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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, असार – 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 वेबसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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म�ुम�ुकःकः  सव��च असव��च अदालतदालत,,  छापाछापाखानाखाना 
 

सूचना 

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

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

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

१
स.�.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा., मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे, 
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक�, 
०७५-WC-००१९, उ��ेषण / परमादेश, र�यंसु र�ेमी िव. 
सघंीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयसमेत

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
र अ�य स�बि�धत ऐन, िनयमह�मा भएज�तै 
�यव�था �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ 
मा गरी �थानीय सरकारलाई नै कवाडी कर उठाउने 
वा लगाउने अिधकार �प� �पमा �दान गरकेो 
देिख�छ । िनवेदकले पोखरा लेखनाथ महानगरपािलकाको 
िमित २०७४।६।२४ को िनण�य बदर गरी पाउन माग 
गरकेो िवषय स�ब�धमा महानगरपािलकाको तफ� बाट 
परकेो िलिखत जवाफ हेदा�, महानगरपािलकाको 
काय�पािलकाबाट िमित २०७४।२।२८ मा �वीकृत 
भएको आिथ�क ऐन, २०७४ लाई महानगरपािलकाको 
नगरसभाबाट अनमुोदन भई िमित २०७४।४।१ देिख लागू 
गरकेो र सोही आिथ�क ऐनमा �यव�था भएबमोिजमको 
कानूनी �ि�या पूरा गरी िमित २०७४।६।२४ मा िसमरन 
(िस�न) क����सन �ा.िल.सगँ ठे�का स�झौता गरी 
कवाडी कर सङ्कलन र िनकासीस�ब�धी �यव�थालाई 
काया��वयन ग�रएको हो भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
यसरी उ� िमित २०७४।६।२४ मा भएको स�झौताका 
प�समेत नरहेका िनवेदकको संिवधान�द� कुनै हक 
अिधकारमा आघात पगेुको भ�ने देिखदैँन । यसथ� कवाडी 
सामान िनकासी कर लगाउने र उठाउने अिधकार संिवधान 
र कानूनले नै �थानीय सरकारलाई �दान गरकेो स�दभ�मा 
पोखरा लेखनाथ महानगरपािलकाले गैरकानूनी �पमा 
कर उठाएको भ�ने िनवेदकको िजिकर मनािसब देिखन 
नआउने ।

�रट िनवेदकले �थानीय सरकारबाट संिवधान 
र कानूनले �दान गरकेो अि�तयारीिभ� रही जारी 

गरेको आिथ�क ऐन, २०७४ सिंवधान र कानूनिवपरीत 
भएको र यसले सव�साधारण जनताको हक अिधकारमा 
समेत आघात पगेुकोले ��ततु िववाद साव�जिनक 
सरोकारको िवषयव�तसुमेत रहेको भनी �रट िनवेदनमा 
दाबी िलएको अव�था दिेख�छ । तर उ� ऐन के, कसरी 
संिवधान तथा �चिलत कानूनी �यव�थाको िवपरीत भई 
महानगरपािलकाको नगर काय�पािलकाको आिथ�क ऐन, 
२०७४ बमोिजम उठाइएको श�ुक / करले सव�साधारण 
जनताको के, कुन हक अिधकारमा असर पन� गएको 
हो ? भ�ने कुरा िनवेदकले व�तगुत �पमा दखेाउन सकेको 
भने पाइएन । संिवधान र कानूनले नै �थानीय सरकारको 
प�रक�पना गरी िनधा��रत ग�रिदएको �े�ािधकारिभ�को 
काय�ह��ित आ-आ�नो िहत / �वाथ�लाई म�यनजर 
गरी मनोगत �पमा ��न उठाउदैँ संघीय वा �देश 
कानूनिवपरीतका काय� भए भनी �रट दायर गरी बदर गराउन 
माग गन� वा बदर गराउने काय� ह�दँै गएमा संघीयताको मम� र 
उ�े�यिवपरीत ह�ने भय रिहरहने । 

संिवधान र कानूनको �या�या, िववेचना गदा�  
साम�ज�यपूण� (Harmonious) �पमा गरी एकआपसमा 
सम�वय, सहयोग र सहका�रता बढाउदँै संघ, �दशे र 
�थानीय सरकारिबच पार�पा�रक र प�रपूरकको भूिमका 
िनवा�ह गनु� वा�छनीय ह�न आउने ।

व�ततु: नेपालको संिवधानले तीन तहको 
सरकारको प�रक�पना गरकेो सघंीयता काया��वयन गन� 
आव�यक नीितगत, कानूनी र सरंचनागत �यव�था ह�न 
अप�रहाय� छ । यस अथ�मा पिन संिवधानमा नै अनसूुचीको 
�यव�था गरी संघ, �देश र �थानीय सरकारले �योग गन� 
स�पूण� अिधकारको सूची संिवधानमा नै �प� तोिकिदएको 
पाइ�छ । �थानीय सरकार स�चालन र �यव�थापन गन� 
आव�यक कानून िनमा�ण गन� �ममा �थानीय सरकारह�ले 
आिथ�क ऐन, २०७४ जारी गरी आ�नो �े�िभ�का �ोत 
साधनह�को �योग र उपभोगमा कर लगाउने र राज�व 
उठाउनेस�ब�धी कानूनी �यव�था गरी आ�ना काम 
कारबाही �यवि�थत गद� आएको देिखयो । यसै स�दभ�मा 
पोखरा लेखनाथ महानगरपािलकाको काय�पािलकाले 
आिथ�क ऐन, २०७४ िनमा�ण गरी नगर सभाबाट पा�रत 
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गरी करस�ब�धी �यव�था काया��वयन गरेको भ�ने 
त�य िमिसल सलं�न पेस भएको आिथ�क ऐन, २०७४ 
र नगर सभाको बैठक िनण�यको �ितिलिपबाट समेत 
देिख�छ । यसरी �थानीय सरकारको काय�सूचीिभ�को 
कवाडी कर वा पनु: �योगयो�य व�तमुा िनकासी कर 
लगाउने र उठाउने काय� उि�लिखत कानूनको कसीमा 
हेदा�  महानगरपािलकाको �े�ािधकारिभ�कै िवषय रहेको 
ह�दँा उ� ऐनबमोिजम भए गरकेो काय� कानूनसङ्गत नै 
देिखन आउने ।

अत: उि�लिखत िववेिचत आधार र 
कारणह�बाट पोखरा लेखनाथ महानगरपािलकाको नगर 
काय�पािलकाले नेपालको संिवधान र �थानीय शासन 
स�चालन ऐन, २०७४ को �यव�थाबमोिजम आिथ�क ऐन, 
२०७४ जारी गरी सोही ऐनको �यव�थाअन�ुप कवाडी 
वा पनु: �योगयो�य सामानको कर िनधा�रण गरी आव�यक 
काय� स�चालन गन� टे�डर आ�ानको �ि�या�ारा यो�य 
क�पनीलाई छनौट र ठे�का स�झौता गरी कवाडी िनकासी 
कर िलएको काय� सिंवधान र कानूनिवपरीत भएको भ�ने 
नदेिखएकाले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः रीताकुमारी ब�ेल
क��यटुर: िवशाल खड् गी
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २५ गते रोज ४ शभुम् ।

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७१-CR-०६८७, कत��य �यान र डाकँा, नेपाल 
सरकार िव.वीरबहादुर माझीसमेत 

�ितवादीह� मतृकको पसलमा सामान प�ुयाउने 
�यि�ह� भएको ह�दँा िनजह� मतृकको िदनचया�सगँ 
��य� �पमा प�रिचत रहेको भ�ने दिेख�छ । �यसैगरी 
�ितवादीह�को डेरा कोठाबाट रगतय�ु धनु राखेको 
कपडा बरामद भएकोसमेतका आधारबाट �ितवादीह�ले 
�ा�रका�साद खनाललाई कत��य गरी मारकेो भ�ने पिु� 
भइरहेको अव�था छ । यसैगरी �ितवादीह� वीरबहादरु 

माझी, �यामकुमार माझीले धा�रलो हितयार �योग गरी 
म�ुय भई कत��य गरी मारकेो अव�थामा िनजह�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.बमोिजम 
र अका� �ितवादी रेशम माझीले मतृकलाई कतै च�न 
चटपटाउन नपाउने गरी ख�ुामा समाती िथची कत��य 
गरी मान�मा संल�न भएको ह�दँा िनजलाई सोही महलको 
१३(४) नं.बमोिजम सजाय ह�ने गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतले गरकेो फैसला सदर गन� ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला मनािसब नै देिखने ।

�ितवादीह� सरदार माझी र कमलबहादरु 
माझीले एकापसमा चोरी गन� स�लाह गरकेो र चोरी गन� 
घरको क�पाउ�डमा गएको र घरबािहर बसेको भ�ने 
िनजह�को बयान र सह�ितवादीह�को बयान बेहोराबाट 
पिन देिख�छ । वारदात�थल नगई घरको क�पाउ�डबािहर 
बसेको भ�ने देिखन आएको छ । वारदात�थलमा अ�य 
�ितवादीह� �याम, वीरबहादरु, रशेम चोरी गन� घरिभ� �वेश 
गरी वारदात घटाएको र फक� आएपिछ �यान मारी आय� 
भनेपिछ थाहा पाएको भ�ने �ितवादीह�को अनसु�धानको 
�ममा भएको बयान, �ितवादीह� वीरबहादरु माझी, 
�यामकुमार माझी र रसेम माझीको अनसु�धानको �ममा 
भएको बयानसमेतबाट देिखएकोबाट �ितवादीह� �यान 
मान�को िनिम� हितयारसिहत वारदात�थलमा मौजदु 
रहेको भ�ने कतैबाट नदेिखने ।

�ितवादीह� चोरी गन� मतस�लाहका साथ 
वारदात�थलमा गएको र घरको क�पाउ�डबािहर बसेको 
र चोरी गन� भनी अ�य �ितवादीह� गएको र वारदात 
घटाइसकेपिछ वारदात घटाउने अ�य �ितवादीह�ले 
भनेपिछ मा� �यानस�ब�धी वारदात भएको भ�ने थाहा 
पाएको भ�ने देिखदँा िनजह�लाई �यानस�ब�धी महलको 
१७(१) नं.बमोिजमको सजाय ह�नपुन� अव�था िव�मान 
नदेिखने । 

वारदात�थलमा चोरी गन� ३ जना रशेम, �याम 
र वीरबहादरु मा� घरिभ� �वेश गरकेो र वारदात ३ जना 
रशेम �याम र वीरबहादरुले नै घटाएको भ�ने पिु� ह�न 
आएको र सरदार र कमल भने बािहर रहेको भ�ने दिेखन 
आएको छ भने चोरी गररे �याएको धनमाल बाडँी खाएको 
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भ�ने पिन नदेिखएको अव�थामा डाकँातफ� को वारदात 
कायम ह�न आएन । �यसैले �ितवादीह� रशेम, �याम र 
वीरबहादरुले चोरीको ४ नं.बमोिजम जबरज�ती चोरीको 
रीतबाट िबगो �.६,२००।- चोरी गरकेो दिेखन आउने ।

तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार, कारण 
र �माणसमेतबाट स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले 
चोरीतफ� को दाबी नप�ुने ठह�याएको हदस�म स�ुको 
फैसला उ�टी गरी �ितवादी रशेम माझी, �ितवादी 
�यामकुमार माझी र �ितवादी वीरबहादरु माझीलाई चोरीको 
महलको ४ को कसरुमा १४(२) नं.बमोिजम ११/

२
 मिहना 

कैद र िबगोको डेढो अथा�त् �.९,३००।- ज�रवाना भई 
सो ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७१।३।१० को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७४ साल साउन १५ गते रोज १ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७१-CR-०७५८, जबरज�ती करणी, नेपाल 
सरकार िव.सुरजबहादुर शाही 

पीिडतको िनवेदन, �रउली िव�को िकटानी 
जाहेरी, उ� िनवेदन तथा जाहेरीलाई समथ�न ह�ने गरी 
अदालतसम� गरकेो बकप�, घटना िववरण पिु� ह�ने गरी 
घटना िववरण कागज गन� मैना िव�, िदलबहादरु बोगटी, 
धौले िगरीसमेतले अदालतसम� गरकेो बकप�, �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो बयान, पीिडतको 
�वा��य परी�णबाट पीिडतको योिनबाट रगत बिगरहेको, 
क�याजाली �याितएको, दखुाइ� भएको, inner thigh 
मा scratch mark रहेको, corvix slightly tender 
ज�ता कुरा र पीिडतको स�ुवाल परी�णबाट Human 
blood was detected भ�ने उ�लेख भएबाट पीिडतलाइ� 
करणी गरकेो भ�ने कुरा पिु� ह�न आएको दिेखदँा �ितवादी 
सरुजबहादरु शाहीलाई स�ु बाजरुा िज�ला अदालतले 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको १ र ३क नं.को 
कसरुमा ऐ.३(२) नं.बमोिजम १० वष� कैद ह�ने ठह�याई 

पीिडतले �ितवादीबाट �.१००००।- �ितपूित�समेत भराई 
िलन पाउने ठह�याएको हदस�म िमित २०७१।५।१८ को 
पनुरावेदन अदालत िदपायलको फैसला िमलेकै दिेखन 
आउने ।

अिभयोजन प�ले न त पीिडतको अपाङ्ग 
प�रचयप� पेस गरकेो अव�था छ, न त ऐनको 
�यव�थाअनसुार गाउ ँ िवकास सिमित वा नगरपािलकामा 
भएको लगतमा िनजको नाम रहेको भनी �मािणत गन� 
सकेको अव�था छ । यसले गदा�  कसैले आफूलाई फाइदा 
ह�ने कुरामा अपाङ्ग रहेको दाबी िलने र आफूलाई नो�सान 
पन� कुरामा अपाङ्ग नरहेको दाबी िलन स�ने अव�था 
रह�छ । अपाङ्ग भएर पिन �माणप� िलन नसकेको हो 
भने �यस कुराको यथोिचत आधार र कारण पेस गनु�पन� 
दािय�व वादी प�को ह�न आउछँ अ�यथा अदालतले 
अनमुानका आधारमा िनण�य गनु�पन� ह�न आउछँ । शङ्का 
र अनमुानलाई अदालतले मा�यता िदन निम�ने । पीिडत 
अपाङ्ग भएको ठहर भएमा सजायको मा�ामा बढो�री 
ह�ने र अपाङ्ग ठहर ह�न नसकेमा सजायको मा�ा घटेर 
जाने अव�था उ�प�न ह��छ । अक�तफ�  अपाङ्ग भएको 
आधारमा सजायको मागदाबी िलने प�ले िबना�माण 
अपाङ्गको दाबी िलन प�ुदछ भने अपाङ्ग सरं�ण 
ऐन र िनयमावलीमा रहेको �यव�था िन��भावी ह�न 
प�ुदछ । अिभयोजन प�ले पीिडत अपाङ्ग ह�न् भ�ने 
कुराको प�्ुयाई ंह�ने खालको व�तिुन� �माण पेस गनु�पन� 
दािय�वबाट पि�छन िम�दैन । वादी प�ले मागदाबी िलदैँमा 
िबनाआधार र �माण �ितवादीलाई थप सजाय गन� िम�ने 
पिन देिखदँनै । पीिडत के कुन खालको अपाङ्ग ह�न् भ�ने 
कुरा िमिसल संल�न �माणबाट पिु� ह�न आएको देिखदँनै । 
व�तिुन� �माणको सव�था अभाव रहेको देिख�छ । य�तो 
अव�थामा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(२) नं.बमोिजम वादी प�ले �ितवादीलाई थप ५(पाचँ) 
वष� कैदको सजाय ह�न िलएको मागदाबी प�ुन स�ने  
नदेिखने ।  

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारण स�ु 
बाजरुा िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी 
महलको ३ (क) नं.बमोिजम थप ५ वष� सजाय गन� गरकेो 
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फैसला सो हदस�म उ�टी भई ऐजनको ३(२) नं.बमोिजम 
१० वष� मा� कैद सजाय ह�ने र पीिडतले �ितवादीबाट 
�.१००००।- �ितपूित�समेत भराई िलन पाउने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७४ साल साउन १५ गते रोज १ शभुम् । 

३
स.�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-CI-०१०१, अशं, निवनकुमार िम� 
िव.च��शेखर िम�समेत 

पनुरावेदन अदालत जनकपरुको आदेशानसुार 
भई आएको िववािदत �ववासी घरज�गाको नापन�सा 
मचु�ुका अ�ययन गरी हेदा� न.नं.६ को ज�गा पनुरावेदक 
र �िमलादेवीको भोगमा रहेको उ�लेख भएको पाइ�छ 
भने न.नं.७ को घरज�गा �ितवादीम�येका अशोककुमार 
िम�को भोगचलनमा रहेको भ�ने न�सा सज�िमनमा ब�ने 
�यि�ह�ले लेखाई िदएको देिखयो । साथै गाउ ँ िवकास 
सिमितको काया�लय, बघचौडाको िमित २०७०।१।९ 
को िसफा�रसमा समेत सडकदेिख दि�ण अजयकुमार 
िम�देिख उ�र, च��शेखर िम�देिख पूव� र सडकदेिख 
पि�म यित चार िक�लािभ�को ज�गा लिलतकुमार िम�को 
भोगचलनमा रहेको बेहोरा िसफा�रस भई आएको देिख�छ । 
उ� त�यलाई पनुरावेदकले सबदु �माण पेस गरी अ�यथा 
�मािणत गन� सकेको पाइदँनै । न�सा मचु�ुकामा रोहवरमा 
रहेका पनुरावेदकले समेत न.नं.७ को घरज�गा �ितवादीको 
भोगमा नरही आ�नो भोगमा रहेको छ भनी लेखाउन सकेको 
देिखएन । नापी नभएको गाउ ँ�लकको घर ज�गाको �वािम�व 
िनधा�रण भोगका आधारमा ह�ने ह��छ । कुनै घर ज�गाको 
�वािम�वको िववाद उठेमा �थानीय िनकायको िसफा�रस 
एवम् िववािदत ज�गाका साधँ सिँधयारमा रहेका �यि�ह�ले 
�य� गरेको त�य �वािम�व िनधा�रणका आधार ह�ने 
ह��छ । पनुरावेदकले न.नं.७ को ज�गा आ�नो भनी दाबी गर े
पिन �यसलाई �माण�ारा पिु� गन� सकेको पाइएन । केवल 
पनुरावेदन िजिकरकै भरमा वादी दाबी प�ुने भनी ठहर गन� 
िमलेन । यसरी िववािदत �ववासी घर ज�गा स�ब�धमा 
भएको न�सा सज�िमनबाट न.नं.७ को ज�गा �ितवादी 

अशोक िम�को भोगमा रहेको �थािपत ह�न आएको 
ह�दँा उ� ज�गामा वादीको अंश हक कायम ह�ने भ�न 
िमलेन । तसथ� उ� न.नं.७ को घर ज�गास�म वादीको 
अंशहक नठहन� भनी पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसलाले वादीलाई अंश हकबाट वि�चत गरेको भनी 
वादीले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

िववेिचत आधार कारणबाट अदालतबाट 
भइआएको न�सा मचु�ुकाको न.नं.७ को घरज�गा ��यथ� 
अशोककुमार िम�को हकभोगिभ�को भ�ने पिु� ह�न 
आएको देिखदँा उ� ज�गासमेत वादीको अंश हक कायम 
ह�ने भनी स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
२०७०।९।२५ को फैसला सो हदस�म उ�टी गरी न.नं.७ 
को घरज�गामा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०७२।४।३१ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर : िवशाल खड्गी
इित सवंत् २०७५ साल असोज १७ गते रोज ४ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा.र मा.�या.�ी 
�काशकुमार ढंुगाना, ०७४-CI-१०९२, �ेडमाक�  
दता�स�ब�धी, सीए के.एन.मोदी िव. �दीपकुमार आँचिलया 

�ेडमाक� मा हकािधकार �ा� गन� �यसको दता�  
र �योग मह�वपूण� मािन�छ । दईु आधारलाई नै हालस�म 
�ेडमाक�  दता�को लािग िव��यापी आधार मािनदँै आएको 
दिेख�छ । एक रा��मा �ेडमाक�  दता� भएकै कारणले अक� 
दशेमा �यसले �वत: मा�यता पाउने अव�था ह�दैँन । हरके 
रा��ले �ेडमाक�  दता�का लािग आ-आ�नै कानून बनाएका 
ह��छन् । अ� रा��मा दता� भएको सपु�रिचत (well 
known) �ेडमाक� समेत स�ब� देशको कानूनअनसुार 
दता� भएपिछ मा� �यस दशेमा हकािधकार �ा� गन� 
लायक ह��छन् । पनुरावेदक तेजराम धरमपाल फम�को 
पनुरावेदन प�मा पे�रस महासि�धको कुरा उ�लेख 
गरेको देिख�छ, नेपालसमेत पे�रस महासि�धको प� 
रा�� भएकाले महासि�धको �यव�थालाई नेपालले 
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समेत अवल�बन गनु�पन� कुरामा अ�यथा भ�न िम�दैन, 
तर पे�रस महासि�धको धारा ६(१) मा सद�य रा��ले 
कानून बनाई �ेडमाक�  दता�का �ि�या र आधार िनि�त 
गन� स�दछन् (The Conditions for the filling and 
registration of trademarks shall be determined 
in each country of the Union by its domestic 
legislation.) भ�ने उ�लेख भएको देिखएबाट नेपालले 
�ेडमाक�  दता�का लािग दता�का �ि�या र आधार सिुनि�त 
गन� कानून बनाउन स�ने नै देिख�छ र बनाएको पिन 
पाइने । 

पनुरावेदक तेजराम धरमपालले RAJ NIWAS 
�ेडमाक�  दता�का लािग िमित २०७२।७।२३ मा उ�ोग 
िवभागमा आवेदन गरकेो दिेख�छ भने सो िमितभ�दा अगावै 
िमित २०७२।५।९ मा ��यथ� गणपित टोबाको �ा.िल.को 
तफ� बाट उ� RAJ NIWAS �ेडमाक� को दता� ग�रपाउ ँ
भनी उ�ोग िवभागमा िनवेदन परेको देिख�छ । पनुरावेदक 
तेजराम धरमपालले RAJ NIWAS �ेडमाक�  दता�को 
लािग ��यथ� गणपित टोबाको �ा.िल.ले उ�ोग िवभागमा 
िनवेदन िदएको िमितभ�दा पिछ िमित २०७२।७।२३ मा 
आवेदन िदएको र सो आवेदन िदएको िमितभ�दा धेरपैिछ 
मा� लेबनान र यएुईबाट RAJ NIWAS �ेडमाक�  दता�का 
�माणप�ह� �ा� गरकेो देिख�छ । यस�कार िमितगत 
िववरण र त�यगत अव�था हेदा�  पनुरावेदक तेजराम 
धरमपालले उ�ोग िवभागमा िनवेदन िददँाको िमित 
२०७२।७।२३ मा यएुई र लेबनानमा  िनजको नाममा 
RAJ NIWAS �ेडमाक�  दता�  भइसकेको अव�था देिखन 
आएन । �ेडमाक�  दता� �ि�यामा रहन ुर दता� �माणप� �ा� 
ग�रसकेको ि�थित ह�न ु फरकफरक कुरा ह�न् । कानूनले 
अ�य दशेमा �ेडमाक�  दता� भएकोमा �य�तो दता�का 
�माणप� साथै राखी उ�ोग िवभागमा दता�को लािग 
िनवेदन िदनपुन� �यव�था गरेपिछ सोबमोिजम �ेडमाक�  दता� 
भएको ह�नपुन� अिनवाय�ता देिख�छ । आवेदनमा उ�लेख 
गद�मा िवदेशबाट �ेडमाक�  दता�का �माणप� �ा� नभएको 
अव�थामा �य�तो �माणप� �ा� भएको िथयो भ�न िम�ने 
ह�दैँन । यसरी पनुरावेदक तेजराम धरमपालले िवदेश (यएुई 
र लेवनान) को �ेडमाक�  दता� �माणप� नभएकोलाई दता� 

�माणप� छ भनी ह�दैँ नभएको बेहोरा आवेदनमा उ�लेख 
गरी स�ुमा उ�ोग िवभागमा आवेदन गरकेो देिख�छ । 
जनु बेहोरा  पेटे�ट िडजायन र �ेडमाक�  ऐन, २०२२ को  
दफा २१ग को िवदेशमा दता� भएको पेटे�ट िडजायन र 
�ेडमाक� को �माणप� साथै राखी �ेडमाक�  दता�को लािग 
िवभागमा िनवेदन िदनपुन� भ�ने �प� कानूनी �यव�थाको 
अनकूुल रहेको देिखन नआउने ।

��तुत म�ुाका ��यथ� गणपित टोबाको �ा.
िल., क�पनी ऐन, २०६३ बमोिजम दता� भएको र िनजले 
RAJ NIWAS �ेडमाक�  वग� ३१ र ३४ अ�तग�त दता�का 
लािग पनुरावेदकले भ�दा पिहले िमित २०७२।५।९ 
मा उ�ोग िवभागमा आवेदन गरकेो देिख�छ । ��यथ� 
गणपित टोवाको �ा.िल.ले िदएको िनवेदनको आधारमा 
उ�ोग िवभाग र आ�त�रक राज� िवभागबाट िमित 
२०७३।५।१७ मा परी�ण उ�पादन अनमुित �ा� गरी 
RAJ NIWAS �ा�डको पान मसला उ�पादन गरी सोको 
कारोबारबाट आ�त�रक राज� िवभागलाई राज�समेत 
बझुाएको देिख�छ । यसरी ��यथ� क�पनीले पनुरावेदक 
फम�ले भ�दा पिहले नै RAJ NIWAS �ेडमाक�  आ�नो 
नाममा दता� गन�को लािग स�बि�धत िनकाय (उ�ोग 
िवभाग) मा िनवेदन िदई आिधका�रक िनकायबाट उ�पादन 
अनमुित �ा� गरी RAJ NIWAS �ा�डको पान मसला 
परी�ण उ�पादन गरी नेपाली बजारमा िब�� िवतरण स�ु 
गरेको देिख�छ भने पनुरावेदक प�ले ��यथ�ले उ�ोग 
िवभागमा िनवेदन गनु�अिघ नै सो RAJ NIWAS �ेडमाक�  
आ�नो नाममा अ�य देशमा दता�  भएको �माणप� ��ततु 
गन� सकेको देिखदैँन । यस अव�थाबाट RAJ NIWAS 
�ेडमाक�  पनुरावेदक तेजराम धरमपाल फम�को नाममा दता�  
ह�न स�ने कानूनी आधार नदेिखई उ� RAJ NIWAS 
�ेडमाक�  ��यथ� गणपित टोबाको �ा.िल.झापाको नाममा 
दता� ह�ने अव�था देिखने ।

पनुरावेदक र ��यथ�तफ� बाट पेस भएका 
त�यगत िववरणह�, Peris Convention को �यव�था, 
पेटे�ट िडजायन र �ेडमाक�  ऐन, २०२२ को  दफा २१ग 
लगायतका कानूनी �ावधान एवम् यस अदालतबाट 
�ितपािदत �याियक िस�ा�तसमेतका आधारमा मािथ 
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िविभ�न �करणह�मा ग�रएको �या�या र िववेचनाबाट 
��ततु म�ुामा अ�तरा� ि��य वग� ३४ अ�तग�त आवेदन 
नं.०५९१६६ बमोिजमको RAJ NIWAS �ेडमाक�  र 
वग� ३१ अ�तग�त आवेदन नं.०५९१६७ बमोिजमको 
RAJ NIWAS �ेडमाक�  गणपित टोवाको �ा.िल.झापाको 
नाममा दता�  ह�न नस�ने ठहर गरी उ�ोग िवभागबाट िमित 
२०७३।६।६ मा भएको िनण�य उ�टी गरी उ� दवैु वग�को 
RAJ NIWAS �ेडमाक�  ��यथ� गणपित टोवाको �ा.िल. 
झापाका नाममा दता� ह�ने ठहर गरी उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७४।२।१८ मा भएको फैसला कानूनस�मत 
िमलेको देिखदँा उ�च अदालत पाटनको उ� फैसला सदर 
ह�ने ठहछ�  । अ�तरा� ि��य वग� ३४ अ�तग�तको मेरो आवेदन 
नं.०५९९१४ बमोिजमको RAJ NIWAS �ेडमाक�  र वग� 
३१ अ�तग�तको मेरो आवेदन नं.०५९९१३ बमोिजमको 
RAJ NIWAS �ेडमाक�  मेरो नाममा दता� ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदक तेजराम धरमपाल फम�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना  
इित सवंत् २०७६ साल असार ९ गते रोज २ शभुम् । 
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्:
 § ०७४-CI-१०९१, �ेडमाक�  दता�स�ब�धी, सीए 

के.एन.मोदी िव.�दीपकुमार आँचिलया 
 § ०७४-CI-१०९३, �ेडमाक�  दता�स�ब�धी, सीए 

के.एन.मोदी िव.�दीपकुमार आँचिलया 
५

स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-०५६८, कत��य �यान, 
च��शेर राई िव.नेपाल सरकार 

घटना�थल लास जाचँ मचु�ुकाबाट समेत 
मतृक धनकुमार राईको छातीमा चोट लागेको र अनहुार 
सिु�नएको अव�थामा देिखएको, मतृकको टाउकोमा 
ग�भीर चोट लागेको कुरा िमिसल सलं�न मतृकको 
फोटाबाट समेत दिेखएको छ । �य�तै मतृकको लासको 
Autopsy Report हेदा�समेत लासको External 

Examination बाट 2x0.5 cm abrasion present in 
manubrium sternum.2x3 cm contusion present 
in Right side of scrotum चोट देिखएको अव�था छ 
भने internal examination बाट समेत the primary 
incision reveals an abdominal panniculus 
of 10 mm.There were no hemorrhages of 
the skin or subcutaneous tissues over the 
abdomen.All viscera of thoracic cavity were 
blood stained.Bilateral lung was congested.
Heart was normal in structure with clotted 
blood in chambers.All abdominal viscera were 
intact. Skull was opened layer by layer, 100 ml 
blood clot present in subarachnoid space in 
left temporo-parietal region. 5x5cm contusion 
present in left temporo-parietal region of left 
cerebral hemisphere and cause of death is 
subarachnoid hemorrhage due to blunt force 
injury भ�ने उ�लेख Autopsy Report बाट समेत 
मतृकको टाउको तथा शरीरको िविभ�न भागमा धार 
नभएको बोधो व�तबुाट चोट परी लागेको चोटको कारणले 
मतृकको म�ृय ु �वाभािवक नभई कत��यबाटै भएको भ�ने 
दिेखन आउने । 

खगे�� राई र िनरकुमार राईसमेतले गरकेो घटना 
िववरणमा �ितवादी च��शेर राईले सामा�य वादिववादमा 
र�ेमीटार बजारमा धनकुमार राईलाई कुटिपट गरकेोमा 
�थानीय मा�छेले छुट्याई िदएको र पनुः िनज �ितवादी 
च��शेर राईले धनकुमार राईकै घरमै गई िनघा�त कुटिपट 
गरी ग�भीर घाइते बनाएको कारण म�ृय ु भएको हो भनी 
लेखाइिदएको र सोही बेहोरालाई समथ�न एवम् पिु� गरी 
अदालतसमेतमा बकप� गरकेो देिखयो । �ितवादी च��शेर 
राइ�ले मतृक धनकुमार राईलाई र�ेमीटार ि�थत प�ुय 
र�ेमीको घर पसलमा ला�ी, मड्ुक�, घ�ुसीले कुटिपट गरी 
पिछ पनुः मतृकको घरमै गई मतृकलाई घो�याउने, कुटिपट 
गन� गरकेो िमिसल संल�न विण�त कागजात बेहोरासमेतबाट 
दिेखइरहेकोले मतृकलाइ� आफूले कुटिपट गरकेो भ�ने 
मौकाको बयान समथ�न ह�न आउछँ । �ितवादी च��शेर 
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राइ�ले मतृकको शरीरमा हात हाली कुटिपट गरकेो, अ�य 
कसैको चोट परकेो भ�ने नदेिखएको, स�ुमा र�ेमीटारमा 
कुटिपट गरकेोमा मतृकको घरमा समेत गई कुटिपट गरबेाट 
त�कालको �रस आवेशमा मा� कुटिपट गरकेो मा�न 
िम�ने नदेिखइ�  �यसरी फरक ठाउमँा भएको पटकपटक 
अ�वाभािवक कुटिपट गन� र अ�तत: सोही कुटिपटको 
कारणबाट म�ृय ु भएबाट �ितवादीले मतृकलाइ� साढुभाइ 
नाता भएकोले मतृकलाइ� स�झाउन बझुाउन मा� सामा�य 
कुटिपट गरकेो भनी गरकेो बयान एवम् िजिकर िव�सनीय 
देिखदैँन । मतृकले गरकेो �यवहारबाट �ितवादीलाइ� 
त�काल र�ेमीटारमा �रस उठेको �यसरी त�काल उठेको 
�रस शा�त भइसकेपिछ पिन पनु: मतृकको घरमा गई 
कुटिपट गरी �यान मारकेो देिखएबाट �यानस�ब�धीको 
१४ नं.आकिष�त ह�ने नदेिखने । 

र�ेमीटार तथा मतृकको घरमा समेत गई मतृकको 
शरीरमा हात हाली पटकपटक कुटिपट गरी मारकेो देिखदँा 
उ� काय� �यानस�ब�धीको ५ नं.मा उि�लिखत मािनस 
मला�ज�तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा�  केही भई कुनै 
मािनस मन� गएको अव�थाको वारदातसगँ ��ततु वारदात 
समान �कृितको नदेिखएबाट भिवत�यको वारदात भनी 
मा�न िम�ने अव�था नदेिखने ।

�ितवादीले मतृक धनकुमार राईलाई 
र�ेमीटारि�थत प�ुय र�ेमीको घर पसलमा ला�ी, मड्ुक�, 
घ�ुसीले कुटिपट गरपेिछ पनुः मतृकको घरमै गई 
मतृकलाई घो�याएको भ�ने �ितवादीको मौकाको बयान 
बेहोराबाट खलेुकोमा िमिसल संल�न कागजातबाट समथ�न 
एवम् पिु� भई �ितवादीले नै मतृकको शरीरमा फरकफरक 
ठाउमँा हात हाली कुटिपट गरकेो, अ�य कसैको चोट परकेो 
नदेिखएको, �यसरी मतृकलाई ला�ी, मड्ुक�, घ�ुसीले 
भकाभक कुटिपट एवम् घो�याउने काय� गदा�  उ� काय� 
गदा�  कुटिपटको कारण म�ृय ु ह�न स�छ भ�ने कुराको 
बेवा�ता गरी मतृकको सवंेदनशील अङ्गमा समेत कुटिपट 
गरकेो कारण मतृकको म�ृय ुह�न गएको देिखदँा �यान मान� 
मनसाय वा �यान मर ेमरोस् भनी बेवा�ता गरी संवेदनशील 
अङ्गसमेतमा बेपवा�ह कुटिपट गरी �यान मरमेा उ� काय� 
�यानस�ब�धीको महलको ५ नं. वा १४ नं.अ�तग�तको 

कसरु नभई सोही महलको १ र १३(३) नं.िवपरीतको 
दिेखन आएकोले सोही �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� 
ठह�याएको खोटाङ िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी इजलास 
ओखलढंुगाको फैसला िमलेकै दिेखन    आउने ।

मतृक र �ितवादी साढु दाइभाइ नाताको 
दिेखएको र िमिसल संल�न कागजातबाट घटना, वारदात 
र प�रि�थितको विण�त अव�थाको �ि�बाट �ितवादीले 
मतृकलाई मानु�पन� कारण देिखदैँन । पूव�योजना, तयारी 
एवम् मानु�पन� �रसइवीसमेत नभएको अव�थामा मतृक एवम् 
�ितवादी एकै गाउ ँ ठाउकँा िचनजान नातािभ�का �यि� 
रहेकोसमेतका आधारमा र�सी सेवन गन� मतृकले र�सीको 
नसामा गरकेा िझ�ँयाउने गरी गरकेो �यवहारबाट सामा�य 
कुटिपट गदा�  सोही चोटको कारण �यान मरकेो दिेखन 
आएकोले ऐनबमोिजमको सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गदा� चक� पन� र �ितवादी च��शेर राईलाई अ.बं.१८८ 
नं.बमोिजम कैद वष� ८ गदा�  पिन कानूनको मकसद पूरा ह�ने 
दिेखदँा �ितवादी च��शेर राईलाई अ.बं.१८८ नं.बमोिजम 
कैद वष� १० (दश) ह�ने गरी राय �य� गरकेो उ�च अदालत 
िवराटनगर, अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गाको रायस�म 
केही संशोधन भइ�  �ितवादी च��शेर राईलाई अ.बं.१८८ 
नं.बमोिजम कैद वष� ८(आठ) ह�न मनािसब देिखने ।

तसथ�, �ितवादी च��शेर राइ�लाइ� 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याएको खोटाङ िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।१२।२३ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठह�याएको उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी इजलास 
ओखलढुङ्गाको िमित २०७४।३।२६ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया 
इित संवत् २०७५ साल भदौ १९ गते रोज ३ शभुम् ।

६
स.का.म.ु�.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-CR-०५७६, कत��य �यान, 
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उिमत दमाई िव.नेपाल सरकार 
�ितवादी उिमता दमाइ�ले अदालतमा बयान गदा� 

िमित २०७१।३।२७ गते िबहानको रात ४:०० बजेको 
समयमा म आ�नै सतेुको कोठामा छोरा जातक आफँै 
ज�माएकोमा ब�चा ज�मदा अिलअिल ढुकढुक� मा� 
चलेको र केही समयपिछ उ� नवजात िशशकुो आफँै म�ृय ु
भएको भनी दाबीको कसरुमा इ�कारी रही बयान गरकेो 
देिखयो । तर िनज �ितवादी उिमता दमाईले मौकामा बयान 
गदा�  �ितवादी िवनोद प�रयारसगँ अवैध यौन स�पक� बाट 
रहन गएको गभ�बाट ज�मेको िजउदँो ब�चा मखु छोपी मारी 
�लाि�कमा पोको पारी मकैबारीमा लगी हातले खा�डो 
बनाई माटोले परुकेो भनी कत��य गरी मारकेो भनी सािबत 
भई बयान देिख�छ । मौकामा घटना िववरण कागज गन� 
शिम�ला सयुाल तथा िजतबहादरु म�ातीले �ितवादीको 
�ीमान् घरमा नभएको अव�थामा िवनोद दमाईसगँ अवैध 
यौन स�पक�  गरी गभ� बोक� सो जातक िजउदँो ब�चाको 
ज�मिदएको र ब�चा �न थालेपिछ अ�ले थाहा पाउने 
डरले मखुमा �लाि�कले छोपी मखु थनुी मकैबारीमा 
गाडेको कुरा सनुाएपिछ सो �थानमा गई हेदा�  लास 
देखेको भ�ने बेहोरा लेखाएको र अदालतमा उपि�थत 
भई सोही बेहोरालाई समिथ�त ह�ने गरी बकप� ग�रिदएको 
देिख�छ । शव परी�ण �ितवेदनमा “It is a dead body 
of liveborn male term baby and age of not 
more than 5-6 days” भनी उ�लेख भएबाट ब�चा 
मरकेो अव�थामा जि�मएको भ�ने दिेखदैँन । िजउदँो ब�चा 
ज�माइ� मारी बारीमा लगी गाडेको भनी कत��य गरी मारकेोमा 
�ितवादी उिमता दमाइ� मौकामा सािबती बयान गरकेोमा सो 
सािबतीलाइ� िमिसल संल�न शव परी�ण �ितवेदन तथा 
जाहेरी एवम् जाहेरवालाको बकप�, मौकामा कागज गन� 
शिम�ला सयुाल, िजतबहादरु म�ातीसमेतले मौकामा गरकेो 
कागज र िनजह�ले अदालतमा गरकेो बकप�समेतबाट 
समिथ�त भई �ितवादी उिमता दमाईको कत��यबाट नै 
जातक िजउदँो ब�चाको म�ृय ु भएको कुरा �थािपत ह�न 
आउछँ । िजउदँो ब�चा ज�माइ� मारी अपराधबाट ब�न 
बारीमा खा�टो खनी माटोले परुकेो देिखएकोले �यान मान� 
मनसायले गरकेो उ� काय� �यानस�ब�धीको १ र १३(३) 

नं.िवपरीतको देिखन आएकोले सोही �यानस�ब�धीको 
१३(३) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याएको 
स�ु खोटाङ तथा उ�च अदालत िवराटनगर, अ�थायी 
इजलास ओखलढंुगाको फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादी उिमता दमाइ�को लो�ने घरमा नभएको 
अव�थामा िवनोद दमाइ�सगँ अवैध स�पक�  गरी गभ� बोक� 
सो जातक िजउदँो ब�चाको ज�म िदएको र ब�चा �न 
थालेपिछ अ�ले थाहा पाउने डरले लोकल�जाबाट ब�न 
मारेको भ�ने मौकाको बयान देिख�छ । जातक ब�चा मारकेो 
दिेखए पिन बालकउपर इवीलाग सा�ँनका लािग कत��य 
गरेको नभई परप�ुषको अवैध शारी�रक स�ब�धबाट गभ� 
रहन गएको र गभ� बोकाउने परप�ुषले गिभ�णी मिहला तथा 
गभ�मा ब�चालाइ� आ�नो �वीकार गरी पालन पोषणसमेत 
नगरकेोसमेतका त�कालीन सम� प�रि�थित र भिव�यको 
अ�यौलता, समाजको ला�छनासमेतका लोकल�जाबाट 
ब�न ज�मेको छोरा जातकको ह�या गरकेो ि�थित र 
अव�थासमेत दिेखन आएकोले ऐनबमोिजमको पूरा सजाय 
गदा�  चक� पन� देिखएको र िनज �ितवादी उिमता दमाइ�लाइ� 
४ वष� कैद सजाय गदा�समेत कानूनको मकसद पूरा ह�ने 
दिेखन आएकोले अ.बं.१८८ नं.बमोिजम ४(चार) वष� कैद 
सजाय ह�न मनािसब देिखने ।  

तसथ�, िववेिचत आधार कारणसमेतबाट खोटाङ 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।१।२८ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको उ�च अदालत िवराटनगर, 
अ�थायी इजलास ओखलढंुगाको िमित २०७४।१।३१ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । कैदको हकमा 
िनज �ितवादी उिमता दमाइ�लाई अ.बं.१८८ नं.बमोिजम 
कैद वष� ४(चार) ह�ने । 
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७५ साल भदौ १९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
श�शेर ज.ब.रा, ०७३-WO-१३९०, उ��ेषण / परमादेश, 
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जुजुकाजी महज�न िव.उ�च अदालत पाटन, लिलतपुरसमेत 
��ततु म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 

िमित २०७२।११।५ मा भएको फैसलाउपर �ितवादी 
बाबकुाजी �े�को करारको प�रपालना ग�रपाउ ँभ�ने म�ुा 
िमित २०७३।४।२ मा उ�च अदालत पाटनमा दायर भई 
िमित २०७३।८।१६ मा िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठहरी फैसला भएको देिख�छ । जबिक सोही फैसलाउपर 
यी िनवेदक �ितवादीले िदएको ०७३-DP-१७७४ 
नं.को करारको यथावत प�रपालना ग�रपाउ ँ म�ुा िमित 
२०७३।५।१२ धरौटीमा दता� भई िमित २०७३।११।२६ 
मा पनुरावेदन दायरीमा दता� भएको दिेख�छ । यसरी 
िनजले िदएको पनुरावेदनप� पनुरावेदन दायरीमा दता� 
ह�नभु�दा अगािड नै सो म�ुाको अका� �ितवादी बाबकुाजी 
�े�ले िमित २०७३।४।२ मा दायर गरकेो ०७३-DP-
००२० नं.को करारको यथावत् प�रपालना ग�रपाउ ँम�ुा 
िमित २०७३।८।१६ मा िज�ला अदालतको िनण�य सदर 
ह�ने ठहरी फैसला भएको िमिसल संल�न सो फैसलाको 
�ितिलिपबाट देिख�छ । �ितवादी बाबकुाजी �े�ले 
िदएको पनुरावेदनमा िमित २०७३।८।१६ मा फैसला 
ह�दँा सो अविधस�म िनवेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
दायर गन� �याद पिन बाकँ� नरहेको र सो समयस�म िनज 
�ितवादीको पनुरावेदन दायरसमेत नभएको दिेखएको 
अव�थामा �ितवादी बाबकुाजी �े�को पनुरावेदनमा 
फैसला गन� अदालतलाई कुनै बाधा पन� देिखदँनै । �ितवादी 
बाबकुाजी �े�ले दायर गरेको पनुरावेदनमा उ�च अदालत 
पाटनबाट फैसला भइसके तापिन यी िनवेदकले िदएको 
पनुरावेदनमा उ�च अदालत पाटनबाट िमिसल संल�न 
कागज �माणको उिचत मू�याङ्कन भई कानूनबमोिजम 
फैसला ह�न स�ने अव�था िव�मान नै रहेकोले बाबकुाजी 
�े�ले िदएको पनुरावेदनमा उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७३।८।१६ मा कानूनबमोिजम भइसकेको फैसलालाई 
यस अदालतको असाधारण �े�ािधकारमाफ� त बदर 
ग�ररहन �यायोिचत नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट वादी 
त�रभाइ �े�समेत र �ितवादी िनवेदकसमेत भएको 
करारको यथावत् प�रपालना ग�रपाउ ँ म�ुामा काठमाड�  

िज�ला अदालतबाट िमित २०७२।११।५ मा फैसला 
भएप�ात् अका� �ितवादी बाबकुाजी �े�ले िदएको 
पनुरावेदनमा िनज िनवेदकको िमित २०७३।११।२६ मा 
पनुरावेदन दता� ह�नभु�दा अगािड नै िमित २०७३।८।१६ 
मा फैसला भएको र िनवेदक जजुकुाजी महज�नले िदएको 
पनुरावेदनमा उ�च अदालत पाटनबाट कानूनबमोिजम 
फैसला ह�न स�ने नै ह�दँा उ�च अदालत पाटनबाट िमित 
२०७३।८।१६ मा भएको फैसला बदर ग�ररहन परने । 
��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
इित संवत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
श�शेर ज.ब.रा, ०७४-RC-००४९, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव.छोटेल लामा 

�ितवादीले अदालतमा आरोिपत कसरुमा 
इ�कार भई बयान गर ेपिन ब�चाको म�ृय ुपानीमा डुबेको 
कारणबाट भएको देिख�छ । अनसु�धानको �ममा कागज 
गन� मािनसह�ले पिन नै �ितवादीले ब�चा खोलामा 
फालेको हो भनी लेखाइिदएका छन् । ब�चाको शव परी�ण 
गन� डा�टरले अदालतमा उपि�थत भई ब�चाको मखु, 
नाक, आमाशय तथा फो�सोमा फोहोर पानी देिखएकाले 
ब�चा डुबेर मरकेो हो भनी शव परी�ण �ितवेदनमा लेखेको 
हो भनी बकप� गरकेा छन् । यसबाट �ितवादीले ब�चालाई 
खोलामा फालेको त�यमा िववाद नह�ने । 

शव परी�ण �ितवेदनबाट ब�चाको म�ृय ु
डुबेको कारण भएको भनी दिेखएको छ । �ितवादीले 
आफूले परप�ुषसगँ गभ� बोकेको कुरा पिन �वीकार गरकेो 
दिेखएबाट िनज �ितवादीले अवैध �पमा गभ� धारण 
गरी ब�चा ज�माएको र लोकलाजबाट ब�नको लािग 
ब�चालाई राितको समयमा खोलामा फालेको देिखएकोले 
िनज �ितवादीसगँ सो ज�मेको नवजात िशशलुाई मानु�  
पन�स�मको आपरािधक कारण (Criminal Motive) 
रहेको दिेखयो । सो वारदातमा अ� कसैको संल�नता 
नभएको कुरा �ितवादीले नै आ�नो बयानमा लेखाएको 
र ब�चालाई िनजले नै खोलामा लगी फालेको कुरा 



10

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, असार - २

�वीकार गरकेोले िनजको कत��यबाट ब�चा मरकेो देिखन 
आयो । िनज �ितवादी छोटेल लामाको सो काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १८ नं.मा उि�लिखत कसरु 
भएकोले िनज �ितवादीलाई सोही महलको १३(३) 
नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय गन� गरी भएको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने । 

अब वारदात ह�दँाको प�रि�थितलाई िवचार गदा� 
वारदात ह�दाको अव�थामा िनज �ितवादीको उमेर २५ 
वष�को रहेको देिख�छ । िनज िववािहत भए पिन �ीमान् सगँ 
छु��एर बसेको र �ीमान् सगँको दा�प�य जीवनबाट ज�मेका 
२ स�तानको रखेदेख हेरिवचारसमेत िनजले नै गनु�  परकेो 
अव�था छ । २५ वष�को उमेरमा �ीमान् सगँ छु��एर 
बसेको अव�थामा परप�ुषसगँ शारी�रक स�पक�  भई गभ� 
रही ब�चा ज�मेको देिख�छ । हा�ो समाजमा परप�ुषको 
स�पक� बाट ब�चा ज�माएको काय�लाई अनैितक काय�को 
�पमा िलइएकोले लोकलाजबाट ब�नको लािग िनज 
�ितवादीले सो ब�चा ज�माई खोलामा फालेको देिखदँा 
िनज �ितवादीलाई मािथ उि�लिखत कानूनबमोिजम 
सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८८ नं.बमोिजम २ वष� कैद सजाय गदा� 
�यायोिचत ह�ने । 

तसथ� िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट 
�ितवादीले अवैध गभ�धारण गरी ज�माएको ब�चालाई 
खोलामा फालेको कुरा पिु� ह�न आएकोले �ितवादी 
छोटेल लामालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१८ नं.को कसरु गरकेोमा ऐजनको १३(३) नं.बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको ज�ुला िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालत 
सखु�त, ज�ुला इजलासबाट िमित २०७४।२।२९ 
मा  भएको फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने 
ठहछ�  । साथै िनज �ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय गदा� 
चक� पन� जाने देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
१८८ नं.बमोिजम २ वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�  
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित सवंत् २०७४ साल फागनु ३ गते रोज ५ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी केदार�साद 
चािलसे, ०७३-CR-१८३६, जबरज�ती करणी, 
टीकाराज सेढाई िव.नेपाल सरकार

��य�दश�को �पमा रहेका िवकाश सेढाइलेँ 
आफूले पीिडतलाई करणी ग�ररहेको देखेको म कराएपिछ 
िनज सो �थानबाट गएको भनी मौकामा र अदालतमा 
उपि�थत भई बकप�को �ममा समेत �प� �पमा 
भनेबाट पीिडतको बयान बेहोरामा शङ्का गनु�पन� 
अव�था देिखदँनै । साथै जाहेरवालासमेत अदालतमा 
उपि�थत भई पीिडतउपर जबरज�ती करणीको अपराध 
भएको भनी बकप� ग�रिदएकोसमेतका अव�था हेदा�  
पनुरावेदक / �ितवादीले १४ वष� नपगेुक� नाबािलकाउपर 
जबरज�ती करणीको अपराध गरकेो देिखएकाले ��ततु 
अपराध जबरज�ती करणीको उ�ोग ह�न स�ने भ�ने यस 
अदालतको िमित २०७४।४।१५ को झगिडया िझकाउने 
आदेशसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

जबरज�ती करणी गरकेो कुरा कोही कसैलाई 
भनेमा मा�रिद�छु भनी पीडकले डर�ासमा परेकाले त�ु�त 
पीिडत बािलकाले उ� वारदातबार ेकसैलाई नभनेको ह�दँा 
त�ु�तै जाहेरी नपरकेो र पीिडतको �वा��य परी�ण ह�न 
नसकेको अव�था देिख�छ । यसरी पीडकले ध�क� िदएको 
कारण त�ु�त जाहेरी नपरकेो र वारदात ह�ने िबि�कै 
�वा��य परी�ण ह�न नसकेको अव�थालाई तक� पूण� 
र िववेकपूण� ढंगबाट िवचार नगरी पीिडतको �वा��य 
परी�णमा यथे� �माण भेिटएन भनी याि��क �पबाट 
मा� घटनालाई हेरी अ�य बयान तथा प�रि�थितबाट 
जबरज�ती करणी भएको देिखएको अव�थामा पीडकलाई 
उ�मिु� िदन ु�यायोिचत र कानूनस�मत समेत नह�ने ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
दहेाय ३(२) हेदा� १० देिख १४ वष�स�मको बािलकालाई 
जबरज�ती करणी गन�लाई ८ देिख १२ वष�स�म कैद सजाय 
ह�ने देिख�छ भने ऐ.महलको देहाय १० मा जबरज�ती 
करणीमा परके� पीिडत मिहलालाई अदालतले पीडकबाट 
मनािसब �ितपूित� भराइिदन ुपन� �यव�था भएको र सोही 
कानूनी �यव�थाअनसुार पनुरावेदन अदालत पोखराले 
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पनुरावेदक / �ितवादीलाई ८ वष� कैद सजाय गरी िनजबाट 
�.२५,०००।- �ितपूित� पीिडतलाई भराइिदने गरी गरकेो 
फैसलालाई अ�यथा भ�न मनािसब नदेिखने ।

तसथ�ः मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कानूनी �यव�थासमेतबाट पनुरावेदक / �ितवादीले 
१४ वष� नपगेुक� नाबािलकाउपर जबरज�ती करणीको 
अपराध गरकेो देिखएकाले ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत पोखराबाट िमित २०७२।८।६ मा पनुरावेदक / 
�ितवादीलाई ८ वष� कैद सजाय ह�ने र िनज �ितवादीबाट 
पीिडतले �.२५,०००।- �ितपूित� भराई िलन पाउने ठहर 
गरी भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७५ साल जेठ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६९-CI-०७८९, िनषेधा�ा 
/ उ��ेषण / परमादेश, सािव�ी लामा (राना) िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, बाँकेसमेत 

�हरी काया�लयज�तो रा��को मह�वपूण� िनकाय 
र ऐ.काया�लयका िज�मेवार पदािधकारीबाट िनवेदकको 
िव��मा कुनै िकिसमको उजरुी नपरकेो र कुनै िकिसमको 
कागज नबनाएको भ�ने �प� जवाफ रहेको पाइयो । यस 
अव�थामा पनुरावेदक / िनवेदकले दाबी गरकेो कागज रहे 
भएको भनी अनमुान गनु�  िववेकपूण� दिेखदैँन । उ� कागजको 
अि�त�व नै नरहेको स�दभ�मा सो कागज बदर गनु�  र सोको 
न�कल िदन ु भनी उ��ेषण र परमादेशको आदेश जारी 
गनु�पन�  औिच�य रहदँनै । िज�ला �हरी काया�लयले प�ाउ 
गरी कागजसमेत गराएको छैन भ�ने अव�था देिखदँा सोही 
िवषयमा उ� काया�लयले पनुरावेदक / िनवेदकलाई प�ाउ 
गन� र थ�ुनेलगायतका काय� गन� आशङ्काको िव�मानता 
नरहेकोले पनुरावेदन अदालतबाट भएको आदेश अ�यथा 
देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषण परमादशे तथा िनषेधा�ाको आदशे 
जारी ग�ररहन परने, िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भनी 

पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित २०६९।४।३१ 
मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ९ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CI-०३५९, परमादेश, 
गणेशबहादुर थापा �े�ी िव.योगे�� सहनी 

��तुत म�ुाको स�दभ�मा �रट िनवेदक योगे�� 
सहनीलाई राह�ल िसंघािनयाको जाहेरी परबेमोिजम प�ाउ 
गरी अनसु�धान �ि�या स�ु भइसकेको र अदालतबाट 
कत��य �यान म�ुाको अनसु�धानको लािग भनी पटकपटक 
गरी २२ िदनस�म �याद थप भइसकेको पिन देिख�छ । 
२२ िदन �याद थप ग�रसकेको म�ुामा अनसु�धान टंुगो 
नलगाई पिहले दायर रहेको म�ुामा िनजलाई अदालतमा 
पेस ग�रएको र पपु��को लािग थुनामा गएको कारण 
दखेाई अनसु�धान र अिभयोजन काय�लाई िबनािन�कष� 
थाती राखेको देिखयो । कुनै म�ुाको अनसु�धान �ार�भ 
भएको छ भने सो अनसु�धान समयमै तािक� क िन�कष�मा 
प�ुनपुछ�  । सो कुरा िविधको शासनअनकूुल ह�ने । 

कुनै कसरुमा अनसु�धान स�ु भई अदालतबाट 
�याद थपसमेत गरी �ि�या अगािड बढाइसकेपिछ 
कानूनबमोिजमको कुनै यिु�सङ्गत कारण नभई अनसु�धान 
तथा अिभयोजन काय�लाई कुनै टंुगोमा नप�ुयाई �थगन 
गनु�लाई िविधको शासनअनकूुलको काय� मा�न िम�दनै । 
पीिडत �यि�ले आ�नो अिधकारको लािग उपचार माग 
गनु�  �वाभािवक देिख�छ । उसले पिन समयमा �याय �ा� 
गन� पाउन ुपछ�  । �व�छ सनुवुाइको हक पीिडतलाई पिन 
ह��छ । �व�छ सनुवुाइिभ� शी� सनुवुाइ पिन पछ�  । यहा ँ
अक� म�ुामा �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
सजाय ह�ने गरी फैसला भइसकेकोले ��ततु म�ुासगँ 
स�बि�धत राह�ल िसंघािनयाको जाहेरीले परकेो कत��य 
�यान म�ुामा हद�याद नला�ने र जिहले पिन अिभयोगप� 
दायर गन� पाइ�छ भ�ने तक�  गरी त�कालै अनसु�धान र 
अिभयोजन गन� आव�यक नरहेको भ�ने पनुरावेदक �हरी 
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काया�लयको िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।
अतः िववेिचत आधार, कारणबाट राह�ल 

िसंघािनयाको जाहेरी परी सोबमोिजम प�ाउ परकेा 
�ितवादी �रट िनवेदक योगे�� सहनीउपर अदालतबाट 
�याद थपसमेत भइसकेकोमा अिनि�त हालस�म 
अनसु�धानलाई थाती राखी कुनै टंुगोमा नपगेुको देिखदँा 
अिवल�ब अनसु�धान काय� पूरा गरी कानूनबमोिजम 
गनु�  गराउन ु भनी िज�ला �हरी काया�लय, धनषुाका 
नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुबाट िमित २०७१।५।३ मा भएको आदशे 
मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख ९ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CI-०८२९, िनषेधा�ा, 
�ह��छेबहादुर शाहीसमेत िव.रामबहादुर ख�ी 

िमिसल सलं�न भ�परु िज�ला अदालतमा 
पेस गरकेो तामेलदारको �ितवेदनबाट िवप�ीह�लाई 
अ.बं.११० बमोिजम नै रीतपूव�क �याद तामेल भएको 
देिख�छ । नेपालको संिवधानको धारा १२६(२)  ले 
अदालतको आदेश वा िनण�यको सबैले पालना गनु�पन� 
�यव�था गरकेो छ । अदालतबाट भएको आदशेबमोिजम 
�यादिभ� िलिखत जवाफ पेस गनु�  सबैको दािय�व ह�न 
आउछँ । यहा ँ अदालतबाट जारी भएको �याद रीतपूव�क 
तामेल भएको अव�थामा समेत िवप�ीह�ले िलिखत 
जवाफ निदई �याद गजुारी बसेको देिखदँा िवप�ीह�ले 
िनवेदकको िनवेदन बेहोरालाई ख�डन गन� सकेको अव�था 
नदेिखने ।

भ�परु िज�ला अदालतबाट िमित २०६३।९।२ 
मा भएको िमलाप� िनवेदकका प�रवारका सद�यह�िबच 
भएको भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� , उ� 
िमलाप�को बेहोरामा भ�परु िज�ला िठमी नगरपािलका 
वडा नं.१४ को िक.नं.३४१ र ३४२ का ज�गाह� 
िनवेदकको हक �वािम�वमा रहेको र उ� ज�गाको पूव�मा 
गोरटेो बाटो र दि�णमा १२ िफटे मोटर बाटो रहे भएको 

भनी �प� �पमा उ�लेख भएको देिख�छ । उि�लिखत 
िक.नं.को ज�गा िनवेदकको �वािम�वमा रहेको र उ� 
ज�गामा िनवेदकले घर िनमा�ण गरी बसोबास गरी आएको 
त�यलाई  पनुरावेदक / िवप�ीह�ले समेत �वीकार गरकेो 
दिेख�छ । उ� घर िनमा�ण गदा�  िनवेदकले �थानीय �वाय� 
शासन ऐनबमोिजम म�यपरु िठमी नगरपािलकाबाट न�सा 
पास नगरकेो भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� , िमित 
२०६३।९।२ को िमलाप�बमोिजम िनवेदकको घर �मािणत 
गरेको र नगरपािलकाको िनयमानसुार न�सा पास गन�को 
लािग �मािणत गरी म�यपरु िठमी नगरपािलका ११ नं.वडा 
सिमितको काया�लयको च.नं.१४६ िमित २०६४।३।५ को 
प�बाट िसफा�रस ग�रएको दिेखएबाट न�सा पासको लािग 
�ि�या अगािड बढाएको दिेखएको अव�थामा पनुरावेदक / 
िवप�ीह�को उ� भनाइ िव�वसनीय नदेिखने ।

परापूव�कालदिेख साव�जिनक �पमा आवतजावत 
गन� गरकेो बाटो सोही �योजनको लािग यथावत् �पमा 
उपभोग गन� पाउने नै ह��छ । िनवेदकले आवतजावत 
गन� गरकेो बाटो र मोटर बाटो कसैले रो�न पाउने 
ह�दँैन । िवप�ीह�ले िनवेदकले दाबी गरकेो िनकास बाटो 
रो�न स�ने आशङ्का रहे भएको ि�थितमा पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िवप�ीह�को नाउमँा िनषेधा�ा जारी 
ह�ने गरी भएको आदेश अ�यथा दिेखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट भ�परु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६३।९।२ मा भएको िमलाप�मा 
उि�लिखत भ�परु िज�ला िठमी नगरपािलका वडा नं.१४ 
मा पन� िनवेदकको नाममा दता�  रहेको ज�गाको पूव�तफ� को 
गोरटेो बाटो तथा दि�णतफ� को १२ िफटे मोटर बाटोको 
िनकास ब�द नगनु� नगराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०७०।३।१९ मा भएको आदेश िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ९ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसंह राउत, ०७४-WH-००८८, ब�दी��य�ीकरण, 
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सिबना तुलाधर मुिखया िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
धािदङसमेत

कितपय म�ुामा नगदै धरौटी माग गदा�  प�को 
आिथ�क अव�थातफ�  पिन िवचार प�ुयाउन ुपन� ह��छ भने 
ठूलो रकम नगदै माग गदा�  प�ले दािखल गन� नसक� थुनामै 
ब�न ुपन� र रकमको जोहो पिन गन� नस�ने भई �ितपूित� 
िदलाउनेलगायतको उ�े�यसमेत िन��भावी ह�न स�ने 
स�भावनातफ�  पिन िवचार प�ुयाउन ु�ेय�कर ह�न जाने ।

िनवेदक �ितवादीले आदेशबमोिजमको रकम 
त�काल नगद ै दािखल गन� स�ने नदेिखएको स�भावना 
ह�दँाह�दैँ पिन अ�यिधक मा�ाको नगदै धरौट माग गनु� 
प�को लािग चक� पन� जाने भई अ��य� �पमा थुनामा नै 
राखेसरह देिखन जाने ।

सवारी दघु�टनाका पीिडत प�लाई उपचार खच�, 
घा खच� तथा �ितपूित�लगायतको रकम भराइिदने अिधकार 
�मखु िज�ला अिधकारीलाई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६३(२) ले �दान गरकेो 
अव�थामा उ� ना.६ ख.१४६७ नं.को बसका या� ु
तथा मतृकका आफ�तलाई �ितपूित�लगायतको रकम 
उपल�ध गराउने गरी िज�ला �शासन काया�लयमाफ� त 
भएको �यास सा�दिभ�क नै दिेखए पिन िज�ला �शासन 
काया�लयले िनवेदकउपर थुनछेक आदेश गदा� के कुन 
कानूनको �योग गरी िनवेिदकाबाट नगदै धरौटी माग गन� 
आदेश गरकेो हो भ�ने कुरा आदेश बेहोराबाट ख�ुन आएको 
देिखदैँन । �यसरी �प� आधार र �माण नखलुाई भएको 
आदेशलाई कानूनअन�ुपको आदेश मा�न िम�ने 
नदेिखने ।

िनवेदक �ितवादीउपर धािदङ िज�ला �शासन 
काया�लयबाट थनुछेक आदेश ह�दँा कुन ऐनको कुन 
दफाअ�तग�त नगदै धरौटी मािगएको हो भ�ने उ�लेखै 
नगरी मलुकु� ऐन, अ.बं.१२१ नं.बमोिजम थनुवुा पजु� िदई 
थनुामा रा�न पठाउने गरी भएको आदेश र उ� आदशे 
बे�रतको नदेिखदँा प�रवत�न ग�ररहन ु परने भनी सदर 
गन� गरी धािदङ िज�ला अदालतबाट २०७४।१२।२ मा 
भएको आदेशलाई कानूनअन�ुपको आदेश मा�न िम�ने 
देिखएन । यसरी कानूनिवपरीतको आदशेबाट कसैलाई 

थनुामा रा�ने काय�बाट संिवधान�द� मौिलक हक एवम् 
वैयि�क �वत��ताको अपहरण ह�न जाने ।

धािदङ िज�ला �शासन काया�लयले 
िनवेदकउपर के कुन ऐनको कुन दफाअ�तग�त धरौटी 
मािगएको र सो िदन नसकेबापत थनुामा रा�न पठाएको 
हो भ�ने कुरा नै �प� नगरी थनुामा रा�न पठाएको काय� 
कानूनअन�ुपको आदेश नभएको भ�ने पिु� भइसकेको 
अव�थामा सोही आदशेबमोिजम िनवेदक �ितवादीलाई 
थनुामा रा�न पठाउने गरी भएका प�ाचारह�समेत 
कानूनस�मत मा�न िम�ने नह�दँा उ� कानूनिवपरीतको 
आदेशलाई उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । 
यसरी िनवेिदकालाई थुनामा रा�ने गरी भएको आदेश नै 
बदर भइसकेको अव�थामा िनजलाई थुनामा रािखरहन 
निम�ने ह�दँा िनवेिदकालाई थुनाम�ु गरी �प� कारण र 
कानूनी आधारसमेत खलुाई �रट िनवेिदकाको हकमा पनु: 
आदेश गनु�  भनी िज�ला �शासन काया�लय, धािदङको 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : सभुाशच�� दाहाल 
इित संवत् २०७५ साल जेठ ७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं२

१
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०७३-CI-०८२४, िनषेधा�ा, 
�ा�रका�साद नेपाल िव. िज�ला पा�पा तानसेन 
नगरपािलका काया�लय, पा�पासमेत 

िनवेदक �ा�रका�साद नेपालले साव�जिनक 
खाली टहरोमा सटर बनाउदँा मसमेतका नाग�रकह�लाई 
मका� पन�, सवारी साधनह� पािक� ङ गन�को लािग ख�ुला 
ठाउ ँ नह�नेलगायतका सम�याह� िसज�ना ह�ने भएकोले 
साव�जिनक हक वा सरोकार िनिहत रहेको भ�नेसमेत 
आधारमा ��ततु िनवेदन प� दायर गरकेो दिेख�छ । 
िनवेदकले िवप�ीह�ले उ� �थानमा पखा�ल लगाउने 
काय�मा साव�जिनक सरोकारको िवषय िनिहत रहेको र 
साव�जिनक हकमा आघात पगेुको भनी िजिकर िलएको भए 
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तापिन नगरपािलकाको योजना तजु�मा बैठक एवम् वडा 
भेला, बोड� बैठक, नगरप�रषदक्ो िनण�यसमेतको आधारमा 
सरोकारवाला नाग�रकह�को �यापक सहभािगतामा उ� 
काय� गन� िनण�य भएको दिेख�छ । यसरी सरोकारवाला 
नाग�रकह�को �यापक सहभािगतामा िनजह�को 
सहमितबमोिजम नै साव�जिनक �योजनको लािग गन� 
लािगएको र पिहलेकै सरंचनािभ� रहेर गन� लािगएको 
कामबाट िनवेदकलगायत अ�य नाग�रकह�लाई आघात 
प�ुने आशङ्काको अव�था मा�न िम�ने नदेिखने ।

उ� ज�गामा सािबकमै टहरो रहेको र उ� टहरोको 
मिुन रहेको खाली �थानलाई सव�साधारण नाग�रकह�ले 
िविभ�न काय�मा �योग गन� गरकेो भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । यसरी उ� �थानमा पिहला नै टहरो बिनसकेको 
त�यलाई िनवेदक �वयम् ले आ�नो िनवेदनमा �वीकार 
गरकेो पाइ�छ । �यसैगरी िवप�ी नगरपािलकाको िलिखत 
जवाफ तथा िमिसलसाथ सलं�न नगरपािलकाको योजना 
तजु�मा बैठक एवम् वडा भेला, बोड� बैठक, नगरप�रषदक्ो 
िनण�यमा” िवशालबजार मालपोत काया�लय अगािडको ��ट 
रहेको �थानमा भवन िनमा�ण” गन� भ�ने उ�लेख भएकोबाट 
िनवेदकले दाबी िलएको �थानमा यसअगािड नै संरचना 
(��ट) िनमा�ण भइसकेको देिख�छ । �थानीय �वाय� 
शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ मा नगरपािलकालाई 
तोिकएको काम, कत��य र अिधकारअ�तग�त सामदुाियक 
भवन तथा िव�ाम गहृ बनाउने तथा नगरपािलका �े�को 
ऐलानी तथा सरकारी पत� ज�गाह�को सरं�ण गन�, 
नगरपािलका �े�को िवकासस�ब�धी अ�य कामह� गन� 
गराउने, नगरपािलकालाई आयआज�न ह�ने सहकारी, 
औ�ोिगक तथा �यावसाियक काय��म िनजी �े�को समेत 
लगानीमा स�चालन गन� �ो�सािहत गन� गराउनेसमेतका 
काम, कत��य र अिधकार तोिकएको देिख�छ । यस स�दभ�मा 
नगरपािलका �े�िभ� रहेको साव�जिनक ज�गामा अगािड 
नै बनेको संरचना (��ट) लाई �यवि�थत गरी �यि�गत 
अित�मणबाट सरं�ण गन� सो �े�अ�तग�तका िविभ�न 
काया�लय, समदुायसमेतको �ितिनिधह�को योजना तजु�मा 
बैठक एवम् वडा भेला, बोड� बैठक तथा नगरप�रषदस्मेतको 
िनण�यबमोिजम स�प�न ह�न लागेको काय�बाट िनवेदकको 

कानूनी हकमा आघात पन� आशङ्काको िव�मानता रहेको 
नदेिखने ।

अतः िववेिचत कारण र आधारमा िवप�ीको 
काम कारबाहीबाट िनवेदकलाई नाग�रक अिधकार ऐनले 
�द� गरकेो कुन हक अिधकारमा आघात पगेुको भ�ने 
�प� नभएको �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ ले 
नगरपािलकालाई तोकेको काम, कत��य र अिधकारको 
अधीनमा रही नगरपािलकाबाट भएका िनण�यह�बमोिजम 
ह�न लागेको काय�बाट िनवेदकको कानूनी हकमा आघात 
प�ुने आशङ्काको िव�मानता नरहेको तथा सरोकारवाला 
नाग�रकह�को �यापक सहभािगतामा ग�रएको 
िनण�यबमोिजम उ� िनण�य ग�रएकोले साव�जिनक हकमा 
कुनै असर पन� आशङ्का नदेिखदँा स�ु पा�पा िज�ला 
अदालतको आदेशलाई उ�टी गरी ��ततु िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०७३।१।८ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा.र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०७३-CI-०९४७, िनषेधा�ा, 
उ�वल�साद भ�डारी िव.भ�बहादुर गु�ङ 

��तुत म�ुामा िनवेदक उ�वल भ�डारीको 
िवप�ीम�येका भ�बहादरु ग�ुङसगँ क�पनी स�चालनको 
स�दभ�मा आपसी लेनदेनको िवषय रहेको र सो िवषयमा 
परकेो उजरुीको आधारमा रकम ितन� बा�य पान� गरी 
कामकारबाही गन� आशङ्काको िव�मानता रहेको भनी 
िनषेधा�ाको आदेशको माग गरकेो देिख�छ । िवप�ी �हरी 
काया�लयलाई दईु प�को आपसी लेनदेनको िवषयमा 
उजरुी िलने तथा सोको काया��वयनको �ममा �यि�लाई 
प�ाउ गन�, उजरुीबमोिजमको रकम िदलाइिदने, कागज 
गराउनेलगायतको काम कारबाही गन� अिधकार नरहेकोमा 
कुनै िववाद छैन । य�िप ��ततु म�ुाको स�दभ�मा 
िवप�ीह�को िलिखत जवाफको अ�ययन गरी हेदा�  
िनवेदकले समेत साझेदार भनी �वीकार गरकेा भ�बहादरु 
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ग�ुङले िनवेदकले �.२८,८०,०००।- ठगी गरी आफूलाई 
हािन नो�सानी पारकेो भनी आव�यक कारबाहीको लािग 
जाहेरी दरखा�त िदएको र जाहेरी दरखा�त परपे�ात् 
अनसु�धानको �योजनको लािग िनवेदकलाई खोजी गरकेो 
देिख�छ । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ अनसुार 
ठगीज�य कसरु नेपाल सरकार वादी ह�ने म�ुा भई यसको 
अनसु�धान गन� काय� �हरीको हो । िनवेदकको िव��मा 
ठगीज�य कसरु गरकेो भनी जाहेरी दरखा�त परकेो र 
सोको स�ब�धमा अनसु�धान गन�को लािग �हरीले खोजी 
गरकेो काय�लाई अ�यथा मा�न ु पन� अव�था नदिेखने । 
िनवेदकले आफू र भ�बहादरु ग�ुङको िबचमा लेनदेन 
कारोबार भएको भनी िजिकर िलएको स�ब�धमा िवचार 
गदा�  िनवेदक र िवप�ी भ�बहादरु ग�ुङको िबचमा भएको 
कारोबार यथाथ�मा ठगी हो वा िवश�ु लेनदेनको िवषय हो 
भ�ने कुरा अनसु�धानप�ात् मा� टुङ्गो ला�ने िवषय भएको 
ह�दँा िवप�ी �हरी काया�लयको अनसु�धान गन� अिधकारमा 
ह�त�ेप ह�ने गरी अदालतबाट कुनै �कारको आदेश जारी 
ह�न ुमनािसब ह�दैँन । िनवेदकको मागबमोिजम िनषेधा�ाको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदिेखने ।

अतः िववेिचत कारण र आधारमा िनवेदकको 
िव��मा ठगी म�ुाको जाहेरी परकेोमा सो स�ब�धमा 
अनसु�धान गन�को लािग िवप�ी �हरी काया�लयले िनज 
िनवेदकलाई खोजी गरकेो देिखएको र कानूनबमोिजम 
अनसु�धान गन� पाउने सािधकार िनकायबाट अनसु�धान 
गन� काय�ले िनवेदकको कुनै पिन हक अिधकारमा आघात 
पन� अव�था नदेिखदँा  िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी 
नगरी �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७३।४।१९ को फैसला 
िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित सवंत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा.र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-CI-०२७१, ०४६१, 
लेनदेन, रचना गौचन िव.धम�बहादुर च�द, धम�बहादुर च�द 

िव. रचना गौचन
िमित २०६४।१२।५ मा पनुरावेदक 

वादी र ��यथ� �ितवादीिबच िलखत भएको भ�ने 
िमिसल संल�न उ� िलखत कागजको �ितिलिपबाट 
दिेख�छ । उ� िलखतबमोिजम �ितवादीले पनुरावेदक 
वादीसगँ िविभ�न िमितमा गरी ज�गामा �.२३,००,०००।- 
रकम िलएको र सोअनसुारको रकम भ�ुानीका लािग 
िस�ाथ� ब�क िलिमटेड कप�रेट अिफस कमलादीका 
िविभ�न चेकबाट भ�ुानी ह�ने गरी चेक िदएको र सो चेक 
बाउ�स भई उ� रकम भ�ुानी ह�न नसकेमा ऋणीको 
नाममा रहेका िविभ�न िक�ा ज�गाह� पनुरावेदक वादीका 
नाममा राजीनामा पास ग�रिदने भ�ने सत� रहेको भ�ने 
दिेख�छ । सत�बमोिजम उ� रकम ��यथ� �ितवादीले वादीलाई 
नितरकेो भ�ने आधारमा ��ततु म�ुा दायर ह�न आएको 
पाइयो । उ� िमित २०६४।१२।५ को िलखत हेदा�  �याजको 
स�ब�धमा केही खलुाएको पाइएन । सावा ँ रकम ��यथ� 
�ितवादीबाट वादीले भरी पाउने गरी फैसला भएको भ�ने 
मा� आधारमा िलखतमा नै �याजको स�ब�धमा कुनै कुरा 
उ�लेख नभएको अव�थामा �याजसमेत वादीले भरी पाउन ु
पछ�  भनी अथ� गन� िम�ने नदेिखदँा �याजसमेत भ�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

करकापबाट कागज गराएको भनी परकेो करकाप 
म�ुामा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी भएको फैसला 
अि�तम भएको अव�थामा सो िलखतबमोिजमको दािय�व 
पनुरावेदक �ितवादीले िनवा�ह गनु�पन� नै देिखयो । करकाप 
म�ुाबाटै सो िलखतको आिधका�रकता स�ब�धमा �माण 
बझुी उ� िलखतले कानूनी मा�यता पाउने गरी िनण�य 
भई सो िनण�य अि�तम भई बसेको अव�थामा उ� िमित 
२०६४।१२।५ को िलखतलाई मा�यता िदन निम�ने 
भनी पनुरावेदक �ितवादीले िलएको पनुरावेदन िजिकर 
आफँैमा खि�डत भएको देिखदँा सो िलखतबमोिजम 
�ितवादीले वादीलाई ितनु�  बझुाउन ुपन� रकम �ितवादीबाट 
वादीले भ�रपाउने ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः िववेिचत त�य एवम् �माणबाट वादी 
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दाबीबमोिजम सावा ँ �याज भराई नपाउने गरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।१।२५ मा 
भएको फैसलालाई उ�टी गरी कागजमा �याज उ�लेख 
नभएबाट वादीले सावा ँ रकमस�म �ितवादीबाट भराई 
िलन पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०७१।२।४ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित सवंत् २०७४ साल माग� ७ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CI-०४१७, करारबमोिजम 

दािय�व पूरा ग�रपाउ,ँ धम�बहादुर च�द िव. रचना 
गौचन भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

४
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा.र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६६-CI-०३९२, दता� 
बदरसमेत, ल�मण उलकसमेत िव. गुठी सं�थान के��ीय 
काया�लय, िड�लीबजार काठमाड�समेत

िमिसल संल�न �ी ५ को सरकारतफ�  गठुी लगत 
जाचँ अड्डाले १९९२ सालमा खडा गरकेो घर पसल 
गठुीको लगत हेदा�  उ� गठुी राजगठुीमा दता�  भएको र सो 
ज�गामा िनिम�त स�ल िशविलङ्ग दवे�थल रहेको स�ल 
घर भएको दिेख�छ । सोही लगतबाट दाबीको घर स�ल 
यी पनुरावेदकह�को बाजे ह�रकृ�ण उलकसमेतलाई 
बहाल ितरी भोगचलन गन� िदएको भ�ने दिेख�छ । दाबीको 
घर पनुरावेदकह�ले आ�नै खच�मा �वयम् ले िनमा�ण 
गरकेो भ�ने िजिकर �मािणत ह�नसकेको पाइएन । नापी 
काया�लय, भ�परुबाट �ा� िफ�डबकु उतारबाट ियनै 
पनुरावेदकह�को िनवेदनका आधारमा दाबीको घरह� 
२०४२ सालमा नापी ह�दँा दता�वालको नाम वष� ब�धन 
गठुी रहेको र संर�कमा ियनै पनुरावेदकह� तलुसीभ� 
उलक, ल�मण उलक र रामह�र उलकको नाम उ�लेख 
भई �ववासीमा दता�  भएको देिखने । 

देव�थल रहेको दाबीको ज�गामा भएको 
घरह� पनुरावेदकह�ले आ�ना नाउमँा नापी गराएको 
काय� बदर गरी गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को कानूनी 

�यव�थाबमोिजम सािबकबमोिजम गठुीकै नाउमँा मा� 
दता� ह�ने ठह�याएको गठुी स�ंथान काया�लयबाट भएको 
िमित २०६२।४।२६ को िनण�य सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनािसब देिखदँा सो 
फैसला उ�टी ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदकह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, देव�थल रहेको सािबक गठुीको ज�गा 
गठुी सं�थान ऐनबमोिजम गठुीको नाउमँा मा� दता�  ह�ने गरी 
गठुी स�ंथान के��ीय काया�लयबाट िमित २०६२।४।२६ 
मा भएको िनण�य सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६४।१।२४ को फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : मनकुमारी िज.एम.िव.क.
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ५ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा.र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-१३५९, कत��य �यान र 
जबरज�ती चोरी, अिनलकुमार पि�डत िव. नेपाल सरकार

चपु लागेर ब�न पाउन ु िनजको संवैधािनक 
अिधकार भए तापिन चपु लागेर बसेको कारणले मा� 
िनजको िनद�िषता �मािणत ह�ने भ�ने नह�ने ।

वारदातको िदन �ितवादी र मतृक मा� राइस 
िमलमा रहेको अव�था‚ �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� आफूले गजवारले मतृकलाई �हार 
गरेको भ�ने त�यलाई �वीकार गरकेो अव�था तथा 
घटना�थलबाट गजवारसमेत बरामद भएको अव�था र 
प�रि�थितलाई मू�याङ्कन गरी हेदा�  �ितवादीले स�ु 
अदालतमा चपु लागेर बसी बयान निदएको भए तापिन 
िनजकै �हारबाट मतृकको म�ृय ु भएको त�य पिु� ह�न 
आउने ।

मतृकले �ितवादीलाई काम गराएप�ात् 
कानूबमोिजमको �याला िदनपुन�मा सो नगरी आनाकानी 
गरेको तथा मा�न जादँा उ�टै गाली गरकेो कारणले 
�ितवादीलाई �रस उठ्न ु�वाभािवक हो । जसको कारणले 
�ितवादी आवेशमा आई आफूलाई िनय��ण गन� नसक� 
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मतृकलाई गजवारले �हार गरकेो दिेख�छ । मतृकलाई मान� 
कुनै पिन �कारको पूव�इवी वा मनसायसमेत �ितवादीको 
रहेको कहीकँतैबाट देिखदँनै । त�काल उठेको �रसबाट 
अिभय�ु आवेशमा आई आफूलाई आ�मिनय��ण गन� 
नसक� अचानक‚ अिनयि��त अव�थामा कसैको ह�या 
गद�छ भने यस�कारको ह�या आवेश�े�रत ह�या ह�न  
आउने ।

�थमतः मतृकको �यान िलन ुपन�स�मको कुनै 
मनसाय वा इवी ��ततु म�ुामा रहेको देिखदँनै । �ितवादीले 
लकु� चो�रकन हानेको अव�था पिन ��ततु म�ुामा छैन 
भने िवष �वाउने वा जोिखमी हितयारबाट �ितवादीले 
मतृकलाई �हार गरकेो अव�था छैन । आफूले गरकेो 
कामको �याला मा�न जादँा निदएको तथा उ�टै गाली 
गरकेो कारणबाट मौकामा �रस उठ्न गई �रस था�न नसक� 
हानेको कारणबाट ��तुत वारदात घट्न गएको दिेख�छ । 
यस अव�थामा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३ नं.बमिजम कारबाही ह�नपुन� अिभयोग 
दाबीसगँ सहमत ह�न सिकएन । �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं.बमोिजम सजाय ह�नपुन� 
देिखने ।

मतृकको साथमा कित रकम रहेको िथयो र �यो 
सबै रकम �ितवादीले चोरी गरकेा ह�न् भ�ने त�य िनिव�वाद 
�पमा �मािणत ह�न नआएको अव�थामा �ितवादीको 
साथबाट बरामद ह�न आएको रकमलाई मा� चोरी गरकेो 
मा�न ुपन� ह��छ । जाहेरी दरखा�तमा नगद �.४०‚०००।-  
नगद चोरी गरकेो भनी उ�लेख गरकेो भए तापिन सो रकम 
बरामद ह�न नसकेको अव�थामा सो रकम �ितवादीले चोरी 
गरकेो भनी भ�न िम�ने अव�था नरहने ।

�ितवादीले लगेको चेक साटेर नगदमा प�रणत 
गन� �यासस�म नगरी कोठामा पगेुर हेदा�  अका�को नामको 
अिघ�लै िमितको चेक दखेेपिछ त�काल �यातेर फालेको 
अव�थामा चेकमा उ�लेख भएको रकम िलने खाने 
मनसाय �ितवादीको भएको देिखदैँन । यस अव�थामा 
चेकमा उ�लेख भएको रकमलाई चोरीको िबगो कायम गनु� 
�यायोिचत ह�ने देिखदँनै । अिभयोग मागदाबीबमोिजमको 
िबगो �.१‚४०‚०००।- रकम चोरी ठह�याएको स�ु 

भ�परु िज�ला अदालतको फैसलालाई केही उ�टी गरी 
�ितवादीले �.१३‚०००।- मा� जबरज�ती चोरी गरकेो 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेकै 
दिेखने ।

मािथ उि�लिखत �करणह�मा िववेिचत 
आधारमा �ितवादी अिनलकुमार पि�डतलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु भ�परु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सो हदस�म सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट भएको िमित २०७०।६।८ को फैसला 
केही उ�टी भई �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं.बमोिजम १० (दश) वष� कैद ह�ने ठहछ�  । 
चोरीको अिभयोगको स�ब�धमा अिभयोग दाबीबमोिजमको 
िबगो �.१,४०,०००।– रकम चोरी गरकेो ठह�याएको स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतको फैसला सो हदस�म उ�टी गरी 
�ितवादीले �.१३,०००।– मा� जबरज�ती चोरी गरकेो 
ठह�याई �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १२ 
र १४ नं.को देहाय २ बमोिजम ११/

२
 (डेढ मिहना) मिहना 

कैद र िबगोको डेढी ज�रवाना ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनले गरकेो फैसला सो हदस�म िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल साउन २९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं३

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७२-CR-१००३, ��ाचार, ल�मी अिधकारी 
िव.नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीले आफू काय�रत रहेको 
कम�चारी स�चय कोषमा िनजले भरकेो �यि�गत िववरण 
फाराममा उ� न�कली भिनएको शैि�क यो�यताको 
�माणप� संल�न गरकेो र उ� िववािदत �माणबाट 
कुनै लाभ निलएको िजिकरसमेतबाट उ� िववािदत 
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�माणप� न�कली भएको र सो �माणप� पनुरावेदक 
�ितवादी �वयम् ले आ�नो �यि�गत िववरण फाराममा 
समावेश गरकेो त�य पिु� भइरहेको देिखयो । काया�लयमा 
रािखने कम�चारीह�को �यि�गत िववरण अिभलेखमा 
�वयम् कम�चारी�ारा न�कली शैि�क �माणप� समावेश 
गराएको काय�लाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफाबमोिजमको कसरु मा�न ुपन� ।

��ततु म�ुामा न�कली शैि�क यो�यताको 
�माणप� पनुरावेदक �ितवादी आफँैले पेस गरकेो भनी 
�वीकार गरकेो अव�था छ भने मािणकलालको म�ुामा 
िनजको �यि�गत िववरण रहेको फायलमा सो िववािदत 
�माणप� संल�न रहेको पि�जकामा समेत उ�लेख 
नग�रएको, पेस भएको �माणप�मा स�कलबमोिजम 
न�कल िठक छ भनी ग�रएको ह�ता�रमा यी �ितवादीको 
ह�ता�र रहेको �मािणत नभएको भ�नेसमेतका आधारमा 
�ितवादी मािणकलालले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई फैसला भएको पाइ�छ । यस अव�थामा ��ततु 
म�ुामा रहेको त�य र यस अदालतबाट उि�लिखत म�ुामा 
�ितवादीलाई सफाइ िददँा िलइएका आधार नै फरकफरक 
देिखन आई उ� म�ुा ��ततु म�ुाका स�दभ�मा आकिष�त 
ह�ने नदिेखने । 

तसथ� मािथ उि�लिखत आधार �माणबाट 
�ितवादी ल�मी अिधकारीलाई दाबीबमोिजम न�कली 
�माणप� पेस गरकेो अिभयोग दाबीमा सािबक ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु गरकेो 
ठह�याई ऐ.ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम �.५००।– 
(पाचँ सय) ज�रवाना ह�ने ठह�याएको िवशेष अदालत 
काठमाड�को िमित २०७२।६।१४ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े� 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित सवंत् २०७३ साल चैत २८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७२-CR-१०३९, ��ाचार (न�कली 
�माणप�), न�दिकशोर �साद िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीले आई.कम. सन् १९८३ मा 
रघनुाथ झा महािव�ालयबाट अन�ुमाङ्क नं.३८०६०० 
बाट पास गरकेो र सोही �माणप� लेखापाल पदका लािग 
पेस गरकेो भ�ने िजिकर छ । उ� िववािदत �माणप� 
शङ्का�पद दखेी अिधका�रक िनकायबाट �माणीकरणका 
लािग स�बि�धत िव�ालय परी�ा सिमितमा पठाउदँा Not 
Verified भनी लेखी आएको देिख�छ । यस अव�थामा 
आिधका�रक िनकायबाट स�बि�धत परी�ा सिमितमा 
प�ाचार भई आएको जवाफलाई �माणको �पमा िलनपुन� 
भई िनज पनुरावेदक �ितवादीले सेवा �वेश गदा�  पेस गरकेो 
�माणप�लाई िव�सनीय आधार मा�न सिकने अव�था 
नदेिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
न�दिकशोर �सादले न�कली शैि�क यो�यताको �माणप� 
पेस गरी सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
१२, १९ को कसरु गरकेो ठह�याई िनज �ितवादीलाई 
सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम �.५००।– 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो िवशेष अदालत काठमाड�को 
िमित २०७२।३।२५ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर  
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े� 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७३ साल चैत ८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७०-CR-१०८०, अवैध �पमा वन पैदावार 
कटान, नेपाल सरकार िव. ऋिषराम पराजुली

�ितवादीले मौकामा भलुवश िक.नं.४४ को 
ज�गामा रहेको �ख आफूले काटेको हो भनी सािबती बयान 
गरे तापिन अदालतसम�को बयानमा सो कुरालाई इ�कार 
गरी िक.नं.४६ र ४७ को मेरो आवादी ज�गामा रहेको 
�खह� मा� घरायसी कामको लािग काटेको भनी बयान 
गरेको देिख�छ । �ितवादीका सा�ीले पिन स�ु अदालतमा 
बकप� गदा� �ितवादीले आ�नो बबुाको नाउमँा दता�को 
िक.नं.४६, ४७ को ज�गामा भएको स�लाका �खह� 
घरायसी �योजनका लािग काटेको हो, सरकारी ज�गा 
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िक.नं.४४ का �खह� �ितवादीले काटेको होइन भनी 
�ितवादीको स�ु अदालतको बयानलाई समथ�न गरकेो 
देिखने ।

सरकारी ज�गा िक.नं.४४ मा रहेका �खह� 
कािटई ३७ वटा ठुटाह� भेिटएको कुरामा िववाद 
रहेन । तर, ठुटाह� भेिटएकै आधारमा मा� सो �खह� 
�ितवादीले नै काटेको हो भनेर भ�न सिकने अव�था 
रहदैँन । भलुले काटेको भनी अनसु�धानमा बयान गदा� 
उ�लेख गरकेो भिनएको कुरा कुनै �माणबाट समथ�न 
नभएकोले सो भनाइ �माणयो�य दिेखदैँन । सो िक.नं.४४ 
को �ख �ितवादीले काटेको भ�ने �प� िन�या�मक �माण 
ह�नपुछ�  । सो स�ब�धमा यस अदालतबाट ने.का.प.२०५६, 
अङ्क ९, िन.नं.६७७०, प�ृ ६१७ मा वन फँडानीमा 
�खह� काटेको भ�ने सरजिमनसमेतका कसैले 
भनेको नदिेखएको अव�थामा केवल ठुटाको आधारमा 
सजाय गन� िम�दनै भ�ने िस�ा�त �ितपािदत भएको 
पाइ�छ । उ� िस�ा�तसमेतको आधारमा पिन 
�ितवादीलाई सबदु �माणिबना अनमुानको आधारमा दोषी 
ठहर गन� िम�ने नदेिखने । 

फौजदारी कानूनको िस�ा�त तथा �माण ऐनको 
दफा २५ तफ�  हेदा� , �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी वादी 
प�ले �मािणत गनु�पन� ह��छ तर वादी प�बाट �ितवादीको 
कसरु िव�सनीय आधार �माणबाट पिु� गन� सकेको 
नदेिखने ।

कानूनी �ावधान र सव��च अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तको कसीमा राखेर हेदा� , �ितवादीले 
नै िक.नं.४४ का �खह� काटेको हो भनी मा�न िम�ने 
अव�था नदेिखएकोले वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबीबमोिजम �ितवादी ऋिषराम पराजलुीले नै िक.नं.४४ 
को सरकारी ज�गाको �खह� काटेको हो भनी शङ्कारिहत 
�पमा पिु� ह�न नसकेको ह�दँा िनज �ितवादीउपरको 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ठहनु�  पछ�  भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

�ितवादी ऋिषराम पराजलुीलाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम िबगोको दो�बर �.१,८६,०००।– (एक 
लाख छयासी हजार) �पैया ँज�रवाना र चार मिहना कैद 

सजाय ह�ने गरी स�ु धनकुटा िज�ला अदालतले िमित 
२०७०।१।२५ मा गरकेो फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत 
धनकुटाले िमित २०७०।५।१९ मा गरकेो फैसला िमलेको 
दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इशा सवेुदी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल जेठ ३१ गते रोज ५ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७४-CR-१२९१, ��ाचार, नेपाल सरकार 
िव. रामजी�साद बरालसमेत 

��तुत म�ुामा �ितवादीह�को अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसम�को बयान हेदा� , 
पोलको अव�था देिखए पिन पोलावट गन� स�पूण� मेनपावर 
स�चालक तथा �म �ितिनिधह�ले अदालतसम�को 
बयानमा गढाउ गरकेो अव�था छैन । िनजह�ले 
अदालतसम�को बयानमा आफूले वैदिेशक रोजगारीको 
लािग कामदार पठाउने �योजनको लािग पूव��वीकृित 
िलदँा र अि�तम �वीकृित िलदँाको अव�थामा समेत कुनै 
िकिसमको न�कली कागजात पेस नगरेको र वैदेिशक 
रोजगार िवभागका कम�चारीलाई कुनै पिन िकिसमको अवैध 
रकम िदएको होइन भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
दिेखयो । �ितवादीह�को इ�कारी बयानलाई िनजह�का 
तफ� बाट उपि�थत सा�ीह�ले समथ�न गरी बकप� गरकेो 
पाइ�छ । �यसैगरी घसु िदएको भिनएको रकम बरामद 
ह�नसमेत नसकेको ि�थितमा मेनपावरका स�चालक 
र �म �ितिनिधह�ले वैदिेशक रोजगार िवभागका 
कम�चारीह�लाई घसुबापत रकम िदएको भ�ने पिु� 
ह�नसकेको नदेिखने ।

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को बिख�लाप ह�ने 
गरी भए गरकेा काय�उपर सो ऐन नै आकिष�त ह�ने कुरामा 
िववाद ग�ररहन ुपन� अव�था दिेखदैँन । ��ाचार िनवारण 
ऐनको कसरु �थािपत ह�न वा ��ाचारज�य काय� ह�न आफू 
वा कुनै �यि�लाई गैरकानूनी लाभ प�ुयाउने बदिनयतले वा 
लापरवाहीपूव� त�रकाले काय� भएको ह�नपुछ�  र को कसले 
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को कसलाई के कित रकम किहले कुन कामको लािग 
�रसवतको �पमा िदएको हो सो कुराको �माण अिभयोजन 
प�ले प�ुयाउन ुपन� दािय�व रहेको ह�ने । 

वैदेिशक रोजगारमा नेपाली नाग�रकलाई िवदशे 
पठाउदँा कामदारको पूव��वीकृित तथा �म �वीकृित 
िलदँा िददा ��ाचार भएको भ�ने आरोप दायर ह�दँा को 
कसले के कित रकम िलन ु िदन ुगर ेसो कुरा पिु� भएको 
देिखदैँन । कोड तथा ि�टकरसमेत फरक परकेो, न�कली 
भएको वा कामदारले पाउने पा�र�िमक सेवा सत� तथा सिुवधा 
घटबढ भएको वा काय��े� फरक परकेो वा रोजगारदाता 
क�पनी र मलुकुसमेत फरक परकेो स�ब�धमा कामदारको 
तफ� बाट �प� उजरुी परकेो भ�ने पिन िमिसलबाट खलेुको 
छैन । जाचँबझुबाट वैदेिशक रोजगार ऐनको बिख�लाप भएको 
देिखए सोबमोिजम कारबाही गन� स�बि�धत िनकायलाई 
कानूनले अि�तयारी िदएकै देिख�छ । ��ाचार िनवारण 
ऐनबमोिजम भनी �ितवादीह�उपर लगाएको आरोप पिु� 
ह�ने स�ब� �माण अिभयोजन प�बाट ��ततु भएको 
नदेिखदँा िवशेष अदालतबाट भएको फैसला अ�यथा 
देिखन नआउने । 

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०७४।१०।८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७५ साल फागनु २२ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७१-CR-०९९४, हाडनातामा जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. हेमबहादुर मगर 

जाहेरवालीले मेरो घासँ काट्न गएक� नाबािलका 
छोरीलाइ� यी �ितवादीले जबज�ती करणी गरको भनी जाहेरी 
िदइ� पीिडतले मौकामा सो जाहेरीलाइ� समथ�न गद� कागज 
गरकेो भए तापिन अदालतमा आइ� बकप� गदा� आ�नो 
मौकाको भनाइको �ितकूल बकप� गरी खि�डत गरकेो 
पाइ�छ । उ� जाहेरी ��ततु म�ुाको अनसु�धान �ार�भ गन� 

िलिखत द�ताबेज मा� रहेको ह�दँा �ितवादीउपरको कसरु 
िनःस�देह �पमा व�तिुन�ठ �माण�ारा पिु�ट गन� दािय�व 
वादीउपर रह�छ । जाहेरवाली र पीिडतको मौकाको भनाइ 
नै खि�डत भइसकेपिछ �ितवादीउपरको कसरु �थािपत 
ह�नको लािग अ�य प�रि�थितज�य �माणह� एक अक�सगँ 
संगितपूण� �पबाट स�ब� भई मालाकार �पमा रहन ुपन� 
ह��छ । सोको अभावमा �ितवादीलाई कसरुदार कायम 
गनु�  �यायोिचत देिखदैँन । �ितवादीले आरोिपत कसरुमा 
मौका र अदालतसम� इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । 
िनजको उ� इ�कारीलाई ख�डन गन� आव�यक पन� �माण 
वादी प�ले पेस गरी शङ्कारिहत तवरबाट अिभय�ुको 
कसरु �मािणत गन� भार �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
ले वादी नेपाल सरकारउपर रहनेमा वादी प�ले ठोस एवम् 
व�तिुन�ठ �माण प�ुयाई �ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो 
त�य पिु�ट गन� सकेको नदेिखने । 

�ितवादी हेमबहादरु मगरले पीिडत प�रवित�त 
नाम अि�मता मगर घासँ काटेर आउदैँ गदा�को 
अव�थामा खेतको आली िडलबाट लडी अि�लसोको 
ठुटोले ग�ुताङ्गमा घोचेर रगत आएको देखेको ह� ँ भनी 
अदालतसम� बयानमा लेखाएको र पीिडतले पिन म घासँ 
काट्न जादँा लडेर अि�लसोको ठुटोले घोचेर घाउ भएको 
हो, मलाई �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो होइन भनी 
बकप� गरकेो पाइ�छ । यसरी पीिडतको बकप� र पीडकको 
बयान बेहोरा एकआपसमा िम�न आएको देिख�छ । 
यस�कार पीिडत भिनएको प�रवित�त नाम अि�मता मगरले 
नै आफूलाइ� �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो छैन 
भिनरहेको त�यलाइ� िनजकै सहोदर आमा जाहेरवालीले 
बकप� गरी पीिडतको बकप�लाइ� थप पिु�ट ग�रिदएको 
पाइ�छ । यस ि�थितमा केवल पीिडत एवम् जाहेरवालीले 
अनसु�धानका �ममा गरकेो कागजको आधारमा मा� 
जबरज�ती करणीज�तो संिगन अपराधमा �ितवादीलाई 
कसरुदार ठह�याउन फौजदारी �यायको िस�ा�तअनसुार 
समेत निम�ने ह�दँा िनज �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने गरी भएको स� फैसलालाई सदर गरी 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित २०७०।१२।२१ 
मा भएको फैसला मनािसब नै देिखदँा �ितवादीलाई 
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आरोिपत कसरु ठहर गरी अिभयोग मागदाबीअन�ुप 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर एवम् यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउदँा िलइएको 
आधारह�सगँ समेत सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार, �माणबाट �ितवादी 
हेमबहादरु मगरले पीिडत प�रवित�त नाम अि�मता 
मगरलाइ� जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने त�य �ितवादीको 
इ�कारी बयान, जाहेरवाली र पीिडतले गरकेो �ितकूल 
बकप�समेतबाट �थािपत ह�नसकेको नदिेखदँा िनज 
�ितवादी हेमबहादरु मगरलाइ� आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याइ� स�ु खोटाङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।२।९ मा भएको फैसलालाइ� सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित २०७०।१२।२१ 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७६ साल जेठ २४ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७१-CR-१३३०, अपहरण, मोहन साह तेली िव. 
नेपाल सरकार 

�ितवादी मोहन साह तेलीको पनुरावेदनतफ�  
िवचार गदा�  िमित २०६५।७।१५ गतेका िदन िज�ला पसा� 
भेिडहारी गा.िव.स. वडा नं.७ मा िगरजादेवी दसुािधन 
मोहन साह तेली, भागवत हजरा दसुाद र िवयफ�देवी 
दसुािधनसमेतले मेरो छोरी वष� १२ क� स�रताकुमारीलाई 
घरमा लगी हात, ख�ुा, आखँा र मखुसमेत कपडाले बाधँी 
खाटमिुन राखेको ह�दँा िनजह�लाई प�ाउ गरी कारबाही 
ग�रपाउ ँ भ�ने रामएकवाल साह तेलीको िकटानी जाहेरी 
परकेो र िनजले अदालतमा समेत सोही बेहोरा पिु� ह�ने 
गरी बकप� गरकेो देिख�छ । पीिडतले मौकाको कागजमा 
भएको बेहोरा नै उ�लेख गरी अदालतमा बकप�समेत 
गरकेो देिख�छ । सिुनलकुमार साह, घटना�थल 
मचु�ुकाका मािनस प�ृवीनारायण साह तेली, जाहेरवाला 
रामएकवाल साह तेलीसमेतले �ितवादीह�ले िफरौती 
िलने उ�े�यले अपहरण गरकेा ह�न् भनी स�ु अदालतमा 

बकप� गरकेो देिख�छ । यसरी अनसु�धानमा भएको 
बेहोरालाई अदालतमा आई बकप� गरी पिु� गरमेा �माणमा 
िलन ह��छ । यस स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�था हेदा�  
�माण ऐन, २०३१ को दफा १८ मा “कुनै काम घटना वा 
अव�थाका स�ब�धमा भएको तहिककात वा जाचँबझुको 
िसलिसलामा �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको 
कुनै िलखतमा उ�लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा �य� गन� 
�यि� सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत भई बयान 
गरेमा �माणमा िलन ह��छ” भ�ने �यव�था उ�लेख भएको 
प�र�े�यमा जाहेरवाला र पीिडतसमेतको बकप�लाई 
�माणमा िलनपुन� ।

�ितवादी िग�रजादेवी दसुाधनीले अनसु�धानमा 
मेरो घरमा मोहन साह तेली आई बसी मलाई राम 
एकवाल साह तेलीको छोरी स�रताकुमारीसगँ मेरो 
काम छ, एकिछन बोलाई िदनपु�यो भनेकाले िनजलाई 
बोलाएको ह� ँ भनी कसरुमा सािबत रही बयान 
गरेको छ भने अदालतमा कसरुमा इ�कार रहेको 
पाइ�छ । �ितवादी मोहन साह तेली अनसु�धानमा 
अनपुि�थत रहेको र अदालतमा कसरुमा इ�कार रही 
उ� वारदातको समयमा आफू वारदात�थलमा नरही 
अ�य� रहेको भनी alibi को िजिकर िलई बयान गरकेो 
दिेख�छ । �ितवादी िग�रजादवेी दसुाधनीले अनसु�धानमा 
मेरो घरमा मोहन साह तेली आई बसी मलाई राम 
एकवाल साह तेलीको छोरी स�रता कुमारीसगँ मेरो 
काम छ, एकिछन बोलाइ िदनपु�यो भनेकाले िनजलाई 
बोलाएको ह� ँ भनी उ�लेख गरकेो देिखएको, पीिडत 
स�रताकुमारी, सिुनलकुमार साह, घटना�थल 
मचु�ुकाका मािनस प�ृवीनारायण साह तेली, जाहेरवाला 
रामएकवाल साह तेलीसमेतले �ितवादीह�ले िफरौती 
िलने उ�े�यले अपहरण गरकेा ह�न् भनी स�ु अदालतमा 
गरेको बकप� भएको देिखदँा �ितवादीले िलएको 
alibi को िजिकर समिथ�त नभई उ�टै खि�डत भएको 
दिेख�छ । �ितवादीले वारदातको समयमा आफू 
घटना�थलमा नभई अ�य� छु भनी alibi को िजिकर 
िल�छ भने सो िजिकरलाई �मािणत गन� भार पिन िनज 
अिभय�ुउपर नै रह�छ । Alibi को िजिकर िलनेले आ�नो 
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िजिकर �मािणत गन� स�न ु पद�छ । �य�तो alibi को 
िजिकर त�यपरक, िन�या�मक तथा िलिखत �माणबाट 
समिथ�त ह�नसके मा� सो िजिकर िलने �यि�को प�मा 
�माणयो�य ह�नस�ने ह��छ र सो िजिकर �य�तो िनिव�वाद 
र त�यपरक �माणबाट �थािपत ह�न नसके सो िजिकरको 
कुनै औिच�यता नह�ने ।

�ितवादीह�लाई जाहेरवालाले िकन जाहेरी 
िदए, पीिडतले मौका तथा अदालतको बकप�मा िकन 
िकटानसाथ पोल गर े सो आ�नो बयानमा ख�डन गन� 
नसकेको, �ितवादी िग�रजादेवी दसुाधनीले मेरो घरमा 
मोहन साह तेली आई बसी मलाई राम एकवाल साह 
तेलीको छोरी स�रताकुमारीसगँ मेरो काम छ, एकिछन 
बोलाई िदन ु प�यो भनेकाले िनजलाई बोलाएको ह� ँ भनी 
उ�लेख गरकेो देिखएको ह�दँा िनजको पोलसमेतका 
�माणह�को आधारमा �ितवादी मोहन साह तेलीको समेत 
पीिडत स�रताकुमारीलाई अपहरण गन� उ�ोगको कसरुमा 
सलं�नता ��य� र �ाथिमक �पमा रहेको िथएन भ�न 
सिकने अव�था नदिेखने ।

िकटानी जाहेरी दखा��त, सहअिभय�ुको पोल, 
पीिडत एवम् जाहेरवालाको बकप�समेतका बेहोराबाट 
समेत �ितवादी मोहन साह तेलीसमेतले अपहरण तथा 
शरीर ब�धकको उ�ोग गरकेो पिु� भएको दिेखएको 
अव�थामा मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीरब�धक 
िलनेको महलको ३ नं.को अि�तम वा�यांशले ह�ने 
सजाय चार वष�देिख आठ वष�स�म कैद र पि�चस हजार 
�पैयादँेिख एक लाख �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने भएकोले 
िनजलाई ऐ.५ नं.बमोिजम सोको आधा सजाय गनु�पन�मा 
सो �यव�था मतुािबक िनज �ितवादीलाई २ वष� कैद र 
२५ हजार ज�रवाना गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसलालाई अ�यथा मा�नपुन� अव�था नह�दँा 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�ः �ितवादीह� मोहन साह तेलीले सफाइ 
पाउने ठह�याई भएको स�ु िज�ला अदालतको िमित 
२०७०।४।१३ को फैसला केही उ�टी भई मोहन साह 
तेलीले अपहरण गन� उ�ोग गरकेो कसरुमा २ वष� कैद र 
�.२५,०००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 

हेट�डाबाट िमित २०७१।१०।४ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राजकुमार दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल वैशाख ४ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७२-WO-०५८६,  उ��ेषण, िललादेवी दवेकोटा 
िव. ल�मी अिधकारीसमेत

िवप�ी ल�मी अिधकारीले िदएको लेनदेन 
म�ुामा �ितवाद गन� अवसर नपाई काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट एकतफ� फैसला भएकोले उ� फैसला तथा 
मेरो नाममा जारी भएको बेप�े तामेली �याद बदर नह�ने 
गरी भएका आदेश तथा सो बेप�े तामेली �यादसमेत बदर 
गरी पनुः �ितवाद गन� अवसर िदलाई पाउ ँ भ�नेसमेत 
बेहोराको म�ुय िनवेदन दाबी रहेको देिखयो । िनवेिदकाले 
दाबी गरकेो लेनदेन म�ुामा िनजको नाममा तामेल भएको 
�याद रीतपूव�क नै तामेल भएको हो भ�नेसमेत बेहोराको 
काठमाड� िज�ला अदालतसमेतको म�ुय िलिखत 
जवाफ र िनवेिदकाले लेनदेन म�ुाको फैसला काया��वयन 
�ि�यालाई अ�म�याउन ��ततु िनवेदन गरकेोले खारजे 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेत बेहोराको िवप�ी ल�मी अिधकारीको 
िलिखत जवाफ रहेको देिखने ।

िनवेदनमा दाबी िलएको तामेली �यादमा 
उि�लिखत वतन अ�यथा भएको भनी िनवेदकले िजिकर 
िलनसकेको देिखएन । िनवेदकले नै दायर गरकेो करकाप 
म�ुामा िनज �वयम् ले उ�लेख गरकेो िनजको वतनमा 
�याद जारी भएको दिेखन आएको छ । लेनदेन म�ुाको 
फैसला काया��वयनको �ममा रो�का रहेको रकम फुकुवा 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेिदकाले काठमाड� िज�ला अदालतमा 
िदएको िनवेदनमा पिन सोही वतन उ�लेख भएको 
दिेख�छ । सो वतनमा जारी भएको �याद बेप�े तामेल 
भएप�ात् पनुः िनवेिदका काय�रत रहेको भिनएको 
काया�लयको वतनमा �याद जारी ग�रएको देिखन आयो । 
सो वतनमा जारी भएको �याद पिन िमित २०७१।७।२५ 
मा बेप�े तामेल भई आएको देिखए तापिन सो �यादमा 
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उि�लिखत काया�लयमा आफू काय�रत नभई अ�य� भएको 
भ�ने दाबी िनवेिदकाले िलएको देिखदँैन । सामा�यतः �याद 
सूचना जारी गदा�  िफराद प�मा उि�लिखत वतन तथा 
िलखतमा उि�लिखत वतनमा जारी ह�ने हो । िलखतमा 
उि�लिखत वतन तथा काय�रत रहेको अिफसको वतनमा 
�याद सूचना जारी ह�दँासमेत बेप�े तामेल ह�न पगेुको र 
तामेली �याद रीतपूव�क नै छ भने अ�यथा अथ� ग�ररहन 
पन� नदेिखने । 

�ितवादीको नामको �याद तामेल गदा�  कानूनी 
�ि�या पूरा नभई बे�रतको दिेखएको अव�थामा मा� बदर 
ह�ने हो । तर �य�तो अव�था िमिसलबाट देिखन नआएकोले 
�याद बदर ह�नपुछ�  भ�ने िजिकर मनािसब नदेिखने ।

अक�तफ�  लेनदेनकै िवषयमा िनवेिदकाले ल�मी 
अिधकारीउपर दायर गरकेो करकाप म�ुामा पिन वादी 
दाबी नप�ुने ठहरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
फैसला भएको दिेखयो । उ� करकाप तथा लेनदेन 
म�ुा लगाउमा राखी फैसला ग�रएको भ�ने त�यमा पिन 
िववाद छैन । िनवेिदकाले करकाप म�ुा दायर गरकेो र सो 
म�ुासमेत लगाउमा रहेको र एउटै फाटँबाट ता�रख िलने 
गरकेो स�दभ�मा लेनदेन म�ुाबार े पूण�तः अनिभ� रहेको 
भ�न िम�ने देिखएन । उ� करकाप म�ुामा पनुरावेदन 
परी हाल िवचाराधीन रहेको भ�ने िनवेदन बेहोरासमेतबाट 
देिख�छ । मातहतको अदालतमा िवचाराधीन रहेको 
िवषयमा हाल यस अदालतबाट केही बोिलरहन पन� 
नदेिखने ।

िनवेिदकाले उठाएको �यादको िवषयमा साधारण 
अिधकार�े�को �योग गरी पटकपटक िनवेदन परेको र 
उ� �याद बदर नह�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट समेत 
आदेश भइसकेप�ात् �रट �े�ािधकारको �योग ह�न ु�रटको 
सै�ाि�तक मू�य मा�यतािवपरीत ह�न जा�छ । अदालतबाट 
अि�तम भएको फैसला काया��वयनमा समेत बाधा प�ुने गरी 
साधारण �े�ािधकारबाट समाधान भइसकेको िवषयमा 
पनुः दोहो�याई तेह�याई उजरु ग�ररहनलुाई फैसला 
काया��वयनमा अलमल गराउन खोजेको अथ�मा िलन 
सिक�छ । अदालतको फैसलाबाट िबगो भ�रपाउने ठहर े
पिन सोको काया��वयनमा अनाव�यक �पमा िढलाई ह�न 

गएमा वा िबगो भराउन नस�ने अव�था िसज�ना भएमा 
�याय �णाली�ित नै िवत�ृणा िसज�ना ह�न स�ने भएकोले 
�यसतफ�  सावधानी अपनाउन ु पन� ह��छ । अदालतबाट 
जारी भएको �याद कानूनको रीत प�ुयाई तामेल भएको छ 
भने फैसला काया��वयनको चरणमा आएर स�ु �याद नै 
बे�रत भएको भ�ने दाबी स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट 
िन�पण भइसकेको अव�थामा पनुः �रट �े�ािधकारबाट 
थप �याियक परी�ण गनु�पन� आव�यकता नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट िनवेदन 
दाबीको �याद बे�रतपूव�क तामेल भएको भ�ने दिेखन 
नआएको, उ� �याद बदर नह�ने गरी स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतबाट भएका आदेशह� कानूनिवपरीत भएको 
नदेिखएको र िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�नपुन� 
अव�थाको िव�मानता िमिसल �माणबाट देिखन नआएको 
ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : महेश खनाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७२-CR-१०९७, जबरज�ती करणी, नेपाल 
सरकार िव. मसुरच�� गु�ङ 

पीिडत प�रवित�त नाम पोखरा “च” ले 
िमित २०६९।१०।६ को घटनाको स�दभ� उठान 
गरी िमित २०६९।१०।२१ मा मा� जाहेरी िदएको 
दिेख�छ । तथािप त�कालै जाहेरी िदन नसक� यितको 
समय �यितत गरी जाहेरी िदन ुपना�को कारण �ितवादी र 
घरप�रवारका अ�य सद�यह�ले िनजलाई घरमै ब�धक 
बनाई कसैसगँ कुनै �कारको स�पक�  गन� निदएको भनी 
िजिकर िलएको पाइ�छ । तर सो भनाइलाइ� पिु�ट गन� 
�माण िनजले पेस गन� सकेको देिखदँनै । पीिडतले मौकामा 
जाहेरी िददँा पसलमा रहेका ससरुाले कोठाबाट �याकेट 
�याउन अ�ाई �याकेट िलन जादँा िनज पिछपिछ आई 
िभ� ढोकाको चकुुल लगाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । िनज पीिडतसगँको भेटमा आ�नी 
भाउजू मनमाया ग�ुङलाई पिन सोही त�य उजागर गरी 



24

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, असार - २

�याकेट िलन गएको मौका पारी पीिडतलाई �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी बताएको भ�ने बिुझएक� 
मािनस मनमाया ग�ुङले मौकामा गरकेो कागजबाट 
देिख�छ । िनजले आ�नो मौकाको भनाइलाई समथ�न गद� 
अदालतमा आइ� बकप�समेत गरकेो पाइने । 

पीिडत प�रवित�त नाम पोखरा “च” ले 
अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप�मा सो त�यको 
उजागर नगरी आफू शौचालयमा िपसाब फेन� गई फक� को 
अव�थामा कोठाको ढोकामा ससरुा उिभरहेको देखी 
िकन ढोकामा उिभएको भनी सो�दा िनजले िब�तरामा 
प�टाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । �यसैगरी पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदन 
हेदा�  शरीरमा लगाएको लगुा न�याितएको, शरीर तथा 
ग�ुताङ्गमा कुनै चोटपटक एवम् रगत र िड�चाज� 
केही नपाइएको, हाइमन परुानो �याितएको, योिन 
रसमा कुनै श�ुिकट नदेिखएको भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसरी पीिडतलाइ� �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गरकेो भनी पीिडत आफँैले अदालतमा आइ� बकप� 
गरकेो भए तापिन सो कुरा पीिडतको शारी�रक परी�ण 
�ितवेदनबाट समथ�न भएको नदिेखने । 

�ितवादीउपरको कसरु िनःस�देह �पमा 
व�तिुन�ठ �माण�ारा पिु�ट गन� दािय�व वादीउपर रह�छ । 
केवल जाहेरवालीको भनाइ र िनजले भनेर सनुी थाहा पाउने 
�यि�ह�को भनाइकै आधारमा अ�य प�रि�थितज�य 
�माणह��ारा समथ�नस�म पिन नभएको अव�थामा 
�ितवादीलाई कसरुदार कायम गनु�  �यायोिचत देिखदँनै । 
�ितवादीले आरोिपत कसरुमा दवैु िनकायसम� इ�कार 
रही बयान गरकेो देिख�छ । िनजको इ�कारीलाई ख�डन 
गन� आव�यक पन� �माण वादी प�ले पेस गरी शङ्कारिहत 
तवरबाट अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ ले वादी नेपाल सरकारउपर 
रहनेमा वादी प�ले ठोस एवम् व�तिुन�ठ �माण प�ुयाई 
�ितवादीले आरोिपत कसरु गरकेो त�य पिु�ट गन� सकेको 
नदेिखने । 

�ितवादीले मौकामा र अदालतमा बयान गदा� 
पीिडतले घर �यवहारमा असहज ि�थित पैदा गरकेोमा 

आफूले अिभभावकको हैिसयतले िवरोध गरकेोले सोको 
�रसइवीको कारण जाहेरी िदएको भनी उ�लेख गरकेो 
दिेख�छ । जाहेरी ��ततु म�ुाको अनसु�धान �ार�भ 
गन� िलिखत द�ताबेजबाहेक केही रहेको भ�न िम�ने 
नदेिखदँा ससरुाउपर बहुारीले िदएको जाहेरीकै आधारबाट 
भावनामा बगी �ितवादीलाई कसरुदार ठह�याउन 
फौजदारी �यायको िस�ा�तसमेतबाट निम�ने ह�दँा िनज 
�ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको 
स�ु फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट 
िमित २०७२।१।२४ मा भएको फैसला मनािसब नै 
दिेखदँा �ितवादीलाई आरोिपत कसरु ठहर गरी अिभयोग 
मागदाबीअन�ुप सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर एवम् यस अदालतबाट 
��यथ� िझकाउदँा िलइएको आधारह�सगँ समेत सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार �माणबाट िमित 
२०६९।१०।६ गते �ितवादी मसरुच�� ग�ुङले पीिडत 
प�रवित�त नाम पोखरा “च” लाइ� जबरज�ती करणी 
गरेको भ�ने त�य �ितवादीको मौका र अदालतसम� 
गरेको इ�कारी बयान, पीिडतको शारी�रक परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट �थािपत ह�नसकेको नदेिखदँा यी 
�ितवादी मसरुच�� ग�ुङलाइ� आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठह�याइ� स�ु का�क� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।१।२१ मा भएको फैसलालाइ� सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित २०७२।१।२४ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल जेठ २४ गते रोज ६ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७३-CR-१३९२, जबरज�ती करणी, नेपाल 
सरकार िव. उमा शंकर िगरी 

यसरी �ितवादीले वारदात�थलमा पीिडत 
मिहलालाइ� सडकपेटीको कुनामा लगी करणी गन� ला�दा 
िनजले कराई �ितकार गरकेोले जबरज�ती बल �योग 
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गरी करणी ग�ररहेको अव�थामा �हरी पगुी मलाई समाती 
�याएको हो भनी मौकामा सािबती रही बयान गरकेो पाइ�छ । 
�यसैगरी अदालतको बयानमा पिन सोही वारदात�थलबाट 
�हरीले मलाई प�ाउ गरकेो हो, मैले र�सी खाएको ह�दँा के 
के गर ेमलाई थाहा भएन भ�ने लेखाएको दिेख�छ । घटनाको 
��य�दश� �हरी �ितवेदकले सो वारदातलाइ� थप पिु�ट 
गद� अदालतमा आइ� बकप� गदा� �ितवादीले पीिडतलाइ� 
जबरज�ती करणी ग�ररहेको अव�थामा पीिडतको 
उ�ार गरी �ितवादीलाइ� प�ाउ गरकेो ह� ँभ�ने लेखाएको 
पाइ�छ । �ितवादीले आ�नो मौकामा भएको सािबती 
बयानलाई अ�यथा हो भनी कुनै सबदु �माण पेस गन�सकेको 
देिखदैँन । यसरी �ितवादीको मौकाको सािबतीलाइ� 
घटनाको ��य�दश� �हरी �ितवेदकले बकप� गरी पिु�ट 
ग�रिदएको देिखदँा सो बकप�लाइ� �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ बमोिजम �माणमा िलन िम�ने नै ह�दँा सो आधार 
�माणबाट �ितवादी उमाशंकर िगरीले मानिसक अव�था 
ठीक नभएक� पीिडत मिहला सीतादेवीलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो कसरु �थािपत ह�ने । 

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ 
नं.मा भएको कानूनी �यव�था हेदा�  कसैले कुनै मिहलालाइ� 
िनजको म�जरुी निलइ� करणी गरमेा वा सो� वष�भ�दा कम 
उमेरक� बािलकालाइ� िनजको म�जरुी िलइ� वा निलइ� करणी 
गरमेा िनजले जबरज�ती करणी गरकेो ठहछ�  भ�ने उ�लेख 
भएको पाइ�छ । सोअनसुार �ितवादी उमाशंकर िगरीले 
मानिसक अव�था ठीक नभएक� अं.२६ वष�क� पीिडत 
मिहला सीतादेवीलाई जबरज�ती करणी गरेको भ�ने त�य 
�थािपत भएको देिखइ� रहेको अव�थामा �ितवादीलाइ� 
कसरुदार ठहर गनु�पन�मा सो नगरी �ितवादीलाइ� आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७१।४।२० मा भएको फैसला मनािसब 
नदेिखने ।  

तसथ�, उि�लिखत आधार, �माणबाट �ितवादी 
उमाशंकर िगरीले िमित २०६९।२।२ गते मानिसक अव�था 
ठीक नभएक� पीिडत मिहला सीतादेवीलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो त�य �हरी �ितवेदन, घटना�थल मचु�ुका, 
�ितवादीको मौकाको सािबती बयान, जारवेाला र पीिडतले 

गरेको िकटानी बकप�, घटनाको ��य�दश� �ितवेदक 
�हरीले अदालतमा आइ� गरकेो बकप�समेतबाट �थािपत 
भएको देिखदँा िनज �ितवादी उमाशंकर िगरीलाइ� आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी स�ु पसा� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।२।१७ मा भएको फैसलालाइ� 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७१।४।२० मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उि�ट भइ� िनज �ितवादी उमाशंकर िगरीलाइ� मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(५) नं.बमोिजम ५ (पाचँ) 
वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल जेठ २४ गते रोज ६ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७५-RB-०१२९, ब�िकङ कसरु, नेपाल सरकार 
िव. रोशन िव�समेत 

भारतको प�जावको Lovely professional 
university मा अ�ययन गरी फिक� एका रोशन िव� र 
नाइजे�रयन नाग�रक मिुनर अिल मिुनर एक अका�मा 
साथी रहेको भ�ने देिख�छ । �ितवादी रोशन िव� 
िनजका नाइजे�रयन साथी मिुनर अिल मिुनरले भारतको 
प�जावबाटै आ�नो लािग दाइले दवुइ�बाट नेपालमा ज�मा 
गरेको भिनएको रकम िविभ�न �यि�लाई िझ�न लगाई 
आफूलाई पठाई देउ भनी रोशनलाई भनेको र रोशनले 
पिन आ�ना साथीभाइलाई �योग गरी सो रकम िझक� 
नाइजे�रयन साथीले भारतबाट पठाएको मािनसलाई 
िदएको भ�ने पाइ�छ । �यसरी ब�कबाट िनकालेको उ� 
रकम �ितवादीह� आफँैले िहनािमना गरकेो वा हािन 
नो�सानी प�ुयाएको भ�ने अिभयोग दाबी िलएको नदिेखने ।

�ितवादी रोशन िव�को र िनजको नाइजे�रयन 
साथी मिुनर अिल मिुनर कलेजमा पढ्दा साथी साथी 
भएकोमा कुनै िववाद छैन । रोशन आ�नो BBA को पढाई 
सकेर नेपाल फिक� एका छन् भने िनजको भनाइअनसुार नै 
भारतको प�जावमा पिढरहेको िनजका साथी मिुनर अली 
मिुनरले दवुइ�बाट पैसा नेपालमा आउछँ नेपालबाट िझकेर 
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मलाई पठाइदेउ भनेकाले सोअनसुार आफू र आ�ना 
साथीभाइह� सलं�न भइ�  रकम िनकाली इमा�दारीपूव�क 
िनकािलएको रकमलाई भा.�.मा सटही गरी साथीलाई नै 
पठाई िदएको भ�ने पाइ�छ । �ितवादी रोशन िव�को मनसाय 
गलत रहेको भए िझिकएको रकम िनज �वयम् ले िहनािमना 
गन� पिन स�थे । तर िनजले सो रकम िहनािमना नगरी 
इमानदारीसाथ आफू भारतको प�जावमा पढ्दा िचनजान 
भएका साथीलाइ� िनजले भनेअनसुारको मािनसलाइ� पैसा 
पठाइिदएको भ�ने देिख�छ । रोशनले साथीलाई म�त 
गनु�पछ�  भनी आफूसमेत संल�न भइ� आफूले भनेको मा�ने 
अ� साथीह�को सहयोगबाट रकम िनकाली िनजका 
साथी नाइजे�रयन नाग�रकलाइ� सहयोगस�म गरकेो 
देिख�छ । यस ि�थितमा �ितवादी रोशन िव�टले अपराध 
गन� मनसाय नराखी िवश�ु साथीलाइ� सहयोगस�म गरकेो 
काय�लाइ� कसरु मा�न ु�यायोिचत नह�ने ।

�ितवादीम�येका रोशन िव�टले िनजका 
साथीह� ��वल, िववेक र आिद�यसमेतलाइ� पैसा 
िनकालेर पठाइिदन ु भनेकोमा िनजह�ले पैसा िनकाली 
रोशनलाइ� पठाइिदएको भ�ने पाइ�छ । आ�नो एकै ठाउकँो 
दाज ुमा�दै आएको रोशनले मेरो साथीको लािग ब�कबाट 
रकमस�म िनकाली देउ भनेको काय�लाई सहज �पमा 
मानेर आ�नो नाग�रकतासमेत िलई गइ� ब�िकङ सं�थाबाट 
रकम िनकालेकोस�म देिख�छ । �य�तो काय�मा उनीह�को 
आपरािधक मनसायभ�दा िवश�ु सोझोपन सािथ�वको 
भावनाबाहेक अ� केही देिखन आउदैँन । भारत प�जावमा 
पढ्दै गरकेा रोशनको नाइजे�रयन साथी मिुनर अिल 
मिुनरसगँ रोशनबाहेकका अ�य �ितवादीह�को कुनै पिन 
�कारको स�ब�ध जोिडएको नदेिखने । �ितवादीह�ले 
ब�कबाट रकम िनकाली साथीलाइ� पठाएको भिनएको रकम 
�.६३२,५००।- गलत ढंगबाट िनकालेको भ�ने थाहा 
ह�नसाथ िनजह�का अिभभावकले २२ माच� २०१८ मा 
ग�रमा िवकास ब�कमा िफता� गरकेो भ�ने ब�क भौचरबाट 
देिख�छ । �ितवादीह�ले ब�कबाट िनकालेको रकम नै 
िफता� भइसकेको ि�थितमा �ितवादीह� ��वल िगरी, 
िववेक िगरी र आिद�य महतले आ�नो गाउकँो दाइ रोशन 
िगरीले भनेअनसुार िनजलाइ� सहयोगस�म गरकेो देिखयो । 

रोशनले भनेअनसुार रकम िनकाली आफूह�ले िहनािमना 
नगरी इमा�दारीको साथ सह�ितवादी रोशन िव�टलाइ� 
पठाएको काय�लाइ� अ�यथा हो भनी अथ� गन� निम�ने ।

सबै �ितवादीह� आपरािधक काय� गरमेा 
अनसु�धान तथा अदालतमा समेत पूण��पमा इ�कार 
छन् । �ितवादीह�को इ�कारीलाई िनजका सा�ीह�ले 
बकप� गरी पिु� ग�रिदएका दिेख�छ । ब�िकङ स�ंथाबाट 
िहनािमना भएको भिनएको रकमम�ये �.५,९७,५००।- 
नगदै ग�रमा िवकास ब�क िजतपरु शाखा किपलव�तमुा 
र �.१,९८,४००।- �धान काया�लय, काठमाड�मा 
रिेमटा�सबाटै िफता� भएको हो भनी ग�रमा िवकास ब�क 
किपलव�त ु िजतपरु शाखाका �ब�धक शोिभतबहादरु 
खड्काले अदालतमा बकप� गरकेो र नगद ज�मा भएको 
ब�क भौचरसमेत िमिसल संल�न रहेको देिखदँा �ितवादीह� 
चारै जनाले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट िमित 
२०७५।२।१ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा स�ु 
अिभयोग मागदाबीबाट सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� उि�लिखत आधार �माणबाट 
�ितवादीह�ले ग�रमा िवकास ब�क किपलव�त ु िजतपरु 
शाखाबाट अनिधकृत �पमा रकम िनकालेको भए तापिन 
सो रकम गलत ढंगबाट आएको भ�ने थाहा ह�नासाथ 
िनजह�का अिभभावकमाफ� त सो रकम ब�कमा िफता� 
ग�रसकेको भ�ने त�य �ितवादीह�को बयान, िनजह�का 
सा�ी र बिुझएका मािनसह�ले गरेको बकप� तथा रकम 
ज�मा गरकेो ब�क भौचरसमेतबाट देिखइ� �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको त�य �थािपत ह�न 
सकेको नदेिखदँा �ितवादीह� रोशन िव�ट, ��वल गरी, 
िववेक िगरी र आिद�य महतसमेतले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठहर गरी स�ु उ�च अदालत तलुसीपरु, 
बटुवल इजलासबाट िमित २०७५।२।१ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: रामच�� खड्का
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७६ साल साउन २६ गते रोज १ शभुम् ।
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इजलास नं.४

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-RB-०११६, ब�िकङ कसरु, नेपाल 
सरकार िव. नवराज भुजेलसमेत

खातावाला आफँैले आ�नो खातामा मौ�दात 
रकम कम छ भ�ने जानीजानी बढी रकमको चेक 
काटी भ�ुानी िलने काय� र खाता रहेको सं�थाको 
तफ� बाट चेकमा भ�ुानी माग गरकेो रकमभ�दा कम 
मौ�दात रकम रहेको भ�ने जानी जानी चेकको 
भ�ुानी गन� कम�चारीका हकमा मा� उ� ऐनको दफा 
३ को ख�ड (ग) को कसरु कायम गन� िम�ने देिखन 
आयो । खातावालाले ते�ो �यि�लाई चेकको भ�ुानी िदने 
भनी चेक काटी िदएको अव�थामा खातामा पया�� रकम 
नभएको कारणबाट चेक अनादर भई भ�ुानी ह�न नसकेको 
ि�थितमा उ� कसरु कायम ह�ने अव�था देिखन आएन । 
दाबीअनसुारको कसरु कायम नभएपिछ ब�िकङ कसरु तथा 
सजाय ऐन,२०६४ को दफा १५(१) को �यव�थासमेत 
आकिष�त ह�ने नदिेखने ।

जाहेरवालालाई �ितवादी नवराज भजेुलले 
िदएको चेक जय हनमुान हाड�वेयर �ा.िल.को नाउमँा रहेको 
ब�कको खातामा रकम मौ�दात कम भएको कारणले चेकमा 
उ�लेख भएको रकम भ�ुानी ह�न नसक� चेक अनादर 
भएको देिखएकोले ��ततु ि�या उ� िविनमय अिधकारप� 
ऐन, २०३४ को दफा १०७क अ�तग�तकै कसरु कायम 
ह�ने । 

िविनमय अिधकार�ा� ऐन, २०३४ को दफा 
१०७क अ�तग�त दायर ह�ने म�ुाको स�ु कारबाही त�काल 
�चिलत �याय �शासन ऐन,२०४८ को दफा ७ अनसुार 
स�बि�धत िज�ला अदालतको अिधकार �े�अ�तग�त 
कारबाही ह�ने ह�नाले पनुरावेदन अदालतमा स�ु कारबाही 
भएको म�ुा सोही अदालतमा �यि�वादी फौजदारी म�ुाको 
लगतमा दता� गरी पनुरावेदन अदालतले कारबाही गन� 
िम�ने अव�था दिेखन नआउने ।

मािथ िववेिचत आधार एवम् कारणबाट ��ततु 
म�ुा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची 
-१ मा समावेश भएको ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ३(ग) अ�तग�तको सरकार वादी म�ुाको 
�पमा दायर भई कारबाही ह�ने अव�थाको देिखएन । अत: 
यस म�ुाको स�ु कारबाही र िकनारा गन� अिधकार �े� 
वािण�य इजलासमा अ�तिन�िहत रहेको नह�दँा मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको १८० नं.ले अिभयोग दाबी खारजे 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०७१।१।१६ 
मा गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न िमलेन । तसथ�ः 
पनुरावेदन अदालत पाटनले िमित २०७१।१।१६ मा 
गरेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः जयराम �ेठ
इित संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज  शभुम् ।
 § यसै �कृितको २०७१-RB-०१२२,  ब�िकङ 

कसरु, नेपाल सरकार िव.नवराज भुजेलसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस ेर मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-WO-०५५६, उ��ेषण, �ा�रका थापा 
�े�ी  िव. रिज��ार, पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत

िनवेदक रिज��ार, पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७१।५।३१ को िनण�यानसुार स�वा 
भएको िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतको लािग 
िमित २०७२।२।३० गते रमाना िलई स�वा भएको 
िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतमा हािजर भइसकेको 
दिेखयो । यसरी िनवेदकले पनुरावेदन अदालतको 
िनण�यलाई �वीकार गरी स�वा भएको अदालतमा हािजर 
भइसकेको देिखएको र िनवेदक स�वा भएको िमितले हाल 
दईु वष�को अविध �यितत भइसकेको ��ततु �रट िनवेदनको 
�योजनसमेत सिकएको दिेखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
आदेश जारी गनु�पन� अव�था रहेन । तसथ� ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २ गते रोज १ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०५७६, उ��ेषण, 
अशे�र�साद यादव िव.भूिमसुधार काया�लयसमेत

जफत ह�ने ठहरी अि�तम फैसला भइसकेका 
िनवेदन दाबीका उि�लिखत ज�गा त�कालीन ज�गाधनी 
ल�मीदेवी िसंह राजपतुबाट सीता िसंहले दािखल 
खारजे गरी िलएको र सीता िसंहले िनवेदकलाई िमित 
२०७१।६।१४ मा उ� ज�गाह� राजीनामा ग�रिदएको 
देिख�छ । व�ततुः कसैले पिन आ�नो हक प�ुने स�पि� 
मा� िब�� वा कुनै िकिसमले हक ह�ता�तरण गन� स�ने 
ह��छ । आ�नो हकै नप�ुने स�पि�को िब�� �यवहार 
गरकेोमा �य�तो िब�� �यवहार कानूनतः क�चा 
ठहछ�  । ��ततु िववादमा हदब�दीभ�दा बढी भई जफत 
ह�ने ठहरकेा ज�गाह� राजीनामा लेनदने गरकेो अव�था 
देिखएकाले �य�तो राजीनामा िलखतको आधारमा स�पि� 
प�� दाबी गन� पाउने अव�था नरहने ।  

िनवेदकले राजीनामा िलएको ज�गा �चिलत 
कानूनबमोिजम जफत ह�ने ठहरकेो ज�गा रहेको देिखएको र 
�यस�कारको ज�गा राजीनामा लेनदेन गरी गरकेो काय�बाट 
राजीनामाको िलखत क�चा ठहरमेा दाताबाट िनवेदकले 
�चिलत कानूनको अधीनमा रही राजीनामाको थैली भराई 
िलन पाउने हक सरुि�त नै रहेको देिखदँा िनवेदकको 
स�पि�स�ब�धी हकमा कुनै आघात पगेुको नदिेखने ।

िनवेदक दाबीका ज�गा हदब�दीभ�दा बढी भई 
जफत ह�ने ठहरी अि�तम फैसला भइसकेको दिेखएको 
र �रट �े�ािधकारबाट अि�तम भई बसेको फैसलाको 
औिच�यमा �वेश गरी �माण बझुी सोको मू�याङ्कन गरी 
आदेश गन� निम�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७४ साल चैत ७ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६८-CR-०२५६, ०६९-CR-०३३९,  
सरकारी छाप द�तखत िकत�, नेपाल सरकार िव. सुर�े� 
मकजु, सुर�े� मकजु िव. नेपाल सरकार

�ितवादी सरु�े� मकजकुो नामको सवारी 

चालक अनमुित प�मा ADF वग�बाहेक अ�य वग�को 
पिन सवारी चलाउन पाउने गरी वग� थप ग�रएको 
पाइयो । तर िनज �ितवादीको सवारी चालक अनमुितप� 
ADF वग�को मा� रहेको भ�ने यातायात �यव�था 
काया�लयको प�बाट देिखयो । तसथ� �ितवादी सरु�े� 
मकजकुो सवारी अनमुितप�मा ADF बाहेकको वग�समेत 
थप गरी िकत� गरकेो त�य �थािपत ह�न आउने ।

व�ततुः कसरुदारलाई कसरुअनसुारको सजाय 
ह�न ुर िदइन ुपद�छ । मलुकु� ऐन, िकत� कागजको १, ९, ११ 
र १२ नं.समेतको अ�ययनबाट कसरुदारले गरकेो कसरुको 
�कृित, मा�ा र संल�नताको आधारमा पथृक पथृक 
सजाय ह�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । ��ततु वारदातमा 
�ितवादीको सलं�नता नदेिखई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहरकेो अव�था होइन । िनजको संल�नताको पिु� 
भएकै छ । तर संल�नताको �कृित कारणी वा मितयार 
के हो भ�ने मा� हो । �ितवादी �वयम्  िकत� गन� काय�मा 
संल�न भएको नदिेखएको, िनजको साथबाट सवारी 
चालक अनमुितप� बरामद नभएको र सो अनिुमतप� 
कहीकँतै �योगमा �याइएको नदेिखएको यस अव�थामा 
पनुरावेदन अदालतले �ितवादीलाई  िकत� कागजको ११ 
नं.बमोिजमको मितयार ठह�याई गरकेो फैसलामा मलुकु� 
ऐन, िकत� कागजको ९ र १२ नं.को �िुट नदेिखने ।

िकत� ग�रएको भिनएको सवारी चालक 
अनमुितप� �ितवादी सरु�े� मकजकुो नाउकँो देिखएको 
र सो सवारी चालक अनमुितप�मा िनजको फोटो संल�न 
रहेको पाइएको यस अव�थामा िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, िकत� काजगको ११ नं.बमोिजम मितयारमा सजाय गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला िमलेकै 
दिेखन आउने । 

सरकारी कागजमा िकत� गन� काय�मा मितयारको 
कसरुदार ठहर भएका �ितवादीलाई उि�लिखत 
११क नं.अनसुारको सिुवधा �दान गन� मनािसब ह�ने 
दिेखएन । तसथ� �ितवादी सरु�े� मकजलुाई िकत� कागजको 
११ नं.बमोिजम मितयारमा सजाय गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६७।११।१७ को 
फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CI-०३०९, परमादशे, दीघ�बहादुर 
बटाला िव. जनजागृित �ाथिमक िव�ालय, जेठारी वडा 
नं.५ अछामसमेत

िनवेदकले िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
िमित २०६९।५।१ को िनण�यलाई चनुौती निदई िज�ला 
िश�ा काया�लय, अछामले अवकास िदएको भनी 
परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदनको 
औिच�य नै देिखदैँन । िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६(ङ) 
को उपिनयम (५) को (ग) बमोिजम कुनै पिन िश�क 
िबनासूचना लगातार १५ िदनभ�दा बढी अनपुि�थत 
रहेमा अवकाश िदन सिकने कानूनी �यव�था भएको 
देिख�छ । िज�ला िश�ा काया�लय, अछामले पनुरावेदक 
लगातार १५ िदनभ�दा बढी अनपुि�थत रहेकोले िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको िनण�यअनसुार िनज िश�कलाई 
हटाउने भनी गरकेो िनण�य सदर गरकेोस�म दिेख�छ । 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको िमित २०६९।५।१ को 
िनण�यले अवकाश �ा� �यि�लाई िव�ालयमा हािजर गराई 
तलब भ�ा िदन ुभ�ने परमादेशको आदेश जारी गन� िम�ने
नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत आधार, कारणसमेतको 
आधारमा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत िदपायलबाट िमित २०७१।३।८ मा भएको 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७४ साल असोज १ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े  र मा,�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CI-१२८८, िनषेधा�ा, हेफाजत 
क�रम अ�सारी िव. धमे��कुमार अ�वालसमेत

िनवेदक ऋणी हेफाजत क�रम अ�सारीबाट साह� 
धनी धम���कुमार जयसवालले भरी पाउने ठह�याएको सावा ँ
�याज िमित २०७०।६।१३ मा बारा िज�ला अदालतमा 
दािखल गरकेो दिेख�छ । ऋणी िनवेदक हेफाजत क�रम 
अ�सारीको प�नी दता�वाला मनजुा खातनुले बारा िज�ला 
अदालतबाट भएको िमित २०७०।११।११ को आदेश बदर 

ग�रपाउ ँ भनी िदएको िनवेदनउपर त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७०।१२।२७ मा बारा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।११।११ मा भएको 
आदेश बदर गरी िमित २०७०।४।१६ को िललामसमेत 
बदर भएकोमा त�कालीन पनुरावेदन अदालत हेट�डाको 
िमित २०७०।१२।२७ को आदेश बदर ग�रपाउ ँ भनी 
िललाम सकार गन� िवप�ी नजाम�ुीन अ�सारीको यस 
अदालतमा ०७०-WO-०७३७ को उ��ेषणको �रट दायर 
गरेकोमा सो �रट िनवेदन िमित २०७४।५।१ मा खारजे 
भएको देिखयो । यसरी िनवेदकले साह�लाई ितनु�  बझुाउन ु
पन� रकम दािखल गनु� भनी िमित २०७०।६।११ मा बारा 
िज�ला अदालतबाट भएको आदशेानसुार दािखल भएको 
रकम पनुः िनवेदकलाई नै िदन ु भ�ने परमादेशसमेतको 
आदेश जारी ग�रपाऊँ भ�ने माग �यायोिचत दिेखन 
नआउने ।

साह�ले ता�रख गजुारी िबगो भ�रपाउ ँ भ�ने 
म�ुा तामेलीमा गएको पिन देिखनछ । यसैिबच िनवेदकले 
सावा ँ �याज दािखल गन� �याए ५(पाचँ) िदनिभ� रकम 
नगद दािखल गर े धरौटी खातामा ज�मा गनु�  भ�ने बारा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।६।११ मा भएको 
आदेश अि�तम भई बसेको देिख�छ । उ� आदेश 
बदर गराउनेतफ�  कोही कसैको उजरुी परकेो पिन 
दिेखदैँन । यस अदालतमा चलेको ०७०-WO-०७३७ को 
उ��ेषणको िनवेदन दायर गरकेोमा सो �रट िनवेदन िमित 
२०७४।५।१ मा खारजे भई िललाम सकार गरी िलने प�ले 
उ� ज�गा �ा� गरकेो पिन दिेखदैँन । य�तो अव�थामा 
साह�ले आ�नो लेना असलु गरी िलन नपाउने गरी �रट 
जारी गनु�  औिच�य एवम् िववेकस�मत नदेिखने ।

तसथ� िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७१।१०।२१ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल 
क��यटुर: देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल असोज १ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७०-CR-१६२४, वैदेिशक रोजगार ठगी, नेपाल 
सरकार िव. ड�बरबहादुर िव.क.
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�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गदा� , जाहेरवालाको छोरा राज ु �े�सगँ िनजलाई इराक 
पठाउन रकम िलएको होइन । िनजले अ� ५ जनालाई इराक 
पठाउन भनी �.८,०५,०००।- िदएको र मैले इराकमा ह�दँा 
िभषा पठाइिदएको ह� ँभनी राज ु�े�लाई इराकमा पठाउने 
कुरामा इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणसम� बयान गदा�  जाहेरवालाको 
छोरा इराकमा सगैँ बसेको र इराकबाट �यहाकँो क�पनीले 
पठाएको िभषा िलएर आएको ह� ँ भनी आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो दिेख�छ । जाहेरवाली तलुसादेवी 
�े�ले यी �ितवादीले मेरो छोरालाई इराकमा रोजगारीमा 
पठाउछुँ भनी �.८,०५,०००।- िलई रोजगारमा नपठाएको 
भनी वैदेिशक रोजगार िवभागमा जाहेरी दरखा�त 
िदए तापिन वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� 
उपि�थत भई बकप� गदा� छोरा राज ु �े�ठ र �ितवादी 
साथी भएको र घर ज�गा िक�न भनी रकम िलएको 
हो । घर ज�गाको कारोबारमा पैसा मा�ने आधार बनाउन 
वैदेिशक रोजगारको कागज गराएका ह� भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ । पीिडत राज ु�े�लाई ब�ुने आदेश भएकोमा िनज 
राज ु �े� �यायािधकरणमा उपि�थत ह�न आएकोसमेत 
देिखएन । िनज जाहेरवालाले �ितवादीलाई वैदिेशक 
रोजगारको लािग रकम िदएको हो भनी �प�ट देिखने कुनै 
सबदु कागज �माण पेस ह�न आएकोसमेत नपाइने ।

अत: �ितवादीले आरोिपत कसरुलाई अ�वीकार 
गद� वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणसमेतमा बयान गरकेो, 
पीिडत राज ु�े�ठले �यायािधकरणमा उपि�थत भई बयान 
गन� नसकेको, मािनस िवदेश गएको भ�ने पिन देिखन 
नआएको र कागज बेहोरामा वैदेिशक रोजगारको भाषा र 
बेहोरा पर ेपिन घरज�गा िक�नलाई रकम िलनिुदन ुभएको 
हो भनी �वयम् जाहेरवालाले बकप� गदा� उ�लेख गरी 
लेखाइिदएको देिखदँा आरोिपत कसरुबाट �ितवादीलाई 
सफाइ िदई भएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
फैसला मनािसब नै दिेखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार, �माणबाट वैदिेशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट �ितवादी सरोज रामदास भ�ने 
ड�बरबहादरु िव.क.ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई िमित २०६९।१२।१२ मा भएको फैसला िमलेकै 

दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः स�रता �रजाल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पसु १९ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७४-CR-०३०४, कत��य �यान, सरन का�बाङ 
(िल�बू) समेत िव.नेपाल सरकार 

�ितवादी शरण भ�ने सरन का�बाङ्गले 
अदालतमा बयान गदा� िछमेक�को वैवािहक काय��ममा 
रातको १२ बजेितर घरमा जाने समयमा गंगाराम 
बराईलीले म र मेरो काका सण� का�बाङ्गलाई धकेलेकोले 
हामी दवैुलाई �रस उठी सो �थानबाट गंगाराम बराईलीलाई 
कुटिपट गद� घर मिु�तर प�ुयाएपिछ मेरो काकाले बोकेको 
खकुुरी �हार गरी �यान मारकेा ह� भनी कसरुमा सािबत भई 
सहअिभय�ुसमेतलाई पोल गरी बयान गरकेो र �ितवादी 
�वण� भ�ने सण�कुमार का�बाङ्गले पिन अदालतमा बयान 
गदा�  �ितवादी शरण भ�ने सरन काङबाङ्गले गरकेो 
बयानबमोिजमकै वारदातको िववरण खलुाई बयान गरकेो 
दिेखने ।

मतृक र �ितवादीह�िबच वादिववाद भएको 
दिेखए पिन मतृकलाई �ितवादीह�ले वादिववाद भएकै 
�थलमा सामा�य कुटिपट गरकेो नभई मतृकलाई 
वादिववाद भएको ठाउबँाट लछारपछार कुटिपट गद� 
मतृकको लास भेिटएको �थानमा लगी �ितवादीह�ले 
जोिखमी हितयार खकुुरीले मतृकको शरीरको िविभ�न 
अंशमा �हार गरकेो भ�ने �ितवादीह�को बयान र लासको 
�कृितबाट देिखएको छ । घटना िववरणमा कागज गन� पूजा 
योङहाङ तथा रामकुमारी नगुोले अदालतमा बकप� गदा�  
�ितवादी सरन र मतृकिबच कुटाकुट भएपिछ मेरो बाजे 
पन� सण� कुमारलाई िददी र मैले खबर गदा� सण� �रसाएर 
मतृकको घाटँीमा समाएको �यसपिछ दवैु �ितवादीह� 
भएर मतृकलाई हात ख�ुाले कुटी घरबाट तलितर तानेर 
लगेको दखेेका ह� भनी एकै बेहोरा लेखाएको देिखने । 
मतृकको लासजाचँ मचु�ुकामा मतृकको दवैु ख�ुामा गिहरो 
कािटएको घाउ रहेको, पछािड ढाडमा िघसारकेो डाम 
रहेको, क�मरमा पिन घाउ रहेको, टाउकोमा कािटएको 
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घाउ, दािहने हातको बढुी औलंा पूण� �पमा कािटएको र 
शरीरको य�त� ठाउमँा कुटिपट गरकेो डाम रहेको भ�ने 
उ�लेख भएको र सोबमोिजम घाउ चोटह� रहेको मतृकको 
फोटोसमेतबाट देिखएको छ । मतृकलाई मान� मनसाय 
िथयो िथएन भ�ने कुरा �ितवादीह�ले गरकेो काय�बाट 
िन�य�ल गनु�पन� ह��छ । सामा�य झगडा भएको ठाउबँाट 
मतृकलाई लछारपछार गरी कुटिपट गद� धान खेतमा 
प�ुयाई खकुुरीज�तो जोिखमी हितयारले पटकपटक �हार 
गरी मतृकलाई मान� काय�बाट �ितवादीह�को मतृकलाई   
मान�  मनसायअन�ुप  काय�  गरकेो  पिु�ट भएको 
देिख�छ । मतृकलाई मान� िनयत िथएन भ�ने �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर िनजह�ले गरकेो काय�बाटै खि�डत 
भएको देिख�छ । यसरी �ितवादीह�ले गरकेो कसरु 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) अ�तग�तकै देिखन आएकोले िनजह�लाई 
उ� ऐनबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर गरेको स�ु पाचँथर िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गन� गरकेो उ�च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासबाट 
भएको फैसला अ�यथा नह�दँा �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर र िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस बुदँासगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादीह�लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) अनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी स�ु पाचँथर झापा 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुमार मा�के
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल जेठ १९ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७४-CR-०४१५, कत��य �यान, नेपाल सरकार 
िव. िमलन भुजेलसमेत

�ितवादी िमलन भजुेलले मतृकलाई मान� योजना 
बनाएको र सोहीअन�ुप तयारी नगरकेो, मानु�  पन�स�मको 
मनसाय राखी पूव�तयारीका साथ ��ततु वारदात घटेको 
अव�था नभई एकै होटलमा खाना खाने �ममा मतृकले 

ह�ला गरकेोले ह�ला नगनु�  भनी �ितवादी िमलन भजेुलले 
मतृकलाई स�झाउदँा नमानी हातपात गरकेो र ढुङ्गासमेत 
उठाएर हा�न खोजेबाट त�काल उठेको �रसको आवेगमा 
आई फुटेको िवयरको बोतलले मतृकलाई एक पटक �हार 
गरेको र सोही �हारको चोट िपरबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
भ�ने िमिसल संल�न �माणबाट पिु� भइरहेको अव�था ह�दँा 
�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं.को कसरु कायम 
गरी अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब र त�यपरक नदेिखदँा नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी आकाश भजेुल अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरुमा इ�कार रहेको र सह�ितवादी 
िमलन भजेुलले मौकामा बयान गदा� मतृकलाई फुटेको 
िवयरको बोतल �हार गरकेो र सोही �हारको चोट िपरबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको भनी कसरु गरमेा सािबत भई िनजले 
आ�नो बेहोरा लेखाएको र अदालतमा समेत सोही िमलान 
बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादी आकाश भजेुलले यो 
य�तो रीतबाट यसरी �हार गरी मतृकलाई मान� काममा 
सि�य भएको भनी सो कुरा पिु� ह�ने कुनै �माण वादी 
नेपाल सरकारबाट ��ततु ह�न आएको दिेखदैँन । फौजदारी 
कसरु �थािपत ह�न मनसाय त�व र आपरािधक काय� गरकेो 
दिेखन ुपन� ह��छ र �ितवादीउपर �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं.को सजायको माग दाबी िलएको देिखए तापिन 
मतृकलाई मान� काय�मा िनजको संल�नता पिु�ट ह�ने 
त�यय�ु र िव�वसनीय �माणको िमिसलमा अभाव रही 
आरोिपत कसरु यी �ितवादी आकाश भजेुलको हकमा 
�वत�� र त�यय�ु �माण�ारा पिु�ट भएको नदेिखदँा 
�ितवादी आकाश भजेुलको हकमा आरोिपत कसरुबाट 
िनजलाई सफाइ िदने गरी भएको स�ु अदालतको फैसला 
सदर गन� ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला 
अ�यथा नदेिखने । 

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट �ितवादी 
आकाश भजेुललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने तथा 
�ितवादी िमलन तामाङ भ�ने िमलन भजुेललाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं.बमोिजम १० 
वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
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पाटनको िमित २०७३।४।३२ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुमार मा�के
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७६ साल जेठ १९ गते रोज १ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७५-WH-००९५, ब�दी��य�ीकरण, ह�रशरण 
जमकटेलसमेत िव. गृह म��ालय, िसहंदरबारसमेत

इ��बहादरु �े�ले स�तोष के.सी.को नाममा 
ठगीको कसरुमा िकटानी जाहेरी दरखा�त िदई 
अनसु�धानको काय� �ार�भ भएको र िनवेदकले स�तोष 
के.सी. भ�ने गंगाह�र �यौपाने भनी �वयम् ले सहीछाप 
गरकेो भ�ने देिखनकुा साथै िनजको साथबाट स�तोष 
के.सी.को नामको ज�गाधनी दता� �माणपजुा�समेतका अ�य 
कागजातह�को न�कलसमेत बरामद भएको कुरा िलिखत 
जवाफमा उ�लेख भएको दिेखने । 

िकटानी जाहेरी दरखा�तको आधारमा 
अनसु�धानको काय� �ार�भ भई �माणका कागजह� 
बरामदसमेत  भएको  आधारमा  स�तोष  के.सी.
भ�ने गंगाहरी �यौपानेउपर अिभयोगप� दायर भई म�ुा 
पपु��को िसलिसलामा िनज हाल थनुामा रहेको र यसरी 
अनसु�धानको काय� स�प�न भई अिभयोग प� दायर 
भई अिहले िनवेदक म�ुाको पपु��को िसलिसलामा 
अदालतको आदेशबमोिजम थुनामा रहेको र िनजउपर 
चलेको ठगी सरकारी छाप द�तखत िकत� नाग�रकता 
िकत�स�ब�धी िमिसल िवचाराधीन अव�थामा रहेको 
भ�नेसमेत दिेखदँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको माग मनािसब नदेिखदँा 
िनवेदकतफ� बाट रहन ु भएका िव�ान् अिधव�ाह�ले 
��ततु गनु�भएको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः िनवेदक �वयम् ले स�तोष के.सी.भ�ने 
गंगाह�र �यौपाने भ�ने कुरालाई �वीकार गरी सहीछाप 
गरकेो, िनवेदकको साथबाट स�तोष के.सी.को ज�गाधनी 
�माणपजुा�समेतको अ� कागजात बरामद भएको भ�ने 
िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको र अनसु�धानको काय� 
स�प�न भई िनवेदकउपर अिभयोगप� दायर भई हाल 

सो िमिसल िवचाराधीन अव�थामा रहेको भ�ने देिखदँा 
िनवेदकले माग गरबेमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ु पन� 
अव�थाको िव�मानता िमिसलबाट देिखएन । तसथ� 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको 
��तुत िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः स�रता �रजाल
इित संवत् २०७५ साल फागनु ६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं५

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७२-CR-१७५१, सामिुहक 
जबरज�ती करणी, गणेश यो�जन िव. नेपाल सरकार 

पीिडत मिहलाउपर �ितवादीह�ले गरकेो 
षड्य��, आपरािधक िनयत र काय�ह� (Mens Rea and 
Actus Reus) बाट नै सामूिहक जबरज�ती करणी हो वा 
होइन । भ�ने प�ा लगाउन ुपन� ह��छ । दईुजनाको समूहमा 
रहेका �ितवादीह�ले करणी गन� मनसायले वष� १३ क� एक 
बािलकालाई आ�नो िनय��णमा िलई आ�नो अनकूुलको 
समय र �थानमा लगी जबरज�ती करणी गछ� न् भने उ� 
वारदातलाई सामूिहक जबरज�ती करणी नमानी सजायबाट 
छुट िदन ु�यायसङ्गत ह�न नस�ने, समूहगत �पमा िमली 
बािलकालाई िनय��णमा िलई आ�नो इ�छाअनसुारको 
समय र �थानमा शङ्ृखलाब� �पमा जबरज�ती करणी 
गरेको यस�कारको जघ�य काय�मा अलगअलग समयमा 
भएको भ�ने आधार िलई अपराधको दािय�वबाट उ�मिु� 
िदन ु िवधाियकाको मनसायिवपरीत त ह��छ नै पीिडत 
�याय पाउने अिधकारको समेत िवपरीत ह�न जानेसमेत 
दिेख�छ । कानूनको रीतबमोिजम सूचना िददँासमेत 
अदालतमा उपि�थत नभई कुनै अिभय�ु फरार रह�छ 
भने पिन अदालतले �ा�त �माणको आधारमा �याियक 
िन�कष�मा प�ुन ुनै पन� ह��छ । �ा�त �माणबाट सामूिहक�पमा 
जबरज�ती करणी गरकेो त�य शङ्कारिहत तवरबाट 
�थािपत भएको अव�थामा सहअिभय�ु फरार रहेको भ�ने 
आधारमा मा� पनुरावेदक �ितवादीलाई सजायबाट छुट 
िदन ु�यायसङ्गत ह�न नस�ने ।

पीिडतले अनसु�धानको �ममा तथा 
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अदालतसम� �य� गरकेो कुरालाई �माण ऐन, २०३१ 
को दफा १०(१)(क)(ख) बमोिजम ��य� �माणको �पमा 
िलनपुन� ह��छ । �ितवादी गणेश यो�जनले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� बयान गदा�, िजतङु िथङ्गले पिहले 
करणी गर,े मैले करणी गदा�  निदएकोले हामी गय� भ�ने 
बेहोरा लेखाएका र अदालतसम� आफूले पीिडतको हात 
समाती िदएको, िजतङु िथङ्गले करणी गरकेो हो भ�ने 
बेहोरा लेखाएकोबाट िनज �ितवादी जबरज�ती करणीको 
वारदातमा संल�न भएको िनजकै बयानबाट दिेखन आउछँ । 
�ितवादी गणेश यो�जनले पीिडतको हात मा� समातेको ह�,ँ 
पीिडतलाई करणी गरकेो छैन भ�ने िजिकरलाई �माणबाट 
पिु�ट गन� नसकेकोले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
४ नं.बमोिजम मा� फैसला ह�नपुन� भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�माणबाट यी �ितवादी गणेश यो�जनसमेतले 
पीिडतलाई सामूिहक�पमा जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
जाहेरी दरखा�त, िनजको बकप�, पीिडतको कागज तथा 
िनजको बकप� र ��य�दश� सनुमाया �याङ्गताङको 
कागज तथा िनजको बकप�समेतबाट यी �ितवादीसमेतले 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको दफा ४ बमोिजम 
कसरु गरकेो नभई अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकेो 
देिखएकोले �ितवादी गणेश यो�जनले आरोिपत कसरु 
गरकेो ठहरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(२) नं.बमोिजम �ितवादीलाई ८ (आठ) वष� कैद र ऐ.३क.
नं.बमोिजम थप ५ वष� कैद ह�ने र पीिडतलाई �ितवादीबाट 
ज�मा �.२०‚०००।- (बीस हजार �पैया)ँ �ितपूित�बापत 
भराइ िदने ठह�याई स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७२।३।८ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०७३।९।२१ मा 
भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न ुपन� नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण र �माणह�बाट 
�ितवादी गणेश यो�जनलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३ न�बरको देहाय २ बमोिजम ८ वष� कैद र 
सोही महलको ३क.नं.बमोिजम थप ५ वष� कैद ह�ने ठह�याई 
तथा �ितवादीबाट पीिडतलाई �.२०,०००।- (बीस हजार 
�पैया)ँ �ितपूित� भराइ िदने ठह�याएको मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२।३।८ मा भएको फैसलालाई 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 

२०७२।९।२१ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल भदौ ११ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-CR-०५४९, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. �या�सन कँडेलसमेत 

िटकाबहादरु खड्काले �ितवादीह� तीनै 
जनाउपर िकटानी जाहेरी गर े तापिन अदालतसम� 
उपि�थत भई जाहेरी बेहोरालाई समिथ�त ह�ने गरी बकप� 
गन� सकेको पाइदैँन । वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
आ�नो सा�ी उपि�थत गराई �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ अनसुार �वत�� िन�प� व�तिुन� आधार पेस गरी 
अिभयोग दाबीलाई पिु� �मािणत गराउन सकेको नपाइने । 

बरामद भई आएको हाड ख�परको परी�ण 
�ितवेदनबाट They like from a male .......but not 
with 100% accuracy भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
दिेख�छ । मतृक िवरोध खड्कालाई माररे फालेको दे�ने 
��य�दश�को अभाव रहेको पाइ�छ । कसैले ��य� 
�पमा दखेेको र आफूले देखेको कुरालाई िववादरिहत 
तवरबाट पिु� ह�न आएको अव�थासमेत देिखदैँन । यसबाट 
बरामदी हाड ख�पर िवरोध खड्काकै हो भ�ने पिु� ह�न 
सकेकोसमेत देिखदैँन । बरामद भएको हाड ख�पर मतृक 
िवरोध खड्काको हो भ�ने कुरालाई वै�ािनक परी�ण गराई 
पिु� �मािणत गराउन सकेको अव�था नदेिखदँा शङ्का र 
अनमुानकै आधारमा िनजकै हड्डी हो भनी िन�यमा प�ुन 
स�ने अव�थासमेत रहेको पाइदैँन । अनसु�धानको समयमा 
DNA टे�समेत गरी �मािणत गराएको अव�थासमेत 
दिेखदैँन । िमिसल संल�न त�यगत आधार �माणह� 
तथा िववादरिहत तवरबाट उ� �यानस�ब�धीको कसरु 
�ितवादीह�ले नै गरकेो कुरालाई �थािपत ह�ने गरी िमिसल 
संल�न कुनै पिन �माणह�बाट समिथ�त ह�न आएको 
नदेिखने । 

वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरबाट 
�ितवादीह� िनतेश लइुटेँलसमेतले िवरोध खड्काको 
टाउकोमा रडले �हार गदा� म�ृय ु भएको िजिकर िलएको 
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देिख�छ । िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान महाराजग�जको 
Autopsy Report बाट िवरोश खड्काको Skull मा No 
Any bony injuries are present भ�ने बेहोरा उ�लेख 
भएको देिख�छ । Cause of death from examined 
bones remains undetermined भ�ने बेहोरा उ�लेख 
भएबाट बरामदी हाडखोर मतृककै रहेको र �ितवादीह�कै 
कत��यबाटै म�ृय ुभएका मतृकको हो भनी िव�ास गनु�पन� 
अव�था देिखन नआएकोले �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ अनसुार कसरु �मािणत ह�ने त�यगत आधार केही 
नदेिखदँा िबना ठोस �माण �यानज�तो कसरुमा कसरुदार 
ठहर गनु�  �यायको मम�िवपरीत ह�न जाने देिखएबाट 
�ितवादीह� िनतेश लइुटेँल, �या�सन कँडेल र रोमन 
तामाङलाई सजाय गन� गरी भएको स�ु फैसला उ�टी 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन ।

अत: िववेिचत आधार �माणह�बाट मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
�ितवादीह�म�ये िनतेश लइुटेँललाई सोही महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद तथा 
�ितवादीह� �या�सन कँडेल र रोमन तामाङलाई सोही 
महलको १७(३) नं.बमोिजम जनही १ वष� ८ मिहना 
कैद सजाय गरकेो स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।११।२३ को फैसला उ�टी गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट �ितवादीह� िनतेश लइुटेँल, �या�सन 
कँडेल र रोमन तामाङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याएको िमित २०७१।१२।३ गतेको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तारादेवी महज�न 
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित सवंत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०६८-CR-०८९९, आयकर, कृ�ण�साद देवकोटा 
िव. महावीर�साद अ�वाल

करदाताको कर अविध आ.व.२०५५।०५६ को 
�वयम् कर िववरण िमित २०५७।२।१८ मा ��ततु भएको 
र स�ु काया�लयले कुनै आधार र कारण नखलुाई िमित 
२०६२।१।८ मा कर िनधा�रणको िनण�य पचा� खडा गरबेाट 

आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) िवपरीत खडा 
भएको कर िनधा�रणको िनण�य पचा� बदरभागी भएकोले बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय दाबी रहेको दिेखने ।

िमिसलमा सलं�न िमित २०६१।१२।१५ 
च.नं.४८३ को आ�त�रक राज�व काया�लय, काठमाड� 
�े� नं.२ ले लेखा परी�ण शाखा आ.रा.का.काठमाड� 
�े� नं.२ लाई लेखेको प�को बेहोरा हेदा�  िवषयमा 
पनुः कर िनधा�रण वा अित�र� कर िनधा�रण गन� 
भनी उ�लेख गरी महालेखा परी�कको दफा ७ मा 
उि�लिखत बे�ज ु �.१,१३,१२,५७८।२२ को 
दफा उतार पाना २ र करदाताको आयकरस�ब�धी 
आ.व.२०५५।०५६ को फाइल संल�न ग�रएको 
छ । आ.व.२०५५।०५६ को आयकरतफ� को पनुः कर 
िनधा�रण वा अित�र� कर िनधा�रण गन� स�ब�धमा 
आव�यक कारबाही ह�न अनरुोध छ भनी प�ाचार भएप�ात् 
पनुः कर िनधा�रणको स�ब�धमा कारबाही भएको भ�ने 
दिेखने ।

आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) को 
कानूनी �यव�था हेदा�  ”करदाताको आय िववरण �ा� 
भएपिछ कर अिधकृतले सो िववरणको आधारमा खदु 
आय िनि�त गरी आय िववरण �ा� भएको वष�को 
लग�ैपिछको आिथ�क वष�िभ� कर िनधा�रण गरी स�न ु
पन�छ । उ� अविधिभ� कर िनधा�रण गन� नसिकएमा 
कर अिधकृतले कारण खलुाई महािनद�शकलाई सूचना 
िदनपुन� छ । �यसरी सूचना �ा� भएपिछ महािनद�शकले 
दईु वष�को �याद थप गन� स�ने छ । उ� थप �यादिभ� 
पिन कर िनधा�रण गन� नसिकएमा �यसको कारण खलुाई 
कर अिधकृतले महािनद�शकलाई पनुः सूचना िदनपुन� 
छ । �य�तो सूचना �ा� भएपिछ महािनद�शकले आय 
िववरण पेस भएको िमितले चार वष�िभ� कर िनधा�रण 
गनु�पन� गरी आव�यकताअनसुार पटकपटक गरी �याद थप 
गन� स�ने छ ।” भ�ने उ�लेख भएको पाइने । 

करदाताले पेस गरकेो आय िववरणबमोिजम कर 
िनधा�रण भएप�ात् महालेखा परी�कको �ितवेदनबाट 
बे�ज ुदेखाएपिछ ऐनको दफा ३३(क) (२) बमोिजम खदु 
आय कायम गरी कर िनधा�रण गनु�पन� िवषय भएकोले 
��तुत िववादको स�दभ�मा आयकर ऐन, २०३१ को दफा 
३३(क) आकिष�त ह�ने नदेिखने ।
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िमित २०५७।२।१८ को �वयम् कर िववरणमा 
आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) ले िमित 
२०६१।२।१७ स�ममा आयकर िनधा�रण गरी स�नपुन�मा 
सोअनसुार नगरपेिछ मा� िमित २०६२।१।८ मा कर 
िनधा�रण गरकेो भ�ने देिखन आएको, िमित २०५७।२।१८ 
मा �वयम् कर िववरण िनधा�रण गदा�  िववरणमा नदखेाएको 
कुरा जा�ँदा लेखापरी�णबाट कैिफयत देिखन आएपिछ 
ऐनको दफा ५६(१) मा भएको उि�लिखत कानूनी 
�ावधानअनसुार कर िनधा�रण भएको िमित २०५७।२।१८ 
ले ५ वष�िभ� िमित २०६२।१।८ मा कर िनधा�रण ग�रएको 
कुरा कानूनस�मत नै देिखयो । तसथ� �चिलत आयकर 
ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) ले २०६१।२।१७ स�म 
आयकर िनधा�रण ग�रस�नपुन�मा सोअनसुार नभई िमित 
२०६२।१।८ मा कर िनधा�रण गन� गरी भएको िनण�य 
कानूनस�मत नह�दँा खारजे ह�ने ठहछ�  भनी राज�व 
�यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित २०६७।५।२७ मा 
भएको फैसला उि�लिखत कानूनी �ावधान, आधार एवम् 
कारणबाट िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७५ साल साउन १४ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी बमकुमार 
�े�, ०७५-RC-००३१, कत��य �यान (साधक), नेपाल 
सरकार िव. िव�म राई 

शव परी�ण �ितवेदनबाट मतृकको म�ृय ु
कत��यबाट भएको देिखएको, मतृकसमेत �ितवादीह� 
सगैँ िव�णपुादकुा घ�ुन गएको, िव�णपुादकुा घ�ुन गएको 
अव�थामा सोही िदन मतृक िच�कुमार म�ाती (साक�) 
को कत��यबाट म�ृय ु भएको, घटना भएको भोिलप�टै 
सगैँ गएको साथीको खोजखबर कुनै नगरी अक�मात 
�ितवादी सखंवुासभा गएको प�रि�थितज�य सबतु 
�माणह� एकआपसमा मालाकार कडीका �पमा जोिडई 
�ितवादी िवचारी भ�ने िव�म राईको समेत संल�नतामा 
वारदात घिटत भएको त�य �थािपत ह�न आएको 
देिखयो । सो देिखएकोले �ितवादी िवचारी भ�ने िव�म 
राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र 
१३(३) नं.बमोिजमको कसरु अपराधमा �यानस�ब�धी 

महलको १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरेको इ�साफ मनािसब नै देिखने ।

तथािप �ितवादीको उमेर, अपराध ह�दँाको 
प�रि�थित, अपराध�ितको प�चाताप तथा भिव�यमा 
सिु�एर असल नाग�रक ब�ने भनाइसमेतलाई म�यनजर 
गरी िमिसल संल�न कागज �माण अ�ययन गदा�,  
�ितवादीको मतृकउपर �यान िलनपुन�स�मको पूव��रसइवी 
कुनै पिन रहे भएको देिखदैँन । �ितवादीको आपरािधक 
प�ृभूिम रहेकोसमेत िमिसलबाट दिेखएको छैन । वारदातमा 
जोिखम हितयारको �योग भएको र वारदात�थलको छनौट, 
अपराधको तयारी र योजना गरकेो भ�ने पिन देिखएको 
छैन । �ितवादी १८ वष�का क�ा ११ मा पढ्ने िकशोराव�था 
उमेरको रहेका र मादक पदाथ� सेवन गरी गाली गरकेो 
अव�थामा उ�ेिजत भई �यसैको कारणबाट िववाद ह�न 
गई कुटिपटसमेत ह�दँा घटना घटी मतृकको म�ृय ु भएको 
भ�ने देिखएको, ��तुत वारदातमा �ितवादी िवचारी भ�ने 
िव�म राई र फरार �ितवादी ग�भीरबहादरु राई दईुजनाको 
उपि�थित रहेको दिेखएकोमा कसको चोटबाट मतृकको 
म�ृय ुभएको भ�नेसमेत िमिसलबाट ख�ुन नसकेको, सगैँ 
घ�ुन गएको अव�थामा वारदात घिटत भई मतृक िच�कुमार 
म�ाती (साक�) को म�ृय ु भएको दिेखएको अव�था र 
प�रि�थितले प�रि�थितज�य �माणका आधारमा अिभयोग 
दाबीबमोिजम �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं.बमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याई सोही 
ऐनको अ.बं.१८८ नं.बमोिजम १० वष� कैदको सजाय गन� 
भनी राय �य� गरकेो स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो उ�च अदालत िवराटनगरबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदेिखने । 

अत: िववेिचत आधार �माणसमेतबाट शव 
परी�ण �ितवेदनबाट मतृकको म�ृय ु कत��यबाट नै 
भएको देिखएको र �ितवादी मतृकसगँ घ�ुन गएको कुरा 
िनजले अदालतमा गरकेो बयानसमेतमा उ�लेख गरी 
लेखाएको देिखएबाट िमिसलबाट देिखएको उि�लिखत 
प�रि�थितज�य �माणका आधारमा अिभयोग दाबीबमोिजम 
�ितवादी िवचारी भ�ने िव�म राईलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठह�याई सोही ऐनको अ.बं.१८८ नं.बमोिजम १०(दश) 
वष� कैदको सजाय ह�ने राय �य� गरी स�ु सनुसरी िज�ला 
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अदालतले गरकेो फैसलालाई सदर गरी उ�च अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०७४।३।२१ मा भएको फैसला 
िमलेको नै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गगनदेव महतो
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर २८ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास नं.६

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७४-RC-००८४, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. वीरसे भ�ने दीपक सेन खवास

घटनाका ��य�दश� जाहेरवाला व�नु
चौधरीले िमित २०६८।८।१७ मा दीपक सेन खवाससमेत 
जाहेरवालाको घरमा गई जाहेरवालासमेतलाई कुटिपट 
गरकेा र सोही समयमा मोटरसाइकलमा घटना�थल 
आइपगेुका मतृक गोपाल चौधरी र अिमत चौधरीले 
स�झाउन खो�दा �ितवादी िदपक सेन खवासले गोपाल 
चौधरीलाई गोली हानेको र अिमत चौधरीलाई कुटिपट गरी 
घाइते बनाएको भनी �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदएको 
देिख�छ । �ितवादी वीरसे भ�ने िदपक सेन खवासले 
अदालतसम� बयान गदा�  आफूले मतृकलाई गोली �हार 
नगरकेो वारदात�थलमा उपि�थत नभएको, घटना घटेको 
३।४ िदन अगािडदेिख सनुसरी िसमरीया गा.िव.स. वाड� 
नं.७ ि�थत ससरुाली घर गई बसेको भनी आरोिपत 
कसरुमा इ�कार भई बयान गर ेपिन घटनाका ��य�दश� 
तथा घाइते अिमतकुमार चौधरीले मौकामा कागज गदा� 
�ितवादी वीरसे भ�ने दीपक सेन खवासले मतृक गोपाल 
चौधरीलाई गोली �हार गरकेो भनी िकटानीसाथ लेखाएको 
र सोही बेहोरा समथ�न गरी अदालतमा ग�रिदएको 
बकप�समेतबाट �ितवादीको उ� इ�कारी बयान ख�डन 
भएको देिख�छ । साथै सह�ितवादी ितथ�नारायण खवासले 
मतृक गोपाल चौधरीलाई गोली �हार गरकेो भ�ने सनेुको ह� ँ
भनी मौकामा तथा अदालतसम� बयान गरकेो दिेख�छ । 
�य�तै मौकामा कागज गन� सीता चौधरी, सर�वती चौधरी 
तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह� िशवकुमार, 
बालकृ�ण, सजनलालसमेतले मौकामा कागज गदा� तथा 

अदालतमा बकप� गदा� �ितवादी वीरसे भ�ने दीपक सेन 
खवासले मतृकलाई गोली �हार गरकेो भनी उ�लेख गरकेो 
दिेखने । 

एकाितर �ितवादी वीरसे भ�ने िदपक सेन 
खवासले आफू वारदात�थलमा नरहेको र वारदात घटेको 
िदन ससरुाली घर रहेको भनी िजिकर िलए पिन िनजले 
उ� िजिकर �वत�� र िनिव�वाद सबदु �माण�ारा �मािणत 
गन� सकेको देिखदैँन भने अक�ितर वारदातका  ��य�दश� 
जाहेरवाला ब�न ुचौधरी र वारदातका घाइते अिमतकुमार 
चौधरीले अदालतसम� गरकेो बकप�समेतबाट 
�ितवादीको उ� िजिकर ख�डन भएको अव�थासमेत 
रहेको पाइने । 

अतः उपयु�� िववेिचत त�य, आधार र �माणबाट 
�ितवादी वीरसे भ�ने िदपक सेन खवासले मतृक गोपाल 
चौधरीलाई गोली �हार गरकेो कारण िनजको म�ृय ुभएको 
पिु� भएकोले िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. िवपरीत १३(१) नं.अनसुारको कसरुमा 
ऐ.महलको १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याएको सनुसरी िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।०२।१२ को फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च 
अदालत िवराटनगरबाट िमित २०७४।३।२७ मा भएको 
फैसला िमलेको दिेखदँा साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: भगवती शमा� ढुङ्गाना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०७३-CR-०२०४, जबरज�ती करणी, नेपाल 
सरकार िव. अमर �े�

अिभयोग दाबी पिु�ट गन� �माणका �पमा 
वादी प�ले अिघ सारकेो जाहेरवाली प�रवित�त नाम 
हरी कुमारीको अदालतसम�को बकप� हेदा�  िमित 
२०७२।२।८ गते साइकल चलाउदँा साइकलबाट लडी 
िपसाब फेन� ठाउमँा घो�ने, को�ने गरकेा कारण �ँदै 
आि�दैँ मसम� आइन् । अमर �े�लाई दखेाएक� ह�दँा 
िनजले नै मेरो छोरीलाई �य�तो घटना घटाएको रहेछ िक 
भ�ने ठानी िनज िव�� उजरु िदएको ह� ँ। पिछ ब�ुदै जादँा 
अमर �े�ले मेरो छोरीलाई केही गरकेा रहेनछन् िनद�ष 
रहेछन् भनी अनसु�धानको िसलिसलामा िदएको जाहेरीको 
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िठक िवपरीत ह�ने गरी बकप� गरकेो पाइयो । यसबाट 
जाहेरवालीले मौकामा िदएको जाहेरी बेहोरा समिथ�त नभई 
खि�डत भएको देिखन आयो । �य�तै पीिडत प�रवित�त नाम 
पोखरा ७३ ले अदालतसम� बकप� गदा� २०७२।२।८ 
गते �ितवादी अमर �े�ले मलाई केही गरकेा होइनन् । 
साइकल िलएर चौरमा खे�दै िथए ँ । साइकलबाट लड्दा 
मेरो िपसाब फेन� अङ्गमा कुनै ितखो िचजले घोचेको ह�दँा 
रगत आई आि�एर �ँदै आमा भएको ठाउमँा गई आमाले 
गाली गनु� ह��छ भनी अङ्कलले यसो गनु�  भयो भनी भनेक� 
ह� ँ। अमर अङ्कल िनद�ष छन् भनी अनसु�धानका �ममा 
गरकेो कागज बेहोराको िवपरीत ह�ने गरी बेहोरा उ�लेख 
गरकेो पाइने ।

पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदन हेदा� 
Hymen intact तथा Small abrasion on lower 
aspect of both labia minora are 0.5×0.5 cm 
on both side भ�ने उ�लेख भएको देिखयो । यसरी 
Hymen intact भ�ने उ�लेख भई योिनमा 0.5×0.5 
cm को Redness भएको भिनए तापिन जाहेरवाला 
एवम् पीिडतको बकप�मा साइकलबाट लडेर लागेको 
भनी लेखाएको पाइ�छ । पीिडतको शारी�रक परी�ण 
गन� डा.प�राज ढुङ्गानाले अदालतमा आई बकप� गदा� 
पीिडतको ग�ुाङ्गमा बाहेक कुनै घाउचोट पाइएन, योिनको 
िझ�ली न�याितएको, योिनको िझ�लीभ�दा बािहरप�� 
0.5×0.5 cm को सानो घाउ कोत�रएको, श�ुिकट 
नपाइएको भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । यस अव�थामा 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने मौकाको जाहेरी र पीिडतको 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको िकटानी कागजलाई 
अ�य �माण�ारा समिथ�त गरकेो नदेिखने ।

�ितवादी अमर �े�ले अदालतसम� बयान गदा� 
मैले आफूले काम गन� होटलको िकचनमा लगी पोखरा 
७३ लाई िमठाई खान िदई जबरज�ती करणी गन� काय� 
गरकेो होइन, छैन । जाहेरी बेहोरा झठुा हो भनी कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो पाइयो । �ितवादीका सा�ी 
दामोदर पौडेलले �ितवादीउपरको अिभयोग दाबी झ�ुा 
हो, �ितवादीले सफाइ पाउनपुछ�  भनी �ितवादीको इ�कारी 
बयानलाई समथ�न गरी बकप� गरकेो देिखने । 

जाहेरवालाले मौकामा िदएको जाहेरी, पीिडतले 
अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज बेहोरािवपरीत 

अदालतमा आई बकप� गछ� न् भने �य�तो बकप�ले 
�ितवादीको कसरु अपराध �थािपत गन� म�त गद�न । 
�य�तो �माणलाई �ितवादी िव�� �हण गन� िम�ने 
पिन देिखदैँन । जाहेरी दखा��त र अनसु�धानका �ममा 
भएका कागज, सािबती बयानसमेतका आधारमा मा� 
�ितवादीलाई कसरुदार ठहर गनु�  कानून एवम् �यायसङ्गत 
नह�ने ।

अतः अिभयोग दाबीबाट �ितवादी अमर 
�े�लाई सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट 
िमित २०७३।१।२१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
इित संवत् २०७५ साल जेठ २ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका  र मा.�या.�ी सपना �धान 
म�ल, ०७०-CI-०९८४, िलखत दता� बदर दता� कायम, 
आिवद ह�सेनसमेत िव. रामवृ� मेहता

�ितवादी रामविसस मेहताले दाबीको ज�गा िब�� 
गदा�  राजीनामा िलखतमा सगोलका अिंशयार वादीलाई 
सा�ी राखेको वा म�जरुी िलएको नदिेखने ।

म�ुा पदा�पद�को अव�थामा िब�� गरकेो 
दिेखएकोले �य�ता ि�या दूिषत ह�ने र �य�तोमा हद�यादले 
छेकबार गन� नस�ने भई हद�याद नलागी जिहले पिन बदर 
ह�न स�ने अव�था रह�छ । ��ततु प�र�े�यमा वादीको 
िफराद लेनदेन �यवहारको महलको १० नं.अनसुार 
हद�यादिवहीन छ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, अंश म�ुा िवचाराधीन रहेकै अव�थामा 
�ितवादी रामविसस मेहताले सगोलको अंिशयारको 
म�जरुीबेगर सगोलको िक.नं.२८४ को ज�गा िब�� 
ग�रिदएको र.नं.३३९७(ख) िमित २०६३।७।१६ को 
�थम िलखत नै दूिषत देिखदँा सोबाट ज�मेका अ�य 
िलखतसमेत वादीको हकस�म ५ भागको १ भाग बदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको िमित 
२०६९।१२।२१ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: न�दिकशोर�साद  यादव
इित संवत् २०७४ साल माघ १७ गते रोज ४ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७२-CI-०६४४, िलखत दता� बदर दता�, उषादेवी 
िसजापती िव. योगे�� हजरासमेत 

२०६२ सालमा िक.नं.४१९ को ०.३६५०.९६ 
व.िम. ज�गा जनिकयाका पित भरत हजराले राजीनामा 
पा�रत गरी िलएको र सो िक.नं.४१९ बाट िक�ाकाट 
भई िक.नं.४९४, ४९५ र ४९६ गरी ३ िक�ा कायम 
ह�न आएको देिख�छ । सो ३ िक�ाम�ये िक.नं.४९४ को 
िववािदत ज�गा िमित २०६३।६।८, र.नं.८००(ख) बाट 
भरत हजराले आ�नी प�नी जनिकयाका नाममा हालैको 
बकसप��ारा पा�रत ग�रिदएको देिख�छ भने िक.नं.४९५ 
को ज�गा ऐ.िमितमा र.नं.७९६(ख) बाट राजदवे �सादलाई 
राजीनामा पा�रत गरिदएको र िक.नं.४९६ को ज�गा आ�नै 
नाममा रहेको देिखने ।

�माणमा आएको २०६८ को दे.नं.४८२ को 
अशं म�ुाको िमिसल संल�न िमलाप�बाट वादीह� र 
�ितवादी जनिकया एवम् िनजका पितिबच २०७० सालमा 
मा� अंशब�डा भएको देिख�छ । सो त�यबाट िववािदत 
िक.नं.४९४ को ज�गाको मूल िक.नं.४१९ को ज�गा 
जनिकयाका पित भरत हजराले �ा�त गरेको समय २०६२ 
साल, सो ज�गा िक�ाकाट गरी आ�नी प�नी जनिकया 
दसुािदनलाई बकसप� ग�रिददँाको समय २०६३ साल र 
पनु: पनुरावेदक / �ितवादी उषा िसजापतीलाई रिज��ेसन 
पा�रत गरी िददँाको समय २०६८ सालमा समेत वादी / 
�ितवादीका अंिशयारह� सबैजना एकासगोलमा नै रहेको 
देिख�छ । सो त�यबाट वादीह� र जनिकया एकासगोलका 
अिंशयार रहेको कुरा िनिव�वाद रहेको पाइने ।

��ततु म�ुामा वादीम�येका योगे��, रामा�या र 
जयकरण हजरा पनुरावेदक / �ितवादी उषा िसजापतीका 
ज�गादाता जनिकया दसुािदनका देवरह� र िव��वज 
पासवान र उपे�� पासवान आ�नै छोराह� भएकोमा 
िववाद छैन । अशंब�डाको १९(२) नं.ले आ�नो पालामा 
आज�को स�पि� �वा�नी, छोराको हकमा आफूखसु गन� 
पाउने नै ह��छ र जनिकयाका छोराह�ले दाबी नप�ुने ठहर 
भएउपर पनुरावेदन नगरी िच� बझुाई बसेको अव�थासमेत 
छ । तर समान अिंशयार देवर / भाइह�को हकमा आफूखसु 
गन� पाउने ह�दैँन । जनिकयाका पित भरत हजराले आ�नो 

पालामा आज�न गरेको र जनिकयाले आ�ना पितबाट 
बकसप�माफ� त �ा� गरकेो िक.नं.४९४ को ज�गा 
जनिकयाले पनु: यी पनुरावेदक उषा िसजापितलाई 
रिज��ेसन पा�रत ग�रिददँा आ�ना सगोलका दवेरह�  
रामा�या, योगे�� र जयकरणको म�जरुी िलएको 
दिेखदैँन । िनज जनिकयाले �ितउ�र िफराउदँा 
िफरादीह�को मौिखक सहमित िलएको िथए ँभ�ने िजिकर 
िलएको भए तापिन िफरादीह�ले हा�ो म�जरुी िथएन भनी 
दाबी गरेपिछ म�जरुी िलएको भ�ने देिखएन । म�जरुीको 
िलिखत �माण ह�न ुअिनवाय� रहेको �माण ऐनको मकसद 
हो । य�तो मौिखक सहमितलाई िबनाआधार �माण 
मा�न सिकने अव�था रहदैँन । दवैु प�को सहमित भए 
मा� �माणयो�य मािन�छ । तसथ� सहमित िलएको भ�ने 
िजिकरलाई कानूनस�मत मा�न नसिकने ।

मैले िमित २०६८।६।५, र.नं.८८५(ख) को 
िलखतमाफ� त �ा� गरकेो िक.नं.४९४ को िववािदत ज�गा 
�ी अंशधनको ४ नं.बमोिजमको स�पि� भई मेरा दाता 
जनिकयाले दान बकसको ५ नं.अनसुार आफूखसुी गन� 
पाउने स�पि� ह�दँा दाबीको िलखत बदर ह�नपुन� होइन । 
भनी पनुरावेदकले यस अदालतमा िलएको म�ुय पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  हेदा� , “�ी अशंधनको ४ नं.मा �वा�नी 
मािनसलाई माइती मावलीप��का नातेदार इ�िम�ह�ले 
िदएको चल अचल र �यसबाट बढेबढाएको स�पि� 
दाइजो ठह�रने र लो�ने वा लो�नेप��का अिंशयारह�ले सबै 
अंिशयारको म�जरुीको िलखत गरी िदएको र लो�नेप��का 
अ� नातेदार वा इ�िम�ले िदएको चल अचल र �यसबाट 
बढेबढाएको स�पि� पेवा ठह�रनेछ” भ�ने उ�लेख 
भएको पाइ�छ । ��ततु िववादमा एकासगोलका पितले 
आ�ना भाइह�को सहमितिबना िनजह�को अंशभाग 
ला�ने स�पि� आ�नो एकाघरको �ीमती जनिकयालाई 
बकसप� ग�रिदएको देिख�छ । ��यथ� भाइह�समेतको 
अंश हक ला�ने स�पि� िददँा िनजह�को सहमितिबना 
िदएको स�पि�लाई �ी अशंधनअ�तग�त पेवा स�पि� हो 
भनी मा�न सिकने अव�था नह�दँा सबैको अशं हक ला�ने 
स�पि� सगोलकै अंिशयारको नाउमँा जादैँमा म�जरुी 
नभएका अिंशयारह�लाई अंश हकबाट वि�चत गन� 
िम�दैन । तसथ� पनुरावेदकको उ� िजिकरसगँ समेत 
सहमत ह�न सिकएन । पनुरावेदनप�मा उि�लिखत 
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ने.का.प.२०५२, िन.नं.६०६१, प.ृ७४४ र स.अ.बलेुिटन 
२०६०, पूणा�क २८१, वष� १२, अङ्क २३, प.ृ३ मा 
�ितपािदत कानूनी िस�ा�तसगँ ��ततु म�ुाको तादा��यता 
नदेिखदँा सो िजिकरसगँ समेत सहमत ह�न नसिकने ।

अत: िववेिचत त�य एवम् कानूनी आधार, 
कारण र �माणबाट स�ु फैसला केही उ�टी भई वादीह� 
योगे�� हजरा, रामा�या हजरा र जयकरण हजराका हकमा 
िववािदत िलखत ४ भागको ३ भाग बदर भई िनजह�का 
नाममा दता�समेत ह�ने तथा वादीह� उपे�� पासवान र 
िव��वज पासवानको हकमा वादी दाबी नप�ुने ठहरकेो 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : फणे�वरी िघिमरे
क��यटुर अपरटेर : हक� माया राई
इित सवंत् २०७६ साल जे�ठ ५ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२२-CI-०६४४, िलखत 

दता� बदर दता�, उषादेवी िसजापती िव. योगे�� 
हजरासमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुर 
फैसला भएको छ ।

५
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७२-CI-१०९५, िलखत दता� बदर दता�, 
अमनकुमार िसंहसमेत िव. राजिकशोर यादव

��ततु िववादको त�यगत िववरण हेदा�  यी 
�ितवादीम�येका �यामबाब ु िसंह वादीह�का पित तथा 
िपता रहेको र िनजह� ज�मा ५ अंिशयार रहेको र 
अशंब�डा नभएको कुरामा कुनै िववाद देिखदैँन । वादीह�ले 
िफरादसाथ पेस गरकेो िमिसल संल�न नाग�रकता तथा 
ज�म दता� �माणप�बाट वादीह�म�येक� �यामबाब ु
िसंहक� प�नी बिबतादेवीको ज�मिमित २०३२ साल 
भ�ने उ�लेख भएको, िनजह�का छोरीह� राखीकुमारी 
िसंहको ज�मिमित २०५७।२।२१, जहुीकुमारी िसंहको 
ज�मिमित २०५९।८।१९ र छोरा अमनकुमार िसंहको 
ज�मिमित २०६२।१०।२४ भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । उ� नाग�रकता र ज�मदता� �माण-प�लाई 
आधार मा�दा वादीम�येक� बिबतादेवीको उमेर िफराद 
परकेो िमितस�ममा ३५ वष� र अ�य वादीह� नाबालक 
रहेको त�यमा समेत िववाद नदेिखने ।

��तुत म�ुामा वादीह�म�ये अमनकुमार िसंह, 
जहुीकुमारी िसहं र राखीकुमारी िसंह �ितवादी �यामबाब ु
िसंहका एकासगोलका छोराछोरीह� भएको र िनजह�को 
उमेर २१ वष�भ�दा कम नै रहेको देिख�छ । एकासगोलका 
अंिशयारले सगोलको स�पि� बेचिबखन गदा� म�जरुी 
िलनपुन� ह��छ । म�जरुी निलएमा लेनदेन �यवहारको १० 
नं.बमोिजम नािलस िदई आ�नो अंश भागजित बदर 
गराउन पाउने ह��छ तर अंशब�डाको १९ नं.ले बेचिबखन 
गदा� २१ वष�भ�दा कम उमेरका छोराछोरीह�को म�जरुी 
नभए पिन घर �यवहार चलाउन घरमूलीलाई िब�� गन� 
पाउने अिधकार रहे भएकै देिखदँा वादीह�को उमेर २१ 
वष�भ�दा कम भएबाट ��तुत िववादमा लेनदेन �यवहारको 
१० नं.आकिष�त ह�न स�ने अव�था रहदैँन । यस 
अव�थामा अंशब�डाको १९ नं.बमोिजम उमेर पगेुक� वादी 
बिबता िसंहको हकमा ५ भागको १ भाग िलखत बदर ह�ने 
र नाबालकको हकमा दाबी नप�ुने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसला त�काल �चिलत कानून र 
�माणको रोहमा िमलेको दिेखने ।

अब ��ततु पनुरावेदनप�मा पनुरावेदक 
/ वादीह�ले नाबालकको हकमा म�जरुी निलई हक 
ह�ता�तरण गरकेो ज�गाको िलखत दता� बदर नह�ने 
गरी भएको फैसला नाबालकको स�पि� सरं�ण गन� 
स�ब�धमा बालबािलकास�ब�धी ऐनको दफा २० ले 
गरेको �यव�थािवपरीत रहेको भ�ने म�ुय िजिकर िलएको 
पाइयो । त�स�ब�धमा हेदा� , पनुरावेदन प�मा - “बालबािलका 
ऐनको दफा २० ले गरकेो �यव�था….” भनी उ�लेख 
गरेको पाइ�छ । तर सो ऐनको पूरा नामसमेत उ�लेख गरकेो 
पाइदैँन । यस स�दभ�मा ��ततु पनुरावेदनप� दता� ह�दँाको 
समय िमित २०७२।४।२७ मा बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ �चलनमा रहेको देिखने । 

उि�लिखत कानूनी �यव�थाको िववेचना 
गदा� , बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को प�र�छेद-२ 
अ�तग�त दफा ३ देिख १९ स�म बालबािलकालाई नाम 
र ज�मिमित कायम गन� हकदेिख कानून �यवसायीिबना 
बालबािलकाको म�ुा िकनारा गन� नह�नेस�मका 
िविवध हकको �यव�था ग�रएको छ भने दफा २० मा 
बालबािलकाको हकको �चलनको �यव�था रहेको 
पाइ�छ । सो प�र�छेदमा �यव�था ग�रएका हकअ�तग�त 
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बालबािलकाको स�पि�स�ब�धी हक वा अंशहक 
स�ब�धमा उ�लेख भएको नभई अ�य हकह�को उ�लेख 
भएको पाइ�छ । सो कानूनी �यव�थाले यी पनुरावेदकह�ले 
पनुरावेदन-प�मा उ�लेख गरबेमोिजम बालबािलकाह�को 
अशंहक वा स�पि�स�ब�धी हक संर�ण र �चलन गराउने 
�यव�था रहेको र सोही आधारमा पनुरावेदक / वादीह�को 
हकको िववािदत िलखत दता� बदर ह�नस�ने भ�ने अव�था 
रहदैँन । तसथ� पनुरावेदक / वादीह� अमनकुमार िसंह, 
जिुहकुमारी िसंह र राखीकुमारी िसंहको नाबालकको 
स�पि� संर�ण गन� बालबािलका ऐनको दफा २० ले 
गरकेो �यव�थाअनसुार हा�ो स�पि� संर�ण ग�रपाउ ँभ�ने 
पनुरावेदन िजिकर कानूनस�मत नह�दँा उ� िजिकरअनसुार 
िनजह�को हकमा िववािदत िलखत बदर ह�न नस�ने ।

अतः िववेिचत त�य, कानून र �माणस�व� 
आधार कारणबाट स�ु िसराहा िज�ला अदालतबाट वादी 
दाबी प�ुने ठह�याई ५ भागको ४ भाग िलखतदता� बदर 
ह�ने गरी भएको फैसलालाई केही उ�टी गरी िलखतको ५ 
भागको १ भागस�म िलखत बदर भई सो ज�गा ��यथ� 
/ वादीम�येका बिबतादेवी िसंहको नाममा दता� ह�ने तथा 
नाबालकह�को हकमा वादी दाबीअनसुार िलखत बदर 
नह�ने ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- फणे�वरी िघिमरे
क��यटुर : उ�रमान राई
इित सवंत् २०७६ साल जेठ ५ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७३-CR-०३९८, १८९०, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. �दीप रावल, जगिदश भ�ने लख रावल िव. 
नेपाल सरकार

मतृकको पेटमा र िपठ्युमँा च�कुज�तो जोिखमी 
हितयार पटकपटक �हार गरेको देिखएबाट नै �ितवादीको 
मतृकलाई मान� िनयत रहेको देिखने । 

त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३ नं.को देहाय (१) मा रहेको �यव�थाको स�दभ�मा 
��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत ज�ुलाबाट �ितवादी 
जगिदश भ�ने लख रावललाई ऐ.महलको १३ (१) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो 

िमलेको देिखन आए पिन मलुकु� अपराध (संिहता) ऐन, 
२०७४ दफा ४०(२), फौजदारी कसरु (सजाय िनधा�रण 
तथा काया��वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाल 
कानूनलाई संशोधन एक�करण समायोजन र खारजे गन� 
ऐन, २०७४ को दफा ३९(२) (ख) मा उपयु�� �यव�था 
रहेको तथा उ� ऐनह� २०७५ साल भा� १ गतेदिेख लागू 
भइसकेको स�दभ�मा ��ततु म�ुामा िनज �ितवादीजगिदश 
भ�ने लख रावललाई सव��वको सजाय नभई ज�मकैदको 
सजायस�म ह�ने दिेखन आउने ।

वारदातको प�रि�थित र अव�थालाई समेत 
म�यनजर गरी िवचार गदा� , पनुरावेदक �ितवादीह�को 
मतृकलाई मानु�पन�स�मको �रसइवी नभएको, मान� योजना 
पिन नभएको, मतृक र �ितवादीिबच भेडाको बथानह� 
िमिसएको सामा�य िववादको कारणबाट उठेको �रसबाट 
�ितवादीले च�कु �हार गरकेा कारण मतृकको म�ृय ुभएको 
दिेखएको र �ितवादीह�ले घटना दबाउने वा �माण लोप 
गन�ज�तो काय�मा नलागी वा�तिवक स�यत�य बेहोरा 
खलुाई �याय स�पादन �िकयामा सहयोगसमेत प�ुयाएको 
अव�था तथा �ितवादीको उमेर, अपराध ह�दँाको अव�था 
र प�रि�थितसमेतलाई िवचार गदा�  �ितवादी जगिदश भ�ने 
लख रावललाई कैद वष� १०(दश) गदा� पिन �यायको 
म�सद पूरा ह�ने देिखदँा पनुरावेदन अदालत ज�ुलाबाट 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं.बमोिजम१०(दश) वष� कैद 
सजाय ह�न �य� गरकेो राय मनािसब नै देिखन आउने ।

�ितवादी जगिदश भ�ने लख रावलले अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतमा आफू ए�लैले मतृकलाई मारकेो 
भनी िनज �ितवादी �रउलो भ�ने �दीप रावललाई पोल 
नगरी बयान गरेको दिेख�छ । �ितवादी �दीप रावलले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा मैले मतृक 
अछामे रावललाई मान� कुनै योजना पिन बनाएको 
होइन । उ� िदन म घरमै िथए ँ र सो घटनामा मेरो कुनै 
पिन सलं�नता छैन भनी कागज गरी सोही बेहोरालाई 
समथ�न ह�ने गरी अदालतमा समेत बयान गरकेो पाइयो । 
�ितवादी �दीप रावलको सा�ी जग रोकायाले अदालतमा 
आई �दीप रावलले कुनै योजना बनाएको होइन । योजना 
बनाएको ह���यो भने घटना घटेको जानकारी भएपिछ िकन 
�ितवादी लख रावललाई आफँैले िज�ला �हरी काया�लयमा 
�याएर बझुाउथेँ र ? �यसकारण िनज िनद�ष ह�न् । िनज 
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�ितवादी सो समयमा आ�नै घरमा िथए भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
फौजदारी म�ुामा दाबी �मािणत गन� भार वादीमा रह�छ 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । वादी नेपाल सरकारले 
�ितवादी �रउलो भ�ने �दीप रावलको ��ततु म�ुाको 
वारदातमा के, क�तो �कारको सलं�नता रहेको छ भ�ने 
त�यय�ु �माण पेस गरी अिभयोग दाबीलाई पिु� गन� 
सकेको नदेिखने । 

�ितवादीकै मनसायय�ु उ�साहटले ��ततु 
म�ुाको वारदात घटेको कुरा पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
�ितवादीलाई सजाय गदा� फौजदारी िविधशा�को उ�े�य 
नै परािजत ह�न जाने ह�दँा वारदातको काय� (Actus reus) 
र प�रणाम (Result) िबचको स�ब�धमा �ितवादीको 
सलं�नताको अव�था chain of causation पिु� ह�न 
नसकेको अव�थामा सजाय गन� फौजदारी �यायको 
�ि�टकोणबाट समेत उिचत नदेिखने ।

�ितवादी जगदीश भ�ने लख रावलले 
आरोपबमोिजमको कसरु गरकेो हो भ�ने आ�नो दाबीलाई 
वादीले ठोस सबदु �माणह� पेस गरी �मािणत गन� सकेको 
नदेिखदँा �ितवादी �रउलो भ�ने �दीप रावललाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
ज�ुलाको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । 
अत: �ितवादी �रउलो भ�ने �दीप रावलले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भनी देिखने व�तिुन� �माण 
िमिसल संल�न कागजातमा नदेिखदँा िनज �ितवादीलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
ह��ला िज�ला अदालतबाट �ितवादी जगिदश भ�ने लख 
रावललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र �ितवादी �रउलो 
भ�ने �दीप रावललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) नं.बमोिजम सजाय ह�ने र िनज �ितवादी �रउलो 
भ�ने �दीप रावललाई मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं.बमोिजम 
१०(दश) वष� कैद सजाय ह�न राय ��ताव गरी भएको 
िमित २०७०।१२।५ को फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी 
�दीप रावलले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र �ितवादी 
जगिदश भ�ने लख रावलको हकमा स�ु फैसला सदर ह�ने 

ठह�याई िनजलाई मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं.बमोिजम 
१०(दश) वष� कैद सजाय गन� �य� गरकेो रायसिहत 
पनुरावेदन अदालत ज�ुलाबाट िमित २०७२।१।३ मा 
भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: सभु�ा िज.सी.
क��यटुर: हक� माया राई 
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३१ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी बमकुमार �े�, 
०७५-RB-०५७७, ब�िकङ कसरु, संगम �धान िव. नेपाल 
सरकार 

��तुत म�ुाको वारदात िमित २०७४।४।१६ 
मा भएको र पनुरावेदक / �ितवादी संगम �धानले 
आ�नो नाउकँो माछाप�ु�े ब�क िलिमटेडको खाता 
नं.१६-२२-५२४-०२२९०४-०१-१ मा पया�� रकम 
नै मौ�दात नभएको जानकारी ह�दँाह�दैँ सो खाताको 
िमित २०७४।४।१६ गते चेक नं.८४९८०६४ को 
चेकबाट �.२,००,०००।– (अ��पी दईु लाख) र चेक 
नं.८४९८०६८ बाट �.४,५०,०००।– (अ��पी चार 
लाख पचास हजार मा�) गरी ज�मा �.६,५०,०००।- 
(अ��पी छ लाख पचास हजार मा�) उ�लेख ग�रएको दईु 
थान चेकह� कािटिदएको पिु� ह�न आएकोले पनुरावेदक 
/ �ितवादी संगम �धानले ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ को दफा ३(ग) अ�तग�तको कसरु गरकेो दिेखन 
आयो । तसथ�, ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा ३(ग) को िवपरीत काय� गरी कसरु अपराध 
गरेको �मािणत ह�न आएकाले सोही ऐनको दफा १५(१) 
बमोिजम पनुरावेदक / �ितवादी संगम �धानबाट िबगो 
�.६,५०,०००।- (अ��पी छ लाख पचास हजार मा�) 
जाहेरवालालाई भराई िनज �ितवादीलाई िबगोबमोिजम 
�.६,५०,०००।- (अ��पी छ लाख पचास हजार मा�) 
ज�रवाना ह�ने र िदन २२ (बाइस) कैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरी उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।११।२० मा 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखदँा उ� 
फैसला बदर गरी स�ु अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुछ�  
भ�ने पनुरावेदक / �ितवादी संगम �धानको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

उि�लिखत आधार �माणह�बाट पनुरावेदक 
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/ �ितवादी संगम �धानले आ�नो खातामा पया�� रकम 
नरहेको जानी जानी जाहेरवाला िभम�साद �यौपानेलाई 
चेक काटी िदएको र िनजको खातामा पया�� रकम नभएको 
कारण उ� चेकबाट भ�ुानी ह�नसकेको नदेिखदँा िनजले 
ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) 
को िवपरीत काय� गरी अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेो पिु� ह�न आयो । अतः सोही ऐनको दफा १५(१) 
बमोिजम पनुरावेदक / �ितवादी सगंम �धानबाट िबगो 
�.६,५०,०००।- (अ��पी छ लाख पचास हजार मा�) 
जाहेरवालालाई भराई िनज �ितवादीलाई िबगोबमोिजम 
�.६,५०,०००।- (अ��पी छ लाख पचास हजार मा�) 
ज�रवाना र िदन २२ (बाइस) कैदको सजाय ह�ने ठहर गरी 
उ�च अदालत पाटनबाट िमित २०७४।११।२० मा भएको 
फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत :  िशव�साद पराजलुी 
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७६ साल असार २२ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास नं.७

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी  
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-RB-०१५२, उपयु�� 
आदेश जारी ग�रपाऊँ, �याममोहन �े� िव. क�पनी 
रिज��ारको काया�लय, ि�पुरे�र, काठमाड�समेत

पनुरावेदक / िनवेदक POMAGALSKI क�पनी 
र िवप�ी काठमाड� फन पाक�  �ा.िल.का मीनबहादरु 
ग�ुङका िबच  २२ फे�अुरी २०१३ मा थानकोटदेिख 
च��ािगरीस�म केबलुकार र रोपवे िनमा�णका स�ब�धमा 
�ारि�भक समझदारी (MOU) भएको कुरामा िववाद 
नदेिखने ।

आ�नो �वाय�ता र �वत��ताको �योग 
गरी कानूनको प�रिधिभ� रही करार ग�रने ह�दँा करार 
स�प�न भइसकेप�ात् भने करारबमोिजमको दािय�वको 
पालना करारका प�ह�ले गद�छन् भ�ने कानूनको अपे�ा 
रह�छ । तर करारीय �वाय�ता हरण ह�ने गरी कुनै प�लाई 
अदालतले कुनै पिन िवषयमा करार गन� वा नगन� बा�य पान� 
स�दनै । अदालतले केवल करार भइसकेको अव�थामा 

कुनै प�बाट करारको प�रपालना भएन भने वा कसैबाट 
करारको उ�लङ्घन भएमा िनषेधा�मक वा बा�या�मक 
�कृितको आदेश जारी गन� मा� स�ने ।

उपयु�� कानूनी �यव�थाको स�दभ�मा हेदा�  ��ततु 
िववादको स�ब�धमा २२ फे�अुरी २०१३ मा पनुरावेदक 
क�पनी र ��यथ� क�पनीका िबचमा भएको समझदारी एउटा 
करार नै हो । तर यही करारीय �कृितको स�झौता MOU मा 
उ�लेख भएकै आधारमा अक� करार गन� प�लाई बा�य पान� 
सिकँदैन । कुनै िवषयका स�ब�धमा िव�ततृ �पमा �चिलत 
कानूनअनसुार करार नै नभई सकेको अव�थामा केवल 
MOU मा प�रयोजनाका स�ब�धमा छु�ै करार गन� कुरा 
उ�लेख भएको मा� आधारमा सो करार गन� बा�य पान� गरी 
अदालतले आदेश िदन स�ने नदिेखने ।

करार ऐनको यस �यव�थाअनसुार करारको 
�कृितअनसुार गनु�पन� काम नगरकेो अव�थामा 
करारबमोिजम िसिज�त दािय�व पालना गराउन अथा�त् 
करारलाई जोगाउन िनषेधा�मक वा बा�या�मक �कृितको 
आदेश अदालतले जारी गन� स�ने ह�ने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िनवेदन मागअनसुार करार 
ऐन, २०५६ को दफा ८७ अनसुारको आदेश जारी 
नगन� गरी िमित २०७१।७।२५ मा भएको आदेश िमलेकै 
दिेखएकोले सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल जेठ २७ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार �े�, 
०६९-WO-०५६२, उ��ेषण / परमादशे, र�ना थापा िव. 
पारस गु�ङसमेत

��तुत �रट िनवेदनमा नेपालको अ�त�रम 
संिवधानको धारा १२, १३ र १९ को हकको र�ाका लािग 
िनवेदक यस अदालतमा असाधारण अिधकार�े�बाट 
�वेश गरकेो देिख�छ । धारा १२ मा �वत��ताको हक, 
धरा १३ मा समानताको हक र धारा १९ मा स�पि�को 
हकको संवैधािनक �यव�था रहेको छ । िनवेदकलाई 
आ�नो पेसा �यवसाय गन�बाट रोक लगाएको वा कानूनको 
समान संर�णबाट वि�चत गरकेो वा स�पि� आज�न गन�, 
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भोग गन�, बेचिबखन गन� र स�पि�को अ�य कारोबार 
गन�बाट िवप�ीह�ले यो यसरी वि�चत गरकेो भनी ठोस 
�पमा �रट िनवेदनमा उ�लेख गन� सकेको देिखदैँन । �म 
ऐन, २०४८ को दफा ६० को ख�ड (ग) बमोिजम र�ना 
होटलको �यव�थापनले गरकेो िनण�यउपर �म अदालतले 
पनुरावेदन सनुी दवुै प�का �माणसमेत बझुी फैसला 
गरकेो छ । असाधारण �े�ािधकार कानून�ितकूलको 
�े�ािधकार नभई कानूनकै प�रपूरकको �े�ािधकार हो । 
यसको �योग सामा�य अव�थामा ह�ने होइन । कानूनले 
�प�ट�पमा काय�िविध तोक� गरकेो �यव�थाअन�ुप 
भएका काम कारबाहीह�को परी�ण सबै अव�थामा 
असाधारण अिधकार�े�बाट गन� थािलयो भने साधारण 
अिधकार�े�को �योगको औिंच�य समा�त ह�न 
जा�छ । असाधारण अिधकार�े�को �योग �े�ािधकारको 
अभाव, �े�ािधकारको इ�कारी, कानूनको �िुट, 
काय�िविधको �िुट, दूिषत िनण�य आिद भएमा मा� ह�ने हो । 
उि�लिखत अव�था िव�मान रहेको भ�ने �रट िनवेदनबाट 
�प�ट नदेिखएको अव�थामा म�ुाको त�यमा �वेश गरी 
�रट �े�बाट हेन� िम�दैन । �रट �े�मा �वेश गन� कानूनको 
�प�ट उ�लङ्घन भएको दिेखन ु पद�छ र �यसबाट 
िनवेदकको हक अिधकारमा �ितकूल असर परी आघात 
पगेुको देिखन ुपन� ।

र�ना होटल �यव�थापनको िमित २०६८।४।२२ 
को िनण�यले �म ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) र (ठ) को 
काय� गरकेो भनी िवप�ीम�येका पारस ग�ुङलाई ऐ.को 
दफा ५२(४) बमोिजम सेवाबाट हटाएको िनण�यउपर �म 
ऐन, २०४८ को दफा ६० को ख�ड (ग) बमोिजम �म 
अदालतमा पनुरावेदन ला�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । �म 
अदालतबाट िवप�ीम�येका पारस ग�ुङउपर लगाइएको 
आरोपका स�ब�धमा सबदु �माण बझुी सबदु �माणको 
मू�याङ्कन गरी िवप�ीम�येका पारस ग�ुङउपरको 
लापरबाहीपूव�क खराब आचरण गरकेो भ�ने अिभयोग 
�यव�थापन प�बाट ठोस आधारमा पिु�ट ह�न नसकेको, 
केबल होटल �यव�थापनको जाचँबझु टोलीको होटलको 
साख िगन� गरी लापरवाहीपूण� त�रकाले अनशुासनहीन 
काय� गरकेो भ�ने �ितवेदनको आधारमा �प�टीकरण 
िलई सो �प�टीकरणको जवाफ स�तोषजनक नलागेको 
ह�दँा सेवाबाट हटाइएको भनी होटल �यव�थापनले गरकेो 

िनण�य बदर गरी िमित २०६८।५।२३ दिेख नै पा�र�िमक 
पाउने गरी सािबक पदमा पनुब�हालीसमेत ह�ने ठह�याई 
िमित २०६९।३।२२ मा फैसला भएको देिख�छ । ��ततु 
�रट िनवेदनमा �म अदालतले िनण�य गदा�  कुन कानूनको 
उ�लङ्घन ग�यो, आ�नो अिधकार�े�भ�दा बढी कुन 
अिधकार �योग गरी फैसला ग�यो, कुन चाही ँ�माण इ�कार 
गरेको कारणले िनण�य �भािवत भयो, क�तो बदिनयत 
रा�यो र रा�न ुपन� कारण के हो भ�ने �प�ट �पमा उ�लेख 
गन� नसकेको अव�थामा अिधकार�े�िभ� रही �माणको 
यथोिचत मू�याङ्कन गरी गरकेो िनण�यमा कुनै कानूनी �िुट 
नह�नकुा साथै िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी हकमा 
आघात पगेुको नदेिखने ।

यसै स�दभ�मा यस अदालतबाट संवत् २०५७ 
सालको �र.नं.३६२० को अ�नी आ�मिुनयम �ा.िल. 
िसमरा बाराका तफ� बाट अिधकार�ा�त �शासक�य 
अिधकृत ई�वर पोखरले िव�� �ुव बा�कोटासमेत भएको 
उ��ेषण (सव��च अदालत, �मस�ब�धी निजरह� भाग 
११ प.ृ२१८) म�ुामा “�रट �े�बाट पनुः सबदु �माणको 
मू�याङ्कन गरी िनण�य गन� कानूनतः निम�ने । �म 
अदालतबाट कानूनबमोिजम सबदु �माणको मू�याङ्कन 
गरी भएको िनण�यमा िनवेदकले भनेबमोिजम कुनै कानूनी 
�िुट र कानूनी हक हनन भएको भ�ने अव�था नदेिखदँा 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� निम�ने” भनी यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०५९।६।८ मा 
आदेश जारी भएको देिखने ।

��तुत िववादमा �म अदालतबाट �म कानूनले 
िनि�चत गरकेो काय�िविध र �े�ािधकारको �योग गरी दवुै 
प�का �माणह� बझुी �माणह�को मू�याङ्कन गरी िलिखत 
जवाफ ��ततुकता�को कम�चारीको िव��मा लगाएको 
अिभयोग ठोस र व�तगुत �माणका आधारमा �मािणत ह�न 
नसकेको भ�ने आधारमा �यव�थापनबाट भएको िनण�य 
बदर गन� गरी िमित २०६९।३।२२ मा फैसला भएको छ । सो 
फैसलामा कानूनी �िुट वा अिधकार �े�ा�मक �िुट भएको 
भनी िनवेदकले भ�न नसक� केवल आ�नो संिवधान�द� 
हक अिधकार हनन भएको भ�ने िजिकर िलएको 
दिेख�छ । �म अदालतको फैसलामा अिधकार �े�ा�मक �िुट 
र कानूनी �िुट िव�मान देिखएको अव�थामा बाहेक �य�तो 
फैसलाबाट िन�पण भइसकेको िवषयमा यस अदालतको 
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असाधारण अिधकार�े�बाट उ� फैसलालगायतका 
काम कारबाही पनुरावेदन हेरजे�तो परी�ण गरी बदर गन� 
िम�ने होइन । यसरी कानूनबमोिजमको �ि�या अवल�बन 
गरी कानून�ारा �द� अिधकारअ�तग�त रही �माणको 
मू�याङ्कन गरी भएको िनण�यमा कुनै �िुट िव�मान 
नदेिखदँा यस अदालतको असाधारण अिधकार�े�को 
�योग गरी िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी गनु�पन� 
अव�था दिेखन नआउने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
उि�लिखत कानूनी िस�ा�त निजरसमेतबाट �म 
अदालतबाट दवैु प�का �माणह� बझुी �माणह�को 
मू�याङ्कन गरी गरकेो िमित २०६९।३।२२ को फैसलामा 
अिधकार �े�ा�मक �िुट र कानूनी �िुट िव�मान नदिेखएको 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी गनु� परने, �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल असार २७ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार आदशे 
भएका छन् :
 § ०६९-WO-०५६१, उ��ेषण / परमादेश, 

र�ना थापा िव.रामे�र भ�ने केशवबहादुर 
बुढाथोक�समेत
 § ०६९-WO-०५६४, उ��ेषण / परमादेश, र�ना 

थापा िव.दुगा��साद उ�ेतीसमेत
३

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी बमकुमार ��े, 
०७२-CI-०९४२, बकसप� बदर, किवन खड्कासमेत 
िव. �ीमती ल�मी खड्का

स�ु अदालतबाट िमित २०७०।९।१८ मा 
भएको आदेशानसुार गा.िव.स.को काया�लय, िमरकोट, 
गोरखाबाट िमित २०६८।३।९ मा िदएको ड�बरबहादरु 
खड्का र महाल�मी खड्कािबच िमित २०६८।२।८ मा 
भएको िववाह दता�को �माणप� र िमित २०६८।५।२१ को 
नाता �मािणतस�ब�धी प�को �ितिलिप उ� गा.िव.स.को 
काया�लयको िमित २०७०।१०।१५ को प�साथ �ा�त ह�न 
आई स�ु िमिसल संल�न रहेको दिेख�छ । सो �माणप�बाट 
��यथ� वादी महाल�मी खड्का र �ितवादीम�येका 

ड�बरबहादरु खड्कािबच िमित २०६८।२।८ मा सामािजक 
पर�पराअनसुार िववाह भएको मा�न ुपन� ह��छ । सो िववाह 
दता� �माणप� स�ब�धमा २०६८।२।८ मा िववाह भएको 
भनी जालसाजी कागज बनाउन लगाएको भनी ��यथ� 
�ितवादीको तफ� बाट बयान गरेको भए तापिन यस 
�योजनको लािग जालसाजीपूव�क कागज बनाएको भनी 
सबदु �माणसाथ दाबी गन� सकेको नदिेखने ।

�ितवादी ड�बरबहादरु खड्काका जेठी 
�ीमतीप��का छोरा सोमबहादरुले अंश िलई 
नसकेकोले िनजसमेत अंिशयार भएको भनी पनुरावेदक 
�ितवादीह� निवन खड्कासमेतको �ितउ�र 
िजिकर रहेको र ��यथ� वादीले पिन स�ुमा िफराद 
गदा�  िनज सोमबहादरु आ�ना िपतासगँ अलग ब�ने 
भ�नेस�म उ�लेख गरकेो तर िनज छु�ी िभ�न भएको 
भनी भ�न र सोको सबदु �माणसमेत पेस गन� सकेको 
दिेखदैँन । स�ु िज�ला अदालतबाट िनज सोमबहादरुलाई 
अ.बं.१३९ नं.बमोिजम ब�ुदा िनजको तफ� बाट अनमुित िलई 
बयान गन� िनजक� �ीमती डोलकुमारी खड्काले बाब ुछोरािबच 
अंशब�डा नभएकोले ३ अंिशयार छन् भनी बयान गरकेो 
दिेख�छ । यस अव�थामा िनज सोमबहादरु खड्कालाई 
अंश िलई छु��इसकेको भ�न िम�ने देिखएन । ड�बरबहादरु 
खड्काको पैतकृ स�पि�बाट अशं पाउने ड�बरबहादरु 
खड्का, ��यथ� वादी महाल�मी खड्का र सोमबहादरु 
खड्कासमेत ३ अंिशयार कायम नै रहेको दिेखयो । यस 
अव�थामा स�ु गोरखा िज�ला अदालतबाट वादी दाबी 
नप�ुने ठह�याई भएको फैसला उ�टी गरी उ� िमित 
२०६८।०२।१७ गतेको बकसप�को िलखतम�ये ��यथ� 
वादी महाल�मी खड्काको हकस�मको ३ भागको १ भाग 
बदर भई ��यथ� वादीको नाममा दता�समेत ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट भएको िमित २०७२।३।१३ 
को फैसलालाई अ�यथा मा�न ुपन� नदेिखने ।

िववेिचत आधार, �माणसमेतबाट ��यथ� वादी 
महाल�मी खड्काको समेत अंश हक ला�ने स�पि� 
िनजको म�जरुी निलई िनजको अशं हक हनन ह�ने गरी िदने 
ड�बरबहादरु खड्का, िलने निवन खड्कासमेत भई िमित 
२०६८।२।१७, र.नं.४७७२ बाट हालैको बकसप� गरी 
िलन ुिदन ुगरकेो देिखदँा स�ु गोरखा िज�ला अदालतबाट 
वादी दाबी नप�ुने ठह�याई भएको फैसला उ�टी गरी उ� 
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िमित २०६८।२।१७ गतेको बकसप�को िलखतम�ये 
��यथ� वादी महाल�मी खड्काको हकस�म ३ भागको १ 
भाग बदर भई ��यथ� वादीको नाममा दता�समेत ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत पोखराबाट िमित २०७२।३।१३ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल साउन २८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं.८

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७०-CR-११०२, वैदिेशक रोजगार ठगी, 
नेपाल सरकार िव. �ीमती शिम�ला िड.सी.

�ितवादीबाट जाहेरवालाम�येका स�तोष 
िसलवालले �.२,५०,०००।-, सेफ िमयाको हकमा 
िनजको बाबलेु �.२,००,०००।–, र�जन �े�ले 
३५,०००।-, काजी ग�ुङले ३५,०००।-, तीलकुमार 
�े�ले �.३०,०००।- बझुी िलई जाहेरीको पछािड 
भपा�ई ग�रिदएको देिखएबाट वैदेिशक रोजगारीको लािग 
जाहेरवालाह�बाट �ितवादीले रकम बझेुको त�य �थािपत 
भएको छ । �ितवादीले जाहेरवालाह�बाट जनु �योजनका 
लािग रकम बझेुक� ह�न् सोबमोिजमको काय� नगरकेो र 
िलएको रकम पूर ै िफता� नगरकेोसमेतका आधारबाट 
�ितवादी िनद�ष रहेछन् भ�न िम�ने नदिेखने । 

जाहेरवाला र�जन �े�को िभसाको फोटोकपी 
हेदा�  17 May 2010 UAE Entry भनी िभसा लागेको 
देिखदँा जाहेरवालालाई िवदेश पठाएको तर फक� को 
भ�ने देिखयो । सो कुरालाई �ितवादीले �वीकार गरकेो 
देिख�छ । अनिधकृत त�रकाबाट िवदेशस�म लगेको भ�ने 
त�यगत �माणबाट नै पिु� भएको छ । अपराध ग�रसकेपिछ 
केही रकम िफता� गरकेो काय�बाट कसरुबाट उ�मिु� पाउने 
आधार ह�न नस�ने । 

िववेचना ग�रएका त�य आधारह�बाट  
�ितवादीले वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन 
गन� इजाजत निलएको, वैदिेशक रोजगारीका लािग 
अफगािन�तानमा पठाइिदने भनी जाहेरवालाह�बाट 

िलखतमा उ�लेख भएबमोिजमका �यि�ह�बाट 
तत् तत् बमोिजमको रकम बझुी िलई िनजह�लाई 
स�झौताअनसुारको वैदेिशक रोजगारीमा पठाउन नसकेको 
कुरालाई �वीकार गरकेोसमेतका आधार �माणबाट 
�ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो पिु� 
भएको देिखदँा दाबीबमोिजम सजाय गनु�पन�मा सफाइ 
िदने गरी भएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०६९।९।२ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
भई �ितवादी शम�ला िड.सी.लाई वैदिेशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा ४३ बमोिजम तीन वष� कैद र तीन लाख 
ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । जाहेरवालाह�ले �ितवादीबाट केही 
रकम बिुझसकेको र अदालतमा आई बकप�समेत गन� 
नसकेको ह�दँा जाहेरवालाह�ले �ितवादीबाट रकम भराई 
िलन मनािसब नदेिखदँा िबगो भराइ रहन नपन� ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल 
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल काि�क २२ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-CR-०५९३, वन पैदावार हािन 
नो�सानी, नेपाल सरकार िव. जनक िव.क.समेत 

आरोिपत �ितवादीम�येका प�ुपा बढुा 
अदालतबाट तामेल भएको �यादमा हािजर नै नभई 
�याद गजुारी बसेको पाइयो भने िनजबाहेकका सबै 
�ितवादीह�ले अदालतसम�को बयानमा आरोिपत 
कसरुउपर इ�कार रही बयान गरकेो पाइ�छ । िनजह�ले 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानमा भने आफूह�ले 
नया ँ काठ काटेको हो भनी कसरु �वीकार गरी 
बयान गरकेो र िनजह�को बयान बेहोरालाई िमिसल 
संल�न घटना�थल तथा सज�िमन मचु�ुका, बरामदी 
मचु�ुकालगायतका कागजातबाट पिु� ग�रिदएको पाइ�छ । 
उ� कागजातह�बाट उपभो�ा वन समूहको �े�िभ�बाट 
साल जातका १३ थान �ख कािटएको र ती काठह� 
काचँो भ�ने देिखदँा �ितवादीह�ले िजिकर िलएबमोिजम 
िववािदत वन पैदावार परुानो तथा �ितवादीह�को 
काय�कालभ�दा अगािडका नै रहेछन् भ�ने पिु� ह�न 
सकेन । तसथ� उ� काठह� वादीह�कै काय�कालमा काटी 
हािन नो�सानी गरकेा ह�न भनी मा�न ुपन� देिखने ।
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िसज�ना सामदुाियक वन उपभो�ा समूहले 
आ.व.२०६८।६९ को लािग ४१२.०८ �यू.िफट काठ 
कटानी काय�योजना पा�रत गराएकोमा सो समूहको �े�मा 
फेला परकेो कूल १३ वटा ठुटाको ३८६ �यू.िफट ह�ने 
भ�ने देिख�छ । िमिसल सलं�न बरामदी मचु�ुकामा उ�लेख 
भएअनसुार बरामद भएको काठको प�रमाण ७३.९० �यू.
िफट रहेको र उ� काठसमेत सोही वन उपभो�ा समूहको 
�े�मा फेला परेका १३ वटा ठुटािभ�कै रहेको देिखदँा 
�ितवादीह�ले ३८६ �यू.िफट वन पैदावार कािटएको 
भ�ने पिु� ह�न आएको ह�दँा सोही आधारमा िबगो कायम 
ह�ने ।

यसथ� उपयु�� कानूनी आधारसमेतबाट िसज�ना 
वन उपभो�ा सिमितले सामदुाियक वनका उपभो�ाह�लाई 
िवतरण गन�का लािग �ख काट्न स�ने भए पिन सो �ख 
कटान गदा�  �ितवादीह�ले कानूनी �ि�या पूरा गरकेोस�म 
देिखन आएन । य�तो अव�थामा वादी नेपाल सरकारले 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ 
को ख�ड (घ) र (ङ) को कसरु कायम गरी ऐ.दफा ५०(१)
(घ)(४) बमोिजम �ितवादीह�लाई सजाय ग�रपाउ ँ भनी 
िलएको पनुरावेदन िजिकर र िव�ान् उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: िववेिचत आधार र कारणबाट �ितवादीह�ले 
वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(ण) कोस�म कसरु गरकेो 
देिखदँा स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतबाट बरामद 
भएको काठ जफत ह�ने तथा �ितवादीह�लाई सफाइ िदने 
गरी गरकेो फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�लाई वन ऐन, 
२०४९ को दफा ५०(१) को ख�ड (ञ) बमोिजम बरामद 
काठ जफत गरी नपगु नो�सानी िबगो �ितवादीह�बाट 
सोही ख�डबमोिजम दामासाहीले असलु गरी िनजह�लाई 
जनही १,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरु, दाङले गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उषा �े�
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल काि�क २२ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६९-RB-००२४, आयकर 

(आ.व.२०६१/०६२ असार, �ावण), िशिशरकुमार 
ढुङ्गाना िव. �याले�सी पि�लक �कुल �ा.िल.

िव�ालयले िव�ालय स�चालनको लािग 
भवनको आव�यकता पूित� गन�को लािग भवनह� िनमा�ण 
गनु�पन� ह��छ । भवनह�को लािग आव�यक पन� संरचना 
िनमा�ण गन� िव�ालयले ज�गा िलजमा िलने, ख�रद 
गन�लगायतका काय�ह� गनु�लाई अ�यथा नभई �वाभािवक 
नै ह�न जा�छ । �ाि�क �यवसायको आधारभूत आव�यकता 
स�बोधन गन�को लािग खच� ग�रने काय�लाई आय आज�न 
ह�ने काय�मा खच� नगरकेो भ�न निम�ने । िलजमा िलएको 
ज�गा अक� वष� िव�ालयले नै ख�रद गरकेो भ�ने स�दभ�मा 
हेदा� आव�यकता भएको ज�गा िलजमा िलएको र पिछ िलने 
िदनेिबच कुरा िमलेर िलजको ज�गा ख�रद नै गरकेो भ�ने 
िवषय �ासङ्िगक देिखदैँन । करदाताले पिहला िलजमा 
िलएको ज�गा पिछ ख�रद गरकेो कारणले मा� उ� ज�गा 
िलजमा िलने काय� वा ख�रद गन� काय� आय आज�न ह�ने 
काय�मा लगानी गरकेो वा नगरकेो भ�ने �या�या गन� आधार 
ब�न स�दैन । पिहला िलजमा िलएको ज�गा करदाताले 
पिछ ख�रद गनु�लाई कुनै अ�यथा काय� भ�न वा �यसकै 
आधारमा करदाताको िलज र ख�रद काय�मा अनिुचत 
िवषय समावेश रहेको अनमुान गन� िम�ने नदेिखने । 
यसबाट कारोबारको �कृितबाट नै �यवसायलाई आव�यक 
पन� काय�मा ऋण लगानी गरकेो देिखने । 

यसरी कारोबारको �कृितले नै ज�गा र भवनको 
आव�यकता पन� ��यथ� िव�ालयले ज�गा र भवन 
ख�रद वा भाडामा �ा� गन� खच� गरकेो रकम �वाभािवक 
�पमा नै कारोबारको लािग वा आय आज�न ह�ने काय�मा 
खच� गरकेो मा�नपुन� देिख�छ । यसको लािग करदाताले 
अित�र� आधार वा �माण जटुाउन ुपन� भ�ने िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकँदैन । िलज करारअ�तग�त ज�गा �ा� 
गरी भवन िनमा�ण गन� भिनएको ज�गामािथको �वािम�व 
सिुनि�त गरी िनर�तर �पमा �यसलाई कारोबारमा 
उपयोग गन� �योजनले िलजमा िलइएको ज�गा पिछ ख�रद 
गरेको िवषयलाई कारोबारमा लगाएको वा आय आज�न 
ह�ने काय�मा खच� गरकेो भ�नेबाहेक अ�य कुनै �कारले 
�या�या गन� िम�ने अव�था नह�नाले उ� ज�गाको िलज, 
भवन िनमा�णलगायतका काय�मा ग�रने खच�को लािग 
िलइएको ऋणउपर लागेको �याज आयकर ऐन, २०५८ 
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को दफा १४(१) अ�तग�त क�ा गन� पाउने नै देिखने ।
अत: उि�लिखत आधार कारणबाट ��यथ�ले 

ज�गा िलजमा िलन र �यसमा िनमा�ण गन� खच� गरकेो 
ऋण रकमको �याज आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४ 
(१) बमोिजम कर छुट पाउने अव�थाको रहेको दिेखएको 
अव�थामा �याज खच� क�ी गन� नपाउने गरी गरकेो 
आ�त�रक राज� काया�लयको िमित २०६६।६।२५ को 
िनण�य पचा� र सो िनण�य सदर गरेको आ�त�रक राज� 
िवभागको िनण�य उ�टी गरी उ� रकमलाई कर �योजनको 
लािग गणना गन� नपाउने गरी राज� �यायािधकरण 
काठमाड�बाट २०६७।५।१३ मा भएको फैसला मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-१६४०, डाकँा, नेपाल 
सरकार िव. िवशाल राय बंगाली 

�ितवादीह�को सं�या ५ रहेको भ�ने अिभयोग 
दाबी भए पिन �ितवादी िवशाल राय बंगाली मा� प�ाउ 
परकेो देिख�छ । अ�य �ितवादीह� फरार रहेको पाइ�छ । 
यसरी अिभयोग दाबीको भरमा अ�यथा पिु� नभएस�म ५ 
जना डाकँा रहेको भनी अनमुान गन� फौजदारीको �यायको 
िस�ा�तले निम�ने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
फौजदारी म�ुामा अिभय�ुउपरको दाबीको �माण प�ुयाउने 
�माणको भार वादी नेपाल सरकारमा िनिहत रहेको 
देिख�छ । सोबमोिजम ��ततु म�ुामा �ितवादीह�को 
काय� मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ६ नं.बमोिजम ५ जना 
अिभय�ु रहेको र िनजह�ले हितयारसमेत उठाएको भनी 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट ठोस सबतु �माण पेस गरी 
पिु� गन�सकेको देिखन नआउने ।

अ�यथा �मािणत नभएस�म अ�पतालको 
िचिक�सकको बोड�बाट जाचँ भई तयfर भएको �ितवेदनलाई 
�माणको �पमा मा�न ुनै पन� देिख�छ । 

उपयु�� िववेिचत आधार, कारणबाट 
�ितवादी िवशाल राय बंगालीको काय� मलुकु� ऐन, 

चोरीको महलको ५ नं.को स�म भएको मा�न ुपन� दिेखन 
आयो । िनज �ितवादीलाई पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १ र ५ नं.को कसरुमा सोही 
महलको १४(३) बमोिजम ह�ने सजायमा मलुकु� ऐन, द�ड 
सजायको ३८(१) तथा बालबिलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ११(३) बमोिजम २ वष� १ मिहना कैद सजाय ह�ने 
ठहर गरी भएको फैसला अ�यथा भ�न ुपन� नदिेखने । 

तसथ�, जाहेरवालाले नेपाल बंगलादेश ब�कबाट 
वारदातकै िदन चेकबाट �.१०,००,०००।- िनकालेको, 
वारदातको त�काल रकम िलई भा�दै गदा�  �ितवादी 
िवशाल राय बंगाली प�ाउ परकेो, िनज �ितवादीको 
साथबाट �.७,५०,०००।- बरामद भएकोसमेतको आधार 
�माणबाट िनजको कसरु मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
१ र ५ नं.बमोिजमको कसरु पिु� भएको ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०६९।३।६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा�य ुिल�बू
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु २२ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-CI-०९०३, िनण�य दता�  
बदर हक कायम, �याम सु�दर िस�याल िव. नवलिकशोर 
राजभ�डारीसमेत 

िववािदत सािबक िक.नं.५४ (हाल िक.नं.१३२) 
को ज�गा २०२१ सालको नापीमा घर कुलो ए�रया 
जिनएको भ�ने दिेख�छ । भगवती भजन गठुीका नाइके 
इ��बहादरु राजभ�डारीले च�डी भगवती भजन गठुीको 
लगत नं.११३ को छुट गठुीको लगतम�ये िक.नं.१३२ दता� 
गरी पाउन िनवेदन िदएको देिख�छ । सो िनवेदनसाथ पेस 
भएको संवत् १९८९ सालको गठुी लगत जाचँ अड्डाको 
�ी भगवती भजन गठुीको लगत िकताबको �ितिलिप हेदा� , 
�ी बालकुमारी देवतालाई िन�य पूजासमेत चलाउन भनी 
जयनरिसंह राजाका पालामा गठुी राखेको ननाब ुखेत रोपनी 
२ धोकासीबारी १ घर १ दानप�समेत लेखी राखेको र सो 
बारीिभ� भगवती देवता भएको भ�नेसमेत उ�लेख भएको 
दिेख�छ । उ� धोकासीबारी ज�गा िक.नं.४९ र ५० मा 
दता� भएको भनी वादीले पनुरावेदन िजिकर िलए पिन 
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मालपोत काया�लय, भ�परुबाट �ा� प� तथा िक.नं.४९ 
को दता� उतारबाट सो ज�गा उि�लिखत लगत नं.११३ 
बाट आएको हो भ�ने नदेिखने । 

िमसल संल�न रहेको िमित २०६३।६।५ 
को न�सा मचु�ुका हेदा� , न.नं.२, ३, ४, ५, ६, ८, 
९, १५, १६, १७, १८, २०, २१, २३, २४, २५, 
२८, २९, ३०, ३१, ३२ समेतका ज�गाह� उ� 
िक.नं.१३२ को ज�गा भ�ने जिनई सो ज�गाह�को उ�र, 
पि�म (न.नं.१), र दि�ण (न.नं.१२) बाटो जिनएको 
पाइ�छ । यही ज�गाम�ये न.नं.३ को ज�गा यी वादीले 
दाबी गरकेो देिख�छ । उ� न.नं.३ को नाप हेदा�  उ�र 
र दि�णतफ�  पूव�-पि�चम २० िफट ६ इ�च, पि�चमतफ�  
उ�र-दि�ण १८ िफट ४ इ�च र पूव�तफ�  उ�र-दि�ण 
२३ िफट ९ इ�च रहेको देिख�छ । वादीले िफराद गदा�  पूव� 
पि�म ३४ हात, उ�र दि�ण पि�मतफ�  २ हात, पूव�तफ�  
२२ हात भएको पाताल ज�गा भोग गरी आएको भनी दाबी 
उ�लेख गरेको देिखएकोमा उ� न.नं.३ को ज�गा र वादीले 
िफरादमा दाबी गरबेमोिजमको ज�गाको नाप, �े�फलसमेत 
िम�न िभड्न आएको नदेिखने ।

�यसैगरी िव�णमुाया िस�वाल र ठाकुरदास 
िस�वालसमेतका अिंशयारह�िबच िमित २००४।१२।३ 
मा पा�रत ब�डाप�अनसुारको ज�गा नै हाल वादी दाबीको 
ज�गा हो भनी वादीले पिु� गन� सकेको देिखदैँन । पा�रत 
ब�डाप�बमोिजम अंश भागमा पाएको ज�गा त�कालीन 
नापीको समयमा आ�नो नाउमँा दता� गराउन नस�नकुो 
यिु�य�ु कारण वादीले खलुाउन सकेको पाइदैँन । वादीले 
हक भोगस�ब�धी अ�य कुनै िलखत एवम् ितरो ितरकेो 
रिसद पेस गरकेो पिन िमिसलबाट देिखन आएको छैन । 
िववािदत ज�गाको दि�णतफ�  न.नं.५ को मदुा�  गठुीको 
घर ज�गा रहेको उ�लेख भएकोले मदुा�  गठुीसगैँ �ववासी 
पाताल ज�गा रहेको भ�ने वादीको भनाइ तक� सङ्गत 
देिखदैँन । स�बि�धत गठुीका नाममा तैनाथी पूजा� माग गन� 
गरी िमित २०५२।९।२५ मा िनण�य भएबमोिजम मालपोत 
काया�लय, भ�परुबाट भगवती गठुीको तैनाथी जनी दता� 
�े�ता तयार भएकोमा २०६० सालमा आएर िफराद दता� 
गर ेपिन सो लगतबमोिजमको िक�लालाई वादीले अ�यथा 
भनी �मािणत गराउन नसकेको ।

व�ततु: १९८९ सालको �वाछ� भगवती 

गठुीको लगत खडा भएको आधारमा त�कालीन भ�परु 
गठुी तहिसल तथा खच� काया�लयबाट िनण�य भएको 
पाइ�छ । स�ु अदालतबाट िमित २०६३।६।५ मा भएको 
न�सा मचु�ुकासगँ सो सािबक गठुी लगतको ज�गाको 
िक�ला िभडेको दिेख�छ । िववािदत ज�गाको सािबक 
चारिक�ला िभडेको दिेखई गठुीको ज�गा भ�ने पिु� 
भई �वाछ� भगवती गठुीको नाउमँा दता� �े�ता कायम 
भएको ज�गािभ� ब�डाप�मा उि�लिखत वादी दाबीको 
ज�गा परकेो भ�ने �प� ख�ुने गरी वादीले �माण पेस 
गन� नसकेको, अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुकामा 
उि�लिखत िववािदत ज�गाको नाप र वादीले िफरादमा 
दाबी गरकेो ज�गाको नाप निमलेको र त�काल नापीको 
समयमा वादीले आ�नो �माण पेस गरी नापी गराउनसमेत 
नसकेको ि�थितमा गठुी तैनाथीमा दता� भएको िक.नं.१३२ 
को ज�गािभ� वादीह�को पाताल ज�गासमेत पन� रहेछ 
भ�न सिकने अव�था देिखन आएन । तसथ� िनण�य बदर 
हक कायम दता�समेत ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै देिखने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरेको स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िदपे�� थापा मगर
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७५ साल फा�गनु ८ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CI-०९०४, िनण�य दता�  

बदर हक कायम, गणेशलाल िस�यालसमेत िव. 
नवलिकशोर राजभ�डारीसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

६
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-११७४, वैदेिशक रोजगार 
कसरु, नेपाल सरकार िव. रमेश खिनयासमेत 

आरोिपत कसरुमा �ितवादीह� वैदेिशक 
�यायािधकरणसम� इ�कार रहेका, िनजह�उपर वैदेिशक 
रोजगारस�ब�धी कसरुको आरोप लगाइ� जाहेरी िदने 
जाहेरवालाह�ले नै �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु 
गरेका होइनन् भनी बकप� गरकेो तथा �ितवादीह�लाई 
जाहेरवालाह�ले रकम िदएको देिखने कुनै कागजात 
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िमिसल सामेल रहेको देिखएन । अ�य �वत�� �माणको 
अभावमा अिभयोगप�को आधारमा मा� �ितवादीह�लाई 
वैदेिशक कसरुज�तो अपराधमा कसरुदार कायम गन� 
�यायोिचत नदेिखदँा �ितवादीह� रमेश खिनया र 
राजे��जगं कँुवरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर 
गरी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण काठमाड�ले गरकेो 
फैसला �याय र कानूनको रोहमा िमलेकै देिखने । 

तसथ� िववेिचत आधार र कारणबाट 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित 
२०७१।९।१।३ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उषा �े�
क�यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल काि�क २० गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-१६१९, वैदेिशक रोजगार 
कसरु, नेपाल सरकार िव. भोला काक�समेत 

�ितवादीम�येका भोला काक�ले 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानमा सवुण�राज
िघिमरलेगायतका जाहेरवालाह�बाट आफूले कुनै 
पिन रकम निलएको गंगा �यौपाने, गणेश �यौपाने, 
सिुदप �यौपानेसमेतले कुटिपट गरी ध�क� िदई पीिडत 
जाहेरवालाह� माझ लगी जबरज�ती कागज गराई 
सहीछाप गराएका ह�न् भनी आफूले कसरु गरउेपर इ�कार 
रही मौकामा बयान गरकेो पाइए तापिन उ� भनाइिवपरीत 
�ितवादी भोला काक� र भेषराज पौडेलसमेतले 
जाहेरवालाह�बाट �.५८,३२,०००।– िलई १ 
मिहनािभ� वैदिेशक रोजगारमा पठाउनेछु भनी कागज गरी 
�पैया ँिलएको र सो िलखतमा गणेश �यौपाने सा�ी बसेको 
देिख�छ । िनज सा�ी बसे पिन रकम िलएको �मािणत 
भएको दिेखएन । अक�तफ�  �ितवादीम�येका भेषराज 
पौडेल र सवुास काक�ले स�ु �यायािधकरणबाट जारी 
भएको समा�ान �यादमा �यायािधकरणसम� उपि�थत 
भएको पाइदँनै । आरोिपत �ितवादीम�येका गंगादेवी 
�यौपाने र गणेश �यौपानेले मौकामा अनसु�धान अिधकारी 
तथा वैदेिशक �यायािधकरणसम�को बयानमा हामीले 
जाहेरवालाह�बाट कुनै पैसा िलएको छैन, �ितवादीम�येका 

भेषराज पौडेल र भोला काक�ले क�बोिडया पठाउन भनेर 
जाहेरवालाह�बाट रकम िलएको भ�नेस�म सनेुको हो, 
हामीले भोला काक�लाई कुटिपट गरी जबरज�ती कागज 
गराएको होइन भनी बयान बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । 
िनजह�को इ�कारी बयान बेहोरालाई िनजह�का सा�ी 
िदपक �े�ले गरकेो बकप�बाट समेत पिु� ग�रिदएको 
अव�था देिखने ।

पीिडतह� राज ु खड्का, िवजय �यौपाने, होम 
िघिमर,े खड्गनारायण िगरी, �ितक दना�मीको हकमा 
िबगो कायम नगरी गरकेो फैसला िमलेको  छैन भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर रहेको छ 
सोतफ�  हेदा� , मौकामा ज�मा १४ जनाबाट �ितवादीह�ले 
वैदेिशक रोजगारीको लािग क�बोिडया पठाइिदने 
भनी रकम िलएका ह�न् भनी जाहेरी परकेो भए तापिन 
पीिडतह�को तफ� बाट जाहेरी परकेो देिखएन । िलखतमा 
उि�लिखत �यि�ह�म�ये जाहेरी नै निदने, कारबाही नै 
चलाउन अिन इ�छुक �यि�को हकमा पया�� र �मािणत 
ह�ने सबदु �माणिबना �ितवादीउपर �प� दाबी प�ुने र 
दािय�व बहन गनु�पन� भ�ने हा�ो �याियक अ�यास तथा 
फौजदारी �यायको िस�ा�तले पिन िम�ने देिखदैँन । 
पीिडत प�ले जाहेरी िदई �यायािधकरणसम� सो िलखत 
जाहेरीको बेहोरालाई समिथ�त ह�ने गरी बकप� गनु�पन�मा 
सोअनसुार बकप� गन� सकेको पिन देिखदैँन । अिभयोग 
दाबी �मािणत गन� दािय�व वादी अिभयोजनकता�को 
ह�नेमा �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम कसरु 
�मािणत गन� सकेको पिन िमिसल संल�न कागज �माणबाट 
दिेखएन । तसथ� �ितवादीह� भोला काक�, सवुास 
काक�, भेषराज पौडेललाई कसरुदार ठहर गरी जाहेरी 
निदने पीिडतह�को िबगो क�ा गरी वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को  दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरुमा ऐ.४३ 
नं.बमोिजम िवदेश गइसकेको अव�था नह�दँा ४ वष�का 
दरले कैद र जनही �.४,००,०००।- ज�रवाना भई सोको 
आिद २ वष� कैद र जनही �.२,००,०००।- का दरले 
सजाय भई जाहेरवालाह�को िलए खाएको रकम र सोको 
पचास �ितशतले ह�न आउने हजा�नाबापतको रकमसमेत 
जाहेरवालाह�ले भरी पाउने नै देिखने ।

अत: िववेिचत आधार, कारणबाट वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०७१।६।२६ को फैसला 
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िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : उषा �े�
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल काि�क २० गते रोज २ शभुम् । 

८
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-WO-०५७५, उ��ेषण, कृ�णकुमारी 
पुरी िव. जयराम पुरीसमेत

अदालतको िववादको िन�पण भई 
फैसला काया��वयनको चरणमा रहेको ि�थितमा उ� 
फैसलाबमोिजम काया��वयन भएमा मा� उ� फैसलाले 
जीव�तता पाउने र फैसलाको साथ�कता देिखने 
ह��छ । फैसला काया��वयनपिछ मा� प�ह�ले वा�तिवक 
�यायको अनभूुित गन� स�दछन् । कानूनबमोिजम फैसला 
अि�तम भइसकेपिछ फैसलाबमोिजम जितस�दो चाडँो 
�पमा �यसको काया��वयन ह�नपुछ�  । फैसला काया��वयन 
नह�न ु वा काया��वयनमा अनाव�यक िढलाई गनु�ले 
प�ह�ले �यायको अनभूुित नपाउने ह�दँा अदालत�ितको 
जनआ�थामा समेत ��न िच� उठ्न स�ने ठाउ ँरहने । 

अदालतबाट फैसला काया��वयनको 
िसलिसलामा डोरको सूचना पाई सो समयमा अनपुि�थत 
रही पिछ अनाव�यक �पमा स-सानो कमजोरी खोट्याई 
रीतपूव�क भएको फैसला काया��वयनको काय�मा बाधा 
�यवधान खडा ग�ररा�न ु िन�चय नै �यायोिचत होइन । 
फैसला काया��वयनज�तो िवषयमा पटकपटक फैसला 
काया��वयनको काय� बदर गद� जाने हो भने �यवहारमा �याय 
�ा�त गन� काय� जिटल ब�न प�ुने । 

मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ६१ नं.र अ.बं.१७ 
समेतको मनसाय फैसला काया��वयनमा िढलाई गराउने, 
अनाव�यक झ�झट िसज�ना गन� कदािप होइन । �याद 
सूचना बझेुर पिन डोरको समयमा अनपुि�थत ह�न ु�यि�को 
�वे�छािभ�को कुरा हो । तर पिन कुनै प�को अनपुि�थितमा 
फैसलाभ�दा �ितकूल र अनपुि�थत भएको प�को 
िहतिवपरीत फैसला काया��वयन गन� िदन ुपन� भ�ने चाही ँ
होइन । ��ततु म�ुामा िनवेिदका एवम् वादी व�ृ एवम् एकल 
मिहला रहेको स�दभ�मा िनजले कानूनबमोिजम �ा�त गन� 
अशंहक स�ब�धमा अदालतसमेत ग�भीर ह�नपुन�मा डोरको 
समयमा आफू उपि�थत नह�ने, सोही आधारमा पटकपटक 

फैसला काया��वयनको काय� बदर गरी पाउन िनवेदन िदने 
र अदालतबाट समेत फैसलाको काया��वयन पाटोको 
संवेदनशीलतालाई िवचार नै नगरी बदर गद� जाने कुरालाई 
िन�चय पिन �यायको रोहमा उिचत मा�न नसिकने । 

डोरमा �ितवादी जयराम परुीको उपि�थित 
नभए पिन गोला �थाको मा�यमबाट �थानीय �यि�ह�को 
रोहवरमा ब�डा छुट्याइएको देिखदँा िनज �ितवादीको 
िहतिवपरीत र अशं चलन म�ुाको फैसला �ितकूल ह�ने गरी 
ब�डा छुट्याइएको अव�था पाइएन । उ�च अदालतबाट 
आदेश गदा� यसअिघ पिन पटकपटक ब�डा मचु�ुका 
ह�ने र अदालतबाट बदर भई फैसला काया��वयन ह�न 
नसकेको िवषयमा ग�भीरता दखेाएको पाइएन । अतः िमित 
२०७३।२।२३ मा भएको ब�डा मचु�ुका कानूनी रीतपूण� नै 
भएको दिेखयो । सो रीतपूव�क भएको िमित २०७३।२।२३ 
को ब�डा मचु�ुका र सो मचु�ुकालाई सदर गन� गरी भएको 
काठमाड� िज�ला अदालतको आदेशलाई बदर गरी पनुः 
ब�डा छुट्याउने काय� गनु� भनी उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको आदशे कानूनसङ्गत, िववेकस�मत, �यायसङ्गत 
दिेखन नआउने ।

तसथ� रीतपूव�क भएको िमित २०७३।२।२३ को 
ब�डा मचु�ुकालाई बदर गन� गरी उ�च अदालत पाटनबाट 
िमित २०७३।७।१८ मा भएको आदेश कानूनअनकूुल 
दिेखन नआएकोले िनवेदन भागबमोिजम उ��ेषणको 
आदेश�ारा उ� िमित २०७३।७।१८ को आदेश बदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु २७ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-CR-१७१२, कत��य �यान, पे�बािछरी 
शेपा�  िव.नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव.पे�बािछरी 
शेपा�समेत 

�ितवादी अिनल तामाङको हकमा िवचार गदा� , 
अिनल तामाङले स�तोष ब�नेतको बायापँ�ीको पेटमा 
छुरा �हार गरकेो भनी शारदा काक�ले स�ु िकटानी 
जाहेरी िदएको पाइ�छ । �ितवादीह�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा�  स�ु िववाद अिनल तामाङ र 
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पासाङ तामाङिबच भएकोमा अिनल तामाङले धा�रलो 
हितयारले स�तोष ब�नेतलाई �हार गरकेो तथा अिनल 
तामाङले स�तोष ब�नेतलाई काटेको कुरा सनेुको भनी 
बयान गरकेो पाइ�छ । मतृक स�तोष ब�नेतले आफूलाई 
अिनल तामाङले धा�रलो हितयारले दािहनेप��को 
करङको भागमा �हार गरकेो हो भनी �ितवादी अिनल 
तामाङको नाम िकटान गरी घटना िववरण कागज गरकेो 
पाइने । मतृकले आफू जीिवत छँदै अनसु�धानको �ममा 
अ�पतालमा ग�रिदएको कागज म�ृयकुालीन घोषणा 
(Dying declaration) नै हो । वारदात घटनाबाट पीिडत 
�यि� जो म�ृयनुिजक पगेुको ह��छ, सो अव�थामा िनजले 
स�य साचँो कुरा �य� गद�छ । म�ृयकुो निजक पगेुको �यि� 
�वयम् घटनाबाट पीिडत रहेका ह��छन् । अनसु�धानको 
�ममा अ�पतालमा �य� गरकेो त�य म�ृयकुालीन घोषणा 
रहेको ह�दँा �माणमा िलन िम�ने नै ह�ने । 

स�तोष ब�नेतको म�ृयपु�ात् �ितवादी अिनल 
तामाङले मतृकलाई छुरा �हार गरकेो भनी िनजको नाउ ँनै 
िकटान गरी दो�ो जाहेरी दरखा�त परकेो देिख�छ । मौकामा 
कागज गन� गजे�� राउतसमेतले अदालतमा उपि�थत 
भई �ितवादी अिनल तामाङले स�तोष ब�नेतलाई 
लखेट्दै लगी छुरा �हार गरेको हो भनी बकप� गरकेो 
पाइ�छ । सह�ितवादी स�तोष तामाङले बरामद भएको 
खकुुरी देखाउदँा देखे,ँ खकुुरी मेर ै घरको हो, वारदातको 
बेला मैले बोकेको खकुुरी हो, यही मैले बोकेको खकुुरी 
अिनल तामाङले खोसी स�तोष ब�नेतलाई �हार गरकेो 
हो भनी िचनी सनाखत गरकेो पाइ�छ । �ितवादी अिनल 
तामाङले अनसु�धान अिधकारीसम� तित�बा बयान गदा� , 
स�तोष तामाङको साथमा रहेको खकुुरी िनकाली पासाङ 
तामाङलाई �हार गदा�  स�तोष ब�नेतलाई ला�न गएको हो 
भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । अपराधको प�र��य 
तथा स�ु जाहेरी दखा��तदिेख �ितवादी तथा सा�ीको 
बकप�समेतका �माण �ृंखलाबाट �ितवादी अिनल 
तामाङले मतृक स�तोष ब�नेतलाई धा�रलो हितयार 
खकुुरी �हार गरेको देिखन आयो । िनज �ितवादी अिनल 
तामाङको य�तो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १३(१) नं.बमोिजमको कसरु रहेको देिखदँा 
पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं.बमोिजम ऐन 

लगाएको फैसला िमलेको नदिेखने । 
अका� �ितवादी पासाङ तामाङको हकमा िवचार 

गदा� , शारदा काक�ले िदएको स�ु जाहेरी दरखा�तमा 
नै �ितवादी पासाङ तामाङको नाम िकटान भएको 
पाइ�छ । खकुुरी धनी पे�बा िछरी शेपा�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयानमा �ितवादी पासाङ तामाङले 
�ितवादी अिनल तामाङलाई काट्छु भनी लखेट्दै जादँा 
मतृक स�तोस ब�नेतलाई खकुुरी �हार भएको हो भ�ने 
बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । िनज �ितवादी पे�बािछरी 
शेपा�ले अदालतमा बयान गदा� मतृक स�तोष ब�नेतलाई 
�ितवादीह� अिनल तामाङ र पासाङ तामाङले खकुुरी 
र छुरी �हार गरकेो ह�नपुद�छ भनी सह�ितवादीलाई पोल 
गरेको पाइ�छ । �ितवादी पासाङ तामाङले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा�  आफू र अिनल तामाङिबच 
झगडा भएको र िनज अिनल तामाङलाई तसा�उन भनी 
�ितवादी पे�बािछरीको खकुुरी िलई लखेट्दै जादँा स�तोष  
ब�नेतको पेटमा खकुुरीले लागेको हो भनी सािबती बेहोरा 
लेखाएको पाइ�छ । िनज �ितवादीले अदालतमा भने 
इ�कारी बयान गरकेो दिेखने । 

�ितवादीको अदालतमा भएको इ�कारी 
बयानले मा� िनजको आपरािधक काय�बाट िसिज�त 
दािय�वबाट उ�मिु� िदन िम�ने होइन । स�ु जाहेरी 
दरखा�तदेिख सह�ितवादीह�ले पोल गरी अदालतमा 
गरेको बयानलगायत मौकामा कागज गन�  मािनससमेतले 
अदालतमा िनज पासाङ तामाङलाई पोल गरी बयान गरकेो 
दिेखदँा �ितवादी पासाङसमेतले धा�रलो हितयार खकुुरी 
मतृक स�तोष ब�नेतलाई �हार गरेको त�य पिु� ह�न 
आयो । �ितवादी पासाङ तामाङको य�तो काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(१) नं.िवपरीतको 
कसरु पिु� भएको ह�दँा पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट 
िनज �ितवादीलाई सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम 
ऐन �योग गरी सजाय गन� ठह�याई भएको फैसला िमलेको 
नदेिखने । 

�ितवादी स�तोष तामाङ वारदातमा खकुुरीसिहत 
उपि�थत भएको, वारदातप�ात् आ�नै मीतबिहनीको 
घरमा सह�ितवादीसगैँ गएको, �ितवादी अिनलले आफूले 
स�तोष तामाङबाट त�काल खकुुरी िलई मतृक स�तोष 
ब�नेतलाई �हार गरकेो भ�ने  बयानसमेतबाट यी �ितवादी 
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स�तोष तामाङ वारदातमा धा�रलो हितयार खकुुरी िलई 
महजदु रहेकोस�म देिखन आयो । वारदात �थलमा 
धा�रलो हितयार िलई महजदुस�म रहेको �ितवादी स�तोष 
तामाङको काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(१) नं.बमोिजमको कसरु रहेको त�य पिु� ह�न आएको 
देिखदँा त�कालीन पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट 
�ितवादी स�तोष तामाङलाई सोही महलको १३(३) 
नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई भएको फैसला 
िमलेको नदेिखने । 

�ितवादी पे�बािछरी शेपा�को हकमा िवचार 
गदा� , �ितवादी पे�बािछरी शेपा�ले वारदातमा �योग भएको 
खकुुरी आ�नो रहेको त�य अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयानबाटै �वीकार गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादीले यस 
अदालतमा पनुरावेदन गदा�समेत आफूले खकुुरी िभररे 
िववाहको िन�तो मा�न गएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
िलएको पाइ�छ । सो खकुुरीसमेत वारदातमा �योग भएको 
देिख�छ । �ितवादीले पनुरावेदन िजिकर िलएझ� खकुुरी 
सामा�य �पमा �योग ग�रने हितयार रहेको पाइ�छ । तर 
जब सोही खकुुरी अपराध र वारदातसगँ जोिडन प�ुछ, 
खकुुरी अपराधको गा�भीय�सगँ स�बि�धत ह�ने गद�छ । 
�ितवादी वारदातमा महजदु रही  िनजको खकुुरीसमेत 
मतृक स�तोष ब�नेतउपर �हार भएको देिखन आएको 
छ । यसरी �ितवादी पे�बािछरी शेपा� खकुुरीसिहत वारदातमा 
महजदु रहेको त�य पिु� भएको देिखदँा िनज �ितवादीको 
काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(१) 
नं.बमोिजमको देिखन आयो । य�तो ि�थितमा त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट �ितवादी पे�बािछरी 
शेपा�लाई सोही महलको सोही १७(१) नं.बमोिजम १० वष� 
कैद सजाय ह�ने ठह�याई भएको फैसला िमलेकै नदिेखने ।     

�ितवादीह� ला�पा तामाङ, राकेश तामाङ, 
निवन तामाङ र सवुास भ�ने गौतमराज तामाङको हकमा 
िवचार गदा�, चारजैना �ितवादीह� अि�तयार�ा�त 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानबाटै कसरुमा इ�कार 
रहेको पाइ�छ । िनज �ितवादीह� अदालतमा समेत 
आरोिपत कसरुमा इ�कारी रही बयान गरकेो पाइ�छ । 
मौकामा कागज गन� मािनसह�समेतले �ितवादीह�को 
वारदातमा के क�तो संल�नता रहेको हो ? सो कुरा उ�लेख 
गन� सकेको पाइदैँन । �ितवादीह� िववाह घरमा स�म 

गएको देिखन आएको छ । िववाह घरमा िववाह हेन� तथा 
िन�तो मा�न जान ु�वाभािवक काय� नै मािनने ।  

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
अिभय�ुउपरको आरोिपत कसरु �मािणत गन� भार वादी 
नेपाल सरकारमा िनिहत रहेको पाइ�छ । अिभय�ुउपरको 
आरोिपत कसरु ठोस तथा िन�चया�मक सबतुको 
मा�यमबाट पिु�ट ह�नपुन� ह��छ । शङ्काको सिुवधा 
�ितवादीह�ले पाउने ह�दँा �ितवादीह� ला�पा तामाङ, 
निबन तामाङ, राकेश तामाङ र सवुास भ�ने गौतमराज 
तामाङलाई शङ्काको भरमा कसरुदार करार गन� िम�ने 
दिेखन आएन । य�तो ि�थितमा �ितवादीह� ला�पा 
तामाङ, निबन तामाङ, राकेश तामाङ र सवुास भ�ने 
गौतमराज तामाङलाई सािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं.बमोिजम ६ मिहना कैद सजाय ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला 
िमलेको नदेिखने ।

व�ततुः �ितवादीह� अिनल तामाङ, पासाङ 
तामाङ र स�तोष तामाङको हकमा साधकको रोहमा िवचार 
गदा� , साधकको रोहमा पेस भएका �ितवादीह�म�ये अिनल 
तामाङ र पासाङ तामाङले मतृक स�तोष ब�नेतलाई 
धा�रलो हितयार खकुुरी �हार गरेको त�य पिु� भएको 
छ । िनजह�को य�तो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं.बमोिजमको कसरु रहेको दिेखन 
आएकाले पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट �ितवादी 
अिनल तामाङलाई  �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.को कानून �योग गरी र �ितवादी पासाङ तामाङलाई 
सोही महलको १३(३) नं.�योग गरी सजाय गरकेो फैसला 
साधकको रोहमा िमलेको नदेिखने । 

�ितवादी स�तोष तामाङ धा�रलो हितयार 
खकुुरी िलई वारदातमा महजदु रहेकोस�म त�य पिु� भएको 
छ । वारदातमा खकुुरी िलई महजदु रहेको �ितवादी स�तोष 
तामाङको कसरु मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१७(१) नं.बमोिजमको कसरु दिेखन आएकाले पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाबाट िनज �ितवादी स�तोष तामाङलाई 
सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठह�याई 
भएको फैसला साधकको रोहमा िमलेको नदेिखने । 

अतः पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट भएको 
फैसला उ� हदस�म िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म केही 
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उ�टी भई �ितवादी अिनल तामाङ र पासाङ तामाङलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने, �ितवादी स�तोष तामाङलाई सोही महलको 
१७(१) नं.बमोिजम १० (दश) वष� कैद ह�ने र �ितवादीह� 
राकेश तामाङ, निबन तामाङ, ला�पा तामाङ र सवुास 
भ�ने गौतमराज तामाङले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहछ�  । �ितवादी पे�बािछरी शेपा�को हकमा पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाबाट िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(१) नं.बमोिजम १० (दश) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठह�याई गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा�यू िल�बू 
क��यटुर: संजय जैसवाल 
इित सवंत् २०७५ साल माघ २४ गते रोज ५ शभुम् । 

१०
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०६८-CR-०७४०, करकाप, �ेमलाल 
थनेतसमेत िव. यमकुमारी गुरौ

म�ुामा इ�साफ गनु�पन� ��ह�सगँ स�बि�धत 
कुनै �माण ब�ुन स�ु अदालतले छुटाएको देिखएमा 
पनुरावेदनकै रोहबाट �य�तो �माण बझुी इ�साफ गन� 
स�ने कानूनी �यव�था देिख�छ । त�कालीन मलुकु� 
ऐन, अ.बं.७८ नं.तथा �चिलत मलुकु� दवेानी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १७२ को उपदफा (१) बमोिजम 
वादीले पेस गरकेो �माणको कागज �ितवादीलाई र 
�ितवादीले पेस गरकेो �माणको कागज वादीलाई स�कलै 
देखाई स�े िकत� वा जालसाजी के हो सो स�ब�धमा बयान 
गराई अदालतबाट �माण बझुी िनण�य गन� स�ने नै देिखने ।

��ततु म�ुाको िफराद िमित २०६५।३।११।४ 
मा स�ु अदालतमा दता� भई कारबाही �ि�या अिघ 
बढेको देिख�छ । लामो समयस�म म�ुा अदालतमा रही 
रहदँा प�ले म�ुामा अनाव�यक हैरानी बेहोनु�  पन� र िछटो 
छ�रतो �याय पाउने अिधकारबाट प�ह� वि�चत ह�न 
प�ुदछन् । �यायसमेत समयमा �ा� ह�न नसक� अ�यायको 
ि�थित िसज�ना ह�न गई अदालत�ितको जनआ�थामा 
िव�वासको संकट उ�प�न ह�न प�ुछ । व�ततुः पनुरावेदन 
स�ुने अदालतले यसरी आफँैले �माण बझुी िनण�य गन� 
स�ने कानूनी अिधकारलाई उपभोग नगरी �माण बझुी 
पनुः िनण�य गन� स�ुमा पठाउने काय�ले �याय �शासन ऐन, 

२०७३ को उि�लिखत कानूनी �यव�थासमेत िनि��य 
ह�न प�ुने ।

तसथ� स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।११।५ को फैसला बदर गरी पनुः िनण�य 
गन� स�ु अदालतमा नै पठाउने गरी िमित २०६८।२।२३ 
को त�कालीन पनुरावेदन अदालत बटुवल, �प�देहीको 
फैसला निमलेकाले बदर ग�रिदएको छ । अब जो जे ब�ुनपुन� 
हो बझुी कानूनबमोिजम फैसला गरी उपि�थत प�ह�लाई 
तारखे तोक� उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासमा 
पठाइिदने ठहछ�  । ��ततु फैसलाको �ितिलिपसमेत साथै 
राखी स�ु िमिसल र त�कालीन पनुरावेदन अदालतको 
रकेड� िमिसल उ�च अदालत तलुसीपरु बटुवल इजलासमा 
पठाई िदने । 
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दहाल
इित संवत् २०७६ साल असार ३१ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन् :
 § ०६८-CR-०७३८, लटुिपट, �ेमलाल 

थनेतसमेत िव.यमकुमारी गुरौ 
 § ०६८-CR-०७३९, लटुिपट, �ेमलाल 

थनेतसमेत िव.यमकुमारी गुरौ
११

मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७४-CR-१३०७, कत��य �यान, पाव�ती 
तामाङ िव. नेपाल सरकार 

शव परी�ण गन� िवशेष� डा.िव�ण ु गौतम 
अदालतमा उपि�थत भई मतृकको टाउकोको अि�सिपटल 
हाड भािँचन गई सांघाितक चोटको कारण म�ृय ु भएको 
त�यलाई पिु� गरकेो देिख�छ । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ बमोिजम मौकामा काजग गन� सकुमाया रो�का, 
व�तिु�थित मचु�ुकाको मािनस खड्कबहादरु थापा र 
शव परी�ण गन� िवशेष� डा.िव�ण ु गौतमको बकप�लाई 
�माणमा िलन िम�ने नै देिख�छ ।  तसथ�, मतृक र �ितवादी 
पाव�ती तामाङिबच झगडा ह�दँा िनज �ितवादीले मतृकको 
टाउको ढोका तथा ढंुगामा ठो�काएको त�य शव परी�ण 
�ितवेदन र लास जाचँ मचु�ुकासगँ तादा�यता रहेको 
दिेखदँा मतृक स�रता थापाको म�ृय ु िनज �ितवादीकै 
कत��यबाट भएको देिखन आउने । 
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�ितवादी पाव�ती तामाङले ला�ी, म�ुका �हार 
गरी टाउको ढोका तथा ढंुगामा ठो�काई घाइते बनाएको 
र सोही कारण मतृक स�रता थापाको म�ृय ु भएको 
देिखन आएको छ । मतृकको ह�यामा िनज �ितवादीको 
एकल सलं�नता रहेको देिखदँा िनजको काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.अ�तग�तको 
कसरु दिेखन आएकाले िनजउपर सोही कानूनी �यव�था 
आकिष�त ह�ने देिखयो । कुटिपटस�म गरकेो तर सोही 
कुटिपटको कारण �ितवादीको म�ृय ु भएको होइन भ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदिेखदँा उ�च 
अदालत तुलसीपरु, बटुवल इजलासबाट भएको फैसला 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी पाव�ती तामाङलाई स�ु �प�देही िज�ला 
अदालतबाट मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं.बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने गरी भएको फैसला 
उ�टी गरी सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने गरी उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासबाट िमित २०७४।९।१८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  ।  य�िप, मलुकु� अपराध 
सिंहता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम िनज �ितवादी 
पाव�ती तामाङलाई सव��वतफ� को सजाय नह�ने भएकाले 
िनजलाई ज�मकैदको मा� सजाय ह�ने । 

��ततु म�ुाको घटना�मलाई हेदा� �ितवादीको 
मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी एवम् मनसाय 
रहेको दिेखदैँन । िनजले िनयोिजत �पमा घटना घटाएको 
नभई र�सी सेवन गरी आफूलाई अ�ील श�द �योग 
गरी मतृकले गाली गदा�  झगडा भई साधारण ला�ी तथा 
म�ुका �हार गरी टाउको ढोकामा ठो�काएको अव�था 
छ । उि�लिखत घटना�म एवम् घटना घटाउन �योग 
भएको साधनसमेतलाई िवचार गदा�  ठहरबेमोिजम 
�ितवादीलाई सजाय गदा� चक� पन� देिख�छ । यी सम� 
अव�थालाई �ि�गत गदा�, उ�च अदालतले िनजलाई ५ 
(पाचँ) वष� कैद सजाय ह�न �य� गरकेो रायसमेत मनािसब 
नै दिेखदँा �ितवादी पाव�ती तामाङलाई अ.बं.१८८ 
नं.बमोिजम ५ (पाचँ) वष�को कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कािलबहादरु सा�यू िल�बू
इित संवत् २०७६ साल वैशाख २४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं९

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-RB-०१४४, आयकर 
(०६६।६७), ठूला करदाता काया�लय, लिलतपुर िव. 
राह�लकुमार अ�वाल 

उ�ोगले अिघ�लो आिथ�क वष�सगँ स�बि�धत 
िवजकह�बाट �.६३,६००।- रकमको औ�ोिगक क�चा 
पदाथ� खच� दाबी गरेकोमा उ� खच� आ.व.०६६।०६७ 
सगँ स�बि�धत नभएकाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
१३ तथा सोही ऐनको दफा १५ बमोिजम यस आ.व.मा 
खच� दाबी नपाउने भ�ने स�ु िनण�य देिखयो । क�पनीले 
क�चा पदाथ� ख�रद स�ब�धमा आ.व.०६५।०६६ को 
िवजक नं.९० र ११८ जारी िमित २०६६।३।२८ रहेकोमा 
सो क�चा पदाथ� उ�ोगमा िमित २०६६।४।१ मा �ा� 
भएको भ�ने करदाताको िजिकर देिख�छ । करदाताले 
पेस गरकेो �माण कागजातसमेतबाट आ.व.०६५।०६६ 
मा ख�रद गरकेो क�चा पदाथ� करदाताले सोही 
आ.व.०६५।०६६ मा खच� दाबी गरकेोसमेत पाइदैँन । 
उ�ोगमा आ.व.०६६।०६७ मा �ा� ह�न आएको क�चा 
पदाथ� करदाताले सोही आ.व.मा खच� गरी सोहीबमोिजम 
खच� दाबी गरकेो दिेखयो । करदाताले उ� िवजक नं.९० र 
११८ बाट �ा� क�चा पदाथ� दईुवटा आ.व.मा खच� दाबी 
पिन नगरकेो र सोबमोिजम दोहोरो भ�ुान गरकेो भ�नेसमेत 
दिेखदैँन । यस अव�थामा उ� क�चा पदाथ� ख�रद गरी 
आ.व.०६६।०६७ मा भएको खच�अनसुार खच� क�ी ह�ने 
गरी भएको राज�व �यायािधकरण, काठमाड�को फैसला 
मनािसब देिखने ।

घ.भु�ानी फरक स�ब�धमा
िहमालय डेरी �ोड�टले आ.व.को अ��यमा 

िशवशि� �याकेिजङ �ा.िल.लाई �.१४,९७,१४३।- 
िदनपुन� (साह�) देखाएकोमा िशवशि� �याकेिजङ �ा.
िल.ले �.१४,२५,४७४।८९ मा� पाउन ु पन� (आसामी) 
दखेाएकोले फरक परेको रकम �.७२,०६८।११ लाई 
आयमा समावेश गनु�पन� भ�ने स�ु िनण�य देिखयो । िहमालय 
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डेरी �ोड�टले करदातालाई िदन बाकँ� रहेको भनी 
देखाएको �.१४,९७,१४३।- रकम र करदाताले पाउन ु
पन� भनी उ�लेख भएको रकममा �.७२,०६८।११ फरक 
देिखन आयो । आफूले पाउन ुपन� वा�तिवक रकमलाई कम 
रकम िलन ुछ भनी कर नितन� �योजनका लािग मा� सो कुरा 
उ�लेख गरकेो हो भ�ने सिकने आधार देिखदैँन । करदाताले 
िहमालय डेरीसगँ �.१४,२५,०७४।८९ मा� िलएको भनी 
उ�लेख ग�ररहेको अव�थामा �.१४,९७१४३१- िलएको 
भनी िन�कष� िनकाली आयमा समावेश गनु�  �यायोिचत 
नदेिखने ।

ङ.नगद भु�ानी स�ब�धमा
उ�ोगले अनजु इ�पे�स नामक फम�बाट िविभ�न 

िमितमा �.२५,७८,०००।- बराबरको क�चा पदाथ� 
ख�रद गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१(२) को 
�ावधानिवपरीत एक पटकमा �.५०,०००।- भ�दा बढी 
अथा�त् िमित २०६६।११।२७ मा �.४,९५,०००।- नगदमा 
भ�ुानी गरकेो दिेखएकाले सोही ऐनको दफा १५ बमोिजम 
खच� क�ा नपाउने भ�ने स�ु िनण�य देिख�छ । करदाताले 
अनजु इ�पे�ससगँ क�चा पदाथ� ख�रद गरी सोबापतमा नगद 
भ�ुानी गरकेो भ�ने करदाताले नेपाल इ�भे�टमे�ट ब�कको 
�टेटमे�टसिहत ठूला करदाता काया�लयमा पेस गरकेो 
देिख�छ । पेस भएको ब�क �टेटमे�टअनसुार करदाताले 
क�चा पदाथ� ख�रद गरी अनजु इ�पे�सलाई ब�कबाट 
चेकमाफ� त नै भ�ुानी गरकेो देिखदँा नगदमा भ�ुानी गरकेो 
भ�ने कर काया�लयको िजिकर त�यपरक नदेिखने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारणसमेतबाट 
Paper tube।Core ख�रद खच�लाई मा�यता निदने, 
ढुवानी खच� भ�ुानीको �माण नभएको, अिघ�लो आ.व.को 
खच� पिछ�लो आ.व.मा भ�ुानी लेखी क�ी गरकेो, 
करदाताले �ा� गन� �.१४,९७,१४३।- रकमलाई घटी 
कायम गरकेो र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २१(२) 
िवपरीत �.४,९५,०००।- नगदै भ�ुान िदएकोलाई क�ा 
गन� निम�ने भनी ठूला करदाता काया�लय, लिलतपरुबाट 
िमित २०६७।१२।२८ मा भएको िनण�य र सोलाई सदर 
गन� गरकेो आ�त�रक राज�व िवभागको िमित २०६८।५।८ 
गतेको िनण�य िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म उ�टी ह�ने 
ठहछ�  भनी राज�व �यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित 

२०७०।१२।२४ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६८-CI-०८४१, िनण�य बदर िखचोला मेटाई 
हक कायम, िव�णु खड्का िव. िमना गु�ङ 

वादी िव�ण ु खड्का नाउकँो िक.नं.३४७ को 
�े�फल ०-८-१-० ज�गाको पि�मतफ�  �ितवादी िमना 
ग�ुङका नाउकँो िक.नं.२९९ को �े�फल ०-८-०-० ज�गा 
रहेको भ�ने दिेख�छ । वादीले सो िक.नं.३४७ को ज�गा 
�ीराम बोगटीबाट र.नं.१३१८ ख  िमित २०६४।६।२० 
मा राजीनामा पास गरी िलएको र �ितवादी िमना ग�ुङका 
नाउकँो िक.नं.२९९ को ज�गा िनजले २०५९ सालमा नै 
ख�रद गरी २०६० सालमा नै घर िनमा�ण र पखा�ल लगाई 
भोग गरी आएको भ�ने देिख�छ । �ितवादीको सािबक 
िक.नं.२९९ को ज�गा हाल नया ँनापीमा िक.नं.३५ कायम 
भएकोमा सािबक �े�फलभ�दा बढी कायम भएको भ�ने 
वादीले दाबी िलएको अव�था छैन । अदालतबाट भएको 
िमित २०६५।६।२९ को न�सा मचु�ुकाको न.नं.१८ 
को िववािदत ज�गा वादीको िक.नं.३४७ को भ�ने 
उ�लेख भएकोमा नापी काया�लय, काठमाड�को िमित 
२०६६।३।१४ को प�मा िक.नं.३४७ को ज�गासमेत 
हालको िक.नं.३४ मा िभडेको भ�ने उ�लेख भएको 
पाइने । सािबक िक.नं.३८ बाट िक�ाकाट भई पि�मतफ�  
िक.नं.२९९ र �यसको पूव�तफ�  िक.नं.३०० कायम 
भएको भ�ने देिख�छ । उ� िक.नं.३०० िक�ाकाट भई 
िक.नं.३४५, ३४६ र ३४७ कायम भएकोमा सोहीम�येको 
िक.नं.३४७ को ज�गा २०६४ सालमा आएर मा� वादी 
िव�ण ु खड्काले ख�रद गरी हक �ा� गरकेो देिखएको 
छ । िक.नं.३८ का एउटै दाताबाट �ितवादीले २०५९ 
सालमा ख�रद गरी स�बि�धत गा.िव.स. बाट �वीकृत 
िलई २०६० सालमा नै घर क�पाउ�ड बनाई बसोबास 
ग�रसकेको र सोही िक.नं.३८ बाट िक�ाकाट भई 
िक.नं.३०० कायम भएकोमा सोही ज�गाबाट कायम भएका 
िक�ाम�येको िक.नं.३४७ वादीले िमित २०६४।६।२० 
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मा ख�रद गरी िलएको अव�था दिेखदँा िक.नं.३४७ का 
त�कालीन ज�गाधनी अथा�त् वादीका दाताले सो बखत 
साधँ िसमानामा िववाद गरकेो वा िखचोलातफ�  कुनै नािलस 
गरकेो पिन देिखन नआउने ।

वादीको िक.नं.३४७ को ज�गा नया ँ नापी ह�दँा 
कायम भएको िक.नं.३४ िभ� समावेश भएको भनी नापी 
िनरी�क सिंजवकुमार िसहँको िमित २०६४।१२।१३ 
को �ितवेदनमा उ�लेख भएको पाइ�छ । पनुरावेदक 
वादीको िक.नं.३४७ को ज�गा हालको िक.नं.३४ िभ� 
पन� भ�ने उ�लेख भएको ि�थितमा वादीले ख�रद गनु� 
अगावै �ितवादीले घर क�पाउ�ड बनाई बसेको दाताले 
कुनै िववाद नगरेको र �ितवादीको ज�गाको �े�फल नया ँ
नापीमा सािबकभ�दा बढी नदिेखएको अव�थामा वादीको 
िक.नं.३४७ को ज�गा �ितवादीले िखचोला गरकेो भ�न 
िम�ने नदेिखने ।

अत: िववेिचत आधार, कारणबाट वादीको ज�गा 
�ितवादीले िखचोला गरकेो ठह�याएको स�ु फैसला उ�टी 
गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०६७।११।२६ को फैसला मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद ब�याल
क��यटुर: िवजय खड्का
इित सवंत् २०७५ साल फागनु १० गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७५-WH-०२१६, 
ब�दी��य�ीकरण, िवनोदकुमार वली िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

कानूनबमोिजम बाहेक कसैको पिन वैयि�क 
�वत��तामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गन� 
पाइदँनै । अदालतबाट �याद थप ग�रएकोस�मको 
कारणबाट गैरकानूनी थुनाले वैधािनकता �ा� गन� 
स�दनै । �याद थप गन� काय� �वयम् मा पिन कानूनअनकूुल 
ह�नपुद�छ । संिवधानले कानून�ितकूलका थनुा, िगर�तारी 
तथा गैरकानूनी �पमा शि�को �योग गन� काय�लाई िनषेध 
गरकेो छ । कुनै राजनीितक दल वा िवचार�ित आ�था 
राखेकै कारणले कसै�ित �व�ृ धारणा राखेर ब�दी 
बनाइएको काय� कानूनअनकूुल नह�ने ।

कुनै फौजदारी कानून �ितकूल काय� भएको 
अव�थामा आव�यक अनसु�धान, छानिबन गरी दोषीलाई 
कानूनको दायरामा �याउन ु स�ब� िनकायको कानूनी 
कत��य ह��छ । अपराध िनय��ण गरी समाजमा शाि�त 
�यव�था र अमनचैन कायम गनु�  सरकारको एउटा 
मह�वपूण� दािय�व पिन हो । यसका लािग कानून�ारा 
िनधा��रत सत� र �ि�याबमोिजम अिभय�ुलाई िहरासतमा 
राखी अनसु�धान, छानिबन �ि�या अगािड बढाउन ुपन� 
अव�था रह�छ । तर यसरी अनसु�धान गदा�  वा िहरासतमा 
रा�दा कोही कसै�ित �व�ृ भावना रािखन ुह�दैँन । �व�छ 
र िन�प� अनसु�धान ग�रन ु नै पद�छ । कुनै कसरुज�य 
काय� भएको छ भ�दमैा अमकु राजनीितक िवचार�ित 
आ�था राखेको भ�ने कुराकै आडमा िबनाआधार केवल 
अनसु�धानको लािग भनी थनुामा रा�न ु कानूनअनकूुल 
नह�ने । 

रा�यबाट कुनै नाग�रक�ित �व�ृ धारणा राखेर 
�यवहार ग�रन ु पिन ह�दैँन । लोकताि��क मू�य मा�यता, 
�याियक अवधारणा, कानूनको शासन तथा सिंवधान 
एवम् कानून�ारा ��याभूत हक अिधकारको सरं�ण 
गन�लगायतका कुनै पिन �ि�ले यस�कारको धारणा राखेर 
ग�रएको �यवहारलाई उिचत ठा�न सिकँदैन । कानूनी 
�ि�यामा �यि�उपर ग�रने �यवहारह� �याियक, �व�छ 
र तक� सङ्गत (Just, Fair, Reasonable) ह�नपुद�छ । 
अदालतबाट भएको आदेशअनसुार ब�दीलाई थुनाम�ु 
नगरी िनर�तर थनुामा रा�ने, थनुाबाट छुट्नासाथ पनुः 
अक� आरोप लगाई प�ाउ गन� ज�ता काय� अनिुचत, 
अतािक� क र पूवा��हपूण� काय� ह�न् । कानून छ�ने, �व�ृ 
धारणा रा�ने र अदालतबाट भएका आदशेको अ�देखा 
गन� �विृ�बाट संिवधान�ारा ��याभूत हक अिधकारको 
काया��वयनमा ग�भीर अवरोध पैदा ह�न जाने ।

मलुकु� फौजदारी काय�िविध सिंहता, २०७४ को 
दफा ९(२) मा “कुनै �यि�लाई कसरुको अनसु�धानको 
िसलिसलामा यस प�र�छेदबमोिजम त�कालै प�ाउ गनु�पन� 
भएमा �यसको कारण खलुाई स�भव भएस�म प�ाउ गनु�पन� 
�यि�को पिहचान ख�ुने िववरणसिहत प�ाउ पजु� जारी 
गन� अनमुितको लािग म�ुा हेन� अिधकारीसम� िनवेदन 
िदन ु पन�छ” भ�ने �यव�था छ । सोही दफाको उपदफा 
(३) मा उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन परमेा र प�ाउ 
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गनु�पन� कारण मनािसब देिखएमा म�ुा हेन� अिधकारीले 
प�ाउ पजु� जारी गन� अनमुित िदन स�ने भ�ने �यव�था 
रहेको छ । िनवेदकलाई िमित २०७६।१।६ मा नै प�ाउ 
गरी �हरी िनय��णमा रािखएको देिख�छ । वैशाखमा नै 
�हरी िनय��णमा िलइएका �यि�लाई फा�गनुमा भएको 
घटना दखेाएर जे� अि�तममा आएर ज�री प�ाउ पजु� 
जारी गनु�को कुनै अथ� र �योजन देिखदैँन । यसलाई 
कानूनी अि�तयारीको �योग सदिनयत राखेर गरकेो मा�न 
सिकएन । फौजदारी कसरु भएको अव�थामा अनसु�धानका 
लािग अिभय�ुलाई थुनामा रा�न सिक�छ । तर यसरी 
थनुामा रा�दा िविध र �ि�याको अनशुरण �व�छ 
�पमा ग�रन ु पद�छ । अनसु�धानका नाउमँा प�ाउ गन� 
तर अनसु�धानको काय� नगरी ब�ने कुरा कानूनअनकूुल 
ह�दैँन । िनवेदकलाई िमित २०७६।२।२७ मा प�ाउ 
गरी थुनामा रािखएकोमा िनवेदक लालबहादरु वलीलाई 
एनसेल क�पनीबाट �ितको िववरण आउन बाकँ� रहेको र 
अनसु�धान �ि�या बाकँ� रहेको भ�दै िमित २०७६।४।१ 
मा छैट� पटक �याद थप ग�रएको देिखयो । यसबाट 
अनसु�धान काय� “स�तोषजनक” �पमा भइरहेको छ भ�ने 
देिखन नआउने । 

नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा� ि��य �ित�ाप� (International Covenant 
on Civil and Political Rights) १९६६ को धारा ९ 
मा कुनै पिन �यि�लाई �वे�छाचारी तवरले िगर�तार 
गन� र थुनामा रा�न नपाइने �ावधान रहेको छ । उ� 
�ित�ाप�को प� रा�� ह�नकुो नाताले यसको अनशुरण 
गनु�  हा�ो दािय�व ब�दछ । हा�ो कानून �णालीमा पिन 
वैयि�क �वत��तालाई उ�च मह�व िदई सवंैधािनक 
र कानूनी �ावधानह� �यवि�थत ग�रएका छन् । 
नेपालको संिवधानको धारा १७ मा रहेको �वत��ताको 
हकलगायतका हकह� अलङ्कारका लािग रािखएका 
होइनन्, नाग�रक जीवनमा �योग र उपभोगका लािग 
�दान ग�रएका ह�न् । हकको संर�ण गन� कुरामा रा�यका 
िनकायह�को िसज�नशील भूिमका रहन ुपन� ।

िनयिमत फौजदारी �याय �ि�याको िवषयमा 
सामा�यतयाः �रट �े�ािधकारबाट ह�त�ेप गनु�  ह�दैँन 
भ�ने कुरा ब�ुन सिक�छ । यस कुरामा अदालत �वयम् 
पिन संवेदनशील र संयम ह�नपुद�छ । तर कुनै �यि�लाई 

फौजदारी �याय �ि�याको स�दभ� देखाएर �व�ृ धारणा 
राखी कानून�ारा िनधा��रत सत� र �ि�याको समिुचत 
�पमा अनशुरण नगरी �वे�छाचारी तवरबाट ब�दी 
बनाएको अव�था छ भने िनजको वैयि�क �वत��ताको 
हकको संर�ण र �चलनका लािग ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गनु�  नै पन� ।

अतः �रट िनवेदकलाई गैरकानूनी तवरबाट 
थनुामा राखेको भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७६।२।२४ मा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
भएकोमा उ� आदेशअनसुार  छुट्नासाथ त�काल प�ाउ 
गरी अिहलेस�म िनर�तर थनुामा राखेको दिेखयो । प�ाउ 
गरी िहरासतमा रा�न ुपन� पया�� आधार र कारण ख�ुन 
आएको देिखएन । अनसु�धान काय�  स�तोषजनक �पमा 
भइरहेको भ�ने देिखन आएन । अनसु�धानका लािग 
िहरासतमा रा�न अनमुित �दान गदा�  स�तोषजनक �पमा 
अनसु�धान काय� भए नभएकोतफ�  �याियक िववेक �योग 
गरी उिचत मू�याङ्कन गरेको पिन पाइएन । िनवेदकलाई 
अदालतको आदशेअनसुार  थनुाम�ु भएपिछ पनुः त�कालै 
प�ाउ गरकेो देिखदँा अदालतको आदशेको पालना गन�मा 
वाि�छत संवेदनशीलता नअपनाएको र िनवेदकउपर �व�ृ 
धारणा राखी ब�दी बनाउने काय� गरकेो मा�नपुन� अव�था 
दिेखयो । यस�कारको थुनालाई कानूनस�मत मा�न 
िमलेन । तसथ� नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) 
सपिठत सव��च अदालत, िनयमावली, २०७४ को िनयम 
३७(१) बमोिजम िनवेदक लालबहादरु वलीलाई थुनाम�ु 
गनु�  भनी ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजे���साद वा�ले
क�यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल साउन १० गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-WO-०८४५, परमादशे, मेघा 
साह िव. नेपाल निस�ङ प�रषद्, बाँसबारी काठमाड�समेत 

नेपालको संिवधानको धारा ११(२)(ख) मा 
यो संिवधान �ार�भ ह�दँाका बखत नेपालमा �थायी 
बसोबास भएको र ज�म ह�दँाका बखत िनजको बाब ु वा 
आमा नेपालको नाग�रक रहेछ भने �य�तो �यि� वंशजको 
आधारमा नेपालको नाग�रक ठहन�छ भ�ने �यव�था रहेको 
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छ । धारा ११(३) मा यो संिवधान �ार�भ ह�नभु�दा अिघ 
ज�मको आधारमा नेपालको नाग�रकता �ा� गरकेो 
नाग�रकको स�तानले बाब ुर आमा दवैु नेपालको नाग�रक 
रहेछन् भने िनज बािलग भएपिछ वंशजको आधारमा 
नेपालको नाग�रकता �ा� गन�छ” भ�ने �ावधान रहेको 
पाइ�छ । िनवेिदकाले उि�लिखत संवैधािनक सत� पूरा 
गरकेो ह�दँा नेपाली नाग�रकताको �माणप� �ा�त गन� यो�य 
रहेको भ�ने देिखने ।

नाग�रकताको िवषयमा यस अदालतबाट 
बेलाबखत �या�या भएको छ । िनवेदक सिबना दमाईसमेत 
र िवप�ी नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत भएको परमादेश म�ुामा (ने.का.प.२०६८, 
अङ्क २ प.ृ२४७, िन.नं.८५५७, म�ुा नं.०६७-
WO-०७०३) तोिकएको अिधकारीले सिंवधान, कानून र 
मानव अिधकारस�ब�धी Covenant नबझेुर वा कानूनको 
गलत तक�  र अथ� गररे कुनै नाग�रक नाग�रकताको �माणप� 
पाउनबाट वि�चत ह�न स�दैन । नाग�रकताको �माणप� 
�ा� गन� किठनाई  (Hardship) को सामना गनु�  पन� कुरा 
�वीकाय� नह�ने भनी िस�ा�त �ितपादन भएको छ । �य�तै 
िनवेदक �भातकुमार शा�तन ु र िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लय, धनषुासमेत भएको ०७२-WO-१०९३ को 
उ��ेषण परमादेश म�ुामा नाग�रकता �ा� गन� नस�ने कुनै 
व�तिुन� आधार नभएस�म नेपालमा ज�मेको र नाग�रकता 
�ा� गदा�का बखत िनजका बाब ु आमा नेपाली नाग�रक 
भएमा वंशजको आधारमा नाग�रकता �दान गन�लाई 
सिंवधानतः इ�कार गन� िम�ने नदिेखने भनी िस�ा�त 
�ितपादन भएको छ । यस �कारको सत� पूरा गरकेा कुनै 
पिन नेपाली नाग�रकलाई नाग�रकताको �माणप� �दान 
गन� अि�तयार�ा� अिधकारीले सामा�य �शासिनक 
अलमलको कुरा दखेाएर कानूनले स�ुपेको िज�मेवारी 
पूरा गन� इ�कार गनु�  उिचत ह�दैँन । यसले साव�जिनक सेवा 
�वाहमा गितरोध पैदा गद�छ । नाग�रकलाई अनाव�यक 
हैरानी प�ुने वा प�ुयाउने �विृ� शोभनीय र �वीकाय� नह�ने ।

तसथ�, िनवेिदका मेघा साहक� आमा 
रजनीग�धा साह वशंजको आधारमा नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� �ा�त �यि� भएको, िनजका बाबसुमेत नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� �ा� �यि� देिखएको र िनवेिदका 
मेघा साह नेपालको सला�ही िज�ला, वरहथवा गा.िव.स. 

वडा नं.८ मा जि�मएको भ�ने ज�मदता�को �माणप� पेस 
ह�न आएको दिेखएको ह�दँा जे जो कानूनबमोिजमको �ि�या 
पूरा गनु�पछ�  सो �ि�या पूरा गरी िनवेिदका मेघा साहलाई 
नेपालको संिवधान तथा �चिलत कानूनबमोिजम नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� िदन ुिदलाउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद आचाय�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १२ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-WO-०१६२, उ��ेषण / 
परमादेश, अिधव�ा सोम�साद लुइँटेल िव. कानून �याय 
तथा संिवधानसभा म��ालयसमेत

वैदेिशक रोजगार िवभागबाट ह�ने सजायह�  
वैदेिशक रोजगारको इजाजतप�वालाह�लाई ह�ने सजाय 
ह�न् । एक पटक इजाजतप� िलइसकेका सं�थाह�को 
हकमा िनयमन गन� र वैदेिशक रोजगार �यवसायलाई 
�यवि�थत तथा मया�िदत बनाई वैदेिशक रोजगारमा जाने 
�यि�ह�को हकिहतको संर�णका लािग �यव�थाह� 
रहेको देिख�छ । वैदेिशक रोजगार िवभाग मूलतः 
�शासिनक िनकाय रहे पिन यस �कारका �शासिनक 
िनकायह�बाट आ�नो �े�सगँ स�बि�धत िवषयका बारमेा 
पन� आउने सानाितना �कारका उजरुीह�को िछनोफानो 
िवषयगत िव�ताको आधारमा शी� होस् भनी केही कानूनी 
अिधकारह� पिन �दान ग�रएको देिख�छ । यस �कारको 
िनकायबाट स�पादन ह�ने काय� िवश�ु �याियक �कृितको 
नभई �शासक�य कानूनको िस�ा�तबमोिजम नै ह�ने ।

ऐन, तजु�माको �ि�बाट हेदा�  वैदेिशक रोजगार 
ठगीका कसरुमा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणले म�ुा 
हेन� तथा इजाजतप�वालाह�को िनयमनसगँ स�बि�धत 
कसरुह� िवभागले हेन� गरी ऐनमा �यव�था भएको दिेखने । 

िवधाियक� कानून�ारा �दान ग�रएको  
अिधकारको �योग कानूनका द� जनशि��ारा रीतपूव�क 
�योग ग�रने कुरा िवधाियक� िववेक (Legislative 
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Wisdom) को कुरा ह�दँा वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा ४८ देिख ५५ ले िवभागलाई �दान गरकेो 
अिधकार नेपालको अ�त�रम सिंवधानको धारा १०० र 
१०१ सगँ बािझएको भनी अथ� गन� िमलेन । संिवधानसगँ 
बािझएको नदेिखएपिछ �यो िवषय वत�मान सवंैधािनक 
�यव�थाबमोिजम संवैधािनक इजलासबाट हेनु�पछ�  भ�ने 
िजिकर पिन �वीकारयो�य नदिेखने । 

अतः मािथ उि�लिखत आधार 
कारणह�समेतबाट वैदेिशक रोजगारमा पठाउने 
स�ंथाह�को िनयिमत अनगुमन गरी िनयमन गन� अिधकार 
�दान गन� ऐनका दफा ४८ देिख ५५ का काय�ह� िवधाियक� 
बिु�मतासगँ स�बि�धत देिखएका �यव�थाह�लाई बदर 
गदा�  वैदेिशक रोजगारस�ब�धी स�चालकको मनोमानी 
ह�ने, वैदेिशक रोजगारमा जाने �यि�ह� ठगीमा पन�, हैरानी 
पाउने तथा सोउपरको �शासिनक कारबाही नै िनि��य 
भई शू�यको ि�थित िसज�ना ह�न जाने अव�था देिखदँा 
िनवेदकको मागबमोिजमको उ��ेषणको आदशे जारी ह�न 
स�ने देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।

तर ऐनको उ�े�य वैदेिशक रोजगारलाई सरुि�त, 
�यवि�थत र मया�िदत बनाउने िनयमनकारी िनकायको 
�े�ािधकारिभ� रािखएका िवषयह�म�ये दफा ५१ मा 
विण�त रकम िफता� गन� र �ितपूित� िदन इ�कार गरकेो िवषय 
र दफा ५२ मा विण�त �यि�गत �पमा कामदार पठाएको 
िवषय �याियक रोहबाट हेनु�पन� �कृितका देिख�छन् । 
�य�तैगरी दफा ५५ मा विण�त कामदारसगँ एउटा क�पनीमा 
काम गन� भनी करार गरी सोभ�दा कम पा�र�िमक र 
सिुवधा पाउने गरी वा कामको �कृित नै फरक पारी अक� 
क�पनीमा काममा लगाउने वा जनु कामका लािग वैदिेशक 
रोजगारीमा पठाएको हो सो काममा नलगाई अक� काममा 
लगाउने वा जित पा�र�िमक वा सिुवधा िदने भनी लगेको 
हो सोभ�दा कम पा�र�िमक र सिुवधामा काममा लगाउने 
आिद काय�बाट ठगीको कसरु िसज�ना ह�न स�ने पिन 
पाइ�छ । रोजगारीमा एकातफ�  अिशि�त वा अध�िशि�त, 
�ामीण प�रवेशको �िमक रह�छ भने अक�तफ�  सबै सूचना 
�ा� स�म वैदेिशक रोजगारदाता रह�छ । दईु प�का िबचको 
अस�तिुलत स�ब�ध र कसैसगँ पिन स�झौता गदा�  पूव�वत् 
ससूुिचत पूण�सहमित (Prior Full Informed Consent) 
गनु�पन� दािय�वलाई हेदा�  सो दािय�वह�को पालना 

भएको छ वा छैन भनी �याियक रोहबाट हेनु�  रा�ो ह��छ । 
�िमकह� ठिगने प�रि�थित र स�भावनाको हर तरहबाट 
अ��य गनु�  वा�छनीय ह�दँा र �य�ता �कृितका उजरुीह� 
िवभागमा परी लामो समयस�म िकनारा लगाउन नसकेको 
भ�ने िनवेदनबाट देिखएको र �िमकह�ले आ�नो खच�मा 
म�ुाको िछनोफानो गन� किठन ह�ने प�रि�थितसमेतलाई 
�ि�टगत गदा� वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
४८ देिख ५५ स�मका �यव�थाह�को पनुरावलोकन 
गरी �ितपूित� पाउन ुपन� र ठगीसगँ ��य� वा परो� �पमा 
स�बि�धत कुराह�को �याियक िनकायबाट सनुवुाइ ह�न ु
उिचत देिखएको र �यायािधकरणले रोजगार �यवसायीबाट 
ग�भीर �कृितको लापरवाही वा ठगी भएको देखेमा सजाय 
एवम् �ितपूित�का �यव�थाको अित�र� इजाजतप� नै 
खारजे गन� आदेश िदनस�नेसमेतका �यव�था गनु� कानून 
र �यायको रोहमा वा�छनीय देिखदँा वैदिेशक रोजगार 
ऐनको पनुरावलोकन गन�तफ�  आव�यक कारबाही गनु�  भनी 
िवप�ी नेपाल सरकार, कानून, �याय तथा संिवधानसभा 
म��ालय, िसंहदरबार, काठमाड�का नाममा िनद�शना�मक 
आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जगदीश�साद भ�
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसंह राउत, ०६९-WO-१०६३, उ��ेषण 
/ परमादशे, ल�मी सापकोटा िव. ि�भुवन िव�िव�ालय 
परी�ा िनय��ण काया�लय, ब�खुसमेत 

ि�भवुन िव�िव�ालयको परी�ाको श�ुता, 
�व�छता र मया�दा कायम रा�न बनाएको िनयम र 
आचारसिंहताको पालना गनु�  ��येक परी�ाथ�को 
कत��य ह��छ । िनवेिदकाले ि�.िव.संगठन तथा शैि�क 
�शासनस�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम २६० 
ले िनिद�� गरकेो कत��य तथा आचरण िनवा�ह गरकेो 
दिेखएन । मया�िदत ढंगले परी�ामा सहभागी नभएको 
अव�थामा कानूनले िनधा�रण गरकेो �ि�या र काय�िविध 
अवल�बन गरी गरकेो ि�भवुन िव�िव�ालय के��ीय परी�ा 
स�चालन सिमितको बैठकले िनज िनवेिदकालाई २(दईु) 
वष�स�म िन�काशन गन� िनण�य गरी िमित २०६९।११।१९ 
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गते परी�ाफल �कािशतसगैँ उ� िनण�यको सूचनासमेत 
�काशन गरकेो ि�भवुन िव�िव�ालय संगठन तथा शैि�क 
�शासनस�ब�धी िनयम, २०५० अनकूुल नै रहेको 
देिखने ।

अतः कानूनले िनधा�रण गरकेो �ि�या र 
काय�िविधको अवल�बन गरी २ वष�स�मको लािग 
परी�ाबाट िनल�बन गरकेो र हाल सो अविध भ�ुानसमेत 
भइसकेकोबाट अब कुनै आदशे जारी गनु� �योजनहीनसमेत 
ह�ने देिखदँा िनवेिदकाको मागबमोिजम आदेश जारी गनु� 
उिचत र आव�यक देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�ठ
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित सवंत् २०७४ साल जेठ १ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६७-CI-१२६६, १६४७, ०६८-CI-
००२५, िलखत बदर, िदलशोभा तुलाधर िव. धनर�न 
तुलाधर, धनर�न तुलाधर िव. िदलशोभा तुलाधर,  
सुिनलर�न तुलाधर िव. िदलशोभा तुलाधर

वादीका बाब ुच��देव तुलाधर र आमा ब�ुमाया 
तलुाधरबाट ४ वटी छोरी िचनीदेवी भ�ने सकुुलानी, 
ब�ुदवेी, िदलशोभा र अ�ल�मी र एक छोरा �ितवादी 
धनर�नको जायज�म भएकोमा िदलशोभाबाहेक अ�य 
३ वटी छोरीह�को िववाह भइसकेको दिेख�छ । वादी 
िदलशोभाको िववाह नभई अिववािहत रहेको दिेखएको 
अव�थामा धनर�न र िदलशोभा दईुजना मूल अंिशयारको 
�पमा रहेको मा�न ुपन� देिखने ।

�ितवादी धनर�नका हागँािभ�का 
अिंशयारह�िबच िमित २०५५।८।४ मा िक.नं.१२३४ को 
घरज�गासमेतमा िमलाप� ह�दँा सो म�ुामा िदलशोभालाई 
अिंशयार नदेखाई िनजह�िबच मा� िमलाप� भएको 
देिखने ।

िमलाप� बदर ग�रपाउ ँ भनी वादीले काठमाड� 
िज�ला अदालतमा दायर गरकेो म�ुामा वादी �ितवादी 
मूल २ अिंशयार रहेको ह�दँा वादीलाई असर पन� गरी 
�ितवादी धनर�नका �ीमती र छोरा अिंशयारह�िबच 
भएको िमलाप�बाट वादीको अशं हकमा �ितकूल असर 

पन� गएको देिखन आएकाले अ.बं.८६ बमोिजम उ� िमित 
२०५४।८।४ को िमलाप�को वादीको हकजित बदर ह�ने 
ठहछ�  भनी िमित २०६६।१।३० मा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट फैसला भई सो फैसला अि�तम भएको  
दिेखने ।

वादी र �ितवादी धनर�निबच िमित 
२०५२।१।१ मा मानो छु��ई अलग भएको त�य �थािपत 
भएको देिख�छ । सो कुरामा वादी �ितवादीिबचमा मखु 
िमलेकै देिखयो । मानो अलग भएपिछ अंिशयारह�िबच 
च�ुहो �यवहार अलग भए पिन अंशब�डा भने भइसकेको 
ह�दँैन । य�तो अव�थामा ब�डा ह�न बाकँ� सगोलको स�पि� 
अंिशयारको म�जरुीबेगर िब�� गन� कानूनले अि�तयारी 
िदएको पिन देिखदैँन । यसरी वादीसमेतको अंश हक ला�ने 
िक.नं.१२३५ को ज�गा वादीको म�जरुीबेगर �ितवादीम�ये 
धनर�न तुलाधरले िमित २०५९।१२।५ मा र.नं.११७८५ 
को राजीनामा िलखत�ारा �ितवादीम�येका दानर�न 
तलुाधरलाई िब�� गरकेोमा वादीको अशं हकजित बदर ह�ने 
भनी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सो हदस�म 
िमलेकै दिेखन आउने ।

वादीको अशं हकजित ज�गा बदर भइसकेपिछ 
उ� ज�गामा बनेको घर �ितवादी धनर�नको म�जरुीले 
बनेको भए तापिन �ितवादी दानर�न तलुाधरले वादी 
िदलशोभा तलुाधरसगँ म�जरुी िलई घर बनाएको अव�था 
पिन देिखदैँन । वादीको हकजित ज�गा बदर ह�ने तर सोही 
ज�गामा बनेको घर बदर नह�ने भ�न कानूनत: िम�ने 
अव�था पिन देिखन आएन । यसरी पनुरावेदन अदालतको 
पाटनको फैसलामा वादीको हकजित ज�गा बदर ह�ने तर 
सो ज�गामा बनेको घर �ितवादीको कायम ह�ने भनी भएको 
फैसला सो हदस�म निमलेको ह�दँा केही उ�टी भई िववािदत 
िक.नं.१२३५ को ज�गा र सोमा बनेको घरमा समेत आधा 
वादी िदलशोभा तलुाधरको हक कायम ह�ने र सोबमोिजम 
िनजको नाउमँा �े�तासमेत कायम ह�ने देिखने ।

अत: उि�लिखत आधार, कारणबाट पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०६७।७।२४ को फैसला केही 
उ�टी भई काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं.२८ िक.नं.१२३५ को �े�फल ०-४-१-० ज�गामा 
बनेको घरमा समेत वादीको आधा हक कायमसमेत ह�ने र 
वादी िदलशोभा तलुाधरको नाउमँा सो घरसमेतमा आधा 
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�े�तासमेत कायम ह�ने । 
इजलास अिधकृत: तेज�साद पौडेल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित सवंत् २०७५ साल फागनु २२ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६७-CR-१०१८, १२९८, 

०६८-CR-००११, जालसाजी, िदलशोभा 
तुलाधर िव. धनर�न तुलाधर, धनर�न तुलाधर  
िव. िदलशोभा तुलाधर, सुिनलर�न तुलाधर 
िव. िदलशोभा तुलाधर भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-CI-०८२६, बहाल िदलाई घर खाली, 
युवराज �यौपाने िव. िगताकुमारी िधमाल 

पनुरावेदक वादी र �ितवादीिबच चलेको लेनदेन 
म�ुा अि�तम भई सोबमोिजम �ितवादीको जेथा देखाई िबगो 
असलुउपर गन� पाउने कुरामा िववाद देिखएन । अदालतमा 
िनवेदन िददँा िक.नं.४५१ को हकमा स�म िनवेदन परकेो 
अव�थामा सो िक.नं.४५१ को ज�गा र सोमा बनेको घर 
भनी चलन पजु� िलएको अव�थामा सो िक�ा ज�गामा 
घर नभएको भ�ने कारणबाट मा� िक.नं.४५२ समेतको 
घर ज�गा िललाम ह�न स�ने अव�था देिखन आएन । 
चलनपजु�मै िक.नं.४५१ को ज�गा र सोमा बनेको घर 
देखाइएको छ भने िफ�डमा गई न�सा गदा�  िक.नं.४५२ 
मा घर देिखइरहेको र सोही घरमा �ितवादी बसोबास गद� 
आएको भ�ने भनाइ छ । यस अव�थामा चलनपजु�मा 
उ�लेख नै नभएको िक.नं.४५२ मा अवि�थत घरबाट 
वादीको िबगो भराउन नस�ने भनी िललाम बदर म�ुामा 
फैसला भइसकेको अव�थामा र िक.नं.४५२ मा बनेको 
घरमा �ितवादी िगताकुमारी िधमाल बसोबास गद� आएको 
भ�ने देिखएको अव�थामा घरको बहाल वादी यवुराज 
�यौपानेलाई भराई िदनपुन� भ�ने कुरा �यायसङ्गत देिखन 
नआउने ।

वादीले िबगो भराई चलन चलाई पाउ ँ भनी 
िनवेदन िददँा िनवेदनमा उ�लेख नै नगरकेो ज�गा अदालतले 

आफूखसुी िललाम गराउन स�ने ह�दैँन । कुन ज�गाबाट 
िबगो भराउने हो भ�ने त�य खलुाउने िज�मेवारी वादीको 
ह�ने भएको अव�थामा एउटा िक�ाबाट िबगो भराउने माग 
भई आएको अव�थामा अक� िक�ा र िक�ाको घर पिन 
िललाम भएको भ�ने मा�न सिकने ह�दँैन । यस अव�थामा 
��तुत म�ुाको त�य तथा दोह�याई पाउ ँ भनी िदइएको 
िनवेदनमा �दान भएको िन�साको आधार ��ततु म�ुासगँ 
िम�ने नदिेखने ।

अदालतबाट भई आएको न�साको न.नं.५ को 
िक.नं.४५२ मा मा� घर रहेको र उ� घरको केही भाग मा�ै 
न.नं.२ को िक.नं.४५१ मा छोएको भ�ने देिखइरहे तापिन 
मूल �पमा िक.नं.४५१ मा घर रहेभएको भ�ने देिखदैँन । 
अब आफूले चलन पाएको ज�गामा िक.नं.४५२ मा बनेको 
घरको केही अंश परकैे हो भने पिन �यसको िनकास ��ततु 
म�ुाबाटै ह�नस�ने अव�था पिन दिेखदैँन । यस अव�थामा 
िक.नं.४५१ को चलनपजु�का आधारमा िक.नं.४५२ मा 
बनेको घर खाली गराई बहाल िदलाई पाउ ँभ�ने दाबी प�ुन 
नस�ने गरी भएको स�ु फैसला सदर गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला अ�यथा नभई िमलेकै दिेखने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारणसमेतबाट अ�य 
िक�ामा बनेको घर वादीको मानी �ितवादीलाई भाडामा 
िदएको भनी मा�न निम�ने ह�दँा स�ुको फैसला बदर गरी 
चलनपजु�बमोिजम �ितवादीलाई घरबार हटाई घर खाली 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी नप�ुने भनी भएको स�ु मोरङ 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरबाट भएको िमित २०६७।६।५ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जगदीश�साद भ�
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल असोज २९ रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CI-०८२७, िललाम 

चलनपजु� बदर, युवराज �यौपाने िव. गीताकुमारी 
िधमालसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-०८३८, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार, पे�बा तामाङ िव. नेपाल सरकार 
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जाहेरवाला पे�बा तामाङले वारदातको स�ु 
सूचना जसलाई जाहेरी मािन�छ । �यसमा कमानिसंह भ�ने 
पे�बा तामाङ र र�ेजन तामाङलाई िकटान गरी जाहेरी 
िदएकोमा अदालतमा बकप� गन� �ममा िनज रे�जनको 
उ� घटनामा सहभािगता नभएको भ�न ु िवरोधाभाषपूण� 
देिख�छ । जाहेरवालाको उ� भनाइम�ये  कुन भनाइमा 
स�यता रहेको छ भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� , �ितवादी 
कमानिसंह भ�ने पे�बा तामाङले उ� घटनामा िनज 
र�ेजनको ��य� सहभािगता रहेको भनी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र अदालतमा समेत बयान गदा� उ�लेख 
गरकेो देिख�छ । �ितवादी छोवा भ�ने काले तामाङले 
जा�ामा भेट भएक� सनुी तामाङलाई जा�ामै भेट भएका 
कमानिसंह भ�ने पे�बा तामाङको िज�मा लगाएको 
भनेको र िनजले र�ेजनलाई िज�मा लगाएको भनेको 
अव�था छ । मािनस बेचिबखन तथा  ओसारपसार  गन� 
काय� एकजनाबाट मा� ह�न स�भव छैन । सहअिभय�ुको 
पोलबाट र�ेजनको पिन �यसमा सहभािगता छ भनेको 
अव�थामा जाहेरवालाले अदालतमा िनजको सहभािगता 
नरहेको भ�दैमा मा� िनजले उ�मिु� पाउने अव�था 
ह�दैँन । सो घटना घटाउनमा सनुी तामाङलाई हात पान� 
छोवा भ�ने काले तामाङ, िनजबाट काठमाड�स�म लैजान 
िज�मा िलने कमानिसंह भ�ने पे�बा तामाङ र काठमाड�मा 
ब�ुने भिनएका र�ेजन तामाङको भूिमका रहेको िमिसल 
सलं�न �माणह�बाट देिखने । तर हाल �ितवादी रे�जन 
तामाङ फरार रहेकोले िनजका स�ब�धमा िनज उपि�थत 
भई वा प�ाउ परी अदालतसम� बयान गरकेा बखत 
�माणह�को मू�याङ्कन गरी िनजको आपरािधक 
सलं�नता छ छैन भ�नेबार ेबोिलने नै ह�दँा यसै फैसलाबाट 
िनजका हकमा िन�कष�मा पिुगहा�न पन� अव�था नदेिखने ।

�ितवादी कमानिसंह भ�ने पे�बा तामाङले 
रकम िलएको कुरामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� र 
अदालतसम� फरक बेहोरा लेखाएको देिखए तापिन 
सनुी तामाङलाई नवुाकोटबाट काठमाड� �याई रे�जन 
तामाङको िज�मा लगाएको कुरामा अदालतमा समेत 
सािबत भएको देिखएकोले िनजको संल�नता भए नभएको 
भनी अ�य �माण ब�ुन ुपन� दिेखएन । िनजको भनाइबाटै 
उ� घटना घटाउनमा िनजको संल�नता रहेको मा�न ुपन� 
देिखने ।

�ितवादी कमानिसंह भ�ने पे�बा तामाङले 
रकम िलएको कुरामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� र 
अदालतसम� फरक बेहोरा लेखाएको देिखए तापिन 
सनुी तामाङलाई नवुाकोटबाट काठमाड� �याई र�ेजन 
तामाङको िज�मा लगाएको कुरामा अदालतमा समेत 
सािबत भएको देिखएकोले िनजको संल�नता भए नभएको 
भनी अ�य �माण ब�ुन ुपन� देिखएन । िनजको भनाइबाटै 
उ� घटना घटाउनमा िनजको संल�नता रहेको मा�न ुपन� 
दिेखने ।

�ितवादी छोवा भ�ने काले तामाङले जा�ामा 
भेट भएक� सनुी तामाङलाई जा�ामै भेट भएका कमानिसंह 
भ�ने पे�बा तामाङको िज�मा लगाई बेचिबखन गन� 
पठाएको हो भनी अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान 
गरेको तर अदालतमा इ�कारी बयान गरकेो देिख�छ । 
सहअिभय�ु कमानिसंह भ�ने पे�बा तामाङले िनज छोवा 
भ�ने काले तामाङबाट सनुी तामाङलाई बझुी िलएको 
भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� र अदालतको बयानमा 
समेत भनेको अव�था छ । अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयान डर �ास ध�क�बाट गराएको भनी पनुरावेदन गदा�  
िजिकर िलए पिन सहअिभय�ु पे�बा तामाङले अदालतको 
बयानमा सािबत भई सिव�तार घटना�म खलुाएपिछ िनज 
काले तामाङले घटना घटेको िदन आ�नो छोरासगँ भेडा 
गोठालोमा िथए ँभनी अदालतमा इ�कारी बयान गद�मा मा� 
ह�दँैन । िनजले सो कुरा व�तिुन� आधार �माणबाट पिु�ट 
गनु�पन�मा पिु�ट गरकेो नदेिखने । जाहेरीमा �ितवादीको 
नाम िकटान नभए पिन मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
ज�तो सगंिठत �पमा ह�ने काय�मा जाहेरवालाले जाहेरीमा 
सबैको नाम उ�लेख गन� स�नपुछ�  भ�न िम�दैन । 
जाहेरवालाले थाहा पाएस�म उ�लेख गन� हो । जाहेरीमा 
उ�लेख नगरकेा �यि� िनद�ष ह��छन् भ�न िम�दनै । य�ता 
त�यह� भएको घटना�मलाई मालाकार कडीको �पमा 
जोड्दै जादँा संल�न �यि�ह�समेतको नाम खलेुपिछ 
अिभयोग लगाइने हो । जाहेरवालाको जानकारीिबना पिन 
धेर ै�यि�को अपराधमा संल�नता ह�न स�छ । यिद �य�ता 
�यि� िनद�ष ह�न् भने सो कुरा िनजह�ले नै व�तिुन� 
आधार �माण पेस गरी �मािणत गन� स�नपुद�छ । मानव 
बेचिबखन ज�तो संगिठत अपराधमा एकै �यि�बाट 
अपराधको स�पूण� चरण सामा�यतया पूरा नह�ने ह�दँा यी 
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�ितवादी कमानिसंह भ�ने पे�वा तामाङले आफू कसरुमा 
सािबत भई सोही कसरुमा अ�य �ितवादीह� छोवा भ�ने 
काले तामाङ एवम् र�ेजन तामाङसमेतलाई पोल गरबेाट 
य�तो सहअिभय�ुको पोललाई �माणमा िलन सिकने नै 
देिखने ।

वादी कमानिसंह तामाङसमेतको जाहेरीले वादी 
नेपाल सरकार �ितवादी छोवा भ�ने काले तामाङसमेत 
भएको म�ुा नं.४७-०६७-०००६९ को मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार म�ुामा स�ु नवुाकोट िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।१२।११ मा फैसला ह�दँा िनज 
�ितवादी छोवा भ�ने काले तामाङलाई मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)
(ङ)(१) बमोिजम १५(प��) वष� कैद र १,००,०००।- 
(एक लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने र दफा १७ बमोिजम 
जनही �.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ पीिडतह�ले 
�ितवादीह�बाट भराई िलन पाउने ठहरी फैसला भएकोमा 
सो फैसलालाई पनुरावेदन अदालत पाटनले समेत सदर 
गरकेो र सो फैसलाउपर िनज �ितवादीको यस अदालतमा 
लगाउको म�ुा नं.०७२-CR-१०५२ मा पनुरावेदन 
परकेोमा उ� फैसला सदर भई अि�तम भएको देिखएकोले 
दफा १५(५) को �योजनको लािग िनज �ितवादीले पनुः 
कसरु गरकेो नै देिखन आउने ।

अतः िववेिचत त�य एवम् कानूनी आधार 
कारणबाट फरार �ितवादी र�ेजन तामाङको हकमा 
अ.बं.१९० बमोिजम मलुतबीमा राखेको र पीिडत भिनएक� 
सनुी तामाङलाई नेपालिभ�ै ओसारपसार गरी िब�� गन�मा 
�ितवादीह� छोवा भ�ने काले तामाङ र कमानिसंह 
भ�ने पे�बा तामाङको संल�नता रहेको पिु�ट भएको ह�दँा 
�ितवादी�य कमानिसंह भ�ने पे�बा तामाङ र छोवा भ�ने 
काले तामाङलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३(१) बमोिजमको 
मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार गन� काय�म�ये दफा 
४(१)(क) बमोिजम मानव बेचिबखन गरकेो कसरुमा 
दफा १५(१)(क) बमोिजम जनही २० (बीस) वष� कैद र 
२,००,०००।- (दईु लाख �पैया)ँ ज�रवाना र दफा ४(२)
(ख) बमोिजमको मानव ओसारपसार गरकेो कसरुमा दफा 
१५(१)(ङ)(१) बमोिजमको थप सजाय माग भएकोमा 
नेपालिभ�को एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा लगेको मा� पिु� 

भएको ह�दँा दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम जनही १० 
(दश) वष� कैद र �.५०,०००।- (पचास हजार �पैया)ँ 
ज�रवानासमेत ह�ने ठहरी तथा �ितवादी छोवा भ�ने काले 
तामाङको हकमा िनजले पनुः कसरु गरकेो पिु�ट भएकोले 
दफा १५(५) बमोिजम उ� दवैु सजाय जोड्दा ह�ने ३० 
(तीस) वष� कैद र २,५०,०००।- (दईु लाख पचास हजार 
�पैया)ँ ज�रवानाको थप एक चौथाई अथा�त् ७ (सात) 
वष� ६ (छ) मिहना कैद र �.६२,५००।- (बैस�ी हजार 
पाचँ सय �पैया)ँ ज�रवानासमेत ह�ने र ऐ.ऐनको दफा 
१७ बमोिजम िनज �ितवादी�यबाट पीिडतलाई जनही 
�.१,२५,०००।- (एक लाख पि�चस हजार �पैया)ँ 
�ितपूित� भराई िदने ठहर गरी भएको स�ु नवुाकोट िज�ला 
अदालतको िमित २०७०।१२।११ को फैसलालाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७१।९।८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कुल�साद दाहाल
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७५ साल माघ २२ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CR-०९०७ र ०७२-CR-

१२२६, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, 
स�चमाया तामाङ िव.नेपाल सरकार र काले 
तामाङ िव.नेपाल सरकार

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी ह�र�साद 
फुयाल, ०७५-CR-१०९८, जबरज�ती करणी, 
ह�रबहादुर सुनार िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले मौकामा बयान गदा�  पीिडतलाई 
अ�ील िभिडयो हेन� लगाई आ�नो िलङ्ग उ�ेिजत गराई 
पीिडतको स�ुवाल खोली उ�ेिजत िलङ्गलाई पीिडतको 
योिनमा केही भाग िछराएको भ�ने त�यमा सािबत भई 
बयान गरकेो दिेख�छ । मौकाको उ� बयानलाई �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ९(क) को कानूनी �यव�थाबमोिजम 
अ�यथा �मािणत नभएस�म �माणको �पमा िलनपुन� नै 
दिेख�छ । �यसैगरी यी �ितवादीले मौकामा गरेको बयानलाई 
समथ�न ह�ने गरी पीिडतले मौकामा गरकेो कागजको 
बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी अदालतमा आई बकप� गरकेो 
दिेख�छ । उ� बकप� पीिडतलाई जाहेरवाला प�ले 
िसकाएर गराएको भ�ने �ितवादीले िजिकर िलए पिन के 
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कारणले �य�तो झ�ुा कुरा िसकाइयो, सो कुरा �ितवादीले 
भ�न लेखाउन सकेका छैनन् । आफूले रा�ो लाए खाएको 
कारण झ�ुा म�ुामा फसाएको भ�ने �ितवादीको िजिकर 
िव�ासयो�यसमेत देिखदैँन । �ितवादीमािथ लगाइएको 
आरोप लगाएको मा� नभई िमिसल सलं�न, पीिडतको 
�वा��य परी�ण ह�दँा पीिडतको क�याजाली �याितएको, 
योिनको वरपर घि�एको रातोपन देिख�छ भ�ने बेहोराको 
�सूित तथा �ी रोग अ�पताल थापाथली काठमाड�को 
परी�ण �ितवेदन, उ� परी�ण गन� िचिक�सकले पिन 
सोही बेहोराको बकप�लगायतका अ�य �माणह�बाट उ� 
आरोप पिु� भइरहेको दिेखने ।

�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
भ�ने िनजमािथ िकटानी जाहेरी परकेो छ, पीिडतले मौका तथा 
अदालतमा गडाउ गरी बकप� ग�रिदएको पाइ�छ, मौकामा 
बयान गदा�  �ितवादी सािबत भएको देिख�छ । पीिडतको 
�वा��य परी�ण �ितवेदनले उि�लिखत सबै �माणह�को 
समथ�न गद� पीिडतको �वा��य परी�ण ह�दँा पीिडतको 
क�याजाली �याि�एको, योिनको वरपर घि�एको रातोपन 
देिख�छ भ�ने पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको छ । सो �ितवेदनलाई समथ�न गद� डा.िद�ी 
�े�ले बकप� ग�रिदएको देिख�छ । यस अव�थामा 
पीिडतको नाबालकपनको फाइदा उठाई िनजलाई ललाई 
फकाई ९ वष� उमेरक� पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो त�य िमिसल संल�न �माणह�को आधारमा पिु� 
ह��छ । बालबािलका िव�� ह�ने य�ता �कृितका अपराधमा 
बढी सजाय ह�ने �यव�था कानूनले गरकेो दिेख�छ । 
य�ता कसरुमा संल�न �यि�ह�लाई िमिसल �माणले 
कसरुदार पिु� गरेको अव�थामा कानूनले िनधा�रण 
गरबेमोिजमको सजाय गरी पीिडतलाई �यायको अनभूुित 
गराउन ु �यायालयको दािय�वसमेत भएको अव�थामा 
िमिसल संल�न �माणह�को आधारमा कसरुदार दिेखएका 
�ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ु पन� भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत: स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. को कसरुमा सोही महलको ३(१) नं. बमोिजम ११ 
वष� कैद एवम् सोही महलको १० नं. बमोिजम �ितवादीबाट 
पीिडतले �.२,००,०००।- �ितपूित�समेत भराई िलन 

पाउने ठहर गरी भएको स�ु अदालतको फैसलालाई सदर 
गन� गरी भएको उ�च अदालत पाटनको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अ�चन भ�राई
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल भदौ १० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं१२

मा.�या.�ी �काशमान िसंह राउत र मा.�या.�ी 
स�ुमालता माथेमा, ०७२-CR-१४२७, िबनाइजाजत वन 
पैदावर ओसारपसार, पु�यकुमारी �े� िव. नेपाल सरकार

सवारी चालक सवारीधनी र सवारी सामा�य 
रखेदेख गन� आदशे िदने �यि� सवारीधनीको छोरा 
�ितवादी धन�जयको अनसु�धानका �मको बयान 
र अदालतमा भएको बयान कुरा मेल खाइरहेको 
पाइ�छ । जब सवारीको रखेदेख गन� सामा�य िनद�शन िदनेले 
नै ढुङ्गा बो�न पठाएको ट्या�टरले काठ बोकेछ भ�छ र 
सो कुरा चालक �वयम् ले पिन �वीकार गछ�  भने सवारीको 
वा�तिवक धनी पनुरावेदक �ितवादी प�ुयकुमारीको उ� 
काठ बो�ने काय�मा सवारी साधन पठाउन कुनै �पमा पिन 
म�जरुी िथयो भ�ने कुरा अनसु�धानस�म गन� सिकँदैन । 
य�तो अव�थामा िनजको सवारी जफत गनु�  �यायसङ्गत 
नह�ने ।

जहािँनर मे.१ त १७३८ को ट्या�टर वा�तिवक 
धनी पनुरावेदक प�ुयकुमारी �े� रहेको देिख�छ । िनज 
�ितवादीलाई स�ु अदालत वा पनुरावेदन अदालतले कसरु 
पिन ठहर गरेको वा कुनै सजाय गरकेो पिन देिखदैँन । िनज 
पनुरावेदकको सामा�य बझुाइमा सवारी साधन जङ्गलितर 
पठाउदँा ढुङ्गा बो�नलाई पठाएको भ�ने देिख�छ । सो 
कुरा चालकले पिन �वीकार गरकेो छ । सवारीधनीलाई 
कसरु गरकेो भ�ने अिभयोग पिन नभएको र सजायसमेत 
नभएको अव�थामा सवारी साधन जफत उ� दफा ६६ 
को समेत िवपरीत ह�ने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणह�बाट मे.१ 
त १७३८ को ट्या�टरको वा�तिवक धनी पनुरावेदक 
�ितवादी प�ुयकुमारी �े� रहेको र िमित २०६८।१०।८ 
गतेको काठ चोरीको वारदातमा िनजको कुनै पिन 
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िकिसमको संल�नता रहेको नदेिखएको मे.१ त १७३८  
को ट्या�टर कसरु अपराधमा सवारी धनीको म�जरुीिबना 
�योग भएको र िनज सवारी धनीको कसरु �थािपत 
नभएको अव�थामा मे.१ त १७३८ को ट्या�टर जफत 
ह�ने गरी ठहर गरकेो हदस�मको पनुरावेदन अदालत 
इलामको िमित २०७०।३।१० को फैसला िमलेको 
नदेिखदँा सो हदस�मको पनुरावेदन अदालत इलामको 
िमित २०७०।३।१० को फैसला िमलेको नदेिखदँा सो 
हदस�मको केही उ�टी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: रामाका�त यादव
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित सवंत् २०७६ साल जेठ २४ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं१३

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-१३४६, िबनाइजाजत वन पैदावार 
ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. फुलमती कलवान�समेत

�ितवादी गोिव�द मरुाउले सह�ितवादी 
म�येका जोगे��को नया ँ घरको लािग चौकोस लगेको 
भनी लेखाइिदएको र �ितवादी जोगे�� कलवारबाहेक 
अ�य �ितवादीको काठ कारोबारमा संल�नता रहेको 
भ�ने व�तिुन� �माण वादी प�बाट पेस भएको 
देिखदैँन । ट्या�टर �ितवादी फूलमती कलवान�को नाउमँा 
रहेकोमा िनजले सो ट्या�टरले अवैध काठ बो�छ भ�ने 
जानी जानी �ितवादीलाई िदएको भ�ने नदेिखदँा ट्या�टर 
जफत ह�नपुछ�  भ�ने दाबी �यायोिचत देिखदैँन । �ितवादी 
गोिव�द मरुाउको पेसा नै िसकम� देिखएबाट िनजले काठ 
के कुन त�रकाबाट �याएको हो, सोस�ब�धी जाचँबझु 
गररे मा� आ�नो पेसा गनु�पछ�  भनी भ�न िम�ने पिन 
देिखदैँन । �ितवादीह� �े�बहादरु �े�ी र भ�बहादरु 
थापा�ित अनसु�धानको �ममा सहअिभय�ुले पोल 
गर े पिन सो पोल जो जसबाट काठ बरामद भएको छ 
िनजले अदालतमा बयान गदा�  आ�नै घर िनमा�णको 
�योजनको लािग लगेको भनी बयान गरबेाट अनसु�धानको 
पोलकै आधारमा मा� अ�य �माणबाट पिु� नभएस�म 
�ितवादीह� भ�बहादरु थापा र �े�बहादरु �े�ीलाई 
समेत कसरुदार ठहर गन� �यायोिचत नदेिखदँा वादी नेपाल 

सरकारको पनुरावेदन तथा िव�ान् उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट �प�देही 
िज�ला अदालतको िमित २०६९।५।१३ को फैसला केही 
उ�टी गरी �ितवादी जोगे�� कलवारलाई वन ऐन, २०४९ 
को दफा ४९(घ) एवम् ऐ.दफा ५०(१)(घ)(४) बमोिजम 
िबगो �.३९,२५६।– को दो�बर ७८,५१२।– ज�रवाना गरी 
बरामदी काठ जफत ह�ने र अ�य �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने तथा ट्या�टर जफत नह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०६९।१२।५ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७५ साल जेठ २३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१४

मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६९-WO-०८१५, उ��ेषण / परमादेश, 
टीकाकुमारी सापकोटा ढकालसमेत िव. �ी िस� बिहरा 
बालकको �कुल िवर�े�नगर, सुख�तसमेत

�रट िनवेदकम�ये िटकाकुमारी सापकोटाले 
उ�ोग म��ालयअ�तग�त घरले ु तथा �ामीण उ�ोग 
िवभागबाट स�चािलत िसलाई कटाई िवषयमा २ वष�को र 
धम�कुमारी गौतमले होिजयारी िवषयमा २ वष�को तािलम 
िलएको दिेख�छ । िश�ा िनयमावली, २०५९, स�ुत �वण 
क�याण सं�थाको कम�चारी सेवा सत� िनयम, २०४५ को 
अधीनमा रही लोक सेवा आयोग, म�यपि�मा�चल �े�ीय 
िनद�शनालयले खलुाई पठाएको शैि�क यो�यताबमोिजम 
िवप�ी �ी िस� बिहरा बालकको �कुलले िव�ापन 
गरी सोही िव�ापनबमोिजम स�पूण� �ि�यामा सहभागी 
भई स�ुमा अ�थायी र पिछ िमित २०५५।३।३२ मा 
िनवेदक�यलाई िन.मा.िव. �तरको िश�क पदमा िमित 
२०५५।३।२२ बाट लागू ह�ने गरी �थायी िनयिु� िदई 
कामकाज गद� आएको देिखन आउछँ । यसरी िनयिु� 
भएको पदमा िनयमानसुारको तलब सिुवधा आिद पाउने 
िनजह�को कानूनी अिधकार नै भएको ह�दँा िनयिु�बमोिजम 
खाइपाई आएको सिुवधाबाट िनवेदकह�लाई वि�चत गनु�  
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कानूनस�मत देिखन नआउने ।
तसथ� �रट िनवेदक टीकाकुमारी सापकोटा 

ढकाल र धम�कुमारी गौतमले िन.मा.िव. �तरको िश�क 
पदमा �थायी िनयिु� िलई अ�यापन गराउदँ ै आएको 
देिखएकोले �रट िनवेदकह�ले पाएको िनयिु�को 
िवपरीत िनजह�लाई मका� पन� गरी िवप�ी िश�ा िवभाग, 
सानोिठमी, भ�परु र ऐ.ऐ.का उपिनद�शकको िनण�य तथा 
िमित २०६८।१०।२३ को प�ाचारसिहतका िवप�ीह�का 
स�पूण� काय� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । 
�रट िनवेदकह�ले खाइपाई आएको िन.मा.िव. �तरको 
सिुवधामा असर पन� गरी सिुवधा घटाएको देिखन आएकोले 
िनजह�ले खाइपाई आएको सिुवधामा असर पन� गरी 
कुनै काय� नगनु�, नगराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल काि�क १२ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं. २०

मा.�या.�ी सु�मालता माथेमा र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०६९-RB-००२२, आयकर 
०६२।०६३, ठुला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन 
लिलतपुर िव. िशवशि� �याकेिजङ �ा.िल., िसमरा बारा 

खच�का शीष�कह�म�ये मा�टर �याचको 
स�दभ�मा हेदा�  मा�टर �याच १.५ मे.टन िब�� गदा� 
लागत मू�यभ�दा घटी गरी िब��मा समावेश नभएको 
�.१,४३,०९८।९६ लाई मनुाफा र लाभमा समावेश 
गनु�पन� भ�ने िजिकर रहेको छ । उ� ख�रद गरकेो सामानको 
गणु�तर रा�ो नभएकोले उ�पादन काय�मा लगाउदँा तयारी 
पदाथ�को गणु�तर �यून ह�ने भएकाले िव�ेतालाई नै ख�रद 
मू�यमा िब�� गरकेो भ�ने करदाताको िजिकर भएकोमा 
सोही आधारमा राज�व �यायािधकरणबाट िनण�य भएको 
देिखयो । आफूले एक पटक ख�रद गरी �याएको सामान 
िवशेष कारण पररे िब�ेतालाई नै िफता� गरकेो भनेकोमा 
सोबमोिजम िब�ेतालाई नै िफता� िब�� ग�रएको होइन भ�ने 
�प� आधार �माणिबना लागतभ�दा घटीमा िब�� गरकेो 
भनी मू�य अिभविृ� कर िववरण र आयकर िववरणमा 
फरक परकेो रकमलाई आयमा समावेश गरकेो स�ुको 

िनण�य नमानेको राज�व �यायािधकरणको फैसला अ�यथा 
नदेिखने ।

पनुरावेदनमा उि�लिखत अक� शीष�क बढी 
भाडा िबमा दाबीतफ� को �.५९,१५२।- आयमा समावेश 
गरेको भ�ने स�ब�धमा हेदा� भ�सार िव�दमुा भाडा िबमा 
खच�को सबै िबल भरपाई �ा� भइसकेको अव�था ह�दँनै । 
उ� समयमा भ�सार छुटाउने �योजनको लािग अनमुािनत 
रकम देखाई सामान छुटाइ�छ । पिछ वा�तिवक िबल 
भरपाई �ा� भएपिछ आयकर �योजनलाई वा�तिवक 
िबल भरपाई �माण कागजका आधारमा खच� दाबी ग�रने 
त�यलाई अ�यथा भ�न नसिकने । दाबीअनसुारको िबल 
भरपाई पेस भइरहेकोलाई पनुरावेदकले ख�डन गन� 
सकेको नह�दँा ��ापनप�सगँ फरक परकेो रकम अमा�य 
ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

Provision for Bonus म�ये खच� नभएको 
भनी �.२९६।३३ लाई अमा�य गरकेो रकमका 
स�ब�धमा आ.व.०६१।०६२ दखेाएकोभ�दा बढी 
ह�न आएकोले उ� फरक रकमलाई आ�दानीमा 
दखेाइसकेको भनी करदाताले उ�लेख गरकेो 
दिेख�छ । सोतफ�  केही नबोली केवल फरक देिखएको भ�ने 
आधारमा मा� कम�चारीको बोनस रकम आयमा समावेश 
गनु�पन� भ�ने पनुरावेदन िजिकरसमेत कानूनसङ्गत 
नदेिखने ।

कम�चारी स�चय कोष �.७,१०७।६४ �वीकृत 
अवकाश कोषमा ज�मा भएको �माण पेस ह�न नसकेको 
लागत खच� क�ी िदन निम�ने भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
स�ब�धमा िवचार गदा�  उ� रकम स�बि�धत कम�चारीको 
आय गणनामा समावेश भएको भ�ने करदाताको 
िजिकर भएकोमा सो पनुरावेदकले ख�डन गन� सकेको 
दिेखएन । स�बि�धत कम�चारीको आयमा समावेश 
भइसकेको अव�थामा करदाताको आयमा पिन दोहोरो 
गणना ह�न स�ने नह�दँा पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

��ाप आ�दानीतफ�  �.३५,३५०।- लाई घटीमा 
िब�� गरकेो भनी आयमा समावेश गनु�पन� भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा�  ��ाप व�तहु�को मू�य के 
कित ह�ने भ�ने िनि�त ह�दैँन । �य�ता व�तहु�को मू�य 
�यसको अव�थाको आधारमा फरक पन� ह�दँा �यसको 
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मू�य िब�� गरकेो िबलबाट �मािणत भएकोलाई मा�न ु
पन� ह��छ । ��ाप व�तहु�को मू�य नग�य ह�ने र �यसको 
मू�यभ�दा पिन �य�ता व�त ुसि�चत गरी राखेको ठाउकँो 
भाडा िदनपुदा�  वा �य�ता व�त ु हटाउदँा सो व�तकुो 
मू�यभ�दा बढी खच� गनु�पन� ह��छ । करदाताले पेस गरकेो 
िबल भरपाईले समिथ�त गरकेा ��ापका व�तहु�बाट �ा� 
आ�दानी र खच�लाई यिु�य�ु आधार कारणिबना �य�तो 
खच� अमा�य गन� िम�ने नदेिखदँा उपयु�� शीष�कह�मा 
थप गरकेो स�ुको िनण�यलाई बदर गन� गरकेो राज�व 
�यायािधकरण काठमाड�को फैसला िमलेको देिखदँा 
सोतफ�  केही ग�ररहन नपन� ।

िनरी�ण परी�णको समयमा पिु� ह�न नसकेको 
भिनएको िविवध खच� �.३,०१,९००।- लाई आयमा 
समावेश गनु�पन� भ�ने पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा 
िवचार गदा� करदाताले छुट पाउने खच� दाबी गदा�  सोसगँ 
स�बि�धत �माण आ�त�रक राज�व काया�लयमा पेस 
गनु�पन� दािय�व स�बि�धत करदातामा नै िनिहत रह�छ । 
करदातालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) 
को सूचनाको जवाफमा उ� खच� पिु� ह�ने �माण पेस गन� 
अवसर िदएकोमा कुनै �माण पेस गन� सकेको देिखदैँन 
भने यस अदालतबाट पनुरावेदनको लािग अनमुित �दान 
गदा�समेत िविवध खच�को रकमलाई समथ�न गन� िबल 
भरपाई नभएको अव�थामा पिन �.३,०१,९००।- लाई 
िविवध खच� भनी छुट िदई कर िनधा�रण गरकेो भ�ने आधार 
िलएको दिेखने ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ..... मा भएको 
�यव�थाअनसुार आय आज�न गन� कामको लािग नै 
भए ग�रएको भए पिन स�बि�धत आिथ�क वष�बाहेक 
अ�य आिथ�क वष�मा भए गरेका खच�लाई आयमा गणना 
गन� �योजनको लािग क�ा गन� पाइने देिखदैँन । आय 
गणना गन� �योजनका लािग क�ा गन� पाइने खच� जनु 
आिथ�क वष�को आय गणना गदा�  दाबी भएको हो सोही 
आिथ�क वष�मा ग�रएको वा खच� भ�ुानी भएको ह�नपुन� 
देिख�छ । स�बि�धत करदाताले आफँैले नै दाबी िलएको 
खच� भ�ुानी गरकेो ह�नपुन� �य�तो खच� आय आज�न गन� 
कामको लािग नै भए गरकेो ह�नपुन� भ�ने देिखने ।

खच� क�ीको लािग दाबी ग�रएको कुनै पिन 
खच�को रकम आय आज�न गन� काय�को लािग भए सो 

खच�स�ब�धी िबल भौचर, भरपाई, िब�� वा ख�रद स�झौता 
वा अ�य �माणह�बाट िववादरिहत �पमा समथ�न भएको 
तथा िनकायको हकमा लेखा परी�णबाट �मािणत ह�नपुन� 
दिेख�छ । करदाता �ा.िल.ले आ�त�रक राज�व काया�लयमा 
मागअनसुारको िबल भरपाई पेस गन� सकेको देिखदैँन । 
िनजले िमित २०६४।२।१७ मा जवाफ िददँासमेत detail 
पाएको अव�थामा िबल पेस गन� भनी जवाफस�म िदएको 
तर आ�नो खच� स�ब�धमा प�्ुयाई ं गन� िबल पेस गरकेो 
दिेखएन । जबिक आफूले खलुाएको खच�को पिु� आफँैले 
गनु�पन� ह��छ । निक कर काया�लयबाट पटकपटक सोधखोज 
गरेपिछ मा� पेस गनु�पन� । पनुरावेदन गदा�  पिन �य�तो छुट 
�माणह� पेस गन� सिक�छ । तर राज�व �यायािधकरणको 
फैसला हेदा�  पनुरावेदनसाथ पिन �य�तो �माण पेस नगरी 
इजलाससम� प�ले बहसको �ममा सबतु �माण पेस गरकेो 
भनी िविवध खच�मा िम�हा िदएको देिख�छ । कुनै कागज 
�माणमा िलनको लािग सो कागज िमिसल संल�न ह�नपुन� 
ह��छ । िमिसल सलं�न नै नरहेको िबल भरपाईलाई िबल 
भरपाई छ भनी सोअन�ुपको रकम आय िनधा�रण गदा�  
क�ी गन� िम�ने नह�ने ।

तसथ� िववेिचत आधार र कारणबाट िविवध 
खच�को रकमलाई समथ�न गन� िबल भरपाई नभएको 
अव�थामा पिन �.३,०१,९००।– लाई िविवध खच� 
भनी छुट िदने गरी गरकेो हदस�म राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�बाट भएको िमित २०६७।२।५ को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म केही उ�टी ह�ने ठह�छ । 
अ�मा पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः नारायण सापकोटा
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल जेठ २९ गते रोज ४ शभुम् ।

एकल इजलास

मा.�या.�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०२३७, 
उ��ेषण, अिधव�ा दीपक िव�म िम� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् सिचवालयसमेत

��तुत �रट िनवेदनमा िनवेदकले म�ुय �पमा 
कानन �यवसायी प�रषद ् ऐन, २०५० को दफा २१ ले 
अधव�ालाई व�र� अिधव�ाको उपािध �दान गदा�  
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िविभ�न आधार तोिकएको छ । सव��च अदालतको पूण� 
बैठक�ारा िविभ�न अिधव�ाह�लाई व�र� अिधव�ाको 
उपािध �दान गन� भनी िमित २०७४।४।२७ मा भएको 
िनण�यमा उ� ऐनमा उ�लेख भएको के क�तो कुरालाई 
आधार िलई सो उपािध �दान ग�रएको भ�ने नखलेुकोले 
उ� िनण�य त�काल काया��वयन नगराउन ुभ�नेलगायतका 
माग दाबी िलई साव�जिनक सरोकारको �पमा ��ततु �रट 
दायर गरकेो देिखने ।

नेपाल कानून �यवसायी प�रषद ्ऐन, २०५० को 
दफा २१(१) “कुनै अिधव�ाले क�तीमा प�� वष� सव��च 
अदालत वा पनुरावेदन तहको अदालतमा कानून �यवसाय 
गरी पेसाको उ�च मया�दा राखी अदालत र समाजलाई 
सहयोग गरकेो छ भ�ने सव��च अदालतलाई लागेमा 
�य�तो अिधव�ालाई सव��च अदालतले स�मान�व�प 
व�र� अिधव�ाको उपािध �दान गन� स�नेछ र �य�तो 
व�र� अिधव�ाले तोिकएबमोिजमको आचरण पालन 
गनु�पन�छ” भ�ने �यव�था रहेको पाइ�छ । �रट िनवेदन 
लेखबाटै कानून �यवसायी प�रषद ्ऐन, २०५० को दफा 
२१ बमोिजम सव��च अदालतको िमित २०७४।४।२५ 
को पूण� बैठकले अिधव�ाह�लाई व�र� अिधव�ाको 
उपािध �दान ग�रएको भ�ने दिेखने ।

उि�लिखत कानूनी �यव�थामा उ�लेख 
भएको आधार पूरा नभई सो उपािध �दान ग�रएको भ�ने 
िनवेदकको कथन रहे पिन कुनकुन अिधव�ाह� सो 
उपािध �दान भएको भ�ने िनवेदकको कथन रहे पिन 
कुनकुन अिधव�ाह� सो उपािध �ा� गन� अस�म रहेको 
भ�ने िनवेदकको कथन रहे पिन कुनकुन अिधव�ाह� सो 
उपािध �ा� गन� अस�म रहेको वा उ� कानूनी �यव�थाले 
िनधा�रण गरकेो यो�यता पूरा नभएको भ�ने त�यय�ु 
आधारसिहत दाबी िलन सकेको देिखदँनै । व�ततु: �रट 

िनवेदनसाथ संल�न रहेको सव��च अदालतको सूचनाको 
बेहोरा हेदा� सव��च अदालतको िमित २०७४।४।२५ को 
पूण� बैठकको िनण�यानसुार नेपाल कानून �यवसायी प�रषद ्
ऐन, २०५० को दफा २१ बमोिजम देहायबमोिजमका 
अिधव�ाह�लाई व�र� अिधव�ाको उपािध �दान 
ग�रएकाले स�बि�धत सबैका लािग सूचना �कािशत 
ग�रएको भ�ने उ�लेख भएकोमा उ� िनण�य एवम् 
�कािशत भएको सूचनासमेत के कुन कानूनी आधारमा 
�िुटपूण� रहेको भ�ने िनवेदकले दखेाउन सकेको अव�था 
छैन । �य�तै सव��च अदालतको पूण� बैठकबाट भएको 
उ� िनण�यबाट �रट िनवेदकलाई �यि�गत �पमा अथवा 
अ� कुनै समूहलाई सामूिहक �पमा के कसरी असर परकेो 
वा के क�तो संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा आघात परकेो 
भ�ने स�ब�धमा त�यपरक �पमा केही आधार नदखेाई 
केवल साव�जिनक सरोकारको िवषय भनी यस अदालतको 
असाधारण अिधकार�े�बाट �वेश गरी परमादशे माग 
ग�रएको अव�था देिखने ।

यसरी सव��च अदालतबाट व�र� अिधव�ाको 
उपािध �दान गदा� के कुन कानूनको कसरी उ�लङ्घन भई 
�िुटपूण� भएको भ�ने देखाउन नसक� केवल साव�जिनक 
सरोकारको िवषय भनी यस अदालतको असाधारण 
अिधकारको रोहबाट दायर ग�रएको ��ततु �रट िनवेदनमा 
िनवेदकले दाबी िलएज�तो कुनै आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा यस िवषयमा िलिखत 
जवाफ माग ग�ररहन ुपन� अव�था देिखएन । ��तनु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७४ साल असोज २७ गते रोज ६ शभुम् ।


