
  

पुसपुस  ––  २२  
  

 

  
पाि�क �काशनपाि�क �काशन  

  
  
  

वष� २वष� २९९,,  अङ्क अङ्क ११८८  पूणा�पूणा�ङ्कङ्क  ६६८८४४  

  
  
  

 
  
  
  

�काशक�काशक  

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

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

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

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

  

२०७२०७७७,,  पुपुसस  ११६६--२९२९ 



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

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

स�पादकस�पादक  : : �ी �ी �वुकुमा�वुकुमारर  ढढकाकालल  
  

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

शाखा शाखा अअिधिधकृकृतत  �ी �ी देदेवीवी  चौधचौधरीरी  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेलने� �साद पौडेल  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी नरेश काक�नरेश काक�  
नायब स�ुबा �ी �� आचाय�नायब स�ुबा �ी �� आचाय�   
िसिसिनयर क�पोिजटरिनयर क�पोिजटर  �ी �ुव सापकोटा�ी �ुव सापकोटा  
क��यटुर अपरेक��यटुर अपरेटर �ी अजु�नटर �ी अजु�न  सवेुदीसवेुदी  
क��युक��युटर अपरेटर अपरेटर �ी म�जु खडकाटर �ी म�जु खडका  
काया�लय सहयोकाया�लय सहयोगीगी  �ी�ी  अ�युत दाहालअ�युत दाहाल  

  

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

िबिब����  शाशाखाखा  
नानायब स�ुबा यब स�ुबा �ी �ी िनलदेव �रजालिनलदेव �रजाल  

मुमु��ण शाण शाखामा काय�रत कम�चारीह�खामा काय�रत कम�चारीह�    
म�ुण अिधकृतम�ुण अिधकृत  �ी �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तुिसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायलसीनारायण मण महहज�नज�न  
नायब स�ुबा �ी िशनायब स�ुबा �ी िशववहह�र�र  अअिधिधकाकारीरी  
िसिनयर �ेसिसिनयर �ेस�या�यान न �ी�ी  योयोगग�साद पो�साद पोखखरेरेलल  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी र�नमाया महज�निसिनयर बुकबाइ�डर �ी र�नमाया महज�न  
िसिनयर िसिनयर मेमेकाकािनिन�स�स  �ी�ी  िनिनम�ल बयलकोटीम�ल बयलकोटी  
ससहाहाययक िडजायनर �ी रसनाक िडजायनर �ी रसना ब�ा ब�ाचाचाय�य�   
क�पोक�पोिजिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
िसिनयर �ेस�यानिसिनयर �ेस�यान  �ी अजु��ी अजु� न िघिमरेन िघिमरे  
�े�ेस�यान �ीस�यान �ी  केकेशशववबबहाहादुदुरर  िसटौिसटौलाला  
बकुबाइ�डर �ीबकुबाइ�डर �ी अ�यु अ�युतत��सासादद  सुसुवेवेदीदी  
बुबुकबाइ�डर �ी धनमाया मान�धरकबाइ�डर �ी धनमाया मान�धर  

 

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

संय�ु इजलाससंय�ु इजलास  ९९  
इजलास नं. १इजलास नं. १  ३३  
इजलास नं. इजलास नं. ५५  ११११  
इइजजलालास स नं. नं. ६६  ४४  
इजलाइजलास स नंनं..  ७७  ६६  
इजलासइजलास  नंनं. . ८८  ४४  
इजलाइजलास नं. स नं. ९९  ३३  
इजलास नं. इजलास नं. १०१०  १६१६  
इइजलाजलास नंस नं. . ११११  ५५  
ज�माज�मा  ६१६१  

  
इजलास इजलास नं.नं.  ११२२  ११  
इजइजलास नं. लास नं. ११३३  ११  
इजलास नं. १इजलास नं. १४४  २२  
इजलास नं. १इजलास नं. १५५  २२  
इजलासइजलास  नं. १नं. १६६  २२  
इजलास नं. १इजलास नं. १८८  ११  
    
ज�माज�मा  ९९

कूल कूल ज�माज�मा  ६१६१  ++  ९९  ==  ७०७०  



 

  
  
  

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

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलिेटन, २०७७, पुस – २, पृ� १ 

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

सूचना 

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

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

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

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-१९३६, १९३८, 
जबरज�ती करणी, �याम िव.क. िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. �याम िव.क.

पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको फैसलाउपर 
सािबक �याय �शासन ऐन, २०४८ तथा �चिलत �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम दायर 
भई पेस ह�न आएको ��ततु दवुै प�को पनुरावेदनमा 
देहायको आधार कारण र कानूनी �यव�थाका 
आधारमा पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको फैसला 
िमलेको दिेखदँा केही प�रवत�न ग�ररहन ु पन� अव�था 
देिखन आएन । पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित 
२०७२/९/२६ को  फैसला सदर ह�ने ।

पीिडतको बकप�बाट समेत जबरज�ती 
करणी भइसकेको �थािपत नभएको र �वा��य 
परी�ण �ितवेदन (Medical Report) मा योिनको 
िझ�ली �याितएको छैन । भ�ने �ितवेदन र जबरज�ती 
करणी भएको देिखने त�यगत �माणको अभावमा 
जबरज�ती करणीको कसरु �थािपत ह�न स�दैन । 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित २०७२/९/२६ 
को फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल काित�क २३ गते रोज ५ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-०३१२, िकत� 
जालसाजी, मुज�फर अहमद लारी िव. मशकुर अहमद 

लारीसमेत
वादीका िपताले त�काल आ�नो 

नाउमा रहेका सेयर िब�� गरी सोबापतको �पैया ँ
भा.�.५१,९२,३१९।७० लखनउमा ब�ने िनज 
मकबलु अहमद लारीको नाउमँा एकाउ�टपेयी �ाफ 
बनाई िदन ह�न भनी एभर�े होटलले त�कालीन 
इ�डो�वेज ब�कलाई सन् १९९३ जनु ३ मा लेखेको 
प�मा मकबलु अहमद लारीले आ�नो नाउमँा रहेको 
सेयरह� मशकुर अहमद लारी र नजमा मशकुर 
लारीलाई िब�� गरकेोले सोबापतको रकम भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएको र मकबलु अहमद लारीले पाउने गरी 
�ा�ट तयार गरी पठाएकोप� िमिसल संल�न दिेखने । 

क�पनी रिज��ारको काया�लय, ि�परु�ेरको 
प.स.ं०४९।५० च.नं.२२९ िमित २०५०।४।१५ को 
प� हेदा�  उ� प�मा जो जसलाई सरोकार पद�छ भ�ने 
बेहोरामा नया ँ बाने�र, काठमाड�ि�थत होटल एभर�े 
इ�टरनेसनल िल.ले हालस�म यस काया�लयलाई 
उपल�ध गराएको जानकारी तथा अिभलेखअनसुार 
��ततु क�पनी (होटल) मा देहायबमोिजमको सेयरधनी 
तथा सेयर धारण सं�या रहेको बेहोरा जानकारी 
गराउदैँ अनरुोध ग�र�छ भनी यी पनुरावेदक वादीसमेत 
९ जनाको नाउ ँ उ�लेख भएको र सो ९ जनामा यी 
वादीका िपता मकबलु अहमद लारीको नाम उ�लेख 
नभएको अव�था देिखने । 

होटल एभर�ेबाट उ�लेिखत िमितमा 
मकवलुका नाममा पठाएको �पैया ँसेयर िब��बापतको 
नभई होटलको नाफाबापतको हो । सेयर िब��बापतको 
�पैया ँ भए सेयर ख�रद गन� मशकुर र नजमाको 
नाउबँाट �पैया ँ पठाउन ु पद��यो यसबाट पिन 
�ितवादीको िजिकर झठुा पिु� भएको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर रहेकामा होटलको नाफाबापतको �पैया ँ हो 
वा सेयरबापतको �पैया ँ हो भ�ने िव�ेषण र यस 
म�ुाबाट गन� नभई िववािदत िलखतह� िकत� हो होइन 
भ�नेस�मको िववादमा बो�न ु पन� �याियक िनण�यको 
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िवषय ह�ने ।
िववािदत िलखत िकत� जालसाजी ह�न् भ�ने 

पनुरावेदक वादी र िकत� होइन भ�ने �ितवादी भइ 
िववाद तहतह ह�दैँ यस अदालतमा आएकोमा िलखत 
परी�ण गन� राि��य िविधिव�ान �योगशालाबाट िमित 
२०७३।११।११ परी�ण �ितवेदन �ा� भएकोमा 
िलखतमा लागेका सहीछाप िमलेको भ�ने �ितवेदन 
�ा� भएको ह�दँा �यसलाई अ�यथा भ�न िम�ने 
नदेिखदँा िववािदत भिनएका िलखतह� स�े साचँो 
बेहोराको देिखन आउने ।

क�पनीले �चिलत क�पनी ऐन तथा 
िनयमावलीको �ि�या पूरा गरी ह�ता�तरण गरकेो हो 
वा होइन भ�ने िवषय भए िनयमन गन� िनकायले मा� 
हेन� स�दछ । यहा ँ िववािदत िलखतको काया��वयन 
गन� िनकाय क�पनी रिज��ारको काया�लय हो भ�नेमा 
िववाद दिेखदँैन । क�पनी रिज��ारको काया�लयले 
िववािदत िलखतह�लाई कानूनस�मत् त�रकाबाट 
काया��वयन गनु�  पन� ह��छ । य�तो ह�ता��णको �ि�या 
नै बाकँ� छ र �यसमा अ�य �चिलत कानूनले यी 
िववािदत सेयरह�को िब�� िवतरणमा अ�य िनकायको 
अनमुित िलन ुपन� छ भने �य�तो िनयमन गन� िनकाय 
क�पनी रिज��ारको काया�लयले कानूनको �ि�या 
पूरा गन�बाट उ�कन निम�ने । 

कुनै िलखत आदेश वा फैसलाको उ�े�य 
कानूनस�मत ह�न ुपन�मा िववाद देिखदँैन । कानूनस�मत 
नभएका �य�तो आदेश फैसला वा िलखत काया��वयन 
ह�न स�दैनन । आदेश फैसला वा िलखतको काया��वयन 
कानूनस�मत नै ह�नपुछ�  । �य�ता िलखतह� कानून 
काया��वयन गन� िनकायले पिन काय�िविध कानून र 
सारवान कानून दवैुको अनशुरण गरी काया��वयन 
ह�न ु पछ�  । �य�तो आदशे वा फैसला वा िलखतको 
िवचाराधीन िवषयमा यस अदालतले ह�त�ेप गन� 
िम�दैन । क�पनी रिज��ारको काया�लय, नेपाल रा�� 
ब�क, उ�ोग िवभाग ज�ता अ�य िनकायले िनकासा 

र िनण�य िदने िवषयतफ�  ती िनकायह�को िनण�य 
नआउदैँका अव�थामा ��ततु म�ुाबाट बो�न िम�ने 
देिखएन् । तत् तत् िनकायको िनण�यलाई म�ुाका 
प�ह�ले िनण�य नह�दँास�म �ित�ारत ह�न ु पद�छ । 
�य�ता िनकायबाट ह�ने िनण�यमा प�ह�लाई िच� 
नबझुे कानूनी उपचारको माग� अपनाउन ुपन� नै देिखदँा 
िकत� जालसाजीतफ� कै िनण�य र िववािदत िब�� ग�रएको 
सेयरह�को िनयमन गन� िनकायको �ि�या िभ�न 
िभ�न अव�थाको देिखदँा िकत� वा जालसाज नठहर े
पिन िलखतको अ�तरव�त ु र प�ह�ले हािसल गन� 
खोजेको उ�े�य र नितजामा िनयमनकारी िनकायको 
�े�ािधकार र िनण�यमा यस म�ुाबाट ह�त�ेप गन� र 
िनयमनकारी िनकायलाई ��ततु म�ुाबाट छु�ै आदेश 
िदई यो गनु�  वा नगनु�  भनी भ�न बो�न पिन निम�ने । 

कानूनको संशोधनपिछ अिघ भएको 
�यवहारमा पिछ संशोधन भएको कानूनी �यव�थाको 
सिुवधा पनुरावेदकले पाउने दिेखदँैन । िकत� 
जालसाजीतफ�  यस अदालबाट पटकपटक भएका 
फैसला पिन �यायको मा�य िस�ा�तअ�तग�त अिघ 
भएका फैसलालाई अ�यथा गन� िम�ने दिेखएन ।  
��ततु म�ुा त�काल �चिलत िकत� कागज महलको 
१८ नं. ले तोकेको हद�यादिभ� काम भए गरकेो दईु 
वष� र हाल �चिलत िकत� कागज महलको १८ नं. 
ले तोकेको हद�याद काम भए गरकेो थाहा पाएको 
िमितले ६ मिहनािभ� दायर भएको भ�ने नदेिखएबाट 
हद�यादिभ�ै दायर भएको छ भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
र यस अदालतबाट म�ुा दोहो�याई हेन� अनमुित �दान 
गदा� िलइएका आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

 तसथ�, पनुरावेदक वादीले िकत� भनी िजिकर 
िलइएका िववािदत िलखत परी�ण गराउदँासमेत स�े नै 
देिखएको र ��ततु म�ुा हद�यादको आधारमा खारजे 
ह�ने ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।३।४ को फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।९।२५ मा 
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भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ई�री�साद भ�डारी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CR-०३१३, ०३१४, 

०३१५, िकत� जालसाजी, मजु�फर अहमद 
लारी िव. मशकुर अहमद लारीसमेत, मजु�फर 
अहमद लारी िव. मशकुर अहमद लारीसमेत, 
मजु�फर अहमद लारी िव. घन�साद अया�ल 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१–CI–०९०३, िनषेधा�ा, िकरणकुमारी 
देवी िव. राधाकृ�ण�साद रौिनयारसमेत

िनवेिदका र िवप�ीह� राधाकृ�ण रौिनयार, 
सर�वती देवी रौिनयार र रामपकुार रौिनयार 
नातमा बाब,ु आमा र िददीभाइ रहेको देिखएको छ । 
िनवेिदकाले आ�नो आमाको नाममा रहेको वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १ ि�थत िक.नं. १२५१ 
को ज.िव. ०-०-१० को खाली ज�गामा आफूले मािसक 
�. ५००।– मा भाडामा िलई अ�थायी �कृितको घर 
बनाई �यवसाय गरकेो भ�ने उ�लेख गरबेाट उ� 
ज�गा िनज िनवेदकको िनिव�वाद हक �विम�वको भ�ने 
देिखएन । िनजले उ� ज�गामा किहलेदेिख मािसक 
कित �पैयामँा भाडामा िलएको हो र �यसका के 
क�ता सत�ह� िथए भ�ने पिन उ�लेख गरकेो पाइदँैन । 
िनजलाई उ� ज�गामा घर बनाई �यवसाय गन� िनजक� 
आमाले िलिखत �वीकृित एव ं सहमित िदएको भ�ने 
कुराको �माण पिन िनजले पेस गन� सकेक� छैनन । 
दाबी ग�रएको घरज�गामा िनवेिदकाको �विम�व 
नरहेको त�यमा िनवेिदकाको अ�यथा भनाइ� रहेको 
देिखदँैन । आफूले भाडामा िलएको खाली ज�गामा 
अ�थायी �कृितको घर बनाइ�  भोगचलन गरी आएको 

भनी िजिकर िलएकोमा िनवेिदकाले दाबी गरकेो 
ज�गामा घर िनमा�ण गन� िनवेिदका िकरण कुमारीलाइ�  
िवप�ी सर�वती देवीले कुनै िलखत �वीकृित िदएको 
वा घर ज�गा बहाल स�झौता गर ेभएको कुनै �माण पेस 
गरकेो देिखदँैन । िनवेिदका िकरणकुमारी रौिनयारले 
िवप�ी सर�वती रौिनयारसमेत उपर पसा� िज�ला 
अदालतमा िदएको संवत् २०७० सालको �रट नं.५८ 
मा दाबीको िक.नं १२५१ को घरज�गाबाट जबरज�ती 
खाली गराउने आशंका भएकोले िनषेधा�ा जारी गरी 
पाउन िदएको िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी फैसला भएको 
देिख�छ । िनवेिदकाले ज�गा भाडामा िलइ� घर बनाएको 
भए सोको व�तिुन� �माण पेस गरी भोगािधकारको प�ुाइ�  
गन� स�न ुपन�मा सोसमेतका िनिव�वाद हकािधकारको 
प�ुाइ ँ नभएबाट िनवेदन मागबमोिजम घर ज�गामा 
यथावत् भोगको कायम ह�ने गरी िनषेधा�ाको आदेश 
जारी गन� निम�ने । 

िवप�ी सर�वती देवी रौिनयारले िनवेिदका 
िव�� शाि�त सरु�ा कायम ग�रपाउ ँ भनी िज�ला 
�शासन काया�लयमा िदएको िनवेदनमा आव�यक 
कारबाहीका लािग िज�ला �हरी काया�लय पसा�मा 
पठाइएकोमा सो काया�लयले पिन च.नं. २७५१ िमित 
२०७१।६।७ को प�सिहत िनवेदन इलाका �हरी 
काया�लय नवगा पसा�मा पठाएको भ�ने िज�ला �हरी 
काया�लय पसा�को िलिखत जवाफबाट देिखएको र 
िज�ला �शासन काया�लय र �हरी काया�लयह�को 
िनवेिदकालाई कानूनबमोिजम बाहेक प�ाउ गन�, 
थनुामा रा�ने, कागज गराउनेलगायतका कुनै 
काम कारबाही नग�रएको र नग�रने भनी िवप�ी 
काया�लयह�को िलिखत जवाफ देिखएकोले 
िनवेदकलाइ� कानूनिवपरीत तवरबाट थु�ने वा कानून 
�ितकूलको काय� गन� अव�थासमेत नदेिखएको सोतफ�  
समेत िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� निम�ने । 

तसथ�, िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको 
आदशे जारी ह�ने अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा �रट 
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िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०७१।८।१७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल असोज २९ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१-CI-१२२५, उ��ेषण / िनषेधा�ा / 
परमादशे, मुगल�साद साह िव. राम�व�प रायसमेत

२०६२ सालदेिख साधारण सभा नबोलाइएको 
भनी दाबी गन� िनवेदकले समयमै साधारण सभा 
बोलाउने कानूनबमोिजमको बाटो अवल�बन गरकेो 
नदेिखएको र लामो अविधस�म साधारण सभा नगरी 
िवप�ीह�को कानूनस�मत �यवहार नभएको भनी �� 
उठाएको भए पिन िवप�ीह�ले स�चालक सिमितको 
हैिसयतमा गरकेा सबै काम कारबाहीउपर लामो अविध 
�यितत भएपिछ गैरकानूनी भनी दाबी िलएको दिेखएको 
तथा साधारण सभा बोलाएको अव�थापिछ ��ततु 
िनवेदन परकेो देिखएको छ । कानूनबमोिजम गिठत 
सं�थाह�ले आ�नो कामकारबाही कानूनले तोकेको 
�ि�या अविधिभ� स�प�न गनु�  पन�मा िववाद ह�न 
स�ैन । �य�तो कामकारबाही रो�न वा बदर गन�समेत 
कानूनी आधारसमेत पेस गनु�  पछ�  । थप कामकारबाही 
रो�ने कानूनी आधार र औिच�यता पिन दाबी गन�ले 
��ट �पमा िच�ण नगरकेो, �रट िनवेदनमा िनवेदकलाई 
कुन कानूनले �दान गरकेो कुन वैयि�क वा सं�थागत 
हक अिधकारको हनन िवप�ीबाट भएको हो र कुन 
कानूनअनसुार िनवेदकको हक �चलन गनु�  गराउन ुपन� 
हो ��ट उ�लेख नगरी हचवुा मागदाबी िलएको भरमा 
िनवेदन मागअनसुार आदशे जारी गनु�  पन� अव�थाको 
िव�मानता नदेिखने ।

सहकारी ऐनको दफा ४१(१) बमोिजम 
साधारण सभाबाट िवप�ी स�ंथा िवघटनको िनण�य 

भएको भ�ने देिखएको छैन । साधारण सभाले नै 
स�ंथाको िवघटन वा िजव�तता कायम रा�ने िवषयमा 
िनण�य ह�न स�ने देिखएकोले साधारण सभाको िमित 
नै तोिकएपिछको अव�थामा कानूनी आधार िवनाको 
��ततु िनवेदनको भरमा स�ंथाको िवघटन ज�तो 
ग�भीर िवषयमा �वेश गरी रहन ुऔिच�यतापूण� नह�ने ।

सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ४१ 
बमोिजम िवप�ी सं�थाको िवघटन र दता� खारजेी ह�ने 
नदिेखएको र उ�लेिखत सहकारी मापद�ड २०६८ 
बमोिजम िन�कृय स�ंथाको सूचीमा समावेश नभएको 
अव�थामा िनवेदन मागबमोिजम िवप�ी सं�था िवघटन 
ह�ने कानूनी आधार नदिेखदँा िवघटन �ि�या लैजान 
कुनै िकिसमको आदशे जारी गनु�  पन� नदेिखने । 

िनजी �योजनको लािग अनिधकृत �पमा 
स�चालकह�ले कोषको अपचलन गरकेो भनी कुनै 
आधार खलुाएको देिखदँैन । ब� िवप�ी सं�थाले 
ऋण असलुी �ि�याबमोिजम यी िनवेदकसगँ ऋण 
असलुी गरकेो र िललामी �ि�या िव�� कानूनी 
उपचार खोजी सो िवषयको टुङ्गो लागेपिछ ��ततु 
िनवेदन िदएको भ�ने िलिखत जवाफबाट देिखएको 
छ । एकातफ�  अनिधकृत �पमा स�चालक सिमितको 
सद�य र लेखा सिमितको पदािधकारी थपेको 
देिखने व�तुिन� �माणसमेत िनवेदकले पेस गरकेो 
देिखदँनै । अक�तफ�  िमित २०७०।३।२९ को साधारण 
सभाले आ.व.२०६२।६३ देिख २०६८।०६९ स�मको 
लेखा परी�ण गन�को लािग स�चालक सिमितले गरकेो 
लेखा परी�कको िनयिु� सव�स�मितबाट अनमुोदन 
भएको, नया ँस�चालक सिमितको िनिव�रोध िनवा�िचत 
गरकेो, सं�थालाइ�  सचुा� �पमा स�चालन गन� 
गराउन स�चालक सिमितलाइ�  िदइएको देिखएको 
छ । उ� साधारण सभालाइ� चनुौित िदइएको भ�नेसमेत 
नदिेखदँा हालको अव�थामा िनवेदन दाबीको 
औिच�य नै पूण� �पमा समा� भएको र िनवेदकले 
�रट िनवेदनमा आफूलाई कुन कानूनले �दान गरकेो 
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कुन हक अिधकारको हनन िवप�ीबाट भएको हो र 
कुन कानूनबमोिजम हक �चलन गराउन ुपन� हो ��ट 
उ�लेख नगरी हचवुा मागदाबी िलएकोसमेत दिेखदँा 
िनवेदन मागअनसुार आदशे जारी गनु�  पन� अव�थाको 
िव�मानता नदेिखने ।

तसथ� िनवेदकको िनवेदन मागदाबीअनसुारको 
आदेश जारी ह�नपुन� अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०७०।९।३० को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल आि�न २९ गते गते रोज १ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-WO-०४६७, उ��ेषण 
/ परमादेश, िदनेश पौडयाल िव. िहमाल हाइ�ो ए�ड 
जनरल क����सन िल.को मु�य काया�लयसमेत

म�य�थता ऐनले करार (स�झौता) का 
प�ह�िबच भएको कुनै स�झौताको �योग वा 
काया��वयनको �ममा प�ह�िबच उ�प�न िववाद 
वा उ� स�झौतासगँ स�बि�धत कुनै िववाद 
समाधानको लािग िनयिमत अदालतमा नगई करारका 
प�ह�ले नै िनधा�रण गरकेो �ि�याअनसुार िनय�ु 
म�य�थबाट य�तो िववादमा िनण�य गन� गराउने भनी 
छनौट गरपेिछ उ� िववादसगँ स�बि�धत त�यको 
िव�लेषण गन� अिधकार पिन म�य�थलाई स�ुपेको 
मािन�छ । यी िनवेदक र िवप�ी िहमाल हाइ�ो 
पावरिबच स�झौताबमोिजम पानी चहुावट रो�नका 
लािग आव�यक मम�त काय� नग�रएको भ�ने स�ब�धमा 
िववाद भई सो िववाद समाधानका लािग गिठत 
म�य�थ ि�बनुलसम� िवप�ी  िहमाल हाइ�ो ए�ड 
जनरल क����सन िल.ले भ�ुानी पाउनपुन� रकमका 
लािग दाबी परकेो र यी िनवेदकबाट �ितदाबी परी 

म�य�थबाट िनण�य Award भएको भ�ने दिेख�छ । 
म�य�थबाट िन�पण ह�ने िववादसगँ स�बि�धत त�य 
केलाउने र त�यगत �पमा म�य�थको िनण�यको 
परी�ण गन� अिधकार सामा�य अदालतमा रहेको 
ह�दैँन । िववादको िवषयसगँ स�बि�धत त�य केलाउने 
र उ� त�यको िवषयमा िनण�य गन� अि�तम अिधकार 
म�य�थलाई नै ह�ने ।

��ततु म�ुामा म�य�थता ऐन, २०५५ को 
दफा ३०(२) उपदफा (१) र नेपालको संिवधानको 
धारा १३३ (२) र (३) को कानूनी �यव�थाको 
प�ृठभूिममा हेदा�  िनवेदक हाइ�ो र िवप�ी िहमाल हाइ�ो 
ए�ड जनरल क����सन िल. िबच भएको स�झौता र 
दईु प�बाट पेस भएको दाबी र �ितदाबीअनसुार नै 
म�य�थ ि�बनुलबाट िनण�य भएको र �रट िनवेदकले 
म�य�थलाई सिु�पएको अिधकार�े�बािहर गई िनण�य 
भएको भ�ने िनवेदकको भनाइ नै नभएको र �य�तो 
भएको भ�ने िव�वसनीय आधार यी िनवेदकबाट पेस 
भएको देिखदँैन । यो यस�कारले म�य�थले गरकेो 
िनण�य साव�जिनक िहत वा नीित �ितकूल रहेको 
भ�ने िनवेदकको भनाइ रहेको नपाइएको र म�य�थले 
गरकेो िनण�य साव�जिनक िहत वा नीित �ितकूल ह�ने 
भएमा अदालतले म�य�थ ि�बनुलको िनण�य बदर गन� 
स�ने हो । �य�तो भएको छ भ�ने िनवेदकको भनाइ 
देिखदँनै । आफूले New Technical Water Proofing 
and Rehabilitation Pvt. Ltd. लाई भ�ुानी गरकेो 
स�पूण� बील भौचरको मू�याङ्कन ग�रएन जनु कारण 
िनवेदकले म�य�थसम� राखेको �ितदाबीअनसुारको 
रकम भराई पाउने गरी म�य�थबाट िनण�य भएन 
भ�ने म�ुय िजिकर िलएको देिख�छ । म�य�थबाट 
कानूनस�मत तवरबाट �माणसमेतको िववेचना 
गरी िनण�य गरकेो भ�ने िवप�ी िहमाल हाइ�ोका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह�को बहस 
िजिकर रहेको र म�य�थको Award को �करणमा 
१२९ मा �ितवादीले नया ँ क��या�टरलाई भ�ुानी 



6

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, पसु - २

�व�प �.४५,४४,६२४।२३ को चेक र भ�ुानीको 
रिसद बझुाएको देिखएकोले �ितवादीले आ�नो 
�ितदाबी आिंशक�पमा �थािपत गरकेो दिेखएको 
भ�ने उ�लेख भएबाट म�य�थबाट िनवेदक�ारा पेस 
ग�रएका �माणह�को मू�याङ्कन नग�रएको, �माणमा 
निलएको भ�ने िनवेदकको भनाइसमेत त�यसङ्गत र 
कानूनस�मत देिखन नआउने ।

म�य�थ ि�बनुलले गरकेो िनण�यउपर परकेो 
िनवेदनमा सामा�य अदालतबाट ह�ने �याियक परी�णको 
सीमा पनुरावेदक�य �े�ािधकारअ�तग�त ह�ने �याियक 
परी�ण ज�तो िव�ततृ नभई कानूनले िनधा�रण गरकेो 
आधारस�ममा सीिमत रहने ह��छ भ�ने िविधशा� 
िवकास भएको देिख�छ । ��ततु िववादमा प�ह�िबच 
भएको स�झौताको वैधताको ��न र म�य�थको िनयिु� 
गदा� वा म�य�थले िनण�य गदा� यी �रट िनवेदकलाई 
सूचना निदएको भ�ने िवषय पिन ��ततु िववादमा 
उठाइएको छैन । म�य�थ ि�बनुलबाट दाबीकता� तथा 
यी िनवेदकसमेतको उपि�थितमा िववादको काय� 
�कृित, िवषयव�तु एवं �ािविधक प�ह�का बारमेा 
िविभ�न छलफल गरी िनवेदकसमेतको उपि�थितमा 
िनण�य गरकेो भ�ने दिेखएको र सो स�ब�धमा यी 
िनवेदकले अ�यथा िजिकर िलन सकेको अव�था 
छैन । यसबाहेक यी िनवेदकले म�य�थको गठन 
िविधमा कुनै �� नउठाएको र म�य�था ि�बनुलबाट 
म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३० को उपदफा 
(१)(२)(३) को कानूनी �यव�थासमेतका आधारमा 
िनण�य भएको र सो िनण�य साव�जिनक िहत वा नीित 
�ितकूल रहेको नदेिखएको भनी म�य�थबाट भएको 
िनण�य सदर ह�ने ठहर गरी उ�च अदालत पाटनबाट 
फैसला भएको देिख�छ । �रट िनवेदकले म�य�थको 
िनण�यमा म�य�थता ऐनको दफा ३०(१) र (२) को 
�ितकूल रहेको भ�ने कुरा िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
भए तापिन ��ततु म�ुाका प�ह�िबच उ�प�न िववाद 
िन�पण गन� स�दभ�मा म�य�थको िनयिु�लगायतका 

कुरामा यी �रट िनवेदकको म�जरुी रहेको दिेखएको र 
सो स�ब�धमा कहीकँतै अ�यथा दाबी िजिकर िलएको 
अव�था छैन । य�तो अव�थामा म�य�थ ि�बनुलले 
कानूनिवपरीत आफूलाई नभएको अिधकार �योग 
गरकेो वा कानून�ारा �द� अिधकारभ�दा बढी �योग 
गरकेो भ�ने कुराको व�तिुन�ठ �माणसमेत िनवेदकबाट 
पेस भएको नदेिखदँा म�य�थ ि�बनुलबाट भएको 
िनण�य तथा सो िनण�य सदर गरकेो उ�च अदालत 
पाटनको फैसलासमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी परमादेशसमेत जारी ग�रपाउ ँभनी िनवेदकले यस 
अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त उपचार 
पाउ ँभनी दायर गरकेो �रट िनवेदन िजिकर कानूनस�मत 
नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदनबाट िनवेदकलाई उपचार 
�दान गन� निम�ने ।

अब दो�ो ��नका स�ब�धमा िवचार गदा� 
िनवेदक क�पनी र िवप�ी िहमाल हाइ�ो ए�ड जनरल 
क����सन िल. िबच भएको िववादका स�ब�धमा दवुै 
प�को सहमितमा िनय�ु म�य�थबाट िविधसङ्गत 
तवरबाट िनण�य भएकोमा सोउपर यी िनवेदकको 
तफ� बाट उ�च अदालत पाटनमा िनवेदन परकेो र 
उ� अदालतबाट म�य�थ ि�बनुलको िनण�य नै सदर 
ह�ने ठहर गरी फैसला भएको अव�था छ । िनवेदक 
र िवप�ी िहमाल हाइ�ोका िबच भएको िववादका 
स�ब�धमा अिधकार�ा�त म�य�थ ि�बनुलबाट िनण�य 
भई म�य�थता ऐन, २०५५ को दफा ३० बमोिजम 
परकेो िनवेदनमा साधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
उ�च अदालत पाटनबाट कानूनस�मत �पमा िनण�य 
भइसकेको र मािथ �करण नं.१२ देिख २० मा 
ग�रएको िववेचना र �ितपािदत िस�ा�तको रोहमा 
यस अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
��ततु �रट िनवेदन दायर ह�न स�ने अव�था र कानूनी 
आधार नै पिु�ट नभएकोले िनवेदन मागबमोिजम �रट 
जारी ह�न ुपन� भ�ने �रट िनवेदकको िजिकर मनािसब र 
कानूनस�मत देिखन नआउने । 
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तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
म�य�थबाट िनण�य र सो िनण�य सदर गन� गरकेो उ�च 
अदालत पाटनको िमित २०६२।५।१ को फैसला 
तथा सो फैसलाका आधारमा िबगो भरी भराउका 
लािग काठमाड� िज�ला अदालतबाट िनवेदकका 
नाउमँा जारी भएको िमित २०७४।०९।०३ को 
�याद सूचनासमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
परमादशेसमेत जारी गनु�  पन� अव�थाको िव�मानता 
नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी गन� िमलेन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । साथै यस अदालतबाट 
िमित २०७४।१०।१० मा जारी भएको अ�त�रम 
आदेशसमेत िन�कृय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया 
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १५ गते रोज १ शभुम् ।

६
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-CI-१२२१, १२२२, 
हा.व. िलखत बदर, न�द िकशोर चौधरी िव. कुमार 
काक�, पदमबहादुर काक� िव. कुमार काक�

िववादको िक.नं.१०३ को ज�गा पनुरावेदक 
पदमबहादरु काक�का बावकुा नाममा मोही हक रहेको र 
िनजको शेष पिछ यी पनुरावेदक / �ितवादी पदमबहादरु 
काक�का नाममा आएको देिख�छ । उ� त�यलाई 
हेदा� िववादको ज�गा पनुरावेदकम�येका पदमबहादरु 
काक�को िनजी आज�नको भएको नदेिखएको र अशं 
चलन म�ुामा अदालतबाट फैसला भएप�चात् िनजका 
नाममा आएको भएपिन िनजका बाबकुा नाममा 
पिहलादेिख नै मोहीयानी हक कायम भएको देिख�छ । 
मोहीबाट �ा� ज�गा ब�डा ला�ने होइन भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरका स�ब�धमा जनुसकैु �ोतबाट �ा� भएको 
भए पिन बाबकुा नाममा रहेको ज�गा ब�डा नला�ने भ�न 
िम�दैन । यसका अलावा िववादको ज�गा अदालतबाट 
अंश म�ुा फैसला ह�नभु�दा अगािड नै िनजका बाबकुा 

नाममा मोहीबाट �ा� भएको अव�था छ । िववादको 
ज�गाकै स�ब�धमा चलेको अशं दपोट म�ुामा समेत 
उ� िक.नं. १०३ को ज�गा मोही भागब�डा गरी गराई 
�याएका अव�थामा कानूनबमोिजम भाग लगाई िलन 
स�ने ह�दँा भ�ने उ�लेख भई फैसला भएबाट समेत 
िववादको ज�गामा वादीको ब�डा नला�ने ज�गा हो भ�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।

अदालतमा अंश म�ुा परी उ� अंश म�ुामा 
फैसला ह�दँा ब�डा ला�ने जायजेथा खलुाएको अव�थामा 
ब�डा पाउने भनी फैसला भएको र ियनै प�ह�का 
िबचमा चलेको अशं दपोट म�ुामा समेत मोही भागब�डा 
गरी गराई �याएका अव�थामा भाग लगाई िलन पाउने 
भनी फैसला भएको देिखएको र िववादको िक.नं. १०३ 
को ज�गा यी पनुरावेदक पदमबहादरुका नाममा पिछ 
�ा� भएको भए पिन सो ज�गाको मोही हक यी प�ह�का 
िबचमा अंश म�ुा परी फैसला ह�नभु�दा अगािड अथा�त् 
सगोलमा रहेकै अव�थामा �ा� भएको देिखएकाले 
सो ज�गाबाट ��यथ� / वादीह�ले अंश पाउने नै 
देिखयो । िववादको मलु िक�ा नं. १०३ बाट 
िक�ाकाट गरी कायम भएको िक.नं. ६५० को ज�गा 
िदने पदमबहादरु काक� र िलने न�दिकशोर चौधरी भई 
िलन ु िदन ु गरकेो देिखदँा पा�रत र.नं. १६७० िमित 
२०६७/९/१६ मा भएको िलखतको ५ भागको २ 
भाग वादी दाबीबमोिजम बदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� भयो भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः िववेिचत आधार कारणबाट िववादको 
िक.नं. १०३ को ज�गाबाट वादीह�ले अंश पाउने 
देिखएको र सोही िक�ाबाट िक�ाकाट गरी िदने 
पदमबहादरु काक� र िलने न�दिकशोर चौधरी भई 
र.नं. १६७० िमित २०६७/९/१६ मा भएको पा�रत 
िलखतको वादी दाबीबमोिजम ५ भागको २ भाग िलखत 
बदर भई वादीह�का नाममा दता�समेत ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७३/४/२३ मा 
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भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर : रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल जे� २२ गते रोज ३ शभुम् ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-CR-०३६०, ०७२-
RC-००६३, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. भ�ी 
वलीसमेत, नेपाल सरकार िव. कमल वली

�ितवादीको बयान र घटना�थल लास 
मचु�ुका, घटना�थलबाट बरामद भएको नीलो 
�लाि�टक बोतल, चरुाको टु�ा र रातो पोतेसमेतले 
वारदातमा यी �ितवादीको वारदातमा �ङ्ृखलाब� 
�पमा संल�नता रहेको पिु� गद�छ । मतृकको 
शरीरमा भएका नीलडामह�बाट समेत �ितवादी 
कमल वलीको कत��यबाटै मतृकको म�ृय ु भएको 
कुरालाई िनज �ितवादीको अिधकार�ा�त अिधकारी 
एवं अदालतसम� भएको सािबती बयानबाट पिु� 
भइरहेको छ । साथै होटल �यवसायी िड�लीराज 
शमा�को कागजबाट समेत िनज �ितवादीको सािबती 
पिु� भएको र िनज �ितवादीको भनाइबमोिजम नै 
मतृक स�ुने खाटमनुी तथा वारदात�थलमा िटनको 
ब�ा बरामद भएको अव�थामा यी �ितवादीको 
मौकाको एवं अदालतको बयान पिु� भएको दिेखदँा 
अिभयोग दाबीबमोिजम यी �ितवादी कमल वलीले 
आ�नी �ीमती तलुसा वलीलाई कत��य गरी मारकेो 
देिखन आयो । �ितवादी कमल वलीउपर मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरु 
कायम गरकेो स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरु दाङको फैसला िमलेकै दिेखने ।

जाहेरवालाले स�ु जाहेरीमा सबै 
�ितवादीह�को िमलेमतोमा आ�नो छोरालाई मारकेोमा 
शङ्का ला�छ भनी उ�लेख गरकेोमा अदालतमा 
बकप� एकाितर आखँाले देखीदखेी कसले मान� स�छ 

भनेको र अक�ितर यी ५ जनाले मारकेो मैले देखेको 
ह� ँ भनी बकप� गरबेाट जाहेरवालाको भनाइ पर�पर 
िवरोधाभाषी रहेबाट वारदातमा यी �ितवादीह�को 
सलं�नता पिु� ह�नस�ने नदेिखने ।

जाहेरवाला र पवनराज के.सी.का पर�पर 
िवरोधाभाषपूण� भनाइका आधारमा मा� मौकामा र 
अदालतमा समेत आफूले आरोिपत कसरु गरकेोमा 
सािबत भई बयान गन� �ितवादी कमल वलीबाहेकका 
अ�य �ितवादीह�को िमलेमतो र संल�नताबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको हो भनी भ�न िम�ने देिखएन । यी 
�ितवादीह�ले कसरुमा इ�कार रही वारदात �ितवादी 
कमल वली वा कसबाट भएको हो भनी �प� उ�लेख 
नगरकैे आधारमा वारदातमा यी �ितवादीह�को समेत 
सलं�नता रहेको भ�ने स�ु फैसला �यायोिचत नह�दँा 
केही उ�टी गरी वारदातमा �ितवादी कमल वलीको 
मा� सलं�नता रहेको भनी कसरु कायम गरी अ�य यी 
�ितवादीह� भीमबहादरु वली, िनता वली, भ�ी वली र 
भागीराम वलीलाई सफाइ िदएको पनुरावेदन अदालत 
तलुसीपरु दाङको फैसला मनािसबै देिखन आउने ।

घरका स�पूण� प�रवारह� एकआपसमा 
िमली मतृकलाई मानु�पन�स�मको कुनै कारणसमेत 
िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� ह�न आएको 
नदिेखएको अव�थामा शङ्काका आधारमा मा� 
�ितवादीह�म�येका भीमबहादरु वली, िनता वली, 
भ�ी वली र भागीराम वलीले आरोिपत कसरु गरकेो 
ठह�याएको स�ु फैसला सो हदस�म उि�ट गरी यी 
�ितवादीह�ले सफाइ पाउने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरु दाङको फैसला मनािसबै देिखन 
आउने ।

�ितवादी कमल वलीको कत��यबाट मा� 
मतृकको म�ृय ु भएको पिु� भइराखेको र अ�य 
�ितवादीले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाएको 
अव�थामा िनज �ितवादी कमल वलीलाई ज�मकैद 
मा� गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत तलुसीपरु 



9

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, पसु - २

दाङको फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई िनज 
�ितवादी कमल वलीलाई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ।

अतः उि�लखत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादी कमल वलीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदमा� ह�ने ठहर 
गरी अ�य �ितवादीह�लाई सफाइ िदएको पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरु दाङको िमित २०६८।२।२३ को 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादी कमल वलीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहछ�  र अ�य 
�ितवादीह� भीमबहादरु वली, िनता वली, भ�ी वली 
र भागीराम वलीले सफाइ पाएको हकमा पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरु दाङको उ� फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरु का�ले
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभुम् ।

८
स.का.म.ु�.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०८५६, उ��ेषण / 
परमादशे, रामनारायण कामैत िव. पुनरावेदन अदालत, 
राजिवराजसमेत

अत: िववेिचत आधार तथा कारणह�बाट 
"दगुा�वतीको नाउमँा दता� रहेको ज�गाको डोर पजु� 
जारी गरी दा.खा. चलन िदन"ु भ�ने  पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७२।०१।२४ मा 
भएको आदशे उ� फैसला एवं �रट िनवेदनमा भएको 
अि�तम आदशे �ितकूल देिखदँा सो आदेश उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरीिदएको छ । अब यस अदालतको 
िमित २०५२।३।२१ को फैसलाबमोिजम शी� फैसला 
काया��वयन गनु�  भनी िवप�ी िज�ला अदालतको 
नाउमा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ठाकुर�साद खरले
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७५ साल असार ११ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं.१

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०६६-WO-०८१२, उ��ेषण, आ�मराम 
मुरारका िव. उ�ोग िवभाग सुिवधा शाखा ि�पुर�ेरसमेत

औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ को 
दफा ९(१) मा सरु�ा, जनसं�या तथा वातावरणमा 
उ�लेखनीय �ितकूल असर पन� िकिसमका अनसुचुी-
२ मा उ�लेख भएका उ�ोगह�बाहेक अ�य उ�ोगको 
�थापना, िव�तार एवं िविवधीकरण गन�को लािग 
अनमुित िलन ुपन� छैन भ�ने कानूनी �यव�था भएकोमा 
��ततु उ�ोग उ�लेिखत अनसूुची-२ बमोिजमको 
उ�ोग नदिेखदँा �य�तो �मता िव�तारको लागी 
अनमुित िलन ु पन� भ�ने अिनवाय�ता रहेको देिखन 
आउदैँन । साथै िवप�ीको िलिखत जवाफमा यो यस 
कानूनी �यव�थाबमोिजम �मता िव�तारको लािग 
अिनवाय�ता रहेको भनी कानून �यव�था औ�ंयाएको 
समेत देिखन आउदँैन । �मता िव�तारको अनमुित 
िलन ु पन� अव�थामा पिन कानूनी �यव�थाअनसुार 
अनमुितको छु�ै �ि�या काय�िविध अपनाइन ुपन� ह�दँा 
उ� छु�ै �यव�थाको स�ब�धमा िनकासी नै भइसकेको 
व�तबुाट िफता� पाउने दिेखएको औ�ोिगक �यवसाय 
ऐन, २०४९ को दफा १५ को ख�ड (प) बमोिजमको 
भ�सार महसलुसमेत िफता� गन� इ�कार गन� सिकने 
देिखने कानूनी आधार दिेखन निम�ने ।

मलुत: पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६३।७।२९ को फैसला अि�तम भैरहेकोले 
िनवेदकको फारामअनसुारको भ�सार महसलुसमेत 
िफता� गन� स�दभ�मा स�पूण� कानूनी �ि�या पूरा 
गरी औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ 
को ख�ड (प) अनसुार कानूनबमोिजम िनवदेकले 
िफता� पाउने नै देिखन आएकोमा अदालतबाट जारी 
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भएको अि�तम आदेशबमोिजम आदेशको पालना गरी 
िनवेदकले िफता� पाउने देिखएको भ�सार महसलु िफता� 
िदइ�  आदेशको काया��वयन गनु�पन�मा �मताभ�दा बढी 
िनकासा गरकेो भ�ने आधारमा कानून र अदालतको 
आदेशिवपरीत देिखएको एक�ार सिमितको पूव�वत् 
बैठक नं. २२२ को िनण�यको आधारमा िफता� पाउने 
ठहरकेो दाबीको भ�सार महससु िफता� िदन इ�कार 
गरकेो िमित २०६५।३।२९ िवप�ी उ�ोग िवभाग, 
एक�ार सिमितको २८० औ ं बैठकको िनण�य तथा 
तामेली आदेशसमेतका कानूनस�मत नदिेखदँा उ� 
िनण�य तथा कामकारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । पनुरावेदन अदालतको अि�तम 
फैसलाबमोिजम िनवेदकले िफता�  पाउने ठहरकेो 
िनकासी प�रमाणको आधारमा पाउने भ�सार 
महसलुसमेतको िनवेदकले पाउने रकम सिुवधा 
अिवल�ब िफता�  िदन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा 
परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर : िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७३ साल फा�गणु ९ गते रोज २ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७०-CR-११३५, लाग ुऔषध खैरो हेरोइन, 
नेपाल सरकार िव. िनम�ल ग�ुङ

४ �ाम हेरोइन लाग ु औषध बरामद�थल 
�ितवादी िनम�ल ग�ुङको घरबाट बरामद भएकोमा 
सोम�ये �ितवादी िनम�ल ग�ुङबाट २ �ाम र १/१ �ाम 
साथीह� सागर मैनाली र िदपेस कुइकेँलबाट बरामद 
भएको र िनम�ल ग�ुङले िदएको भ�ने कारणले मा�ै 
ख�रद िब�� नै गरेको मा�न िम�दैन । �ितवादीह� 
सागर मैनाली र िदपेस कुइकेँलबाट बरामद भएको 
१/१ �ाम लाग ुऔषध सेवन गर� भनी िनम�ल ग�ुङले 
िदएको भनी िनज �ितवादीह� िदपेस कुइकेँलसमेतले 
मौकाको बयान गरकेोले िचनजानमा रहेका िबच िस�ैमा 

िदन नस�ने भ�न पिन यिु�य�ु नह�ने । 
मलुत: �ितवादी िनम�ल ग�ुङले उ� बरामद 

लाग ु औषध सेवन �योजनको लािग आ�नो साथमा 
राखेको र िचनजानका अ�य �ितवादीह�लाइ� पिन 
सेवन गन�स�म िदएकोमा सािबत भएको अव�था 
र �ितवादी िनम�ल ग�ुङले लागऔुषध िब�� 
िवतरणको काय� गरेको भ�ने वादी प�बाट त�यय�ु 
आधार �माणबाट पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
बरामद लागऔुषधको �यनु प�रमाणसमेतलाइ� हेदा� 
िनज �ितवादीले सेवनस�मको कसरु गरकेो पिु� ह�न 
आएकोले �ितवादी िनम�ल ग�ुङलाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) अनसुार 
�.१०,०००।- ज�रवाना ह�ने र िनजलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजमको लागऔुषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१) (छ) (१) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी नप�ुने 
ठहराएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेकै 
देिखन आउने ।

तसथ�, �ितवादी िनम�ल ग�ुङलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) 
अनसुार �.१०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहराएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६७।७।१० 
को फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७०।१।३१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल भा� १४ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CR-०२८७, जबरज�ती 
करणी, �रयाज अ�सारी िव. नेपाल सरकार

का�तीदवेी म�डलले मौकामा कागज गदा� 
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�ितवादीले �यान मान� ध�क� िदई जबरज�ती करणी 
गरी उ�ेिजत िलङ्ग िछराई योिनमा वीय� झरपे�ात् 
कसैलाई नभ�न ु भनी ध��याई भागेको र वीय� मेरो 
पेिटकोटसमेतमा लागेको भनी कागज गरकेोमा सो 
पेिटकोट जाचँको लािग के��ीय �हरी वै�ािनक 
�योगशालामा पठाएकोमा �ा� परी�ण �ितवेदनमा 
exhibit no.1 was stained by human semen. 
Blood group of exhibit no.1 could not be 
confirmed. Semen could not be detected 
on exhibit no.2 भनी पीिडतले दाबी गरबेमोिजम 
पेिटकोटमा लागेको वीय� �ितवादीको हो भ�ने पिु� 
ह�न आएको देिखदँनै । िववािहत मिहलाको पेिटकोटमा 
Semen भेिटएको र उ� Semen �ितवादीको 
blood group समेतसगँ िमलेको नदिेखएको 
अव�थामा Semen दिेखएकै आधारमा मा� दोषी 
ठहर गन� िम�ने पिन देिखदैँन । साथै सनपाटको 
झाडी वारीमा वारदात भएको भिनएकोमा बरामद 
भएको पेिटकोटमा वारदात�थलसगँ िम�ने माटो 
िहलोलगायतका व�त ुिच�ह� िमलेको भेिटएको भ�ने 
बरामदी मचु�ुकासमेतबाट नदेिखने । 

िज�ला �वा��य काया�लय जन�वा��य 
शाखा सनुसरी पीिडत का�तीदेवी म�डललाई गरकेो 
�वा��य परी�ण �ितवेदनमा No any external 
injures seen on any part of body. Female 
(vaginal) test: spermatozoa not seen. 
Medically rape is not proved. भ�ने दिेख�छ । 
अिभयोग दाबी तथा जाहेरवालीको िकटानी जाहेरीलाइ� 
जाहेरवालीको शरीरको बा� तथा िभ�ी परी�ण एवं वीय� 
प�र�ण �ितवेदन, घटना�थल �कृित मचु�ुकासमेत 
व�तिुन� �माणह�ले समिथ�त गरकेो नदिेखएको 
र अदालतमा उपि�थत भएका �ितवादी �रयाज 
अ�सारीले अदालतको बयानमा कसरु अपराधमा 
इ�कारी रही बयान गरकेो अव�थामा जाहेरी दरखा�त 
आधारमा मा� जबरज�ती करणी ज�तो फौजदारी 

अपराधमा सजाय गनु�  कानून तथा �यायसङ्गत नह�ने 
ह�दँा कसरु ठहर गरी सजाय गन� निम�ने । 

तसथ�, �ितवादी �रयाज अ�सारीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गरकेो पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको िमित २०६६।३।१८ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई िनज �ितवादी 
�रयाज अ�सारीलाई कसरु अिभयोगबाट सफाइ िदने 
ठह�याएको स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको िमित 
२०६४।३।२५ को फैसला िमलेकै देिखदँा स�ु सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास नं.५

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७२-CR-१३०७, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. शुभकलाल म�डलसमेत

पीिडतालाई �ितवादी शभुकलाल र 
ह�रनारायणले जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी 
िकटानी जाहेरी िदएको भए तापिन जाहेरवालीले 
अदालतसम� बकप� गदा�, पीिडतालाई ह�रनारायणले 
मा� करणी गरकेा ह�न्, शभुकलालले करणी गरकेा 
हैनन् भनी लेखाएको पाइ�छ । �ितवादी शभुकलाल 
म�डल �वयम् ले पिन अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� र अदालतसम� बयान गदा�  आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो पाइ�छ । जबरज�ती 
करणी ज�तो ग�भीर �कारको म�ुामा पीिडत आफँै 
एक मह�वपूण� सबतुको �पमा िलइ�छ िकनभने अ� 
फौजदारी म�ुामा ज�तो यसमा कुनै ��य�दश�को 
क�पना कानूनले गरकेो ह�दँनै । यसथ� पीिडता आफँैले 
�ितवादी शभुकलाल म�डलले आफूलाई करणी गरकेो 
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होइन भनी अदालतसम� बकप� ग�ररहेको अव�थामा 
िनजको सो भनाइलाई अ�यथा मा�न ु पन� नदिेखदँा 
�ितवादी शभुकलाललाई आरोिपत कसरुबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अका� �ितवादी बौवालाल भ�ने ह�रनारायण 
म�डललाई उमेर पगेुको अव�थामा ह�नस�ने सजायमा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) 
बमोिजम आधा ३ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरी 
भएको फैसला निमलेको भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन स�ब�धमा िवचार गदा� , पीिडता �वयमले 
आ�नो बकप�मा आ�नो उमेर १५ वष� भनी लेखाएको 
र अ�पतालको �ितवेदनबाट समेत पीिडताको उमेर 
१५ दिेख १६ वष�स�मको भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । वादी प�ले पीिडताको उमेर यिकन 
गन�खालको कुनै पिन �माण कागजात पेस गन� 
नसकेको अव�थामा पीिडताको बकप� र अ�पतालको 
�ितवेदनलाई आधार मा�न ु पन� ह��छ । वादी नेपाल 
सरकारले दाबी गरबेमोिजम िनज �ितवादी ह�रनारायण 
म�डललाई जबरज�ती करणीको महलको ३(१) 
बमोिजम सजाय गन�लाई पीिडताको उमेर १० वष�भ�दा 
कमको ह�न ुपन� ह��छ । तर यस म�ुामा पीिडताको उमेर 
१५ वष� भनी पीिडता आफँैले लेखाएको ह�दँा �ितवादी 
ह�रनारायण म�डललाई सोही महलको ३(३) को 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) 
बमोिजम आधा अथा�त् ३ वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी ह�रनारायण म�डलले पीिडतालाई 
जबरज�ती करणी गरकेो अव�था छ । यसरी जबरज�ती 
करणीको ठहर भइसकेपिछ मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको १० नं. बमोिजम कसरुदारबाट 
पीिडतलाई �ेितपूित�  भराइिदन ु पन�मा सो स�ब�धमा 
पनुरावेदन अदालतको फैसलामा केही उ�लेख भएको 
पाइएन । यसरी कानून�ारा नै �ितपूित� भराइिदन ुपन� 

�यव�था रहेकोमा �यसतफ�  नबोिलएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा 
केही उ�टी भई िनज �ितवादी ह�रनारायण म�डलबाट 
पीिडताले �.२५,०००।– �ितपूित� भराई पाउने 
ठहछ�  । अ�मा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल भदौ ८ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७५-RC-००९४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. �िदपकुमार जयसवाल

वारदात समय र िमितमा आफू अ�य� रहेको 
भ�ने कुरा िनज �ितवादी �िदपकुमार जयसवालले 
ठोस �माणबाट �थािपत गन� सकेको देिखएन । िनज 
�ितवादीको डेराको घरबेटी सीता पौडेलको मौकाको 
कागज र अदालतमा आइ� गरकेो बकप� र बिुझएका 
मािनस राधा खनालले गरकेो मौकाको कागजसमेतबाट 
िनज �ितवादीले िलएको (Alibi) को िजिकर ख�डन 
भइरहेको दिेखदँा िनज �ितवादी �िदपकुमार 
जैसवालले आफू घटना�थलमा नभएको भनी िलएको 
(Alibi) को िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

�ितवादी �िदपकुमार जयसवालले आरोिपत 
कसरुबाट उ�मिु� पाउनका लािग मा� वारदात 
समयमा आफू घटना�थलमा आफू नभएको भ�ने 
िजिकर िलएको देिख�छ । िनजको �ीमती ि�ती 
जयसवाल छोरीलाइ� ९.३० बजे �कुल प�ुयाइ�  फक� पिछ 
लगभग एक घ�टाको िबचमा अिसनपिसन भइ� राधा 
खनालको पसलमा गइ�  गडुका ख�रद गरी गएको भ�ने 
देिख�छ । घटना�थल लास जाचँ �कृित मचु�ुका र शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतका प�रि�थितज�य �माणबाट 
कसरुदारले झ�ुो बोलेपिन अपराधका स�ब�धमा खडा 
भएको मचु�ुका एवम् व�तिु�थितय�ु त�यबाट सो 
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वारदात घटाउन अ�य �यि�को सलं�नता नदिेखएको 
अव�था ह�दँा सो वारदात यी �ितवादीले नै घटाएको 
�प� ह�ने ।

�ितवादी �िदपकुमार जयसवालले नै कत��य 
गरी मारी फरार रहेको ह�न ु पछ�  भनी घरधनी िसता 
पौडेलले मौकामा गरकेो कागज र अदालतमा आइ गर 
बकप�, �ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, घटना�थल 
लास जाचँ �कृित मचु�ुका र पो�माट�म �रपोट�समेतबाट 
मतृक ि�तीकुमारी जयसवालको म�ृय ु िनज �ितवादी 
�िदपकुमार जयसवालको कत��यबाट भएको दिेखदँा 
िनज �ितवादी �दीपकुमार जयसवाललाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ� िदने गरी भएको स�ु फैसला 
उ�टी गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम सव��सिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी उ�च अदालत 
तलसीपरुबाट िमित २०७४।९।१७ मा भएको फैसला 
मनािसब नै दिेखने । 

तसथ� �ितवादी �िदपकुमार जयसवालले 
वारदातको िमित समयमा आफू अ�य� रहेको भनी 
अनसु�धान तथा अदालतमा बयान गदा� िलएको Alibi 
को िजिकर, मौकामा कागज गन� राधा खनाल र �वु 
पौडेलसमेतको कागज र सीता पौडेलको मौकाको कागज 
र अदालतमा आइ� गरकेो बकप�बाट खि�डत भएको 
अव�था, घटना�थल एवम् लास जाचँ �कृित मचु�ुका 
र शव परी�ण �ितवेदनसमेतका प�रि�थितज�य 
�माणबाट मतृक ि�तीकुमारी जयसवालको म�ृय ु
यी �ितवादी �िदपकुमार जयसवालको कत��यबाट 
भएको पिु�ट ह�न आएको ि�थितमा िनज �ितवादीलाई 
आरोिपत कसरुवाट सफाइ िदने गरी स�ु दाङ देउखरुी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।८।२१ मा भएको 
फैसला उ�टी भइ� �ितवादी �िदपकुमार जयसवाललाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ (३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरी उ�च अदालत तलुसीपरुबाट िमित २०७४।९।१७ 

मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल फा�गणु ८ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७५-WO-०३५०, उ��ेषण / 
परमादेश, देवनारायण महज�न िव. लिलतपुर िज�ला 
अदालतसमेत

िक.नं.६२ को ज�गा झ�ुयाइ� िब�� गरकेो भनी 
�थमकुमार ब�ाचाय�समेतको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी देवनारायण महज�न भइ� काठमाड� 
िज�ला अदालतमा चलेको ०७४-CR-००६६ नं.को 
ठगीमा म�ुामा यी िनवेदक �ितवादी देवनारायण 
महज�नलाइ�  एक वष� कैद र एकस�ी लाख न�बे हजार 
एक सय पचास �पैया ँज�रवाना ह�ने ठह�याइ�  काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।९।१२ मा फैसला 
भइसकेको भ�ने िमिसल संल�न कागजातबाट 
देिख�छ । यसरी म�ुाको मूल िवषय नै कानूनबमोिजम 
िकनारा लािगसकेको अव�थामा सो ठगी म�ुामा 
बे�रतपूव�क भएको थनुछेक आदेश बदर गरी धरौटी 
वा साधारण तारखेमा राखी म�ुा पपु�� ग�रपाउ ँभ�ने 
िवषयको औिच�य नै समा�त भइसकेको देिखने ।

अत: साधारण अिधकार �े�अ�तग�त रही 
दता� भएको ठगी म�ुामा �ितवादीलाइ� म�ुा पपु��को 
लािग थुनामा रा�न पठाउन ु भनी भएको थनुछेक 
आदशेलगायतको काम कारबाही कानूनस�मत 
भएन भनी यी िनवेदकले ��न उठाएकोमा उ� 
थनुछेक आदशे उ�च अदालतबाट परी�ण ह�दँासमेत 
कानूनस�मत नै देखी सदर ग�रसकेको पाइ�छ । यसरी 
यी िनवेदकउपर झ�ुयाइ� ज�गा िब�� गरकेो भ�ने 
��ततु िववादको ज�रयाबाट चलेको ठगी म�ुामा यी 
�रट िनवेदक कसरुदार ठहर भइसकेको अव�था ह�दँा 
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सो ठगी म�ुामा भएको थनुछेक आदेश र सो आदेशलाइ� 
सदर गन� गरी उ�च अदालतबाट भएको आदशेसमेत 
बदर ग�रपाउ ँभनी परकेो �रट िनवेदनको औिच�य नै 
समा�त भइसकेको देिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फागनु ८ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-०७००, सरकारी 
अनुदानको रकम िहनािमना तथा दु�पयोग गरी 
��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. राम�वोध यादव

�ितवादीह�ले ज�मा �.७,२७,९१६।- 
िनकासा गराई �.६,४१,९००।- िहनािमना गरी नेपाल 
सरकारलाई हािन नो�सानी प�ुयाएको भ�ने दाबीतफ�  
हेदा�, उ� रकम बे�ज ुभएको रकम दािखला गनु�  भनी 
िज�ला िश�ा काया�लय महो�रीबाट च.नं.१६२८ 
िमित २०७१।१०।०५ मा सर�वती �ाथिमक 
िव�ालय, स�सीलाई प� लेखी पठाएको देिख�छ । 
सोप�चात् उ� िव�ालयका �धाना�यापक राम �वोध 
यादवले िमित २०७२।४।१५ मा राि��य वािण�य 
ब�क िलिमटेड, शाखा काया�लय जले�वरमा िज�ला 
िश�ा काया�लय महो�रीको नाममा बे�ज ु रकम 
�.६,४१,९००।- दािखला गरकेो भ�ने भौचरबाट 
देिखने । 

��ाचारको कसरु कायम ह�न िनकासा 
रकम खच� गन� वा िनकासा िलनेले िनकासा िलदँा, 
िददँा वा खच� गदा� सरकारलाई हािन नो�सानी गन� 
मनसायबाट आफूले �यसबाट केही िलन ु खान ु गन� 
िनयत वा मनसाय राखेर िनकासा िलए िदएको वा खच� 
अपारदश� �पमा गरी �यसबाट आफूसमेतले केही 
िलनखुान ुगरी आिथ�क लाभ िलने उ�े�य िलएको वा 
िलने खाने बदिनयत राखेको पिु� ह�न ुपद�छ । ��ततु 

म�ुामा यी �ितवादीह�ले गरकेो खच� बदिनयतपूव�क 
र आफू वा अ� कसैलाई लाभ �ा� भएको अव�था 
रहेको नदिेखने ।

��यथ� �ितवादीह�लाई ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसरुमा सजाय 
ग�रपाउ ँ भनी अिभयोग मागदाबी िलएको पाइ�छ । 
उ� दफामा कुनै रा��सेवकले आ�नो ओहदाको 
वा सोस�ब�धी कत��य पालना गदा� नेपाल सरकार 
र साव�जिनक स�ंथाको स�पि�को लापरवाही 
गरी वा िहनािमना, हािन नो�सानी वा दु�पयोग 
गर ेगराएमा वा मासेमा वा िनजी �योगमा लगाएमा 
... भ�न ेकानूनी �यव�था भएको देिख�छ । ��ततु 
म�ुाको स�दभ�मा �ितवादीह�ले बे�ज ुरकम िज�ला 
िश�ा काया�लय महो�रीको प�ानसुार िज�ला िश�ा 
काया�लयको नाममा दािखला गरी बे�जसुमेत फ�यौट 
ग�रसकेको अव�थामा �ितवादीह�ले बदिनयतसाथ 
उ� िनकासा रकम िहनािमना वा द�ुपयोग गरकेो भ�न 
िम�ने अव�था नरहने ।

��ततु म�ुामा एकतफ�  ��ाचार भएको 
भिनएको दाबीको रकम �. ६,४१,९००।- सरकारको 
एउटा िनकाय िज�ला िश�ा काया�लयले बे�ज ु
भनी राज�व खातामा ज�मा गन� लगाउने अका�ितर 
अनसु�धान गन� सरकारी िनकाय अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले ��यथ� �ितवादीह� िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको अ�य� िकशोरी यादव, 
�धाना�यापक राम�वोध यादव र �ोत �यि� 
िदनेशकुमार यादवले बदिनयत िचताई अनदुान 
�व�प पाएको उ� िबगो मासे खाए भनी िनजह�लाई 
��ाचार म�ुा चलाएको िवरोधाभाषपूण� रही कानून र 
�यायसङ्गतसमेत मा�न नसिकने ।

उि�लिखत त�य कानूनी �यव�था एवम् 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
आधारबाट �ितवादीह�ले बे�ज ुरकम िज�ला िश�ा 
काया�लय महो�रीको नाममा दािखला ग�रसकेको 
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अव�थामा िवशेष अदालत काठमाड�बाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अत िज�ला िश�ा काया�लयबाट सर�वती 
�ाथिमक िव�ालय स�सीको नाममा िनकासा भएको 
रकम बे�ज ु मानी फ�य�टसमेत भइसकेको दिेखदँा 
�ितवादीह� राम �वोध यादव, िकशोरी यादव र 
िदनेशकुमार यादवसमेतले सफाइ पाउने गरी िवशेष 
अदालत काठमाड�बाट िमित २०७२।०४।२४ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ��ा िव�
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल पसु २९ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७५-WH-०१०७, ब�दी��य�ीकरण, 
रामकुमार अिधकारीसमेत िव. गृह म��ालयसमेत

कानूनले तोकेको िविध र �ि�या पूरा नगरी 
िवना आधार, कारण कुनै पिन �यि�को वैयि�क 
�वत��ता हनन् गन� अिधकार संिवधान र कानूनले 
कसैलाई �दान गरकेो छैन । ��ततु स�दभ�मा यी 
िनवेदकह�उपर लागेको अिभयोग एकाितर िनजलाई 
थुनामा नै राखी अनसु�धान गनु�पन� �कृितको दिेखएको 
छैन भने अक�ितर उिचत एवं पया�� आधार र कारण 
िवना नै िनजको हकमा पटकपटक �याद थप गन� 
गरी भएका िवप�ीह� काय�ह� कानूनतः अप�रप�व 
देिखएको छ । िनवेदकह� ब�दीले �हरी कम�चारीलाई 
अभ� �यवहार, गाली गलौज गरकेोले अभ� �यवहार 
गन� नह�ने कसरुमा अनसु�धानको �ममा िनजह�लाई 
थुनामा राखेको भ�ने िवप�ीह�को िजिकर रहेको 
देिखए तापिन यी िनवेदकह�उपरको उ� अिभयोग 
िनवेदकह�लाई थुनामा नै राखी अनसु�धान गन� 
�कृितको भएको भ�ने व�तिुन� आधारह�बाट दिेखन 
आएको छैन । मह�वपूण� कुरा त िनवेदकह� प�बाट 
राजनैितक कारण वा वैचा�रक आ�थाका आधारमा 

िनवेदकह�लाई प�ाउ गरी थुनामा रािखएको भ�ने 
िनवेदन िजिकर ��यथ�ह�को तफ� बाट �प��पमा 
ख�डन ह�न सकेको ि�थित पिन दिेखएको छैन । 
यसरी नेपालको संिवधानले कानूनबमोिजम बाहेक 
कुनै पिन �यि�लाई वैयि�क �वत��ताबाट वि�चत 
नग�रने भनी वैयि�क �व��ताको सवंैधािनक 
सरं�ण गरकेो र अनसु�धान तहिककातको �ममा 
थनुामा रहेका भिनएका िनज िनवेदकह�लाई थनुामा 
रा�नपुन� �प� आधार कारणसमेत ��यथ�बाट पेस 
ह�न नसकेको ि�थित, ��यथ�ह�को िलिखत जवाफ 
र िमिसल सलं�न अ�य कागज �माणह� हेदा� ऐन तथा 
िनयमह�को पालना गरी िनज िनवेदक ब�दीह�उपर 
थनुामा नै राखी अनसु�धान गन� �कृितको म�ुा 
चलाइएको भ�ने नदेिखदँा िवप�ीह�को काय�बाट 
िनवेदकह�को संिवधान�द� स�मानपूव�क बा�ँन 
पाउने हक, �वत��ता एवं समानताको हकलगायतका 
हकमा आघात नपरकेो भ�न मा�न निम�ने ।

अतः व�तिुन� आधार र कारणिवना 
िनवेदकह�लाई प�ाउ गन� र अनसु�धानको �ममा 
भनी थुनामा रा�ने काय� �याियक �ि�कोणबाट 
समेत औिच�यपूण� नदेिखएको र िनवेदकह�लाई 
थनुामा रा�ने िवप�ीह�को काय� कानूनबमोिजमको 
नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�को नाममा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७५ साल चै� ७ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसमा समान �कृितको ०७५-WH-०१०६, 

ब�दी��य�ीकरण, होमनाथ ितिमि�सना िव. 
गहृ म��ालय भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CI-०२९५, अंश, बुि�देवी 
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रानाभाट िव. बाबुराम रानाभाट
िववािदत िक.नं. ८३२ र ४०५ का ज�गाह� 

वादी �ितवादीह� एकासगोलमा नै रहे बसेको 
अव�थामा पनुरावेदकका पित मानबहादरुका नाममा 
हालैको बकसप�को िलखतको मा�यमबाट हक 
ह�ता�तरण भएको दिेख�छ । उ� ज�गाह� ब�डा 
ला�ने स�पि� हो भ�ने �ितवादी �पुद रानाभाटको 
�ितउ�र िजिकर रहेको पाइ�छ । �ितवादी �पुद 
रानाभाटका सा�ी ���साद पौडेलले अदालतसम� 
गरकेो बकप�मा वादी �ितवादीह� मेरो मावली 
ह�नहु��छ, उहाहँ�को घर र मेरो घर निजकै छ, उ� 
ज�गाह� बकसप�बाट पास ग�रए पिन �पैया ँ ितरी 
(सगोल ऋण गरी) िलएका ह�न्, सो ऋण ४ भाइले 
बराबर ितरकेा छन्, सोबेला मामा �पुदका घरमा स�ाह 
िथयो, स�ाह सकेलग�ै मामा भाइह�ले मसगँ समेत 
स�लाह गरी ऋण खोजी जेठा छोरा मानबहादरुको 
नाममा बकसप��ारा िलइएको भनी लेखाएको 
पाइ�छ । �ितवादी इ��राज रानाभाटसमेतका सा�ी 
देवबहादरु पतानीले अदालतसम� गरकेो बकप�मा 
उ� ज�गा पास गदा� बकसप�बाट पास ग�रए पिन 
�पैया ँपैसा लेनदेन भई पास भएको हो, रोपनीको १० 
हजारका दरमा ज�गा िलएका ह�न, ऋण मैले खोिजिदएको 
र सो ऋण ितनै ४ भाइ छु��दँा बराबर ितरकेा ह�दँा 
उ� ज�गा एकलौटी होइन भ�ने बेहोरा लेखाएको 
पाइ�छ । पनुरावेदक �ितवादीका पित मानबहादरु 
जीिवत छँदा अथा�त् अंश म�ुा पनु�  अिघस�म पिन स�पूण� 
प�रवारले उ� िक.नं. ८३२ र ४०५ को ज�गाह� 
सगोलमा भोग गद� आएका तर म�ुा परपेिछ सो ज�गा 
बाझँो रहेको भ�ने पनुरावेदककै सा�ी तलुसी�सादको 
बकप�बाट समेतबाट देिख�छ । िनजले बिु�देवीका 
पित मानबहादरु इि�डया पिुलसमा जािगर गथ� िनजले 
सो ज�गा �ा� गदा�  के कित �पैयामँा ख�रद गनु�भयो 
घरमा के कित �पैया ँ िदनभुयो सो स�ब�धमा मलाई 
केही थाहा छैन भनी बकप� गरकेो दिेखयो । यसरी यी 

पनुरावेदककै सा�ीको बकप�समेतबाट पिन िववािदत 
ज�गा सगोलकै रहेको भ�ने देिखने ।

मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको १८ नं. 
ले हालैको बकसप�बाट �ा� स�पि� िनजी ठहरी 
आफूखसुी गन� पाउछँ । ब�डा गन� कर ला�दैन भ�ने 
�यव�था गरकेो पाइए तापिन हालैको बकसप� गदा�को 
प�रि�थित अव�थासमेतलाई िवचार गरी अदालतले 
�याय िन�पण गनु�  पन� ह��छ । िववािदत स�पि� यी 
पनुरावेदकले आफँैले बकसप�बाट �ा� गरकेो नभई 
िनजको पितले हालैको बकसप�को िलखतबाट �ा� 
गरकेो दिेख�छ । सो ज�गाको दाताह�सगँ निजकको 
नाता स�ब�ध रहेको भ�ने �माण पनुरावेदकले पेस गन� 
सकेको पाइदँैन । बकसप� िदने दाताह� र बकसप� 
िलने मानबहादरुको वतन र गा.िव.स.समेत फरक 
रहेको िलखतबाट देिख�छ । यसरी फरकफरक वतन 
र गा.िव.स. भएका �यि�ह�सगँ मानबहादरुको नाता र 
िनज दाताह�लाई मानबहादरुले के क�तो सेवा �दान 
गरी �रझाएको ह�नाले सोबापत उ� ज�गाह� �ा� 
भएको भ�ने �प� �माण िमिसल सामेल रहेको पाइएन । 
यसरी िववािदत ज�गा िनजी आज�नको भ�ने िव�सनीय 
�माण रहेको देिखन नआएकोले यस अदालतबाट 
म�ुा दोहो�याई हेन� िन�सा �दान गदा� �हण ग�रएका 
आधारसगँ समेत सहमत ह�न नसिकने ।

िववािदत िक.नं. ८३२ र ४०५ का ज�गाह� 
िनजी आज�नको भ�ने पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
जनुसकैु अिंशयारको नाममा भएपिन सगोलकै भनी 
अदालतबाट अनमुान गनु�  �वभािवक नै ह�न आउछँ । 
अतः िनजी आज�न भनेर दाबी िलने मा� नभई िनजी 
आन�जबाट �ा� भनेर शंकारिहत तवरले पिु� गराउन 
पिन स�न ुपछ�  । �यसरी पिु� गराउन नसकेको अव�थामा 
सगोलकै स�पि� मािनने र सबै अिंसयारलाई भाग 
ला�ने ह��छ । यस ि�थितमा पनुरावेदन अदालतबाट 
िववािदत ज�गासमेत ब�डा ला�ने ठह�याएको फैसला 
अ�यथा देिखने ।
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तसथ�, मािथ िववेिचत वादी �ितवादीका 
सा�ीह�को बकप�, िमिसल संल�न कागज �माण, 
स�बि�धत कानूनी �यव�था, यस अदालतबाट 
�ितपािदत निजर िस�ा�तसमेतको आधार �माणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी बिु�दवेी रानाभाटको नाउमँा दता� 
रहेको िक.नं.८३२ र ४०५ को ज�गा िनजी आज�नको 
देिखन नआएकोले उ� ज�गाह�समेत ब�डा ला�ने 
गरी स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पोखराको ते�ो 
�यायाधीशको इजलासबाट संय�ु इजलासका माननीय 
�यायाधीश �ी िव��भर�साद �े�को रायलाई समथ�न 
गरी िमित २०७०।११।२१ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िहरा डंगोल
क��यटुर : रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही,  ०७३-CR-१४६५, ०७५-
CR-०१३७, कत��य �यान, का�छा �े�ठ िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. िमना थापा �े�ठ

��ततु वारदातमा मतृक िमनबहादरु 
लो�चनको म�ृय ुह�नकुो म�ुय कारण ियनै �ितवादीले 
ल�ीसमेतले �हार गरी घाइते बनाएको कारण हो भ�ने 
कुरामा िववाद दिेखदैँन । यसरी कुटिपट गरकेो काय� 
एउटा कामको लािग भनी सावधानीसगँ हातहितयार 
उठाएकोमा केही बेहोराले अ�लाई ला�न गई भिवत�य 
परकेो हो भ�ने अव�था रहदँैन । होस नप�ुयाई वा 
हेलचे�याइ ँगरी कुनै काम गदा� भिवत�य परकेो भ�ने 
तक�  पिन यी �ितवादीले मतृक�ित गरकेो कुटिपटको 
काय�बाट �थािपत ह�न नआएको अव�थामा आ�नी 
�ीमतीउपर अवाि�छत �यवहार गद� गरकेो देखी 
आवेशमा आई स�त घाइते ह�ने गरी �ितवादीले गरकेो 
�हारलाई �ितवादीले िजिकर िलएज�तो भिवत�य 

मा�न स�ने नदेिखने ।
अदालत तथा अनसु�धानको �ममा भएको 

�ितवादीको बयान, मतृकको शव परी�ण �ितवेदन, 
जाहेरी बेहोरा तथा जाहेरवालीको अदालतको 
बकप�समेतबाट मतृक िमनबहादरु लो�चनको म�ृय ु
�ितवादीको कुटाईबाटै भएको कुरामा िववाद रहेन । 
मतृकलाई मान� मनसाय पिन िथएन र यसअनसुारको 
योजना गरकेो पिन होइन भनी �ितवादी का�छा 
�े�को पनुरावेदन िजिकर रहे पिन मान� मनसाय भए 
नभएको भ�ने कुरा उसको ि�याबाट हे�रन ुपन� ह��छ । 
लौरोले िपट् दा जोसकैुको �यान जान स�छ भ�ने कुरा 
जोसकैुले पिन अनमुान गनु�पन� िवषय हो । �ितवादी 
का�छा �े�ले मतृकमािथ अ�जानवश बल �योग 
गरकेो नभई जानाजान बल �योग गररे कुटिपट गरकेो 
देिखएको छ । यसरी एउटा �यि�को �यान जान स�ने 
गरी कत��य गरकेो र सोही कारणबाट �यानसमेत 
गएको अव�थामा मनसाय नरहेको भ�ने आधार पिु� 
ह�न नस�ने र िनजले पनुरावेदनमा ��ततु वारदात 
भिवत�यमा प�रणत ह�नपुछ�  भनी िजिकर िलए पिन 
घटना�थल �कृित मचु�ुका, घटनाको �कृित, शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतका आधारमा िनजले िजिकर 
िलएज�तो ��ततु वारदातलाई भिवत�यअ�तग�तको 
कसरु मा�न िम�ने नदिेखने ।

अत: मािथ िववेिचत त�य एवं �माणसमेतबाट 
�ितवादी मीना थापा �े�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने तथा अका� �ितवादी का�छा �े�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैद ह�ने ठहराई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७३।२।३२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी 
का�छा �े� र पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

��ततु म�ुामा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम �य� भएको रायका स�ब�धमा हेदा� रातको 
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क�रब २१.०० बजेको समयमा म बािहरबाट घर फक� 
आउदँा मेरी �ीमती आ�नै कोठामा ए�लै सिुतरहेक�, 
िनज सतेुको �थानमा िमनबहादरु लो�चनले िनज 
�ीमतीले लगाएको लङ्ुगी मािथितर तािनरहेको देखी 
यो के गरकेो ? भनी कराउदँा िनजले मेरी �ीमतीलाई 
अगँालो माररे स�ुन खोजे, �यसपिछ मलाई �रस 
उठी सोही कोठामा भएको ल�ीसमेतले िमनबहादरु 
लो�चनलाई हानेको ह� ँ भनी �ितवादी का�छा �े�ले 
बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादी मीना थापा �े�ले 
गरकेो बयान तथा घटना�थल �कृित मचु�ुकासमेतले 
यसलाई समथ�न गरकेो छ । वारदात गराउनका िनि�त 
यी �ितवादीले कुनै पूव�योजना गरकेो वा �रसइवी 
िलएको देिखदँनै भने यसका िनि�त कसैको सहयोग 
िलएको वा हितयारको जोहो गरकेो अव�था पिन 
छैन । रातको समयमा आ�नी �ीमतीमा�ै ए�लै 
सिुतरहेको �थानमा आई अध�न�न अव�थामा रहेर 
िनजको इ�जत लट्ुन त�तयार रहेका िमनबहादरु 
लो�चनलाई �ितवादी का�छा �े�ले त�काल उठेको 
�रसका कारण सोही कोठामा भएको ल�ी तथा 
हिँसयाले �हार गरी घाइते बनाएको कुरा �ा� �माणबाट 
देिखएको छ । वारदातप�ात् घाइते अव�थाका लो�चन 
िटसट� र पाइ�ट बोक� त�कालै घरबािहर भागी गएको 
भ�ने �ितवादीको बयान रहेकोमा अ�य�बाट यसको 
ख�डन ह�नसकेको छैन । िनज घाइते भई भागी गएपिछ 
�ितवादीले िनजलाई लखेटेर थप आ�मण गरकेो वा 
मरणास�न अव�थामा प�ुयाएको पिन देिखदैँन । यसबाट 
घाइते भइसकेको अव�थामा अ�यिधक र��ावका 
कारण िमनबहादरु लो�चनको म�ृय ुभएको भ�ने िमिसल 
संल�न त�य एव ं�माणबाट देिखन आउने ।

यसरी आ�नै आखँा अगािड आ�नी 
�ीमतीको इ�जत लिुटन लागेको अव�थाबाट बचाउन ु
यी �ितवादी का�छा �े�को कत��य रहेको र उ� 
वारदातका िनि�त उ�ेिजत बनाउने काय� ियनै मतृक 
िमनबहादरु लो�चनबाटै भएको कुरा �थािपत ह�न 

आएको अव�थामा अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादी 
का�छा �े�लाई सजाय गदा� चक� पन� देिखएकाले 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम िनज �ितवादीलाई कैद वष� ५ 
(पाचँ) ह�न उपय�ु देिखएको भनी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट �य� भइआएको रायसमेत मनािसबै 
देिखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाषच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फा�गणु २८ गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथमेा, ०७१-CR-१०३८, ११११, 
लागु औषध हेरोइन, देवे�� कुमार चाई िव. नेपाल 
सरकार, फौवाज आलम खान िव. नेपाल सरकार

लाग ु औषध िहलोिगलो भएकाले दशमलव 
२३० �ाम कम पिन ह�न स�ने र ऐनको दफा १४(१)
(छ)(१) बमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर र पनुरावेदकतफ� बाट िव�ान् व�र� अिधव�ाले 
समेत सोही बहस ��ततु गनु�भएको छ । सो स�दभ�मा 
हेदा�  कागजरिहत �पमा लाग ु औषधको प�रमाण 
२५.२३० �ाम भएको अव�थामा दशमलव २३० 
�ाम कम ह�ने भ�न ु केवल अनमुानको िवषय ह�न 
जा�छ । तौलबाट २५.२३० �ाम बरामद भने पिछ २५ 
�ामभ�दा कम भएको भनी ऐनको दफा १४(१)(छ)
(१) बमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�न िम�दैन । ३ बढी 
बरामद भएकोमा कम बरामद भएको भ�न सिकने कुनै 
आधार वा मापद�ड पिन नह�दँा पनुरावेदन िजिकर र 
पनुरावेदकतफ� का िव�ान् व�र� अिधव�ाले गनु�भएको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

जहासँ�म सेवनको कसरु कायम ह�न ुपन� भ�ने 
�ितवादी प�को पनुरावेदन िजिकर छ सो स�ब�धमा 
हेदा�  लाग ुऔषध हेरोइन २५.२३० �ाम बरामद भएको 
छ । बरामिदत लाग ुऔषध कडा �कृितको छ । यित ठूलो 
प�रमाणमा बरामद लाग ु औषध सेवनको �योजनका 
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लािगस�म मा� हो भ�न िम�दैन । िनजह�ले यसअिघ 
पिन पटकपटक लाग ु औषध सेवनसमेतको कसरु 
गरकेो देिखएको छ । य�तो अव�थामा पनुरावेदकको 
सो िजिकर �वीकारयो�य देिखएन । तसथ�, पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो िमित २०७१।९।७ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ितलक काक�
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा 
इित संवत् २०७६ साल आषाढ २ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७१-CR-१४७९, १५४४, 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, उ�म िव.क. िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. उ�म िव.क.

�ितवादीले कसरु गरकेो कुरालाई अदालतमा 
�वीकार नगर ेतापिन िववाह गररे आ�नो घर भारततफ�  
लैजादँै गदा� नेपाल भारत सीमानामा रहेको साना 
हातह� नेपाल नामक सं�थाले फेला पारी फका�एको 
कुरा भने �वीकारकैे पाइ�छ । पीिडतक� आमा तथा 
जाहेरवाली प�रवित�त नाम खजरुा “A” ले नाबािलका 
छोरीलाई बेचिबखन गन� उ��ेयले भारततफ�  लगेको 
भनी �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदएक� र उ� 
िकटानी जाहेरीलाई जाहेरवालीले समथ�न गरी 
अदालतमा बकप�समेत ग�रिदएको देिख�छ । पीिडत 
प�रवित�त नाम खजरुा “D” ले पिन �मािणत बयान तथा 
अदालतमा बकप� गदा� िनज �ितवादीको आ�टीको 
छोरी र म साथी रहेको र �ितवादीले आफूलाई िववाह 
गरी सखु साथ रा�छु भनी भारततफ�  लैजादँ ैगरकेो भने 
तापिन जब उसले बाटोमा कसैले ऊ को हो ? भनी 
सोधेमा ठूलो ममीको छोरा दाई पछ�  भ�न ुभनी बकप� 
गरके� छन् । पीिडतको उ� कथनबाट पिन �ितवादीको 
िनयत सफा, श�ु र िव�सनीय देिखन आएन । �यसैगरी 
उ� बकप�मा सीमानामा हामीलाई साना हातह� 

नेपाल नामक स�ंथाले रोक� सोधपछु गदा� �ितवादीले 
आ�नो नामसमेत ढाटेँको भनी लेखाएबाट पिन िनज 
�ितवादीले पीिडतलाई असल िनयत राखी उसले 
िववाह गररे िलएर गएको अनमुान लगाउन सिक�न 
िकनक� िववाह ज�तो पिव� ब�धनमा बाधँीनका लािग 
पीिडतलाई आ�नो घर भारततफ�  लैजादँ ैगरकेो भ�ने 
िजिकर िलने �ितवादीले आ�नी �ीमितलाई बाटामा 
कसैले को पछ�  भनी सो�यो भने ठूलो ममीको छोरा दाई 
पछ�  भनी भ�ने अव�था नरहने ।

घटना िववरणक� रउेमायाले िनज 
�ितवादीको �यवहार हेदा� िनजले िब�� गन� उ��ेयले 
लगेको भनी मौकाको आ�नो बेहोरालाई समथ�न गन� 
गरी अदालतमा गरकेो बकप�समेत �ितवादी िव�� 
�माणमा ला�ने नै दिेखन आउछँ । पीिडतलाई लैजान 
लागेको कुरा �वयं �ितवादीले अदालतमा समेत 
�वीकार गरकेा, पीिडतको उमेर नाबािलका भ�ने देिखन 
आएको, नाबािलकालाई िनजको घरप�रवार कसैलाई 
थाहा निदई िवहे गछु�  भनी ललाई फकाई िलएर गएको, 
साना हातह� नेपाल नामक सं�थाले नेपाल भारत 
सीमानामा सोधपछु गदा� आ�नो नाम चेतनारायण भनी 
ढाटेँको, पीिडतलाई पिन बाटामा कसैले ऊ को पछ�  
भनी सोधेमा ठूलो ममीको छोरा दाई पछ�  भ�न ु भनी 
बताएको लगायतका स�पूण� ि�याकलापबाट िनज 
�ितवादीले गलत िनयतले पीिडतलाई िववाह गछु�  भनेर 
िलएर गएको भ�ने कुरालाई नै पिु� गन� ।

�ितवादीले पीिडतलाई लैजादँ ै गदा� नेपाली 
सीमानामा नै प�ाउ परकेाले मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
(ङ)(२) आकिष�त ह�ने भनी स�ुको फैसलामा केही 
उ�टी गरकेो फैसला �िुटपूण� भएकाले उ� फैसला 
उ�टी गरी स�ु अदालतको फैसला सदर ग�रपाउ ँ
भनी िलएको िजिकरका स�ब�धमा �ितवादी उ�म 
िव.क.ले पीिडतलाई िवदेशी भूिममा प�ुयाउन नपाएको 
अव�थामा नै सीमामा काय�रत साना हातह� नेपाल 
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नामक सं�थाबाट प�ाउ परकेो िमिसल सलं�न त�य 
एवं �माणह�बाट देिखएकाले पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जले केही उ�टी गरी गरकेो फैसलालाई 
अ�यथा मा�न नसिकने ।

अतः �ितवादीबाट मनसायपूण� �पमा 
ग�रएको काय� कानूनिवपरीत भएकोमा ि�िवधा छैन र सो 
स�ब�धमा �ितवादी उ�म िव.क.ले पीिडत नावािलका 
प�रवित�त नाम खजरुा “D” लाई ललाई फकाई 
िववाहको �लोभन दखेाई घर प�रवार आमासमेतलाई 
जानकारी नगराई बेचिबखन गन� भारत लैजादँ ै गदा� 
नेपाल भारत सीमानामा प�ाउ परेकाले अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम स�ु बाकेँ िज�ला अदालतले मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम गरकेो फैसलालाई 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जले िमित २०७१।१०।४ 
मा केही उ�टी गरी ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) 
बमोिजम १२ (बा�) वष� कैद, �. १,००,०००।- (एक 
लाख �पैया)ँ ज�रवाना र ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम 
�.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ पीिडतलाई 
�ितपूित�  भराई िदने गरी गरकेो केही उ�टी फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ितलक काक�
क��यटुर : कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल आषाढ २ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७५-WH-०१५५, 
ब�दी��य�ीकरण, महेश डंगोल िव. गृह म��ालय 
िसंहदरबारसमेत

व�ततुः �रट िनवेदक ���साद िघिमरउेपर 
मलुकु� अपराध संिहता, २०७४ को दफा ११८ बमोिजम 
अभ� �यवहारको कसरु गरकेो भ�ने िवप�ीह�को 
िजिकर छ सो स�ब�धमा हेदा�, िनवेदकतफ� का िव�ान् 

कानून �यवसायीह�ले इजलाससम� देखाएको ��य 
��य  (िभिडयो ि�लप) मा मेरो दशे �ाणभ�दा �यारो 
छ, उिजर िसं िज�दावाद, वीरको ठाउँमा वीर आएको 
छ भनी कालो झ�डा देखाएको ��य देिखएको छ । 
िनजको साथमा हातहितयार राखेको वा िव�फोटक 
पदाथ� भेिटएको र ह�लदङ्गा (violation) गरकेो 
देिखएको छैन । मािनसह� भेलाज�मा गराई डर �ास 
देखाई आतङ्िकत बनाएको तथा शाि�त सरु�ामा 
खलल पान� काय� गरकेो भ�ने नदेिखने ।

��ततु म�ुामा िनवेदक ���साद िघिमरलेे 
सिंवधान�ारा �द� �वत��ताको हक �योग गरी 
शाि�तपूण��पमा िवरोध जनाएको देिखएको र िनजलाई 
िदइएको प�ाउ पजु� एवं थनुवुा पजु�मा प�ाउ गनु�पन� 
आधार र कारण खलुाई प�ाउ पजु� िदएको र �याद 
थप गन� अिधकारीले �याद थप गनु�को मनािसब आधार, 
कारण खलुाएको िमिसल �माणबाट देिखदँनै । यस 
स�दभ�मा यी िनवेदकलाई थुनामा नै राखी अनसु�धान 
गनु�पन� उिचत एवं �या�त आधार र कारण उ�लेख 
नगरी भएको �याद थपस�ब�धी काय�ह� कानूनतः 
अप�रप�व देिखएको एवं िनवेदकउपर लगाइएको 
अिभयोग प�ुी ह�ने व�तिुन� आधार िवप�ीह�ले पेस 
गन� नसकेको अव�थामा यी िनवेदकउपरको थुनालाई 
कानूनस�मत मा�न निम�ने ।

अतः व�तिुन� आधार र कारण िवना 
िनवेदकलाई प�ाउ गरी अनसु�धानको �ममा भनी 
थनुामा रा�ने काय� मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा ९ िवपरीत ह�ने गरी �व�ृ 
भावनाबाट कानूनको उिचत काय�िविधको पालना 
नगरी �याद थप गरी िहरासतमा राखेको काय� �याियक 
�ि�कोणबाट औिच�यपूण� नदेिखएकोले िनवेदक 
���साद िघिमरकेो हकमा िनवेदन मागबमोिजम 
सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३७ 
(क) र (ख) बमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िच�तामणी शमा�
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०७४-CR-०५३८, ��ाचार 
(�रसवत / घुस), उमेशकुमार यादव िव. नेपाल सरकार

 �ितवादी उमेशकुमार यादव नेपाल िव�तु् 
�ािधकरण च��िनगाहापरु �शाखामा सपुरभाइजर 
पदमा काय�रत रहेको भ�ने देिखएको छ । िनजले 
िनवेदक बैज ु साह रौिनयारले स�चालन गन� लागेको 
राह�ल राइस िमलमा िव�त्ु जडान गन�को लािग 
�ा�सफरमरसमेत ख�रद गरी िव�त्ु जडान गन� िनवेदन 
िदएकोमा सो काय� ग�रिदने भनी पनुरावेदक �ितवादी 
उमेशकुमार यादवले �.१,५०,०००।- िलएको 
भ�ने कुरा िमित २०७१।१२।१७ मा भएको बरामदी 
मचु�ुकासमेतबाट देिखएको छ । उ� खानतलासी / 
बरामदी मचु�ुकामा िनजको साथबाट बरामद भएको 
नोट िववरणसमेत उ�लेख भएको देिख�छ । सो 
बरामदी  मचु�ुकाबाट बरामद भएको देिखएको रकम 
आफूबाट बरामद भएको त�य िनजले �वीकार गरकेो 
र खानतलासी / बरामदी मचु�ुकामा बसेका �यि�ह� 
प�ुपराज म�ल, कृ�णबहादरु दाहाल, िगरीधारी सवेुदी, 
ने�मिण िगरी र स�तोष आचाय�समेतका �यि�ह�ले 
बकप� गदा� मचु�ुकामा भएको िववरणसिहतको बेहोरा 
साचो भएको भनी लेखाई िदएको दिेखदँा िनज �ितवादी 
उमेशकुमार यादवले उजरुवाला बैज ुसाह रौिनयारबाट 
उ� रकम िलएकोमा िववाद देिखदैँन । यी �ितवादीले 

अनसु�धानको �ममा बयान गदा�  आफूबाट बरामद 
भएकोरकम �ा�सफरमर बाहेक िबजलुीको तार, 
लाइिटङ, एर�ेटरसमेतका साम�ीह� आफूले िचनेको 
ठेकेदारमाफ� त ख�रद ग�रिदनको लािग िलएको ह� ँभ�ने 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । िनजले अदालतमा पिन बयान 
गदा� अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयानअनसुार 
नै सामान ख�रद ग�रिदनका लािग रकम िलएको भनी 
बयान गरकेो देिखने ।

िनजले आफूले उ� रकम साम�ी ख�रद 
ग�रिदनको लागी िलएको भनी िलएको िजिकरतफ�  हेदा� 
उ� �शाखाका काया�लय �मखु इि�जिनयर सिुनल 
सकंटले बयान गदा� �ितवादी उमेशकुमार यादवलाई 
िफ�ड िभिजट र इि�मेट गन� खटाएकोमा िफ�ड �रपोट�  
�ा� नह�दँै आफू िबदामा बसेको र उजरुवालासगँ यी 
�ितवादीले िकन रकम िलए आफूलाई थाहा नभएको 
र उ� रकम िलएको भए िनयमिवपरीतको काय� हो । 
�ि�या पूरा नगरी रकम िलन िम�दनै भनी उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । उ� रकम िलन पाउने नपाउने 
स�ब�धमा अनसु�धान अिधकारीले नेपाल िव�तु् 
�ािधकरण गौर िवतरण के��मा प�ाचार गरकेोमा 
गौर िवतरण के��बाट ७० KVA पावरको �ी फेज 
लाइनको िमटर जडान �ि�याको बारमेा उ�लेख 
गद� आव�यक कागजातप�ह�सिहतको फाराम भरी 
�थलगत िनरी�ण प�चात उ�ोग जिडत लोड ५० 
KVA वा सोभ�दा बढी लोड माग गरकेो वा फेला 
परकेो ख�डमा िनजी खच�मा �ा�सफर जडान गरी सो 
�ा�सफरमर ख�रद गरकेो �याटिबल, �ा�सफरमरको 
टे�ट �रपोट�  आिद समावेश गरी िनवेदन िदइसकेपिछ 
�शाखाबाट िसफा�रसप�चात् िवतरण के��मा पेस गरी 
�ेि�य काया�लयबाट �वीकृित िलई इि�मेटबमोिजमको 
रकम काया�लयमा राज�व दािखला गरकेो रिसद नं. 
TOD Programing गन� फाराममा उ�लेख गरी 
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�ेि�य �मखुबाट �वीकृित िलएप�चात् उ� �ेि�य 
काया�लयबाट TOD िमटर उपल�ध गराई िव�तु् 
�ािधकरणको के��ीय काया�लय, काठमाड�बाट TOD 
Programing गराई उ� उ�ोगमा TOD िमटर जडान 
गन� �ि�या रहेको भनी प�ाचार भएको देिखएकोले 
िमटर जडान ह�ने नह�ने भ�ने �ारि�भक कारबाहीको 
टुङ्गो नै लािग नसकेको अव�थामा िमटर जडानको 
लािग आव�यक सामान ख�रद गन� भनी �ितवादीलाई 
�पैया ँिदनपुन� अव�था रहेको नदेिखने ।

पनुरावेदक �ितवादीले उजरुवालासगँ िव�तु् 
िमटर जडानको लागी आव�यक पन� सामान ख�रद गन� 
रकम िलएको हो । घसु / �रसवतबापत िलएको होइन 
भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� सेवा�ाहीका 
लािग आव�यक पन� सामान सेवा�ाही आफँैले ख�रद 
गरी जटुाउन ुपन� भ�ने नेपाल िव�तु् �ािधकरण िवतरण 
तथा �ाहक सेवा िनद�शनालय, दरबार माग� कठमाड�ले 
च.नं.१५१२ िमित २०७१।१२।२० अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाललाई लेखेको 
प�मा TOD िमटर जडानको लािग इि�मेटअनसुारको 
रकम काया�लयमा दािखला भएपिछ TOD िमटर जडान 
ग�रने, उ� िमटर जडान गन� �योजनमा �योग ह�ने 
तारलगायत अ�य िव�तु् सामा�ीको खच� सेवा�ाहीले 
आफँै बेहोनु�  पन� र िफ�डिभिजटको �ितवेदन, लागत 
इि�मेट र काया�लय �मखुको तोक आदेशप�चात रकम 
दािखला गन� िनण�य नभई कम�चारीले सेवा�ाहीबाट 
सेवा श�ुक भनी रकम िलन नपाइएने भएकोले उ� 
काय� नेपाल िव�त्ु �ािधकरणको िनयमिवपरीत ह�ने 
भनी प�ाचार गरकेो दिेख�छ । पनुरावेदक �ितवादीलाई 
उजरुकता�ले िव�त्ु जडान गन� माग गरकेो िनवेदनको 
स�दभ�मा केवल िफ�ड िभिजट र इि�मेट गन� काय�को 
लािग खटाइएको देिख�छ । िनजले िव�तु् जडानको 
लागी गनु�  पन� िफ�ड िभिजट र िव�त्ु जडान गन� ला�ने 

लागतको इि�मेट गरी �ितवेदन िदएको अव�थासमेत 
छैन । उजरुकता�ले आ�नो लािग आव�यक पन� सामान 
ख�रद गन� सहयोग प�ुयाउने मनसायबाट �ितवादीलाई 
उ� रकम िदएको भए �यसरी आफूलाई सहयोग 
गन� �यि�लाई उ�टै ���ाचारको कसरुमा उजरु गन� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट �पैयाकँो 
नोटह� �मािणत गराई पनुरावेदक �ितवादीका 
िव�� उजरुी गनु�  पन� अव�थालाई �वभािवक मा�न 
िम�दैन । �ितवादीले आफू कसरुबाट ब�ने अिभ�ायले 
आ�नोसाथबाट बरामद भएको रकम िनवेदककै सामान 
ख�रद गन� �योजनका लािग नभई उजरुकता�ले जडान 
गन� माग गरकेो िव�त्ु को िमटर जडान गरी िदन भनी 
उजरुकता�बाट उि�लिखत रकम घसु / �रसवत िलएको 
�मािणत भइरहेकोले उजरुकता�को लािग िव�त्ु जडान 
गन� आव�यक पन� साम�ी ख�रद गरी िदन उजरुकता�ले 
िदएको रकम हो भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । िमिसल सलं�न 
उि�लिखत �माण एवं �यवहारबाट �ितवादीउपरको 
कसरु �थािपत भइरहेको अव�थामा �ितवादीको 
�य�तो बयान बेहोरालाई मा� आधार बनाएर िनज 
�ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट उ�मिु� िदन िम�ने 
नदिेखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट 
�तवादीले मौकामा र िवशेष अदालतमा गरको बयान, 
उजरुवाला बैज ु साह रौिनयार र काया�लय �मखु 
सिुनल शंकटलगायतका �यि�ह�का साथै बरामदी 
मचु�काका मािनसह�समेतले गरकेो बकप�समेतका 
िमिसल संल�न कागज �माणबाट �ितवादी उमेशकुमार 
यादवले ७० के.िभ.ए. �ा�सफम�रलगायत िमटर जडान 
काय�का लािग �. १,५०,०००।– (एक लाख पचास 
हजार �पैया)ँ घसु �रसवत िलएको भ�ने दाबी पिु� 
भएकोले आरोप दाबीबमोिजम कसरु गरकेोले िनज 
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�ितवादी उमेशकुमार यादवलाई ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ३(१) बमोिजम �.१,५०,०००।- 
(एक लाख पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना र सोही 
ऐनको दफा ३(१) (घ) बमोिजम ६(छ) मिहना 
कैदसमेत ह�ने ठह�याई िवशेष अदालत काठमाड�बाट 
िमित २०७४।४।२६ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल भदौ १७ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-०४८२, राजीनामा 
िलखत बदर, संगम महतोसमेत िव. िदपा थापासमेत 

वादी दाबीको िलखतको ज�गा 
�ितवादीम�येक� मेिघयाको नाउमँा िनजका पित 
कालीराम महतोको म�ृयपु�ात् नामसारी दता� भई 
आएको भ�ने दिेखएकाले सो ज�गा िपता पूखा�को 
पालाको आज�नको भ�ने देिखयो । मलुकु� ऐन, 
अंशब�डाको १९ नं. मा िपता पूखा�को पालाको 
अचल स�पि� घर�यवहार चलाउन परमेा आधास�म 
आफूखसुी गन� पाउने कानूनी �यव�था रहेको छ । ��ततु 
िफरादप�मा िववािदत ज�गाबाहेक ०-२-० क�ा ज�गा 
मा� बाकँ� रहेको भ�ने अंश म�ुामा पेस भएको तायदाती 
फाटँवारीमा उ�लेख भएको देिख�छ । वादीह�को 
अंशहक ला�ने ज�गा उि�लिखत ०-२-० क�ाबाहेक 
अ� पिन रहेको भ�ने �ितवाद गन� �ितवादीह�को 
िजिकर रहेको पाइदैँन । यसरी �ितवादीह�ले िजिकर 
िलएअनसुार मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको १९ नं. 
अ�तग�त घर�यवहार चलाउन २१ वष� उमेर नाघेक� 
वादी गीता महतोसमेतको म�जरुी िलनपुन�मा िनजको 
म�जरुी बेगर दाबीको िलखतको ज�गा िब�� गन�पाउने 

कानूनी हक �ितवादी मेिघया महतो र शािलकराम 
महतोलाई रहेभएको देिखन नआउने । 

मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको १० नं. मा 
रहेको उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम आफूखसुी 
गन�पाउने बाहेकको स�पि� बेचिबखन गदा�  एकाघर 
सगोलका अंिशयार सबैको म�जरुी िलनपुन� देिख�छ । 
�ितवादी मेिघयाको नाउमँा रहेको वादीह�को समेत 
अंशहक ला�ने ज�गा यी वादीह�को म�जरुी िलएर 
िब�� गरकेो देिखन आएन । �ितवादीह� मेिघया महतो 
र शािलकराम महतोले ०-२-० क�ा ज�गा मा� बाकँ� 
राखी दाबीको िलखतको ज�गा यी वादीह�समेतको हक 
िहत गन� काय�को लािग िब�� गनु�  परकेो र िब��प�ात् 
वादीह�को हक िहतमा यो य�तो काय� भए गरकेो 
हो भनी �य�तो काय� भए गरकेो कुरा �ितवादीह�ले 
खलुाउन सकेको नदिेखने ।

��यथ� �ितवादी प�बाट ��ततु िफरादप� 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको ७२ नं. को 
�ितकूल दता� भएको भनी िलएको िजिकरका स�ब�धमा 
हेदा�  उ� ऐनमा “……..जितसकैु मािनसले जितसकैु 
मािनसउपर एउटै झगडाको िवषयको कुरा……” एउटै 
िफरादप�मा लेखेर �याउन स�ने दिेख�छ । ��ततु 
िफरादप�मा दाबी िलएको झगडाको िवषय मेिघया 
महतोको नाउमँा दता�को िक.नं. ३८७ को ज�गाको 
िलखतको िवषय रहेको देिखदँा उ� िक.नं. ३८७ को 
ज�गा मेिघया महतोले �ितवादी गोिव�दलाल �े�लाई 
िनज गोिव�दलाल �े�ले �ितवादीम�येका महे��जङ्ग 
थापा र राज ुथापालाई िलखत गरी िदएको देिखएकाले 
उि�लिखत झगडाको िवषय एउटै देिखन आएकाले 
��ततु िफरादप� अदालती ब�दोब�तको ७२ नं. को 
�ितकूल दता� भएको भ�ने दिेखन नआउने ।

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
२३ मा “बालकको िहतको संर�ण गनु� सरं�कको 
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म�ुय कत��य ह�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । ��ततु म�ुामा वादीम�येक� गीता महतोका दईुजना 
नाबालक छोराछोरी रहेको दिेखन आएको र सरं�कको 
हैिसयतले यी दईुजना बालबािलकाको हकमा र आ�नो 
हकमा समेत िनज गीता महतोले दायर गरकेो ��ततु 
म�ुाको िफरादप� बालकको हक िहत सरं�ण हेतसुमेत 
रहेको देिखन आउने ।

हा�ो �याय �णालीमा अशंको हकलाई नैसिग�क 
हकको �पमा मा�यता िदएको छ । कानूनबमोिजम 
बाहेक कसैलाई पिन अशंहकबाट वि�चत गन� िम�दैन । 
�ितवादीह�ले िलनिुदन ुगरकेो ज�गामा यी वादीह�को 
समेत अंशहक िनिहत रहेको र बाकँ� रहेको घरज�गाबाट 
नाबालक वादीह�ले जीिवकोपाज�न, िश�ािद�ा 
�ा�त गन�स�ने अव�थासमेत �यून दिेखन आएकाले 
पनुरावेदन अदालत बटुवलले दाबीको ज�गा राजीनामा 
गदा� वादीह�को पित एवम् िपता शािलकराम महतो 
सा�ी बसेको दिेखएको अव�थामा वादीह�को म�जरुी 
िलन ुनपन� भनी दाबीको राजीनामा िलखत बदर ह�ने 
ठह�याएको स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई उ�टी ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको फैसला िमलेको दिेखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण तथा कानूनी 
�यव�थासमेतबाट स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतले 
वादीह� संगम महतो, सिसम महतो र गीता महतोको 
हकिह�सा जित अथा�त् िक.नं ३८७ को ज�गाम�ये 
०-१-१७१/

२
 ज�गाको दाबीको राजीनामा िलखत बदर 

ह�ने ठह�याएको फैसलालाई उ�टी गरकेो पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको िमित २०७१।०१।०९ को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई स�ु नवलपरासी िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
इित संवत् २०७६ साल भदौ १२ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CI-०८३६, िलखत 
बदर, ज�गाघर िखचोला चलन, रामच�� दास त�मा 
िव. सोम�रया देवी

वादी रामच�� दास त�माले रौतहट िज�ला 
रघनुाथपरु गाउ ँ िवकास सिमित वडा नं. ८ ख 
(गाउ)ँ िक.नं. १८० को ०–०–७१/

२
 धरु ज�गाम�ये 

पूव�तफ� बाट ०-०-३ धरु ज�गा अिमरी दास त�माबाट 
िमित २०२८।११।०८ मा पा�रत गरी िलएको 
भनी आ�नो हकको �ोत उ�लेख गरेको देिख�छ । 
वादीले आ�नो हकको �ोत दखेाएको उ� िमित 
२०२८।११।०८ को पा�रत िलखत ��ततु िववादमा 
आएको ज�गाको हो भ�ने देिखदैँन । वादीले िफरादप� 
साथ पेस गरकेो २०२८ सालको भनेको िलखतको 
अंक अ�रह� �प� देिखदँैन । ज�गाको �े�फलको 
महलमा चार �ा भ�ने उ�लेख भएकाले सो पा�रत 
िलखतबाट वादीले दाबी िलएको िक.नं. १८० को 
०-०-७१/

२
 ज�गाम�ये ०-०-३ धरु ज�गा ख�रद 

गरकेो भ�ने भनाइ साचँो दिेखन आएन । उि�लिखत 
िलखतका स�ब�धमा भएको प�ाचारको जवाफमा 
मालपोत काया�लय रौतहटको िमित २०६८।०३।२६ 
को प�मा उ� िमित २०२८।११।०८ को िलखत 
फेला नपरकेो र त�कालीन भूिम �शासन काया�लयबाट 
�ा�त रिज��ेसन दता� िकताबको पानासमेत मसीले 
अ�र खाई नबिुझने अव�थामा रहेको भ�ने उ�लेख 
भएको देिखने ।

िववािदत उ� िक.नं. १८० कै घरज�गाको 
स�ब�धमा ��यथ� �ितवादी पलट दास त�माले 
वादीका भाइ चनरदेव दास त�माका उपर दायर गरकेो 
स�ु अदालतको संवत् २०६६ सालको दे.नं. १८१५ 
र पनुरावेदन अदालत हेट�डाको दायरी नं. ०६८-DP-
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०६२० को ट�टा िखचोला म�ुामा उ� िक.नं. १८० 
को ज�गामा यी वादीका भाइ चनरदेव दास त�माले 
िखचोला गरकेो ठह�याई ��ततु म�ुाका �ितवादी पलट 
दास त�माले चलनसमेत पाउने भनी भएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०६९।११।१३ को फैसला 
अि�तम भइरहेको उ� म�ुाको �माण िमिसलबाट 
देिखने ।

��ततु म�ुाका �ितवादी पलट दास त�माले 
दायर गरकेो उ� ट�टा िखचोला चलन म�ुामा सो 
म�ुाका �ितवादी चनरदेव दास त�माको तफ� बाट वारसे 
भई ियनै वादी रामच�� दास त�माले �ितउ�र िफराई 
म�ुाको कारबाहीमा रहेको उ� म�ुाको िमिसलबाट 
देिख�छ । आ�नो भाइउपर �ितवादी पलट दास 
त�माबाट दायर भएको म�ुाबाट िववािदत िक.नं. १८० 
को ज�गामा िखचोला गरकेो ठहरकेो फैसला अि�तम 
रहेकोमा सो फैसलाउपर दाबी नै निलई पनुः यी 
वादीले सोही िक.नं. १८० को ज�गाम�ये नै ०-०-३ 
धरु ज�गा �ितवादी पलट दास त�माको बाब ुअिमरी 
दास त�माबाट ख�रद गरी िलएको भनी ��ततु म�ुामा 
िलएको िफराद दाबी कानूनसङ्गत दिेखन नआउने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, 
कारणसमेतबाट पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०७२।३।२५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िमनबहादरु कँुवर
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७६ साल भदौ १२ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०६८-CI-०४९९, ज�गा 
िखचोला मेटाई हक कायम गरी चलन चलाई पाउँ, 
दुखरन ह�रजन िव. �भु बृजवासी

वादी दाबीको ज�गा �ितवादीले िखचोला 

गर े नगरतेफ�  हेदा� �ितवादीले िजिकर गरबेमोिजम 
उखडा िवशेष अदालतबाट िमित २०४०।२।९ मा 
भएको फैसलाबमोिजम भजुौली ७क को िक.नं.३३५, 
३३७, ३३८, ३४०, ३४५, ६७, ६९ र १२७ समेत 
ज.िव.१-६-५ को ज�गा �ितवादीको काका गनेु�रको 
हक ह�न आई फैसलाबमोिजम ज�गा दता� भएको 
िनजले पेस गरकेो दता�  �े�ता �माणबाट देिख�छ । 
यसरी िनज गनेु�र ह�रजनले ज�गा धनी दता� �माण 
पजुा� �ा� ग�रसकेपिछ पनुः २०४४ सालमा उखडा 
ज�गा दता� ग�रपाउ ँ भनी दायर गरकेो म�ुामा उखडा 
िवशेष अदालतलको फैसलाबमोिजम िनजका नाउमँा 
ज�गा दता� भइसकेको दिेखएको आधारमा वादी दाबी 
खारजे ह�ने ठहरी �प�देही िज�ला अदालतबाट िमित 
२०४६।६।२९ मा फैसला भएको देिख�छ । सो फैसला 
पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०४९।४।२१ मा सदर 
भई अि�तम भएर बसेको देिख�छ । वादीले सािबक 
�माणका आधारमा वादी दाबीको ज�गा २०६४ 
सालमा दता� गराई िलन ुअिघ नै �ितवादीको काकाले 
उखडा िवशेष अदालतको फैसलाबमोिजम आ�नो हक 
प�ुने ज�गा दता�  गराई िलई सकेको र वादी दाबीको ज�गा 
दता� गराई पाउन २०४४ सालमा �प�देही िज�ला 
अदालतमा दायर गरकेो म�ुामा दाबी नपगुी म�ुा खारजे 
भई अि�तम भई बसेको अव�थामा पिन वादी दाबीको 
ज�गा सािबक िपता धनराज ह�रजन काका गनेु�रदेिख 
आ�नो भोगमा रहेको भनी िजिकर िलई वडा नं. 
स�याउन मालपोत काया�लय �प�दहेीसम� िनवेदन 
िदएको भ�नेसमेत �ितवादीले िजिकर िलएको िमिसल 
�माणबाट देिखन आउने ।

वादी दता�को वादीले दाबी गरकेो ज�गा 
भजुौली- ८क को ज�गाह� रहेको छ । वादी दाबीको 
उ� वडा नं.८क को ज�गा �ितवादीका नाउमँा दता� 
रहे भएको देिखदँैन । यसरी वादीले दाबी िलएको 
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ज�गा र �ितवादीको दता�को भिनएको ज�गाको वडा 
नं. र �े�फल नै फरक फरक रहेकोमा �ितवादीले 
संशोधनको लािग कारबाही चलाएको भ�ने आधारमा 
वादी दता�को ज�गामा �ितवादीको हक प�ुने अव�था 
नह�ने ह�दँा वादी दाबीको ज�गामा �ितवादीले आ�नो 
हक देखाई िखचोला गरकेो दिेखन आउने । 

यसरी वादी दाबीको ज�गामा �ितवादीको 
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहराई भएको �प�देही िज�ला अदालतको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ� फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबीका ज�गाह�मा वादीले �ितवादीबाट िखचोला 
मेटाई हक कायम गरी चलन चलाई पाउने ठहराई 
भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला अ�यथा 
देिखन नआउने । 

अतः मािथ िववेचना ग�रएका आधार 
�माणबाट स�ु �प�देही िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।३।१४ को फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबीबमोिजमका ज�गाह�मा वादीले �ितवादीबाट 
िखचोला मेटाई हक कायम गरी चलन चलाई पाउने 
ठहराई भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०६८।२।११ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे��राज का�ले 
इित सवंत् २०७६ साल भा� २ गते रोज २ मा शभुम् ।

इजलास न.ं७

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१०१५, ०७०-
CR-०४६५, सरकारी छाप द�तखत िकत�, यशोदा 
गैर े पा�डे िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
यु��साद सुवालसमेत

िकत� कागजको आधारमा िमित २०६६।२।३ 
मा �प�देही मालपोत काया�लयबाट ज�गा नामसारी 
गरपेिछ भोिलप�ट चार िक�ला �मािणत गराउने �ि�या 
पूरा गराई िमित २०६६।१२।६ मा नवलपरासीको 
मालपोत काया�लयमा िनरोज मा�केको नाउमँा 
ज�गा राजीनामा गरकेो कुरा िनजले अनसु�धान र 
अदालतमा गरकेो बयानमा �वीकार ग�रएका त�यह�, 
सह�ितवादीह�को पोललगायत नामसारीस�ब�धी 
कारबाहीका कागजात र िमित २०६६।१२।६ को 
राजीनामा िलखतसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादी 
यशोदा गैरलेे आिथ�क �लोभनमा परी सह�ितवादीको 
अ�ाउ मानी �व. च��शेखर काक�को नाउकँो ज�गा 
नामसारी गरी िब�� गन� काय�मा सि�य मितयार रहेको 
त�य शकंारिहत तवरबाट पिु�ट ह�न आउने ।

पनुरावेदक �ितवादी यशोदा गैर े पा�डेले 
म�ुय �ितवादी िच�बहादरु खड्का र माया �े�ीको 
अ�ाउ मानी कुनै नाता स�ब�ध नै नभएका च��शेखर 
काक�लाई आ�नो लो�ने भनी िववाह दता�, म�ृय ुदता�, 
नाता �मािणत गराई हक नै नभएको ज�गा आ�नो 
नाउमँा नामसारी गराएको देिख�छ । सोही नामसारी 
गरकेो ज�गा �प�देही मालपोत काया�लयबाट िब�� गन� 
नसकेपिछ अक� मालपोत काया�लय नवलपरासीमा गई 
ज�गा िब�� गरकेो भ�ने दिेख�छ । यी �ितवादी यशोदा 
गैर ेम�ुय �यि� िच�बहादरु खड्काको मतस�लाहमा 
पसी मितयार भई मलुकु� ऐन, िकत� कागजको ११ नं. 
बमोिजम कसरु गरकेो पिु� भएकोले िनजलाई िकत� गन� 
म�ुय �यि�लाई एक वष� कैद र िबगोबमोिजम १६ लाख 
ज�रवाना भएको ह�दँा मितयार ह�दँा सोको आधा अथा�त् 
६ मिहना कैद र ८,००,०००(आठ लाख) ज�रवाना 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदन अदालत बटुवलले िनज यशोदा 
गैर ेपा�डेलाई ६ मिहना कैद र �.८ लाख ज�रवाना ह�ने 
ठहर गरकेो फैसला मनािसब नै देिखने ।
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 पदीय आचरण िवपरीतको काय� �वतः 
िकत�स�ब�धी कसरुज�य छ भ�ने ह�दँनै । िकत� 
फौजदारी कसरु ह�न ु र पदीय आचरण �ितकूलको 
काय� ह�न ुदईु फरक फरक अव�था भएकाले सरकारी 
िलखत िकत� गरी तयार गन� काय� �ितवादी य�ु�साद 
सवुालले गरकेा ह�न् भ�ने र �ितवादी िहते�� खड्काले 
गरकेो कसरुज�य काय�को लािग जानीजानी यी 
�ितवादी य�ु�साद सवुाल मतस�लाहमा पसेका 
िथए भ�ने पिु� ह�ने कुनै भरपद� �माण ��ततु म�ुाको 
िसलिसलाबाट देिखदँैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ बमोिजम �ितवादी य�ु�साद सवुालउपरको 
अिभयोग शंकारिहत तवरबाट �मािणत गराउन सकेको 
देिखदँैन । शंकाको भरमा सरकारी छाप द�तखत 
िकत� ज�तो म�ुामा कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत 
ह�ने दिेखएन । तसथ�, �ितवादी य�ु�साद सवुाललाई 
स�ु िज�ला अदालत �प�देहीको फैसला बदर गरी 
िनजले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला मनािसब नै 
देिखने ।

अका� �ितवादी केशवलाल �े�ले 
अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गदा� िकत�तफ� को 
अिभयोगमा इ�कार ह�दँ ै मतृक च��शेखर काक� 
िनज केशवलालको घरमा भाडामा ब�ने गरकेो र 
च��शेखरको िमित २०६५।१।२९ मा म�ृय ु भएको, 
िनजको आफ�त कोही नह�दँा केशवलालले नै बाह�न 
राखी दाहसं�कार काज िक�रया गराएको भ�नेसमेतका 
त�य उ�लेख गद� िनज मतृकको झोलामा नाग�रकता 
स�कल र िक.नं.  १०६६ को ज�गाको ज�गाधनी 
दता� �माणपूजा� फेला प�यो �यसपिछ मैले उनको 
काज िक�रयामा लागेको खच�को ऋण ित�रपाउ ँभनी 
ज�गाको कारोवार गन� िच�बहादरुलाई लालपूजा� र 
नाग�रकता िदएको हो िकत� काम गरकेो छैन भनी बयान 

गरकेो देिख�छ । िनजले अदालतमा बयान गदा�समेत 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो पाइयो । 
सह�ितवादी िच�बहादरु खड्काको बयानबाट समेत 
�ितवादी केशवलालले िलएको िनद�िषताको िजिकर 
समिथ�त भएको देिख�छ । ज�गा िब�� गन� अिभ�ायले 
मतृक च��शेखरको नाग�रकता र ज�गाधनी दता� 
�माणपूजा�  �ितवादी िच�बहादरु खड्कालाई िदएको 
भ�नेबाहेक िकत� काय�मा िनजको संल�नता रहेको भ�ने 
कुनै सहअिभय�ुले पोलस�म गरकेो पिन देिखदँनै । 
िनजउपरको अिभयोग मागदाबी शंकारिहत तवरबाट 
वादी प�ले पिु�ट गराउन सकेको नदेिखदँा स�ु 
अदालतको फैसला बदर गरी अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ िदने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
फैसला िमलेकै देिखने ।  

तसथ�, उपयु�� त�य एवम् िववेिचत आधार 
�माणबाट स�ु �प�देही िज�ला अदालतको 
२०६८।५।१३ को फैसलालाई केही बदर गरी �ितवादी 
यशोदा गैर े पा�डेलाई मलुकु� ऐन, िकत� कागजको 
११ नं. को अि�तम वा�यांशबमोिजम ६ मिहना कैद 
र �.८,००,०००।- (आठ लाख) ज�रवाना ह�ने र 
�ितवादी य�ु�साद सवुाल र केशवलाल �े�ठलाई 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित २०६९।८।२५ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��पटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CR-०७५१, लागु  औषध 
अिफम, �भु साह तेली िव. नेपाल सरकार

िमित २०६४।९।८ को खानतलासी 
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तथा बरामदी मचु�ुका हेदा�, िज�ला पसा� वीरग�ज 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १९ नगवा चोकि�थत 
उ� वीरग�ज बसपाक�  जाने बाइपास सडक, दि�ण 
बाइपास सडक, पूव� नगवा चोक, नगवा गाउ ँजाने बाटो 
सडक, पि�म कुमालटोल सडक यित चार िक�लािभ� 
पन� नगवा चोकमा �भ ुसाह तेलीको शरीर तथा िनजले 
बोक� गएको झोलासमेतको खानतलासी िलदँा िनजले 
बोक� आएको झोलािभ�बाट लाग ु औषध अिफम ४ 
िकलो १०० �ाम, िसमसिहतको नोिकया मोबाइल सेट 
र �ेनको िटकटसमेत बरामद भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख 
भएको पाइ�छ । सो लाग ु औषध बरामद गनु�भ�दा 
पिहला �ितवादी �भ ु साह तेलीलाई जानकारी पजु� 
िदइएको िमिसल संल�न प�बाट देिख�छ । बरामद गदा� 
बरामदी मचु�ुकामा पसा� वीरग�ज उपमहानगरपािलका 
वडा नं.१९ ब�ने कृ�ण कुमार, ऐ. वडा नं. १८ ब�ने 
��ताम ह�सेल र ऐ. वडा नं. १८ ब�ने िवग ुिमयालाई 
सा�ी राखेको र रोहवरमा यी �ितवादी �वयम् लाई 
राखेको देिख�छ । �य�तै काम तामेल गन� �यि�मा �.
ना.िन. यवुराज चौधरी, �.ना.िन. गोपीचन िव.क. भएको 
देिख�छ । यसरी दजा�  पगेुको �हरी कम�चारीबाट बरामद 
तथा खानतलासी ग�रएको, बरामद गदा�को अव�थामा 
त�काल उपल�ध भएका �यि�ह�लाई सा�ी राखी 
भएको बरामदी तथा खानतलासी मचु�ुकालाई 
पनुरावेदकले भने ज�तो रीत नपगेुको भ�न िम�दैन । 
��ततु बरामदी तथा खानतलासी मचु�ुका अ.बं. १७२ 
नं. र सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ८ 
अन�ुपकै देिखने ।

��ततु लाग ुऔषध म�ुा िवशेष �कृितको म�ुा 
भएको कारणले �ितवादीलाई अिभयोग लािगसकेपिछ 
अिभयोगअनसुारको कसरु आफूले गरकेो होइन 
भनी �माण प�ुयाउन ुपन� �माणको भार उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार यी �ितवादीउपर नै रहेको देिख�छ । 

��ततु म�ुामा यी �ितवादी �भ ुसाह तेलीको साथबाट 
लाग ुऔषध अिफम ४ िकलो १०० �ाम बरामद भएको 
अव�था छ । सो लाग ु औषध िनजले के कुन �योजनको 
लािग राखेको हो भ�ने �माण िनजले नै पेस गनु�  पन�मा 
एकाितर सो पेस गन� सकेको अव�था देिखदँैन भने 
अक�ितर सो लाग ुऔषध आफूबाट बरामद नै भएको 
होइन भनेपिन �य�तो कुराको �माण िनज �ितवादीले 
पेस गन� सकेको अव�था छैन । आफू िनद�ष भएको 
�माण पेस गन� नसकेपिछ �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२७ र लाग ु  औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१२ बमोिजम यी �ितवादी �भ ुसाह तेलीले आरोिपत 
कसरु अपराध गरकेो पिु�ट ह�ने ।

��ततु म�ुामा यी पनुरावेदक �ितवादीको 
साथबाट लाग ु  औषध अिफम ४ िकलो १०० 
�ाम बरामद भएको दिेख�छ । बरामद भएको लाग ु
 औषधलाई कम प�रमाणको लाग ु  औषध भ�न िम�ने 
देिखदँनै । यित धेर ै प�रमाणको लाग ु  औषध अिफम 
यी �ितवादीले ओसारपसार तथा िब�� िवतरण गन�कै 
लािग आ�नो सगँसाथमा राखेको देिखन आयो । 
सेवन �योजनलाई ख�रद गन� र िब�� िवतरण गन�लाई 
ख�रद ह�ने अव�था छुट्याउन लाग ु औषधको प�रमाण 
हेनु�पन� ह��छ । लाग ु औषध अ�यिधक नै ठूलो मा�ामा 
देिखएकोले सेवनस�मको लािग ख�रद गरकेो हो भ�न 
िम�ने दिेखएन । य�तो अव�थामा यी �ितवादीलाई 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा (घ)(ङ) 
र (च) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १४(१) (छ) (३) 
बमोिजम यी �ितवादी �भ ुसाह तेलीलाई १५ वष� १ 
मिहना कैद र �. ५,०५,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहराई 
भएको स�ु पसा� िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला 
अ�यथा देिखन नआउने ।

�ितवादी �भ ुसाह तेलीले बोकेको झोलाबाट 
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लाग ु  औषध बरामद भएको पिु�ट भएको र बरामद 
भएको लाग ु  औषध अिफमको मा�ा ४ िकलो १०० 
�ाम भएको दिेखएको अव�थामा उ� बरामदी मचु�ुका 
नै �रतपूव�कको नह�दँा आफूले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउन ुपछ�  भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । पनुरावेदक �ितवादी �भ ुसाह 
तेलीलाई लाग ु  औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ (घ) (ङ) र (च) को अपराध कसरुमा सोही 
ऐनको दफा १४(१) (छ) (३) बमोिजम १५ वष� १ 
मिहना कैद र �. ५,०५,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहराई 
स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित 
२०६९।७।२१ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न
फैसला तयार गन� इजलास अिधकृतः भोजराज र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल पषु २ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-CI-०२८४, िनषेधा�ा / 
परमादशे, हीरा थापासमेत िव. नेपालग�ज नगरपािलका, 
नेपालग�ज बाँकेसमेत 

िनवेदक र िवप�ी नगरपािलकािबच 
िनवेदकह�ले सािबकदेिख नै भाडामा िलएको 
नगरपािलकाको िविभ�न �थानका सटरह�को भाडा 
विृ� गन� नेपालग�ज नगरपािलकाले िमित २०६८।८।७ 
मा साव�जिनक सूचना िनकालेको िथयो । सो सूचनामा 
उ�ोग वािण�य संघ नेपालग�जको िवरोध ह�न 
आएपिछ उ� सूचना र� भई सटरको भाडा िनधा�रण 
गन� �ि�या स�ब�धमा काय�दल गठन ह�न गयो । उ� 
काय�दलले भाडा विृ� गन� भनी िमित २०६८।१२।१२ 
मा गरकेो िनण�यमा िमित २०६८।१२।२२ मा 
सहमित भई भाडा विृ� गन� �ि�या गदा� गद� �यसबार े

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा उजरुी 
पन� गयो र आयोगबाट सहमितमा भाडा विृ� गन� 
गरकेो िनण�य बदर गरी साव�जिनक सूचना िनकालेर 
�ित�पधा� गराई साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र ऐ. 
को िनयामवली, २०६४ बमोिजम सटर गोदाम भाडामा 
िदन ुभनी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
च.नं. २२१३ िमित २०६९।२।१३ मा नेपालग�ज 
नगरपािलकालाई िनद�शन गरी प� पठाएको देिख�छ 
र सो प� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गन� माग गरी 
अिनल भ�डारी�ारा दायर भएको ०६८-WO-११६८ 
नं. को �रट िनवेदनउपरको कारबाहीमा िनवेदकले माग 
गरबेमोिजम उ� प� काया��वयन नगन� नगराउन भनी 
अ�त�रम आदेश जारी भई उ� �रट िनवेदन अ�ािप 
िवचाराधीन अव�थामा रिहरहेको देिखने ।

यसरी उपरो�ानसुारको एउटै िवषयव�त ु र 
िववाद भएको म�ुामा पनुरावेदन अदालत नेपालग�जमा 
िनषेधा�ा परमादशे र िनवेदक अिनल भ�डारीले �रट 
नं. ०६८-WO-११६८ को उ��ेषणको �रट िनवेदन 
यस अदालतमा समेत पथृकपथृक �पमा नै दता� भएको 
र यस अदालतमा दता� भएको ०६८ सालको �रट 
नं.११६८ को उ��ेषणको �रट िनवेदनमा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको च.नं.२२१३, 
िमित २०६९।२।९ को िनद�शन एवं नेपालग�ज 
नगरपािलकाको च.नं.७१६१, िमित २०६९।०२।१० 
को प� काया��वयन नगनु�  नगराउन ुभनी आदेशसमेत 
भइरहेको अव�थामा पनुरावेदकले उठाएको िववादको 
िवषयव�त ु यस अदालतमा चलेको िनवेदक अिनल 
भ�डारी िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग टंगालसमेत भएको २०६८ सालको �रट नं. 
११६८ को उ��ेषणसमेतको �रट िनवेदनबाट स�बोधन 
ह�ने �कृितको नै देिखने ।

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
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च.नं. २२१३, िमित २०६९।०२।०९ को िनद�शन 
एवं नेपालग�ज नगरपािलका काया�लयको च.नं. 
७१६१, िमित २०६९।०२।१० को प� काया��वयन 
नगनु�  नगराउन ु भनी यस अदालतमा िवचाराधीन 
रहेको २०६८ सालको �रट नं. ११६८ को िनवेदनमा 
अ�त�रम आदेश भएको र यस म�ुाका िनवेदकह�समेत 
बसेको नेपालग�ज नगरपािलकाको �वािम�वका सटर 
भाडामा िदन साव�जिनक सूचना जारी गरकेो िवषय 
र यस अदालतबाट अ�त�रम आदेश जारी भएको 
�रट िनवेदनको त�य तथा िवषयब�त ु एकै �कृितको 
देिखएको अव�थामा िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा 
उठाएको िववादको िन�पण यस अदालतमा िवचाराधीन 
रहेको �रट िनवेदनबाट ह�ने नै देिखयो । सोही िवषयमा 
पनुरावेदन अदालतले �वेश गरी िन�यौलमा प�ुन ु
उिचत र उपय�ु नदिेखने भ�ने पनुरावेदन अदालतको 
आदेश �यायस�ब�धी �चिलत मा�य िस�ा�तअन�ुप 
नै देिखदँा िनवेदन खारजे गन� गरकेो आदेश निमलेको 
भ�ने िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उ�लेिखत आधार कारणबाट 
िवप�ी नेपालग�ज नगरपािलकाले हामी िनवेदकह� 
बिसरहेको सटरह� नया ँ �ि�याबाट टे�डर आ�ान 
गरी �ित��धाबाट गराउने गरी िमित २०६९।२।११ 
मा �कािशत सूचना काया��वयन नगनु�  भ�ने िनषेधा�ा 
र िमित २०६८।१२।२२ मा भएको िनण�य काया��वयन 
गनु�  भनी परमादेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको 
िनवेदन मागबमोिजमको िनषेधा�ा परमादेशको आदेश 
जारी गन� िमलेन । िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  भनी �ी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जले िमित 
२०६९।०४।१७ मा गरेको आदेश िमलेकै देिखदँा सो 
आदेश सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जगिदश�साद भ�  
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २४ रोज १ शभुम ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CI-०४३३, िनषेधा�ा, 
ई�वरलाल �े� िव. पिवता बोगटी (खाती) समेत

त�कालीन पनुरावेदन अदालत धनकुटाको 
िमित २०७३।०२।२७ को फैसलामा िवप�ी पिवता 
बोगटी (खाती) को हकमा �ितवादी िवमला �े�समेत 
भएको लेनदेन िबगो म�ुामा िमित २०७३।०२।०९ मा 
दो�ो िललामी काय� स�प�न भई द�ड सजायको ६१ 
नं. बमोिजमको अविध समा� भएपिछ दा.खा. पजु� 
िदने गरी िमित २०७३।०२।१० मा िनवेदन तामेलीमा 
रहेको भनी धनकुटा िज�ला अदालतको िमित 
२०७३।०२।१४ को प�बाट लेखी आएको देिखदँा 
िललामस�ब�धी काय� स�प�न भइसकेको अव�थामा 
केिह गनु�परने तथा िवप�ी ितल�पा दवाडीको हकमा 
िबगो भराउने काय�को िसलिसला भएको कारबाहीमा 
िच� नबझुे अ�य वैकि�पक कानूनी उपचारको बाटो 
ह�दँाह�द ै �रट �े�बाट हेरी उपचार िदन निम�ने ह�दँा 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने आदशे भएको 
देिखने । 

��ततु स�ब�धमा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
६१ नं. मा फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
तहिसलदार कम�चारीले गरकेो काम कारबाहीमा 
िच� नबझेु सरोकारवाला �यि�ले सोही अड्डाका 
हािकमसम� १५ िदनिभ� उजरु गन� स�ने र िनजले 
गरकेो िनण�यमा िच� नबझेु अदालती ब�दोब�तको 
महलको १७ नं. बमोिजम पनुरावेदन स�ुने अड्डामा 
िनवेदन िदन स�नेछ । �य�तो उजरु परमेा उजरु 
स�ुनेले उजरु परकेो िमितले दईु मिहनािभ� कारबाही 
िकनारा ग�रिदनपुन� छ भ�ने �प� कानूनी �यव�था 
रहेको दिेख�छ । िनषेधा�ाको िनवेदनबाट उपचार 
खो�ने प�ले सहज र पह�चँयो�य अ�य उपचार र माग� 
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नरहेको भनी िनवेदनमा �प�टतः उ�लेख गन� स�नपुन� 
ह��छ । कानूनी उपचारको सहज र पह�चँयो�य अ�य कुनै 
माग� उपल�ध नरहेको भनी िनवेदकले अदालतलाई 
आ�व�त पान�स�न ु पद�छ । ��ततु म�ुामा समयमा 
नै िनवेदकले िललामी कारबाहीको स�ुदेिखको सबै 
�ि�याह�उपर मलुकु� ऐन द�डसजायको ६१ नं. र 
अ.बं. १७ नं.  बमोिजम उजरु गन� कुनै पिन कानूनी 
�ि�याह� मौकैमा अवल�बन गरकेो देिखदँैन । 
यस�कार िनवेदकले वैकि�पक कानूनी उपचारको 
�यव�था ह�दँाह�दँै उ� वैकि�पक कानूनी उपचारको 
बाटो अवल�बन नगरी िनषेधा�ाको िनवेदन िलई 
आएको दिेखदँा त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
धनकुटाले िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरकेो 
आदेश िमलेकै देिखने ।

अत: उ�लेिखत आधार कारणबाट िनवेदकले 
कानूनबमोिजमको वैकि�पक उपचारतफ�  नलागी 
नाग�रक अिधकार ऐनअनसुार िनषेधा�ा िनवेदनबाट 
उपचारको मा�यम अवल�बन गरी पनुरावेदन अदालत 
धनकुटामा िनवेदन दायर गरी भएको आदेशमा िच� 
नबझुी यस अदालतमा पनुरावेदनको िजिकर िलई 
आएको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने दिेखएन । 
पनुरावेदन अदालत धनकुटाको िमित २०७३।०२।२७ 
को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २४ रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CI-१६४२, िनषेधा�ा, 
फुले�वरी दवेीसमेत िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
स�रीसमेत

िनवेदकह� िव�� कुनै िनवेदन नपरकेो 

प�ाउ गन� कुनै �योजन नभएको िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफ भएको ह�दँा िज�मेवार िनकायले अ�यथा 
भनेको होला भनी कुनै ठोस आधार बेगर अनमुान गनु�  
पन� अव�थासमेत नदेिखएबाट िनवेदकले उ�लेख 
गरबेमोिजम प�ाउ गन� आशंकाको िव�मानता देिखन 
नआएको अव�थामा िनवेदन मागबमोिजम िनवेदन 
जारी नगरी खारजे गरकेो िमलेन भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब नदेिखने ।

बाधँ बा�ने काय� साव�जिनक �कृितको 
भएकोले यो काय�ले सव�साधारलाई नै फाइदा र िहत ह�ने 
गद�छ । य�तो साव�जिनक काय�बाट दईु चारजना �यि� 
िवषेशलाई पन� केही सामा�य मका� र नो�सानीलाई 
ग�भीर �पमा िलन ुह�दँैन । तर िववािदत खोलामा बाधँ 
बा�ँदा वा सो बाधँको मम�त गदा� िनवेदकको ज�गा मा� 
�ित ह�ने गरी काय� नगनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
पनुरावेदन अदालतबाट जारी भएको िनद�शना�मक 
आदशेबाट उ� िवषय स�बोधन भइसकेको देिखने । 

�ािविधक �ि�कोणबाट उपय�ु देिखएको 
ठाउमँा नै �ािवध�को �ितवेदनअनसुार बाधँ बा�ने 
हो । उ� बाधँबाट िनवेदकलगायत निजकका घरजिमन 
भएका िकसानह�लाई असर पन� भए �यस बारकेो 
अव�था ��ततु िववादको ि�थितभ�दा िभ�न पाटो 
भएको ह�दँा िनमा�ण गन� लािगएको भिनएको बाधँबाट पन� 
असरको स�ब�धमा िनवेदकह�ले सो अव�थाअनसुार 
पिछ बे�लै कानूनी उपचार वा �ितपूित�को माग� 
अपनाउन ुवा बाधँ िनमा�णलाई नै �यवि�थत गराउनपुन� 
ह��छ । िनवेदकको कानून �द� हकािधकारमा कसैबाट 
अनिधकृत �पमा ह�त�ेपको आशंका िव�मान 
देिखएको अव�थामा मा� िनषेधा�ाको आदेश जारी 
ह�न स�ने ह��छ । अिहलेलाई ��ततु िववादको म�ुामा 
िनवेदकको हक अिधकारमा िवप�ीह�बाट ह�त�पको 
आशंकाको ि�थित िनिव�वाद �पमा पिु� ह�न सकेको 
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नदेिखदँा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�न स�ने अव�था 
देिखएन । अतः िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन� 
िम�ने नदिेखने । 

तसथ�, उ�लेिखत आधार कारणबाट 
िनवेदकह�को भेगको ज�गाको पूव�ितर रहेको खोलामा 
बाधँ बा�न र पानी �यव�थापन गन� रोक लगाउन 
िम�ने नदेिखदँा िनवेदकह�को मागबमोिजम आदेश 
जारी गन� िमलेन भनी िनषेधा�ाको िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७३।०२।३० मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुर: च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २४ रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६८-CR-११६६, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, िवकेस�साद चौधरी िव. नेपाल सरकार

जाहेरवाला सव�िजत रोकायले िमित 
२०६७।२।२२ को िलखत जबरज�ती गराएको हो भनी 
�ितवादीले बयानका �ममा भनेपिन समयमै सािधकार 
िनकायसम� उजरुी गरी िलखत बदर गराउन सकेको 
देिखदँैन । बदर नभएको िलखत �रतपूव�क भएकै मा�नपुन� 
ह��छ । वैदिेशक रोजगारको लािग अमे�रका पठाइ िद�छु 
भनी रकम िलई रोजगारमा नपठाएको र रकम िफता� 
नगरकेो भनी िदएको जाहेरी समथ�न गरी जाहेरवाला 
सव�िजत रोकायले बकप� ग�रिदएसमेतका आधारबाट 
�ितवादी िवकेश�साद चौधरीले जाहेरवालाबाट 
िनजलाई वैदिेशक रोजगारमा अमे�रका पठाइिदने भनी 
कागज गरकेो तर िनजलाई रोजगारमा नपठाएको र 
िलएको रकमसमेत िफता� नगरकेो भ�ने देिखन आयो । 
आफूले िलएको रकम वैदिेशक रोजगारबापतको नभई 

आफू र जाहेरवालािबच रहेको पाटनरिसप कारोबारको 
िहसावबापतको रकम हो भनी �ितवादीले वयानमा 
उ�लेख गरपेिन जाहेरवाला र िनजिबच पाटनरिसपमा 
कारोबार गन�स�ब�धी कुनै स�झौताप�समेत िनजबाट 
पेस दािखल ह�न सकेको िमिसलबाट नदेिखदँा िनजको 
उ� िजिकर �वीकारयो�य नदेिखने । 

�ितवादीउपर वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ को कसरु लगाई अिभयोग दायर 
भएको दिेख�छ । उ� ऐनको दफा १० ले वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय स�चालन गन� िनषेध गरकेो र दफा 
४३ ले कसैलाई वैदेिशक रोगजारमा लगाइिद�छु भनी 
झठुो आ�वासन वा �लोभन दखेाई कुनै रकम िलई 
िवदेश पठाएमा िलएको रकम र सोको ५०% रकम 
हजा�नाबापत असलु गरी कैदसमेत गन� तथा िवदेश 
पठाई नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय ह�ने 
�यव�था गरकेो छ । �ितवादी िवकेश�साद चौधरीले 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० बमोिजम 
वैदेिशक रोजगारको अनमुित िलएको दिेखदँैन । 
अनमुित निलएपिन िनजले जाहेरवालालाई वैदेिशक 
रोजगारमा अमे�रका पठाई िदने भनी रकम िलई िवदेश 
नपठाएको र रकमसमेत िफता� नगरकेो भ�ने कुरा मािथ 
उि�लिखत आधार �माणबाट पिु�ट भएको देिखने ।

अत: मािथ उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादी िवकेश�साद चौधरीले आरोिपत कसरु गरकेो 
र िवदशे पठाइ नसकेको अव�था ह�दँा वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम १।६।० (एक 
वष� छ मिहना) कैद र �.२,००,०००।- (दईु लाख) 
ज�रवाना ह�ने र वादीको दाबीबमोिजम जाहेरवाला 
सव�िजत रोकायको िबगो �. १८,००,०००।- र सोको  
५० �ितशतले ह�ने हजा�ना �.९०००००।- गरी  ज�मा 
�.२७०००००।- जाहेरवालाले �ितवादी सव�िजत 
रोकायबाट भरी पाउने ठह�याई वैदिेशक रोजगार 
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�यायािधकरण काठमाड�बाट िमित २०६८।०३।११ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
जलास अिधकृत: जगदीश �साद भ� 
इित संवत् २०७४ साल चै� २१ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं८

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७२-CR-०८६६, नकबजनी चोरी, 
नेपाल सरकार िव. �ेमबहादुर तामाङ

�ितवादी �ेमबहादरु तामाङलाई मलुकु� 
ऐन चोरीको महलको १ र ३ नं. को कसरु अपराधमा 
सोही महलको १४(१) बमोिजम ९ मिहना कैद र 
िबगो �. ४२,०००।– ज�रवाना ह�ने गरी फैसला 
गरी सो फैसलाको तपिसल ख�डको �करण नं. 
२ मा जाहेरवाला नेपाल टेिलकम ओखलढुङ्गाले 
�ितवादीबाट िबगो �.४२,०००।– पाउने ठहरी 
फैसला भएकोले िनजको जायजेथा देखाई कानूनका 
�यादिभ� दरखा�त िदए कानूनबमोिजम ला�ने द�तरु 
िलई असलु ग�रिदन ुभ�ने उ�लेख भएको । 

�ितवादीको साथबाट चोरी भएको सोलार 
�यानल बरामद भएको कुरा िमित २०६६।७।१२ को 
खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुकाबाट दिेख�छ । 
बरामद भएको सोलार �यानल दशीको �पमा िज�ला 
अदालतमा दािखलसमेत भएको र ��ततु म�ुाको 
थुनछेकको �ममा बरामद सोलार �यानल िज�सीमा 
आ�दानी बा�ँन ु भ�ने आदेशसमेत भएको भएको 
देिख�छ । यसरी चोरी भएको सोलार �यानल फेला 
परी स�ु िज�ला अदालतमा दािखला भइसकेको 
अव�थामा उपरो� चोरीको महलको १०(३) बमोिजम 
चोरी भएको सोही सोलार �यानल नै जाहेरवालालाई 

िफता� भराइिदन ुपन�मा सो नगरी बरामद भएको सोलार 
�यानल बराबरको िबगो �. ४२,०००।– �ितवादीको 
जायजेथाबाट भराई िदने गरी स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला सो हदस�म निमलेको ।

चोरी भएको सोलार �यानल �ितवादीबाट 
बरामद भएको ह�दँा सोही सोलार �यानल नै जाहेरवाला 
नेपाल टेिलकमलाई भराइिदन ु पन�मा सो नगरी 
बरामद भएको सोलार �यानल बराबरको िबगो �. 
४२,०००।– �ितवादीको जायजेथाबाट भराई िदने 
गरी स�ु िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।२।२३ मा 
भएको फैसलालाई सदर गन�गरी पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७०।६।९ मा भएको फैसला 
सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उि�ट भई बरामद 
भएको सोलार �यानल चोरीको महलको १०(३) 
नं. बमोिजम जाहेरवाला नेपाल टेिलकमलाई िफता� 
भराईिदने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल असोज २२ गते रोज १ शभुम ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७२-CI-००६९, उ��ेषण / परमादेश, 
यमबहादुर �े�ी िव. �प�दहेी िज�ला अदालतसमेत

पनुरावेदक यमबहादरु �े�ीलाई पाव�ती 
ग�धव�को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
पनुरावेदक यमबहादरु �े�ी भएको संवत् २०६२ 
सालको स.फौ.नं. ५७ को जबरज�ती करणी म�ुामा 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िमित २०६३।३।२२ 
मा भएको अि�तम फैसलाले ७ वष� कैद सजाय ह�ने 
ठहरी िनज फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
िमित २०७१।३।१८ मा प�ाउ परी िवप�ी इलाका 
�हरी काया�लय बटुवलले िवप�ी �प�दहेी िज�ला 
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अदालतमा िमित २०७१।३।१९ मा पेस गरी उ� 
अदालतबाट िमित २०७१।३।१८ देिख कैद क�ा ह�ने 
गरी िमित २०७१।३।१९ मा कैदी पजु� िदई कारागार 
काया�लय, �प�देहीमा पठाएको भ�ने िमिसल संल�न 
उ� �प�देही िज�ला अदालतको फैसला िनवेदन 
बेहोरा एव ं िवप�ीह�को िलिखत जवाफसमेतबाट 
देिख�छ । िमित २०६०।१।३० मा िनवेदकको अशं 
रो�कासमेत भएको भ�ने उ� �प�दहेी िज�ला 
अदालतको फैसलाबाट देिखएको र �यादसमेत िनजको 
घर दैलोमा टासँ भई अ.बं. ११० नं. बमोिजमको �रत 
प�ुयाई तामेल भएको िनवेदन साथ पेस भएको तामेली 
�यादको फोटोकपीसमेतबाट देिख�छ । पनुरावेकदको 
नाममा िमित २०५९।२।१८ मा तामेल भएको वार�ेट 
तथा �यादी पजु� �प�देही िज�ला ��परु गा.िव.स. 
वडा नं. ९ मा �रतपूव�क तामेल भएकोमा पनुरावेदकले 
वडा नं. ८ र ९ मा घर ज�गा रहेको कुरालाई �वीकार 
गद� आएको अव�थामा वडा नं. ९ ि�थत िनजको घर 
दैलोमा टासँ भई तामेल भएको �याद अ.बं. ११० नं. 
बमोिजमको �रतपूव�क नै रहेको ।

फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
पनुरावेदक प�ाउ परी कैदी पजु� िदई कैदमा रािखएको 
अव�थामा वा�तिवक बसोबास वडा नं. ८ मा भएको 
ह�दँा ब�दै नब�ने गरकेो वडा नं. ९ को घरमा मौजा गाउ ँ
बाब ु बाजेको नामसमेत नखलुाई स�बि�धत वडाका 
सिचवलगायत �थानीय २ जना भलादमी रा�न ुपन�मा 
कुनै पिन सद�य, सिचव नराखी तामेल भएको �याद 
बे�रतको भएकोले उ� तामेली �याद बदर ग�रपाउ ँ
भनी �प�देही िज�ला अदालतमा िमित २०७१।५।६ 
मा िनवेदन गदा�  अ.बं. २०८ नं. को �यादिभ� िनवेदन 
परकेो नदेिखदँा �याद �रत बे�रतस�ब�धी त�यमा �वेश 
गन� िमलेन भनी �प�देही िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।६।३ मा आदेश भएको ।

उ� अ.बं. २०८ नं. को �याद नाघी िनवेदन 
परकेो कारणबाट त�यमा �वेश गन� िमलेन भ�ने िज�ला 
अदालतबाट आदशे भएको देिखएको ह�नाले उ� अ.बं. 
२०८ नं. �याद तामेलस�ब�धी भएको कानूनी �यव�था 
हेनु�  पन� दिेखयो ।

फैसला काया��वयनको िसलिसलामा िमित 
२०७१।३।१८ मा प�ाउ परी िमित २०७१।५।६ 
मा पेस भएको िनवेदनलाई अ.बं. २०८ बमोिजमको 
�यादिभ� िनवेदन परकेो भ�न सिकने अव�था 
नदिेखने ।

जबरज�ती करणी म�ुाको फैसला 
काया��वयनको िसलिसलामा प�ाउ परी �प�देही 
िज�ला अदालतको आदेशबमोिजम िमित 
२०७१।३।१९ मा कैदी पजु� िदई कारागार काया�लय, 
�प�देहीमा अ.बं. २०८ बमोिजमको �यादिभ� 
िनवेदन निदएको ह�दँा कानूनबमोिजम �रतपूव�क तामेल 
भएको �याद फैसला तथा आदेशसमेत बदर गनु�पन� 
अव�था नह�दँा िनवेदन मागअनसुार उ��ेषणलगायत 
परमादेशको आदशे जारी गन� िम�ने दिेखएन भ�ने 
पनुरावेदन अदालत बटुवलको आदेशलाई अ�यथा 
भ�न नसिकने ।

�ितवादीलाई कानूनबमोिजम �रतपूव�क 
तामेल भएको �याद, �ि�यागत एवम् कानूनबमोिजमको 
फैसला तथा आदेशसमेत बदर गनु�पन� अव�था 
नह�दँा मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�  पन� अव�था 
देिखदँनै । पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०७१।१०।२८ को आदशे सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली 
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २८ गते शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी सपना �धान 
म�ल, ०७१- CI-१०४१, िनषेधा�ा, ब�ी�साद गु�ा 
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िव. िज�ला �शासन काया�लय, बाँकेसमेत
िनवेदकले आ�ना बाजेले दानप� पा�रत गरी 

मि�दरको नाउमँा िदएको ज�गाको रखेदेख, संर�णको 
लािग ४ जना संर�कह� राखेकोमा ३ जनाको म�ुय ु
भइसकेको र एकजना मा� सरं�क जीिवत रहेकोमा 
िनजसमेत व�ृ भएकाले दानप� िदने आ�नो बाजे 
भएको नाताले सोको संर�णमा आ�नो भूिमका ह�नपुन� 
भ�ने िनवेदकको म�ुय आसय रहेको देिखयो । �ी 
भगवान शंकर पाव�ती मि�दर िशवालयका नाममा दता� 
रहने गरी पनुरावेदकका बाजेले दानप�को कागजमाफ� त 
हक छाडी िदएको उ� ज�गामा दाताको नाती भएकै 
कारणले िवप�ी स�ुदरलाल भजुवाको हक कायम 
ह�ने होइन । उ� मि�दरलगायत मि�दरको नाममा 
िदएको ज�गाको रखेदखे, संर�ण, स�ब��न, पजुा 
भ�डारा, अितिथ स�कारलगायत धािम�क काय�ह� 
गन� िवप�ीह�ले िब�नबाधा प�ुयाएको भ�ने अव�था 
पिन कहीकँतैबाट देिखदँैन । बाजेले रखेदेख संर�ण 
गन� राखेका �यि�ह�म�ये एकजना सरं�क जीिवत नै 
रहेको भ�ने बेहोरा �रट िनवेदनमा नै उ�लेख भएको 
अव�थामा िनजको समेत म�जरुीमा यो िनवेदन िदएको 
पिन नदेिखने ।

सामािजक काय� गन� उ�े�यले सिंवधान 
तथा कानूनबमोिजम कुनै स�ंथा दता� गन� पाउने सबै 
नाग�रकको मौिलक अिधकारको िवषय भएको र उ� 
सं�था कानूनतः दता� ह�न स�ने वा नस�ने भ�ने िनण�य 
गन� अिधकार िज�ला �शासनलाई रहेको अव�थामा 
िज�ला �शासन काया�लयले आ�नो िलिखत जवाफमा 
िशव पाव�ती एवं कालीमाता मि�दर �यव�थापन सिमित 
नामक सं�था दता� गन� िवधानसिहत िनवेदन यस 
काया�लयमा दता�  गराएकोमा िनवेदनको कारबाहीको 
िसलिसलामा यस काया�लयबाट हकदाबीको साव�जिनक 
सूचना �कािशत ह�दँा स�ुदरलाल भजुवुासमेतको 

िवरोध पन� आएबाट छलफलस�म भएको हो । दवुै 
प�को सहमित ह�न नसकेबाट स�ंथा दता� गन� 
काय� भएको छैन भनी िलिखत जवाफ पेस गरकेो 
देिख�छ । एकाितर िज�ला �शासन काया�लयमा सं�था 
दता� गन� िनवेदन िददँमैा िनवेदकको सिंवधान तथा 
कानूनबमोिजमको हक उ�लङ्घन भएको वा आघात 
पगेुको वा प�ुने आशंका रहेको भ�ने कुरा कहीकँतैबाट 
देिखदँनै भने अक�ितर स�ंथा दता� गन� काय�ले दाताले 
िदएको ज�गाको �वािम�व प�रवत�न ह�ने अव�थासमेत 
ह�दैँन । यसरी  िज�ला �शासनमा सं�था दता� गन� 
िनवेदन िददैँमा िनवेदकको कुनै हकमा �ितकूल असर 
पन� �वल आशंकासमेत िव�मान नरहेको ह�दँा �रट 
खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
भएको आदेशलाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

आव�यक जाचँबझु गरी सं�था दता� गन� 
स�ने वा नस�ने िनण�य गन� अिधकार िज�ला �शासन 
काया�लयमा िनिहत रहेको र सं�था दता� गन� काय�ले 
दाताले िदएको ज�गाको �वािम�व प�रवत�न ह�ने 
अव�थासमेत नदेिखएको तथा िवप�ीह�ले सं�था 
दता� गराउन िदएको िनवेदनकै कारण �रट िनवेदकको 
सिंवधान तथा कानूनबमोिजमको हकमा �ितकूल 
असर पन� आशकंासमेतको िव�मानता रहेको नदेिखदँा 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट िमित २०७१।०४।२१ मा भएको 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहन� । 
इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २८ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७४-CR-१५६५, वैदेिशक रोजगार कसुर, 
नेपाल सरकार िव. नानु के.सी. भ�ने िबमलाकुमारी 
ब�नेत
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�ितवादी नान ु के.सी. भ�ने िबमलाकुमारी 
ब�नेतले वैदेिशक रोजगार िवभागका अनसु�धान 
अिधकृतसम� बयान गदा� मैले िव�ण ुकँुवरलाई िवरामी 
ह�दँा उपचारमा सहयोग गरकेो ह�,ँ िनजलाई झ�ुयाई 
रकम िलएको होइन, िनजलाई साउथ अि�का 
पठाउछुँ भनेको छैन । िवर�े� िसंह साउदले िव�ण ु
कँुवरलाई रकम िदएका ह�न्  । उ� रकम िव�ण ुकँुवरको 
उपचारमा खच� भएको हो । राजकुमार बढुाथोक�सगँको 
कारोबार िव�ण ु कँुवरको �यि�गत कारोबार हो । 
िनजह�को राहदानी मैले िलएको होइन, को कसले 
िलएको हो मलाई थाहा छैन । मैले वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय गन� इजाजत अनमुित िलएको छैन भनी बयान 
गरकेो र �यायािधकरणसम� बयान गदा�समेत मैले 
जाहेरवालासमेतलाई वैदेिशक रोजगारमा पठाइिद�छु 
भनी कुनै रकम िलएको होइन । जाहेरवालाम�येका 
िव�ण ु कँुवर �े�ीलाई वी.िप. �मिृत हि�पटलमा दईु 
पटक अपरसेन गदा�  लागेको खच� मैले नै बेहोरके� ह� ँ । 
उ� उपचार गदा� लागेको खच� �.१,३०,०००।- (एक 
लाख तीस हजार) मैले िव�ण ुकँुवर �े�ीबाट पाउनपुन� 
हो । जाहेरवालाह�को राहदानी मैले िलएक� छैन र 
मैले कुनै कागज गरके� छैन । मैले वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालन गन� अनमुतीप� िलएक� छैन । 
मलाई वैदिेशक रोजगारस�ब�धी केही थाहा छैन भनी 
कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो ।

�ितवादी नान ु के.सी. भ�ने िवमलाकुमारी 
ब�नेतलाई िवर�े� िसंह साउदले मेरो रोहबरमा 
नगद �.२८,०००।- (अ�ाइस हजार) र आ�नो 
स�कल राहदानीसमेत िदएको भनी सागर खनालले 
र राजकुमार बढुाथोक�ले �.७५,०००।- (पचह�र 
हजार) र िनजको छोरा रािजव बढुाथोक�को 
स�कल राहदानी मेर ै रोहवरमा िदएको हो भनी देखी 

जा�ने सा�ी गजे���साद पौडेलले अनसु�धान 
अिधकृतसम� गरकेो कागज िमिसल सलं�न दिेखए 
तापिन �ितवादी नान ु के.सी. भ�ने िबमलाकुमारी 
ब�नेतले �यायािधकरणसम� बयान गदा� िनजह�लाई 
आफूले निचनेको कुरा उ�लेख गरकेो ।

जाहेरवाला िव�ण ु कँुवर भ�ने िव�णबुहादरु 
कँुवर �े�ी, िवर�े� िसंह साउद र राजकुमार बढुाथोक�ले 
�ितवादी नान ु के.सी. भ�ने िबमलाकुमारी ब�नेतले 
वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने भनी रकम, नाग�रकता 
र राहदानी िलएको भनी जाहेरीमा उ�लेख गरकेो 
भएपिन उ�लेिखत जाहेरी बेहोरा प�ुी ह�ने गरी उ� 
रकम िलएको कुनै िलखत कागजह� पेस गरी जाहेरी 
बेहोरालाई समथ�न गराउन सकेको पाइदँैन । िनजह�ले 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा बकप� गदा�समेत  
आफूले �ितवादीलाई रकम िदएको कुनै �माण छैन 
भनी लेखाएको पाइ�छ । रकम िदएको भ�ने त�यगत 
आधार, �माण बेगर मौिखक कथनको आधारमा मा� 
रकम िदएको भ�ने िव�वासलायक केही �माणह� 
देिखदँनै । वैदिेशक रोजगारको लािग रकम िलई कागज 
ग�रिदएको अव�था पिन नरहेको र वैदेिशक रोजगार गन� 
�यि� भएको भ�नेसमेत देिखदँनै । मौिखक �पले मा� 
वैदेिशक रोजगारको लािग रकम िदएको भ�ने कथन 
िव�वासलायक नदिेखएको र रकम िदएको कुरालाई 
पिु�ट गन� त�यगत आधारसमेत नदेिखदँा �माणको 
अभावमा वैदेिशक रोजगारको लािग रकम िलनिुदन ु
गरकेो पिु�ट �मािणत नह�ने ।

�ितवादी नान ु के.सी. भ�ने िवमलाकुमारी 
ब�नेतले स�ु अनसु�धान तथा �यायािधकरणमा 
बयान गदा� आरोिपत कसरुमा पूण� �पमा इ�कार रही 
बयान गरकेो देिख�छ । जाहेरवालाह�ले आफूले यी 
�ितवादीलाई वैदिेशक रोजगारका लािग रकम िदएको 
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भनी उ�लेख गर ेतापिन �ितवादीले यी जाहेरवालासगँ 
रकम बिुझिलई जापान तथा दि�ण अि�का मलुकुमा 
वैदेिशक रोजगारमा पठाइिद�छु भनी जाहेरवालाह�बाट 
कुनै रकम बिुझिलएको िलखत कागज वा अ�य कुनै 
�माण िमिसल संल�न दिेखदैँन । बरामद भएका राहदानी 
पिन �ितवादीको साथबाट बरामद भएको नभई लजको 
ब�दकोठाबाट बरामद भएको भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसरी केवल ठगी गन�लाई कारबाही ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदनको आधारमा यी �ितवादीले अिभयोग 
मागदाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भनी भ�न निम�ने ।

�ितवादी नान ु के.सी. भ�ने िबमलाकुमारी 
ब�नेतले जाहेरवालाह�लाई वैदिेशक रोजगारको लािग 
दि�ण अि�कालागायत िविभ�न मलुकुमा पठाइिद�छु 
भनी झ�ुो आ�वासन िदई जाहेरवालाह�सगँ रकम 
िलई िनजह�लाई वैदेिशक रोजगारमा नपठाई 
जाहेरवालाह�को रकम िलएखाएको भ�ने अिभयोग 
दाबी पिु�ट ह�न नसकेको अव�थामा िबना आधार, 
�माण यी �ितवादीलाई कसरुदार ठहर गन� िम�ने 
नदेिखदँा यी �ितवादीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको तफ� बाट त�यय�ु �माण पेस गरी 
पिु�ट गन� सकेको नदेिखदँा �ितवादी नान ुके.सी. भ�ने 
िवमलाकुमारी ब�नेतले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरी वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण, 
काठमाड�बाट िमित २०७४।०२।२९ भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: म�ज ुशमा�
क��यटुर: समी नेपाली
इित संवत् २०७७ साल जेठ ०७ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास नं.९

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-CR-१२२५, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार, स�झना िव.क. िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले जाहेवालालाई आफूले भारत 
जाने भनी सगैँ लगेको कुरालाई �वीकार ग�रिदएको 
अव�थामा जाहेरवालाको भारत जानको उ�े�य तथा 
�योजन र भारत जान पिन यी पनुरावेदक / �ितवादीको 
सगँ साथमा नै जान ुपना�को कुनै वैध कारण खलुाउन 
सकेको पाइदैँन । यी �ितवदीले जाहेरवालालाई बाटोमा 
िसमामा सोधपछु गरमेा िवदशे जाने नभ�न ुभारततफ�  
घ�ुन जाने हो भनी भनेको भ�ने जाहेरवालाको बयानमा 
उ�लेख छ । यसरी भ�नकुो कारण के हो भ�ने पिन 
पनुरावेदकले खलुाउन सकेको पाइदैँन । �य�तै यी 
पनुरावेदकको बयानबाट नै िनजह� २०६९/११/५ 
मा नेपालग�जबाट भारतको िसमाना �पैिडया पगेुको 
भ�ने देिख�छ । िनजलाई िमित २०६९/११/९ मा मा� 
त�कालीन नेपालग�ज नगरपािलका वडा नं. ९ बाट 
प�ाउ ग�रएको भ�ने प�ाउ पजु� तथा सोको �हरी 
�ितवेदनबाट दिेखएको छ । यसबाट �पैिडयामा चेक 
जाचँका �ममा िनज पनुरावेदक भागेर नेपालग�ज 
आएको भ�ने जाहेरवालाको भनाइ पिु� ह�न जा�छ । 
यिद िनजले कसरु नगरकेो भए अथा�त् िनजको दूिषत 
मनसाय नभएको भए िनजले यसरी भा�न ु पन� नै 
िथएन । यसबाट पिन िनजले दूिषत मनसायका साथ 
जाहेरवालालाई भारततफ�  ल�न साथमा िलएर गएको 
�प� ह�न जाने ।

�ितवादीले पीिडतलाई के कित कारणबाट 
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नवलपरासीबाट नेपालग�ज �याई भारततफ�  लैजान ु
परकेो हो र यसरी पीिडतलाई िबनाकारण सगैँ भारत 
जाने भनी सगैँ �याउन,ु बाटोमा िसमामा य�तो भ�न ु
भनी िसकाउन ु र नेपाल भारतको िसमानामा प�ुदा 
�हरी र माइती नेपालका कम�चारीह�ले िनजलाई 
सोधपछु गदा�  यी पनुरावेदक �ितवादी �याहाबँाट 
भागेको ज�ता शकंा�पद गितिविध र �य�ता गितिविध 
गना�को यिु�य�ु कारण र �माणह� िनजबाट पेस 
ह�न नसकेको अव�थामा यी पनुरावेदक �ितवादीलाई 
िनद�ष रहेको भनी भ�न नसिकने । 

कसरु गरकेो होइन भनी �ितवादीले िजिकर 
िलएमा सोको �माण प�ुयाउने अिभभारा �ितवादीमा 
नै िनिहत रहने अव�थामा िनज पीिडतले जाहेरी तथा 
बयानमा उ�लेख गरकेा कसरुसगँ स�बि�धत गितिविध 
आफूले नगरकेो भनी �मािणत गन� सकेको छैन । साथै 
�य�ता गितिविध गना�को बैध कारण र औिच�यता 
पिन देखाउन सकेको पाइदँैन । य�तो अव�थामा यी 
पनुरावेदकले कसरु नगरकेो भनी सफाइ िदन िम�ने 
नदेिखदँा िनजलाई अिभयोग दाबीअनसुार सजाय गन� 
गरकेो स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िमलेको नै देिखन आउने । 

अतः उ�लेिखत आधार, कारण र 
�माणह�बाट स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१/०९/२८ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित २०७३।२।३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
क��यटुर: म�        ज ुखड्का
इित संवत् २०७४ साल चैत २० गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६६-WO-०४९४, उ��ेषण, िच� िसंह 

िव�कमा� िव. स�चालक सिमित, कृिष िवकास ब�क 
िलिमटड केि��य काया�लयसमेत

िनवेदक िच� िसहं िव�कमा� कृिष िवकास 
ब�क, शाखा काया�लय भैरहवामा ऋण अिधकृत 
पदमा काय�रत रहेको र सो समयमा बोहरन �साद 
धोवीसमेतका िविभ�न ऋणीलाई ऋण �वाह गरकेो 
भ�ने िमिसल सामेल रहेका िनवेदन र िलिखत 
जवाफसमेतका कागजातह�बाट देिखन आयो । िनज 
िनवेदकले ऋणीह�लाई ऋण �वाह गदा� िधतोको 
अिधक मू�याङ्कन गरी ब�कलाई हािन नो�सानी 
प�ुयाएको भनी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगमा उजरुी परकेो र सो स�ब�धमा कृिष िवकास 
ब�क, सपुरीवे�ण तथा िनय��ण काया�लय, भैरहवाबाट 
जाचँबझु गदा� िनवेदकबाट िधतो मू�याङ्कन गदा� 
सजगता नअपनाएको ह�दँा िधतो िललामबाट 
असलुउपर ह�न नसकेको रकम िधतो मू�याङकन 
गन�बाट असलुउपर गन� भनी �ितवेदन िदएको 
देिखयो । िनवेदकले िमित २०६०।१२।३० दिेख लाग ु
ह�ने गरी �वेि�छक अवकाश िलएको र सोबापत िनजले 
�.२२,०५,२२३।६० रकम पाउने देिखने ।

सोम�ये �.७,००,५००।- रकम ब�कले 
िनवेदकले ६ जना ऋणीलाई ऋण �दान गदा�  िधतो 
मू�याङ्कन गदा� मािज�न नकटाएको कारण ब�कलाई 
हािन नो�सानी प�ुयाएको �.२५,९७,१३०/- म�येको 
रकम असलुउपर गन� धौटी खातामा राखेको र िमित 
२०६४/१/१६ मा असलुउपर गन� भनी िनण�य गरकेो 
देिखयो । िनण�य गनु�  अिघ ब�कले �प�ीकरण पेस गन� 
िमित २०६३।११।१७ को प� पठाएको र सो स�ब�धमा 
िनवेदकले ऋण लगानी गदा� गलत मनसायका साथ 
ब�कलाई हािन नो�सानी प�ुयाउने गरी लगानी नगरकेो 
भनी �प�ीकरणसमेत पेस भएको देिखने ।

िमिसल संल�न कागजात हेदा� िनवेदकले 



39

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, पसु - २

�वेि�छक अवकाश िलएबापत पाउने स�चय 
कोषसमेतको �.२२,०५,२२३।६० म�ये असलुउपर 
भएको रकम �.७,००,५००।- बाहेकको अ�य रकम 
िनजले बझेुको देिख�छ । िनज िनवेदकलाई ब�कले 
िमित २०६३।११।१७ मा �प�ीकरण सोधेको र िमित 
२०६४।१।१६ मा िनण�य गरी उ� �.७,००,५००।- 
रकम असलुउपर गन� िनण�य गरकेो िमिसलबाट 
देिख�छ । िनवेदकले सो स�ब�धमा कानूनस�मत् ऋण 
�वाह गरकेो ह�दँा सो िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भनी माग 
गरकेोसमेत नदेिखने ।

िनजले �वेि�छक अवकाश योजनाबाट �ा� 
रकमबाट वि�चत ह�दँा सिंवधान �द� स�पि�स�ब�धी 
हक हनन भएकोले उ� रकम उपल�ध गराई पाउ ँभनी 
दाबी िलएको र िनज िवल�ब गरी िमित २०६६।९।१ 
मा मा� यस अदालत �वेश गरकेोसमेत देिख�छ । 
िनवेदकले िनवेदनमा ब�कले कारबाही गरी िनजले पाउन ु
पन� रकमबाट क�ा गरकेो रकम पाउन परमादेशको 
माग गरकेो देिख�छ । तर िनवेदकलाई कारबाही गदा� 
गरकेो िनण�य बदर गरी कानूनस�मत् ढङ्गबाट िनण�य 
गन�का लािग परमादेशको माग गरकेो देिखदँनै । यसबाट 
समेत िनवेदकले सफाहात िलएर अदालत �वेश गरकेो 
नदेिखने । 

िनवेदकले आफूले ब�कलाई हािन नो�सानी 
प�ुयाउने गरी ऋणको िधतो मू�याङकन गरकेो हैन 
भने पिन ऋणीह�लाई ऋण �वाह गन� िधतोको 
मू�याङ्कन गदा� िनयमपूव�क मािज�न कटाएको िथए 
भ�न सकेको दिेखदँैन । ब�कले िनवेदकले ऋण �वाह 
गन� िधतो मू�याङकन गदा� िधतोमा मािज�न क�ा नै 
नगरी ब�कलाई �.२५,९७,१३०।- हािन नो�सानी 
प�ुयाएको भनी जाचँबझुसमेत गरी िनण�य गरकेोसमेत 
देिख�छ । सो स�ब�धमा िनवेदकले मैले मािज�न कटाएर 
मा� ऋण �वाह गरेको िथए ँभनी �प� �पले ख�डन 

गन� सकेकोसमेत नदेिखने ।
अत: िनवेदक िढलो गरी अदालत �वेश गरकेो 

देिखएको, िनवेदन मागदाबी गदा� आफूलाई भएको 
कारबाही गलत हो भनी �प� ख�डन गन� नसकेको र 
परमादेश माग गदा� क�ा भएको रकम उपल�ध गराई 
पाउ ँभनी िनण�य बदर स�ब�धमा उ�लेख नगरी आफूले 
पाउने रकम मा� माग गरकेोबाट िनवेदकले सफाहात 
िलई अदालत �वेश गरकेो नदिेखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ु पन� देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�ण�ुसाद आचाय� 
इित सवंत् २०७४ साल काित�क २१ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०६७-CR-०६०९, मानव बेचिबखन, नेपाल 
सरकार िव. जगदीश भ�समेत

जाहेरवालालगायत बिुझएका कुनै पिन 
�यि�ले यी �ितवादीले नै पीिडत राधाकुमारी लहुारलाई 
बेचेका ह�न् भनी �प�ट�पमा खलुाई लेखाउन सकेको 
पाइएन । िमित २०६४/०५/१५ गते ियनीह�सगैँ 
भारत वनवासा गएको कुराका आधारमा शंकास�म 
गरकेो देिखन आउछँ । २०६४/०५/१५ गते भारत 
वनवासा गई उतैबाट हराएको भ�ने कथन नरहेको 
अव�थामा १६ गते पिन ियनै जगदीश भ�ले लगेको 
भनी अनमुान गन� िम�ने देिखदँनै । पीिडत राधाकुमारी 
लहुारले लेखेको भिनएको प� नै िनजको ह�ता�र 
होइन भनी िवशेष�बाट राय आएको र सो रायलाई 
वादी प�बाट अ�यथा भ�न नसकेको अव�थामा 
�ितवादी जगदीश भ� र पीिडत राधाकुमारी लहुारका 
िबच �य�तो कुनै स�ब�ध रहे भएको कुरा पिन �थािपत 
ह�न सकेको दिेखएन । जाहेरवालाका फरकफरक 
अिभ�यि�बाट िनजले �ितवादी जगदीश भ�उपर 
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क�तो अिभयोग लगाउन खोजेको हो भ�ने कुरा �प� 
नभएको अव�थामा यी �ितवादीले कसरु गरकेो ह�न 
स�छ भ�ने कुराको त�यय�ु िनराकरण नगरी मानव 
बेचिबखनको कसरु �थािपत गन� खोजेको पाइयो । 
पूव� िचरप�रिचत टोल िछमेकका मिहलासगँ कुराकानी 
भएको र भारतसगँको िसमानामा बसोबास गन� 
�यि�ह�लाई सीमावत� शहरमा पीिडत हराउनभु�दा 
अिघ�लो िदन सगैँ देखेको भ�ने आधारमा मा� मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार ज�तो ग�भीर अपराधमा 
कसरुदार ठहर गनु�  �याय र कानूनको �ि�मा उिचत 
देिखन नआउने ।

िमित २०६४/०५/१६ गते �ितवादी 
जगदीश भ�समेत सगँ यी पीिडत राधाकुमारी लहुार 
गएक� भ�ने संकिलत �माणबाट पिु� गन� त�यय�ु 
ठोस र शंकारिहत सबदु �माणको अभावमा �ितवादी 
जगदीश भ�लाई मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ को उपदफा 
(१) को ख�ड (क) बमोिजम २० वष� कैद र दईु लाख 
�पैया ँ ज�रवाना गन� गरकेो स�ु क�चनपरु िज�ला 
अदालतको २०६६/०२/२० को फैसला िमलेको 
नदेिखदँा सो हदस�म उ�टी भई �ितवादी जगदीश 
भ�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी तथा 
�ितवादी अशोक िसहंको हकमा वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत महे��नगरबाट िमित २०६७/०४/१६ मा 
भएको फैसला मनािसब नै दिेखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट �ितवादी जगदीश भ�ले कसरु 
गरकेो देिखएकोले अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
२०(बीस) वष� कैद र दईु लाख �पैया ँज�रवाना ह�ने 
र �ितवादी अशोक िसंहले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो नदिेखदँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ 

पाउने ठह�याई स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६/२/२० मा भएको फैसलामा �ितवादी 
जगदीश भ�को हकमा स�ु अदालतबाट भएको 
फैसला उ�टी भई अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
र �ितवादी अशोक िसहंको हकमा स�ु अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरबाट िमित २०६७/३/१६ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल चै� २६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६७-CR-००९०, ०५१७, 
वन इजाजत वन पैदावर (लोठस�ला जिडबुटी) 
सकंलन, �शोधन, िब�� िवतरण, नेपाल सरकार िव. 
िनलम मेिडसन ई.�ा.िल. नयाँपाटी काठमाड�, िनलम 
मेिडिसन इ�डि��ज �ा.िल. नयाँपाटी काठमाड� िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादीह� कुलानी जिडबटुी र िनलम 
मेिडसन ई.�ा.िल. र सो स�ब� स�चालक �यि� 
भएको भ�ने देिख�छ । कुलानी जिडबटुी �शोधन ई.�ा.
िल.को �ोपाइटर भरतकुमार ब�नेत भएको देिख�छन । 
�य�तै िनलम मेिडिसन ई.�ा.िल. �वीकृत �ा� सं�था 
भई यसका स�चालकह� िचिनया नाग�रक िल. �वी, 
ह� चनुह�वा हानसावन, हाङदिेकङ र नेपालीमा िज�मे 
डोग सेसङ र ट�यान ग�ुङ रहेको देिख�छन् । िनलम 
मेिडिसन ई.�ा.िल.मा बरामद लौठस�ला ८५६१.५० 
के.जी. बरामद भएकोमा ४७२५ के.जी. लौठस�ला 
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कुलानी जिडबटुीका तफ� बाट भरतकुमार ब�नेतले 
उपल�ध गराएको भ�ने देिख�छ । कुलानी जिडबटुीका 
�ोपराइटर रहेका �ितवादी भरतकुमार ब�नेतले 
िनलम मेिडिसन इ.�ा.िल.लाई Supply गरकेो ४७२५ 
के.जी. िनजले का�े वन काया�लयबाट अनमुित पाएको 
प�रमाणिभ�ैबाट उपल�ध गराएको देिखदँा गैरकानूनी 
देिखएन । तसथ� िनज तथा कुलानी जिडबटुीलाई 
सफाइ िदएको स�ु इ�साफ सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

िनलम मेिडिसन इ�ड��ीबाट बरामद 
भएका लौठस�ला ४१६४.२९ के.जी. र ४२ के.जी. 
िचराइतोको प�रमाण वन काया�लयबाट कानूनबमोिजम 
अनमुित �ा� गरी संकलन गरकेो भ�ने �माण पेस गन� 
सकेको पाइएन । अतः उ� प�रणामको लौठस�ला र 
िचराइतो अवैध त�रकाबाट संकलन र भ�डारण भएको 
त�य �थािपत ह�न आएको दिेखयो । उ� इजाजतिवहीन 
संकलन भ�डारण काय� वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ 
(घ) िवपरीतको कसरु अपराध भएको देिखने ।

�ितवादीले िमित २०६१।५।२९ को वन 
िवभागमा पेस गरकेो उजरुी प� क�पनीको Letter 
pad मा लेखी ह�ता�र गरी उजरुी गरकेा, िनजह� 
क�पनीबाट कानूनी �पमा अलग भएको भ�ने 
नदेिखएको, �ितवादीह� आफँै�ारा स�चालनमा रहेको 
िनलम मेिडिसन ई.�ा.िल.बाट गैरकानूनी लौठस�ला 
४१६४.२९ के.जी. र ४२ के.जी. िचराइतोको प�रमाण 
भेटीएको त�य, �ितवादी िनलम मेिडिसन ई.�ा.िल. 
र यसका स�चालकह�बाट कहा,ँ कसरी, �वीकृत 
िलई सकंलन �शोधन िब�� िवतरण गरकेा ह�न् भ�ने 
स�ब�धमा िनजह�ले सोबार ेअदालतसम� िव�सनीय 
�माण पेस गन� नसकेको र आफूबाहेक अ�य क�पिनका 
�यि�को संल�नता रहेको भ�ने व�तिुन� �माण पेस 
गन� सकेको पिन नदेिखने । 

कानूनी �यि�को हैिसएत �ा� क�पनीले 
�ाकृितक �यि�को ज�तो अपरािधक काय� गन� 
नभई क�पनी �ाकृितक �यि�बाट स�चालन 
ह�ने ह�दँा फौजदारी अपकार वा ग�तीको दािय�व 
क�पनीले बेहोनु�  पन� नभई क�पनीको तफ� बाट काय� 
गन� �यि�ले फौजदारी दािय�व बेहोनु�  पन� । य�तो 
अव�थामा अ�यथा �मािणत नभएस�म यी पनुरावेदक 
�ितवादीसमेतको समूहबाट स�चािलत रहेको िनलम 
मेिडिसन ई.�ा.िल.को प�रसर तथा कारखानाको सबै 
गितिविध र भ�डारणको काय�मा यसका स�चालकह� 
वा पदािधकारीह� नै िज�मेवार ह�न ु पन� देिख�छ । 
साथै फौजदारी म�ुामा जाहेरी िनवेदन िदएको भ�ने 
कारणबाट यी �ितवादीले फौजदारी म�ुाको दािय�वबाट 
�वतःउ�मिु� पाउन स�ने अव�था नरहने । 

�ितवादी िज�मे डोसेसाङ �वयं �ब�धक 
स�चालक भई काय� ग�ररहेको िनलम मेिडिसन ई.�ा.
िल.को प�रसरबाट लौठस�ला ४१६४.२९ के.जी. 
र ४२ के.जी. िचराइतो अनमुित िवना संकलन गरी 
भ�डारण ग�रएको त�य रहेको, उ� काय� अिभयोग 
दाबीअन�ुपको कसरु ठहरकेो अव�था एवं यी 
पनुरावेदक �ितवादीसमेतको समूहबाट स�चािलत 
रहेको िनलम मेिडिसन ई.�ा.िल.मा आ�नो संल�नता 
छैन भ�ने िजिकर व�तिुन� �माण पेस गरी पिु� गन� 
सकेको नदिेखएबाट यी पनुरावेदकसमेत कसरुदार 
होइनन् भ�न िमलेन । गैरकानूनी लौठस�लासमेतको 
ज�मा िबगो �.१,०४,२३३।२५ देिखएको र वन 
ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम 
�ितवादीह�लाई सोको दो�बर �. २,०८,४६६।५० 
(अ�े�पी दईु लाख आठ हजार चार सय छैस�ी 
�पैया ँ पैसा पचास) ज�रवान ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िमलेन । कम िबगो कायम गरकेो िमलेन भ�ने वादी 
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नेपाल सरकारको तथा क�पनीको कसरु काय�मा 
आ�नो सलं�नता नह�दा सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः कुलानी जिडबटुी र भरतकुमार 
बाहेकका �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरकेो 
स�ुको फैसला केही उ�टी भई �ितवादी िल.�वी, 
ह� चनुह�वा, हान सावन, िज�मे डोगसेसङ ट�याल 
ग�ुङ, हाङदेिकङले आरोिपत कसरु गरकेो ठह�याई 
िनजह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजमको ४१६४.२९ 
के.जी. लौठस�ला र ४२ के.जी. िचराइतोका मू�यको 
दो�बर �.२,०८,४६६।५० ज�रवाना ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६६।८।११ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क��यटुर: देिवना खितवडा 
इित संवत् २०७५ साल असार २७ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६८-WO-०६२४, उ��ेषण 
/ परमादेश, शंकर�साद गु�ता िव. नापी िवभाग, 
मीनभवनसमेत

िनवेदक नापी काया�लय, पसा�मा काजमा 
रहेको अविधम�ये स�ुको ३ मिहनाको तलब, 
भ�ा पाएको भए तापिन बाकँ� अविधको तलब 
भ�ा नपाएकोले सो अविधको तलब, भ�ा पाउ ँ
भनी िवप�ी काया�लयह�मा िनवेदनसमेत िदएको 
देिख�छ । िवप�ीह�को िलिखत जवाफको 
बेहोराबाट पिन िनवेदक नापी काया�लय, पसा�मा 
िमित २०६८।३।१० स�म काय�रत रहेको र सो 
अविधको तलब, भ�ा िदने स�ब�धमा नापी िवभागमा 
िवचाराधीन रहेको भ�ने कुरा उ�लेख भएको छ । साथै 
नापी िवभागबाट �ा� भई िमिसल सलं�न रहेको सो 

तलब भ�ा स�ब�धमा खडा भएको कारबाहीसिहतको 
फायलबाट पिन िनवेदकले दाबी गरकेो अविधको तलब 
भ�ा िदने स�ब�धमा िनण�य भइनसकेको त�य प�ुी ह�न 
आउने । 

�रट िनवेदक शकंर�साद ग�ुता िनजामती 
सेवाअ�तग�त नेपाल सरकारको �थायी कम�चारी रहेको 
भ�ने त�यमा िववाद छैन । िनवेदकलाई कानूनबमोिजम 
नै िवप�ी नापी िवभागबाट नै काजमा खटाइएको र 
काज अविध नबढाइएको भए पिन सोही काजमा रहेको 
काजमा रहेको काया�लयमा नै कामकाज गरकेो भ�ने 
दाबी रहेको छ । लामो समयस�म िनजामती कम�चारीले 
तलब भ�ा सिुवधा पाउन पन� भनी माग गरकेोमा सो 
िवषयमा स�बि�धत काया�लय, पदािधकारीले चाडँो 
िनण�य गनु�पन� ह��छ । िनजले माग गरकेो तलब भ�ा 
सिुवधा िदन िम�ने हो, होइन िनण�य गन� अिधकारीसम� 
यो िवषय िवचाराधीन नै रहेको देिखयो । जीवनयापनसगँ 
जोिडएको रा��सेवक कम�चारीको पा�र�िमक सिुवधा 
स�ब�धमा परकेो िनवेदनलाई धेर ै लामो अविधस�म 
अिनण�यमा रा�न ु�यायोिचत र कानूनसङ्गत नह�ने ।

िनवेदकले माग गरकेो अविधको तलब भ�ा 
सिुवधाको स�ब�धमा नापी िवभागबाट हालस�म पिन 
िनण�य भएको देिखएन । अतः िनवेदक शंकर�साद 
ग�ुताले तलब भ�ा पाउ ँभनी माग गरकेो िनवेदनको 
स�ब�धमा यथाशी� कानूनबमोिजम िनण�य गरी 
िनवेदकलाई जानकारी िदन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
इित संवत् २०७५ साल माघ १५ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७५-RC-००९५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. �ीराम चौधरी
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जाहेरवालाले घरमा कोही नभएको 
अव�थामा बबुा �ीराम चौधरी र आमा लिहया 
चौधरीिबच झै-झगडा ह�दँा बबुा �ीराम चौधरीले 
आमाको टाउकोमा ब�चरो �हार गरी घाइते बनाएकोले 
बटुवलको चौराह हि�पटलमा उपचार गराएकोमा 
आमा लिहया चौधरीको म�ृय ु भएको भनी िकटानी 
जाहेरी िदएको दिेख�छ । �ितवादीले ब�चरोले �हार 
गरी घाइते बनाएको र उपचारको �ममा आमा लिहया 
चौधरीको म�ृय ुभएको हो भनी जाहेरी बेहोरालाई पिु� 
ह�ने गरी जाहेरवालाले अदालतमा बकप� ग�रिदएको 
पाइ�छ । �ीराम चौधरीले िनजक� �ीमतीको टाउकोमा 
ब�चरो �हार गरी घाइते बनाएको हो भ�ने घट्ना�थल 
�कृित मचु�ुकाबाट देिख�छ । घटना�थलमा गई हेदा� 
घाइते लिहया चौधरी पलङमा पि�टएको र िनजलाई 
ए�बलेु�समा बटुवल पठाएकोमा िमित २०७३।०९।१७ 
गते म�ृय ुभएको हो भ�ने च�� चौधरीसमेतको घटना 
िववरण कागजबाट देिखने ।

�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गदा�  िमित २०७३।०९।११ गते िदउसो अ.ं१५ 
बजे खेत जोती घरमा आई �ीमतीलाई आल ु रो�न 
जाउ ँभ�दा उ�टै गाली गरकेोले मलाई �रस उठी घरमै 
रहेको ब�चरोले िनजको टाउकोमा तीनपटक हानी 
घाइते बनाएकोमा िमित २०७३।०९।१७ गते िबहान 
अं. ६ बजेको समयमा िनजक� �ीमतीको म�ृय ुभएको 
हो भनी आरोिपत कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो 
देिख�छ । िनज �ितवादीले अदालतमा समेत कसरु 
गरकेोमा सािबत रिह बयान गरकेो छ । मतृकको 
टाउकोमा तीन ठाउमँा कािटएको घाउ रहेको भ�ने 
घटना�थल लास जाचँ मचु�ुकाबाट �ितवादीको उ� 
बयान थप पिु� भइरहेको पाइ�छ । म�ृयकुो कारण 
Sharp force injury to head भ�ने शव परी�ण 
�ितवेदनमा उ�लेख भई धा�रलो हितयारको चोटबाट 

लिहया चौधरीको म�ृय ुभएको भ�ने देिख�छ । तसथ� 
�ितवादी �ीराम चौधरीले िमित २०७३।०९।११ 
मा तीन पटक टाउकोमा ब�चरोले हानेको चोटको 
कारणबाटै लिहया चौधरीको िमित २०७३।०९।१७ 
मा म�ृय ुभएको हो भ�ने पिु� ह�न आउने । 

�ितवादीको ब�चरो �हारबाट �यान मन� 
गएको उ� काय� (Act) आवेश �े�रत, भिवत�य 
वा कत��य �यान कुन कसरुअ�तग�त पन� हो भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा�, मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. मा जोिखमी हितयारले हानेर वा िवष 
खवुाएर �यान मारकेो काय�लाई आवेश �े�रत नमािनने 
भनी �प� �पमा उ�लेख ग�रएको छ । �ितवादीले 
िनजक� �ीमतीको अित संवेदनिसल अंग टाउकोमा 
जोिखमी हितयार ब�चरोले पटकपटक चोट पन� गरी 
हानेको देिखएकोले िनजको उ� काय�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १४ नं. अ�तग�त पन� आवेश �े�रत 
ह�या (Homicide by Provocation) हो भनी मा�न 
िम�ने दिेखने । 

�यानस�ब�धी महलको ५ नं. अनसुार 
भिवत�य ठह�रनका लािग कसैले गरकेो कत��यले 
मािनस मला� ज�तो नदेिखएको ह�नपुद�छ । ब�चरो 
ज�तो जोिखमी हितयारले तीनपटक चोट पन� गरी 
मािनसको टाउकोमा हा�दा मािनस मन� स�छ भनी 
सामा�य समझ भएको �यि� (Reasonable Man) 
ले अनमुान गन� पन� िवषय ह��छ । यसरी �हार गदा� 
पिन मािनस मद�न भनी कसैले अनमुान गन� स�छ भनी 
छुटिदन ु �यायसङ्गत ह�ने देिखदँैन । ��ततु म�ुाका 
�ितवादीले सावधानीपूव�क कुनै कामका लािग हितयार 
उठाउदँा ला�न गएको भ�ने देिखदँैन । लापरवाही 
(Recklessness) र उपे�ा (Negligence) पूण� 
काय�बाट वा र�ा िश�ाका लािग कुटिपट गदा� लिहया 
चौधरीको म�ृय ुह�न गएको भ�ने पिन देिखदँैन । �यसैले 



44

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, पसु - २

ब�चरो ज�तो जोिखमी हितयारले टाउकोमा पटकपटक 
�हार गरी मािनस मन� गएको �ितवादीको काय�लाई 
�यानस�ब�धीको ५ नं. तथा ६ नं. अ�तग�तको 
भिवत�य ठह�रने ह�या (Accidental Homicide) 
मा�न िम�नेसमेत नदेिखने ।

��ततु म�ुाका �ितवादीले िमित 
२०७३।०९।११ मा जोिखम हितयार ब�चरो �हार 
ग�र परकेो चोटकै कारणबाट �यसको सात� िदन अथा�त् 
िमित २०७३।०९।१७ मा घाइते अव�थामा रहेक� 
लिहया चौधरीको म�ृय ु भई �यानस�ब�धी महलको 
९ नं. मा उ�लेख भएको २१ िदनिभ�ैको अविधमा 
घाइतेको म�ृय ुह�न पगेुको देिखएकोले िनज �ितवादीको 
उ�लेिखत �यान मान� काय� �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. िवपरीत १३(१) नं. अ�तग�तको कत��य �यानको 
कसरु देिखने । 

��ततु म�ुामा �ितवादीबाट कत��य �यानको 
आपरािधक काय� (Actus reus) ह�नकुा साथै मनसाय 
(Mens rea) को िव�मानता रहेकोसमेत दिेख�छ । 
�ितवादीले पूव�योजना र तयारीका साथ वारदात गरकेो 
नदेिखए तापिन एउटा सामा�य समझको मािनसले 
ब�चरो ज�तो जोिखमी हितयारले पटकपटक टाउको 
ज�तो संवेदनशील अङ्गमा �हार गरेको �ितवादीको 
काय�ले नै मनसाय त�वलाई �कट गरकेो मा�नपुन� 
ह��छ । �ितवादीले �हार गरकेो चोटबाट घाइते अव�थामा 
पगेुक� पीिडतलाई �ितवादीले त�काल उपचार गराउन 
पहल गरकेोसमेत पाइदैँन । जाहेरवाला काम ग�ररहेको 
पसलबाट घरमा आएपिछ मा�ै घाइतेलाई उपचार 
गराउन लगेकोमा उपचार ह�न नसक� पीिडतको म�ृय ु
भएको दिेखएको छ । तसथ�, �ितवादीको उ�लेिखत 
ि�याकलापबाट िनज �ितवादीले मनसायपूव�क नै 
मतृकलाई मन�स�मको चोट प�ुयाउने काय� गरकेो िथयो 
भ�ने पिु� ह�न आएको दिेखने । 

तसथ�, �ितवादी �ीराम चौधरीले 
मनसायपूव�क िनजक� �ीमती लिहया चौधरीलाई 
कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न आएको र िनजको उ� 
काय� �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत १३(१) 
अ�तग�त पन� कसरु भएकोले ऐजन १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको उ�च 
अदालत तलुसीपरुको फैसला िमलेकै देिखन आयो । 
िनज �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर 
भए तापिन मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, २०७४ 
को दफा ४० को उपदफा (२) मा “कानूनमा कुनै 
कसुरबापत सव��वको सजाय ह�न ेरहछे भने यो ऐन 
�ार�भ भएपिछ �य�तो कसुरमा सजाय गदा� सव��व 
ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन” भ�ने कानूनी �ावधान 
रहेको र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, 
समायोजन र खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ को 
उपदफा (२) ख मा “कुनै फौजदारी कसुरको सजाय 
मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहछे 
भने मलुुक� अपराध सिंहतामा लेिखएको हदस�म 
मा� सजाय ह�ने" कानूनी �यव�था भएकोले िनज 
�ितवादीलाई सव��व ठहर गन� कानूनत: निम�ने भई 
ज�मकैद सजाय गनु�  पन� दिेखने ।

�ितवादी �ीराम चौधरीलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ते� वष� मा� कैद सजाय गन� 
�य� गरकेो रायको स�ब�धमा िवचार गदा�, �ितवादीले 
आ�नै �ीमतीलाई मानु�  पन�स�मको पूव��रसइवी 
तथा पूव�तयारी नरहेको, लो�ने �वा�नीिबच झगडा 
ह�दँा वारदात घट्न गएकोमा पीिडतको उपचार ह�न 
नसक� म�ृय ु ह�न पगेुको र �ितवादीले घट्नाको 
बारमेा यथाथ� त�य बताई अनसु�धान तथा �याियक 
काय�मा सहयोग प�ुयाएको भ�ने आधारमा राय 
��ततु गरकेो देिखयो । तर �ितवादीले ब�चरो ज�तो 
जोिखम हितयार पटकपटक �हार गरी वारदात गरकेो 
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देिख�छ । यसरी जोिखम हितयारको पटकपटक �योग 
भएको वारदातलाई भिवत�य हो िक भ�ने शंका िलन 
िम�ने देिखदँैन । �यसैगरी िनज �ितवादीले ब�चरो 
�हार गरी घाइते अव�थामा पगेुको पीिडतलाई त�कालै 
उपचारका लािग लैजाने सि�यता देखाएकोसमेत 
पाइदँैन । यसरी जोिखम हितयारले टाउको ज�तो अित 
संवेदनिशल अगंमा पटकपटक �हार गरी घाइते बनाई 
उपचारका लािग त�काल पहल नगरकेो �ितवादीको 
काय� कठोरतापूण� देिखन आएको छ । तसथ�, जोिखम 
हितयार �योग गरी �यान मन� गरी �हार गरी कसरु 
गरकेो देिखएकोले िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १३(ते�) वष� कैद सजाय गन� 
��ततु गरकेो राय िमलेको नदेिखने । 

अत: िववेिचत आधार �माण तथा �याियक 
िस�ा�तसमेतबाट �ितवादी �ीराम चौधरीले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत १३(१) नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो पिु� भएकोले �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई दाङ दउेखरुी िज�ला अदालतबाट भएको 
स�ु फैसला सदर गरी उ�च अदालत तलुसीपरुबाट 
िमित २०७४।०९।२४ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा साधक सदर ह�ने ठहछ�  । साथै िनज �ितवादी 
�ीराम चौधरीलाई मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, 
२०७४ को दफा ४० को उपदफा (२) तथा केही 
नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक�करण, समायोजन र 
खारजे गन� ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) 
(ख) बमोिजम ज�मकैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर
इित सवंत् २०७५ साल फा�गनु ६ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WH-००७१, 

ब�दी��य�ीकरण, राजकुमार राई िव. धािदङ िज�ला 
अदालतसमेत

िजतबहादरु तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी साइलँा राईसमेत भएको २०६५ 
सालको स.वा.फौ.िम.नं. ६७/२१ को जबरज�ती करणी 
म�ुामा धािदङ िज�ला अदालतबाट साइलँा राईलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३ नं. बमोिजम ६(छ) 
वष� कैद ह�ने र ऐ. को १० नं. बमोिजम �.१,००,०००।– 
(एक लाख) �ितपूित�समेत भराउने गरी धािदङ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६६।१२।१५ मा फैसला 
भएकोमा उ� फैसला सदर ह�ने ठहरी त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।२।२६ 
मा फैसला भएको बेहोरा २०६८ सालको फौ.प.ुनं. 
०८५२ को रकेड� िमिसलबाट दिेख�छ । उ� फैसला 
अि�तम भई काया��वयनको �ममा यी िनवेदकलाई 
प�ाउ गरी कैदीपजु�समेत िदई कारागार काया�लय, 
धािदङमा पठाएप�चात् उ� म�ुाको �ितवादी आफू 
होइन भनी ��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो पाइएकोले 
�थमत: ��ततु िनवेदक उ� जबरज�ती करणी म�ुाको 
�ितवादी हो होइन भनी िनजको पिहचान (Identity) 
स�ब�धमा �ष�ट ह�न ुपन� देिखने । 

��ततु िनवेदन दायर गनु�  अगािड ियनै 
िनवेदकले आफूलाई कैदीपजु� िदएको जबरज�ती 
करणी म�ुामा उ�लेिखत �ितवादी साइलँा राई 
भएको र आ�नो नाउ ँ राजकुमार राई भएकोले कुनै 
�याद सूचना नै नपाएको ह�दँा �ितवाद गन� अवसर 
नपाई भएको जबरज�ती करणी म�ुाको �याद तथा 
फैसला बदर ग�रपाउ ँभनी उ��ेषण, परमादेशलगायत 
उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने ०७३-WO-
११४८ नं. को �रट िनवेदन यस अदालतमा दता� गरकेो 
देिखयो । सो िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित 
२०७४।५।९ मा �रट खारजे ह�ने ठहरी फैसला / 
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आदेश भएको देिख�छ । सो फैसला हेदा� िनवेदकले 
आफू साइलँा राई नभई राजकुमार राई हो भनी दाबी 
िलएकोमा उ� जबरज�ती करणी म�ुाका �ितवादी 
साइलँा राईको र िनवेदकको वतन एउटै देिखएको, 
बाबकुो नामथरसमेत िमलेको साथै साइलँा राई भ�ने 
अक� �यि�को अि�त�व रहेको भ�ने िनवेदकले देखाउन 
नसकेकोसमेतका आधार कारणबाट �रट खारजे भएको 
देिख�छ । तसथ� यस अदालतको उ� फैसलाबाट 
जबरज�ती करणी म�ुामा �ितवादी साइलँा राई नाम 
उ�लेख भएको �यि�नै ियनै िनवेदक राजकुमार राई 
ह�न भनी िनवेदकको पिहचान भइसकेको देिखने ।

जबरज�ती करणी म�ुाको स�ु िमिसल 
संल�न कागजात हेदा�, धािदङ िज�ला पीडा गा.िव.स. 
ब�ने साइलँा राईसमेतले िमित २०५९।५।५ मा वष� ९ 
क� जाहेरवालाक� छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी िजतबहादरु तामाङले जाहेरी िदएको देिख�छ । 
अिभयोग प�मा “धािदङ िज�ला िपडा गा.िव.स.वडा 
न.ं२ राइगाउँ ब�ने सोमबहादुर राइको छोरा अ.ंबष� 
२० को साइँला राई” उ�लेख भएको पाइ�छ । 
वारदात िमित २०५९।५।५ रहेको र सोप�चात् िमित 
२०६०।१०।१२ मा मा� धािदङ पीडा गा.िव.स.वडा 
नं.२ राई गाउ ँब�ने सोमबहादरु राईको छोरा राजकुमार 
राई भनी िनवेदकले नाग�रकता िलएको देिख�छ । 
उ� म�ुाका �ितवादी साइलँा राईको िपताको नाम 
थर, वतनसमेत ��ततु िनवेदकको िपताको नाम 
थर, वतनसगँ िमलेको दिेखएको छ । सोही वतनमा 
सोमबहादरु राईको छोरा साइलँा राई भ�ने अक�  �यि� 
रहेको भ�ने कतैबाट पिन देिखदँनै र िनज िनवेदकका 
िपता सोमबहादरु राईको साइलँा राई नामको अक� 
छोरा अि�त�वमा रहेको भ�नेसमेत पाइदँैन । तसथ� 
उ� जबरज�ती करणी म�ुाका �ितवादी साइलँा राई 
र िनवेदक राजकुमार राई एउटै �यि� हो भ�ने पिु� 

ह�न आएकोले उ� म�ुामा ठहर भएको सजाय भ�ुान 
गनु�  िनवेदकको दािय�व ह�न आउछँ । यसरी अदालतको 
फैसलाले ठहरकेो सजाय असलु गन� कैदीपजु� िदई 
थनुामा रािखएकोलाई कानूनबमोिजम नै थनुामा 
रािखएको मािनने । 

उ� जबरज�ती करणी म�ुामा �याद सूचना 
नपाएकोले �ितवादको मौका पाउन नसकेको भ�ने 
िनवेदकले दाबी िलए तापिन उ� जबरज�ती करणी 
म�ुामा �ितवादी साइलँा राईको नाउमँा जारी भएको 
७० िदने �यादी पजु� �ितवादी फेला नपरकेोले िनजको 
घरदैलोमा टासँ गरकेो देिख�छ । यसरी घरदैलोमा �याद 
टासँ गदा� �ितवादीको वतन रहेको धािदङ िज�ला िपडा 
गा.िव.स. का त�कालीन गा.िव.स. सिचव एक नारायण 
अया�लको रोहवरमा �थानीय �यि�ह� शाि�त गौतम 
र दगुा�बहादरु तामाङलाई सा�ी राखी �रतपूव�क �याद 
तामेल भएको देिख�छ । यसरी अदालतबाट �रतपूव�क 
�याद तामेल भई भएको फैसलाले लागेको कैद सजाय 
असलु गन� िदइएको कैदीपजु�समेत कानूनबमोिजमकै 
कैदीपजु� मा�न ु पन� ह��छ । तसथ� �रतपूव�क �याद 
तामेल नभएकोले सनुवुाइको उिचत मौका निदई भएको 
फैसलाबमोिजम कैदीपजु� िदइएको भ�ने िनवेदकको 
भनाइसमेत त�यसङ्गत नदेिखने । 

�रट िनवेदकले उठाएको म�ुय ��न 
वैयि�क �वत��ता (Personal Liberty) को रहेको 
छ । वैयि�क �वत��तालाई नेपालको संिवधानको 
धारा १७ ले कानूनबमोिजम बाहके अित�िमत 
ह�न नस�ने मौिलक हकको �पमा ��याभूत गरी 
य�तो अिधकार अित�मण भएमा धारा १३३(३) 
बमोिजम ब�दी��य�करणको आदेश जारी गन� स�ने 
सवंैधािनक उपचारको �यव�था ग�रएनसुार यस 
अदालतमा ��ततु िनवेदन पन� आएको दिेख�छ । 
सिंवधान एवम् कानूनबमोिजम बाहेक कसैको वैयि�क 
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�वत��ता अित�मण ह�न ु अथा�त् गैरकानूनी थनुा नै 
ब�दी��य�ीकरण आदेश जारी ह�ने पिहलो आधार 
ह��छ । तर म�ुामा कानूनबमोिजमको काय�िविध 
अवल�बन गरी भएको फैसलाले लागेको सजाय 
असलु गन� रािखएको थनुालाई गैरकानूनी थनुा मा�न 
िम�दैन । स�म अदालतबाट भएको फैसला 
काया��वयनको िसलिसलामा परकेो थनुालाई 
गैरकानूनी थुना (Unlawfull Detention) मािनदँैन 
कानूनमोिजमकै थनुा (Lawfull Detention) 
मािन�छ । �य�तो कानूनबमोिजमको थुना (Lawfull 
Detention) बाट �यि� �वत��ता अपहरण भएको 
मा�न निम�ने । 

व�ततु: िनवेदकनै उ� जबरज�ती करणी 
म�ुाका �ितवादी साइलँा राई हो भ�ने पिहचान भई 
िनवेदकले आफू उ� जबरज�ती करणी म�ुाको 
�ितवादी होइन र उ� म�ुामा �याद नपाएकोले �व�छ 
सनुवुाइको मौकाबाट वि�चत भएको भनी उठाएको 
��न उ� ०७३-WO-११४८ नं. को उ��ेषण 
म�ुाबाट िन�पण गरी �रट खारजे भइसकेको छ । 
उ� जबरज�ती करणी म�ुामा �ितवादीका नाउमँा 
�रतपूव�क �याद तामेल गरी भएको फैसला पनुरावेदन 
तहबाट सदर भई अि�तम भएकोले सो फैसलाले ठहर 
भएको सजाय काया��वयनको लािग कैदीपजु� िदई 
िनवेदकलाई थुनामा राखेको काय� कानूनबमोिजमकै 
काय� देिख�छ । यसरी अदालतको तह तहबाट भएको 
ठहर फैसलाबमोिजम िनवेदकलाई थनुामा राखेकोलाई 
गैरकानूनी थनुामा राखेको भ�न सिकने ि�थित नह�ने 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�न स�ने नदेिखने ।

अत: उपयु��बमोिजमको आधार कारण तथा 
�याियक िस�ा�तसमेतबाट िनवेदकलाई गै�कानूनी 
थुनामा राखेको दिेखन नआई िनवेदन मागबमोिजम 

ब�दी��य�ीकरणसमेतको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता नदेिखएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः दीपे�� थापा मगर 
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल चै� ४ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६७-CI-००२०, ०६७-CI-
००२१, नामसारी दािखल खारेज ग�रपाउँ, देवकुमारी 
मुनकम� भ�ने टरीनानी मुनकम� िव. राजकुमार 
ताहामतासमेत, राजकुमार ताहमता िव. देवकुमारी 
भ�ने टरीनानी मुनकम�

िक.नं.२३० को ज�गा सािबकमा हष�बहादरु 
र हाल ह�रकृ�ण सैजकुो नाममा रतैानी छ । राजीनामा 
चारिक�ला िभ� पन� �े.फ. ०-२-२-० घरज�गाको 
िक.नं. १२५० �े.फ.०-९-२-० िभ� पन� भएकोले 
उ� घरज�गा िक�ाकाट गरी आ�नो नाउमँा नामसारी 
दािखल खारजे गरी ज�गाधनी दता� �माण पजुा� पाउ ँ
भ�ने वादी दाबी रहेको पाइयो । नापी काया�लय 
भ�परुबाट �ा� िफ�डबकुमा उ� िक.नं. २३० को 
ज�गा िसंहबहादरु तामाङको नाउमँा जोताहा कायम 
रहेको दिेखएबाट सो ज�गामा ब�ुवीर ताहमताको हक 
रहेको भ�नेस�म देिखन आएन । िवप�ीले राजीनामाको 
िक.नं. २३० को ज�गामा आ�नो बाब ुब�ुवीरको हक 
िथयो भ�नेस�म कुनै त�यय�ु �माण पेस गन� सकेको 
नदिेखने ।

राजीनामा िलखतमा िक.नं. २३० को 
ज�गाको जोताहा ब�ुवीर ताहमताको नाउमँा 
कायम नभई िसंहबहादरु तामाङको नाउमँा कायम 
देिख�छ । राजीनामामा चारिक�ला उ�लेख भएको 
घरज�गा ब�ुवीर ताहमताको छोरा िवप�ी राजकुमार 
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ताहमताको नाउकँो नंखेल गा.िव.स. वडा नं. १(क) 
िक.नं. १२५० ज�गािभ� पन� भएबाट राजीनामा िलखत 
संशोधन गरी उ� िलखतबमोिजमको ०-२-२-० ज�गा 
आ�नो नाउमँा कायम ग�रपाउ ँ भनी वादीले गठुी 
तहिसल तथा खच� काया�लय, भ�परुमा िनवेदन िदएको 
देिख�छ । िनवेदन मागबमोिजम िलखत संशोधनको 
स�दभ�मा गठुी तहिसल तथा खच� काया�लयले मालपोत 
काया�लय, भ�परुसगँ �िति�या माग गदा� उ� िलखत 
संशोधन गन� निम�ने भनी िमित २०५२।१२।२२ मा 
िनण�य गरकेो दिेखयो । अब, िवप�ीका बाब ु ब�ुवीर 
ताहमता िदने तथा वादी िलने भई र.नं. २८९ बाट 
पा�रत राजीनामा िलखतमा उ�लेख भएको चार 
िक�लािभ�को ज�गा �ितवादीको िक. नं. १२५० 
िभ�को हो भ�ने दाबीको स�दभ�मा वादीले िझंगटीको 
छाना भएको घरसिहतको ज�गा िवप�ीका बाबसुगँ 
ख�रद ग�रिलएको कुरामा कुनै ि�िवधा नदेिखने । 

वादीले राजीनामाबाट �ा� गरी बसोबास 
गरकेो िलखतको चारिक�ला िववरणमा भ�परु 
गठुी तहिसल तथा खच� काया�लयको वाकुपित 
चागनुारायण गठुीको ७५ नं. को लगतमा दता� रहेको 
िमित २०३८।५।२३ को पा�रत राजीनामा िलखतको 
चारिक�लामा पूव� बाटो, पि�म हष�बहादरुको घरज�गा, 
उ�र ब�ुवीर र दि�ण गणेश स�जकुो घर उ�लेख गरी 
िदने ब�ुवीर ताहमता र िलने देवकुमारी मनुकम� भई 
भ�परु िज�ला नंखेल गा.िव.स. वडा नं. १ (क) िक. 
नं. २३० को ०-२-२-० को ज�गा मालपोत काया�लय, 
भ�परुबाट पा�रत भएको देिख�छ । उ� ज�गामा 
बनेको २ नाले ४ कवल ३ त�लामा बासँको दिलन, 
भूसीको काचँो र पाकेको इटँाले बनेको परुानो िझंगटीको 
छाना भएको घरसमेत राजीनामा ग�रिदए ँभ�ने िलखत 
बेहोराबाट दिेख�छ । भ�परु िज�ला भ�परु प.ं वाड� 
नं.-२ मा रहेको पूव� पूरानो सडक, पि�म हष�लालको 

छोराको खेत, उ�र ब�ुवीर ताहमताको घर, दि�ण 
गणेश स�जकुो घर यित चार िक�लािभ�को पूव�मोहडाको 
ल�बाइ गारो १२.५ िफट, पछािड पि�मप��को ल�बाइ 
गारो १७ िफट ५ इ�च, पूव�प�� कवल ४ पसल भएको 
घरको ज�ताको छाना छाउन �वीकृित िदएको भ�ने 
त�कालीन भ�परु नगरप�चायतबाट �वीकृित िलई 
वादीले घर र सोको छाना मम�त गरकेो भ�ने उ� नगर 
प�चायतको च.नं.१८१८ िमित ०३९।२।२७ को 
प�को छायाकँपीबाट देिखने । 

भ�परु िज�ला अदालतको िमित 
२०६३।११।१५ को आदेशबमोिजम भएको न�सा 
मचु�ुका हेदा�, उ� न�सा मचु�ुकाको नं. नं. ९ मा 
िववािदत घरज�गामा वादीको बसोबास रहेको उ�लेख 
भई सो घरज�गाको उ�र ल�बाई २१’५”  पूव� पि�म 
दि�णतफ�  ल�बाई २१’५” उ�र दि�ण पि�मतफ�  
चौडाई १९’६” उ�र दि�ण पूव�तफ�  चौडाई १२’८” 
भई ज.रो. ०-१-०-० को घरज�गा रहेको भ�ने 
देिख�छ । न�सा मचु�ुकामा िववािदत घरज�गाको 
दि�ण िक.नं. २३० िक�ाकाट भई ह�रकृ�ण स�जकुो 
घरज�गा, पूव� बाटो, उ�र राजकुमार ताहमताको 
घरज�गा र पि�म िक.नं. १२३४ को ज�गा रहेको 
उ�लेख देिखई राजीनामा चारिक�लािभ�को घरज�गा 
न.नं. ९ को घरज�गासगँ िम�न आएको देिखयो । उ� 
घरज�गा िवप�ीका बाबलेु वादीलाई राजीनामा पा�रत 
ग�रिदई वादीले घर र सोको छाना मम�त गन� �वीकृित 
िलई मम�तसमेत गरी बसोबास गरी आएको त�य पिु� 
ह�ने । 

अत: वादीले �ितवादीका बाबबुाट राजीनामा 
पा�रत ग�रिलएको घरज�गा �ितवादी नाउकँो िक.नं. 
१२५० बाट अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुकाको 
न.नं. ९ को ज.रो. ०-१-०-० को िझंगटीको छाना 
भएको घरज�गा र राजीनामा चार िक�लािभ�को 
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घरज�गा एकै भएको उ� ज�गाको दता� �े�ता, 
नापी काया�लबाट �ा� कागजात, अदालतबाट भई 
आएको न�सा मचु�ुका, राजीनामा िलखत तथा घर 
र घरको छाना मम�तको लािग त�कालीन भ�परु नगर 
प�चायतबाट वादीलाई �वीकृित िदएको प�समेतबाट 
िववािदत घरज�गामा वादीको बसोबास रहेको दिेखन 
आयो । व�ततु: �ितवादीका िपताले ग�रिदएको 
राजीनामा िलखत �माणसमेतबाट िववािदत न.नं. ९ 
मा उ�लेिखत घरज�गा नै वादीको भएको पिु� ह�न 
आएकोले सो हदस�म िववादको िक.नं. १२५० को 
ज�गाबाट िक�ाफोड गरी वादीले ०-१-०-० घरज�गा 
दािखल खारजे गरी िलन पाउने गरी स�ु भ�परु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नरह�र ढकाल
क��यटुर: देिवना खितवडा 
इित संवत् २०७५ साल माघ ९ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६७-CI-००२२, घरबाट 

उठाई चलन चलाई पाउ,ँ राजकुमार ताहमता 
िव. देवकुमारी भ�ने टरीनानी मनुकम� भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

६
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०६८-CR-०३३४, िकत�, 
अवधेश�साद �ीवा�तवसमेत िव. शिनचरी िविनन

मालपोत काया�लय रौतहटले ज�गाको हक 
ह�ता�तरण गन� काय� गरकेो तर �यसको अिभलेख 
नराखेको अव�था छ । िमित २०६३।१।२८ मा 
र.नं. ९५५० बाट पा�रत भएको हालैको बकसप�को 
िलखतको रकेड� नपाइएको भ�ने मालपोत काय�लयको 
प� देिख�छ । �ितवादीह�को ��य�ुर िजिकरमा 

आफूह�ले िकत� िलखत पा�रत गरी सहीछाप 
गरकैे छैन भनी िकटानी नगरी स�कल िलखत 
दे�न पाएमा यिकन गन� छ� भनी िजिकर िलएको 
देिख�छ । सो बकसप�को िलखत पेस भएको नदिेखए 
तापिन सो िलखतमाफ� त वादी दाबीका ज�गाह� 
�ितवादी रामिवनोद मिुखयाको नाममा दता�  भएको 
भ�ने िमिसल सलं�न रामिवनोद मिुखयाको ज�गा धनी 
दता� �े�ता �माण पजुा�को �ितिलिपबाट देिखएको छ । 
यसथ� उ� बकसप�को िलखत िकत� गरी पा�रत भएको 
�प� देिखने ।

काक� (चाची) शिनचरी देवीलाई मैले सेवा, 
ससुार तथा रखेदेख गरी �रझाएबापत मेरा नाममा 
राजीखसुीले िलखत पा�रत ग�रिदएका ह�न् भ�ने 
�ितवादी रामिवनोद मिुखयाको ��य�ुर दिेखए 
तापिन उ� िलखत वादीले आ�नो रािजखसुीले 
�ितवादी रामिवनोद मिुखयालाई पा�रत ग�रिदएको भए 
�ितवादीह�उपर उजरु गनु�  पन� अव�थानै िसज�ना ह�ने 
िथएन । रािजखसुीले िलखत पा�रत ग�रिदएको भ�ने 
�माणसमेत �ितवादीह�बाट पेस ह�न नआएकोले सो 
िलखत �व�थ�पमा पा�रत भएको मा�न सिकएन । 
िलखतको अि�त�व नै मेटाई, रकेड� �माण नराखी उ� 
दूिषत िकत� िलखत पा�रत गराउन �ितवादीह� अ�तर 
सा�ी बिस िलखत पा�रत गराएको देिखदँा पनुरावेदक 
�ितवादीह�को समेत संल�नतामा जानी जानी 
िमलेमतो गरी िकत� िलखत खडा गरी सो िलखत पा�रत 
गरकेो भ�ने कुरा वादी �ितवादीको सा�ीको बकप�, 
िलखतको रकेड� नभएको भ�ने मालपोत काया�लय 
रौतहटको प� तथा शिनचरी िविननको नामबाट 
रामिवनोद मिुखयाको नाममा दता� भएको ज�गाधनी 
�माण पजुा�समेतबाट स�माण पिु� ह�न आउने ।

त�कालीन मलुकु� ऐन, िकत� कागजको १ 
नं. मा ह�ता�र वा औलंाको �या�चे सही िनशाना 
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इ�यािद झ�ुा बनाई गरी िलखत ले�ने काय�बाट 
अ�को हक जाने, नो�सान ह�ने, काम गन� मािनस 
आफँैलाई वा अ�लाई फाइदा ह�ने काय� गरमेा िकत� 
गरकेो मािनने कानूनी �यव�था छ । �य�तो िकत� गन� 
गराउनेलाई र जानीबझुी िकत� कागजमा ब�ने सा�ी 
मितयारसमेतलाई बात ला�ने कानूनी �यव�था छ । 
िकत� कागज खडा गरी अ�को हक जाने, नो�सान 
प�ुयाउने वा अ�लाई फाइदा प�ुने काय�मा संल�न ह�ने 
अ�तर सा�ीसमेत कसरुदार ह�ने ��ट छ । लेखापढी गन� 
�यि� अ�तर सा�ी बसेको अव�थामा िनजले उ�मिु� 
पाउने भ�ने सो कानूनी �यव�थाको मकसद होइन । 
िकत� िलखत तयार पारी वादी शिनचरी िविननको नाम 
दता�को ज�गा �ितवादी रामिवनोद मिुखयाको नाममा 
दता� भएको छ । सो िलखतको अि�त�व नै समा� 
पारी िकत� गरी बकसप�को िलखत पा�रत ग�रएको 
छ । य�तो अव�थामा िकत� िलखत खडा गन�, सो 
बकसप�को िलखतमा अ�तर सा�ी ब�ने पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई सजाय नह�ने भ�न िम�ने दिेखएन । 
िलखत नै गायब गरी िकत� बकसप�को िलखत पा�रत 
गरकेो अव�थामा िकत� गन� काय�मा आफूह�को कुनै 
भूिमका नभएको भ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब मा�न सिकएन ।  

अतः िववेिचत त�यगत आधार, कानूनी 
�यव�थासमेतबाट पनुरावेदक �ितवादीह� श�भलुाल 
काय�थ तथा अवधेशकुमार �ीवा�तवसमेतलाई 
हालैको बकसप�को दूिषत िलखत पा�रत गराई 
िकत� गरकेो ठह�याई िकत� कागजको ७ नं. बमोिजम 
िबगोबमोिजम ज�रवाना ठहर गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको िमित २०६८।१।२५ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः- भरतकुमार दहाल
इित संवत् २०७६ साल भदौ १७ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CI-००८४, िमलाप� बदर 
दता� बदर हक कायम दता�, लछु दास बैरागी िव. िवजु 
राय यादव

��ततु म�ुाका ��यथ� �ितवादीम�येका िवज ु
राय यादव वादी भई िमित २०६५।२।२४ मा रौतहट 
िज�ला अदालतमा यसै म�ुाक� अक� ��यथ� �ितवादी 
छठीया देवी िव�� अंश दता� म�ुा दायर भएको 
देिख�छ । सो म�ुामा ��यथ� �ितवादीह� िवज ुराय 
यादव र छठीया दवेीले िज�ला सला�ही, धनगढा 
गा.िव.स. वडा नं. १ख का िक.नं. ३८४, िक.नं. 
३८५, िक.नं. ३८७ र िक.नं. ३८८ का ज�गाह� 
वादी िवज ु राय यादवले अशंबापतमा िलई वादीकै 
नाउमँा चलनसमेत ह�ने गरी र अ�मा स�पूण� दाबी 
छाडी िमलाप� गराई पाउ ँभनी िमित २०६५।०२।३० 
मा संय�ु �पमा रौतहट िज�ला अदालतमा िनवेदन 
िदई उ� ज�गाह� वादी िवज ु राय यादवले अंश 
भागबापत िलई िमित २०६५।०२।३० मा िमलाप� 
गरकेो देिखयो । िमित २०६५।०२।३० मा भएको 
उ� िमलाप�मा मूल प�ुष मोित राय यादवका दईु 
छोरामा जेठा मंदधारी राय यादव र का�छा जयराम 
राय यादव रहेको बेहोरा उ�लेख भएको दिेख�छ । 
िमित २०६५।०२।३० को िमलाप�मा जयराम राय 
यादवका िपता मोित राय यादव भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसरी िववािदत िमलाप� िफराद परकेो छ�ठ� 
िदनमा स�प�न भएको देिख�छ भने छोरा र आमाले 
अंश म�ुा गरी भएको सो िमलाप�मा िलने िदने भएका 
ज�गाह� केवल जयरामको नाम दता�मा रहेका ज�गाह� 
रहेका दिेख�छन् । यी ��यथ� �ितवादीह�िबच चलेको 
उि�लिखत अंश दता� म�ुामा छिठया दवेीको तफ� बाट 
परकेो �ितउ�र प�मा यी ��यथ� �ितवादी छठीया 
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देवी �व. गेना राय यादवक� छोरी र �व. म�दधारी राय 
यादवक� �ीमती भ�नेसमेत उ�लेख भएको दिेखने । 

��ततु म�ुाको िफरादमा मूल प�ुष िज�ला 
सला�ही गा.िव.स. धनगढा वडा नं. २ मा ब�ने गेना राय 
यादवको एक मा� छोरा जयराम राय यादव भ�ने जय 
राम दास बैरागी रहेको र िनज जयराम राय यादव भ�ने 
जय राम दास बैरागीले आ�नो नाम दता�को िज�ला 
सला�ही, धनगढा गा.िव.स. वडा नं. १ख का िक.नं. 
३८४, िक.नं. ३८५, िक.नं. ३८७ र िक.नं. ३८८ 
का ज�गाह�समेत धनगढा रामजानक� मठमा िदई 
आफू पिन सोही मठका मह�थ नारायण दास बैरागीको 
चेला छोरा भई बसेको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ । िववािदत िक�ाका ज�गाह� जयराम रायको 
नाममा दता�  रहेको त�यमा िववाद देिखएन । स�ु 
िमिसल संल�न ७ नं. फाटँवारीमा जैराम यादवको 
बाबकुो नाम गेना राय उ�लेख भएको देिख�छ भने िमित 
२०६५।०२।३० को िमलाप�मा जयराम राय यादवका 
िपता मोित राय यादव भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
यसरी िफरादमा गेना रायको छोरा जयराम राय यादवको 
नाउमँा रहेको ज�गा �ी राम जानक� मठ धनगढाको 
हक भोगमा रहेको भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । 
िवप�ीह�को रौतहट िज�लाअ�तग�त बसोबास रहेको 
र िववािदत ज�गा सला�ही िज�लाअ�तग�त रहेको 
देिख�छ । िमिसल संल�न गाउ ँ िवकास सिमितको 
काया�लय, धनगढाको िमित २०६५।११।१४ को 
नाता �मािणत �माण प� हेदा�, लछुदास बैरागी �व. 
जैराम दास बैरागीका ग�ुभाइ रहेको भनी उ�लेख 
भएको दिेख�छ । िववािदत ज�गामा मठ स�चालन गरी 
रहेको नाताले सो मठका तफ� बाट पनुरावेदक लछुदास 
बैरागीको अदालतमा �वेश गन� हकदयैा नभएको भ�न 
िम�ने देिखएन । िववािदत ज�गा दता� रहेका जयराम 
रायका िपताको ह�न् ? भ�ने ��न िन�पण ग�रन ुपन� 

देिखन आउछँ । िमलाप� िकत� जालसाजीपूव�क भएको 
भनी िफराद पिन परकेो ि�थित देिखने । 

वादी लछुदास बैरागीले िफरादप�मा िववािदत 
िमलाप�को बारमेा िमित २०६५।१०।०५ मा थाहा 
जानकारी पाएको उ�लेख गरकेो दिेख�छ । िनजले 
आफूले िमलाप�को बारमेा िमित २०६५।११।०५ मा 
थाहा जानकारी पाएकोमा िफरादप�मा सो िमित भलु 
ग�तीले उ�लेख भएकोले संशोधन सधुार ग�रपाउ ँ
भनी िमित २०६७।०३।१७ मा रौतहट िज�ला 
अदालतबाट फैसला भएकै िमितमा िनवेदन िदएको 
देिख�छ । वादीको उ� िजिकर िफराद साथ पेस भएको 
िमलाप�को �ितिलिप �मािणत िमित २०६५।११।५ 
उ�लेख भएबाट समिथ�त ह�न आउने देिख�छ । यसरी 
वादीको िफराद मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
८६ नं. बमोिजम हद�यादिभ� नपरेकोसमेत भ�न 
िम�ने दिेखने ।

अत: मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था, 
आधार �माणसमेतबाट ��यथ�ह�को जयराम रायसगँ 
के क�तो नाता स�ब�ध रहेको छ, िववािदत ज�गामा 
भोग कसको छ भ�ने ज�ता सबदु �माण नै नबझुी 
हद�याद र हकदैयाको अभावमा िफराद खारजे गन� 
गरकेो स�ु रौतहट िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०६८।१०।२३ मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
बदर ग�रिदएको छ । अब जो जे ब�ुन ु पन� हो बझुी 
�माणको मू�याङ्कन गरी उपरो� ��नको िन�पण 
गरी कानूनबमोिजम फैसला गनु�  भनी उपि�थत 
प�ह�लाई तारखे तोक� िमिसल उ�च अदालत 
जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जमा पठाई िदने ।
इजलास अिधकृतः कृित थापा
क��यटुर: दिेवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल फा�गनु २१ गते रोज ३ शभुम् ।
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 § यसै लगाउको ०७०-CR-००८७, िकत� 
जालसाजी, लछु दास बैरागी िव. िवगरुाय 
यादव भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०९६०, उ��ेषण 
/ परमादेश, भुपे�� पा�डे िव. उ�च अदालत पाटन, 
लिलतपुरसमेत

िनवेदक वादी म�ज ु प�थ पा�डेसमेतले 
��यथ� �ितवादी बिु�का पा�डेसमेतको िव��मा 
िमित २०६६।४।२३ मा दे.नं. ३४४० को अंश चलन 
म�ुाको िफरदप� दायर गरी िमित २०६६।४।२६ मा 
िववािदत िक.नं. ६२ को घर ज�गा रो�का रािखपाउ ँ
भनी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा िनवेदन 
िदएको, उ�लेिखत ज�गा कृिष िवकास ब�क तथा यसै 
अदालतको अ�य म�ुाबाट रो�का रहेको भनी मालपोत 
काय�लाय िड�लीबजारको प�बाट देिखदँा उ� ब�क 
तथा यस अदालतको अ�य म�ुाबाट भएको रो�का 
फुकुवा ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं.१७१(क) नं. बमोिजम 
८ भागको ४ भाग घर ज�गा रो�का रा�न ु भनी 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।५।२ 
मा भएका आदेशानसुार प�ाचार भएको र मालपोत 
काया�लय िड�लीबजार, काठमाड�को च.नं.५२३ िमित 
२०६६।५।४ को प�बाट उ�लेिखत ज�गा कृिष िवकास 
ब�कको रो�का फुकुवा भएपिछ रो�का रािखएको भ�ने 
जानकारी काठमाड� िज�ला अदालतलाई पठाएको 
देिखने ।

��ततु म�ुाको िफरादप� दायर ह�नभु�दा 
अगावै िमित २०६०।८।२२ मा कृिष िवकास ब�क र 
काठमाड� िज�ला अदालतको च.नं. ४३७० िमित 
२०६२।६।१६ को प�ह�बाट िववािदत िक.नं. ६२ 

को ज�गा रो�का रहेको भ�ने दिेखयो । ��यथ� �ितवादी 
बिु�का पा�डेसमेतले अशं चलन म�ुाको �ितउ�र 
िफराउदँा िमित २०६६।६।३० र तायदाती फाटँवारी 
पेस गदा� िमित २०६७।५।३ मासमेत हिव ग�ुङसगँ 
म बिु�का पा�डेले ऋण िलएको ह�दँा िनजसगँ चलेको 
लेनदेन म�ुाबाट र कृिष िवकास ब�क, �वय�भबुाट ऋण 
िलएको ह�दँा उ� ब�कबाट समेत उ� िक.नं.६२ को घर 
ज�गा रो�का रहेको भनी उ�लेख गरकेो देिखने ।

उ�लेिखत अंश चलन म�ुामा स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।२।४ मा भएको 
फैसलामा उ�लेिखत ऋण यी िनवेदक वादीले ितनु�  
नपन� भनी कहीकँतै उ�लेख भएको नदेिखएको र सो 
फैसला पनुरावेदन अदालत पाटनबाट समेत िमित 
२०६९।३।२१ मा फैसला भई अि�तम भएको देिखने । 

उ�लेिखत अंश म�ुा दायर भई िक.नं. ६२ 
को घर ज�गा रो�का रािखपाउ ँभनी िनवेदकले िनवेदन 
िदएको कारबाहीकै �ममा मालपोत काया�लयबाट सो 
िक.नं. ६२ को घर ज�गा यसअिघ नै कृिष िवकास 
ब�कबाट रो�का रहेको भ�ने जानकारी उसै बखत 
अंश म�ुा चिलरहेकै अव�थामा �काशमा आइसकेको 
देिख�छ । िनवेदकको अशं म�ुा दता� भएपिछ सो घर 
ज�गा रो�का भएको भ�ने देिखदँैन । ०६० सालमा नै 
कृिष िवकास ब�कबाट कजा� िलई उ� ज�गा रो�का 
भएको भ�ने देिखएकोमा ०६६ सालमा दता� गरकेो 
अंश म�ुाको फैसलाबाट हक �ा� गरकेो भनी कृिष 
िवकास ब�कबाट भएको कजा�  लेनदनेको िवषय �वतः 
िन��भावी ह�ने ह�दँैन । कजा�  लेनदेन च�ुा नभएस�म 
रो�का फुकुवा ह�ने अव�था सामा�यतया रहदँैन । 
िनवेदकको अशं हकलाई असर पन� गरी िनयोिजत 
�पमा सो कजा� लेनदेन भएको भनी िनवेदकले अ�य 
कानूनी उपचारतफ�  गएको भ�ने पिन दिेखन आउदैँन । 
साथै अशं म�ुामा तायदाती फाटँवारी बझुाउदँा नै कृिष 
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िवकास ब�कको ऋणसमेत देखाइएकोमा सो ऋणको 
दािय�वबाट िनवेदकले उ�मिु� पाउने भनी उ�लेिखत 
अंश चलन म�ुा फैसलामा �प� उ�लेख भएको पिन 
नदेिखने । 

उि�लिखत अशं चलन म�ुाको िफरादप� 
दायर गनु�भ�दा अगावै िववािदत िक.नं.६२ को 
घर ज�गा ��यथ� बिु�का पा�डेले कृिष िवकास 
ब�क, �वय�भबुाट ऋण िलई िधतो राखेको र अ�य 
�यि�समेतसगँ ऋण िलई लेनदेन म�ुासमेत चली उ� 
घर ज�गा रो�का रिहरहेको भ�ने मालपोल काय�लय, 
िड�लीबजारको प�बाट समेत देिखन आएको 
अव�थामा सो ब�कसमेतको रोहबाट राखेको रो�का 
कानूनबमोिजम फुकुवा नभएस�म पिछ दायर भएको 
उ�लेिखत अंश चलन म�ुाको फैसला काया��वयनको 
रोहबाट नै उ�लेिखत घर ज�गा फुकुवा ह�न स�ने 
अव�था दिेखन नआउने ।

तसथ�ः िववेिचत आधार कारणह�समेतबाट 
िववािदत िक.नं. ६२ को घर ज�गाको रो�का 
फुकुवा नह�ने भनी त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७३।११।५ मा भएको आदेश 
कानूनिवपरीतको नदिेखएको ह�दँा उ� आदेशले 
िनवेदकह�को हक अिधकामा आघात पगेुको भ�न 
िमलेन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल काित�क २४ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७५-RC-०००९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. मनगे�जी शेपा�

�माण ऐन, २०३१ को दफा ९ ले म�ुामा 
कुनै प�ले �य� गरकेा कुनै कुरा िनजका िव�� 

�माणमा िलन ह��छ भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो 
छ । �ितवादीले �वत�� �पमा बयान गन� पाइने 
अदालतमा समेत कोदालोको पासोले आमाको 
टाउकोमा िहका�एकोले म�ृय ु भएको �वीकार गरकेो 
छ । �ितवादीको सािबती बयान घटना�थल मचु�ुका 
र पो�माट�म �रपोट� , बिुझएका �यि�ह�ले अदालतमा 
गरकेो बकप�समेतबाट समिथ�त भएकोले वारदातमा 
�ितवादीको संल�नता र िनजका काय�, कारणबाट 
मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने कुरामा थप िववेचना 
ग�ररहन ुपरने । अदालतमा �य� गरकेा कुरा िनजका 
िव�� �माणमा िलन िम�ने देिखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. ले 
कसैले कुनै मािनसको �यान मान�, मान� लगाउन, मान�को 
उ�ोग गन� िनषेध गरकेो छ, कानूनले िनषेध गरकेो 
काय� गर े अपराध कायम भई कानूनबमोिजम सजाय 
ह��छ । सोही महलको १३ (३) नं. मा लाठा ढुङ्गा 
र साधारण सानाितना हातहितयारले कुटी हानी 
रोपी घोची वा अ� �यान मन� गै� कुरा गदा� �यान 
मरमेा एकैजनाले मा� सो काम गरी �यान मारमेा 
सोही एकजना र धेरैजनाको ह�ल भई मारमेा यसैले 
मारकेो वा यसैको चोटले मरकेो भ�ने �माणबाट 
देिखन ठहन� आएमा सोही मािनस म�ुय �यानमारा 
ठहछ� । �य�तालाई सव��वसिहत ज�मकैद गनु� पछ� । 
सोबाहके अ�लाई र यसैले मारकेो वा यसैको चोटले 
मरकेो भ�ने कुरा सो हातहितयार छाड्ने कसैउपर 
कुनै �माणबाट देिखने ठहन� नआएमा सबैलाई 
ज�मकैद गनु�पछ� भ�ने कानूनी �यव�था छ । सािबक 
मलुकु� ऐन, २०२० खारजे भई िमित २०७५।५।१ बाट 
लाग ुभएको मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ को दफा 
४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सव��वको 
सजाय ह�ने रहछे भने यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो 
कसुरमा सजाय गदा� सव��व ह�न ेगरी सजाय ग�रने 
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छैन” भनी उ�लेख गरकेो र सोही ऐनको प�र�छेद १२ 
को �यानस�ब�धी कसरुमा सव��व गन� �यव�था रहे 
भएको नदेिखदँा �ितवादीलाई सव��व गन� निम�ने ।

मतृक सिुनमाया शेपा� र �ितवादी मनगे�जी 
शेपा� आमा छोरा नाताका देिख�छन् । बाबकुो म�ृय ु
भइसकेको र आमा र छोराह� देवर, काकाको घरमा 
एकासगोलमा बसेको देिख�छ । छोराह� पिहले 
पिन िवदेश गइसकेको, कमाएको पैसा आमालाई 
नदेखाएकोले आमा आफँै िवदेश जाने उ�े�यले 
पासपोट�समेत बनाई सकेकोमा िवदेश जाने कुरामा 
आमा छोरािबच िविवद रहेको भ�ने िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिख�छ । घटना�थल लासजाचँ 
मचु�ुकाबाट मतृक शरीरको टाउकोमा चोट रहेको र 
ख�पर फुटी िगदी कपालसमेतमा लतपितएको भ�ने 
देिखएको छ । वारदात�थल �ितवादी र मतृकको 
घरबाट िबडँसिहतको कोदालो बरामद भएको छ बरामद 
दसी सनाखत गरी सोही कोदालोको पासोले टाउकोमा 
�हार गरकेो भनी मौकामा र अदालतमा समेत आफूले 
कसरु गरकेो �वीकारी सािबती बयान गरकेो देिख�छ । 
पो�माट�म �रपोट�मा Intracranial Injury due to 
blunt object भ�ने देिख�छ। �ितवादीले मतृकको 
टाउकोको िगदीसमेत िनि�कने गरी �हार गरकेो र 
सोही चोटका कारणले मतृकको म�ृय ुह�न गएको पिु� 
भएको देिखने ।

अतः �ितवादी मनगे�जी शेपा�लाई सािबक 
मलुकु� ऐन, २०२० �यान स�ब�धी महलको १३(३) 
नं बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� ठहर 
गरी पनुराबेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।५।१६ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने 
ठहछ�  । सािबक मलुकु� ऐन, २०२० खारजे भई िमित 
२०७५।५।१ बाट लाग ुभएको मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ ले सव��वको सजाय खारजे गरी ज�मकैदमा� 

गन� �यव�था गरकेो ह�दँा उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
�ितवादीलाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने ।

िवदेश जाने स�ब�धमा आमा, छोरािबच 
िववाद भएको घटना प�रि�थित देिख�छ । आमा िवदेश 
जान पासपोट�  बनाएको कुरामा िच� नबझेुको कारणले 
�रस उठी �हार गरकेो भ�ने देिखन आएको छ । मतृक 
�ितवादी रहे बसेकै घरमा साझँको समयमा वारदात 
भएको देिख�छ । बाटो ग�डा छेक� थनुी एका�त�थानमा 
भएको भ�ने देिखदँैन । आमा मरकेोमा िपर लागेको छ 
भनी आफूले गरकेो घटना�ित �ितवादीले �ायि�त 
गरी अदालतको बयानमा लेखाएको दिेख�छ । 
घटनाको वा�तािवकता दसा�ई २५ वष� उमेर समहुका 
�ितवादीले अदालतमा समेत सािबती भई �याियक 
�ि�यामा सहयोग प�ुयाएको र आफूलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु फैसलाउपर 
पनुरावेदनसमेत नगरी बसेको देिखने ।

सािबक मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ नं. “...
कसरुदारलाई ऐनबमोिजमको सजाय िददँा चक� ह�ने 
भई घटी सजाय ह�नपुन� िच�ले देखेमा ऐनले गनु�पन� 
सजाय ठहराई आ�ना िच�ले देखेको कारणसिहतको 
खलुासा राय पिन साधक तोकमा लेखी जाहेर गनु�  
ह��छ । अि�तम िनण�य िदनेले पिन �य�तो दखेेमा ऐनले 
ह�ने सजायमा घटाई तो�न ह��छ” भ�ने �यायकता�को 
�विववेक�य अिधकारको �यव�था गरकेोले पीडकलाई 
अि�तम सजाय िनधा�रण गदा� �याियक मन �योग गरी 
�यायोिचत सजाय गनु�  उपय�ु ह�ने ।

अतः कसरुदारले कसरु गदा�को अव�था र 
प�रि�थितलाई मनन गदा� ठहरबेमोिजम सजाय गदा� 
चक� पन� भई ता�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
�य� भएको राय घटना प�रि�थितअनकूुल भएको 
देिखदँा सािबक मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
�ितवादीलाई १० (दश) वष� कैदको सजाय गन� गरी 
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पनुरावेदन अदालत पाटनबाट �य� भएको रायसमेत 
मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी 
क��यटुर: देवमाया खितवडा (देिवना) 
इित संवत् २०७६ साल भदौ १३ गते रोज ६ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े� र मा.�या.
�ी �काशकुमार ढंुगाना, ०७६-WH-००३०, 
ब�दी��य�ीकरण, अिनल िव�वकमा� िव. काठमाड� 
िज�ला अदालतसमेत

सिमर कुमार �रमालसमेतले ियनै 
िनवेदक �ितवादीसमेतका उपरमा िदएको जाहेरी 
दखा��तअनसुारको अनसु�धान तहिककात भई 
िनवेदक अ�य� रहेको माई इ�भे�मे�ट क�पनीले 
िनवेदकसमेत अ�य �ितवादीह�ले आपसमा िमलेमतो 
गरी सव�साधारण �यि�ह�लाई ललाईफकाई लगानी 
गराउने, क�पनी खडा गरी क�पनीको नाममा गैरकानूनी 
तवरले २५% स�म �याज िदने भनी �लोभनमा पारी 
िलएको रकम िफता� माग गदा� निदई झ�ुयाएको र 
ब�िकङ कारोबार गन� नपाउने अव�थामा रा�� ब�कबाट 
इजाजत निलइ क�पनी स�चालन गरकेो, लेखा 
परी�ण नगरकेो, क�पनी रिज��ारको काया�लयबाट 
अ�ाविधक तथा निवकरण गन� र अिनवाय� बझुाउन ु
पन� िववरण नबझुाई गैरकानूनी ढङ्गबाट क�पनी 
स�चालन गरेको, एकल ह�ता�रबाट क�पनीको खाता 
स�चालन गरकेो, िविभ�न नामका क�पनी खोली 
स�चालक अ�य�को �पमा रही एउटा क�पनीको 
रकम अक� क�पनीमा �थाना�तरण गरी क�पनीको 
नाममा गैरकानूनी रकम उठाइ िहनािमना गरी 
क�पनीको स�चालक र िन�ेपकता�को ठुलो प�रमाणको 
रकम ठगी गरकेोले मलुकु� ऐन, ठगीको महलको १ र 
२ नं. बमोिजम कसरु अपराध गरी �.६४,७७,५५०।– 

ठगी गरकेोले िबगो कायम गरी ऐ.ऐनको ४ नं. 
बमोिजम सजाय गरी जाहेरवालाको िबगो भराई पाउ ँ
भनी काठमाड� िज�ला अदालतमा अिभयोग दता� 
भएको देिख�छ । उ� म�ुामा समेत त�काल �ा� 
�माणह�को आधारमा िनवेदकलाई थनुामा राखी 
म�ुा पपु�� गनु�  भनी िमित २०७५।४।२५ मा आदेश 
गरकेो देिखयो । सो आदेश बे�रतको ह�दँा बदर ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदकले उ�च अदालत पाटनमा िनवेदन गदा� 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७५।११।२मा 
सदर गरकेो दिेखयो । त�प�ात आ�नो थुना गैरकानूनी 
रहेको भनी िनवेदक ��ततु ब�दी���ीकरणको िनवेदन 
िलई अदालतमा उपि�थत भएको देिख�छ । िनवेदक 
कानूनबमोिजम �ाइट इ�भे�मे�ट पि�लक िलिमटेड र 
माई इ�भे�मे�ट पि�लक िलिमटेड क�पनी �थापना 
गरी सोको स�चालक अ�य� रहेको त�यमा िववाद 
नरहने ।

ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन सामा�य 
काया�िविध अपनाइने सामा�य �कृितको म�ुा नभई यो 
सव��च अदालतको असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
सनुवुाइ ह�ने िवशेषािधकार स�प�न उ�च�त�रय �रट 
हो । यसको छु�ै र िवशेष मह�व रहने ह�दँा अदालतले 
साधारण �े�ािधकारअ�तग�त सनुवुाइ गरकेा म�ुाह�मा 
िनयिमत �ि�याअ�तग�त गरकेा आदेश वा िनण�यह� 
सदर वा बदर गन� �योजनको लागी यो �रटलाई मा�यम 
बनाउन िम�दैन । य�िप गैरकाननुी थनुामा राखेको 
देिखएमा थनुामा परकेो �यि�लाई थनुाम�ु गन�को 
लागी जारी ग�रने िवशेषािधकार स�प�न उ�च�त�रय 
�रट भएको र �यि�को �वत��तासगँ गािसएको 
सिंवधान�ारा संरि�त मौिलक अिधकार �चलनमा 
�व�ृ भावना रािखएको छ, छैन भनी हेरी थनुा, कानूनी 
गैरकाननुी के हो ? सो मा� हे�रने ।

िनवेदकले आफूलाई �व�ृ धारणा बनाइ�  
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वा बदिनयत वा कपटपूण� तवरले थुनामा रािखएको, 
प�ाउ गनु�  पन� कारणको सूचना तथा जानकारी 
नै निदई थनुामा राखेको, कानूनले िनधा�रण गरकेो 
बा�या�मक �ि�या नअपनाई थनुामा रािखएको, 
अि�तयारवाला बाहेक अिधकार ै नभएको �यि�को 
आदेशले थुनामा राखेको, अिभयोग नलगाइ� थुनामा 
राखेको वा अिधकार �े�ा�मक �िुट दिेखएको 
भ�ने दाबी िलएको छैन । िनवेदकले िनवेदनमा म�ुा 
पपु��मा रा�ने गरकेो आदेशह� गैरकानूनी र अ�य 
�ितवादीह�को हकमा भएको आदेश भ�दा असमान 
�यवहार भएको भ�ने उ�लेख गरकेो छ । िनवेदक र 
अ� �ितवादीह�को क�पनीको िज�मेवारी बहन गन� 
दािय�वमा फरक छ । िनवेदक क�पनीको म�ुय भई 
स�चालन गन� र रकम बझुी िलने तथा अ� क�पनीको 
काय�मा म�ुय भूिमकामा रहेको भ�ने अिभयोगदाबी 
रहेको छ, कसरुको मा�ा र संल�नताको आधारमा 
�ितवादीह�बाट कानूनबमोिजम धरौट, जमानत 
िलई साधारण तारखेमा रा�ने, धरौट, जमानतसमेत 
निलई साधारण तारखेमा रा�ने वा थनुामा रा�न 
सिकने नै ह�दँा उ� आदेशलाई गैरकानूनी भ�न 
िमलेन । आफूलाई मा� थुनामा रािखएको भ�ने िनवेदन 
दाबी िमलेको नदिेखने ।

ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट िववादको 
त�यिभ� �वेश गरी थुनाको औिच�यको खोजी गन� 
काय� ग�रदैँन । ब�दीलाई थनुामा रािखएको काय�को 
वैधतास�म परी�ण गरी गैरकानूनी तवरबाट थुनामा 
रािखएको देिखएमा ब�दीलाई �य�तो थनुाबाट म�ु गन� 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने ।

मातहत दईु तह अदालतबाट सामा�य कानूनी 
�यव�थाअ�तग�त िन�पण भई टंुगो लािगसकेको 
िवषयव�तमुा यस अदालतले �रट �े�ािधकारबाट 
पनुरावेदन सनुेसरह गरी ह�त�ेप गद� जाने हो भने 

िववादको किह�यै पिन अ��य ह�न नस�ने र अदालतको 
साधारण �े�ािधकारस�ब�धी संवैधािनक तथा कानूनी 
�यव�थासमेत अथ�हीन ह�न जाने ।

अत: उपरो� आधार �माण तथा �याियक 
िस�ा�तसमेतको आधारमा िनवेदकलाई िनजउपर 
परकेो ठगी म�ुाह�मा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७५।४।२५ मा म�ुा पपु��को लागी थनुामा रा�न 
पठाएको, उ� आदेश बे�रतको रहेको भनी िनवेदकले 
गरकेो उजरुीमा िमित २०७५।११।२ मा स�ु िज�ला 
अदालतको आदशे सदर ह�नेगरी उ�च अदालत 
पाटनबाट आदेश भई साधारण अिधकार�े�बाट दईु 
तहस�म िनजलाई कानूनबमोिजम पपु��को लािग थनुामा 
रा�ने गरी स�म िनकायबाट आदेश भएको दिेखयो । 
िनवेदकलाई पपु��को लािग थनुामा रा�दा असमान 
�यवहार गरकेो पिन देिखन नआएको र साधारण 
अिधकार�े�मा िवचाराधीन रहेको ठगी म�ुाको रोहबाट 
कानूनको �ि�या प�ुयाई पपु��को लािग थुनामा रा�ने 
गरी भएका आदेशह� लाई गैरकानूनी थुनामा रहेको 
मा�न निमली ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मदन पराजलुी
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल भा� १२ गते रोज ५ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७२-RB-०३४६, मू�य 
अिभविृ� कर, जगिदश�साद अ�वाल िव. आ�त�रक 
राज�व  काया�लय, िवराटनगर

मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ को दफा 
२९(१)(ग) मा "दफा १४ को उपदफा (१) र (४) 
को �यव�था उ�लङ्घन गरमेा ��येक पटक पाचँ 
हजार �पैया"ँ ज�रवाना कर अिधकृतले गन� स�ने 
भ�ने �यव�था रहेको देिखए तापिन सो ��येक पटक 
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भ�ने श�दले �ेता र िब�ेताको िबचमा पटकपटक 
भएको िकनबेचको कारोबारलाई जनाउने अथा�त् 
िविभ�न �ाहकह�लाई िविभ�न साम�ी िब�� गदा� 
�यि� �यि�लाई बीजक िदने काय� नभएको भ�नेलाई 
जनाउने हो । तर ��ततु म�ुामा देिखएको िवषयव�तलेु 
यसरी पटकपटक गरकेो कारोबारको प�रणाम नभई 
ठूलो मा�ाको �.७८,४९,३०२।५६ बराबरको 
सामानको मौ�दात घटी दिेखएको र िबल बीजक 
�रतपूव�क नराखेको ि�थितमा यित ठूलो प�रमाणको 
कारोबारलाई ��येक पटकको सं�ा िदन िम�ने दिेखनँ 
आउदँैन । य�तो अव�थामा करदाताले जानीजानी 
जालसाजी काय� गरी आ�नो कारोबारलाई नै लकुाउने 
िछपाउने काय� गरकेा ह�न् भनी मा�न ुपन� ।

�यसैगरी करदाता अरिव�द �टोस�ले मू�य 
अिभविृ� कर बीजकबाट ख�रद भएका स�पूण� 
सामानको िब�� िबल जारी नगरी आंिशक �पमा मा� 
िब�� िबल जारी गरकेो कारणले लेखाअनसुार ह�ने 
मौ�दातभ�दा भौितक मौ�दात घटी भएको दिेखएको 
साथै िनजले मू�य अिभविृ� कर बीजकबाट मा� ख�रद 
नगरी गैर कर बीजकबाट समेत ख�रद गरी कारोबार गन� 
गरकेो कारणले जानीजानी मौ�दातअनसुारको िबल 
बीजक दखेाउन नसक� कर नितन� िनयतले काय� गरकेो 
भ�ने नै देिखन आउछँ । सोही आधार कारणसमेतबाट 
मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ को दफा २०(१)
(ज) बमोिजम थप कर िनधा�रण गरी सोही ऐनको दफा 
२९(२)(ख) बमोिजम जालसाजी गरी कर छलेको भ�ने 
आधारमा सत-�ितशत ज�रवानासमेत िनधा�रण गन� 
गरी भएको आ�त�रक राज�व काया�लय िवराटनगरको 
िमित २०६६।८।९ को अि�तम कर िनधा�रण 
आदेशलाई सदर गरकेो आ�त�रक राज�व िवभागको 
िमित २०६६।११।९ को िनण�य िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  भनी स�ु राज�व �यायािधकरण 

िवराटनगरबाट िमित २०६८।१२।२४ मा भएको 
फैसला मनािसब नै दिेखन आएको अव�थामा यस 
अदालतबाट पनुरावेदनको अनमुित �दान गन� िलएका 
आधार कारणह�सगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�ः उपरो� आधार र कारणह�समेतबाट 
राज�व �यायािधकरण िवराटनगरबाट िमित 
२०६८।१२।२४ मा भएको फैसला मनािसब नै 
देिखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर : देवीमाया खितवडा 
इित सवंत् २०७६ साल काित�क २५ गते रोज २ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.
�ी स�ुमालता माथेमा, ०६८-CI-१५३६, हक 
कायम अ�थायी दता� बदर दता�, कुशे�वर पाठक िव. 
बलराम�साद साहसमेत

वादीको दाइको उ� िववािदत �थानमा घर 
ज�गा रहेको भ�ने कुरा उ� गाउ ँ�लकमा नापी ह�दँा िक. 
नं. ११ मा  रामे�र पाठकको नाउमा नापजाचँ भएको 
भ�ने नापीप�ात् को दाबी सूचनाबाट दिेख�छ । साथै 
वादी रामे�र �ितवादी अशोककुमार ग�ुा भएको ज�गा 
िखचोला घर हटाई चलन म�ुामा अदालतबाट िववािदत 
�े�को िमित २०६१।०५।०१ मा भएको न�साको 
न.नं. ११,१२ र १५ मा िनजको घर रही भोग गरकेो 
भ�ने दिेख�छ । सोबाट दाइ रामे�रको नाउमँा सो 
�थानमा घर रही भोग गरकेो �थानमा नै राजीनामाबाट 
�ा� गरकेो िववािदत ज�गा रहेको दिेखयो । वादीको 
भोग बसोबास रहेको �थानको साध िसमानामा रहेको 
ज�गामा नापीकै समयमा उपि�थत भई िफ�ड देखाई 
ज�गा ख�रद गरकेो िलिखत �माण दखेाई आ�नो 
नाउमा आ�नो हक भोगको �े�फल दता� गराउन ुपन� 
वादीको कत��य पिन ह��छ । नापीको समयमा वादीले 
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�माण देखाइ दता� गन� सकेको नदेिखने ।
िविधशाि�य मा�यता अन�ुप पिन स�पि�मा 

कुनै �यि�को भोग देिखन corpus possenis (भौितक 
िनय��ण) र animus possidendi (मनसाय) दवैु त�व 
िव�मान रहेको देिखन ु पद�छ । corpus possenis 
अ�तग�त ज�गामा भोगािधकार रहेको ह�नपछ�  भने 
animus possidendi अन�ुप सो ज�गाउपर 
िनर�तर हकको संर�ण गन� मानिसक त�परता रहन ु
पन� ह��छ । ��ततु िववादमा वादीले िववािदत �थानको 
ज�गा स�पूण� नभई म�ये भनी ख�रद गरकेो िलखत 
�े�तास�म पेस गरकेा छन् । �ितवादीह�ले न�सा 
पास तथा नामसारी गरी नापीको समयमा अ�थायी 
दता�समेतका काय� गरी पटकपटक स�पि�मा �� 
उठदा पिन आ�नो हकको भए कानूनी �ि�यामा 
उसै बखत िनर�तर संर�ण गन� भोग गन� जान ु पन� 
हो । �ितवादीह�को िनर�तर भोग र दता�  �े�तासमेत 
रही कानून�ारा मा�यता �ा� दाबीसिहतको �माणह� 
पेस गरकेा देिख�छन् । �यसबाट समेत वादी दाबी प�ुन 
स�ने नदेिखने ।

वादी �वयम् ले पिन सो �थानमा 
�ितवादीह�को कुनै स�पि� बाकँ� िथएन भनी दाबी 
निलएको तथा िनजह�को बाकँ� रहेको यो स�पि� 
हो भनी लेखाउन देखाउन सकेको पिन देिखदँनै । 
�ितवादीको दाताको नाममा बाकँ� रहेको ज�गा िब�� 
िवतरण हक ह�ता�तरण नभएको अव�थामा सो ज�गा 
लोप ह�ने कुरा पिन भएन । साथै सो बाकँ� रहेको ज�गाको 
अि�थ�व नरहने भ�ने कुरा पिन दिेखएन । दाताको 
नाममा रहेको बाकँ� ज�गा दता� ह�न नपन� अव�था पिन 
देिखदँैन । उ�लेिखत त�यबाट गाउ�लकको िववािदत 
स�पि�मा आ�नो हकको हो भ�ने �माणको भार वादी 
प�ले प�्ुयाई गन� सकेको पाइएन । तसथ� पिन नापीको 
िनण�य बदर ह�न स�ने नदेिखने ।

जहासँ�म २०५९।९।९ सालमा अदालतबाट 
नाप न�सा भएको कुरा उ� फैसलामा िववेचना 
नभएको भ�ने यस अदालतको िन�सा �दान गदा�को 
आधार तथा पनुरावेदक वादीतफ� का िव�ान् कानून 
�यवसायीको बहस िजिकर छ । उ� ज�गा गाउ�ँलकको 
भएबाट िलखतबाट कागिज�पमा दवैु प�को आधा 
आधा हक देिखएपिन यित वादीको यित �ितवादीको 
भनी पूव� नाप न�साबाट यिकन आिधका�रक �पमा 
ख�ु�एको अव�था ह�ने भएन । दवुै प�को सो �थानमा 
अि�थ�व रहेको कुरा न�सा मचु�ुकाबाट देिख�छ । सो 
कुरा वादी रामे�र �ितवादी अशोककुमार ग�ुा भएको 
ज�गा िखचोला घर हटाई चलन म�ुामा अदालतबाट 
िववािदत �े�को िमित २०६१।०५।०१ मा भएको 
न�साको न.नं. ११,१२ र १५ मा वादीको दाजकुो घर 
रही भोग गरकेो भ�ने देिख�छ । सो घर ज�गाको �ोत 
अ�नै िलखत �माणबाट �ा� भएको भनी वादीले पिु� 
गन� सकेको छैन । व�ततु: वादीले पेस गरकेो िलखत 
�माणको �ोतको घर ज�गा �वभािवक�पमा िनजका 
दाजकुो नाउमँा देखाइएको सोही घर ज�गा नै रहेको 
भ�ने त�य �थािपत ह��छ । िमित २००९।१।८ को 
राजीनामा कुन ज�गाम�ये कुन लगतको ज�गा हो भ�ने 
कुरा ख�ुदैन । साथै नापीप�ात् �ितवादीह�का नाउमँा 
हक �ा� भएको ज�गाको �े�फल पिन बढी नै रहेको 
भ�ने त�य िमित २०५९ तथा २०६१ मा भएको 
न�सा मचु�ुकाबाट नदेिखने ।

उ�लेिखत िववेिचत आधारबाट पनुरावेदक 
वादीको ज�गाको हक ह�ता�तरणको �ोत 
�ितवादीह�को आमा देिखएको र िनजले स�पूण� 
ज�गा िब�� नगरी म�ये भनी िब�� गरकेो, बाकँ� 
रहेको ज�गामा �ितवादीह�को आमाको जीिवत छँदै 
२०४२/०४३ न�सापास गरी घर बनाएको, आमाको 
म�ृयपु�ात् िनजह�ले िनर�तर भोग बसोबास गरी 
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आएको र िबरौटी ितरी िसफा�रस िदएको ज�ता कुराले 
ज�गामा हक ह�ने आधारभूत �माणह� �ितवादीले पेस 
गरकेो देिखयो । �ितवादीह�ले नापीको समयमा दता�, 
भोग चलन तथा ितरोसमेतको आधारमा आ-आ�नो 
नाममा दता� गराएको काय� कानूनबमोिजम नै भएको 
देिखन आयो । �ितवादीह�को नाममा दता� भएको 
ज�गा पिन पनुरावेदकको नाममा दता�  ह�ने ज�गा हो 
भ�ने कुरा �ाि�को �ोतको �पमा रहेको राजीनामाबाट 
नै पिु� ह�न नआएकोले सो दता� बदर ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर प�ुने अव�था देिखन आएन । 
�यसकारण पनुरावेदन अदालत जनकपरुको फैसला 
िमलेकै देिखदँा अ�यथा ह�न स�ने अव�था नदेिखने ।

तसथ�, वादी दाबी नप�ुने गरी स�ु महो�री 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६३।०६।२७ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०६७।०३।२७ मा 
भएको फैसला मनािसवै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
इित संवत् २०७६ साल �ावण २२ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०६८-CI-

१५३७,१५४५ हक कायम अ�थायी दता� 
बदर दता�, ज�गा िखचोला घर उठाई चलन, 
शंकर पाठक िव. बलाराम�साद साहसमेत, 
शंकर पाठक िव. अशोककुमार ग�ुा भएको 
म�ुाको फैसला यसै �कृितको रहेको ।

१३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७०-CI-०८७९, लेनदेन, 
रामच�� यादव िव. िसि�देवी यादव

ियनै वादी �ितवादीिबचमा २०५८ सालको 
फौ.प.ुनं. ५८/२७९ को म�ुा त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजमा िवचाराधीन रहेको र सो म�ुा 

२०६०/३/१५ मा फैसला भएको देिख�छ । �ितवादी 
िसि�देवी यादवले िमित २०५९/१२/२८ मा भएको 
कपाली तमसकु िलखत वादी रामच�� यादवसगँ 
भएको कुटिपट म�ुामा िमलाप� गन� �योजनका लािग 
सत� ब�देज �पमा तयार गरी योगे�� झाले सो िलखत 
िज�मामा राखेकोमा कुटिपट म�ुामा िमलाप� ह�न 
नस�दा योगे�� झाले राखेको उ� िलखत िफता� गराई 
पाउ ँभनी िसि�देवी झाले ��ततु लेनदेन म�ुा दायर 
ह�नपूुव� नै िज�ला �शासन काया�लय िसराहमा िमित 
२०६०/१०/०४ मा िनवेदन दता�  गराएको देिख�छ । 
उ� त�यको प�मा समथ�न गरी �ितवादीका वारसे 
स�यनारायण साहले अ.बं. ७८ नं. बमोिजम बयान गरी 
थप पिु� ग�रिदएको पाइने ।

उ� िलखतका लेखक अ�तर सा�ी धम�नाथ 
िसंहले अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बयान गदा�, वादी 
�ितवादीह�को म�जरुीमा मैले िलखत लेखी सा�ीमा 
सहीछाप गरकेो हो, तर मेरो साम�ुनेमा रकम लेनदने 
भएको छैन, मैले लेनदेन भएको देिखन भनी बयान 
गरकेो दिेख�छ । सोही िलखतका अका� सा�ी गनपैत 
यादवले कुटिपट म�ुामा िमलाप� गन�को लािग दवुै 
प�सगँ चार / चार लाखको बाउ�ड कागज बनाउनपुन� 
सत� भई सत�अनसुार सो कागज २ �ित तयार ग�रएको 
हो । सो िलखत लेनदने कारोबार नभई केवल िमलाप� 
�योजनको बाउ�ड कागज मा� हो भनी बयान गरकेो 
देिखयो । यसरी िलखतका साझीह�ले रकम लेनदने 
भएको देखेन� भनी बयान गरकेो पाइ�छ । यस�कार 
कुटिपट म�ुा चिलरहेको सरोकारका �यि�सगँ ऋण 
िलनपुन� �यवहार साचँो र प�यारला�दो देिखदँैन । 
साथै पनुरावेदकका पेटबोलीका मािनस योगे�� झाले 
अदालतले िझकाएको समयमा हािजर भई लेनदने 
भएको भनी पिु� गन� सकेकोसमेत नदेिखने ।

य�तै िवषयव�त ु समावेश भएको ने.का.प. 
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२०४२, अंक ३, िन.नं. २२९८, प�ृ २५८ मा 
�कािशत पनुरावेदक रामे�वर यादव िव�� ��यथ� 
ह�रहर गोइत यादव भएको लेनदेन म�ुामा “�पैया ँ
िलनुिदनु गरी कागज भएको नभई ब�देज सत�को 
�पमा खडा भएको कपाली तमसुकको िलखतबाट 
दाबीको रकम िदलाउन भराउन निम�ने” भनी यस 
अदालतको पूण� इजलासबाट िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भएको पाइ�छ । उ�लेिखत �याियक िस�ा�तको 
रोहमा समेत िववािदत िलखत प�ह�का िबचमा रकम 
लेनदनेको �योजनाथ� खडा भएको भ�ने नदिेखदँा 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट वादी दाबी प�ुन 
नस�ने गरी भएको फैसला अ�यथा भ�न िमलेन । 
वादीको पनुरावेदन िजिकर तथा िनजका तफ� बाट 
उपि�थत कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अत: उपरो� आधार कारणबाट समेत 
िलिखत �माण �ाथिमक �माण ह�ने भए तापिन 
��ततु म�ुामा देिखएका अ�य त�य �यवहारबाट सो 
िलखत वा�तवमा लेनदेनको िलखत भएको पिु� ह�न 
सकेन । तसथ�, य�तो सत�ब�देजको �पमा खडा भएको 
कपाली तमसकुबाट वादी दाबीको सावँा �याज रकम 
िदलाउन निम�ने ह�दँा वादी दाबी नप�ुने ठहर गरकेो 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७०/०२/२८ को फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरोजिनिध वा�ले 
इित संवत् २०७६ साल भा� ०४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-CR-०१९१, ठगी, 

नेपाल सरकार िव. अिनल कँडेल
जाहेरवाली �वयम् को म�जरुीले �ितवादीलाई 

कजा� िदएको भ�ने त�य पिु� ह�न आएको अव�थामा 
िनधा��रत समयमै िलएको कजा� ितन� नसकेको कुरालाई 
मलुकु� ऐन, ठगीको महलको १ नं. अ�तग�तको 
कसरुज�य काय� हो भनी मा�न िम�ने देिखदँनै । 
जाहेरवाली र �ितवादीिबच कजा� लेनदेनको काय� 
भएको भ�ने देिखन आएको अव�थामा अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �ितवादीलाई ठगीको कसरुमा 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी प�को पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब नदिेखने ।

काटेको चेक भ�ुान ह�न नसक� िफता� 
भएको अव�थामा िविनमय अिधकारप� ऐन, २०३४ 
बमोिजम �ितवादी िव�� िफराद िदन स�ने अिधकार 
जाहेरवालीमा सरुि�त नै रहने ठहर गरी स�ु अदालत 
र पनुरावेदन अदालतसमेतले फैसला गरकेो देिख�छ । 
उ� दवुै फैसलामा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
को दफा २७ बमोिजमको �ि�या अवल�बन गन� कुरा 
उ�लेख ग�रएको पाइएन । उ� दफा २७ मा “यस 
ऐनबमोिजम नेपाल सरकार वादी भई दायर भएको 
कुनै म�ुा अनुसूची १ वा २ िभ� नपन� भ�ने देिखएमा 
अदालतले आदेश िदई सरोकारवाला �यि�लाई 
िझकाई िनजले सकार गरमेा वादी प� कायम गरी 
सोही म�ुाको िमिसलबाट �चिलत कानूनबमोिजम 
कारबाही िकनारा गनु� पन�छ” भ�ने �ावधान रहेको 
पाइ�छ । तसथ�, सरकार वादी भई चलेको म�ुा 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ 
वा २ िभ� पन� नदिेखएको अव�थामा सरोकारवाला 
प�लाई म�ुा सकार गरी कारबाही चलाउन िदनपुन� 
ह��छ । सोअनसुारको �ि�या अपनाउने गरी स�ु 
तथा पनुरावेदन अदालतले फैसलामा उ�लेख गरकेो 
नदिेखने ।  
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अतः मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट 
�ितवादीलाई ठगीको कसरुमा सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
अिभयोग मागदाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको २०७०/०१/०९ गतेको 
फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०७०/११/०६ मा भएको फैसला सो हदस�म 
मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजमको �ि�या 
अवल�बन गनु�  पन�मा सो स�ब�धमा कुनै कुरा उ�लेख 
नगरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७०/११/०६ को फैसला सो हदस�म केही उ�टी 
भई सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ 
बमोिजमको �ि�या अपनाई जाहेरवालीले सकार गरमेा 
वादी प� कायम गरी यसै म�ुाको िमिसलबाट �चिलत 
कानूनबमोिजम कारबाही िकनारा ग�रिदनेसमेत ठहछ�  । 
सो हदस�म बाहेक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : िवकास �े�
इित संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०६९-WO-०२७४, 
उ��ेषण / परमादेश, इ��देव यादव िव. �ी राि��य 
�ाथिमक िव�ालय, धनगढी, स�रीसमेत

िश�ा िनयमावली, २०५९ मा भएको छैठ� 
संशोधनले अ�थायी सेवामा िश�क िनयिु� गन� 
निम�ने ह�दँा अ�थायी सेवामा िश�क िनयिु� गन� 
िवप�ीह�को िनण�यलगायत सोसगँ स�बि�धत स�पूण� 
कामकारबाहीह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने �रट िनवेदकको म�ुय िनवेदन मागदाबी रहेको 
देिखयो । सो स�दभ�मा हेदा� िश�ा िनयमावली, २०५९ 
मा िमित २०६७/१०/०९ गते छैठ� संशोधन भएको 

पाइ�छ । िनयमावलीमा भएको छैठ� संशोधनले िनयम 
९७ मा नेपाल सरकारबाट �वीकृत दरब�दीमा �थायी 
िश�क िनयिु� ह�न नसकेको अव�थामा त�काल 
करारमा िश�क िनय�ु गन� सिकने �ावधान रहेको 
पाइ�छ । सोही िश�ा िनयमावलीमा छैठ� सशंोधन 
ह�नपूुव� अ�थायी सेवामा िश�क िनय�ु गन� सिकने 
�यव�था सोही िनयम ९७ मा रहेको देिखने ।

अ�थायी सेवाको िश�क पदको लािग िमित 
२०६७/०८/१५ मा िव�ापन ह�दँा िश�ा िनयमावली, 
२०५९ मा छैठ� संशोधन भएको दिेखएन । िश�ा 
िनयमावलीमा छैठ� संशोधन ह�नपूुव� अ�थायी सेवाको 
िश�क पदको लािग िव�ापन भएको अव�था छ । 
सशंोिधत �यव�था लाग ुह�न ुअगािड नै अ�थायी सेवाको 
िश�क पदको िव�ापन भएको देिख�छ । करारमा 
िश�क िनय�ु गन� सिकने �यव�था िव�ापन भएप�चात् 
मा� आएको पाइयो । अ�थायी सेवाको िश�क पदको 
लािग िव�ापन ह�दँा िश�ा िनयमावलीमा छैठ� सशंोधन 
भई करारमा िश�क िनय�ु गन� सिकने �ावधान लाग ु
भइसकेको अव�था िथएन । िश�ा िनयमावलीमा 
छैठ� सशंोधन ह�न ु अगािड िश�ा िनयमावली, 
२०५९ को िनयम ९७ मा अ�थायी सेवाको िश�क 
िनय�ु गन� सिकने �ावधान िव�मान रहेको र सोही 
�ावधानअनसुार नै िवप�ीह�बाट अ�थायी सेवाको 
िश�कको िनयिु�का लािग िव�ापनलगायतका िलिखत 
र मौिखक परी�ाको काम कारबाही भए गरकेो दिेखयो । 
िव�ापनलगायतका काम कारबाही ह�दँाका बखत जनु 
कानूनी �ावधान िव�मान रहेको ह��छ, सो �योजनका 
लािग �यिह कानूनी �ावधान नै आकिष�त ह�ने ह��छ । 
पिछ आएको कानूनी �ावधान अगािड �ार�भ भएको 
काम कारबाहीमा आकिष�त नह�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
अ�थायी सेवाको िश�क पदपूित�को लािग िवप�ीह�ले 
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गरकेो िव�ापनलगायतका काम कारबाहीले यी �रट 
िनवेदकको कुनै �कारको हक अिधकारमा आघात 
पगेुको नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
गरी रहन परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवकास �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CR-०३१३, नकबजनी चोरी, 
नेपाल सरकार िव. रकेबहादुर पुन मगरसमेत

नोदनी�साद राजभ�डारीको घरको 
बर�डामा खडा गरी राखेको मदन बढुाको रा.१ प 
४४३४ नं. को कालो रङको प�सर मोटरसाइकल 
िमित २०६६।१।२६ गते राित चोरी भएको हो 
भनी घटना�थल �कृित मचु�ुकामा उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । जाहेरवालाको जाहेरी दखा��त, �ितवादीह�को 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयानसमेतबाट 
पिन �ितवादीह�ले नकबजनीको �रतसगँ 
मोटरसाइकल चोरी गरकेो अव�था ख�ुन आएको 
देिखदँैन । उपरो� िमिसल संल�न त�यबाट चोरीको ३ 
नं. मा विण�त प�रभाषािभ� िनज �ितवादीह�को काय� 
भए गरकेो नदेिखदँा ��ततु वारदातलाई नकबजनीको 
वारदात हो भनी मा�न सिकने अव�था रहेन । ��ततु 
वारदात चोरीको महलको १ नं. बमोिजम साधारण 
चोरी गरकेो अव�था देिखने ।

दाङ, घोराही नगरपािलका वडा नं. ११ 
सपुरटोल ि�थत झ�ग�ुसाद पौडेलको घर अगािड 
राखेको अव�थामा रा.१ प ४४३४ नं. को कालो 
रङको प�सर मोटर साइकल बरामद भएको 
देिख�छ । उ� बरामद भएको मोटरसाइकलको बजार 
भाउ �.१,७६,९००/- पन� भ�ने दाङ उ�ोग वािण�य 
संघको प�बाट देिख�छ । वारदात नकवजनी चोरी 

नभई साधारण चोरीको हो भनी पिु� भएको अव�था 
देिखने ।

�ितवादीम�येका रकेबहादरु पनु मगर 
र दामोदर डागँीलाई स�ु अदालतले मलुकु� ऐन, 
चोरीको १४(१) नं. बमोिजम डेढ मिहना कैद र 
�ितवादीम�येका नाबालक िवनोद प�रयार र सरुशे 
चौधरीलाई बालबािलकास�ब�धी ऐनको दफा ११(२) 
बमोिजम १५ िदन कैद सजाय गर े पिन पनुरावेदन 
अदालत त�ुसीपरु, दाङले �ितवादीम�येका रकेबहादरु 
पनु मगरको हकमा मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १२ 
र १४(१) नं. बमोिजम नकबजनी चोरी गरकेो ठहराए 
पिछ ऐनबमोिजम िबगोबमोिजम ज�रवाना गनु�  पन�मा 
सो नगरकेो हदस�म स�ुको फैसला उ�टी ह�ने र अ�य 
कुराको हकमा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने भनी गरकेो फैसला गरकेो पाइयो । ��ततु 
वारदातको स�पूण� अव�थाको िव�ेषण गदा� मलुकु� 
ऐन, चोरीको महलको ३ नं. बमोिजम नकबजनीको 
वारदात नभई चोरीको १ नं. को प�रभाषािभ� पन� गरी 
साधारण चोरीको वारदात देिखन आएको अव�था छ । 
चोरीको महलको १२ नं. बमोिजम �ितवादी रकेबहादरु 
पनु मगर र दामोदर डागँीलाई सजाय गनु�  पन�मा ऐ. 
को १४(१) नं. बमोिजम रकेबहादरु पनु मगरलाई मा� 
सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत त�ुसीपरुको 
फैसला कानूनस�मत देिखन नआउने ।

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(२) मा “बालकको उमेर दश वष� वा सोभ�दा 
मािथ र चौध वष�भ�दा कम रहछे भने िनजलाई 
कानूनबमोिजम ज�रवाना ह�ने कुनै अपराध गरकेोमा 
ह�काई, स�झाई बुझाई र कैद ह�ने अपराध गरकेोमा 
कसुर हरेी ६ मिहनास�म कैद ह��छ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइयो । ��ततु म�ुाको �ितवादीह� 
सरुशे चौधरी र िवनोद प�रयारको हकमा िवचार गदा� 
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िव�ालयको रकेड�अनसुार सरुशे चौधरीको ज�मिमित 
२०५३।१०।२ तथा िवनोद प�रयारको ज�मिमित 
२०५२।१२।५ भनी रहेको च.नं.१७ िमित ०६६।२।६ 
को िन�न मा�यिमक िव�ालय बाह�नडाडँा दाङको 
प�बाट देिख�छ । मौकाको बयान, अिभयोगप� तथा 
अदालतमा भएको बयानसमेतबाट िनज �ितवादीह� 
१४ वष�भ�दा घिट उमेरका नाबालक भएको कुरामा 
िववाद देिखएन । उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार 
यी नाबालक �ितवादीह�लाई ज�रवानाको हकमा 
ह�काई, स�झाई बझुाई गरी कैदको हकमा बढीमा ६ 
मिहनास�म कैद सजाय गन� सिकने �यव�थाअनसुार 
नाबालक �ितवादीह�लाई १५ िदन कैद ह�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुको िमित २०६८।११।२ 
गतेको फैसला केही उ�टी भई मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको १२ नं. बमोिजम �ितवादीह� रेकबहादरु 
पनु मगर र दामोदर डागँीलाई जनही एक मिहना कैद 
र िबगो �. १,७६,९००/- बमोिजम ज�रवाना ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीम�येका िवनोद प�रयार र सरुशे चौधरी 
१४ वष�भ�दा घटीका उमेरका देिखदँा त�काल �चिलत 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) 
बमोिजम िनजह�लाई जनही १५ िदन कैद सजाय ह�ने 
ठहर गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत त�ुसीपरुको 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ड�लरुाम चौधरी 
क��यटुर: िवजय खड्का
इित संवत् २०७५ साल चै� ४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७५-WH-०१८३, 

ब�दी��य�ीकरण, परवेज आलम िसि�क� िव. बाँके 
िज�ला अदालत नेपालग�जसमेत

०७२-CS-००५८ को सवारी �यान म�ुामा 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित २०७३।१।६ 
को फैसलाअनसुार कैद सजाय पाएका �यि� इमामिु�न 
िसि�क�को छोरा �वेज िस�ीक� हो । �वेज िस�ीक� 
भ�ने �यि� म इमादउि�न असरद िसि�क�को छोरा 
परवेज आलम िसि�क� नभएको ह�दँा उनाउ �यि�को 
कैद मबाट असलुउपर गन� िम�दैन भनी िनवेदकले 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी िमित 
२०७६।०१।३० मा यस अदालतमा �रट िनवेदन 
गरकेो देिखयो । सोपूव� ियनै िनवेदकले यही िवषयमा 
िमित २०७५।१२।२४ मा उ�च अदालत तलुसीपरु, 
नेपालग�ज इजलासमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
माग गरी �रट िनवेदन िदएकोमा उ� िनवेदन िमित 
२०७५।१२।२९ मा खारजे ह�ने ठह�याई आदेश 
भएको पाइयो । यस अदालतमा दायर भएको 
ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन सम�मा अ�ययन 
गदा� यही िवषयमा उ�च अदालत तलुसीपरु, नेपालग�ज 
इजलासमा ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन दायर 
ग�रसकेको र �रट खारजे भएप�ात् सोही िवषय िलई 
सव��च अदालतमा उपि�थत भएको भ�ने त�य 
िनवेदकले कहीकँतै उ�लेख गरकेो नदिेखने ।

अदालतमा �यायको िनि�त �वेश गन� प�ले 
सफाहात िलई �वेश गनु�पन� ह��छ । त�य लकुाई 
अदालतलाई गमुराहमा पान� खो�ने प�लाई अदालतले 
म�त गन� स�दैन । वादी नेपाल सरकार र ��यथ� 
�ितवादी ब�डा भ�ने स�जय हलवुाई भएको सवारी 
�यान म�ुाका �ितवादी ियनै िनवेदक ह�न् भ�ने कुरा 
िनजको उमेर, बाबकुो नाम, िनजको वतनसमेतका 
सम� कागज �माणबाट पिु� भएको देिखएको छ । 
अदालतबाट भएको फैसलाअनसुार कैद असलु गन� 
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थुनामा रािखएको काय�लाई गैरकानूनी मा�न िम�ने 
देिखदँैन । यसका अित�र� उ�च अदालत तलुिसपरु, 
नेपालग�ज इजलासबाट ०७५-WH-०००९ को 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनका स�दभ�मा िमित 
२०७५।१२।२९ मा िनवेदन खारजे ह�नेगरी भएको 
आदेश (फैसला) बाट नै िनवेदकले उठाएका कानूनी 
��को िन�पण भइसकेकोसमेत देिखयो । अतः 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िमलेन। 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िशव�साद आचाय�
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७६ साल जे�ठ २४ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७१-CR-००७८, मोटरसाइकल 
चोरी, नेपाल सरकार िव. �रकेश खड्गीसमेत

चोरीको महलको १२ नं. बमोिजमको कसरु 
ठहर भएको अव�थामा िबगो बराबर जनही ज�रवाना 
ह�ने हो वा कायम भएको िबगोको दामासाहीले ज�रवाना 
ह�ने हो भ�नेतफ�  िवचार गनु�  पन� ह�न आएको छ । 
यसरी हेदा�  उ� चोरीको महलको १२ नं. मा ज�रवाना 
गदा� िबगोबमोिजम गन� �यव�था रहेको दिेख�छ । 
दामासाहीले ज�रवाना गन� कुरा कानूनको वनौटका 
�ि�ले हेदा�  पिन िम�ने देिखदैँन । चोरीको महलको १२ 
नं. मा “िबगोबमोिजम ज�रवाना ह�ने” भनी ��ट उ�लेख 
भएको कुराको �वभािवक अथ� जनही िबगोबमोिजम 
ज�रवाना गनु�  पद�छ भ�ने नै देिखन आउदँछ । िवगतको 
अ�यासका �ि�ले हेदा� पिन दामासाहीले ज�रवाना नगरी 
कसरु ठहर भएका सबै �ितवादीह�लाई िबगोबमोिजम 
ज�रवाना गन� अ�यास रही आएको देिख�छ । 
सै�ाि�तक �ि�ले हेदा�समेत एकलै गरकेो कसरुभ�दा 
समूहले गरकेो कसरुलाई बढी ग�भीर कसरु मािन�छ 

र तदनसुार बढी सजाय गनु�  पद�छ भ�ने मा�यता रहेको 
देिख�छ । तसथ� दामासाहीले ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला सो 
हदस�म �ूिटपूण� दिेखने ।

अतः िबगोबमोिजम जनही ज�रवाना ह�नेमा 
दामासाहीले ज�रवाना गन� ठहर गरकेो हदस�म 
पनुरावेदन अदालत पाटनको २०७०/१०/७ को 
फैसला केही उ�टी भई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
१२ नं. बमोिजम कसरु ठहर ग�रएका �ितवादीह� 
�रकेश खड्गी र �पक िव�लाई जनही १ (एक) मिहना 
कैद र �. ७५,०००।– (पचह�र हजार) �पैयाकँा 
दरले ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सजृना गौतम
इित संवत् २०७६ साल माघ २७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

मा.�या.डा.आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०६८-WO-०३७७, उ��ेषण / परमादेश, 
अ�बरबहादुर थापा िव. भ�सार िवभाग, ि�पुर�ेवरसमेत

िनवेदक साबनु उ�पादन गन� क�पनी भएको 
कुरा िनवेदन बेहोराबाट देिख�छ । आ�नो साबनु 
क�पनीका लािग आव�यक पन� क�चा पदाथ�म�ये 
िनवेदकले आिथ�क ऐन, २०६६ को अनसूुची १ को 
दफा १४ उपदफा ३ को ख�ड (द) भ�सार िशष�क नं. 
३८२३ अ�तग�तको पाम फे�� एिसड तथा िडि�ल फे�� 
एिसड आयात गन� �ममा ला�ने भ�सार महसलुको 
५० �ितशत छुट आफूले �ा� गद� आएको कुरा 
आ�नो िनवेदनमा खलुाएको पाइ�छ । िनजको उ�ोग 
ि�पिलिटङ एवं िडि�टलेसन �ला�ट राखी िडि�ट�ड 
फे�� एिसड, �टे�रक एिसड, ि�लस�रन तथा साबनु 
उ�पादन गन� उ�ोग होइन भनी िनवेदकले िनवेदनमा 
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�वयम् �वीकारसमेत गरकेो । 
आिथ�क ऐन, २०६६ को अनसूुची १ 

दफा १४ उपदफा ३ ख�ड (द) मा “ि�पिलिटङ एव ं
िडि�टलेसन �ला�ट राखी” िडि�ट�ड फे�� एिसड, 
�टे�रक एिसड, ि�लस�रन तथा साबनु उ�पादन गन� 
उ�ोगले मा� उ�लेिखत क�चा पदाथ� आयात गदा� 
ला�ने भ�सार महसलुमा ५० �ितशत छुट पाउने 
�यव�था रहेको र यी िनवेदक “ि�पिलिटङ एव ं
िडि�टलेसन �ला�ट” राखी साबनु उ�पादन गन� उ�ोग 
नभएको कुरा �वयम् िनवेदकले �वीकार ग�ररहेको 
यस अव�थामा अनसूुचीमा उ�लेिखत सिुवधा यी 
िनवेदकले पाउन स�ने कानूनी �यव�था रहे भएको 
भनी अथ� गन� िम�ने देिखदँनै । कानूनबमोिजम यी 
िनवेदकले �ा� गन� नै नस�ने सिुवधा कुनै वष�मा �ा� 
ग�यो भ�दमैा यी िनवेदकलाई उ� सिुवधा �ा� ह��छ 
भनी भ�न निम�ने । 

िनवेदकले सरकारलाई बझुाउन ुपन� राज�व 
नबझुाएको अव�थामा उ� राज�व असलुउपर गन� 
स�ने �ि�या र िविध भ�सार ऐन, २०६४ मा रहेको 
देिख�छ । भ�सार ऐन, २०६४ को दफा ३४ को 
उपदफा (१) मा “भ�सार काया�लयबाट जाचँपास 
भएको मालव�त ुपैठारी कता�ले घोषणा गरबेमोिजमको 
मालव�त ु हो वा होइन वा पैठारीकता�ले गरकेो 
घोषणाअन�ुप भए वा नभएको यिकन गन� महािनद�शक 
वा भ�सार अिधकृतले कुनै पैठारीकता�को मालव�त ु
ख�रद, पैठारी वा िब��स�ब�धी खाता, �े�ता 
अिभलेख वा अ�य य�तै कागजात, ब�क अिभलेख, 
क��यटुर �णालीलगायत िनजको �यवसायसगँ 
स�बि�धत स�पूण� अिभलेख परी�ण गन� स�नेछ” 
भ�दै उपदफा ३ मा “उपदफा (१) बमोिजम परी�ण 
गदा� मालव�तकुो वग�करणको उपशीष�क फरक परकेो 
कारणले कम महसलु असलु भएको दिेखएमा �य�तो 

कम महसलु रकम स�बि�धत भ�सार काया�लयले 
पैठारी कता�बाट असलु गन�छ” भ�ने र उपदफा ४ मा 
“यस दफाबमोिजमको परी�ण मालव�त ु जाचँपास 
भएको िमितले चार वष�स�म गन� सिकने छ ।” भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ ।

उपरो� कानूनी �यव�थाको अ�ययनबाट 
भ�सार काया�लयबाट मालव�त ुजाजँपास गन� �ममा 
भएको भूलको कारण कम महसलु असलु भएको 
देिखएमा जाचँपास भएको िमितले ४ वष� स�ममा पैठारी 
कता�बाट कम ह�न गएको महसलु रकम असलुउपर गन� 
स�ने अव�था रहे भएको ।

कानूनबमोिजम कुनै �यि�ले भ�सार 
काया�लयमा बझुाउन ु पन� महसलु छुट भएको कुरा 
काया�लयलाई पिछबाट थाहा ह�न आएको अव�थामा 
ज�रवाना वा छुट रकम असलु गन�स�ब�धी काय�िविध 
भ�सार ऐन, २०६४ को ऐन दफा ५७ मा �यव�था 
गरकेो छ जसअनसुार कुनै �यि�ले भ�सार काया�लयमा 
बझुाउन ु पन� महसलु छुट भएको कुरा काया�लयलाई 
पिछबाट थाहा ह�न आएमा असलु गन� स�बि�धत 
�यि�लाई सूचना िदने र नबझुाएमा िनजको मालव�त ु
रो�का वा िललाम गररे वा सरकारी बाकँ�सरह असलु 
गन� पाउने �प� �यव�था छ । ��ततु िववादमा भ�सार 
िवभागको प�बाट भ�सार काया�लयलाई राज�व रकम 
छुट भएको कुरा पिछबाट थाहा ह�न आएकोले सो छुट 
रकम दािखला गन� भ�सार काया�लयले िनवेदकलाई 
भ�सार िनयमावलीको �ावधानबमोिजम प��ारा 
सूचना गरकेो अव�था छ जनु सूचना गन� काय� उपरो� 
कानूनी �यव�थाबमोिजम नै भए गरकेो । 

िनवेदक आिथ�क ऐन, २०६६ को अनसूुची 
१ दफा १४ उपदफा ३ ख�ड (द)  को भ�सार शीष�क 
नं.३८२३ अ�तग�तको पाम फे�ी एिसड तथा िडि�ल 
फे�ी एिसड आयात गदा� ५० �ितशत भ�सार महसलु 
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छुट पाउने उ�ोगको वग�मा पद�नन् । आिथ�क ऐन, २०६६ 
को अ�ययनबाट ि�पिलिटङ एवं िडि�टलेसन �ला�ट 
राखी साबनु उ�पादन गन� उ�ोगले मा� उ�लेिखत 
क�चा पदाथ� आयात गदा� ला�ने भ�सार महसलुमा 
५० �ितशत छुट पाउने �प� कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । िनवेदकले आ�नो उ�ोग ि�पिलिटङ एव ं
िडि�टलेसन �ला�ट राखी साबनु उ�पादन गन� उ�ोग 
हो भनी भ�न सकेको अव�था छैन । आ�नो उ�ोग 
साबनु उ�पादन गन� उ�ोग भएको र साबनु उ�पादन 
गन� उ�ोगले ि�पिलिटङ एवं िडि�टलेसन �ला�ट 
रा�न ुनपन� भनी आ�नो िनवेदन बेहोरामा खलुाएको । 

िनवेदक ि�पिलिटङ एव ंिडि�टलेसन �ला�ट 
राखी साबनु उ�पादन गन� उ�ोग नभएको कारण कानूनी 
�यव�थाअनसुार भ�सार महसलु छुट पाउने उ�ोग 
नदेिखएको र भलुवश भ�सार महसलु छुट �ा� गरकेो 
अव�था दिेख�छ । कुनै �यि�ले भ�सार काया�लयमा 
बझुाउन ुपन� महसलु, ज�रवाना वा अ�य कुनै रकम कुनै 
मालव�तकुो मू�याङ्कन वा वग�करण गदा� वा गिणितय 
भलु वा अ�य कुनै कारणले छुट भएको कुरा पिछबाट 
देिखन आएमा �यसरी छुट भएको रकम �य�तो भ�सार 
काया�लयले िनजबाट तु��त असलुउपर गन�छ भ�ने 
�प� कानूनी �यव�था भ�सार ऐन, २०६४ को दफा 
७४ मा रहे भएको देिख�छ । यी िनवेदकले �ा� गन� 
नै नस�ने भ�सार महसलुको सिुवधा �ा� गरकेो 
कारण रा�यले �ा� गनु�  पन� भ�सार महसलु कम 
भएको अव�थामा उ�लेिखत कानूनको आधारमा 
भ�सार काया�लयले स�बि�धत �यि�बाट छुट भएको 
भ�सार महसलु �.१,१३,१९,१४७।- र सोही 
कारण थप ह�न गएको मू.अ.कर �.१४,७१,४९०।- 
गरी ज�मा �.१,२७,९०,६३६।- दािखला गन� भनी 
िमित २०६८।०५।११ मा िनवेदकलाई प� पठाएको 
देिख�छ । यसरी िनवेदकले भलुवश छुट पाएको 

भ�सार महसलु र सोही कारण थप ह�न गएको मू�य 
अिभविृ� करसमेत दािखल गनु�  पन� भनी भएको 
िनण�य आदेश र सोही आधारमा िनवेदक उ�ोगलाई 
लेिखएको प� कानूनी �ि�याअन�ुपको नै भएको 
देिख�छ । िवप�ी िवभागबाट भ�सार महसलु छुट �ा� 
गन� नस�ने उ�ोगले पिन भ�सार छुट िलएको देिखदँा 
छुट महसलु असलुउपर गन� भनी भ�सार िवभागबाट 
भएको िमित २०६८।०४।३० को आदेश प�अनसुार 
भ�सार काया�लयबाट यी िनवेदक उ�ोगलाई िमित 
२०६८।०५।११ मा प�ाचार भई भ�सार िवभागको 
िनण�यको सूचना यी िनवेदक उ�ोगले भ�सार 
काया�लयको प�माफ� त �ा� गरकेो देिख�छ । यसरी 
भ�सार िवभागको िनण�यको जानकारी भ�सार 
काया�लयको प�माफ� त यी िनवेदक उ�ोगले �ा� गरकेो 
र त�प�ात् सो बारमेा सोधखोज नगरी यी िनवेदक 
�रट �े�मा �वेश गरकेो देिखदँा उ� िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त र कानूनिवपरीत भयो भनी भ�न 
सिकने ि�थित नदेिखने ।

िनवेदक उ�ोगबाट छुट भएको भ�सार 
महसलु �.१,१३,१९,१४७।-र सोही कारण थप 
ह�न गएको मू.अ.कर �.१४,७१,४९०।- गरी ज�मा 
�.१,२७,९०,६३६।- दािखला गनु�  पन� ह�दँा सोको 
लािग प� ले�न ुभ�ने भ�सार िवभागको आदशे र सोही 
आधारमा िवप�ी भ�सार काया�लयबाट िनवेदकलाई 
लेिखएको प� कानूनी आधारमा लेिखएको ह�दँा 
िमित २०६८।०४।३० को भ�सार िवभागको आदेश 
प� र भ�सार काया�लयको िमित २०६८।०५।११ 
को प� कानूनअन�ुप नै रहे भएको देिखदँा िनवेदन 
िजिकरबमोिजमको आदशे जारी ह�न ु पन� अव�था 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः ताराकुमारी शमा�
इित संवत् २०७६ साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं१३

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७३-CR-१५२९, ०७६-RC-००७२, 
कत��य �यान, सिमर भ�ने ितलबहादुर िव.क. िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. स�रता अया�ल

�ितवादी स�रता अया�लको अनसु�धानको 
�ममा र अदालतमा भएको बयान बेहोराबाट नवजात 
िशशकुो ज�म जीिवत अव�थामा भएको र िनजले नै 
सो िशशलुाई मारकेो भनी �वीकार गरेको दिेख�छ । 
यो िनद�ष नवजात िशशलुाई िनज स�रता अया�लले 
मानु�  पन� कारणका स�ब�धमा िवचार गदा�, �ितवादी 
ितलबहादरु िव.क. र यी �ितवादी स�रता अया�लिबच 
भएको शारी�रक स�पक� का कारण गभ� रहेको कुरा 
स�रताले ितलबहादरुलाई मङ्िसर मिहनामा भ�दा 
ितलबहादरुले ब�चा जि�मए माररे फािलदे भनेको र 
सो भनेप�चात िनजह�िबच कुनै संवाद तथा भेटघाट 
भएको दिेखदँैन । ियनीह� पित प�नीको �पमा 
�वीकार गरी सगैँ नबसेको र ितलबहादरु िव.क.ले 
आफू िववािहत रहेको त�य लकुाई आ�नो प�रचय 
पिन फरक देखाएकोसमेतका कारणको प�रणाम�व�प 
य�तो घटना ह�न पगेुको अव�था छ । ितलबहादरुले 
स�रता गभ�वती भएको थाहा पाएपिछ िनजको �वा��य 
उपचार, रखेदेख, हेरचाह, �याहार स�भार तथा 
संर�ण गन� कुराको िव�वास िदलाउन ुपन� दािय�वबाट 
िवमखु भई स�पक� िवहीन भई बसेको अव�था छ । पित 
नत�ुयाई बसेक� गभ�वती मिहलालाई िशश ु ज�माएर 
समाजमा ब�न हा�ो समाजमा �यित सहज छैन । 
उनले नवजात िशशलुाई कत��य गरी मार ेपिन उनको 
धारणा भनेको आफू गभ�वती भएको कुरा समाजले 
थाहा नपाओस भ�ने आशयबाट �े�रत देिख�छ । 

ब�चा जि�मए माररे फािलदे भ�ने ितलबहादरु र 
ब�चा जि�मएपिछ माररे फा�ने स�रता अया�ल यी दवुै 
�ितवादीमा उ� ब�चा�ित  िज�मेवारपूण� �यवहार 
देिखएन । यी �ितवादी�यको कुकृ�यको प�रणाम�व�प 
अवोध नवजात िशशकुो म�ृय ुह�न गएको देिखने ।

वचन िदएको यित अविधिभ� मािनसको म�ृय ु
भएमा य�तो सजाय ह��छ भनी समयको अ�तरलाई 
कानूनले िकटानी �यव�था नगरकेोले आफूलाई 
दोषी करार गन� िम�दैन भ�ने �ितवादी सिमर भ�ने 
ितलबहादरु िव.क. को िजिकर छ, सो स�ब�धमा िवचार 
गदा�  यी �ितवादीलाई अक� �ितवादी स�रता अया�लले 
२०७२ सालको मङ्िसर मिहनामा फोनबाट आफू 
गिभ�णी रहेको जानकारी गराउदँा िनज �ितवादीले 
स�रता अया�ललाई ब�चा जि�मए माररे फािलदे भनेको 
र स�रता अया�ल गिभ�णी रहेको जानकारी पाएप�चात् 
यी �ितवादीले िनज स�रतालाई कुनै वा�ता गरकेो 
देिखदँनै । �ितवादी स�रता अया�ल गिभ�णी रहेको 
कुरा यी �ितवादी सिमर भ�ने ितलबहादरु िव.क. ले 
जानकारी पाएपिछ िनज स�रता अया�ल र िनजबाट 
ज�मने ब�चाको पूण� सरु�ा एवम् संर�ण गन� दािय�व 
िनजको ह��छ । िनजले आफूले गिभ�णी बनाएक� 
मिहला र ब�चा �ितको दािय�व िनवा�ह गनु�को स�ा ती 
मिहलालाई ब�चा मान�को लािग बचन िदएको अव�था 
छ । यी �ितवादी सिमर भ�ने ितलबहादरु िव.क.ले 
गिभ�णी स�रता र िनजको पेटमा भएको ब�चाको सरु�ा 
एवम् संर�ण गन� िज�मेवारी िलएको भए यो घटना 
नह�न स��यो भ�ने अनमुान गन� सिक�छ । िनजले 
सो िज�मेवारी बहन नगरेको कारण र ब�चा मान� वचन 
िदएको कारण घर प�रवार एवम् समाजबाट आ�नो 
ग�ती लकुाउन स�रता अया�लले ब�चा मान� हक� त गरकेो 
देिख�छ । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) 
नं.मा “जुनसकैु कुरा ग�रकन पिन �यान मान�मा 
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वचन िदनेलाई ज�मकैद गनु�पछ� ।” भ�ने उ�लेख 
छ । यहा ँ वचन िदएको यित अविधिभ� �यान गएमा 
वचन िदनेलाई ज�मकैद गनु�  पछ�  भनी उ�लेख भएको 
छैन । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा यी �ितवादीह�िबच 
लकु�िछपी शारी�रक स�पक�  भएको र गिभ�णी स�रता 
अया�लले आफू गिभ�णी रहेको कुरा �ितवादी सिमर 
भ�ने ितलबहादरु िव.क.लाई जानकारी गराउदँा ब�चा 
जि�मए माररे फािलद े भनी हलकुा तवरले भने पिन 
वचन िदएको अव�था छ । यी एकल मिहला �ितवादी 
स�रता अया�लले पिन ब�चाको िज�मेवारी िलन नस�ने 
अव�था महससु गररे ज�मना साथ बचन काया��वयन 
गरके� छन् । यहा ँ �ितवादी सिमर भ�ने ितलबहादरु 
िव.क. को वारदात �थलमा भौितक उपि�थित नभए 
पिन िनजले िज�मेवारीबाट पि�छने गरी वचन िदएको 
अथा�त् ब�चा ज�मनासाथ अका� �ितवादीले ब�चालाई 
मारकेो अव�था भएकोले आफूलाई दोिष करार गन� 
िम�दैन भ�ने िनज �ितवादीको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादी स�रता अया�ललाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र �ितवादी 
सिमर भ�ने ितलबहादरु िव.क.लाई ऐ. महलको 
१३(४) नं.बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहराई स�ु धािदङ 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।५।१ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७३।११।२४ गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहन� ।

��ततु म�ुामा �ितवादी स�रता अया�ललाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो उ�च अदालत 
पाटनको फैसला त�कालीन कानूनी �यव�थाको 
स�दभ�मा िमलेको देिखए तापिन िमित २०७५।५।१ 

गतेदेिख लाग ुभएको मलुकु� अपराध सिंहता, २०७४ 
दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसरुबापतमा सव��वको 
सजाय ह�ने रहेछ भने यो ऐन �ार�भ भएपिछ �य�तो 
कसरुमा सजाय िनधा�रण गदा� सव��व ह�नेगरी सजाय 
ग�रने छैन भ�ने, फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा कुनै 
कसरुका स�ब�धमा कसरु गदा�का बखतभ�दा सजाय 
िनधा�रण गदा�का बखत कानूनबमोिजम घटी सजाय 
ह�ने रहेछ भने घटी सजाय ह�ने गरी िनधा�रण गनु�  पद�छ 
भ�ने �यव�था िवचारणीय छ । केही नेपाल कानूनलाई 
सशंोधन, एक�करण, समायोजन र खारजे गन� ऐन, 
२०७४ को दफा ३९(२)(ख) मा कुनै कानूनअ�तग�त 
कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसरुका 
म�ुामा सजाय गनु�पदा�  सोही कानूनबमोिजम गनु�पन�छ 
तर कुनै फौजदारी कसरुको सजाय मलुकु� अपराध 
सिंहतामा लेिखएभ�दा बढी रहेछ भने मलुकु� अपराध 
सिंहतामा लेिखएको हदस�म मा� सजाय ह�नेछ भ�ने 
उ�लेख गरकेो छ । उ� ऐनह� २०७५।५।१ गतेदेिख 
लाग ुभइसकेको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा यी �ितवादी 
स�रता अया�ललाई सव��वको सजाय नह�ने भई 
िनजलाई ज�मकैदस�म सजाय ह�ने र िनज �ितवादीको 
अंश भागमा पन� आउने चल अचल स�पि� ��ततु 
म�ुाको कारणबाट रो�का रािखएको भए फुकुवासमेत 
ह�ने ठहन� ।

उ�च अदालत पाटनले अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम वचन िदने अथा�त् सिमर भ�ने ितलबहादरु 
िव.क.लाई ७ वष� र �ितवादी स�रता अया�ललाई 
५ वष� कैद ह�ने भनी �य� गरकेो रायका स�ब�धमा 
िवचार गदा�, �ितवादी स�रता अया�लले ब�चाको �यान 
िलने काय� गरकेो र �ितवादी सिमर भ�ने ितलबहादरु 
िव.क.ले ब�चाको �यान िलन वचन िदएको अव�था 
छ । वचन िदनेले हलकुा तवरले भएपिन �यान मान� 
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वचन निदएको भए अथा�त् पालनपोषणको िज�मेवारी 
िलएको भए वचन पालना गन�ले पिन वचन पालना 
नगरकेो भए अथा�त् सरु�ा एवम् संर�णको आ�वासन 
पाएक� भए ब�चाको �यान नजान स��यो । ब�चाको 
�यान जानमा यी �ितवादीह�को कानूनी भूिमका केही 
फरक देिखए तापिन त�यगत भूिमका समान रहेको 
देिखयो । दवैु �ितवादीह� समाजको लोकल�जाबाट 
पि�छन र िज�मेवारी बहन गन�बाट भागेको 
देिख�छ । हा�ो समाजमा िश�ाको कमी, आिथ�क 
अव�था, सामािजक प�रवेश इ�यािदका कारण य�ता 
वारदातह� यदाकदा भइरहेको देिख�छः यो िच�ता 
जनक िवषय हो । य�तो अव�थाको िव�मानतामा िनज 
�ितवादीह�का स�ब�धमा असमान कैद सजायको 
राय मनािसब देिखएन । यी �ितवादीह� आपसी 
समुधरु सहमितबाट शारी�रक स�पक�  ह�ने गरकेो, 
वारदातह�दँाका अव�थामा �ितवादी स�रता अया�लको 
उमेर १९ वष�को भई एकल �पमा जीवन यापन गद� 
आएक� भ�ने देिखएको तथा �ितवादी सिमर भ�ने 
ितलबहादरु िव.क.को उमेर २५ वष�को भई २ नाबालक 
छोरीह�समेत रहेको देिखएको, िनजह�लाई भएको 
उ� सजाय िनजह�को अपराधलाई वग�कृत गरी 
हेदा� ज�मकैद ह�ने अ�य कितपय अपराधको तलुनामा 
कम ग�भीर रहेको, िनजह�को पा�रवा�रक अव�थामा 
��य� �भाव पन� दिेखएको, अनसु�धान तथा 
अदालतमा त�यगत कुरा �वीकार गरी सहयोगसमेत 
गरकेो दिेखएबाट �ितवादी स�रता अया�ललाई ५ वष� 
कैद र �ितवादी सिमर भ�ने ितलबहादरु िव.क.लाई ७ 
वष� कैद ह�ने भनी �य� गरकेो राय पिन केही चक� पन� 
देिखएकोले अपराध ह�दँाको अव�था र प�रि�थितलाई 
िवचार गरी मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनज 
�ितवादी�य स�रता अया�ल र सिमर भ�ने ितलबहादरु 

िव.क.लाई जनही ४(चार) वष� ६(छ) मिहना कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुल�साद दाहाल
क��यटुर: शाि�त तामाङ
इित सवंत् २०७७ साल असार २४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१४

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CI-०२४५, िललाम दता� 
दािखल खारजेसमेत बदर गरी नामसारी दता�, ल�मी 
पुडासैनीसमेत िव. राि��य वािण�य ब�क, मैतीदेवी 
शाखासमेत

वादी दाबीको काठमाड� िज�ला, 
िसनामङ्गल गा.िव.स. वडा नं.८(ग) को िक.नं.१५ 
को ३-११-०-० (तीन रोपनी एघार आना) ज�गा 
िदने िवप�ीम�येको कृ�ण�साद पडुासैनी िलने 
िवप�ीम�येका राि��य वािण�य ब�क, मैतीदेवी शाखा 
भई �.१०,००,०००।– (दश लाख �पैया)ँ को ओभर 
�ा�ट २३।०२ बाट ऋणी धमा�न�द अव�थीले िलएको 
ऋणको सरु�णबापत भनी िमित २०४४।१०।१९ मा 
मालपोत काया�लय, िड�लीबजार काठमाड�बाट र.नं. 
ख ३६४८ �ारा �ि�ब�धकको कागज पा�रत भई 
रो�का रहेको उ� अचल स�पि�लाई कजा�  च�ुा गन� 
स�ब�धमा पटकपटक सूचना पठाई पि�कामा सूचना 
�कािशत गदा�समेत ऋणीले कजा� नितरकेा कारण 
िमित २०४९।१०।२९ गते ब�कबाट िललाम ह�दँा मीरा 
पडुासैनीले सबैभ�दा बढी अङ्क �.१३,५५५।- 
मा बोलकबोल गरकेो हक जित असलुी िवभागको 
प.स.क.अ.िव १५५।८।२८ िमित २०४९।१२।१६ 
को प�ानसुार िललाम सदर गरी �ितवादी कृ�ण�साद 
पडुासैनीको नामबाट लगत क�ा गरी मीरा पडुासैनीका 
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नाममा वािण�य ब�क ऐन, २०३१ को दफा ४७ (क)(५)
(६) र (८) बमोिजम उ� ज�गा िनज मीरा पडुासैनीका 
नाममा दता� ग�रिदन ु भ�ने प�बमोिजम मालपोत 
काया�लय, काठमाड�बाट िमित २०४९।१२।३० मा 
सकार गरी िलने मीरा पडुासैनीका नाममा दा.खा. गरी 
िदने भनी िनण�य भई सो िनण�यको आधारमा उ� ज�गा 
�ितवादी मीरा पडुासैनीका नाममा दता� भएको । 

वादीह� �ितवादीम�येका कृ�ण�साद 
पडुासैनीका प�नी तथा छोराह� भई एकासगोलका 
अंिशयार नाताका मािनसह� भएको त�यमा िववाद 
देिखदँैन भने वादीह� र �ितवादीम�येका कृ�ण�साद 
पडुासैनीिबच अंशब�डा भइसकेको भ�ने त�यसमेत 
िमिसलबाट देिखदँनै । यसरी यी वादीह� र �ितवादी 
कृ�ण�साद पडुासैनी अंिशयार नाताका मािनसह� 
भएको र िनजह�िबच कानूनबमोिजम अशंब�डा 
नभएको अव�थामा यी �ितवादी कृ�ण�साद 
पडुासैनीका नाममा रहेको दाबीको िक.नं. १५ को 
ज�गामा यी वादीह�को समेत अंश हक ला�ने अव�था । 

�ितवादी धमा�न�द अव�थीले िलएको 
कजा�बापत वादीह�का पित / िपता �ितवादी 
कृ�ण�साद पडुासैनीले िनजका एकासगोलका 
अंिशयार �ीमती, छोरा (वादी) ह�को समेत अशं 
हक ला�ने िनज �ितवादी कृ�ण�साद पडुासैनीका 
नाममा रहेको दाबीको िक.नं. १५ को ज�गा ऋणी 
�ितवादी धमा�न�द अव�थीले िवप�ी ब�कबाट 
िलएको कजा� नितरबेाट िवप�ी राि��य वािण�य 
ब�क, मैतीदेवी शाखाले आ�नो लेना रकम असलु गन� 
त�काल �चलनमा रहेको राि��य वािण�य ब�क ऐन, 
२०३१ को दफा ४७ बमोिजम कारबाही गरी आ�नो 
लेना रकमबापत वादीह�का पित / िपता �ितवादी 
कृ�ण�साद पडुासैनीले �ितवादी धमा�न�द अव�थीले 
िलएको कजा�को सरु�णबापत ब�कलाई िधतोब�धक 

पा�रत गरी िदएको िनज कृ�ण�साद पडुासैनीको 
नाममा रहेको िक.नं.१५ को ज�गा िललाम गरकेो र 
सो िललामबाट �ितवादी मीरा पडुासैनीले सकार गरी 
उ� ज�गा िनजको नाममा िवप�ी राि��य वािण�य 
ब�क, मैतीदेवी शाखाको प�बमोिजम ह�ता�तरण भई 
आएको भ�ने देिख�छ । 

�ितवादी राि��य वािण�य ब�क, मैतीदेवी 
शाखाले स�ुमा कजा� �वाह गदा� दाबीको िक.नं.१५ 
को ज�गाको �. दश लाख मू�याङ्कन गरी �ि�ब�धक 
िलखत पा�रत गरी िमित २०४४।१०।१९ मा 
�ितवादीम�येका ऋणी धमा�न�द अव�थीलाई �. 
दश लाख कजा� िदएको दिेख�छ । �ितवादी धमा�न�द 
अव�थीले कजा�  नितरपेिछ उ� ज�गा िललाममा 
चढेको देिख�छ । २०४९ सालमा अथा�त् कजा� िलएको 
पाचँ वष�पिछ िमित २०४९।१०।२९ मा िललामी काय� 
भई सबैभ�दा बढी बोलकबोल गरकेो भनी केवल 
�.१३,५५५।– मा �ितवादी मीरा पडुासैनीले सकार 
गरी िनजको नाममा दता� ह�न गएको देिख�छ । यसरी 
�ि�ब�धक पा�रत गदा�का अव�थामा मू�याङ्कन 
गरी कजा� �वाह गरभे�दा अ�य�तै �यून अथा�त् 
�.१३,५५५।- मा मा� दाबीको ज�गा िललाम ग�रएको 
र िललाम गन� सदर गनु�अिघ �ितवादी राि��य वािण�य 
ब�क, मैतीदेवी शाखाले राि��य वािण�य ब�कको के��ीय 
काय�लयलाई बोलकबोल अङ्क कम भएको भनी 
िनद�शन माग भएकोमा राि��य वािण�य ब�क, के��ीय 
काया�लयले सोही िललाम सदर भएको भनी च.नं. 
१००४ बाट िमित २०४९।१२।२४ को िललाममा 
सबैभ�दा बढी अङ्क बोलकबोल गन�का नाममा िललाम 
सदर गरी उपरो� स�पि� हकह�ता�तरण ग�रिदनेतफ�  
कारबाही गनु�  भ�ने बेहोराको प�ानसुार राि��य 
वािण�य ब�क, मैतीदेवी शाखाले उ� ज�गा सकार गन� 
�ितवादी मीरा पडुासैनीका नाममा ज�गा नामसारी 
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दाखेल खारजे ग�रिदने भनी िमित २०४९।१२।२४ 
मा मालपोत काया�लय, काठमाड�लाई लेखेको प�को 
आधारमा मालपोत काया�लयले उ� ज�गा �ितवादी 
मीरा पडुासैनीका नाममा दता� गरकेो देिख�छ ।

�ितवादी मीरा पडुासैनीले �.१३,५५५।- मा 
िललाम सकार गरी मालपोत काया�लय काठमाड�को 
िमित २०४९।१२।३० को िनण�यबाट िनजका नाममा 
दता� ह�न आएको उ� िक.नं. १५ को ३-११-०-० 
ज�गा म�ये ०-८-०-० ज�गा ि�भवुन अ�तराि��य 
िवमान�थल सधुार आयोजनाअ�तग�त एयरपोट 
पेरीिमटर तथा बागमती आर.एफ.एस. सडक िनमा�ण 
गन� �योजनका लािग िमित २०५३।९।२६ मा 
गोरखाप�मा �कािशत अिध�हणस�ब�धी सूचनामा 
परकेो र सो ज�गाको जोतपोतकै मआु�जा �ितरोपनी 
�.९,००,०००।– का दरले �.४,५०,०००।– मीरा 
पडुासैनीले २०५४ आषाढमा बझुी िलएको र िक.नं. 
१५ को ज�गा िक�ाकाट भई कायमी िक.नं. ९९ 
को ०-८-०-० ज�गाको ज�गाधनी �माण पजुा�समेत 
आयोजनामा �ा�त भइसकेको भ�ने ि�भवुन 
अ�तरा�ि��य िवमान�थल सधुार आयोजनाको 
च.नं. ६०५ िमित २०६५।२।२१ को प�बाट 
देिख�छ । यसैगरी उ� िक.नं. १५ िक�ाकाट भई 
कायमी िक.नं.१०० को ३-३-०-० ज�गाम�ये 
िबच तफ� बाट ज�गाधनी मीरा पडुासैनीका नामबाट 
िक�ाकाट गरी कायमी िक.नं. १५६ को ०-११-२-० 
ज�गा ज�गा �ाि�त ऐन, २०३४ को दफा २५ बमोिजम 
�ा�त गरी िलएको र सो को मआु�जाबापत का.म.न.पा. 
वडा नं. ६ िसट नं. १०२-१०६८-१५ िक.न.५२ 
िक�ाकाट भई कायम िक.नं.१९५ को ०-१०-३-३ 
ज�गा स�ा भना�बापत मीरा पडुासैनीलाई ज�गा �ाि�त 
ऐन, २०३४ को दफा १३(२) बमोिजम मआु�जा 
िनधा�रण सिमितबाट िमित २०५८।५।६ मा िनण�य 

भएको भ�नेसमेत बेहोरा उ�लेख भई अिधकार स�प�न 
बागमती �े� ढल िनमा�ण सधुार आयोजना काया��वयन 
तथा अनगुमन सिमित काठमाड�को च.नं. ६९६ िमित 
२०६५।२।२० को प� �ा� भएको दिेख�छ । 

वादीह� र �ितवादीम�येका कृ�ण�साद 
पडुासैनी अंिशयार नाताका मािनसह� भई अंश ब�डा 
भइसकेको अव�था नदेिखएको, एकासगोलका वादीका 
पित / िपता �ितवादी कृ�ण�साद पडुासैनीले िदएको 
िक.नं.१५ को िधतो ज�गाको कजा� �वाह गदा� ब�क 
आफँैले गरकेो मू�याङ्कनभ�दा कुनै ठोस आधार, 
�माण िबना अित नै कम (लगभग १% मा�) मू�यमा 
िललाम भएको देिखएको, सो िक.नं. १५ को ज�गा 
िक�ाकाट भई कायमी िक.नं. ९९ को ०-८-०-० 
ज�गाको मआु�जा �ितरोपनी �.९,००,०००।– का 
दरले �.४,५०,०००।– मीरा पडुासैनीले २०५४ 
आषाढमा बिुझिलएको, िक.नं.१०० को ३-३-०-० 
ज�गाम�ये िबचतफ� बाट ज�गा धनी मीरा पडुासैनीका 
नामबाट िक�ाकाट गरी कायमी िक.नं. १५६ को 
०-११-२-० ज�गा ज�गा �ाि�त ऐन, २०३४ को दफा 
२५ बमोिजम �ा�त गरी िलएको र सोको मआु�जाबापत 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ६ िसट नं. १०२-
१०६८-१५ िक.नं. ५२ िक�ाकाट भई कायम 
िक.नं.१९५ को ०-१०-३-३ ज�गा स�ा भना�बापत 
मीरा पडुासैनीलाई ज�गा �ाि�त ऐन, २०३४ को 
दफा १३(२) बमोिजम मआु�जा िनधा�रण सिमितबाट 
िमित २०५८।५।६ मा िनण�य भएकोसमेतका आधार 
�माणह�बाट एउटै ज�गाको मू�य िललाम ह�दँा र सोको 
३/४ वष�को अ�तरालमा उपरो�ानसुार पिछ अ�यिधक 
बढी ह�न ु र िललाम सकार गदा�को मू�य अ�यिधक 
कम भएको अव�था देिखदँा अथा�त् ज�मा मू�य 
�.१३,५५५।- मा िललाम सकार गरकेो ज�गा ३/४ 
वष�को अ�तरालमा �ितरोपनी नै �.९,००,०००।- 
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(नौ लाख �पैया)ँ (उसमा पिन अिध�हण �योजनको 
लािग तोिकएको) मू�याङ्कन भएको देिखएबाट उ� 
िललामी काय� असल िनयतले भएको रहेछ भनी मा�न 
िम�ने देिखएन । यस �कारको काय�लाई कदािचत 
कानूनस�मत मा�न सिकने अव�था ह�दँैन । �चिलत 
कानूनले िनधा�रण गरकेो �ि�या पूरा गना�ले काय� 
(ल�य) पूरा ह�न स�छ तर �य�तो �ि�यागत काय�ले 
मा� कानूनी मा�यता पाउछँ जनु असल िनयतले 
ग�रएको होस् । मािथ उ�लेख भएअनसुार िववािदत 
िललामी काय�मा ��य�तः बदिनयत झि�क�छ । 
िवप�ी ब�कले आ�नो लेना रकम असलुउपर गन� 
कानून �द� अि�तयारीबमोिजम गरकेो िललामी 
काय�लाई सामा�यतः अ�यथा गन� िम�दनै । तर यी 
पनुरावेदक वादीह�को समेत अशं हक ला�ने स�पि� 
यी वादीह�को सहमित बेगर िनजह�का पित / िपता 
कृ�ण�साद पडुासैनीले ब�कबाट अ� �ितवादी धमा�न�द 
अव�थीले खाएको कजा� सरु�णबापत िधतो िदएको र 
ऋणी तथा िधतो िदने िनज कृ�ण�साद पडुासैनीले 
म�ुामा स�ु �यादै गजुारी म�ुाको �ि�याबाट पि�छएको 
ि�थितमा उ� स�पि� मािथ उ�लेख ग�रएअनसुार जनु 
�कारले िललामी काय� ग�रयो �यसलाई �यायस�मत 
मा�न सिकने ि�थित नभएको अथा�त् दाबीको ज�गा 
कानूनस�मत तबरबाट िवप�ी ब�कबाट �ितवादी 
मीरा पडुासैनीको नाममा �ा� ह�न आएको नदिेखएको 
साथै यी पनुरावेदक वादीह�को समेत अशं हक ला�ने 
दाबीको ज�गा िधतो पा�रत गरी िदने �यि� �ितवादी 
कृ�ण�साद पडुासैनी ��य� हकदार दिेखएका िनजका 
�वा�नी, छोराछोरी यी पनुरावेदकह�लाई ��ततु म�ुा 
गन� हकदैया नै नभएको भनी िफराद दाबी नै खारजे 
गन� गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
नदेिखने ।

दाबीको िक.नं.१५ को ज�गा िक�ाकाट भई 

कायमी िक.नं. ९९ को ०-८-०-० ज�गाको ज�गाधनी 
ि�भूवन अ�तराि��य िवमान�थल सधुार आयोजना र 
सोही ज�गा िक�ाकाट गरी कायमी िक.नं. १०० को 
३-३-०-० ज�गाम�ये िबचतफ� बाट ज�गाधनी मीरा 
पडुासैनीका नामबाट िक�ाकाट गरी कायमी िक.नं. 
१५६ को ०-११-२-० ज�गा ज�गा �ाि�त ऐन, २०३४ 
को दफा २५ बमोिजम �ा�त गरी िलएको र सोको 
मआु�जाबापत काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
६ िसट नं. १०२-१०६८-१५ िक.नं.५२ िक�ाकाट 
भई कायम िक.नं.१९५ को ०-१०-३-३ ज�गा स�ा 
भना�बापत मीरा पडुासैनीलाई ज�गा �ाि�त ऐन, 
२०३४ को दफा १३(२) बमोिजम मआु�जा िनधा�रण 
सिमितबाट िमित २०५८।५।६ मा िनण�य भएको देिखन 
आई िक.नं.९९ को ०-८-०-० ज�गा र िक.नं. १५६ 
को ०-११-२-० ज�गा �ितवादी मीरा पडुासैनीबाट 
अ�य� गएको देिखएको अव�थामा उ� ज�गाका 
हालका ज�गाधनीलाई �ितवादी बनाएको नदेिखदँा 
वादी दाबीबमोिजम स�पूण� ज�गाको दता� बदर ह�नपुन� 
भ�ने वादीको दाबीअनसुार गन� निम�ने । 

वादीह�को हकमास�म उ� िमितमा भएको 
िललामी बदर ह�ने र िललामबाट मीरा पडुासैनीले �ा� 
गरकेो ज�गाम�ये ०-८-०-० ज�गा ि�भूवन अ�तराि��य 
िवमान �थल सधुार आयोजना र ०-११-२-० ज�गा 
अिधकार स�प�न बा�मती �े� ढल िनमा�ण सधुार 
आयोजनाले अिध�हण गरी मीरा पडुासैनीको नाममा 
कायम रहेको नदेिखदँा सोदेिख बाहेकको बाकँ� हालको 
िक.नं. १५७ को १-१-१-० र िक.नं १५८ को १-६-
१-० ज�गाको ६ भागको ४ भाग िललाम नामसारी 
दा.खा. लगायत बदर ह�ने ठह�याएको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६५।५।१९ को फैसला 
सदर गनु�  पन�मा स�ु फैसला उ�टी गरी वादीको िफराद 
दाबी मलुकु� ऐन, अ.बं. १८० नं. बमोिजम खारजे ह�ने 
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ठह�याएको त�कालीन पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६७।२।१० को फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई दाबीको िक.नं. १५ को ज�गाम�ये ०-८-
०-० ज�गा ि�भवुन अ�तराि��य िवमान�थल सधुार 
आयोजना र ०-११-२-० ज�गा अिधकार स�प�न 
बा�मती �े� ढल िनमा�ण सधुार आयोजनाले अिध�हण 
गरी मीरा पडुासैनीको नाममा कायम रहेको नदिेखदँा 
सोदेिख बाहेकको बाकँ� हालको िक.नं.१५७ को 
१-१-१-० र िक.नं.१५८ को १-६-१-० ज�गाको 
वादीह�को भाग जित ६ भागको ४ भाग िललाम 
नामसारी दा.खा. समेत बदर ह�ने र वादीह�का नाममा 
दता�समेत ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः केदार �साद गौतम, िमलनच�� 
महत
क��यटुर: स�ुभा अया�ल 
इित संवत् २०७६ साल माघ २० गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CR-०९८६, ०९८७ 

जालसाजी, ल�मी पडुासैनीसमेत िव. 
कृ�ण�साद पडुासैनीसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं१५

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७६-CR-०१३२, ठगी, नेपाल 
सरकार िव. संजय क�पतीसमेत

�ितवादी राज महज�नले अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयानमा दाबीको क�पनी नामसारी 
गन� िदएको म�जरुीनामा, क�पनी बोड� बैठकका 
द�तखत, सेयर मू�य विृ� ग�रएको कागज र क�पनी 
िब�� गन� बोड�को िनण�यसमेतका कागजात न�कली 

तयार गरी आ�नो नाममा नामसारी गराई िब�� गरकेो 
भनी कसरुमा सािबत रहेका तथा अदालतसम�को 
बयानमा समेत जाहेरवालाह�को सहमित िलई आफँैले 
द�तखत गरकेो हो भनी �वीकार गरकेोसमेतका 
�माणबाट �ितवादी राज महज�नले ठगी गरकेो �थािपत 
भएको पाइयो । िनज राज महज�न िव��को ठगीको 
कसरु पिु� भएको देिखएको र िनजलाई ठगीको कसरु 
ठहर भएको फैसला िनजले �वीकार गरी बसेकोसमेत 
ह�दँा िनजको हकमा थप िववेचना ग�ररहन ुनपन� ।

�ितवािदह� आलो राई र िजते�� के.सी. 
न�कली कागजादमा सा�ी बसी, स�तराम फुयालले 
कानून �यवसायीको भूिमका िनभाई, िव�ण ु महज�नले 
सहयोगीको भूिमका तथा संजय क�पित र िवनोदकुमार 
साहले ठगीको क�पनी ख�रद एवं हक ह�ता�तरण 
गरी सामूिहक �पमा ठगीको कसरु गरकेो भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी र पनुरावेदन 
िजिकर रहेको पाइयो । जाहेरी दरखा�तमा �ितवादी 
राज महज�नस�मले ठगी गरकेो भनी िकटानी जाहेरी 
िदएका जाहेरवालाह�ले अदालतमा समेत अ�य राज 
महज�नबाहेकका �ितवादीको नाउ ँ िकटान गरी उ� 
ठगी काय�मा संल�न रहेको भनी लेखाउन सकेका 
छैनन् । उि�लिखत ६ जना �ितवादीह�ले 
अदालतसम� कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेा 
छन् । िमिसल सलं�न कागजातह� हेदा�, जाहेरवाला 
ितनैजना स�चालक भई क�पनी रिज��ारको काया�लय 
लिलतपरुमा सेभेन इलेभेन �पु दता�  भएको आ�वा 
इलेभन �शोिधत पानी उ�ोगको जाहेरवालाह� ३ जना 
स�चालकह�को स�पूण� सेयर क�पनी रिज��ारको 
काया�लयको िनण�यअनसुार िमित २०६९।१२।२९ 
मा �ितवादी राज महज�नको नाममा नामसारी भएको 
र �यसपिछ सो स�पूण� सेयरह� िनज राज महज�नबाट 
�ितवादी स�जय क�पितले ख�रद गरी क�पनी 
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रिज��ारको काया�लयबाट िमित २०७०।५।३० 
मा आ�नो नाममा नामसारी गरकेो र �यसपिछ िनज 
स�जयले सो क�पनीको स�पूण� सेयर �ितवादी िवनोद 
शाहलाई िब�� गरी क�पनी रिज��ारको काया�लयको 
िमित २०७०।८।१५ गतेको िनण�यले िनजको नाममा 
नामसारी ग�रिदएको दिेखने ।

राज महज�नबाहेकका �ितवादीह�उपरको 
अिभयोग दाबी पिु� ह�न नसकेको ह�दँा �ितवादीह� 
राज महज�न, सजंय क�पित र िव�ण ु महज�नले 
ठगीको कसरु गरकेो ठहर गरकेो स�ु फैसला केही 
उ�टी गरी �ितवादी राज महज�नबाहेकका ��ततु 
म�ुाका अ�य सबै �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७५।०९।२३ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहन� ।
इजलास अिधकृतः िवकाश कुमार राजक
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७७ साल आषाढ ८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��ेठ, ०७६-CR-०५९१, वैदेिशक रोजगार 
कसुर, नेपाल सरकार िव. नारायणकुमार �े�ठ

�ितवादीउपर परकेो िकटानी जाहेरी 
बेहोरामा �ितवादीले जाहेरवालालाई यगुा�डामा 
वैदेिशक रोजगारमा पठाउछुँ भनेको तर �यहा ँ
प�ुयाई नसकेको भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
जाहेरवालाको अदालतसम�को बकप�मा समेत 
�ितवादीले जाहेरवालालाई यगुा�डा प�ुयाई नसकेको 
भ�ने बेहोरा लेखाएको पाइयो । �यसैगरी �ितवादीले 
ग�रिदएको वैदेिशक रोजगार पठाइिद�छु भ�ने 
कागजमा समेत यगुा�डा पठाउने भ�ने बेहोरा रहेको 
पाइयो । जाहेरी बेहोरा, �ितवादीले ग�रिदएको िलखत 

तथा जाहेरवालाको बकप� बेहोरासमेतका �माण 
कागजह�बाट �ितवादीले पीिडतलाई आ�वासन 
िदएबमोिजम ग�त�य देश (Destination) यगुा�डामा 
प�ुयाइसकेको नह�दँा िनज �ितवादी नारायणकुमार 
�े�लाई उपयु�� दफाअनसुार ह�न स�ने कैद सजाय 
र ज�रवानाको �यूनतम हदको आधा सजाय ह�ने 
ठह�याएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला 
मनािसब देिखदँा िनजको हकमा उ� फैसला उ�टी 
गरी अिभयोग दाबीबमोिजम ३ वष�देिख ७ वष�स�म कैद 
र ३ लाखदेिख ७ लाखस�म ज�रवानासमेत ह�नपुछ�  
भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी नारायणकुमार �े�ले वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को १० र ४३ िवप�रतको कसरु 
गरकेो देिखदँा िनजलाई सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
१ वष� ६ मिहना कैद र �.१,५०,०००।- (एक लाख 
पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना तथा जाहेरवालाको 
अिभयोग माग दाबीबमोिजमको िबगो �.५,००,०००।- 
सोको पचास �ितशतले ह�ने हजा�ना �.२,५०,०००।- 
गरी कुल ज�मा �.७,५०,०००।- (सात लाख पचास 
हजार �पैया)ँ �ितवादीबाट जाहेरवालाले भराई पाउने 
ठह�याई भएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०७५।११।१२ को फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः िवकाश कुमार राजक
इित सवंत् २०७७ साल आषाढ ८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं१६

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

जाहेरवालाको अदालतमा भएको बकप�समेतमा 
यी �ितवादी िवनोद कण�को नाम उ�लेख भएको र 
ियनैले िकत� गरकेो भ�ने कुरा उ�लेख भएको अव�था 
देिखदँैन । घटना िववरणमा िटमन महतो, श�भ�ुसाद 
निुनया, राज िकशोर महतोसमेतको मौकाको कागज एव ं
अदालतसम� भएको बकप� र सि�चएको �े�ताको 
ह�ता�र यी पनुरावेदक �ितवादीको भएको भ�ने जाचँ 
गरी उ� िकत�ज�य काय� गरकेो भ�ने िमिसल संल�न 
�माणबाट पिु� ह�न आएको नदिेखने ।

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

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी िवनोद कण�को हकमा अिभयोग दाबीअनसुार 
मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको १ नं. को 
कसरुमा सोही महलको ७ नं. बमोिजम दामासाहीले 
�.१,०९,९२८।५८ ज�रवाना र ऐ. महलको १२ 
नं. बमोिजम १ वष� कैद ह�ने गरी बारा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो िमित 
२०७१।५।२९ को पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ� फैसला उ�टी भई यी 
पनुरावेदक �ितवादी िवनोद कण�ले स�ु अिभयोग 

दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: माधव भ�डारी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर ११ गते रोज ४ शभुम् ।

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

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

उपरो� कानूनी �यव�थासमेतलाई म�यनजर 
रा�दा जबरज�ती करणी गरकेो ठहर भए पिछ कैदको 
साथसाथै �ितपूित�समेत भराई िदन ुपद�छ भ�ने कानूनी 
�ावधान रहेको देिखयो । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा 
हेदा� ,  पनुरावेदन अदालत महे��नगरले फैसला गदा� यी 
�ितवादीह�ले पीिडतालाई जबरज�ती करणी गरकेो 
ठहर गरी जनही ५ वष� तथा सामिुहकतफ�  थप ५ वष� 
गरी ज�मा १०/१० वष� कैद सजायसमेत ग�रसकेको 
पाइ�छ भने �ितपूित�को हकमा केही बोिलएको 
देिखएन । यसरी ऐनमा नै ��ट �यव�था भएको 
अव�थामा उ� ऐनको भावनािवप�रत पनुरावेदन 
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अदालत महे��नगरले �ितवादीह�लाई कैद सजाय 
मा� गरी �ितपूित�को हकमा केही नबोली भएको फैसला 
सो हदस�म उ�टी भई �ितवादीह�बाट पीिडतालाई 
जबरज�ती करणी महलको १० नं. ले �.२५,०००।- 
�ितपूित�समेत भराई पाउने ।
इजलास अिधकृत: उषा �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल आषाढ १३ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं१८

मा.�या.�ी बमकुमार ��ेठ र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७५-CR-०३३२, जबरज�ती करणी, 
नेपाल सरकार िव. सिशस शंकर �े�

��ततु म�ुामा �ितवादी तथा जाहेरवालीको 
िबचको स�ब�ध हेदा�  आपसमा �ेम स�ब�ध भई 
जाहेरवालीको कोठामा नै �ितवादीसगँ यौन स�पक�  
ह�ने गरकेो तथा सोबाट रहेको गभ�समेत सहमितमै पतन 
गराएको त�य िनिव�वाद रहेको पाइयो । �यसपिछको 
अव�थामा ियनै �ितवादीले इ�छािवपरीत यौन स�पक�  
राखेको तथा िववाह गन�समेत इ�कार गरकेो भनी 
जबरज�ती करणीतफ�  जाहेरी िदएको अव�था भएकोले 
जबरज�ती करणीको १ नं. तथा सोको �प�ीकरणसगँ 
मेल खाएको अव�था िव�मान रहेको नपाइने ।

पीिडत र �ितवादीिबच �ेमस�ब�ध रहेको र 
अनमुान तथा शंकाको भरमा मा� फौजदारी कसरुमा 
कसैलाई पिन सजाय गनु�  ह�दँनै । ��ततु म�ुामा 
�ितवादी तथा जाहेरवालीको िबचमा �ेम स�ब�धको 
कारण आपसी यौन स�ब�ध कायम भई �यसबाट रहेको 
गभ�समेत सहमितमा नै पतन गराएको भ�ने �ितवादीको 
भनाइ रहेको र गभ�पतन गराएको केही समयपिछ 

�ितवादीले इ�छािवप�रत यौन स�पक�  गरकेो तथा 
िववाह गन� इ�कार गरकेो भनी जाहेरवालीले जबरज�ती 
करणीतफ�  जाहेरी िदएको पाइ�छ । बािलग मिहलाले 
सहमितमा नै यौन स�पक�  गरी ब�चासमेत धारण गरकेो 
र ब�चासमेत फालेको अव�था एवं ि�थितले िनजलाई 
िववाहको �लोभनमा पारी करणीको लािग म�जरुी 
िलएको भनी जबरज�ती करणीको प�रभाषािभ� 
समेट्न सिकने अव�थाको िव�मानता रहेको नपाइने ।

िनजह�िबच सहमितमा करणी िलनिुदन ुह�ने 
गरकेो र सोबाट गभ�धारण भई गभ�पतन सहमितमा 
भएको िनिव�वाद त�यको िव�मान रहेकामा िमित 
२०७३।६।२२ मा पीिडतको इ�छािव�� �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने पीिडतको भनाइ 
त�यगत �पमा पिु� ह�न नआएको अव�थामा अिभयोग 
दाबीअनसुार �ितवादीलाई कसरुदार कायम गरी 
सजाय गनु�  कानूनस�मत ह�ने दिेखन ।

तसथ�, उपरो� आधार �माणबाट समेत 
�ितवादीले पीिडत प�रसर २६(�) लाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी �मािणत भएको 
नदिेखदँा �ितवादी सिसश शंकर �े�लाई जबरज�ती 
करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम कैद वष� ५(पाचँ) 
ह�ने तथा पीिडतले �ितपूित�बापत �. ५०,०००।– 
�ितवादीबाट भराई पाउने ठह�याएको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०७३।११।२३ को 
फैसलालाई उ�टी गरी �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठहर गरकेो उ�च अदालत पाटनको िमित 
२०७४।५।६ गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद ब�याल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल चै� २६ गते रोज ३ शभुम् । 


