहीअनसुार �ितवादीम�येका भरतनारायण 
सरदारलाई कसरुको मा�ाअनसुार ऐ.ऐनको दफा 
१४(१)(घ)(५) बमोिजम ३ वष� कैद र �.२५,०००।– 
ज�रवाना ह�ने तथा अ�य �ितवादीह� कमा� ग�ुङ, 
प�लवी डङ्गोललाई ऐ. ऐनको दफा १४(१)(घ)(४) 
बमोिजम कसरुको मा�ाअनसुार एक वष� तीन मिहना 
कैद र �.१५,०००।– ज�रवाना ह�ने र �ितवादी कमा� 
ग�ुङलाई ऐ.ऐनको दफा १६ बमोिजम थप ६ मिहना कैद 
र �.१०,०००।– ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।११।१५ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६९।११।३० को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
इित संवत् २०७४ साल पसु ४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WH-००५३, 
ब�दी��य�ीकरण, च��का�त राउतको हकमा डा. 
जयका�त राउत िव. गृह म��ालयसमेत

िवप�ीह�को आदशेबाट िनवेदक थुनामा 
रहेको नदेिखई अदालतको आदेशअनसुार थनुामा रहेको 
पाइएकोले िनजलाई िबनाआधार र कारण बलज�ती 
थनुामा रािखएको अव�थाको िव�मानता नभई 
कानूनको उिचत �ि�या (Due process) प�ुयाएर 
स�म अदालत, (Competent court) को आदेशले 
थनुामा रहेको देिखयो । यसरी थुनामा रा�ने आदशे 
िदने िनकायलाई िवप�ीसमेत नबनाइएको ��ततु �रट 
िनवेदनको आधारमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 

गन� िम�ने देिखन नआउने ।
अतः िनवेदकको थनुा गैरकानूनी नदेिखएकोले 

ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न नस�ने भई 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल  चैत ६ गते  रोज १ शभुम् । 

इजलास नं. १४

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६७-WO-००२७, उ��ेषण 
/ परमादेश, िखमबहादुर थापा�े�ी िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, �प�देहीसमेत

िनवेदक िखमबहादरु थापा िज�ला 
�हरी काया�लय, �प�देहीअ�तग�त �हरी चौक� 
मिुडला �प�देहीमा काय�रत रहेको र �य�ता 
�हरी कम�चारीलाई कारवाही गन� अिधकार सोही 
िज�लाका �हरी उपरी�कलाई रहेको देिखदँा 
स�बि�धत िज�लाका अिधकार�ा� अिधकारीबाटै 
�रट िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने िनण�य भएको 
देिखयो । �यसैगरी �प�देही िज�लाका �हरी 
उपरी�कले गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन स�ुने अिधकार 
पि�म �े�ीय �हरी काया�लय, पोखराका �हरी नायब 
महािनरी�कलाई नै भएको दिेखयो । कानूनबमोिजम �ा� 
अि�तयारी �योग गरी िनवेदकलाई सनुवुाइको अवसर 
िदनेलगायतका कानून�ारा िनधा��रत �ि�याको अनशुरण 
गरी िनण�य ग�रएको दिेख�छ । तसथ� िनयमानसुार पाएको 
अि�तयारीको �योग गरी गैरकानूनी काय� गन�लाई सजाय 
गन�स�ने अिधकारअ�तग�त नै यी �रट िनवेदकलाई 
सेवाबाट हटाउने गरी िज�ला �हरी काया�लय, 
�प�देहीका �हरी उपरी�कले िमित २०६६।१।२७ मा 
गरकेो िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गरकेो पि�म �े�ीय 
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�हरी काया�लय, पोखराका �हरी नायब महािनरी�कको 
िमित २०६७।१।३१को िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट 
िव�मान रहेको नदिेखदँा िनवेदन मागअनसुारको आदशे 
जारी ग�ररहन ुपरने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-MS-००१८, आदशेको 
अपहेलना, कुमार पा�डे िव. सिचव केशव�वज अिधकारी, 
ऊजा� म��ालयसमेत

उ��ेषणको िनवेदनमा यस अदालतमा 
कारवाही ह�नभु�दा अगािड िमित २०६९।१०।८ मा 
�यितत भइसकेको अविध कायम ह�ने गरी सव��ण 
अनमुितप�को नवीकरण गन� र २०७०।२।१७ मा 
िनवेदकले िदएको िव�तु् उ�पादन अनमुितप�को 
दरखा�त र� गन� िनण�य िवप�ीह�बाट भए पिन यस 
अदालतबाट िमित २०७०।६।८ मा अ�त�रम आदशे 
जारी भएपिछ उ� िनवेदनमा यस अदालतबाट अि�तम 
िनण�य भएपिछ मा� प�रयोजनाको कारवाही �ि�या 
अगािड बढाउने गरी िवप�ी उजा� म��ालय (सिचव �तर) 
बाट िमित २०७१।१२।११ मा िनण�य भई सोहीअनसुार 
िनवेदकलाई जानकारी गराएको देिख�छ । िवप�ी उजा� 
म��ालयको उ� िनण�यले यस अदालतको अ�त�रम 
आदेशलाई पालना गरी िनवेदक िव�त्ु प�रयोजनाको 
सव��ण अनमुितप� िनवेदकबाहेक अ�य ते�ो �यि� 
कसैलाई �दान नगरी यथाि�थितमा नै राखेको 
दिेखयो । यस त�यबाट िवप�ीह�ले यस अदालतबाट 
जारी भएको अ�त�रम आदेशको पालना गरकेो नै पाइने । 

�यसैगरी िमित २०६८।९।२२ स�म कायम ह�ने 
सव��ण अनमुितप�को नवीकरण िमित २०६९।१०।८ 
को िनण�यबाट थप गरकेो िवप�ीह�को िनण�य र काम 
कारवाहीले िनवेदकलाई असर पन� गएको वा�तिवकता 

स�ब�धमा लगाउको ०७०-WO-०२२६ को िनवेदनमा 
आज यसै इजलासबाट िवप�ीह�बाट भएको िमित 
२०६९।१०।८ र िमित २०७०।२।१७ को िनण�यसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िनवेदकलाई िव�त्ु 
सव��णको अनमुितप� र िव�त्ु उ�पादन अनमुित 
�दान गनु�पन� नपन� स�ब�धमा कानून र त�यको 
व�तिुन�ठ अ�ययन गरी िनण�य गनु� भनी परमादेशको 
आदशेसमेत जारी भई िनवेदकले �याय �ा�त ग�रसकेको 
ि�थित देिखदँा यस अदालतबाट िमित २०७०।६।८ 
मा अ�त�रम आदशे जारी भएपिछ उ� आदशेलाई 
पालना गरी िनवेदनमा अदालतबाट अि�तम िनण�य 
नह�दँास�म िव�तु् उ�पादनको सव��ण अनमुितप� र 
उ�पादनको अनमुितप� जारी गन�स�ब�धी कामकारवाही 
िवप�ीह�ले िनवेदकबाहेक अ�य ते�ो �यि� कसैलाई 
�दान नगन� िनण�य गरी यथाि�थितमा राखेको र िवप�ी 
केशव�वज अिधकारीको िलिखत जवाफसमेतबाट 
िनजले अदालतको आदेशको स�मान गरी आदेशको 
अवहेलना गरकेो नपाइदँा अवहेलनामा सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन दाबी प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २० गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

 मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी
 टंकबहादुर मो�ान, ०७०-WO-०३२४, उ��ेषण
 / परमादशे, मुकेशकुमार काक� िव. िज�ला �हरी
 काया�लय, सुनसरीसमेत

�प�टीकरणमा िनवेदकले लाग ु औषधबार े
उ�लेख नगर े तापिन िनजले �प�टीकरणमा गाडी 
चेक जाचँ गदा� सो गाडीमा लाग ु औषध कोर�ेस र 
�पा�मो�ो�सीभोन फेला परकेो र गाडी चालकसगँ 
त�काल �.२०,०००।- (बीस हजार) र १९.५० बजे 
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�.१०,०००।- (दश हजार) िलएको र �.१०,०००।- 
(दश हजार) भोिलप�ट िलने सत�मा उ� लाग ु
औषधसिहत गाडीका चालकलाई छािडिदएको ह� ँ भनी 
बयान गरकेो पाइ�छ । उ� बयान दबाबमा पारी गराइएको 
भनी िनवेदकले िजिकर िलए तापिन िनजसगँ ग�तीमा 
गएका �हरी जवान ��बहादरु ता�लीको बयानसमेतबाट 
उ� गाडीबाट लाग ु औषध फेला परकेो पिु�ट भएको, 
िनज �रट िनवेदकबाट उ� गाडी चालकबाट अवैध�पमा 
िलएको रकम �. ३०,०००।- (तीस हजार) बरामद भएको 
कारवाही फाइल संल�न बरामदी मचु�ुकासमेतबाट पिु�ट 
भएको र सो रकम िलएको कुरा िनवेदकले �प�टीकरणमै 
�वीकार गरकेोसमेतबाट िनवेदकले �हरी िनयमावली 
२०४९ को िनयम ८८ को देहाय (छ) मा उि�लिखत 
कसरु गरकेो देिखएको र ऐ. िनयम ९३ बमोिजम उ� 
कसरुमा मािथ उ�लेख भएबमोिजम िनवेदक अ�चल 
सश� �हरी ग�ुम, कोशी, धरान दरब�दीका भए पिन 
िनज त�काल िज�ला �हरी काया�लय, सनुसरीअ�तग�त 
अ�थायी �हरी पो�ट �यामचोक धरानमा काय�रत 
रहेको देिखएकाले उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार 
िज�ला �हरी काया�लय, सनुसरीका �हरी उपरी�कले 
िनवेदकलाई कारवाही तथा सजाय गन�स�ने नै 
दिेखयो । अतः िनवेदकलाई उपयु�� कानूनी 
�यव�थाबमोिजम स�बि�धत िज�ला �हरी काया�लय, 
सनुसरीका �हरी उपरी�क सौरभ राणाबाट िमित 
२०६९।८।२५ मा भएको कारवाही र िनण�यमा कुनै 
कानूनी �िुट भए गरकेो नदेिखने । 

तसथ� उि�लिखत आधार र िववेचनाबाट �रट 
िनवेदक मकेुशकुमार काक�ले �हरी िनयमावली, २०४९ 
(सशंोधनसिहत) को प�र�छेद ९को िनयम ८८ को देहाय 
(छ) को कसरु गरकेो भनी ऐ. िनयमावलीको िनयम 
९३ को उपिनयम ३(ख) ले िदएको अिधकार �योग 
गरी स�बि�धत िज�ला �हरी काया�लय, सनुसरीको 
�हरी उपरी�कबाट ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ को 
दहेाय (छ) बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीको 

लािग अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी 
भएको िनण�य र सो स�ु िनण�य सदर ह�ने गरी भएको 
पूव��े�ीय �हरी काया�लय, रानी िवराटनगरका �हरी 
नायब महािनरी�क उपे��का�त अया�लबाट भएको 
पनुरावेदन िनण�य कानूनबमोिजम नै भए गरकेो देिखदँा 
िनवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश िदने गरी िज�ला 
�हरी काया�लय, सनुसरीको �हरी उपरी�कबाट भएको 
िमित २०६९।८।२५ को िनण�य र सो स�ु िनण�य सदर 
ह�ने गरी पूव��े�ीय �हरी काया�लय, रानी िवराटनगरका 
�हरी नायब महािनरी�क उपे��का�त अया�लबाट भएको 
िमित २०७०।४।३१ को पनुरावेदन िनण�य िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश जारी गरी बदर गन� 
िम�ने देिखएन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल काि�क ६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�ंहा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CI-२०७२, अशं चलन, 
मंगलमान शा�यसमेत िव. मि�दरा शा�यसमेत

वादीले सगोलको स�पि� भनी दाबी िलएको 
अव�थामा �ितवादीले दाबीका स�पि� आ�नो िनजी 
भनी िजिकर िलएमा सो स�पि� आ�नो �ान वा सीप वा 
�यासबाट िनजी आज�न गरकेो वा कसैबाट िनजी तवरले 
दान वा बकस पाएको भनी व�तिुन� �माणबाट �मािणत 
गनु�पन� ह��छ । िनजी आज�नको कमाई हो भ�ने प�का 
�माणको अभावमा सगोलमा रहदँा ब�दा �ा�त गरकेो वा 
बढेबढाएको स�पि� एकलौटी ह�न नस�ने ।

�ितवादीको �ितउ�र प�बाटै पिन वादी 
�ितवादीह� एकासगोलमा रहदँा ब�दा �ो�ाइटरसीप 
फम� दता� गरकेो �वीकार गरकेो तर सो दता� गरी 
स�चालनमा �याउदँा आ�नो िनजी आज�नको स�पि�को 



66

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, असार - २

लगानी मा� भएको भ�ने कुनै त�यय�ु �माण पेस भएको 
दिेखएन । सोही फम�लाई २०४७।०४।२६ मा �ा. िल.मा 
प�रणत गरकेो, सो क�पनीमा वादीम�येका ईरोजमान 
शा�यलाई समेत सेयर िदइएकोबाट र िक. नं. ६४९ 
को ज�गा वादीको पित / िपता �वग�य सोिवतमानको 
परलोकप�चात् शा�य अफसेट �ेस �ा. िल.मा नामसारी 
ग�रएबाट सगोलको स�पि� लगानी भएको क�पनी होइन 
भ�न सिकने अव�था दिेखएन । यसरी एकाघर सगोलमा 
रहेका िदज�मानका तीन छोराह� मंगलमान, च��मान, 
सोिभतमान र िनजह�का प�नी एवम् स�तानह�बीच 
कानूनबमोिजम ब�डा नभएको अव�थामा �ितशतको 
आधारमा क�पनीको सेयरमा फरकफरक �वािम�व 
दिेखएको भए पिन एकासगोलको अंिशयारम�ये जनुसकैु 
अंिशयारह�को नाममा रहेको स�पि� एकासगोलको 
मािनने �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को कानूनी 
�यव�था ह�दँा सोबमोिजम अशंब�डा गनु�पन� सबै 
अंिशयारबीच समान हक ला�ने ।

क�पनीको सेयरमा लगानी भएको अव�थामा 
सेयरवालाको हैिसयतले सेयरमा स�म �वािम�व �हण गन� 
सिकने ह��छ । सािबकमा �वग�य शोिभतमानको नाममा 
रहेको िक.नं.६४९ को ज�गा क�पनीको नाममा नामसारी 
भएको स�ब�धमा छु�ै िववाद नभएको अव�थामा उ� 
क�पनीको नाममा भएको ज�गा वा मेिसनरी आिद 
ब�डा ह�नस�ने अव�था ह�दँैन । अतः क�पनीको सेयर 
लगानीसमेत सगोलको ब�डायो�य स�पि� भएको ह�दँा 
अंिशयारह�को समान हक ला�ने ।

आ�नो �ान, सीप, �यासबाट कमाएको 
भ�ने �ितवादीले िजिकर िलए पिन व�तिुन� �माणबाट 
सगोलमा रहदँा ब�दा कमाएको स�पि�लाई क�पनीमा 
रहे भएको सेयरको अनपुातमा वादीले १९.२८ �ितशत 
मा� पाउछँ भ�न ुकानूनसङ्गत नदिेखने ।

तसथ�, वादी �ितवादीह�बीच सगोलमा रहेको 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं 

१३ िक. नं. ४३, ९४, १६३ र ऐ. वडा नं. २३ िक.नं. 
१३४७ र १९९३ को ज�गा र घरह� समेतबाट ३ 
भागको एक भाग वादीले अंशब�डा गरी िलन पाउने र वादी 
�ितवादीह� दवैुको सेयर रहेको शा�य अफसेट �ेस �ा.
िल. को स�पि�ह� अंशब�डा ह�ने नभई क�पनीमा रहेको 
स�पूण� सेयरह�को ३ भागको १ भाग हक ला�नेसमेत 
गरी ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७२।०८।१६ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर २२ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १९

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-CR-०२१३ र ०७३-CR-०३७८, 
कत��य �यान, खक� बहादुर पुन िव. नेपाल सरकार र 
नेपाल सरकार िव. खक� बहादुर पुन

मतृक र �ितवादीबीच िववाद ह�दँा िविभ�न 
तनाव ह�ने सोही �ममा कुटिपट र शरीरका िविभ�न 
भागमा िहका�उदँा शारी�रक हलचल ह�ने, सो �ममा 
शरीरको आ�त�रक र पाचन ि�यामा अस�तलुन ह�ने 
र सोही अव�थामा �ास��ास ब�द ह�न नस�ने भ�ने 
ह�दँैन । �ितवादीले हानेको चोटका कारणले म�ृय ुभएको 
होइन िक भ�नलाई म�ृयकुो त�काल पूव� कुटिपटको 
वारदात भएको र परुानो शारी�रक कुनै रोग रहेको भ�ने 
पिन नदिेखदँा �ितवादीको चोटबाट मतृकको म�ृय ु
भएको होइन भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर र 
�ितवादीका कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

आवेश�े�रत ह�या ह�नको लािग अिभय�ुमा 
मतृक�ित �यान मान� मनसाय तथा इवीको िव�मानता 
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ह�न नह�ने, मतृकको कारणबाट त�कालै उठेको �रस 
था�न नस�ने अव�था ह�नपुन� र मतृकसगँको आमने 
सामनेको अव�थामा सोहीबखत अिभय�ुले साधारण 
लाठा, ढुङ्गा, लात, म�ुका इ�यािदले हानेको ह�नपुन� 
तर जोिखमी हितयार हानेको वा िबष खवुाएको नभएमा 
मा� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं.को 
कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ नं. 
को कसरु कायम ह�नको लािग �ितवादीमा �यान मान� 
मनसाय त�वको िव�मानता ह�न ु आव�यक दिेख�छ । 
��ततु वारदातमा मतृकलाई मान�स�मको पूव�योजना 
तथा मनसाय रहेको भ�ने देिखदँैन । मतृकसगँ िववाद 
भई त�काल उठेको �रस था�न नसक� लाठीले �हार 
गदा� सोही चोटको असरका कारण मतृकको म�ृय ुभएको 
भ�ने देिखदँा ��ततु वारदात मनसाय �े�रत नभई 
आवेश�े�रत देिखएकोले ��ततु कसरुमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) आकिष�त नभई ऐ. १४ नं. 
आकिष�त ह�ने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी खक� बहादरु पनुले मतृक देउमती पनुलाई 
त�काल उठेको �रस था�न नसक� साधारण लाठाले 
�हार गरकेोमा सो �हारकै असरका कारण मतृकको 
म�ृय ु भएको देिखदँा स�ु रो�पा िज�ला अदालतले 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गरी अ.बं.१८८ बमोिजम १० वष� कैद गन� राय �य� 
गरकेो स�ु फैसला केही उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजमको कसरुमा 
१०(दश) वष� कैद ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरु, दाङको िमित २०७३।०२।१७ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल फागनु  ६ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-CR-१९१८, मानव अपहरण र शरीर 
ब�धक, नेपाल सरकार िव. बमबहादुर अिधकारीसमेत

जाहेरवाला पदमबहादरु तामाङले जाहेरी 
आफँैले िदएको, सिहछाप आ�नै हो भनी �वीकार गर ेपिन 
�ितवादीह�ले पैसा मा�दा मैले निदएकोले डरले जाहेरी 
िदएको ह� ँ । पैसा र मोबाइल मबाट लटेुको होइन भनी 
स�ु अदालतमा बकप� गरकेो देिख�छ । �ितवादीह�ले 
जाहेरवालाबाट िलए भनेको एकलाख �पैया ँ वादी 
प�ले बरामद गरी दशी�व�प अिभयोग प�साथ पेस 
गन�सकेको पाइदँैन । जाहेरवालाबाट लिुटएको भनेको 
मोबाइल पिन वादी प�ले दशी�व�प पेस गन�सकेको 
देिखदँैन । �ितवादीह�ले अदालतसमेतमा वारदातको 
त�यलाई �वीकारी गरकेो बयानबाट वारदातमा 
िनजह�को संल�नतालाई इ�कार गन� सिकने अव�था 
पिन पाइदँनै । जाहेरवालाबाट अनिुचत िकिसमबाट रकम 
�ा�त गन� मनसाय िलई �ितवादीह�ले जाहेरवालालाई 
डर धाक देखाउने, अपहरण गरी लगेकोज�तो दखेाउने, 
आफूलाई �हरी भएको अिभनय गन� काय�लाई मलुकु� 
ऐन, अपहरण गन� तथा शरीरब�धक िलनेको महलको 
१ नं. र २ नं. अ�तग�तको कसरु �थािपत ह�नस�ने 
देिखदँैन । �ितवादीह�ले जाहेरवालालाई िनजको 
इ�छा िव�� धनस�पि� �ा�त गन� उ�े�य राखी सोको 
ि�यालाई सफल बनाउन उ�ोग गरेको अव�थास�म 
देिखन आएको ह�दँा �ितवादीह�बाट भएको उ� काय� ऐ. 
महलको ५ नं. अ�तग�तको कसरु  गरकेो देिखएको भनी 
उ�ोगस�म ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
फैसला �यायोिचत नै देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा 
शरीरब�धक िलनेको महलको ३ नं.ले ह�ने सजायको 
आधा ऐ. ५ नं. बमोिजम जनही ३ वष� ६ मिहना कैद र 
�. २५,०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई गरकेो पनुरावेदन 
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अदालत, धनकुटाको िमित २०७२।१०।१९को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
क��यटुर:  देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल काि�क ८ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७२-CR-१४६१, जबरज�ती करणी, नेपाल 
सरकार िव. दुखीराम डगौरा

पीिडत स�ुत मनि�थितक� ह�न भ�ने बेहोरा 
जाहेरी दखा��तको लेखाइ, जाहेरवालीको बकप�, 
�कूलको िसफा�रस र सेती अ�चल अ�पताल िवकास 
सिमितको िमित २०७१।५।३० को �रपोट�मा पीिडतको 
मानिसक अव�था स�ुत मनि�थित रहेको भ�ने िजिकर 
भिनए पिन अ�पतालको सोही �रपोट�मा मानिसक 
अव�थाको िव�ततृ जाचँको लािग मनोरोग िवशेष� 
भएको अ�पतालमा �रफर ग�र�छ भनेबाट पीिडत 
स�ुत मनि�थितक� भए नभएक� भ�ने वा�तिवक 
जाचँ भएको देिखदँैन । पीिडतलाई मनोरोग िवशेष� 
भएको अ�पतालमा �रफर गन� भ�नकुो अथ� रोगको 
स�बि�धत िवशेष� डा�टरबाट पीिडतको जाचँ 
नभएको पिु� ह��छ । वादी प�ले पीिडत वा�तिवक 
�पमा स�ुत मनि�थितक� ह�न् वा होइनन् ? भनी 

पिु� ह�ने खालका व�तिुन� �माण पेस गन�सकेको 
देिखदँैन । ठोस र शङ्कारिहत �माणिबना अदालतले 
अिभयोग माग दाबी  िलएकै आधारमा वादी दाबीबमोिजम 
सजाय गनु�  �यायोिचत ह�ने नदिेखदँा �ितवादीउपरको 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको ३(क) नं. 
बमोिजम अिभयोग माग दाबी नप�ुने ठह�याई गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� 
देिखन नआउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी दखुीराम चौधरीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको ३(२) नं. 
बमोिजम �यूनतम ८(आठ) वष� कैद ह�ने र �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �.५०,०००।– (पचास हजार) �पैया ँ
�ितपूित� भराइिदने मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
३(क) बमोिजम �ितवादीलाई थप सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी पनुरावेदक नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
सो हदस�म प�ुन   नस�ने भ�ने पनुरावेदन अदालत, 
िदपायलको िमित २०७२।७।२३ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकनाथ गौतम
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल काि�क ८ गते रोज ४ शभुम् ।


