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सवैंधािनक इजलास

स.�.�या.�ी क�याण ��े, मा.�या.�ी सुशीला 
काक�, मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय, मा.�या.
�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-WO-०८२९, उ��ेषण / परमादशे, 
सरीताकुमारी मो�ान िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत

नेपाल सरकारको तफ� बाट चलाइएको 
सरकारवादी ह�ने फौजदारी म�ुा नेपाल सरकारको 
आदेश भएमा सरकारी विकलले अदालतको म�जरुीले 
िफता� िलन ह��छ भ�ने दिेख�छ । सरकारले म�ुा िफता� 
िलने आदेश वा िनण�य गद�मा म�ुा िफता� ह�ने होइन । 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) 
मा रहेको अदालतको म�जरुी भ�ने श�द केवल रीत 
परु ्याउन मा� रािखएको होइन । साथै नेपाल सरकारले 
वादी भई दायर गरकेा जनुसकैु म�ुा जनुसकैु अव�थामा 
अदालतले िफता�को लािग अनमुित िदनपुन� अिनवाय�ता 
पिन होइन । म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा सरकारले 
िनण�य गरी अदालतसम� िफता� िलनको लािग सरकारी 
विकलमाफ� त माग भएकोमा अदालतले म�जरुी िदएमा 
मा� म�ुा िफता� ह�नस�ने देिख�छ । म�ुा िफता� िलनपुन� 
आधार र कारण उ�लेख गरी म�ुा िफता� माग भई 
आएको अव�थामा �य�तो िफता� मागको आधार 
संिवधान तथा कानूनस�मत र �यायोिचत देिखई म�ुा 
िफता�को लािग अदालत स�त�ु भएमा मा� म�जरुी 
िदनस�ने भ�ने सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २९(१) को मनसाय देिख�छ । नेपाल सरकारले 
म�ुा िफता� िलन स�ने अव�था र आधारह�का 
स�ब�धमा भने सरकारी म�ुास�ब�धी ऐनमा �यव�था 
भएको नदेिखने । 

�यि�लाई जीवनको अ�तरिनिहत अिधकार 
रह�छ । जीवनको अिधकारको संर�ण कानून�ारा 

ग�रने तथा �वे�छाचारी �पले कसैको पिन जीवनको 
अिधकारको हरण ह�न स�दनै । जीवनको अिधकारलाई 
�यि�को नैसिग�क अिधकारका �पमा नाग�रक 
तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
�ित�ाप�, १९६६ को धारा ६ ले िकटान ग�रिदएको 
छ । सोही �ित�ाप�मा  उि�लिखत अिधकार तथा 
�वत��ताको हनन् भएको अव�थामा स�म �याियक 
िनकायले तोकेबमोिजमको �भावकारी उपचार पाउन ु
पन� �यव�था गरकेो छ । नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १२(१) ले ��येक �यि�लाई 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउने हक �दान गरकेो छ, धारा 
१३ ले समानताको हक �दान गरकेो छ । �य�तै धारा 
२४(९) ले कुनै पिन �यि�लाई अदालत वा �याियक 
िनकायबाट �व�छ सनुवुाइको हकको �यव�था गरकेो 
पाइने । 

मािनसको जीवनको अिधकार अ�य 
अिधकारभ�दा उप�लो कोटीको मानव अिधकार 
हो । ज�तै सकंट वा िवपत् आइपरकेो अव�थामा समेत 
नाग�रकको जीवनको अिधकार अपह�रत वा कुि�ठत 
ह�न नस�ने । 

अ�तरा�ि��य मानव अिधकार तथा मानवीय 
कानूनले गैरकानूनी ह�या ज�ता अपराधह�लाई 
मानव अिधकार उ�लङ्घनका ग�भीर घटनाको �पमा 
िलएको पाइ�छ । मानव अिधकारको उ�लङ्घन एवम् 
मानवता िव��को अपराध गन� कसरुदारलाई फौजदारी 
कानूनका �थािपत मू�य र मा�यताअन�ुप फौजदारी 
दािय�व बहन गराउन जोड िदएकोसमेत पाइ�छ । 
�यायको सिुनि�तताका लािग गैरकानूनी ह�याज�तो 
मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घन एवम् मानवता 
िव��का घटनाह�लाई सामा�य फौजदारी �याय 
�णालीको दायरािभ� �याउन ुपन� । 

नेपाल सरकारबाट िमित २०५५/५/१ मा 
पा�रत गरकेो सरकारवादी भई चलाइएका फौजदारी 
म�ुाह� िफता� िलनेस�ब�धमा अपनाउनपुन� नीितगत 
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मापद�ड तथा काय�िविधको दफा १ ले गरकेो राजनीितक 
म�ुाको प�रभाषामा रा�य िव��को अपराध र सजाय 
ऐन, २०४६ को दफा ३, ४ र ५ अ�तग�तका कसरुलाई 
मा� राजनीितक अपराध र अ�यलाई सामा�य अपराध 
भनेको छ । कुनै राजनीितक दलमा आब� �यि�लाई 
कुनै अपराधको अनसु�धानबाट दोषी देिखई म�ुा दायर 
भएकै आधारमा �य�तो कसरुलाई राजनीितक कसरु 
तथा राजनीितक म�ुा मा�न निम�ने । 

सरकारले आफूले दायर गरकेो म�ुा आ�नो 
�वे�छामा िफता� िलन िम�ने पिन होइन । ग�भीर 
�कृितका फौजदारी म�ुाह�मा पीिडत �वयम् ले 
पीडकउपर वादी भई म�ुा दायर गन� नस�ने र ग�भीर 
अपराधमा सरकारी सयं��बाट अनसु�धान गरी 
घटनाका दोषीउपर अदालतमा म�ुा दायर गरी समाजमा 
शाि�त र �याय कायम गन� दािय�व कानून�ारा नै 
सरकारलाई सिु�पएको ह��छ । कुनै घटनाका स�ब�धमा 
गलत अनसु�धान ह�न गई िनद�ष मािनसमािथ अिभयोग 
ला�न गएको अव�थामा �याियक �ि�या�ित जनताको 
िव�ास कायम रा�न,  समाजमा सामािजक सद ्भाव 
र शाि�त स�ुयव�था कायम गन�, कुटनीितक स�ब�ध 
िबि�न िदनबाट जोगाउन, सामािजक तथा धािम�क 
सद ्भाव कायम रा�न ज�ता उ�े�य र बहृ�र राि��य 
िहतका लािग  �याियक सझुबझुका आधारमा िवश�ु 
आपरािधक घटनाबाहेकका कसरुसगँ स�बि�धत म�ुा 
िफता� िलन जायज मािनने । 

सरकार प�रवत�नसगैँ फौजदारी कसरुका 
स�ब�धमा अदालतमा दायर भएका म�ुाह� कुनै 
राजनीितक दल िवशेषसगँ आब� भएकै नाताले 
सरकारले �वे�छाचारी�पमा म�ुा िफता� िलने 
प�रपाटीले नाग�रकको िजउ, धन एवम् वैयि�क 
�वत��ताको संर�ण गरी कानूनको शासन �थापना 
गन�, समाजमा शाि�त स�ुयव�था कायम गन�, 
द�डहीनताको अ��य गन� रा�यको उ�े�य एवम् काय� 
नै धरासायी ह�नजाने ।

िचतवन िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको ��ततु �रट िनवेदनसगँ स�बि�धत 
कत��य �यान म�ुा िफता� िलने स�ब�धमा िवप�ी नेपाल 
सरकार, मि��प�रषद ्को िमित २०६८।११।१५ को 
िनण�यबमोिजम म�ुा िफता�को अनमुित माग ग�रएकोमा 
सो अनमुित मागको िनवेदनसमेत उ� अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको छ । सो म�ुाको त�यिभ� पसेर 
अनमुित िदन िम�ने निम�ने स�ब�धमा िनण�य गन� 
अिधकार म�ुा िवचाराधीन रहेको स�बि�धत िचतवन 
िज�ला अदालतलाई नै भएको र सो अदालतले िदने 
िनण�यउपर पिछ मािथ�लो अदालतबाट �याियक 
परी�ण गन� सिकने नै ह�दँा सो िवषयमा म�ुाको 
त�यिभ� पसेर अिहले नै यस अदालतबाट ह�त�ेप 
ग�रहा�न आव�यक देिख�न । तर �चिलत कानून 
र यस अदालतबाट �ितपािदत निजर िस�ा�तको 
�ितकूल ह�ने गरी नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्बाट 
म�ुा िफता�स�ब�धी िनण�य भएको भ�ने दाबीसाथ म�ुा 
िफता�को िनण�यलाई  नै चनुौित िदई यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त पेस ह�न आएको 
िनवेदन मागदाबीलाई नै अनदेखा गन� निम�ने ।

म�ुा िफता�का स�ब�धमा नेपाल सरकार 
आफँैले बनाएको मापद�डलाई �वयम् आफँैले पालना 
नगरी म�ुा िफता� िलन अनकूुलता ह�ने गरी मापद�डको 
�यव�थालाई नै िनल�बन गन� एवम् म�ुा िफता�को 
िनण�य गन�समेतका काम कारवाही कानूनस�मत मा�न 
निम�ने । 

कत��य �यानज�तो सङ्गीन अपराधका 
स�ब�धमा अनसु�धान पूरा गरी स�बि�धत 
अिधकार�े� भएको अदालतमा दायर भई िवचाराधीन 
म�ुामा आरोिपत �यि� कुनै राजनीितक दलमा आव� 
भएको कारण स�बि�धत राजनीितक दलले आ�ना 
राजनीितक काय�कता�उपर लागेको म�ुा िफता�को लािग 
िसफा�रस गनु�  नै सरकारले म�ुा िफता�को लािग िनण�य 
गन� िविधस�मत आधार ह�न नस�ने । 
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��ततु म�ुा िफता�को िनण�य सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को मम� र 
भावनािवपरीत ह�नकुा साथै �वयम् नेपाल सरकारले 
बनाएको नेपाल सरकारवादी भई चलेका फौजदारी 
म�ुाह� िफता� िलनेस�ब�धी नीितगत मापद�ड र 
काय�िविध, २०५५ को समेत �ितकूल देिखयो । 
यसथ� मि��प�रषद् बाट िमित २०६८/११/१५ मा 
िनण�य भएको िववािदत म�ुा िफता�स�ब�धी िनण�य 
कानूनस�मत मा�न निम�ने ।

म�ुा िफता� िलने वा निलने िनण�य िवश�ु 
फौजदारी �यायको िस�ा�तसगँ स�बि�धत कुरा 
हो । फौजदारी �यायको राजनीितकरण गन� ��य� वा 
परो� कुनै �यास �यायको �व�छताको लािग िवषसरह 
ह��छ । अिभयोजन �वयम् �याियक �ि�याको अिभ�न 
अङ्ग बनेको ह��छ, अिभयोजनलाई िवश�ु काय�कारी 
िनण�य र �यसमािथ ह�ने िनण�य मा�ै �याियक भए प�ुछ 
भ�ने ठा�ने हो भने �यायको जरोमा नै �वे�छाचा�रता 
�भावी ह�नजा�छ र �याियकतामा असर पन�स�ने 
ि�थित रहने । 

धेर ै हदस�म अिभयोजन काय�लाई �वत�� 
र िन�प� बनाउने सवंैधािनक र कानूनी �यासह� 
कानून �णालीह�मा भइरहेको पाइ�छ । अिभयोजन 
काय�लाई समेत राजनीितक �भाव एवम् ह�त�ेपबाट 
म�ु नगन� हो भने �याय �णालीको िन�प�ता र 
�भावका�रता �भािवत ह�ने ह�नाले नै �य�तो �यव�था 
गनु�  परेको हो । एउटा कानूनी र वै�ािनक आधारमा 
ग�रएको िनण�यबाट अपराध पीिडत �यि� र समाजको 
संर�णको लािग फौजदारी म�ुा चलाइ�छ भने ितनै 
उ�े�य र �योजनलाई नै बेवा�ता गररे िनता�त 
गैर�यवसाियक र राजनीितक आधारमा म�ुा िफता� 
िलने, िलन लगाउने वा �यसलाई �भािवत गन� 
�यासह�लाई �थान र मा�यता िदइरहेको ख�डमा 
�यायको मूल �भाव अव�� भई ज�केलाबाट उ�कने 

िछ�ह� बढेर वा बढाएर ब�ने �णाली ह�िक� न जा�छ । 
काय�कारी �भाव वा पह�चँ भएकाको हकमा फौजदारी 
�याय खेलौनाज�तो र अ�यलाई स�नासो ज�तो 
भयो भने �यायले �याियकता नै गमुाउन जाने अव�था 
ह��छ । य�तो कुरालाई स�पूण� रा�य र फौजदारी �याय 
�णालीका स�चालकह�ले िवचार गनु�पन� ।  

म�ुा िफता� िलने �ि�या �याियक 
माग�को िवचलन वा िवमखुकारी ह�न ु ह�दँैन । यो 
�यायपूण� �वभािवक, �व�छ र दबाबरिहत ह�नकुा 
साथै म�ुा िफता�मा पारदिश�ता र �वीकाय�ता 
रहनपुछ�  । यो समानता र �यायको अिधकारमा 
आधा�रत ह�नपुद�छ । रा�यले िनि�त र उिचत आधारमा 
आ�नो गलत अनसु�धान वा अिभयोजनको प�रणाम 
रो�नसमेत हरहालतमा म�ुा िफता� िलन नपाउने भ�ने 
कुरा होइन । �य�तो कुराले �यायको प�ृपोषण नह�न 
स�छ । तथािप सरकारले कुनै अपराधपूण� घटनाका 
स�ब�धमा गिहराईमा पगुी आव�यक अनसु�धान गरी 
दोषीउपर म�ुा दायर गनु�पन� । 

अपराधको आव�यक अनसु�धान नगरी म�ुा 
चलाउन हतार गन� र �वे�छाचारी ढङ्गले िफता� िलने गन� 
हो भने यो सम� �ि�याले एउटा ह�क�डाको �प िलन 
प�ुदछ । घिटत अपराधका स�ब�धमा अनसु�धानबाट 
दोषी देिखएका �यि�ह�लाई म�ुा चलाई �याियक 
�ि�यामा �याइसकेपिछ �याियक �ि�यानै िनरथ�क, 
िन�तेज वा परा�त ह�ने गरी म�ुा िफता� िलने कुराको 
अ�धाध�ुध �योग गरी राजनीितक िनण�यबाट म�ुा 
िफता� िलने सं�कार वा पर�परा �याियक होइन । 
समाजमा िवश�ु आपरािधक मनोविृ�बाट घटाइएका 
अपराधपूण� घटनालाई राजनीितक आधारमा उ�मिु� 
िदन िम�दैन । यसले म�ुा िफता� गन� �ि�यामा िवकृित 
�याउने मा� नभई समाजमा आपरािधक मनोविृ�ले 
��य पाउने । 

फौजदारी �यायलाई परा�त गन� गरी िवश�ु 
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आपरािधक घटनासगँ स�बि�धत म�ुा िफता� िलन 
सिकँदनै । म�ुा िफता� अपवादमा ह�नपुन� हो, अपराधी 
म�ु गन� �यासको अंश वा �यसको प�रणामको �पमा 
देिखन ुनह�ने । 

म�ुा िफता�  िलने �ि�यामा पीिडतको 
परामश�, सनुवुाइमा सहभािगता र �याियक �ि�यामा 
�ितवादीले गनु�पन� समप�ण ज�री छ । यस अदालतबाट 
मािथ िविभ�न �करणमा उ�लेख भएको िनण�य एवम् 
िस�ा�तह�बाट स�ुथािपत कानूनी मू�य, मा�यता 
र पर�पराह� जनु हा�ो संवैधािनक कानूनको पिन 
अिभ�न अङ्ग भइसकेका छन, जसलाई उपे�ा गररे 
म�ुा िफता� स�ब�धमा जे सकैु िनण�य गन� िम�दछ भ�ने 
होइन । �याय िदने िदलाउने रा�यको काय�लाई Public 
Trust को �पमा िलनपुन� । 

जथाभावी म�ुा िफता�  िलने िदने गदा� पीिडत 
प�को �याय �ाि�को हक कुि�ठत ह�न जा�छ । 
अदालतले िविभ�न म�ुाह�माफ� त िदएको िनद�शन 
र गरकेो फैसलाको अित�र� सरकार आफँैले 
बनाएको म�ुाह� िफता� िलनेस�ब�धी नीितगत 
मापद�ड र काय�िविधको द�ुपयोगको �विृ� कानूनी 
शासनमा सहुाउने देिख�न । म�ुाको �ितवादीले पिन 
�याियक �ि�याबाट नै �याय पाउने हो । �याियक 
�ि�याबाट �ितवादीलाई अ�याय पन� स�छ भ�ने 
पूवा�नमुान गरी म�ुा नै िफता� िलनपुछ�  भ�न ु �याियक 
�ि�याको द�ुपयोगको चरम अव�था हो । िवश�ु 
राजनीितक आधारमा म�ुा चलाएको वा अनसु�धान 
र अिभयोजनमा �िुटह� िव�मान भएको अव�थामा 
�यायोिचत आधारमा िवचार गन� एउटा अव�था ह�न 
स�दछ । यस अव�थामा रा�यले गन� सौदा एउटा ह�न 
स�छ । तर िवश�ु आपरािधक च�र�का म�ुाह�मा 
भने म�ुा िफता� िलन �याियक मा�यताअनकूुल नह�ने । 

म�ुा िफता�स�ब�धी सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा भएको �यव�थाले के 

क�ता �कृितका म�ुा के क�तो �ि�याबाट िफता� िलने 
हो भ�ने �प� नभई सव�सामा�य �कृितको देिखए पिन 
यस अदालतबाट मािथ िविभ�न �करणह�मा उ�लेख 
ग�रएअनसुार िविभ�न म�ुाह�मा भएको िनण�य एवम् 
अदालतबाट जारी भएका िनद�शनह�बाट उ� कानूनी 
�यव�थाको �या�यासिहत िफता� िलन सिकने म�ुा, 
अव�था र �ि�याका स�ब�धमा �प� ग�रएको ह�दँा ती 
आदशे एवम् िनद�शनको अधीनमा काय� गनु�पन� र सोको 
काया��वयन भएको ख�डमा �वे�छाचा�रता िनय��ण 
ह�ने र कानूनको शासन कायम भई द�डिहनताको समेत 
अ��य ह�ने ।

तसथ�, म�ुा िफता� िलनेस�ब�धमा सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले नेपाल 
सरकारलाई �दान गरकेो अिधकार िनरपे� अिधकार 
नभएको र ��ततु िववािदत िडलबहादरु तामाङको 
जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी िशव�साद 
पौडेलसमेत भएको िचतवन िज�ला अदालतमा 
िवचाराधीन कत��य �यान म�ुा िफता� िलने गरी नेपाल 
सरकार, मि��प�रषद् बाट िमित २०६८।११।१५ मा 
भएको िनण�य कानून, यस अदालतबाट �ितपािदत 
निजर िस�ा�त र नेपाल सरकार आफँैले बनाएको 
सरकारवादी भई चलेका फौजदारी म�ुाह� िफता� 
िलनेस�ब�धी नीितगत मापद�ड र काय�िविध, २०५५ 
समेतको भावनाअन�ुपको नभई राजनीितक दलको 
िसफा�रसमा िनता�त राजनीितक आधारमा �वे�छाचारी 
र मनोगत एवम् भेदभावपूव�क िफता� िलने िनण�य भएको 
देिखएको ह�नाले उ� िमित २०६८।११।१५ को म�ुा 
िफता�स�ब�धी िनण�य संिवधान एवम् कानूनसङ्गत 
नदिेखएकोले िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको आदशेले 
बदर ह�ने ठहछ�  । अब, ��ततु िववािदत िडलबहादरु 
तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
िशव�साद पौडेलसमेत भएको कत��य �यान म�ुामा 
कानूनबमोिजम कारवाही र िकनारा गनु�  भनी िचतवन 
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िज�ला अदालतको नाममा परमादेशसमेत जारी 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतह�: िव�नाथ भ�राई, राम�साद 
ब�याल
क��यटुर: रामशरण ितिम�सीना
इित संवत् २०७२ साल पसु ३० गते रोज ५ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएका छन्:
 § ०६८-WO-०८५४, उ��ेषण/परमादशे, 

�पीयादवेी िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 
 § ०६८-WO-०८५५, उ��ेषण/परमादशे, 

वेचनीदवेी महतो सुडी िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७२-RC-००४१, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. िजत भ�ने िजते�� िव.क.
 मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको १ नं. 
को कानूनी �यव�थाको अवलोकनबाट वारदातको 
समयमा आफूले गरकेो कामको �कृित र प�रणाम 
थाहा नपाउने गरी मगज िब�ी वा बौलाएका �यि�ले  
मानिसक स�तलुन गमुाई कानूनले सजाय ह�ने  कुनै काय� 
गरमेा  �य�तो मानिसक स�तलुन गमुाएको �यि�लाई 
सजाय ह�न नस�ने तर ��ततु म�ुामा  यी �ितवादीले 
अनसु�धानको �ममा अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गदा� �य�तो मानिसक अस�तलुन ह�ने गरकेो 
कुरा उठाएको देिखदँैन । �ितवादीले अदालतमा बयान 
गदा�   मानिसक अस�तलुन बेलाबेलामा ह�ने गरकेो र 
वारदातको समयमा  पिन  मानिसक अव�था ठीक 
नभएको  भनी िजिकर िलएको देिखए पिन  सोलाई 

पिु� गन�  कुनै ठोस र व�तपुरक �माण िमिसल सलं�न 
रहे भएको पाइएन । तसथ� �ितवादीले बेला बेलामा 
मानिसक अस�तलुन ह�ने गद��यो, वारदातको  समयमा 
पिन �य�तो भएको िथयो भनी िलएको िजिकर समिथ�त 
नभएकोले सफाइ वा सजायमा कमी पाउन स�ने 
देिखन नआउने ।

�ितवादी िजत भ�ने िजते�� िव.क.ले 
आ�नी �ीमतीलाई िनम�मतापूव�क एक पटक धा�रलो 
हितयारले काटी मतृक ढलेपिछ पनुः कपाल समाती 
अक� चोट हानी कत��य गरी मारकेो उपयु�� िमिसल 
सलं�न �माणको िव�ेषणबाट देिखदँा अिभयोगमा 
दाबीबमोिजम िनज �ितवादीको सो काय� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. 
को कसरु अपराध देिखदँा सोही १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याएको 
अछाम िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, िदपायलको िमित २०६७।५।१४ 
को फैसला िमलेका देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  महे���साद भ�राई 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-WO-०८९२, उ��ेषण, 
खड्गलाल गुभाजुसमेत िव. र�भादेवी गुभाजुसमेत
 आ�नो अंश भागअनसुारको दता� �े�ता 
खडा भइसकेपिछ भएको नापीमा ज�गा घटी बढी जे 
भए पिन आ�नो दता� �े�ताभ�दा बािहर गई पनु: ब�डा 
ग�रपाउ ँभ�न िम�दनै । �यसरी पनु: ब�डा ह�ने भ�ने हो 
भने ब�डा मचु�ुका र सोबमोिजमको दािखल खारजे 
पजु�लगायत फैसला काया��वयनस�ध�धी �ि�याको 
अि�त�व शू�य ह�न जा�छ । जसको प�रणाम�व�प 
अदालतबाट भएको फैसला काया��वयन िनरथ�क ह�न 
जाने । त�लो अदालतबाट भएको कामकारवाहीमा 
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�याद नाघेको वा बेरीत भएको भ�ने �प� दिेखएको 
अथा�त् काय�िविध कानूनको �प� �िुट भएको अव�थामा 
अदालती ब�दोब�तको १७ नं. को अिधकार �योग 
गरी बेरीतको कुरा स�याउनेस�मको सीिमत अिधकार 
पनुरावेदन स�ुने अदालतको रहेको देिखने ।
 ��ततु िववादमा  अदालतबाट भएको फैसला 
अि�तम भई सो फैसला काया��वयनसमेत भइसकेको 
िवषयमा �ितकूल असर पन� गरी पनुरावेदन अदालतको 
कुनै आदेश गन� िम�ने देिखन नआउने ।
 िनवेदक र िवप�ीले ब�डा मचु�ुकाबमोिजम 
आ�नो अंश भागको ज�गा आआ�ना नाममा दािखल 
खारजे गराइसकेप�ात् भएको नापीबाट ज�गा 
नबढी नघटी जे भए पिन िनवेदक र िवप�ीह�ले 
ब�डा मचु�ुकाबाट �ा� गरकेोम�येबाट आआ�नो 
घटी बढी ह�ने ह��छ । �यसिवपरीत जान निम�ने 
ह�नाले अ�ासङ्िगक कुरा उठाई िववाद उठाउन वा 
अदालतबाट िववाद गन� ठाउ ँ राखी कुनै आदेश गन� 
िम�ने पिन नदेिखने ।
 तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदक र िवप�ीह�बीच चलेको अंश म�ुामा भएको 
फैसलाअनसुार िनजह�बीच ब�डा छु�्याई िदएको 
चलन पजु�बमोिजम िनजह�ले आआ�नो नाउमँा 
दता�समेत गराइसकेको अव�थामा अ�यथा ह�नेगरी 
�प�देही िज�ला अदालतको िमित २०७०।१२।२८ 
को आदशे बदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०७१।२।८ को आदेश �िुटपूण� दिेखदँा 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभुम् ।

३
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, २०६८-CR-०६२९, जबरज�ती 
करणी, पुरन चौधरी िव. नेपाल सरकार

पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा हेदा� 
पनुरावेदक �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� र 
अदालतमा आई बयान गदा�समेत पीिडत नाबािलकाक� 
आमालाई बजारमा सामान िक�न पठाई िनज 
नाबािलका घरमा ए�लै रहेको अव�थामा जबरज�ती 
करणी गद�गदा�को अव�थामा पीिडतक� आमा आइपगुी 
ह�ला गरी गाउलेँ समेत ज�मा भई प�ाउ गरकेो भ�ने 
लेखाएको पाइ�छ । पनुरावेदक �ितवादीले िजिकर 
िलएज�तो झारफुक गदा�को अव�थामा पीिडत 
बािलकामािथ पन� गएको भए पनुरावेदक �ितवादीले 
आ�नी नाबािलका छोरीलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी पोल गनु�पन�स�मको �ितवादी र जाहेरवालाबीच 
पूव��रसइवी रहेको भनी पनुरावेदक �ितवादीले िजिकर 
िलन सकेको अव�थासमेत पाइएन । पीिडतलाई औषिध 
गन� असल िनयतले झारफुक गरकेो भए झारफुकका 
लािग आव�यक पन� सामान िक�न गएक� पीिडतक� 
आमा बजारबाट फक� आएपिछ मा� झारफुक गन� 
काम गनु�पन� हो । तर पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गन� दूिषत मनसायले नै पीिडतक� आमालाई सामान 
िक�न बजार पठाएका र िनज फक� घर नआइप�ुदै 
नाबािलकालाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने 
देिख�छ । य�तो अव�थामा पनुरावेदक �ितवादीको 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो होइन र 
जबरज�ती करणी गन� मनसायसमेत िथएन भनी 
िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

पीिडत स�ुत मनि�थितक� ह�न् भिनए पिन 
िनजको मेिडकल जाचँ गराई सो पिु� ह�न सकेको छैन 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� पीिडत बािलकाको 
शारी�रक जाचँ गरी �ा� �ितवेदनमा िनजको Mental 
(emotional) state मा Mentally handicapped 
भ�ने खलेुको पाइ�छ । �य�तै पीिडत बािलकाको 
शारी�रक जाचँ गदा� Libia Minora Swelling, 
small laceration 2 in number/Redness, 
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Hymen ruptured, discharge vagina normal 
र examination painful भनी उ�लेख भएकोबाट 
मेिडकल परी�ण भएको पिु� भई पीिडत बािलका स�ुत 
मनि�थितक� रहेक� र िनजउपर जबरज�ती करणी 
भएकोमा भ�नेमा िववाद देिखएन । तसथ� पनुरावेदक 
�ितवादीले स�ुत मनि�थितक� नाबािलकालाई 
जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न आउने । 

मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
र �माणको आधारमा पनुरावेदक �ितवादी परुन 
चौधरीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३ को (२) नं. बमोिजम दश वष� कैद र ऐ. को ३क. नं. 
बमोिजम थप पाचँ वष� कैद गरी ज�मा प�� वष� कैद 
ह�ने र �ितवादीबाट पीिडतले �. ५०,०००।- (पचास 
हजार �पैया)ँ �ितपूित�समेत भराई पाउने ठहर गरी 
कैलाली िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित 
२०६८।२।२ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�  
इित संवत् २०७३ जेठ ३ गते रोज २ शभुम् ।    

४
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.
�ी गोपाल पराजुली, २०६८-CR-००५२, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, राजेश चौधरी िव. नेपाल 
सरकार

१२ वष�क� नाबािलकाको कानूनबमोिजम 
िववाह ह�न स�ने अव�था देिखदँैन । राजीखसुीसाथ 
िववाह गन� िववाहको अथ� ब�ुनस�ने अव�थामा पगेुको 
ह�नपुद�छ । १२ वष�को उमेर िववाहको अथ� ब�ुनस�ने 
अव�थाको उमेर होइन । फे�र पीिडत बािलकाले 
पनुरावेदक �ितवादीले �मालले मखुसमेत छोपी 
ध��याई जबरज�ती गरी िलएर गएको भनी जाहेरी 
तथा अदालतसम�को बयानमा िकटानीसाथ उ�लेख 

गरकेो अव�था छ । १२ वष�क� नाबािलकालाई िववाह 
गरकेो भनी अिभभावकलाई कुनै जानकारी नै निदई 
साझँको समयमा बाटोबाटै िलएर जाने काय�लाई 
असल िनयतले गरकेो काय� मा�न सिकएन । फौजदारी 
म�ुामा कसरु �मािणत गन� भार वादीमा ह��छ भनी 
पनुरावेदक �ितवादीले आफूले िलएको िजिकर पिु� 
गन�तफ�  सतक� ता देखाएको पिन पाइएन । य�तो 
अव�थामा पनुरावेदक �ितवादी िनद�ष रहेछन् भ�न 
सिकएन । तसथ� उ� पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
तथा �माणबाट पनुरावेदक �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरु गरकेो देिखदँा पनुरावेक �ितवादी 
राजेश चौधरीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५ (१) (ङ) (२) 
बमोिजम दश वष� कैद र पचास हजार �पैया ँज�रवाना 
ह�ने ठहर गरी भएको का�क� िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरी ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम पीिडतले 
�ितवादीबाट प�चीस हजार �पैया ँ �ितपूित�  भरी 
िलन पाउसँमेत ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको िमित २०६७।११।१ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी राजेश चौधरीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

साथै पीिडतले �ितवादीबाट भरी पाउने 
ठहर भएको �ितपूित� रकम मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १४ 
अनसुार �थािपत पनु�था�पना कोषबाट पीिडतलाई 
त�काल भराई िदन ु भनी मिहला तथा बालबािलका 
म��ालयमा लेखी पठाउने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभुम् ।

५
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, २०७२-RC-००५५, कत��य 
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�यान, सुदीप भुजेल  िव. नेपाल सरकार
 मतृक ब�चा िजउदँो ज�मेको वा मरकेो 
ज�मेको हो भ�ने स�ब�धमा हेदा� मौकाको लासजाचँ 
मचु�ुकामा मतृक ब�चाको ढाडको बाया ँ साइडमा 
िघसादा� िघसा�रएको िनलडाम तथा दवुै ख�ुामा चोट 
तथा िनलडाम घाटँी र िचउडँोमा चोट तथा डामह� 
देिखएकोले भ�ने उ�लेख ह�नकुो साथै शव परी�ण 
�ितवेदनको External Examination बाट पिन 
नीलडाम तथा िघसा�रएका चोटह� रहेको देिख�छ । 
सोही शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारणमा “Most 
Possible Cause of death is smothering” भ�ने 
उ�लेख भएको र शव परी�ण गन� डा. िदपेस प�रयारलाई 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको आदेशानसुार ब�द 
सवाल गरी ब�ुदा सो मतृक ब�चा िजउदँै जि�मएको र 
म�ृयकुो कारणमा “Smothering” हो । Smothering  
भनेको मखु नाक छोपीइ �ास��ास रोिकई िनसािसएर 
म�ृय ु ह�न ु हो भनी बकप� गरी आफूले गरकेो शव 
परी�ण �ितवेदनलाई पिु� ह�ने गरी बकप� गरकेो 
पाइ�छ । िनज �ितवादीले अदालतसम� मतृक 
ब�चा मतृ अव�थामा ज�मेको िथयो  भनी गरकेो 
बयान  समिथ�त ह�न नसक�  मतृक ब�चा िजउदँ ै
ज�मेको पिु� भएकोले िनज �ितवादीको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको बयान समिथ�त रही उ� मतृक 
ब�चा िजउदँ ैज�मेको र घाटँी तथा मखु नाक छोपी कतै 
नभनी कत��य गरी मारकेो पिु� ह�ने ।

मािथ िववेिचत आधार �माणबाट यी 
�ितवादीले िजउदँ ै ज�मेको ब�चालाई घाटँी िथची 
नाक मखु छोपी मारकेो पिु� भएकोले िनजको सो काय� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १, १३(३) 
नं. िवपरीत कसरु देिखदँा �ितवादी कृ�णकला राई 
(भजेुल) लाई सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई स�ु 
अदालतले गरकेो फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाले सदर गरकेो िमित २०७१।१२।२४ को 

फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
�ितवादीको पित वैदिेशक रोजगारको 

िसलिसलामा िवदेश गएको अव�थामा परप�ुषसगँ 
अवैध यौन स�पक�  रहन गई गभ�धारण गरके� र पित 
िवदेशबाट फिक� एपिछ िनज पितसगँको स�ब�ध कायमै 
राखी सामािजक लोकल�जाबाट ब�ने उ�े�यले 
आ�नो गभ�बाट ज�मेको जातक (ब�चा) लाई मानु�  
परकेो असहज प�रि�थित र कारण तथा िनज �ितवादी 
२१ वष� उमेर अव�थाक� समेत देिखदँा िनजलाई 
अिभयोग माग दाबीअनसुार मािथ ठहरबेमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� देिखदँा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम  स�ु अदालतले 
१०( दश) वष� कैदको सजाय ह�न �य� भएको  रायको 
बदला ५ वष� मा� कैदको सजाय गन� �य� भएको 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको राय मनािसब देिखदँा 
िनज �ितवादी कृ�णकला राई (भजुेल) लाई मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� मा� कैदको 
सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख ९ गते रोज ५ शभुम् ।

६
स.का.म.ु�.�या.�ी  सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०६७-CI-१०५३, बाकँ� रकम 
असलुउपर ग�रपाउ,ँ गजे���साद राजभ�डारी िव. 
पि�मा�चल फाइना�स क�पनी िलिमटेड, बुटवल

िव� क�पनी ऐन, २०४८ को कानूनी 
�यव�थाअनसुार उ� उपदफा ऐनको दफा (१) र 
(२) को �ि�या पूरा गरी क�पनीले सरु�णमा राखेको 
िधतो िललाम िब�� गरी लेना रकम असलुउपर 
गन�स�ने र �य�तो िधतोबाट असलुउपर ह�न नसकेमा 
कबिुलयतनामाबमोिजम अन् जायजेथा वा स�पि�बाट 
ऋण असलुउपर गन� पाउने �यव�था गरकेो 
देिखयो । पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट फैसला ह�दँा 



9

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, जेठ - १

उ� �यव�थाअनकूुल नै भएको देिखन आयो । यस 
�यव�थाबाट िधतो रा�दाको अव�थामा मू�याङ्कन 
गरकेो रकमभ�दा कम रकममा िललाम िब�� गरपेिछ 
बाकँ�मा असलु गन� पाउने होइन भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर र पनुरावेदकको तफ� बाट िव�ान्  
अिधव�ाले िलएको िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

उपयु�� त�य, �यव�था र िववेिचत 
आधार �माणबाट ऋणीको सरु�णबापत राखेको 
ज�गा िललामबाट �.१,३१,२५०।– असलुउपर 
भएकोबाहेक बाकँ� �.१,५५,५९९।– तथा सोको 
�याजसमेत �ितवादीबाट वादीले भराई पाउने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित २०६७।२।२४ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ८ गते रोज ४ शभुम् ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, २०६७-CR-०३७३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. यादव �े�समेत

मतृकको शरीरमा टाउकोलगायत 
अनहुारसमेतमा पटक पटक �हार गरकेो भ�ने देिखए 
पिन शरीरको अ�य भागमा कुनै चोटपटक रहेको भ�ने 
देिखदँैन । �ितवादी यादव �े�ले उ� वारदात िनज 
ए�लैको कुटिपटको कारण भएको भनी अदालतमा 
अ�य सहअिभय�ुह�लाई पोल गन� सकेको 
पाइदँैन । ३-४ जना भई ह�या भएको अव�थामा 
अ�य �यि�ह�लाई पोल नगरी ह�याको सबै दािय�व 
�ितवादी यादव �े� आफँैले मा� िलनपुन�स�मको �प� 
कारण वादी प�बाट पेस ह�न सकेको पिन पाइदँैन । 
मतृक लासको Autopsy report मा म�ृयकुो कारण 
Blunt force craniocerebral (or head) injuries 
भनी खलुाएको समेतका त�य एवम् �माणह�बाट 

�ितवादीह� पा�देन शेपा�, अिभषेक लामा र राजेश 
प�रयारको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान 
खि�डत भइरहेको पाइने । 

फौजदारी म�ुामा ठोस �माणको अभावमा 
कसैलाई पिन अपराधी घोिषत गन� िम�दैन । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २५ अनसुार फौजदारी म�ुामा कसरु 
�मािणत गन� भार वादीप�मा नै रहेको छ । सोअनसुार 
�ितवादीह� पा�देन शेपा�, अिभषेक लामा र राजेश 
प�रयारको उ� वारदातमा के क�तो संल�नता रहेको 
िथयो भनी वादीप�बाट ठोस र त�यय�ु �माण पेस 
ह�न नसकेको अव�थामा िनज �ितवादीह�लाई जाहेरी 
दरखा�त र अिभयोगप�कै आधारमा अपराधी ठहर 
गन� िम�ने नदेिखने । 

��ततु म�ुामा �ितवादी यादव �े�ले 
मतृकलाई कुनै जोिखमी हितयार �योग गरी वा िवष 
खवुाई मारकेो भ�ने देिखदँैन । िनजको मतृकसगँ 
इवीलाग नभएको, मतृकलाई लकु� चोरी �हार 
गरकेो पिन नदिेखएको, �यान िलने मनसायसमेत 
नरही त�काल मतृकले यी �ितवादीलाई पानीमा 
धकेली िदएको कारण उठेको �रस था�न नसक� 
इ�ँाले �हार गदा� उ� वारदात घट्न गएको भ�ने 
देिखदँा उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार य�तो 
अव�थाको वारदातलाई आवेश�े�रत ह�या नै मा�नपुन� 
देिख�छ । तसथ� �ितवादी यादव �े�लाई 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� 
कैद सजाय गन� गरी स�ु अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न नसिकने ।  

मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था तथा 
�माणह�बाट �ितवादीह� पा�देन शेपा�, अिभषेक 
लामा र राजेश प�रयारलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने र �ितवादी यादव �े�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� 
कैद सजाय गन� गरी भएको स�ुको फैसला सदर गरी 
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पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६६।९।२१ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल जेठ २ गते रोज १ शभुम् ।  

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०७०-WO-०८८८, उ��ेषण / परमादशे, 
�ेम�साद िधतालसमेत िव. नेपाल िव�ुत्  �ािधकरण, 
के.का., र�नपाक� , काठमाड�समेत 

रोय�टीको Reimbursement गन� काय� 
िव�तु्  ऐन, २०४९ को दफा ११ को उ�लङ्घन हो 
भ�ने िनवेदकह�को िजिकर रहेको छ । सोको कानूनी 
�यव�था हेदा� दफा ११ रोय�टी बझुाउन ु पन�ः (१) 
अनमुितप� �ा� �यि�ले जलिव�त्ु को �यापा�रक 
उ�पादन स�ु गरकेो प�� वष�स�म �ितजिडत िकलोवाट 
वािष�क एकसय �पैया ँर �ित यिुनट (िकलोवाट घ�टा) 
सरदर िब�� मू�यको २ �ितशतका दरले नेपाल 
सरकारलाई रोय�टी बझुाउन ुपन�छ । (२) उपदफा (१) 
मा उि�लिखत अविधपिछ अनमुितप� �ा� �यि�ले 
�ित जिडत िकलोवाट वािष�क एक हजार �पैया ँ र 
�ित यिुनट (िकलोवाट घ�टा) सरदर िब�� मू�यको 
दश �ितशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोय�टी 
बझुाउन ुपन�छ भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । उ� दफा 
११ ले अनमुित �ा� �यि�को �पमा क�पनीलाई 
रोय�टी ितन� लगाउछँ जनु क�पनीले ितरी आएको 
छ । रोय�टी नै ितनु�  नपन� भ�ने िव�तु्  ख�रद स�झौतामा 
उ�लेख छैन । नेपाल सरकारलाई रोय�टी ितनु�  र 
नेपाल िव�तु्  �ािधकरणबाट Reimbursement 

िलन ुदईु फरक कुराह� ह�न् । स�झौता भइसकेपिछ 
�ािधकरणले Reimbursement गन� काय� करारीय 
दािय�व हो । िव�तु्  ख�रद स�झौताको धारा ७.१ 
करारीय िवषयव�त ुभएकोले िव�त्ु  ऐनको दफा ११ 
को िवपरीत नदिेखने ।

िव�तु्  ऐन, २०४९ को दफा ११ 
को �ावधानले न त क�पनीलाई रोय�टी 
Reimbursement गन� नेपाल िव�त्ु  �ािधकरणलाई 
रोक लगाएको छ, न यसरी गन� गरी स�झौता गन� 
�ितब�ध लगाएको छ । कानूनले �ितब�ध लगाएबाहेक 
प�ह�बीच सहमित भएबमोिजमका सत�ह� �वीकार 
गन� करारका प�ह� करार ऐनअनसुार �वत�� र स�म 
ह��छन् । िव�तु्  ऐनको दफा ११ का कुनै पिन �ावधानले 
िव�तु्  उ�पादन गन� क�पनीलाई रोय�टीको रकम 
Reimburse गन� नेपाल िव�त्ु  �ािधकरणलाई रोक 
लगाएको देिखदैँन । �रट िनवेदकले करार ऐन, २०५६ 
आइसकेको अव�थामा िकन परुानो करार ऐन, २०२३ 
को दफा ८(१)(ङ)(च) अ�तग�त बदर घोिषत ह�नपुन� 
करारको हो भनी खारजे भएको ऐन, समाती दाबी गनु�  
भएको हो खलुाउन सकेको पिन पाइदँैन । साथै िवश�ु 
प�ह�बीच भएको करारीय िवषयव�तलुाई चनुौती 
गन� करारका प�ह� नै नभएको �यि�ह� प� ह�न 
नस�ने करार कानूनको मा�य िस�ा�त रही आएको 
छ । २०५२ सालमा भएको आयोजनाको स�झौता 
यितका समयपिछ के कारणले बदर घोिषत गनु�पन� हो 
िनवेदकह�बाट ख�ुन सकेकोसमेत नदेिखने ।

त�कालीन �ी ५ को सरकार र क�पनीको 
बीचमा भएको िमित २०५२।१०।१ (१५ जनवरी 
१९९६) को आयोजना स�झौताको दफा १९ ले िव�तु्  
ख�रद स�झौतालाई आयोजना स�झौताको एउटा 
अंशको �पमा िलएको देिख�छ । िव�तु्  ऐन, २०४९ 
को दफा ३५ ले सोही ऐनमा अ�य दफाह�मा जेसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन सरकारलाई िव�तु् को 
उ�पादन, �सारण वा िवतरणको स�ब�धमा कुनै 
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�यि� वा सं�थासगँ स�झौता गरी सोही स�झौतामा 
लेिखएका सत�ह� अ�तग�त आयोजनाको उ�पादन, 
�सारण वा िवतरण गराउन स�ने अिधकार िदएको 
पाइ�छ । त�कालीन �ी ५ को सरकारले िव�त्ु  ऐन, 
२०४९ को दफा ३५ अ�तग�त �ा� अिधकारको �योग 
गरी क�पनीसगँ आयोजना स�झौता गरकेो र सोही 
स�झौताको एउटा अशंको �पमा रहने गरी क�पनी 
र नेपाल िव�तु्  �िधकरणको बीचमा िव�त्ु  ख�रद 
स�झौता भएको ह�दँा करार गन� हरके प�ले करारीय 
दािय�व ब�धनकारी �पमा प�रपालना गनु�पन� ।

PPA मा भएको Reimbursement को 
कारण नेपाल िव�तु्  �ािधकरणलाई आिथ�क भार 
थिपएको र सव�साधारण िव�तु्  उपभो�ा जनतालाई 
�यसको असर परकेो पिन देिखदैँन । कारण आयोजना 
BOOT (built, own, operate, transfer) �णालीमा 
िनमा�ण भई स�चालनमा रहेको पाइ�छ । BOOT 
�णालीअ�तग�त अनमुित �ा� �यि�ले आयोजनाको 
िनमा�ण गन�, आयोजनालाई आ�नो �वािम�वअ�तग�त 
तोिकएको अविधभर स�चालन गन� लगानी उठाउने 
तथा नाफा कमाउने र तोिकएको अविध समा� भएपिछ 
सरकारलाई ह�ता�तरण गन� ह�न आउछँ । आयोजना 
स�झौताको दफा ४.१ ले अनमुित िलएको ५० वष� 
पूरा भएपिछ सरकारलाई िबना श�ुक ह�ता�तरण गन� 
�यव�था पिन गरकेो नदिेखने ।

आयोजना स�झौता गदा� आयोजनाको 
िनि�त समयाविधिभ� ऋण लगानीकता�ह�को 
ऋणको सावँा तथा �याज भ�ुानी ह�ने र आयोजना 
अविधिभ� सेयरधनीह�ले लगानीको �ितफल 
उठाई स�ने गरी तयार भएको Financial Model 
को आधारमा ग�रने िनि�त अनमुान र िहसाबलाई 
म�यनजर गरी BOOT आयोजनाह� तयार 
ह��छन् । Royalty Reimbursement भनेको 
आयोजनाको Financial Assumptions बमोिजम 
नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण र क�पनीको बीचमा भएको 

करारीय सत� हो । य�ता केही Assumptions को 
आधारमा िव�तु्  ख�रद स�झौताका सत�ह�मा 
प�ह�को सहमित भएको भ�ने कुरा िव�तु्  ख�रद 
स�झौतामा नै उ�लेख छ । िव�तु्  ख�रद स�झौताको 
अनसूुची नं.६ को बुदँा १.५ मा “Royalties Payable 
by HPl  to HMGN are to be billed Separately 
and to be paid by NEA to HP१ in addition 
to the demand charge” भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । 

िव�तु्  ख�रद स�झौताको दफा १.१ ले 
अविधको प�रभाषा गद� िव�त्ु  ख�रद स�झौताको 
अविध �यवसाियक उ�पादन स�ु गरकेो िमितले 
२० वष�को ह�ने �यव�था गरकेो र दफा १६.१६ ले 
२० वष� पूरा भएपिछ आयोजनाको ५० �ितशत 
�वािम�व �.१।- मा नेपाल िव�त्ु  �ािधकरणलाई 
ह�ता�तरण गन� करारीय �यव�था गरकेो 
देिख�छ । HP1 ले आयोजनालाई २ चरणमा �ािधकरण 
र नेपाल सरकारलाई ह�ता�तरण  गनु�पन� करारीय 
�यव�था रहेको देिख�छ । पिहलो चरणमा �यापा�रक 
उ�पादन स�ु गरकेो िमितले २० वष�मा आयोजनाको 
आधा नेपाल िव�त्ु  �ािधकरणलाई र दो�ो चरणमा 
५० वष�पिछ पूर ै आयोजना नै नेपाल सरकारलाई 
ह�ता�तरण गनु�पद�छ । यसकारण िव�तु्  ख�रद 
स�झौता करार गन� स�म प�ह�बीच भएको स�झौता 
रहेको र नेपाल िव�तु्  �ािधकरण र िहमाल हाइ�ोपावर 
क�पनीबीच िव�तु्  उ�पादन र ह�ता�तरणस�ब�धी 
भएको स�झौता करारीय �कृितको रहेको पिु� ह�न 
आयो । रोय�टी सोधभना� ह�ने स�ब�धमा सोही 
स�झौतामा सत�ह� रहेको देिखयो । �रट िनवेदनमा माग 
ग�रएको िवषय नै करारीय �कृितको दिेखन आएकोले 
य�तो िवषयव�तसुगँ स�बि�धत म�ुा यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त िन�पण ह�न स�ने 
�कृितको नदिेखने ।

यसै म�ुाको त�यसगँ स�बि�धत 
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ने.का.प.२०५३ अङ्क ३ िन.नं.६१६९ प�ृ २८० 
मा �ितपािदत िस�ा�तमा �रट िनवेदनमा माग ग�रएको 
िवषयव�त ु नै करारीय दािय�वबाट िसज�ना भएको 
िवषयव�त ु देिखदँा यस अदालतको असाधारण 
अिधकार�े� आकिष�त ह�न नस�ने भनी �या�या 
भएको स�दभ�मा समेत िवश�ु करारीय दािय�वमा 
�रट�े� आकिष�त ह�ने भ�न िम�ने देिखएन ।

�रट िनवेदकले ��ततु िनवेदनप�मा 
िवप�ीह�बाट िव�त्ु  ऐन, २०४९ को दफा ११ र 
सािबक करार ऐन, २०२३ को दफा ८ को कानूनी 
�यव�थाको उ�लङ्घन गरकेाले आफू नेपाल िव�तु्  
�ािधकरणबाट िव�तु्  सेवा िलएको आम उपभो�ा 
भएकाले �रट िनवेदनमा उठाइएको िवषयव�तसुगँ 
आ�नो ताि�वक सरोकार र अथ�पूण� स�ब�ध रहेको भनी 
िजिकर िलनभुएको पाइ�छ । साव�जिनक सरोकारको 
िवषय िनिहत रहेको िववादमा ताि�वक सरोकार र 
साथ�क स�ब�ध भएका �यि�ले यस अदालतको 
असाधारण अिधकारअ�तग�त िनवेदन िदई उपचार �ा� 
गन� स�ने कुरा यस अदालतले राधे�याम अिधकारी 
िव�� मि��प�रषद ् सिचवालयसमेत (ने.का.प.२०४८ 
अङ्क १२ िन.नं.४४३० प.ृ८१०) लगायत िविभ�न 
म�ुामा िस�ा�त �ितपादन गरी �थािपत निजर 
भइसकेको छ । व�ततुः साव�जिनक हक वा सरोकारको 
िवषय भनी दाबी िलई आउदँा उ� िवषयमा िनवेदकको 
के कसरी साथ�क स�ब�ध र ताि�वक सरोकार रहेको 
भ�ने कुरा िनवेदकले नै पिु� गन� स�न ुपद�छ । ��ततु 
�रट िनवेदनमा िहमाल पावर िलिमटेड र नेपाल िव�तु्  
�ािधकरणबीच भएको िव�तु्  ख�रद स�झौतामा 
उ�लेख भएको सत�उपर �रट िनवेदकको के कसरी 
साथ�क स�ब�ध र ताि�वक सरोकार रहेको छ भ�ने 
कुरा त�यपरक �पमा िनवेदकले दखेाउन सकेको 
देिखदँैन । केवल नेपाल िव�त्ु  �ािधकरणबाट 
िव�तु्  सेवा उपभोग गन� उपभो�ाको हैिसयतमा �रट 
िनवेदकको साथ�क स�ब�ध एवम् सरोकार रहेको मा�न 

िम�दैन । �यसका अित�र� उपय�ु िव�त्ु  ख�रद 
स�झौताबाट �रट िनवेदकको संिवधान �द� के कुन 
मौिलक हकमा के कसरी आघात पारकेो भ�ने कुरा पिन 
�रट िनवेदकले पिु� गराउन सकेको नदेिखने ।

अक�तफ�   नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण र 
िहमाल पावर िलिमटेडबीच िमित २०५२।१०।१ 
मा िव�तु्  ख�रद स�झौता भएको दिेख�छ । उ� 
स�झौता सोही िमितबाट �ार�भ भएकोमा स�झौता 
भएको क�रब १९ वष�पिछ उ� स�झौतामा उ�लेख 
भएको सत�लाई चनुौती िदई िमित २०७१।३।३ मा 
��ततु �रट िनवेदन यस अदालतमा दायर भएको 
देिख�छ । व�ततुः िवल�बस�ब�धी िस�ा�तबमोिजम 
यित िवल�व गरी दायर भएको िवषयमा अदालतले म�त 
गन�स�ने अव�था नह�ने ह�दँा �रट िनवेदकले ��ततु �रट 
िनवेदनमा चनुौित िदएको िवषयको औिच�यतफ�  थप 
�वेश ग�ररहन ुपन� अव�था नह�ने ।

तसथ� उपयु�� आधार कारण र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा िव�त्ु  ऐन, २०४९ 
िवपरीत िव�तु्  ख�रद स�झौता भएको नदिेखएको, 
िवश�ु करारीय दािय�वमा �रट�े� आकिष�त ह�ने 
अव�थासमेत नभएको र उ� िवषयउपर �रट 
िनवेदकको साथ�क स�ब�ध र ताि�वक सरोकारसमेत 
नदिेखएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने 
अव�था देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७२ साल चैत २४ गते रोज ४ शभुम् ।  

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०७०-WO-०४०३, उ��ेषण / परमादेश, 
तुलसी िसंखडा िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४६ को दफा १०४ मा लामो बाटोमा यातायात 
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सेवा स�चालन गन� या�ीबाहक साव�जिनक सवारीमा 
कि�तमा २ वटा चालक अिनवाय��पमा राखी 
��येक छ घ�टापिछ पालैपालोसगँ सवारी चलाउन 
लगाउने कत��य यातायात सेवा स�चालन गन� 
�यव�थापक वा सवारी धनीको ह�नेछ भ�ने �यव�था 
छ । उपयु�� �यव�थाअनसुार या�ीबाहक साव�जिनक 
सवारी स�चालनमा मूलतः या�ीको सरु�ा एवम् 
िनधा��रत समयमा ग�त�य �थानमा परु ्याउने काय� 
मह�वका साथ हेनु�पन� देिख�छ । �यस काय�का लािग 
िनयिमत�पमा सवारी जाचँ गरी लामो दूरीका सवारी 
साधनलाई अझ बढी भरपद� र सरुि�त बनाउन ुपन� 
र सरल सलुभ एवम् सरुि�त ढंगबाट सेवा �वाह 
गन� सवारी चालकको पालो फेनु�पन� �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उ� ऐनमा या�हु�लाई सिुवधा िदनका लािग 
��येक ६ घ�टामा सवारी चालकले पालो फेनु�पन� �यव�था 
छ । य�तो कानूनी �यव�थाको मूल मम� नै या�ीबाहक 
सवारी साधनमा या�ा गन� या�ीको िजउधनको 
सरु�ाका लािग सवारी धनी र यातायात �यवसायीह� 
सजग र सवंेदनशील ह�नपुन� । 

यी सबै कानूनी �यव�थाको पालना गनु�  
यातायात सेवा स�चालन गन� ��येक �यव�थापक वा 
सवारी धनीको कत��य हो । िनर�तर लामो समयस�म 
एउटै �कृितको काय� ग�ररहदँा चालकह�लाई 
शारी�रक�पबाट अ�व�थता कायम ह�नस�ने अनमुान 
गरी कानूनले उपयु�� सिुवधा या�हु�का हकमा समेत 
िवचार गरी लामो दूरीको स�ब�धमा ऐ. ऐनको १०४ 
मा अित�र� सेवाको कानूनी �यव�था ग�रएको पाइने ।

सडक दघु�टना ह�न निदन िव�मान ऐन 
कानूनमा भएका कानूनी �यव�थाको प�रपालना 
�भावकारी�पबाट ह�न आव�यक दिेख�छ । कानून 
आफँैमा काया��वयन ह�न स�दनै कानून काया��वयन 
गन� �यससगँ स�बि�धत िनकाय िज�मेवार र सि�य ह�न ु
ज�री ह��छ । ऐनमा समावेश ग�रएका �यव�थाले मा� 
सडक दघु�टना �यूनीकरण गन� होइन । �यो �यव�थालाई 

अिनवाय��पले काया��वयनमा �याउन ज�री छ । 
सवारी दघु�टना कम गन�, सव�साधारण जनतालाई 
सरल एवम् सलुभ ढंगबाट यातायात सिुवधा उपल�ध 
गराउन, यातायात सेवालाई स�ुढ, स�म र �भावकारी 
बनाई जनताले सरल र सरुि�त�पमा या�ा गन� पाउने 
हकको ��याभूितका लािग कानूनी �यव�था ग�रएको 
ह��छ । कानूनमा �यव�था भएका �ावधानह�लाई 
कडाईको साथ पालन ग�रए िनि�त�पमा स�भािवत 
सडक दघु�टनाह�मा �यूनीकरण ह�न जाने । 

�चिलत कानूनको प�रपालना गराई 
नाग�रकका संिवधानमा �द� बा�ँन पाउने हक 
अिधकारको स�मान, संर�ण एवम् �व��न गन� दािय�व 
रा�यको हो यस काय�का लािग िविभ�न िनकायह�को 
गठन ग�रएको ह��छ । यातयात �यवसायलाई 
समिुचत�पमा स�चालन र िनयमन गन�का लािग गठन 
ग�रएका िनकायले साव�जिनक सवारी साधनमा या�ा 
गन� ��येक या�ीले सरुि�त तवरले या�ा गरी ग�त�यमा 
सरुि�त�पमा प�ुन पाउने गरी �यि�को हकको स�मान 
गनु�  स�बि�धत िनकायको कानूनी कत��य ह�न जाने ।

कानूनले िनधा�रण गरकेो मापद�डबमोिजमको 
सेवा �ा� गनु�  र �ा� सेवा सरुि�त भएको अनभूुित गनु�  
सिंवधानअनसुार ��येक नाग�रकको संवैधािनक हकको 
�पमा रहेको देिख�छ । लामोदूरीका सवारी साधन 
स�चालन स�ब�धमा सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐनले िनधा�रण गरकेो मापद�ड पूरा नगरी �य�ता 
सवारी साधन स�चालन गनु�  उपभो�ािहतको िवपरीत 
ह�नकुा अि��र� कानूनबमोिजम द�डनीयसमेत ह�ने 
देिख�छ । उपभो�ाह�ले सरल र िनभ�यका साथ 
िलन पाउने सेवा मािथको लापरवाही गन� पाउने छुट 
सिंवधान एवम् �चिलत कानूनले िदएको पाइदँनै । 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १०४ को कानूनी �यव�था बा�या�मक रहेको 
देिख�छ । उ� �यव�था प�रपालना गन� सिकने 
वा नसिकने भनी अथ� गन� िम�नेसमेत देिखदँैन । 
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लामो दूरीका सवारी साधनमा या�ा गन� या�ीको 
िजउधनको सरु�ा कायम रहोस् भनी िवधाियकाले 
उ� �ावधानलाई बा�या�मक �कृितको बनाएको 
अव�थामा ऐनको �ावधान लागू नगन� गरी सवारी 
साधन स�चालन गन� िम�ने दिेखदँैन । दफा १०४ को 
उ� �यव�था पालना नगरी सवारी साधन स�चालन 
गरमेा सजायको भागीदार ह�नपुन� ।

�म ऐन, २०४८ को  दफा ८ मा दैिनक आठ 
घ�टाभ�दा बढी �म िलन िनषेध ग�रएको छ । उ� 
कानूनी �ावधानबाट समेत कुनै पिन सवारी चालकलाई 
सो अविधभ�दा बढी काममा लगाउन निम�ने 
देिख�छ । सवारी धनी र यातायात �यवसायीह�का बीच 
भइरहेको अ�व�थकर �ित�पधा�ले एकातफ�  सवारी 
चालकले कानूनले िनधा�रण गरकेो समयाविधभ�दा 
बढी काम गनु�  प�ररहेको देिख�छ भने अक�तफ�  
लामो दूरीको सवारी साधनको या�ा िदनानिुदन बढी 
जोिखमपूण� एवम् लापरवाही पूण� भइरहेकोले यातायात 
सेवा स�चालन गन� �यव�थापक वा सवारी धनीले 
�यसतफ�  िवशेष�पमा �यान िदनपुन� । 

िव�का िवकिसत मलुकुमा समेत सडक 
दघु�टना नभएका हैनन् तथािप ती मलुकुह�ले दघु�टना 
�यूिनकरण गन� सडकको संरचनामा सधुार, सवारी 
चेक जाचँमा कडाई, द�य र कुसल सवारी चालक 
एवम् एकजना सवारी चालकले एक पटकमा �यूनतम 
दूरीस�म सवारी चलाउने �यव�था गरी मानवीय 
ग�तीबाट ह�ने सवारी दघु�टना �वतः �यूनीकरण ह�ने 
उपाय अवल�बन गरकेो अ�ययनबाट दिेखने । 

व�ततु सडक दघु�टनालाई �यिुनकरण गन� 
आव�यक छ । या�मुािथ ह�नै नपन� दघु�टना भई मानवीय 
�ित प�ुनभु�दा �य�ता दघु�टना ह�नस�ने कारणह�को 
पिहचान गरी समयमै रोकथाम गनु�  उपय�ु ह��छ । 
यसका िन�ती सडकमा िहड्ँने या�कुो चाप, काया�लय 
समयका साथै िव�ालय समय र कुन समयमा 
चाडपव�को िभडभाड ह�ने गद�छ �यसको अ�ययन गरी 

उ� समयमा सचेत गराउने काय� गनु�  आव�यक ह�न 
जाने ।

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा ८९ ले जाचँपास गराउनपुन�ः (१) कुनैपिन 
साव�जिनक सवारीको बाटो इजाजत प� िलन यस 
ऐनबमोिजम �य�तो सवारीको जाचँपास गराएको 
ह�नपुछ�  । (२) उपदफा (१) बमोिजम जाचँपास नगराई 
कुनै पिन साव�जिनक सवारीको लागी बाटो इजाजतप� 
िदइने छैन भनी ग�रएको बा�या�मक �यव�थाअन�ुप 
सवारी साधनको स�चालन तथा िनयमन च�ुत, 
द�ु�त र �भावकारी�पमा गन� ज�री छ । यसरी 
नाग�रकको िजउधनको सरु�ाको ��याभूित गन� �यान 
िदनपुन� कुरा के हो भने कानून र िनयमको पालना जो 
कोिहले पिन गनु�पद�छ । जनु �यवहा�रक�पमा भएको 
पाइदँैन । यसको मतलब कानूनको प�रधीभ�दा 
बािहर नगई कानूनको अ�रस�पमा पालना गन� हो 
भने दघु�टनामा �यूनीकरण ह�ने िनि�त छ । तसथ� 
मािथ उि�लिखत िववेचना र िव�ेषणका आधारमा 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
२(र), ६ र १०४ मा भएको बा�या�मक �यव�थालाई 
�भावकारी�पमा काया��वयन गनु�  गराउन ुिवप�ीह�को 
कानूनी कत��य ह�न जाने ।  

सवारी दघु�टना �यूनीकरणका लािग 
सरकारका सरोकारवाला िनकायह�बाट �चिलत ऐन 
कानूनको काया��वयनतफ�  अ�सरता दखेाए तापिन 
वा�तिवक�पमा सवारी दघु�टनामा कमी आएको भने 
पाइदँैन । पिछ�ला समयमा बढ्दै गएका शङ्ृखलाब� 
दघु�टनाबाट सवारी सरु�ामा भयावह ि�थित देिखन 
आएको छ । िनर�तर�पमा भएका या�बुाहक बसह�को 
दघु�टनाबाट आम जनतामा या�बुाहक साधनबाट या�ा 
गदा� मन� बा�ँने िनि�त नभएको, जनु दघु�टनालाई 
सहज िनय��ण गरी या�हु�को जनधनको सरु�ा 
गन� सिकने िथयो �य�तो नह�नपुन� दघु�टना वा�तवमा 
�मताभ�दा बढी या� ु बसमा रा�ने, भि�कएको वा 
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िपच नभएको बाटोमा �यानै नपरु ्याई ती� गितमा 
गडुाउने, बस र बाहनको समय समयमा मम�त नगरी 
खराब अव�थामा जबरज�ती स�चालन गन�, सामा�य 
लेखपढस�म नगरकेा र द�ता (तािलम) नभएका 
जोकोही चालकलाई �यून वेतनमा राखी सवारी 
स�चालन गन� ज�ता �िुट म�ुय�पमा दघु�टनाका 
कारण बनेका छन् । यसका अित�र� बेमौसममा 
ग�रने अ�यवि�थत िनमा�ण, वैकि�पक उपायिबना 
ग�रने पूवा�धार सधुार, कमजोर �ािफक �यव�थापन, 
�भावकारी अनगुमनको अभाव, सवारी धनी र 
�यव�थापकबीचको अ�व�थकर �ित�पधा�, सवारी 
जाचँ पो� (Vehicle fitness center) को अभाव 
ज�ता िविवध कारण नै सवारी दघु�टनाका कारक रहेका   
छन् । यसको बेलैमा �यव�थापन नगन� हो भने जनताले 
झन् दघु�टनाको ि�थित �यहोनु�  पन� र या�ा झन् 
जोिखमपूण� ह�न जाने । हरके सवारी साधनको भारवहन 
�मता र उमेर हद तोिकएको ह��छ । तथािप भारवहन 
�मताभ�दा बढी सामान र या� ु राखी अ�यवि�थत 
बाटोमा ती� गितमा सवारी स�चालन भएको 
देिख�छ । थो�ा र जाचँपास िबनाका सवारीसाधन 
सडकमा िनवा�ध�पमा गिुडरहेका ह��छन् । यसको 
�यव�थापन गनु�  अ�य�त ज�री देिख�छ । नाग�रकले 
सहज�पमा या�ा गन� पाउने वातावरण िसज�ना 
नभएस�म य�तो भयावहको ि�थित कायमै रहने 
देिख�छ । यसका लािग सडक िडजाइनदेिख कामदार 
र या�कुो सरु�ास�मका सम� �े� समेट्ने गरी भएको 
कानूनी �यव�थालाई �वल�पमा काया��वयन गनु�  
अितआव�यक देिखएको छ । सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को �भावकारी काया��वयनका 
लािग गहृम��ालय, भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
�यव�था म��ालय, �हरी �धान काया�लय, राि��य 
यातायात �यवसायी महासंघ, सवारी चालक संघ 
र उपभो�ाम�येबाट नाग�रक समाजसमेतको 
�ितिनिध�व ह�ने गरी सिमित गठन गरी सवारी सरु�ा 

स�ब�धमा छलफल गराई सवारी तथा यातायात 
�यव�थास�ब�धी ऐन र िनयमावलीले लामो दूरीका 
साव�जिनक सवारी साधन स�चालन स�ब�धमा ऐनको 
दफा १०४ मा भएको कानूनी �यव�था र िनधा�रण 
गरकेा अ�य मापद�डह� �भावकारी�पमा काया��वयन 
गन� गराउनेतफ�  त�काल पहल गनु�  भनी नेपाल सरकार 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात �यव�था म��ालय र 
�हरी �धान काया�लयको नाममा परमादशे जारी ह�ने । 

साव�जिनक पदािधकारीह� र 
सरोकारवालाह� सबैले साव�भौम स�प�न 
�यव�थािपकाले बनाएका यसस�ब�धी िवशेषत: सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा २ र 
१०४ ले �यव�था गरकेा कानूनी दािय�वको अ�रश: 
पालना र काया��वयन गन� कत��य िवप�ीह�को रहे 
भए तापिन सोको अलावा यो िनद�शना�मक आदेश 
िवप�ीह�का नाउमँा जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल चैत २४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-CI-१०२२, िखचोला मेटाई घर 
भ�काई चलन चलाई पाऊँ, मोह�मद सिफ वागवान, 
िव. छोटेलाल वागवान 

पनुरावेदन िजिकरका स�दभ�मा �थमतः यी 
पनुरावेदक �ितवादी र वादीह�का बीच स�प�न स�ु 
िमिसल संल�न ब�डाप� अवलोकन गन� सा�दिभ�क 
देिखयो । वादी �ितवादीह� बीच र.नं. ७३५२ िमित 
२०५१।३।३१ मा पा�रत ब�डाप�मा िक.नं. १३६ 
को दि�णतफ� को ४ मीटर ज�गा सबै अिंशयार चार ै
भाइले बाटोको �पमा �योग गन� र सो ठाउमँा कसैले 
सरंचना िनमा�ण गन� नपाउने भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । सािबक िक.नं.१३६ बाट िकताकाट भई 
��यथ� वादीको िक.नं. ८३७ र पनुरावेदक �ितवादीको 
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िक.नं. ८३९ र ८४० कायम भएको त�यमा िववाद 
देिखदँैन । अदालतबाट भई आएको न�सा मच�ुकाको 
न.नं. १० बाटोको �पमा �योग गन� भिनएको ज�गा हाल 
वादीका नाउ ँ दता�को िक.नं. ८३७ को न�सािभ�कै 
िववािदत ज�गा भएको भ�ने िमिसल संल�न िमित 
२०६३।२।१२ को न�सा मचु�ुकाबाट देिख�छ । न.नं. 
११ को िववािदत ज�गासमेत वादीको िक.नं.८३७ 
म�येकै भई �ितवादीको भोगचलनमा रहेको भ�ने भई 
आएको न�सा मचु�ुकाबाट देिख�छ । उ� ज�गाको 
सव� न�साको �व�प र �कृितबाट समेत िववािदत 
बाटोको ज�गा ��यथ� वादीकै ज�गाअ�तग�तको दिेखन 
आउने । 

अतः उि�लिखत त�य, आधार र 
�माणसमेतबाट दाबीको िक.नं. ८३७ तथा िमित 
२०६३।२।१२ को न�सा मचु�ुकाको न.नं. १० र न.नं. 
११ को ४ मीटर बाटोको ज�गामा पन� गरी �ितवादीले 
उ� ज�गा िखचोला गरी घर िनमा�ण गरकेो ठहरी सो 
घरसमेत भ�काई िखचोला मेटाउने र १ मीटरस�म 
मा� बाटो कायम गन� ठहर गरकेो हदस�म स�ु बाकेँ 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०६३।१२।७ को 
फैसला केही उ�टी ह�ने गरी वादी दाबीको िक.नं. ८३७ 
न.नं.१० र ११को ४ िमटर बाटोमा पन� गरी पनुरावेदक 
�ितवादीले िनमा�ण गरकेो घर भ�काई वादीले 
चलनसमेत चलाई पाउने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जबाट िमित २०६७।१।२७ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृत:  िदलीपराज प�त
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल फागनु १७ गते रोज २ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-१६७९, स�ब�ध िव�छेद, 
सुर�े�बहादुर �े� िव. इि�दरा �े� सु�दास 

आ�नो पितलाई िवनाकारण आरोप लगाई 
व�ृ उमेरमा आएर स�ब�ध िव�छेद ग�रपाउ ँ भनी 
यी ��यथ� वादीले उजरुी िदइरहन ु पन� कुनै कारण 
नह�नाको साथै ��ततु स�ब�ध िव�छेद म�ुामा ��यथ� 
वादीले अंशको दाबी निलने भने पिन वादी आयसु 
�े� भएको अंश म�ुामा तीनैजना वादी �ितवादीह� 
बीच पोखराि�थत सरु�े�बहादरु �े�का नामको ज�गा 
र काठमाड� कुले�रि�थत इि�दरा �े�को नामको 
घरज�गामा अंश भाग ला�ने ठहर फैसला भएको र यी 
वादी �ितवादीह� प� िवप� भई लगाउको अ�य गाली 
बेइ�जती, िकत� म�ुासमेत परकेो देिखएको अव�थामा 
�वभािवक�पमा यी वादी �ितवादीबीच समुधरु दा�प�य 
स�ब�ध कायम रहन स�ने अव�था नदेिखएकाले यस 
अदालतबाट िमित २०७१/१२/१३ मा म�ुा दोहोर ्याई 
हेन� िन�सा �दान गदा� िलइएको आधार र �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� पनुरावेदक �ितवादीको र ��यथ� 
वादीको बीचमा बैमन�यता कटुता उ�प�न भई शारी�रक 
मानिसक िपडासमेत परु ्याउने भनी वादीका सा�ीले 
गरकेो बकप�,  एकासगोलमा बसी जीवन गजुारा ह�न 
नस�ने भनी अलग ब�दै आएका यी वादी �ितवादीको 
बीचमा लो�ने �वा�नीको नाता कायम राखी रा�न ु
भ�दा स�ब�ध िव�छेद गरी ब�न ु नै मनािसब देिखन 
आएकाले मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको १(२) नं. 
बमोिजम लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद गनु�  नै 
उपय�ु ह�ने भएकाले पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अत: उि�लिखत त�य, आधार, कारण, 
�माण एवम् िववेचनासमेतको आधारमा ��ततु 
म�ुामा पनुरावेदक र ��यथ� वादी �ितवादीबीचको 
लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठहर ्याई स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६६/१०/२१ 
मा भएको फैसलालाई सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन 
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अदालत, पाटनबाट िमित २०६८/१२/१६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: िव�म �धान
इित संवत् २०७२ साल पसु २९ गते रोज ४ मा शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश शमा� 
पौडेल, ०६७-CR-०९५५, ��ाचार, िकशोरकुमार 
�े� िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीको पशपुित 
इ�टर�ाइजेजको ऋण स�ब�धमा आ�नो कुनै संल�नता 
नभएको र गोदामको सामान पिन आफूले िहनािमना 
नगरकेो । ि�कोण �ा.िल.को खातामा ज�मा भएको 
ऋण रकम दाजकुो िनद�शनबमोिजम नगे��को नाममा 
चेक काटेको हो । आफूले ऋण िलने िदनेस�ब�धी 
कुनै कसरु अपराध गरकेो छैन भ�ने पनुरावेदक 
िकशोरकुमार �े�को पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार 
गदा� ि�कोण �ेडस�को स�चालकको नाताले ब�कबाट 
ऋण िलने तीनैजना दाजभुाइ �ितवादीह�ले सामान 
िधतो राखी िलएको ऋण च�ुा नभएस�म िधतोबापत 
रािखएको सामानको सरु�ा िनज �ितवादीह�ले नै 
गनु�पन� दािय�व ह�ने । 

गोदाममा रहेका सामानह� को-कसको 
संल�नतामा गायब भएका ह�न् भ�नेतफ�  हेदा� 
ऋणीह�म�ये शरदबहादरु �े�ले गोदामको सामान 
िकशोरले िब�� गरकेो भनी र अक� �ितवादी ऋणी 
रमेश कुमार �े�ले सबै गोदामको रखेदेख सामान 
�याउने लैजाने काम िकशोरले नै गन� ह�दँा िनजले 
नै िहनािमना गरकेो ह�नपुद�छ भ�ने र यी �ितवादी 
ऋणी िकशोरकुमार �े�ले दाज ु शरदबहादरु �े�को 
िनद�शनबमोिजम सामान लगेको भनी िधतो रािखएको 
गोदामको सामान िहनािमना गरकेो कुरामा एकआपसमा 
कसरु गरकेो पोल गरी गोदाममा िधतो राखेको सामान 

िनकालेको त�यमा यी �ितवादीले अदालतमा समेत 
�वीकार गरी बयान गरकेो देिखएको अव�थामा 
िधतोबापत रािखएको सामान िहनािमना गन� काय�मा 
��ततु म�ुाका पनुरावेदक �ितवादी िकशोरकुमार 
�े�को समेत संल�नता रहे भएको त�यलाई अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

ऋण िलदँाको सत� अथा�त् कजा� तमसकु 
सत�अनसुार सोको िज�मेवारी ऋण िलने �यि�ह�ले नै 
िलनपुन� ह��छ । दवैी �कोप, भिवत�य वा काबबुािहरको 
कारणबाट उ�प�न प�रि�थित नभई यी �ितवादीको 
ब�कलाई ऋण नितन� दूिषत मनसायबाट सामान 
िहनािमना गरी ब�कको लगानी डुबाउने काय� गरकेो 
देिखदँा �य�तो काय� कसरुज�य काय� होइन भ�न िम�ने 
देिखदँनै । िलएको कजा� नितरी थप कजा� िलदँै गएको 
र िलएको कजा� नितन� मनसायले ऋणीह� तीनैजना 
दाजभुाइ एक आपसमा िमली ब�कलाई नो�सानी 
र आफूह�लाई आिथ�क लाभ ह�ने गरी कजा�बापत 
िधतोमा रहेको गोदामको सामान गायब पारी िहनािमना 
गरकेो िनजह�को उ� काय� दूिषत मनसायबाट भएको 
��ट�पमा देिखन आउने ।
 पनुरावेदक �ितवादीले आफूसमेत सलं�न 
भई ि�कोण �ेडस� �ा.िल. को नाममा कजा� िलई कजा� 
रकम बझुाउनेसमेत गरकेो भनी ऋण िलएको कुरामा 
सािबत रही अदालतमा बयान गनु�का साथै कजा�बापत 
रािखएको िधतो िनज �ितवादीसमेतको सरु�णमा 
रहेकोमा उ� िधतोबापत रािखएको सामान पिहले जनु 
अव�थामा रािखएको िथयो पिछ सोही अव�थामा नरही 
गायब भएको देिख�छ भने अक�तफ�  यी पनुरावेदक 
�ितवादीले आफू ��ततु म�ुाको कसरुमा िनद�ष रहेको 
भ�ने कुनै त�यय�ु र भरपद� �माण पेस गन� नसकेको 
अव�थामा पनुरावेदक �ितवादीले आफू िनद�ष 
भएको भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।
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 अतः उि�लिखत त�य एवम् िववेचनासमेतको 
आधारमा यी �ितवादी िकशोरकुमार �े�ले आरोिपत 
कसरु गरकेो �मािणत ह�न आएकोले िनजलाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम �. ८१,४५,२०६।३९ ज�रवाना 
ह�ने र सोको िबगोसमेत भराई पाउने ठहर ्याई स�ु 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०५५।७।१७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल पसु ६ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CI-०५७६, ०६९-CI-०६८७ 
र ०६९-CI-०६८९, अशं दता� चलन, आयुस �े� 
िव. इि�दरा �े� सु�दाससमेत, सुर�े�बहादुर �े� िव. 
आयुस �े�, इि�दरा �े� सु�दास िव.आयुस �े�

�ितवादी इि�दरा �े� स�ुदासले आ�नो 
आमाबाट दान बकस पाएको िज�ला मोरङ लेटाङ्ग 
गा.िव.स. वडा.नं. २(घ) िक.नं. १० को �े�फल १-४-
१२ ज�गाबाट २ भागको १ भाग पाउने गरी स�ु िज�ला 
अदालतले गरकेो फैसला यथावत् कायम ह�नपुन� भने 
वादीको पनुरावेदन िजिकर र सो ज�गाबाट मैले पिन 
अंश पाउन ुपन� हो भ�ने �ितवादी सरु�े�बहादरु �े�को 
पनुरावेदन िजिकर रहेकोमा मलुकु� ऐन, अशंब�डाको 
महलको १८ नं. मा भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम 
जो कोहीबाट पिन िनजी तवरले दान वा बकस पाएको 
स�पि� वा �ी अंश धनको ५ नं. बमोिजम पाएको 
स�पि�मा अ�को ब�डा नलागी िनजी ठहन� ।

�ितवादी इि�दरा �े� स�ुदासका नाममा 
रहेको काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १४ को 
िक.नं. १२० को ०-४-२-० ज�गा र सोमा बनेको 

२ तले प�क� घरमा वादी �ितवादीह� तीनैजनाको 
बराबर अशंहक लािग सोबाट नरमगरम िमलाई 
वादीले अंशबापत ३ भागको १ भाग तथा �ितवादी 
सरु�े�बहादरु �े�को नाउ ँ दता�को का�क� िज�ला 
पोखरा उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ को िक.नं. ७२७ 
को ०-५-२-० ज�गाबाट पिन वादीले ३ भागको १ भाग 
अंश पाउने ठहर ्याएको सो हदस�मको स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला मनािसब देिखएको र �ितवादी 
इि�दरा �े� स�ुदासले आ�नो आमाबाट हालैको 
बकसप�बाट �ा� मोरङ िज�ला लेटाङ्ग गा.िव.स. 
वडा नं.२ (घ) िक.नं. १० को ज.िव.�े.फ. १-४-१२ 
ज�गामा �ितवादी इि�दरा �े�को मा� एकलौटी हक 
कायम ह�ने ठहरी वादी आयसु �े� तथा �ितवादी 
सरु�े�बहादरु �े�को अशं हक नला�नेमा वादी आयसु 
�े�ले २ भागको १ भाग अंश छुट्याई िलन पाउने 
ठहर ्याएको सो हदस�म स�ुको फैसला निमलेकोले 
केही उ�टी गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

अत: उि�लिखत त�य, आधार, �माण तथा 
िववेचनासमेतको आधारमा स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६६/१०/२१ मा भएको फैसला 
केही उ�टी भई िज�ला मोरङ लेटाङ गा.िव.स.वडा 
नं. २(घ) िक.नं. १० को ज�गा िवगाहा १-४-१२ बाट 
आधा अशं पाउने ठहर ्याएको हदस�म निमलेकोले 
सोमा वादीसमेतको अंश भाग नलागी �ितवादी इि�दरा 
�े� स�ुदासले एकलौटी गन� पाउने र सोबाहेक अ�य 
स�पि�मा ब�डा ला�ने गरी स�ु अदालतबाट भएको 
फैसला सदर कायम ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६८/१२/१६ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यरु: िव�म �धान
इित संवत् २०७२ साल पसु २९ गते रोज ४ मा शभुम् ।
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इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-CR-०१३६ र ०६९-CR-
०१९२, कत��य �यान, पकबहादुर थापा िव. नेपाल 
सरकार, रामबहादुर िव.क. िव. नेपाल सरकार

�ितवादी रामबहादरु िव.क. आफू कसरुमा 
सािबत भई अका� �ितवादी पकबहादरु थापालाई 
पोल गरकेोमा पकबहादरुले उ� पोललाई खि�डत 
ह�ने कुनै �माण पेस गन� सकेको देिखदँैन । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २७ को उपदफा (१) मा भएको 
कानूनी �यव�थाबमोिजम आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
वा छुट पाउनको लािग �ितवादीले वारदात�थलमा 
नभई अ�य� रहेको पिु� गनु�पद�छ । ��ततु म�ुामा 
�ितवादीह�ले स�जयलाई साथैमा िलई �ितवादी 
रामबहादरुको कोठामा �याई �ितवादी पकबहादरु 
थापाले मतृक संजय िव.क. लाई समाती िदई सहयोग 
गरी �ितवादी रामबहादरु िव.क. ले खकुुरीले एकपटक 
हानी लात म�ुकाले िहका�ई मारकेो र दवैुजना भई 
लासलाई फालेको ह�दँा दवैु �ितवादीह�को संल�नता 
रहेको पिु� ह�न आएको ह�दँा �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर ्याई सजाय गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब दिेखन 
आउने ।

मािथ िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
मोटे माइला भ�ने रामबहादरु िव.क.लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत र अका� �ितवादी पकबहादरु थापालाई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(४) नं. बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको स�ु �या�दी िज�ला 

अदालतको फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत, 
बागलङुबाट िमित ०६८।९।१८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

मतृक संजय िव.क. र �ितवादीह�बीच पूव� 
�रसइवी झगडा रहेको नदेिखएको, र�सीको नसामा 
रहेका �ितवादी रामबहादरु िव.क. सगँ फिन�चरका 
औजारको मू�य स�ब�धमा िववाद भई आवेशमा 
आई �हार गदा� मतृकको म�ृय ुभएको वारदात ह�दँाको 
प�रि�थितसमेतलाई �ि�गत गदा� �ितवादीह�लाई 
उपयु��ानसुार सजाय गदा� चक� पन�जाने ह�दँा 
िनजह�लाई कैद वष� १५(प��) को सजाय गदा� 
�याियक �ि�ले अपराध र सजायमा स�तलुन ह�नजाने 
देिखएकोले मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
�ितवादीह�लाई जनही १५(प��) वष� कैद सजाय 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल जेठ २५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७२-CR-०८५८, ��ाचार 
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. �बीकुमारी 
ितवारीसमेत 

बे�ज ुरकम िव�ालयका तफ� बाट दािखला गर े
पिन ��ाचारज�य फौजदारी दािय�वबाट �ितवादीले 
सफाइ पाउन ु ह�दैँन भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार गनु�पन� 
देिखयो । कुनै रकमको अङ्क बे�ज ु भएको वा सो 
��ाचार भएको भ�ने यी दईु अव�था फरकफरक 
ह��छ । ह�दैँ नभएको िव�ालय छ भनी रकम िलएको 
अव�था पिन छैन । एक पटक स�चालनमा रहेको 
िव�ालय िविभ�न कारणवश ब�द ह�न पिन स�छ । एक 
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पटक स�चालनमा आइसकेको िव�ालयका स�दभ�मा 
मासी खाने कुनै बद ्िनयत नराखी ग�रएको खच�लाई 
िश�ा काया�लयले नै बे�ज ु रकम मानी फछ् य�ट गन� 
प� लेखेको अव�था छ । यसरी बे�ज ुिवषयको त�यमा 
��ाचारज�य कसरु भयो भ�न ु�यायोिचत नह�ने । 

बे�ज ु ��ाचारज�य ह�न पिन स�छ नह�न 
पिन स�छ । बे�ज ु ह�नासाथ �यो ��ाचारज�य ह�नै 
पछ�  भ�ने होइन । सबै बे�ज ु ��ाचारज�य ह�दँनै । 
��ाचारज�य कसरु कायम ह�न सरकारलाई गैरकानूनी 
हािन नो�सानी र �ितवादीलाई गैरकानूनी लाभ भएको 
ह�नपुन� । 

��ाचारको कसरु �थािपत ह�न सरकारी 
रकम बद ्िनयत त�रकाले दूिषत मनसायबाट खच� 
गरी हािन नो�सानी परु ्याउने िनयत राखी �यसबाट 
आफूले िलन ु खान ु गरकेो भ�ने ��ट�पमा दिेखन ु
पछ�  । �ितवादीह�ले गरकेो खच�मा बद ्िनयत िथयो 
भ�ने त�य िमिसलबाट पिु� भएको ह�नपुद�छ । 
तर, �य�तो त�य पिु� भएको देिखदँनै । उ� रकम 
��ाचार भएको नभई बे�ज ु पो भएकोस�मको हो 
िक त भनी िवचार गदा� �ितवादीह�ले िव�ालयको 
िविभ�न शीष�कमा खच� गरकेो भिनएको रकम बे�ज ु
देखाई सो रकम दािखला गनु�  भनी आिधका�रक 
िनकाय िज�ला िश�ा काया�लय सला�ही मलंगवाले 
रकम बझुाउन �याद तोक� प�ाचार भएको अव�था 
देिख�छ । यसरी अि�तयारवालाबाट तोिकएको 
अविधिभ� सरकारी राज�व खातामा बैङ्क दािखला 
ग�रसकेको िमिसल �माणबाट देिखएको अव�थामा यी 
�ितवादीह�ले उ� रकम द�ुपयोग गरी िलए खाएको 
वा म�यौट गरकेो वा ��ाचारज�य कसरु गरकेो हो 
भनी मा�न निम�ने ह�दँा मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादीह� �वीकुमारी ितवारी, 
हर�े� ितवारी र भोगे�� कुमारलाई आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ िदने ठहर ्याएको िवशेष अदालत, काठमाड�को 
िमित २०७२।४।३२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 

ह�ने ।                 
इजलास अिधकृतः �ेम�साद �यौपाने 
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७२-CR-०९८६, ��ाचार 
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. िवनोदकुमार 
यादवसमेत

व�ततुः ��ाचार र बे�ज ुिवषय फरक फरक 
िवषय ह�न् । ��ाचारको कसरु �थािपत ह�न सरकारी 
रकम बद ्िनयत त�रकाले दूिषत मनसायबाट खच� 
गरी हािन नो�सानी परु ्याउने िनयत राखी �यसबाट 
आफूले िलन ु खान ु गरकेो भ�ने ��ट�पमा देिखन ु
पछ�  । �ितवादीले िव�ालय स�चालनमा गरकेो खच� र 
शौचालयको िनमा�णतफ� को खच� बद ्िनयत िथयो भ�ने 
त�य िमिसल �माणबाट पिु� भएको देिखदैँन । ह�दैँ 
नभएको िव�ालय छ भनी रकम िलएको अव�था पिन 
छैन । एकपटक स�चालनमा रहेको िव�ालय िविभ�न 
कारणबस ब�द ह�न पिन स�छ । एक पटक स�चालनमा 
आइसकेको िव�ालयका स�दभ�मा मासी खाने कुनै 
बद ्िनयत नराखी ग�रएको खच�लाई िश�ा काया�लयले 
नै बे�ज ुरकम मानी फछ् य�ट गन� प� लेखेको अव�था 
छ । यसरी बे�ज ुिवषयको त�यमा ��ाचारज�य कसरु 
भयो भ�न ु�यायोिचत नह�ने । 

बे�ज ु ��ाचारज�य ह�न पिन स�छ नह�न 
पिन स�छ । बे�ज ु ह�नासाथ �यो ��ाचारज�य 
ह�नै पछ�  भ�ने होइन । सबै बे�ज ु ��ाचारज�य 
ह�दैँन । यस�कार �ितवादीह�ले िव�ालयको िविभ�न 
शीष�कमा खच� गरकेो भिनएको रकमम�ये केही रकम 
िफता� भएको, केही रकम ब�कमा मौ�दात रहेको र केही 
रकम िव�ालय स�चालनको �योजनाथ� र शौचालय 
िनमा�णमा खच� भएको िमिसलबाट देिखएको अव�थामा 
यी �ितवादीह�ले उ� रकम द�ुपयोग गरी िलए 
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खाएको वा म�यौट गरकेो वा ��ाचारज�य कसरु गरकेो 
हो भनी मा�न िमलेन । यितकै आधारमा �ितवादीह�ले 
फौजदारी दािय�व बहन गनु�पन� अव�था पिन नदिेखदँा 
उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट �ितवादीह� 
िदनेशकुमार यादव र म�जकुुमारी यादवलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने ठहर ्याएको िवशेष अदालत, 
काठमाड�को िमित २०७२।५।२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।             
इजलास अिधकृतः �ेम�साद �यौपाने
इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन:-

 § ०७२-CR-०८५९, ��ाचार (रकम 
िहनािमना), नेपाल सरकार, िव. िव�ान�द 
यादवसमेत

 § ०७२-CR-०८६१, ��ाचार (रकम 
िहनािमना), नेपाल सरकार, िव. मंिदर 
ख�वेसमेत

 § ०७२-CR-०८६२, ��ाचार (रकम 
िहनािमना), नेपाल सरकार, िव. शङ्कर 
रायसमेत

 § ०७२-CR-०९७८, ��ाचार (अनदुान रकम 
िहनािमना तथा द�ुपयोग), नेपाल सरकार, 
िव. फेकु िमयासमेत

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-१२६३, कत��य �यान, 
टाज�न राई िव. इ��कुमार राई 

��ततु म�ुामा �ितवादी टाज�न राईले 
साधारण उि�सको िचरपटले पटक पटक �हार 
गरकेा छन् वा छैनन् भनी िवचार गदा� अनसु�धानको 
िसलिसलामा आफूले दईुपटक �हार गरकेो भने पिन 
अदालतमा बयान गदा� केवल एकपटक मा� �हार 

गरकेो भनी लेखाएको पाइयो । लास जाचँ मचु�ुका र 
लास जाचँ �ितवेदनबाट मतृकलाई एउटा मा� चोट 
परकेो देिखएबाट �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
एकपटक मा� �हार गरकेो भनेको कुरा पिु� भएको 
देिखयो । मारौ ँ भ�ने मनसायसिहत �ितवादीले 
मतृकलाई कुटिपट गरकेो पिु� ह�ने �माण िमिसलमा 
मौजदु रहेको नदिेखएको र त�काल उठेको �रसबाट 
�ितवादीले मतृकलाई साधारण उि�सको िचरपटले 
हा�दा मतृकको म�ृय ु भएको दिेखदँा �ितवादीबाट 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. 
अन�ुपको कसरु भएको देिखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. अन�ुपको कसरु ठहर ह�न  �ितवादी र 
मतृकका बीच �यान िलनेस�मको इवीलाग, मनसाय 
रहेको ह�नपुन�, �ितवादीले मतृकलाई मान� योजना 
बनाई काय�को प�रणाम पिहले नै देखी सो प�रणाम 
�ाि�का लािग उ�त रहेको ह�नपुछ�  । तर, �ितवादी 
र मतृकका बीच पूव� �रसइवी, इवीलाग रहे भएको वा 
आ�नो काय�को प�रणाम �ाि�का लािग यी �ितवादी 
लागेको नदिेखदँा ��ततु म�ुामा �यानस�ब�धीको 
महलको १३ (३) नं. आकिष�त ह�ने अव�था नदेिखने । 

उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी टाज�न राईबाट अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ (३) 
नं. अन�ुपको कसरु भएको नदेिखदँा िनजलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरी अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम सजायमा केही कमी ह�ने राय �य� गरकेो स�ु 
ते�थुम िज�ला अदालतको िमित २०६६।१२।१२ को 
फैसला सदर गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम �य� गरकेो 
रायस�म निमलेको ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको िमित २०६७।१०।२ को फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई �ितवादी टाज�न राईलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. अनसुार १० 
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(दश) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम�साद �यौपाने
इित संवत २०७३ साल साउन ३० गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WH-००६३, 
ब�दी��य�ीकरण, सुिनल साह िव. काठमाड� िज�ला 
अदालत तहिसल शाखा, बबरमहल, काठमाड�समेत 

द�डको उ�े�य अपराध गरकेो �यि�लाई 
जीवनभर कैदमा राखी अपराध गन�बाट िनय��ण गन� 
नभई िनि�त अविधको कैद भ�ुानपिछ िनजलाई 
अपराधबाट प�ाताप गराई सामािजक�करण गरी 
असल नाग�रक बनाउन ु पिन हो । यही प�ृभूिमलाई 
आधार मानी आिथ�क दरुाव�थाका कारण ज�रवाना 
ितन� नस�ने �यि� सधै ँ कैदमा ब�न नपरोस् भनी 
जितसकैु ठूलो ज�रवानाको सजाय भए पिन ज�रवाना 
ितन� बझुाउन नसकेबापत अपराधको �कृित र 
ठह�रएको सजायको आधारमा वग�कृत गरी ज�रवाना 
कैद गदा� कैदको हद कम गन� �यव�था कानूनले गरकेो 
हो । एकै �कृितका नकबजनी चोरी म�ुाह�म�ये दो�ो 
र ते�ो म�ुामा भएको ज�रवानाबापतको ह�ने अिधकतम 
कैदभ�दा बढी कैदमा बिससकेपिछ सोही िदन फैसला 
भएको पिहलो म�ुामा भएको ज�रवाना नितरबेापत 
थप चार वष� कैदमा ब�नपुछ�  भनी अथ� गदा� द�डको 
उि�लिखत उ�े�य नै परािजत ह�न जाने दिेख�छ । 
यस�कार काठमाड� िज�ला अदालतबाट िनवेदकलाई 
पिहलो नकबजनी चोरी म�ुाको फैसलाले भएको 
ज�रवाना नितरबेापतमा ह�ने कैद भ�ुानीका लािग िमित 
२०७३।२।२९ देिख २०७७।२।२८ स�म थप चार वष� 
कैदमा रा�ने भनी काठमाडौ ँिज�ला अदालतले जारी 
गरकेो कैदी पजु� सो हदस�म कानूनिवपरीतको दिेखन 
आउने ।

काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
नकबजनी चोरी म�ुामा िनवेदकलाई ज�रवाना भई 

ज�रवानाबापतमा कैद ह�ने ठहरकेो अिधकतम हद कैद 
दईु वष��व�प िनवेदक िमित २०६९।२।२८ देिख 
हालस�म िनर�तर थुनामा बसी कैद भ�ुान ग�रसकेको 
अव�थामा िनवेदकको थुना मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
३८ नं. को �ितकूल भई गैरकानूनी देिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम िवप�ीह� काठमाडौ ँ िज�ला अदालत, 
तहिसल शाखा र कारागार काया�लय, जग�नाथदेवल 
काठमाड�का नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
भई िनवेदक सिुनल साह थुनाम�ु ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल असार १६ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-००४१, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. पवन भ�ने पिव�� राई

अिधकार�ा� अिधकारीसम� वारदात 
भएको हो भनी कागज गन� रीता राई, सनुीता राई र 
िबमला राईले अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गदा� अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो कागजको 
सिहछाप आफूह�को भएको र �यहोरा आ�नो होइन 
भनी बकप� गरकेो पाइ�छ । यसरी वारदात भएको 
थाहा पाउने भनी वादी नेपाल सरकारले पेस गरकेो 
सा�ीह�ले आ�नो अनसु�धानमा भएको कागजलाई 
पिु� नगरी �यसको �ितकूलमा अदालतमा बकप� 
गरकेा छन् । तसथ� जाहेरी दरखा�त र मौकामा कागज 
गन� वादीका सा�ीह�को बकप� ��ततु म�ुामा 
िव�सनीय �माणको �पमा �वीकार गन� सिकने देिखन 
आएन । यसरी अनसु�धानको िसलिसलामा गडाउ गरी 
कागज गन� तर अदालतमा आई �यो �यहोरा आ�नो 
होइन भनी बकप� गरकेो अव�थामा �य�तो बकप� गन� 
सा�ीको भनाई �माणमा िलन िम�ने देिखन नआउने । 

कुनै पिन अपराध गरबेापत कसै िव�� 
कारवाही चलाई सजाय गनु� पूव� सो अपराध घिटत 
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भएको �प� �माण ह�नपुद�छ । कसैको �यान िलएको 
अपराधमा कारवाही गन� सव��थम �यान गएकै हो 
भ�ने प�का �माण ह�न ुज�री ह��छ । अ�यथा �यान 
िलएको त�य देखाई कुनै समूह िमली िम�दोज�ुदो 
कागज गरी कसैलाई फसाएको अव�थामा कसैको पिन 
मानव अिधकारस�ब�धी राि��य कानून र अ�तरा�ि��य 
यू.एन. चाट�ड तथा अनबु�धनह� िन�तेज ह�न प�ुदछ । 
तसथ� कत��य �यान म�ुा च�न सव��थम कसैको �यान 
कत��यबाट गएको �मािणत ह�नपुन� । 

मतृकको म�ृय ु भए नभएको कुरा नै यिकन 
नभएको तथा वादीका सा�ीह�ले अदालतसम� 
मौकाको कागजको �यहोरा आ�नो होइन भनी बकप� 
गरकेो अव�था देिख�छ । मतृकको लास फेला नपरी 
(Corpus Delicti) म�ृय ु�मािणत नभएको अव�थामा 
�ितवादीलाई �यानज�तो ग�भीर अपराधमा अपराधी 
ठहर गनु�  �यायोिचत ह�ने देिखदैँन । �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ ले फौजदारी म�ुामा अिभयोग �मािणत 
गन� �माणको भार वादीमा रहने ह��छ । ��ततु 
म�ुामा अिभयोग पिु� ह�ने �वत��, त�यय�ु र ठोस 
सबदु �माण वादी प�ले पेस गन� सकेको देिखदँनै । 
�ितवादीको मतृकलाई मान�मा संल�नता िथयो भ�ने 
ठोस �वत�� �माणबाट पिु� ह�न नआएको ह�दँा 
�ितवादी पवनशेर भ�ने पिव�� राईलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर तथा पनुरावेदकतफ� का 
िव�ान्  सह�यायािधव�ाको बहससगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� �ितवादी पवनशेर भ�ने पिव�� राईलाई 
ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई उदयपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।११।२० मा भएको फैसला उ�टी 
भई �ितवादी पवनशेर भ�ने पिव�� राईले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट िमित २०६७।६।२० मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । वादी नेपाल सरकारको 

पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-१२०८, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. िदलबहादुर मगर

�ितवादी िदलबहादरु मगरको कत��यबाट 
मतृकको म�ृय ु भएको हो होइन भ�ने स�ब�धमा 
िवचार गदा� �ितवादी िदलबहादरु मगरले अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतमा बयान गदा�समेत आरोिपत 
कसरुमा पूण� इ�कार रहेको पाइ�छ । मतृकका िपता 
इने मगरले �ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदए तापिन 
जाहेरवाला वारदातको समयमा वारदात �थानमा 
नरहेका र जाहेरी �ीमतीले भनेको आधारमा लेखाएको 
भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । िनजक� �ीमती रनमाया 
मगर पिन ��ततु म�ुामा �ितवादी बनाइएक� सह-
अिभय�ुको �पमा रहेक� छन् । �ितवादी रनमाया 
मगरले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� आफू कसरुमा 
पूण� इ�कार रही म घरमा नभएको र छोरा समुन मगर 
मा� घरमा भएको मौका पारी अिभय�ु िदलबहादरु 
मगरले धा�रलो हितयार �हार गरकेो कारणले छोराको 
म�ृय ुभएको ह�नपुछ�  भनी �ितवादी िदलबहादरु मगरलाई 
शङ्काय�ु पोल गरकेो देिख�छ । सहअिभय�ुको 
पोलको कुरा अ�य सबदु �माणबाट समिथ�त नभएमा 
पोललाई मा� िव�सनीय �माण मा�न िम�ने नदिेखने । 

��ततु म�ुामा ��य�दश� च�मिदद ् गवाह 
कोही पिन देिखएको छैन । �ितवादी िदल बहादरुबाट 
अपराधसगँ स�बि�धत कुनै व�त ुबरामद भएको पिन 
छैन । फगत करणी भएको वा करणीको �यास भएको 
भ�ने आधारमा उसैले मार ्यो होला भनी अनमुान 
गनु�  फौजदारी �याय िस�ा�त सव�थािवपरीत हो । 
व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह� तथा �हरीमा 
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कागज गन� �यि�ह�ले पिन िदलबहादरुले मारकेोमा 
शङ्का ला�छ स�म भनी लेखाएको पाइ�छ । फौजदारी 
अपराध �मािणत �माणबाट ह�नपुद�छ । झन् कत��य 
�यानज�तो ठूलो सजाय ह�नस�ने अपराधको हकमा 
झन् संवेदनशील भई िवचार गनु�पन� ह��छ । केवल 
शङ्कैशङ्काको आधारबाट कसरु �मािणत ह�दँनै । 
कसरु �माणबाट �मािणत ह�नपुद�छ । जितसकैु शङ्का 
बटुले पिन �यसले एउटा मा� पिन �माणको �प 
िलन स�दैन । �माणमा िलनको लािग �यो व�तगुत 
वा�तिवक �माण नै ह�नपुद�छ, आजमाइसी होइन । 
तसथ� केवल शङ्का र िव�ासलाई �यानज�तो ग�भीर 
फौजदारी म�ुामा अिभय�ुउपरको कसरु �मािणत गन� 
�माणको �पमा िलन िम�ने नदेिखने ।

तसथ�, स�ु उदयपरु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।७।२४ मा �ितवादी िदलबहादरु मगरलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी भएको फैसलालाई 
उ�टी गरी �ितवादी िदलबहादरु मगरले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट िमित २०६७।३।१४ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभुम्  ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CI-०१९१, अशं दता�, कृ�णबहादुर 
खड्का िव. स�तोषीमाया थापा

िमित २०४७।२।१० मा कानूनबमोिजम 
अंशब�डा गरी अंश छुट्याई िलन पाउने अिंशयार बाब ु
चतरुबहादरु र छोरा कृ�णबहादरुबीच ब�डाप� भएको 
देिख�छ । ब�डा ह�दँा यी ��यथ� वादी स�तोषीमायाको 

उमेर ४ वष�को रहेको देिख�छ । िनजलाई िववाह खच� 
एवम् अशंब�डा छुट्याइएको पाइदँैन । मलुकु� ऐन, 
अंशब�डाको १७ नं.मा "िववाह नभएका छोरा छोरीको 
िववाह खच� पर सादा� िववाह नभएका छोराछोरी धेर ैभए 
पिन थोर ैभए पिन ज�मा धन स�पि� दईु हजारदेिख 
बढ्ता ठहर े सयकडा पाचँ, दईु हजारदेिख मिुन एक 
हजारस�म धन स�पि� ठहर े सयकडा दश, एक 
हजारदेिख घटी धन स�पि� ठहर े सयकडा बीसका 
दरले िववाह खच� पर सारी ज�तो िहसाबको अंश 
पाउछँ सोही िहसाबिसत दामासाही गरी िववाह खच� 
पिन बािँडनपुछ�  । लेिखएबमोिजम ब�डा गदा� िववाह 
खच� पाउने एकजवान मा� र अशं पाउने अंिशयार धेर ै
जवान भई अंिशयारले पाउने अंशभ�दा िववाह खच� 
धेर ै पाउने भएमा अंिशयार एकजनाले पाउने अंशको 
चार ख�डको तीन ख�डस�म िववाह खच� पाउछँ बढी 
पाउदैँन ।..” भ�ने कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ । 
यसरी छोरा वा छोरीको िववाह नभएको अव�थामा 
िववाह खच� अिनवाय��पमा पर सानु�पन� कानून भएको 
ह�दँा ��यथ� वादी स�तोषीमाया थापाले िववाह खच� 
पाउने देिखन आउने ।

अंशब�डा गदा� यी वादी नाबािलक रहेको 
ि�थितमा िनजको िववाह खच� पर सारी अंशब�डा 
गनु�पन�मा िववाह खच� पर सारकेो उ� अंशब�डाको 
िलखतबाट देिखन नआएको र अंशब�डा गदा� िववाह गन� 
बाकँ�को िववाह खच� पर साररे मा� अंशब�डा गनु�पन�मा 
िववाह खच� नछुट्याई अंशब�डा गरकेो आधारमा 
िववाह खच� नपाउने भ�न िम�दनै । दाज-ुबिहनीको 
नातास�ब�ध देिखएकोले िनजलाई िववाह खच� बबुा र 
दाजलेु नै �यहोनु�  पन� कानूनसमेतले िकटान गरकेोले 
बबुा परलोक भइसकेको अव�थासमेतबाट मलुकु� 
ऐन, अंशब�डाको १७ नं .बमोिजम िववाह खच� िदने 
कानूनी दािय�व पनुरावेदक �ितवादी कृ�णबहादरुमा 
रहने नै देिख�छ । ��यथ� वादी संतोषीमायालाई िववाह 
खच� िदनबाट �ितवादी पनुरावेदकले उ�मिु� पाउने 
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अव�था नदेिखने ।
यसरी ��यथ� वादीले अंश पाउने कानूनी 

अव�था नभए तापिन एउटै बाबकुो छोराले अंश पाउने 
छोरीले िववाह खच�समेत नपाउने भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर कानून, �यायको �ि�कोणबाट 
तक� सङ्गत दिेखदैँन । यी वादी स�तोषीमाया थापा 
िववािहता हो भनी पनुरावेदन िजिकर िलए तापिन सोको 
कुनै आधार �माण पेस गन� र प�्ुयाई ं गन� नसकेको 
अव�थामा अंशब�डाको १७ नं. बमोिजम िववाह खच� 
भराई िदनपुन�मा निदएको हदस�म स�ु बारा िज�ला 
अदालतको फैसला िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई 
वादीले अंशब�डाको १७ नं. बमोिजम िववाह खच� 
�ितवादीबाट छुट्याई िलन पाउने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ह�दँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल जेठ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CI-०२१७, रकम िदलाइ 
पाउ,ँ गौतमकृ�ण बािनया िव. िज�ला मकवानपुर, 
हेट�डा औ�ोिगक �े�मा काया�लय रहेको अ�कोवा 
�लोजर िस�टम इ�टरनेशनल �ा.िल.

िवप�ी वादी अ�कोवा �लोजर इ�टरनेशनल 
नेपाल �ा.िल. र पनुरावेदक �ितवादी रबेट�  ि��ङ्गस 
िमिनरल वाटर �ा.िल.को बीचमा िविभ�न साइजका 
बोतलका िबक�ह� उ�पादन गरी िब�� गरी िलनेिदने 
गरकेो भ�ने त�यमा िववाद देिखएन । बोतलको िबक� 
िब�� गरी पठाएको िबलअनसुारको रकम ितन� बझुाउन 
बाकँ� रहेको �. ५,६१,९१४।८० िक�ताब�दी �पमा 
ितन�, बझुाउनेछु भनी पनुरावेदक �ितवादी क�पनीले 
िवप�ी वादी क�पनीलाई िमित २०६०/९/२२ (६ 
जनवरी २००४) मा लेखेको प�बाट देिखन आएको 

छ । िवप�ी वादी क�पनीलाई बझुाउन ु पन� रकम 
पनुरावेदक �ितवादी क�पनीले बझुाएको कुनै �माण 
पेस गन� सकेको देिखएन । �ितवादी क�पनी र िवप�ी 
वादी क�पनीकोबीचमा बोतलको िबक� उ�पादन गरी 
ख�रद िब�� गन� गरी व�त ुिब��स�ब�धी करार भएको 
ह�दँा करार ऐनको दफा ४३ बमोिजम �ेता पनुरावेदक 
�ितवादीले िवप�ी वादी क�पनीले िब�� गरकेो व�तकुो 
बाकँ� मू�य िवप�ी वादी क�पनीलाई भ�ुानी गनु�पन� नै 
देिखन आउने ।

पनुरावेदक �ितवादी क�पनीबाट सावँा �. 
५,६१,९१४।८० (पाचँ लाख एकस�ी हजार नौ सय 
चौध �पैया ँ र असी पैसा) र िबगो भ�रभराउ तकको 
�याज िवप�ी वादी क�पनीलाई भराइिदने गरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६३/६/२४ 
मा भएको फैसला केही उ�टी भई िवप�ी वादी क�पनीले 
करार ऐन, २०५३ को दफा ४३ बमोिजम व�त ुिब�� 
करारबमोिजम बझुाउन ुपन� रकम �.५,६१,९१४।८०    
(पाचँ लाख एकस�ी हजार नौ सय चौध �पैया ँर असी 
पैसा) र �ितपूित� �.४४,४८५।- समेत पनुरावेदक 
�ितवादी क�पनीबाट िवप�ी वादीले भराई पाउने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६३/६/२८ को फैसला केही उ�टी गरी व�त ुिब�� 
करारबमोिजम रकम र �ितपूित�समेत भराउने ठहर ्याई 
गरकेो िमित २०६७/११/८ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ साल चैत १४ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-CR-०९६२, घरमा आगो लगाई �यान 
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मान� उ�ोग, देउमान िजमी िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. देउमान िजमी

सासू ससरुा जीिवत ह�दँाका अव�थादेिख 
नै बसोबासको लािग �ा� गरी जाहेरवालाले लामो 
समयदेिख भोगी ब�दै आएको घरमा �ितवादीले र�सी 
खाएको सरुमा आगो लगाएको त�यस�म �थािपत ह�न 
आइ� �ितवादीले घरमा आगो लगाएको काय� मलुकु� 
ऐन, आगो लगाउनेको महलको ५ न�बरबमोिजम 
िनषेिधत कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकाले �ितवादी 
देउमान िजमीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १५ नं.   बमोिजम १० वष� कैदको सजाय गन� 
गरकेो स�ु सखंवुासभा िज�ला अदालतको फैसला 
िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी गरी िनज �ितवादी 
देउमान िजमीलाई मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको 
महलको ५ नं. बमोिजम ४ वष� कैद को सजाय ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

जाहेरवाला �वयम् ले अदालतमा बकप� 
गदा� घरमा खरको छानो, ढुङ्गा र माटोको गा�ो १५ 
वटा �याल ढोका भएको घर भनी उ�लेख गरकेो र 
आगलागीबाट के कुन सामान �ित भयो िववरण र 
मू�य खलुाउन स�नहु��छ भनी सोिधएकोमा �ितको 
िववरण खलुाउन सि�दन भनी जाहेरवालाले बक� 
लेखाई िदएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम स�ु 
अदालतले जाहेरवालाको भनाइलाई मा� आधार 
बनाई �.९,५६,८००।- �ितवादीबाट जाहेरवालालाई 
भराई िदएको कानूनसङ्गत देिखन आएन । नो�सानी 
भएको िबगो भराई पाउन �ितपूित�को दाबी िलई 
अिभयोग दायर गदा� �ितको यिकन मू�याङ्कन गरी 
वादी प�ले दाबी गनु�पन� र �ितको िबगो भराई िददँा 
अदालतले पिन वादी दाबीलाई आधार नमानी व�तिुन� 
आधारमा वा�तिवक �ित भराई िदनपुन� ह��छ, अ�यथा 
�ितलाइ� िवचार गरी मनािसब �ित मा� भराई िदन ु
�यायसङ्गत ह�ने ह��छ । आगो लगाई नो�सान पारकेो 

िबगोको स�ब�धमा धनमालको िववरणसिहतको 
मू�य जाहेरवालाले खलुाउन नसके पिन धान, ल�ा 
कपडा, भाडँावत�न र िनज बसोबास गरकेो घरमा 
आगो लगाएको अव�थासमेतलाई िवचार गदा� �. दईु 
लाख िबगो भराइिदने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको फैसला मनािसब नै दिेखन आउने ।

स�ु संखवुासभा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।८।२० मा �ितवादी देउमान िजिमलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १५ न�बरबमोिजम १० 
वष� कैद र आगो लगाउनेको महलको १० नं. बमोिजम 
�ित ह�न पगेुको िबगो �.९,५६,८००।- �ितवादीबाट 
जाहेरवालाले भराई िलन पाउने र झ�ुा बकप� गन� 
�ितवादीका सा�ीह� न�दकुमार िघिमर,े कालीबहादरु 
िघिमर,े दगुा��साद िजमी र िदनेश िजमीलाई अ.बं. 
१६९ बमोिजम जनही �. ५००।- ज�रवाना ह�नेसमेत 
ठहर ्याई फैसला केही उ�टी गरी पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाले िमित २०६९।६।३ मा �ितवादी देउमान 
िजमीलाई आगो लगाउनेको ५ नं. बमोिजम ४ वष� 
कैद र सोही महलको १० नं. बमोिजम नो�सानीको 
िबगो �.२,००,०००।- (दईु लाख) जाहेरवालालाई 
�ितवादी दउेमान िजमीबाट भराइिदने ठहर ्याएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल फागनु १३ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-CR-०६७१ र ०६७-CR-
१२९९, डाकँा तथा मानव बेचिबखन, देवान मुसलमान 
िव. नेपाल सरकार, महतो नुिनया िव. नेपाल सरकार 

जाहेरवाला पीिडत िभमबहादरु लो�चनको 
जाहेरी तथा �मािणत भएको बयानसमेतमा उ�लेख 
भएअनसुार िनजलाई अपहरण गरी ब�दी बनाइएको 
घर �ितवादी सरुसती देवीको भएको र सो घरको 
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घरधनी मिहला �ितवादीम�येक� सरुसतीदेवी निुनया 
नै रहेको कुरा िनज सरुसती देवीले कसरुमा सािबत रही 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयानसमेतबाट 
पिु� ह��छ । �ितवादीम�येक� िनज सरुसती देवीलाई 
मानव बेचिबखनको कसरुको मितयारमा ५ वष� कैद र 
�. २५,०००।- ज�रवाना ह�ने ठहर ्याई स�ुबाट भएको 
फैसलाउपर िनजको पनुरावेदन  नपरी िच� बझुाई 
बसेको दिेखएकोसमेतबाट जाहेरवाला िभमबहादरु 
लो�चनको स�ु जाहेरी एवम् �मािणत भएको बयान 
�यहोराअनसुारको मानव बेचिबखन काय� यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले गरकेो थप पिु� ह�न आउने । 

पनुरावेदक �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन,अ.
बं.१७३ नं.बमोिजम जाहेरवाला िभमबहादरुले सनाखत 
गदा� आफूलाई अपहरणसमेत गन� मािनस ियनैसमेत ह�न् 
भनेको देिख�छ । िनज जाहेरवाला पीिडत िभमबहादरु 
लो�चनको कालगितले म�ृय ुभइसकेको भ�ने स�ुको 
फैसलाको ठहर ख�डमा समेत उ�लेख भएको त�यमा 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले अ�यथा भ�न सकेको 
नदेिखदँा जाहेरवाला िभमबहादरुको म�ृय ु भइसकेको 
रहेछ भनी मा�नपुन� देिखन आई म�ृय ु भइसकेका 
जाहेरवाला िभमबहादरुले अदालतमा बकप� ह�न नस�न ु
�वभािवकै देिखन आउछँ । जाहेरवाला िभमबहादरुले 
अदालतमा बकप� नभएकै कारणस�मबाट िनजले 
स�ुमा िदएको िकटानी जाहेरी तथा िनजले िकटान 
पोलसमेत गरकेो बयान अदालतबाट �मािणत भएको 
त�यलाई अ�यथा मा�न िम�ने अव�था दिेखदँैन । 
अदालतबाट �मािणत बयानसमेतका आधारमा यी 
पनुरावेदक �ितवादीह� जाहेरवाला िभमबहादलुाई 
अपहरण गरी ब�दी बनाई मानव बेचिबखनको कसरुमा 
िनद�ष ह�न् भ�न सिकने ि�थित नदेिखने । 

पीिडत िभमबहादरु लो�चनको स�ु िकटानी 
जाहेरी, िनजले गरकेो बयान अदालतबाट �मािणत 
भइरहेको, पनुरावेदक �ितवादीह� अनसु�धानको 
�ममा त�यय�ु �पबाट कसरुमा सािबत रही 

अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार रहे पिन 
मौकाको सािबतीलाई �ितत लायक ढङ्गबाट ख�डन 
गन� नसकेको, �ितवादीम�येकै सरुसती देवीको 
पनुरावेदन नपरकेो, अपहरणमा संल�नम�येको 
एकजना ह�र�� महतो चमारको िभड�तकै �ममा 
म�ृय ु भएको अव�थासमेतका िमिसल संल�न यावत् 
�माणका आधारमा जाहेरवाला पीिडत िभमबहादरु 
लो�चनलाई अपहरण गरी लगी ब�दीसमेत बनाई 
मानव बेचिबखनको कसरु अपराध िनज पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले गरकेो पिु� भइरहेको ह�दँा दईुवटा 
अिभयोगम�ये दशी �माणको अभावमा डाकँातफ� को 
कसरु अपराध ठहर नभएकै कारणबाट मा� अ�य 
�माणह�बाट पिु� भइरहेको मानव बेचिबखनतफ� को 
कसरु अपराधसमेतमा िनज पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ४ को उपदफा २ को ख�ड (ख) मा 
विण�त �यव�थाले अपहरण गरी ओसारपसार भएकै 
मा�न ुपन� भएकाले सोही दफा ४ को उपदफा २ को 
ख�ड (ख) बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१५(१) को (छ) मा लेिखएबमोिजम कैद गनु�पन�मा सो 
नगरी दफा ३ को उपदफा २ को कसरुमा दफा १५(१)
(ङ)(२) बमोिजम जनही १० वष� कैद र �.५०,०००।- 
ज�रवाना ह�ने ठहर ्याई स�ुले गरकेो फैसला सदर गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला केही 
उ�टी भई �ितवादीह�लाई उ� दफा १५ (१)को (छ) 
बमोिजम ८ वष� ६ मिहना कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ साल असार २० गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-१००६, दूरस�चार 
ऐनअ�तग�तको कसरु अपराध, नेपाल सरकार िव. 
सरोज लामासमेत
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�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को 
उपदफा १ को ख�ड (क) अनसुार पनुरावेदन अदालतले 
स�ु �े�ािधकारअ�तग�त फैसला गरकेो अव�थामा 
यस अदालतमा �वतः एकतह पनुरावेदन ला�नस�ने 
देिख�छ । सोबाहेक ख�ड (ख) र (ग) को अव�था 
िव�मान नभएमा पनुरावेदन अदालतको फैसलाउपर 
यस अदालतमा पनुरावेदन ला�नस�ने देिखदैँन । ख�ड 
(ख) र (ग) ले यस अदालतमा पनुरावेदन गन� पाउने 
सत� र सीमा तोकेको देिख�छ । कानूनमा उि�लिखत 
सीमा र सत� वादी नेपाल सरकारले पिन पालना गनु�पन� 
ह��छ । पनुरावेदन अदालतले ख�ड (ख) बमोिजम 
१० वष� वा सोभ�दा बढी सजाय गरकेो म�ुा र ख�ड 
(ग) को अव�थाको िव�मान नभएको अव�थामा यस 
अदालतमा पनुरावेदन ला�न स�ने गरी कानूनी �यव�था 
गरकेो कुरामा वादी प�ले �यान िदएको देिखएन । 
ख�ड (ख) बमोिजम पनुरावेदन अदालतले १० वष� वा 
सोभ�दा बढी कैद सजाय र ख�ड (ग) बमोिजम िज�ला 
अदालतसमेतको फैसला पनुरावेदन अदालतबाट केही 
वा पूर ैउ�टी नभएको म�ुामा यस अदालतमा ऐ. दफा 
१२ बमोिजम म�ुा दोहोर ्याई हेरी पाउन िनवेदन िदई 
िन�सा �दान भएको अव�थामा बाहेक पनुरावेदनको 
रोहबाट दो�ो तहको पनुरावेदन िलएर यस अदालतमा 
�वेश गन� िम�ने नदेिखने ।

��ततु म�ुामा �ितवादी सरोज लामालाई 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को  दफा ९ को ख�ड (ख) 
बमोिजम १० वष� वा सोभ�दा बढी कैद सजाय भएको 
र िज�ला अदालतको फैसला केही वा पूर ैउ�टी भई 
ख�ड (ग) को अव�था दिेखदैँन । यस अव�थामा वादी 
नेपाल सरकारले ऐ. दफा १२ बमोिजम उपचार माग 
गन� आउनपुन�मा दफा ९ बमोिजम उपचार माग गरकेो 
देिखदँा त�यमा �वेश गरी �याय िन�पण गन� िमलेन । 
तसथ� वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट यस अदालतमा 
पेस भएको ०६७–CR-१००६ को पनुरावेदन सो 

हदस�म खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िभमबहादरु िनरौला 
क��यटुरः रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-०१४०, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. धनबहादुर साक�

मतृकको म�ृय ु स�ब�धमा �ितवादीले मौका 
र अदालतमा गरकेो सािबती बयान घटना�थल तथा 
लास �कृित िववरण, शव परी�ण �ितवेदनबाट समेत 
समिथ�त भएको ह�दँा �ितवादीले गरकेो बयान �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ९, व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसह�ले गरकेो बकप� ऐ. दफा १८ बमोिजम र 
शव परी�ण गन� िवशेष� डा. ल�मीका�त अया�लले 
गरकेो बकप� ऐ. दफा २३ को उपदफा (७) बमोिजम 
�ितवादी िव�� ठोस र िव�सनीय �माणको �पमा 
िलन िम�ने ह�दँा सोही आधार र कारणबाट �ितवादी 
धनबहादरु साक�ले �ीमती तारा भ�ने मनमाया 
साक�को ह�या गरकेो पिु� ह�न आउने ।

पनुरावदने अदालत, पोखराले िमित 
२०७२।१।२८ गते �ितवादी धनबहादरु साक�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ नं. को 
देहाय  ३ बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर ्याई  गरकेो फैसला साधकको रोहमा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िभमबहादरु िनरौला
क��यटुरः रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल जेठ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-०१४५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. ���साद ितिमि�सना
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िवशेष� डा. राजन शमा�ले िमित 
२०७०।१।२६ मा �वा��य परी�ण गदा� �ितवादीको 
�ि��म र मित�म भएको पाइयो भनी बकप� गरकेो 
स�ब�धमा िवचार गदा� िमित २०६९।७।३० मा 
वारदातप�ात् को करीब ५ मिहनापिछ �वा��य जाचँ 
भएको देिख�छ । वारदातभ�दा पिछ लामो समयको 
अ�तरालमा भएको �वा��य जाचँ परी�ण �ितवेदनले 
वारदात ह�दँा मगज िब�ेकाले कामको �कृित र प�रणाम 
थाहा पाउन नसकेको भ�न �यायको मा�य िस�ा�तले 
िम�दैन । �यसमा पिन वारदात ह�दँाको समयस�म 
�ितवादीले आफँैले मेिडकल हल स�चालन गद� 
आएको देिख�छ । िनयिमत�पमा आ�नो मेिडकल 
हल स�चालन गद� आएका �ितवादी वारदातको िदन 
पिन िनयिमत काय� गरी घरमा आएपिछ अचानक �यस 
�कृितको कडा रोग लागी कामको �कृित र प�रणाम 
थाहा नपाउने अव�थामा पगेुको भ�न �माणको 
अभावमा औिच�यपूण� दिेखदँैन । िवशेष� डा. राजन 
शमा�ले गरकेो बकप� वारदातप�ात्  भएको ह�दँा 
�यसलाई �माणमा �हण गन� फौजदारी िविधशा�को 
िस�ा�तले िम�दैन । �यसैले वारदातप�ात्  �ितवादी 
Mental illness psychosis िबरामी भएको 
अव�थाले घटना भएको समयमा �ितवादी Plea of 
legal insanity भएको िचि�त ह�न सकेको नदेिखने ।

�ितवादीलाई पनुरावेदन अदालत, पोखराले 
सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने ठहर ्याई गरकेो 
फैसला िमलेको छ, छैन भ�ने स�ब�धमा वीचार गदा� 
�ितवादी र मतृक �ीमान् �ीमती भएको त�यमा 
िववाद छैन । �ीमान् �ीमतीबीच छोरा निवनको 
िवषयमा समेत झै-झगडा वाद िववाद ह�ने गरकेो कुरा 
�ितवादीको बयानबाट देिख�छ भने वारदातको 
समयमा पिन भनाभन झै-झगडा भएको कुरा �ितवादी 
एवम् मतृकको छोरा िवशाल ितिमि�सनाको कागजबाट 
देिख�छ । आफूले अपराध गरकेो कुरा मौका र अदालतमा 
�वभािवक एवम् �मब��पले वण�न गरी झै-झगडा 

वादिववादको �रसमा भा�सा कोठाबाट खकुुरी �याई 
�ीमतीलाई २/३  पटक घाटँीमा �हार गदा� मतृकले 
�ितवादीले �हार गद� गरकेो खकुुरी छे�न खो�दा 
हात र गालामा चोटपटक लागेको भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । िनजको बयानमा उ�लेख भएबमोिजमका 
चोटपटक घटना�थल तथा लास �कृित िववरणबाट 
पिन देिखएको ह�दँा िनजको बयान शव परी�ण 
�ितवेदन र घटना�थल तथा लास �कृित िववरणबाट 
समिथ�त भएबाट �ितवादीले गरकेो बयान �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ९ बमोिजम �ितवादी िव�� �माण 
ला�ने नै भएकाले �ितवादीले मनसायपूव�क �ीमती 
मीना ितिमि�सनाको ह�या गरकेो पिु� ह�न आउने ।

��ततु  वारदातमा �ितवादी ���साद 
ितिमि�सना आफँैले खकुुरीले घाटँीमा  २/३ पटक 
�हार गरी कत��य गदा� मतृक िमना ितिमि�सनाको 
म�ृय ु भएको देिखएकोमा िमिसल संल�न �माण 
कागजबाट �ितवादीको �वीकारोि� समथ�न भएकोले 
�ितवादीलाई पनुरावेदन अदालत, पोखराले स�ु 
अदालतको फैसला उ�टी गरी आरोिपत कसरुमा 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई गरकेो 
फैसला िमलेकै देिखदँा साधकको रोहमा सदर ह�ने । 

�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहरी फैसला भए पिन वारदातको 
�कृित हेदा� सो सजाय चक� पन� देिखयो । सम� 
घटनाको िववेचनाबाट �ितवादीले पूव��रसइवी राखी 
योजना बनाई �ीमती िमना ितिमि�सनाको ह�या 
गरकेो देिखदँैन । िनजले मौका र अदालतमा बयान 
गदा� मानिसक (िड�ेसन) रोग लागेको िजिकर िलई 
�ीमतीको ह�याप�ात् वारदात कोठामा नै बसी कािह ँ
कतै नभागी वारदात भएको कोठाबाटै प�ाउ परी 
कसरुमा सािबत रही �याियक �ि�यामा सहयोग गरकेो 
अित�र� �ीमान् �ीमतीबीच भनाभन झगडा ह�दँा 
ह�दैँको समयमा त�काल भएको वारदातको �कृितलाई 
�ि�गत गदा�  भिवत�य हो िक भ�ने देिखदँा �ितवादीलाई 
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१५ वष� कैद सजाय िनधा�रण गदा� �यायोिचत ह�ने र 
कानूनको मनसाय पिन पूरा ह�ने देिखएकोले मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम �ितवादी ���साद 
ितिमि�सनालाई १५ वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िभमबहादरु िनरौला 
क��यटुरः रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल जेठ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६९-CI-०७७९, िनषेधा�ा /
परमादशे, कां�ेस चौधरी िव. िज.�.का., इन�वा 
सुनसरीसमेत 

िमित २०६६।९।२८ मा िनवेदक कां�ेस 
चौधरीले िज�ला �शासन काया�लय र िज�ला 
�हरी काया�लय, सनुसरीमा शाि�तसरु�ा ग�रपाउ ँ
भनी िदएको िनवेदनमा शाि�तसरु�ाको लािग 
आदेश भएको कुरा िमिसल संल�न रहेको �माणबाट 
देिख�छ । िनवेदन दाबीमा िवप�ीह�ले कुटिपट गन� 
अपहरण गन�ज�ता काय� गन� आशङ्का रहेको भनी 
उ�लेख गरकेामा �य�ता कसरुज�य काय� भएमा शाि�त 
सरु�ा कायम गन� िज�ला �शासन काया�लय वा िज�ला 
�हरी काया�लयमा िनवेदन िदई शाि�त सरु�ा �ा� गन� 
उपचारको बाटो यी पनुरावेदक िनवेदकले अवल�बन 
गन� स�ने नै ।

�यसका साथै यी पनुरावेदकले शाि�तसरु�ा 
गन� िनकायह�मा शाि�तसरु�ा �दान गराई पाउन 
िनवेदन िलई जादँा िनवेदन िलन इ�कार गरकेो भनी 
िनवेदन दाबी गरकेो स�ब�धमा िवचार गरी हेदा� 
िनवेदक िज�ला �शासन काया�लय तथा िज�ला �हरी 
काया�लय सनुसरीमा कुनै उजरुसमेत िलएर नगएको 
तथा �यसस�ब�धी कुनै उजरु नपरकेो भ�ने यी दवुै 

िनकायको िमिसलसंल�न िलिखत जवाफलाई यी 
पनुरावेदकले कुनै भरपद� �माणले ख�डन गरी पिु� 
गरकेोसमेत नदिेखने ।

“नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को कानूनी 
�यव�थाबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�न कुनै 
�यि�को कानूनी अिधकारको हनन् ह�ने आशङ्का 
भएको ह�नपुन� देिख�छ । िवप�ी िनकायह�ले अशाि�त 
गरकेामा शाि�तसरु�ा ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदएका 
बखत यी पनुरावेदकले उपचार �ा� गन� नै ह�दँा र �हरी 
�शासनसमेत शाि�तसरु�ाका लािग िनवेदन परमेा 
शाि�तसरु�ा िदन इ�कार नगरकेो िलिखत जवाफ 
��ततु भइरहेबाट िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ा 
परमादेशको आदेश जारी गनु�पन� अव�था नदेिखदँा 
�रट खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
फैसला मनािसब नै देिखने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: रान ुपौडेल 
इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-CI-०२०८, उ��ेषण 
/ परमादशे, पु�प िच�कार िव. नेपाल सरकार ऊजा� 
म��ालय, काठमाड�समेत 

िनवेदकले िमित २०६३।८।१० मा �ा� 
गरकेो सव��ण अनमुितप�को �याद पटकपटक थप 
भई २०६८।८।९ मा ५ वष� �यितत भइस�दासमेत सो 
अविधिभ�ै िनयम १२, १३, १४ को िववरण खलुाई 
दरखा�त िदनपुन�मा सो गरकेो देिखएन । सव��ण 
अनमुित प�को �यादिभ�ै स�पूण� काय� स�प�न गन� 
िमित २०६८।४।९ मा जानकारी गराएकोमा सो 
केही गन� नसक� उ�ोग दता�, िव�त्ु  ख�रद िब�� 
स�झौतासमेतका काय�ह� कारवाहीय�ु अव�थामा 
रहेका भ�नेस�म आधारमा िनवेदकले सव��ण अनमुित 
�ा� गदा�को सत�ह� पूरा गरकेो मा�न निम�ने ।
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िव�तु्  ऐन, २०४९ को दफा ५ मा िव�तु्  
अनमुित प�को अविध स�ब�धमा �यव�था ग�रएको 
छ । उ� दफाको उपदफा (१) मा  “िव�ुत् को सव��णको 
अनुमितको लािग िदइने अनुमितप�को अविध बढीमा 
पाँच वष�स�मको ह�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम ��ततु िववादमा 
िवप�ी क�पनीले पाएको अनमुित प� िमित 
२०६३।८।१० मा जारी भई सोको �याद २०६८।८।९ 
स�म कायम रही िव�तु्  सव��ण अनमुित प�को अविध 
पाचँ वष� �यितत भएको देिख�छ ।  

पनुरावेदक िनवेदकलाई िवप�ी िव�तु्  
िवकास िवभागको प.सं. ३६, ०६८/६९ िमित 
२०६८।४।९ को प�बाट सव��ण अनमुितप�को 
�यादिभ�ै स�पूण� काय� स�प�न गरी िव�त्ु  उ�पादनको 
अनमुितप�को लािग दरखा�त पेस गन� जानकारी 
गराइएको र िवप�ीबाट िव�तु्  उ�पादनको अनमुित 
प�को लािग केही कागजात र त�काल कायम रहेको 
द�तरुसिहतको िमित २०६८।८।७ मा िनवेदन दता� 
गराइएको तथा उ� िनवेदनउपर कारवाही ह�दँा 
िवप�ीबाट िव�तु्  ख�रद िब�� स�झौता, कने�सन 
एि�मे�ट, �वीकृत वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन 
�ितवेदन, िनयम ९३ बमोिजमको उ�ोग दता� �माण 
प�, आयोजना िनमा�णको लािग ला�ने लागतको 
िव�ीय �यव�थालगायत अित आव�यक�य कागजात 
िववरण पेस नगरकेो भ�ने िमिसल सलं�न रहेको नेपाल 
सरकार, ऊजा� म��ालय, िव�तु्  िवकास िवभागको 
िलिखत जवाफबाट देिख�छ । उ� कुरालाई हैन 
भनी यी पनुरावेदकले कुनै �माणले पिु� गरकेोसमेत 
देिखएन । तसथ� यी पनुरावेदकले िव�तु्  उ�पादन 
अनमुितप�को लािग कानूनबमोिजम आव�यक�य 
�माण पेस गरकेो नपाइने ।

िव�तु्  ऐन, २०४९ को दफा ५ मा िव�तु्  
अनमुित प�को अविध ५ वष�को ह�ने र र उ� अविधिभ�ै 
आव�यक कागजात पेस गनु�पन� ह�दँा उ� अविध पूरा 

भएको १ वष�पिछ मा� िमित २०६९।१०।१२ मा 
साव�जिनक सूचना �कािशत गरकेो र �चिलत कानूनी 
�ि�या पूरा गरी ऊजा� म��ालयको िमित २०६९।१०। 
१५ को िनण�यअनसुार उ� पनुरावेदकको िमित 
२०६८।८।७ मा पेस भएको िनवेदन र� ग�रएको 
भ�ने िमिसल �माणबाट देिखएबाट यी पनुरावेदकले 
िवभागले पटकपटक िदएको आदेश एवम् साव�जिनक 
सूचनाको बेवा�ता गरकेो देिखने । 

तसथ� उि�लिखत त�य, �यव�था एवम् 
िववेचनासमेतको आधारमा कानूनबमोिजम पूरा 
गनु�पन� दािय�व पूरा गन� िमित २०६९।३।२७ को 
प� तथा िमित २०६९।८।१३ को गोरखाप�मा 
�कािशत सूचनाबमोिजम आव�यक काय� पूरा गन� 
नसकेको अव�थामा िनवेदकले िलएको सव��ण 
अनमुित प�को �याद �यितत भइसकेप�ात् िमित 
२०६९।१०।१२ मा साव�जिनक सूचना �कािशत 
गरी िनवेदकले िमित २०६८।८।७ मा पेस गरकेो 
िनवेदनअनसुार िव�तु्  उ�पादन अनमुित प� जारी 
गन� निम�ने भई कानूनबमोिजम ऊजा� म��ालयबाट 
िमित २०६९।१०।१५ को िनण�यअनसुार िनवेदन 
र� गन� िनण�य कानून �ितकूल नदिेखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादशेको आदशे जारी गन� 
निम�ने भई ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भ�ने 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।१।२४ 
को फैसला मनािसबै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक� 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल 
इित संवत् २०७३  साल साउन ३२ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-CI-०५६४, िनषेधा�ा, 
सुरशेकुमार वमा� िव. कृिष िवकास ब�क, धनगढीसमेत 

िनण�यतफ�  िवचार गदा�, कृिष िवकास ब�क 
िलिमटेड, बैिकङ शाखा काया�लय, महे��नगरबाट 
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सूय�देव बमा�को नाउकँो सािबक भजुेला गा.िव.स. 
को �लट नं. २२ को िक.नं. ५८६ र २८६ �मशः 
ज.िव. ०-६-१० र ०-१०-० ज�गा मालपोत काया�लय 
क�चनपरुको र.नं. १७९४ िमित २०५८।९।२४।३ को 
पा�रत �ि�ब�धकबमोिजम ज�गाधनी सूय�देव नारायण 
बमा�ले िधतो राजीनामाको �ि� ब�धक पा�रत गरी िदई 
मालपोत काया�लय, क�चनपरुको िमित २०५८।९।२४ 
को प�बमोिजम उ� ज�गा ब�कको नाममा रो�का रही 
ज�गा धनीका एकाघर सगोलका छोरा बहुारीबमोिजम 
उ� ज�गा ब�कको नाममा रो�का रही ज�गाधनीका 
एकाघर सगोलका छोरा बहुारी स�ज ु बमा�का नाउमँा 
दता� रहेको िसज�ना होटेल ए�ड र�े�र�ेटको नामबाट 
�. १२,००,०००।– (अ�रपेी बा� लाख) कजा�  िदई 
िलएको त�य िवप�ी ब�कबाट �ा� ह�न आएको िमिसल 
संल�न �माणबाट देिखने ।

ब�क तथा िवि�य सं�थास�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा ५७ लाई हेदा� “कुनै �यि�, फम�, 
क�पनी वा सं�थाले इजाजतप� �ा� स�ंथासगँ 
भएको कजा�को स�झौता वा सत� कबिुलयतको पालना 
नगरमेा वा िलखतको भाखािभ� इजाजतप� �ा� 
सं�थाको कजा� च�ुा नगरमेा वा इजाजत �ा� स�ंथाले 
जाचँबझु गदा�  िलएको कजा� रकम जनु �योजनको लािग 
िलएको हो सो �योजनमा नलगाएमा वा िहनािमना 
वा द�ुपयोग भएको दिेखएमा स�बि�धत िलखत वा 
�चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
ऋणीले इजाजतप� �ा� सं�थालाई लेिखिदएको वा 
इजाजतप� �ा� स�ंथामा राखेको िधतो वा सरु�णलाई 
इजाजतप� �ा� सं�थाले िललाम िब�� गरी वा अ�य 
कुनै �यव�था गरी आ�नो सावँा �याज असलु गन� 
स�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । उ� 
कानूनी �यव�थाअनसुार ऋणी स�ज ु बमा�ले िलएको 
ऋण नितरकेो अव�थामा उ� ऐनको दफा ५७ ले 
िदएको अिधकार �योग गरी ऋणबापत �वाह गरकेो 
स�पि� िललाम गरी सावँा �याज असलुउपर गन� पाउने 

नै ह�दँा िनषेधा�ाको आदेश जारी नगन� ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको अि�तम आदेश 
मनािसबै देिखन आउने ।

तसथ� उि�लिखत �यव�थाबमोिजम �रट 
िनवेदकको मागदाबीबमोिजम िनषेधा�ा जारी नह�ने 
भई �रट खारजे ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
महे��नगरको िमित २०७०।१०।८ को अि�तम आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ साल साउन ३२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-WO-०३४३, उ��ेषण, 
िव�णु�साद िनरौला िव. �वा��य सेवा िवभाग, 
टेकुसमेत

उप�वा��य चौक� चौरीखक� का इ�चाज�ले 
िनवेदकलाई अवकाश िदने अिधकार कानूनले �दान 
गरकेो नदिेखए पिन िमित २०६६/१०/२४ को प� 
प�चमिण राईले तयार गरकेो नभई िनवेदकले नै तयार 
गरी िनज प�चमिण राईले �मािणतस�म ग�रिदएको 
देिख�छ । साथै सो प�को अ�तमा उ�लेख भएको 
अवकाशप� यसैलाई मा�न ुभ�नेसमेतको �यहोरा पिन 
प�चमिण राईले थप नगरी िनवेदकले नै थप गरकेो कुरा 
प�चमिण राईको िलिखत जवाफबाट दिेखन आएको 
छ । िनजामती िकताबखानाको च.नं. ३०१२।६६८३ 
िमित २०६७।३।४ को प�अनसुार संकेत नं. 
१४११६९ का िनवेदकको ज�म २००७।८।१३ 
मा भएको २०६७।८।१२ मा ६० वष� उमेर पूरा ह�ने 
आधारमा �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ४५ 
बमोिजम िमित २०६७।८।१३ गतेदिेख लागू ह�ने गरी 
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िमित २०६७।९।२५ मा िज�ला �वा��य काया�लय 
सोलखु�ुबबुाट िदएको अवकाश प�लाई अ�यथा भ�न 
निम�ने । 

िमित २०६६।१०।२४ को प�ले यी 
िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी हक कुि�ठत 
गरकेो अव�थासमेत दिेखन आएन । िज�ला �वा��य 
काया�लय, सोलखु�ुबलेु यी �रट िनवेदकलाई िदएको 
च.नं. १९६ िमित ०६७।९।२५ को बोधाथ� प�मा 
िनयमानसुार पाउने तलब भ�ा भ�ुानी िलन स�पक�  
रा�न ुहोला भनी उ�लेख भएको देिखदँा २०६७ साल 
साउन १ गतेदिेख अवकाश िमित २०६७।८।१२ 
स�मको तलब भ�ा र अ�य सिुवधा िदन िवप�ीले 
इ�कार गरकेो भ�ने िनवेदन िजिकरसमेत िव�सनीय 
एवम् प�यारलायक नदेिखने ।

अतः �रट िनवेदकले २०६७ साल असार 
मसा�तस�मको तलब भ�ा पाइसकेको र �यसपिछको 
तलब भ�ा िदन स�बि�धत िनकाय इ�कारी रहेको 
नदेिखएकोले हािजर रही काम गरकेो अविधको तलब 
भ�ा यी िनवेदकले कानूनबमोिजम �ा� गन� स�ने नै 
ह�दँा मागबमोिजम आदशे जारी ग�ररहन ुपरने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल असार १५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी देवे�� गोपाल ��े, ०७०-RC-०१२१, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. घम�डबहादुर पुन 

�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयान �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) ले �माणमा 
�हण यो�य ह��छ । जाहेरी दखा��त, घटना िववरणका 
�यि�ह�को भनाइ, लास जाचँ घटना�थल �कृित 
मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट �ितवादीको 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान समिथ�त 

भएको देिख�छ । सगैँ िहडँको साथी िभरबाट आफँै 
लडेको भए यी �ितवादीले खोजखबर सूचना जानकारी 
गराई त�काल उ�ार काय�मा ला�नपुन� सो केही नगरी 
घटनाप�ात् आ�नो घरमा गई कसैलाई जानकारी 
निदई बसेबाट यी �ितवादीले मतृकलाई िभरबाट 
लडाई कत��य गरी मारकेो त�य पिु� भएको पाइने ।

उि�लिखत आधार �माणह�बाट �ितवादी 
घम�डबहादरु पनुले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १३(३) नं. िवपरीत कसरु अपराध गरकेो 
पिु� ह�न आएकोले िनजलाई सोही महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको 
स�ु स�यान िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट िमित 
२०७०।३।१७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
��ततु म�ुामा साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RC-००४९,  
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. �भुराज उपा�याय

जाहेरी दरखा�त, जाहेरवालाको बकप�, 
घटना�थल लासजाचँ मचु�ुका तथा शव परी�ण 
�ितवेदन, �ितवादी �भरुाज उपा�यायको �हरीमा र  
अदालतमा कसरुमा सािबत रही गरकेो बयान, घटना 
िववरण कागजका �यि�ह�को बकप�, दशीको �पमा 
बरामद हिँसयालाई �ितवादीले सनाखत गरकेोसमेतका 
आधार कारणबाट �ितवादी �भरुाज उपा�यायको 
कत��यबाट पाव�ती उपा�यायको म�ृय ु भएको भ�ने 
देिखन आयो । हिँसयाज�तो जोिखमी हितयार �हार 
ग�रएको र घाटँीको हड्डीसमेत भािँचएको देिखदँा 
�ितवादीले �यानस�ब�धीको महलको १नं. िवपरीत 
ऐजनको महलको १३ (१) नं. बमोिजमकै कसरु गरकेो 
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देिखन आउने ।
मािथ िववेिचत आधार कारणह� समेतबाट 

�ितवादी �भरुाज उपा�यायको कत��यबाट मतृक 
पाव�ती उपा�यायको म�ृय ु भएकोले िनज �ितवादीले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ 
बमोिजमको कसरु गरकेो देिखदँा �ितवादी �भरुाज 
उपा�यायलाई �यानस�ब�धीको महलको १३(१) 
बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, िदपायलको िमित २०७०।८।३० 
गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा साधकको रोहबाट सदर 
ह�ने ।

�ितवादी �भरुाज उपा�यायलाई १० वष� 
कैद ह�न भनी पनुरावेदन अदालतले अ.ब.ं१८८ नं. 
बमोिजम राय �य� गरकेो स�दभ�मा पिन िवचार गदा� 
�ितवादी �भरुाज उपा�याय र िनजक� प�नी पाव�ती 
देवी (मतृक) का बीच घरायसी सामा�य िववाद भए पिन 
�यान मान�स�मको �रसइवी िथयो भ�ने नदेिखएकोमा 
राित क�रब १० बजेको समयमा पिहले पाव�ती दवेीले 
नै �भरुाजउपर हिँसया �हार गरकेो र िनज �भरुाजको 
हातमा चोट लागेकोसमेत देिखएबाट िववाद स�ु पाव�ती 
देवीले नै गरकेो देिख�छ । िववाद बढ्द ै गई �ितकार 
गदा� �.�भरुाजले मतृकले िलएको हिँसया खोसी �हार 
गदा� पाव�तीको म�ृय ु भएको देिख�छ । �ितवादीको 
�यान मान� पूव�योजना र मनसायसमेत नदेिखएकोले 
आ�नी प�नी पाव�ती देवीको म�ृय ुभएपिछ �. �भरुाज 
उपा�यायले भा�ने उ�कने �यास नगरी घटनाका बारमेा 
आ�नो भितजा �वुराज उपा�यायलाई खबर गरकेो 
देिखयो । �हरी काया�लयमा गई घटना िववरण बताई 
आ�मसमप�ण गरी आफूले कुटिपट गरकेो कारणबाट 
प�नीको म�ृय ु भएको हो भनी �हरीसम� तथा 
अदालतमा समेत आरोिपत कसरु गरकेोमा सािबत 
भई बयान गरकेो दिेख�छ । �.�भरुाज उपा�यायले 
�याियक �ि�यामा परु ्याएको सहयोग िवचारणीय 
रहेबाट यस अव�थामा �.�भरुाज उपा�यायलाई 

ऐनबमोिजम ठह�रएको सजाय गदा� चक� पन� जाने 
देिखदँा �.�भरुाज उपा�यायलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद गनु�  भ�दा १०(दश) वष�मा� कैद गनु�  मनािसब 
ह�ने दिेखएकोले पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट 
अ.बं.१८८ नं.बमोिजम �य� राय सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : गेहे��राज प�त
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल फागनु १० गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०६५८, उ��ेषण 
/ परमादेश, ठाकुर�साद भ�राई िव. मि��प�रषद् , 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम ३६ को उपिनयम (१)(क) मा सामा�य 
�शासन म��ालयले ��येक वष� साउन एक गतेदेिख 
साउन मसा�तिभ� स�वा गन� �यव�था भएको 
पाइ�छ । िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
१८ को उपदफा १२ मा समयाविध पूरा नभई 
गरकेो स�वा बदर गराउने कानूनी �यव�था गरकेो 
पाइ�छ । जसअनसुार अ�य िनकायले गरकेो स�वा 
सामा�य �शासन म��ालयले र सामा�य �शासन 
म��ालयले गरकेो स�वा नेपाल सरकार मि��प�रषद ्ले 
र� गन� स�ने �यव�था भएकोमा यी �रट िनवेदकले 
स�वा बदरको लािग िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा १८ को उपदफा (१२) बमोिजम �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयमा िमित २०७२।११।३० 
मा िनवेदन िददँा कुनै सनुवुाई नभई उपचार नपाएर 
�रटको मा�यमबाट आएको भ�ने िनवेदन �यहोरामा 
उ�लेख गरकेो दिेख�छ । िमित २०७२।११।३० मा 
मि��प�रषद ्मा उजरुी िदई उपचारको �ि�या अवल�बन 
गदा� ला�ने समय नपख� िमित २०७३।१२।१ मा 
�रट िनवेदन िदएको देिख�छ भने अदालतमा �रट 
िनवेदन परकेो िवषयमा मि��प�रषद ्बाट िनण�य गन� 
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निम�ने भ�ने आशय �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयको िलिखत जवाफबाट देिखने ।  

अतः उि�लिखत कानूनी �यव�था एवम् 
आधार �माणह�बाट मि��प�रषद् मा िदएको स�वा 
बदर गन� िनण�य गदा�  ला�ने समयको �याल नगरी िनण�य 
नह�दैँ �रट िनवेदक अदालत �वेश गरकेो देिख�छ भने 
िनवेदक स�वा भएको िमित २०७१।१।१७ देिख 
िमित २०७३।१।१६ मा २ वष� अविध पूरा भइसकेको 
अव�थामा �रट िनवेदकको दाबीबमोिजम �रट जारी गनु�  
परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-CR-०१९३, 
०७२-RC-००२२, कत��य �यान, नेपाल सरकार 
िव. राजे��बहादुर शाहीसमेत, नेपाल सरकार िव. 
टेकबहादुर शाही

�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
९(१) अनसुार पुनरावेदन अदालतले गरकेो फैसला 
वा अि�तम आदशेउपर दहेाएका मु�ामा सव��च 
अदालतमा पुनरावेदन ला�नेछः- 

(१) पुनरावेदन अदालतले सु� कारवाही र 
िकनारा गरकेो मु�ा,

(२) दश वष� वा सोभ�दा बढी कैदको सजाय 
भएको मु�ा, र

(३) तीन वष� वा सोभ�दा बढी कैदको सजाय, 
प�चीस हजार �पैयाँ वा सोभ�दा बढी 
ज�रवाना, पचास हजार �पैयाँ वा सोभ�दा 
बढी िबगो भएको वा िबगो नखुलेको मु�ामा 
सु� अदालत, िनकाय वा अिधकारीले 
गरकेो िनण�यउपर पुनरावेदन अदालतले 
पुनरावेदनको रोहमा िनण�य गदा� केही वा 

पूर ै उ�टी भएको मु�ा भनी उ�लेख भएको 
पाइने ।

ऐनमा रहेको उ� कुनै पिन �ावधान 
��ततु म�ुामा आकिष�त भइरहेको िव�मानता 
छैन । यी �ितवादीह� लालबहादरु शाही, धनबहादरु 
शाही, राजे��बहादरु शाही र कुलबहादरु शाहीलाई 
�यानस�ब�धीको महलको २६ नं. को अिभयोग 
मागदाबी रहेकोमा अिभयोगदाबी नप�ुने भई यी 
�ितवादीह�लाई स�ु मगु ु िज�ला अदालतले सफाइ 
पाउने ठहर ्याएको फैसलालाई सो फैसला िमलेकै 
देिखदँा स�ु सदर ह�ने भनी ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, ज�ुलाबाट फैसला भएको अव�था 
देिख�छ । पनुरावेदन अदालत, ज�ुलाले गरकेो सो 
फैसलाउपर सव��च अदालतमा पिन पनुरावेदन ला�ने 
अव�था उि�लिखत िववेिचत ऐन र अ�य �चिलत 
कानूनमा समेत रहे भएको नपाइदँा यी �ितवादीह�का 
हकमा वादी नेपाल सरकारले दायर गराएको पनुरावेदन 
ला�न स�ने अव�था कै नह�दँा खारजे गनु�पन� 
देिखयो । अतः �ितवादीह� लालबहादरु शाही, 
धनबहादरु शाही, राजे��बहादरु शाही र कुलबहादरु 
शाहीलाई �यानस�ब�धीको महलको २६ नं. को 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
सरकारले यस अदालतमा िदएको पनुरावेदन खारजे 
ह�ने ।

�ितवादी टेकबहादरु शाहीको हकमा 
साधकको रोहमा िवचार गदा� lacerated wound with 
open fracture of frontal bone, multiple piece 
of frontal bone size of wound 6" ´ 3" उ�लेख 
गद� cause of death मा severe head injury 
[comminuted, depressed fracture of frontal 
bone with laceration underlying meanings 
and brain] भ�ने शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख 
भएको त�यसगँ अ�य प�रि�थितज�य �माणका साथै 
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�वयम् यी �ितवादीको मौकाको बयानले यस वारदातमा 
मतृक कण�बहादरु पनुलाई कत��य गरी मान�मा यी 
�ितवादी टेकबहादरु शाहीको सि�य संल�नता रहेको 
पिु� भएको देिख�छ । जहासँ�म अदालतको बयानमा 
मतृकलाई मान�मा आ�नो संल�नता नरहेको भनी 
इ�कारी बयान गरकेो सवाल छ �यसमा यी �ितवादीले 
ठोस सबदु �माण गजुारी ख�डन गन� सकेको अव�था 
छैन । ियनै सब �माणह�को िव�मानतालाई उिचत 
मू�याङ्कन गद� िन�कष�मा पगुी स�ु मगु ु िज�ला 
अदालतले यी �ितवादी टेकबहादरु शाहीलाई 
अिभयोगदाबीअनसुार मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३ (३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई 
भएको फैसला मनािसबै देिखदँा सदर ह�ने भनी भएको 
पनुरावेदन अदालत, ज�ुलाको िमित २०६९।१२।२१ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।                                                                           
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड्का
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर ७ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CR-०९४६ र ०६८-
CR-०३४९, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. नईमद 
िमयाँ, मोलािजम िमयाँ िव. नेपाल सरकार

पीिडत नाबािलकालाई �लोभनमा पारी 
डरधाक दखेाई भारततफ�  लैजान लागेको अव�थामा 
फेला पारी �ितवादीह� उपरको िकटानी जाहेरी परकेो 
�ितवादीह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� कसरुमा 
सािबत रही गरकेो बयान, पीिडत बािलका (प�रवित�त 
नाम) िसज�ना कँुवरले अदालतसम� गरकेो बकप� तथा 
पीिडत बािलकाको दाज ु र रोशनी बोिड�ङ �कुलको 
ि�ि�सपल नारायण मरािसनीसमेतले ग�रिदएका 
कागजसमेतका कागजातह�बाट यी �ितवादीह�ले 
पीिडत बािलकालाई डरधाक ध�क� िदई �याङ्जाबाट 

भारततफ�  लैजान लागेको कुरा पिु� ह�न आयो । उ� 
काय�मा �ितवादी मोलािजम िमयाकँो म�ुय संल�नता 
देिख�छ भने सगैँ बसी �यापार गरी आएका नईमद िमया ँ
िनजका भाइ नाताका �यि� दिेख�छन् । बािलका भारत 
लानका लािग दाजसुगँ बसपाक� स�म गएको कुरामा 
सािबत भई िनजले मौकामा कागज गरेको देिखदँा सगैँ 
साथमा रहेका नइमद िमया ँ दाजकुो उ� काय�बाट 
पूण��पमा अनिभ� रही िनजको सलं�नता िथएन भनी 
भ�न िम�ने अव�था नदिेखने ।

�ितवादी मोलािजम िमयालँाई अिभयोग 
दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो ठहर ्याई कैद वष� ११ 
र ज�रवाना ७५,०००।- ह�ने र उ� काय�मा दाज ु
मोलािजम िमयालँाई सहयोग गरी सोही ऐनको १५(१)
(ज) बमोिजमको कसरु गरकेोमा �ितवादी नईमद 
िमयालँाई �ितवादी मोलजम िमयालँाई ह�ने सजायको 
आधा सजाय र ज�रवाना अथा�त् ५ वष� ६ मिहना 
कैद र �.३७,५००।- ज�रवाना ह�ने ठहरी �याङजा 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०६९।१०।१५ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CR-०००२, ठगी, 
सजंय कुमार �याँङवा िव. नेपाल सरकार

�ितवादी अिधकार�ा� अिधकारी र 
अदालतसम�को बयानमा कसरुमा इ�कारी रहे 
पिन �हरीमा कागज गन� य�बहादरु �े�, िसंह 
लामा, धनबहादरु तामाङ, बोधनबहादरु थापा, िमठु 
नेपालीसमेतका मािनसह�ले अदालतमा आई बकप� 
गदा� यी �ितवादीले जाहेरवालासगँ िनजको छोरालाई 
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िवदशे अमे�रका पठाइिदने भनी �.३,८५,०००।– 
िलएका ह�न् भनी गरकेो अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
सोही �यहोरालाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरबेाट 
यी �ितवादीले जाहेरवाला प�ृवी भ�ने पथृबहादरु 
�याङताङबाट �.३,८५,०००।– बराबरको रकम 
िनजले झ�ुयानमा पारी निलएको नखाएको भ�न 
सिकने अव�था नरहने ।

�ितवादीले शि�नरिसहं राणाको ह�लास 
बह�उ�े�यीय सहकारी सं�थामा माक� िटङ्गको काम 
गन� गरकेो र िनज शि�नरिसहंले राणाले मािनस 
िवदशे पठाउने गन� भएको त�यसमेत अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानमा �वीकार गरकेा छन् । 
जाहेरवाला र शि�नरिसंहबीच स�पक�  गराई िदएको 
हो, शि�नरिसंहले कुनै मािनस लगाएर जाहेरवालासगँ 
�.३,८५,०००।– िलएको ह�नपुद�छ भनी यी 
�ितवादीले बयान गरकेोमा उ� रकम शि�नरिसंह 
राणाले िलएको िमिसल संल�न �माणबाट दिेखएको 
छैन । यसरी यी �ितवादीले जाहेरवालाको छोरालाई 
अमे�रका रोजगारमा पठाइिद�छु भनी ललाई फकाई 
धोका गफलतमा पारी अका�को हकको चल धनमाल 
ठगी गरकेो त�य िमिसल संल�न �माणबाट देिखएकोले 
केवल यी �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतसम�को इ�कारी बयानको आधारमा मा� यी 
�ितवादी कसरुदार होइनन् छैनन् भनी भ�न सिकने 
अव�था िव�मान नदेिखने ।

तसथ� यी �ितवादी संजयकुमार �याङवालाई 
िमिसल सलं�न कागजातह�को आधारमा ठगीको 
१ नं. िवपरीत कसरुमा ऐ. को ४ नं. बमोिजम १ 
मिहना कैद र �.३,८५,०००।– ज�रवाना तथा 
जाहेरवालालाई िबगोसमेत भराई िदने गरी िस�धलुी 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६३।८।१८ मा भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट िमित २०६६।१।३० मा भएको फैसला 

िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७२-WH-००५५, ब�दी��य�ीकरण, 
जगदेव के.सी. िव. पुनरावेदन अदालत, नेपालग�ज, 
बाँकेसमेत 

बिद�या िज�ला अदालतबाट जबरज�ती 
करणी म�ुामा �ितवादी कृ�णबहादरु के.सी.लाई १३ 
वष� कैद ह�ने ठहरी भएको फैसलालाई पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जबाट िमित २०६७।४।२३ मा 
स�ु फैसला सदर ह�ने ठहरी फैसला भई अि�तम 
भएको छ । िमित २०६१।९।२ मा भएको वारदातपिछ 
फरार रहेका िनवेदकलाई म�यपि�म �ेि�य �हरी 
काया�लय �े�ीय अनसु�धान समूह नेपालग�जले 
खोजतलास गन� �ममा िमित २०७१।७।२५ मा 
नेपालग�ज नगरपािलका वडा नं. १ मा प�ाउ 
गदा� िदएको प�ाउ पजु�मा िनवेदकले कृ�णबहादरु 
के.सी. भनेको �यि� आफू भएको भनी �वीकार गरी 
प�ाउ पजु� बझुी सहीछाप ग�रिदएको देिख�छ । सो 
प�ाउ पजु� बेरीतको भनी कहीकँतै उजरु गरकेो पिन 
देिखदँनै । िमित २०७१।७।२५ को प�ाउ पजु�सिहत 
बिद�या िज�ला अदालतमा पेस भएका िनवेदकलाई 
बिद�या िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।७।२५ मा 
कैदी पजु� िदई कैदमा रा�न पठाइएको देिख�छ । िमित 
२०७१।७।२५ को कैदी पजु� �ा� गरकेा िनवेदकले 
त�कालै ब�दी��य�ीकरणको �रट निदई धेर ै िढला 
िमित २०७३।२।१० मा मा� िनवेदन िदएको देिखने । 
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जाहेरवाला मनबहादरु हमालले िमित 
२०७३।६।९ मा यस अदालतमा उपि�थत भई 
उि�लिखत जबरज�ती करणी म�ुाका �ितवादी ��ततु 
िनवेदनका िनवेदक कृ�णबहादरु के.सी. र जगदेव के.सी. 
भ�ने �यि� ियनै ह�न् िनजको र आ�नो घर क�रब 
१४० िमटरको दूरीमा पछ�  भनी िनवेदक �ितवादीलाई 
िचनी सनाखत गरी कागज गरकेो दिेख�छ । िनवेदक 
�ितवादीले िमित २०७१।११।२५ मा कारागार 
काया�लय, बिद�यामाफ� त फैसलाको न�कल पाउ ँ
भनी बिद�या िज�ला अदालतमा चढाएको िनवेदनमा 
कृ�णबहादरु भ�ने जगदेव के.सी. भनी ले�नकुो साथै 
िनजले यस अदालतमा िमित २०७३।२।१० मा िदएको 
िनवेदनमा समेत कृ�णबहादरु भ�ने जगदेव के.सी भनी 
सहीछाप गरकेो  देिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट उ� 
जबरज�ती करणी म�ुाका �ितवादी कृ�णबहादरु यी 
िनवेदक जगदेव के.सी. फरक �यि� नभई एउटै �यि� 
भएको त�यको प�्ुयाई ं भएकोले जबरज�ती करणी 
म�ुामा सजाय पाएको �यि� कृ�णबहादरु के.सी. म 
नभएको भनी पन� आएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  । िनवेदकको िनवेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७३ साल काि�क ८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CI-०६३५, लेनदेन, मायादेवी 
भ�राई िव. िशवह�र भ�समेत

पनुरावेदक �ितवादीले वादीह�ले िलखत 
पास गरी मा�न नआएको वादीह�को ��येकको 
फरक िवचार भयो पास गन� कुर ैगनु�  भएन, िलखतमा 
उि�लिखत �यहोरा उ�लङ्घन वादीह�बाट नै भएको 
छ । िलखतको �यहोरा कपाली नभएर करारनामाको 
कागज हो भनी िजिकर िलएको भए तापिन िलखतको 

नाम िवशेष �ितफल िलने िदने �यापा�रक �कृितको 
नभएको िलखतमा कुनै िवशेष कानूनअनसुार उपचार 
�दान ह�ने भ�ने �यव�था उ�लेख भएको भए सो लागू 
ह�ने िथयो सो �यहोरा पिन यो िलखतमा नलेिखएको 
देिखदँा मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको महल नै 
आकिष�त ह�ने ह�नाले सो महलको ६ नं. मा ... िलखतमा 
�याज नलेिखएकोमा �याज ला�दैन ... भनी भ�नेसमेत 
�यहोरा उ�लेख भएबाट ��यथ� वादीले पनुरावेदक 
�ितवादीबाट बैनाबापतको रकम �.१,७५,०००।– 
स�म भराई िलन पाउने नै देिखयो । अतः पनुरावेदक 
�ितवादीबाट ��यथ� वादीले बैना रकमस�म भराई 
पाउने गरी पनुरावेदन, अदालत पाटनबाट िमित 
२०६९।४।२८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।                           
इजलास अिधकृत: गजे��बहादरु िसंह
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७२ साल भदौ २४ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७१-CR-०२०५, कत��य �यान, 
कुमार प�रयार िव. नेपाल सरकार 

कसरुदारलाई सजाय गनु�को उ�े�य 
कसरुदारबाट समाजको सरु�ा गनु� , भिव�यमा �यस 
�कारका अपराध गन� उ�मखु �यि�लाई हतो�सािहत 
गराउन,ु आफूले गरकेो अपराधको �ायि�त गराई 
िनजलाई सधुार गरी भोिल कानूनपरायण नाग�रक 
बनाई समाजमा पनु�था�िपत गनु�  र पीिडत प�लाई 
सा��वना िदलाउन ु हो । �यसैले अपराधको �कृित, 
वारदात ह�दँाको अव�था र प�रि�थित, पीडक अथा�त् 
कसरुदारले अपराध घटेपिछ खेलेको भूिमका र 
घटना�ित आफूले गरकेो �ायि�तसमेतलाई �ि�गत 
गरी अपराध र सजायमा स�तलुन ह�ने गरी सजाय 
िदइन ुर ह�नपुद�छ भ�ने उ�े�यले िवधाियकाले मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. मा “ऐनले 
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सव��वसिहत ज�मकैद वा ज�मकैद गनु�पन� भएका 
म�ुामा सािबत ठहर े पिन इ�साफ गन� हािकमका 
िच�ले भिवत�य हो िक भ�न ह�नेस�मको शङ्काले 
वा अपराध गदा�को अव�था िवचार गदा� कसरुदारलाई 
ऐनबमोिजमको सजाय िददँा चक� ह�ने भई घटी सजाय 
ह�नपुन� िच�ले दखेेमा ऐनले गनु�पन� सजाय ठहर ्याई 
आ�ना िच�ले देखेको कारणसिहतको खलुासा राय 
पिन साधक तोकमा लेखी जाहेर गनु�  ह��छ । अि�तम 
िनण�य िदनेले पिन �य�तो देखेमा ऐनले ह�ने सजायमा 
घटाई तो�न ह��छ” भ�ने कानूनी �यव�था गरकेो 
पाइने ।

�ितवादीले मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी मनसाय रहे भएको िमिसलबाट 
देिखदँैन । मतृकलाई मान�स�मको योजना 
बनाई हितयार बोक� िनजको घरमा गएको पिन 
देिखदँैन । रोजगारीको लािग भारत जाने रकम 
�ितवादीसगँ नभएको र िविभ�न �यि�सगँ सापटी 
मा�दा पिन रकम �ा� ह�न नसकेको अव�था 
प�रि�थितबाट मतृकका गहना चोरी गरी �यसलाई 
िब�� गरी भारततफ�  कमाई गन� जाने रकम बनाउने 
उ�े�यले मतृकका गहना चोरी गन� जादँाको अव�थामा 
मतृक कराउन ला�दा ह�या गन� मनसाय नह�दँा नह�दँ ै
पिन ��ततु घटना ह�न गएको देिख�छ । वारदात ह�दँाको 
अव�था �ितवादीको उमेर १७ वष�को अप�रप�व 
उमेरको �यि� भ�ने देिख�छ । िनजले वारदातप�ात् 
पिन स�पूण� घटना�मलाई खलुाई आरोिपत कसरुमा 
सािबत रही अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा बयान 
गरी �याय स�पादनको काय�मा सहयोग गरकेो अव�था 
छ । ��ततु वारदातबाट आफूलाई प�ाताप लािगरहेको 
�यहोरा िनजले �वीकारकेो समेत दिेख�छ । �यसकारण 
उि�लिखत अव�था प�रि�थितलाई म�यनजर गरी हेदा� 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ८ 
वष� मा� कैद सजाय गन� मनािसब ह�ने भनी पनुरावेदन 
अदालतबाट �य� राय �याय, िववेक र कानूनस�मत 

देिखन आउने ।
पनुरावेदक �ितवादी कुमार प�रयारलाई 

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ नं. को 
देहाय दफा ३ बमोिजम कसरु कायम गरी सोही ऐनको 
अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम कैद वष� 
८(आठ) गन� �य� गरकेो रायसिहतको पनुरावेदन 
अदालत,  पाटनको िमित २०७०।९।१६ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असोज १० गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७३-WH-००१८, ब�दी��य�ीकरण, 
िव�भुषण दवाडी िव. महानगरीय �हरी प�रसर, 
जावलाखेल लिलतपुरसमेत

िवप�ीह�ले गैरकानूनी�पमा थनुामा 
राखेकोमा थनुाम�ु ग�रपाउ ँभनी �रट िनवेदन िदएकोमा 
हाल िनवेदक स�यनारायण �े� थनुाम�ु भइसकेकाले 
�रट खारेज ग�रपाउ ँ भनी िनवेदक वादीका कानून 
�यवसायी र िवप�ीका तफ� बाट महा�यायािधव�ाको 
काय�लयका सह�यायािधव�ाले बहसको �ममा 
उ�लेख गरबेाट ��ततु �रटको औिच�य नै समा� 
भइसकेको देिखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काि�क ४ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-१३५८, कत��य �यान, 
लालबहादुर �े� िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी लालबहादरु �े�ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� �ीमतीले र�सी खाई लरब�रएको 
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अव�थामा िनजलाई होटल भएको कोठाबाट मािथ 
लगी स�झाई बझुाई गदा� नमानी मलाई गालीगलौज 
गरकेोले �रस उठी िनजको शरीरमा समाई ह��याई िददँा 
लडेको कारण लड्दा अनहुारको भागमा चोट लागी 
सोही चोटका कारण म�ृय ुभएको हो भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा मैले 
मतृक �ीमतीलाई धकेलेर मािथ स�ुन जा भनेर भ�दा 
िनज बसेको िथयो, मैले उता जा भनेर धकेलेको हो । 
धके�दा घाउ चोट लागे नलागेको अ�ँयारो ह�दँा देिखन, 
अ�य कुरा मैले लेखाएको होइन भनी धकेलेको कुरामा 
सािबत रही अ�य कुरामा इ�कार रही अदालतसम� 
बयान गरे तापिन �हरीमा भएको बयान मैले लेखाएको 
होइन भ�ने िजिकर िलई बयान गद�मा िनजको �य�तो 
इ�कारी बयान मा�का आधारमा िनद�ष मा�न 
िम�दैन । �ितवादीको इ�कारी बयान �वत�� र 
त�यस�मत �माणबाट समिथ�त ह�न आव�यक छ । 
यी �ितवादीले मतृकलाई धकेलेको कुरामा सािबत 
रहेकोमा मतृकको शरीरमा लागेको मािथ उि�लिखत 
घाउको �कृित हेदा� �ितवादीले मतृकलाई धकेलेको 
कारणले घा खतह� लागी मतृकको म�ृय ुभएको त�य 
समिथ�त ह�न आएको देिख�छ । तसथ� घटना�थल 
लासजाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, िवशेष�को 
बकप�, िभसेरा परी�ण �ितवेदन, �ितवादीको 
अिधकार�ा� अिधकारी एवम् अदालतसम� गरकेो 
बयानसमेतका िमिसल सलं�न �माणह�बाट समेत 
मतृक डोमा शेपा�को म�ृय ु �ितवादीले धकेलीिदएको 
कारणले भर ्याङबाट लड्न गई म�ृय ुभएको देिखएबाट 
यी �ितवादीकै कत��यबाट मतृकको म�ृय ुभएको पिु� 
ह�न आउने ।

अब, यी �ितवादी लालबहादरु �े�लाई के 
क�तो सजाय ह�न उपय�ु ह��छ भ�ने स�दभ�मा िवचार 
गदा� यी �ितवादीकै कत��यबाट मतृक डोमा शेपा�को म�ृय ु
भएको दिेखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ 
नं. तथा १३(३) नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) 

नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने र मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष� कैद गन� 
राय �य� गरी पनुरावेदन अदालतबाट फैसला भएको 
देिख�छ । यी �ितवादीले मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
�रसइवी भएको नदेिखएको र दवुै प�बीच हात हालाहाल 
भई मतृकले �ितवादीलाई गालीगलौज गरकेोमा 
चपुलाग भनी �ितवादीले स�झाउदँा नमानेक�ले 
�ितवादीले त�काल उठेको �रसमा मतृकलाई धकेली 
िददँा लडेको कारण मतृकको म�ृय ु भएको देिख�छ । 
जोिखमी हितयार �योग गरी वीभ�स ढंगबाट ��ततु 
वारदात भएको पिन देिखदँनै । तसथ� उपयु�� अव�था 
प�रि�थितलाई म�यनजर रा�दा कानूनबमोिजम 
सजाय गदा� यी �ितवादीलाई सजाय चक� पन� जाने 
देिखएकोले मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ 
नं. बमोिजम यी �ितवादीलाई ज�मा कैद वष� १० (दश) 
ह�ने गरी �य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
रायसिहतको फैसला मनािसब नै दिेखदँा �ितवादी 
लालबहादरु �े�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३ नं. को 
कसरुमा सोही महलको १३(३) नं. बमोिजमको कसरु 
गरकेो ठहर ्याई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
१८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष� कैद गन� �य� गरकेो 
रायसिहतको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६८।११।१६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर ः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असार २८ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम�  र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०५१४, ०७०-CR-
०७७४, ०७०-CR-०९५३, जबरज�ती करणी र 
डाकँा, सुिजत थापा िव. नेपाल सरकार, अ�जन थापा 
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. ई�र के.सी.
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समेत
 �ितवादीह� ई�र के.सी. र मिनष खाणँलाई 
सफाइ िदने र �ितवादीह� सजुीत थापा, अ�जन 
थापा, िवर�े�नायक �े�ी, ई�र के.सी, मिनष खाणँ र 
मोहन के.सी.समेतका हकमा डाकँातफ� को अिभयोग 
दाबी नप�ुने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िमलेको छैन भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� �ितवादीम�येका 
सहअिभय�ु िवर�े�नायक �े�ीले अदालतसम� 
बयान गदा� पीिडत गगंा रानालाई जबरज�ती करणी 
गन� �यि� भनी यी ई�र के.सी र मनीष खाणँको नाम 
पोल गर े पिन अनसु�धान अिधकारीसम� बयान 
गदा� यी �ितवादीह� वारदात�थल जंगलमा गएको 
भ�नेस�मको �वीकारो�� रही जबरज�ती करणी गरकेो 
त�यमा इ�कार रहेको देिख�छ । िनज �ितवादीह� 
समेतले जबरज�ती करणी गरकेो भनी �वयम् पीिडतले 
समेत अदालतमा ब�न लेखाउन सकेको देिखदँनै । यस 
अव�थामा सहअिभय�ु िवर�े�नायक �े�ीले गो�ारा 
तवरबाट पोल गरकेोस�मकै आधारमा कसरुदार ठहर 
गनु�  मनािसब देिखदँैन । तसथ� यी �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने कुरा 
त�परक र व�तिुन� �माणबाट प�ुी ह�न नआएकोले 
िनज �ितवादीह�लाई सफाइ िदने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट भएको फैसला मनािसब नै 
देिखने । 
 डाकँातफ� को अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसला 
िमलेको छ छैन भ�नेतफ�  िवचार गदा� लटुी लगेको 
भिनएको सनु बरामद ह�न सकेको देिखदैँन । 
डाकँा गरकेो कसरुमा �ितवादीह�ले अनसु�धान 
अिधकारी तथा अदालतमा इ�कारी भई बयान गरकेो 
देिख�छ । �वयम् जाहेरवाला पीिडतले अदालतसम� 
बकप� गदा� िनजह�ले मेरो केही िचज डाकँा गरकेा 

होइनन् जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी बकप� 
गरकेो दिेखदँा पीिडतले नै डाकँा नभएको भनी बकप� 
गरबेाट डाकँातफ� को अिभयोग दाबी �मािणत ह�न स�ने 
नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादीम�येका पनुरावेदक ई�र के.सी. 
र मनीष खाणँलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
र पनुरावेदक �ितवादीह� सजुीत थापा र अ�जन 
थापाले अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडतसगँ जबरज�ती 
करणी गरकेो कसरुदार ठहर ्याई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको ३(५) को कसरुमा ६ वष� कैद, 
सोही महलको ३क नं. को कसरुमा थप ५ वष�समेत 
गरी जनही ११(एघार) वष� कैद र िनजह�बाट जनही 
�.५०,०००।- पीिडतले �ितपूित� भराई पाउने ठहर 
गरकेो र डाकँातफ�  सबै �ितवादीह�लाई सफाइ िदने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६९।१२।११ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असार २७ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-१०६३, ०६८-CR-
११०५, कत��य �यान, निवनकुमार थापामगर, 
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. निवनकुमार 
थापामगर

�माण ऐन, २०३८ को दफा ३८ ले “किललो 
उमेर, अित व�ृाव�था वा शारी�रक वा मानिसक रोग 
वा अ� �य�तै कारणले गदा� आफूलाई सोिधएको 
�� ब�ुन नस�ने वा �यसको यिु�य�ु जवाफ िदन 
नस�ने भनी अदालतले ठहर ्याएको �यि�बाहेक 
मितयारलगायत जनुसकैु �यि� सा�ी ह�न स�नेछ” 
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भ�ने कानूनी �यव�था देिखदँा नाबालक सा�ी 
ह�न नस�ने भ�ने देिखएन । झ�ुा बकप� गरबेापत 
नाबालकलाई वय�कलाई ह�ने सजाय ह�न नस�नेस�म 
हो । नाबालकको बकप� अ�य �माणबाट समिथ�त 
भएको अव�थामा �माणयो�य छैन भ�न िम�दनै । उ� 
��य�दश�का �पमा घटना�थलमा उपि�थत सा�ीको 
�पमा अदालतमा समेत उपि�थत भई गरकेो बकप� 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ८, १८ र २५ बमोिजम 
�माणमा िलन िम�ने नै देिखने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) र १४ को कानूनी �ावधान र यस म�ुामा 
घिटत वारदातलाई समि�मा हेदा� �ितवादी र मतृकबीच 
मान�पन� पूव� �रसइवी भएको कुरा िमिसल संल�न 
�माणबाट देिखएको छैन । मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
मनसाय रहेको दिेखदँैन । �यान िलनपुन�स�मको 
इवी �ितवादीमा रहे भएको पिन पाइदँैन । घरमा आई 
�ीमतीलाई मास ु पकाउने कुरामा सामा�य िववादमा 
त�काल उठेको �रसमा जोिखमी हितयारको �योग 
नगरी थ�पड र िचया पकाउने ता�केले गरकेो कुटिपटको 
कारण मतृक सर�वती थापामगरको म�ृय ु ह�न गएको 
कुरा िमिसल संल�न �माण कागजात एवम् त�यबाट 
�मािणत भएको पाइने ।

�ितवादीले मतृकलाई मान� नै मनसायले 
जोिखमी हितयार �योग नगरी सामा�य िववादमा 
त�काल उठेको �रसले मतृकलाई थ�पड र िचया 
पकाउने ता�केले गरकेो �हारबाट मतृकको म�ृय ु
ह�न गएबाट य�तो िकिसमको कसरुमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. आकिष�त 
ह�ने नभई सोही महलको १४ नं. को कसरु ह�ने ह�दँा 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. को 
कसरुमा १० (दश) वष� कैद ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।६।१ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकार र पनुरावेदक �ितवादीको 

पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असार ३० गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-११३३, ०६८-CR-१२१६ 
कत��य �यान, ङेमा िघिसङ िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. ङेमा िघिसङ

अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान 
�वई�छाको होइन �हरीमा मलाई कुटिपट गररे �य�तो 
लेखाएको हो घटनाको बारमेा मलाई केही थाहा छैन 
भनी आरोिपत कसरुमा इ�कार रही यी �ितवादीले 
अदालतसम� बयान गर ेतापिन �हरीमा भएको बयान 
आ�नो �वे�छापूव�क भएको होइन मलाई कुटिपट गररे 
�य�तो लेखाएको हो भ�ने िजिकर िलई बयान गद�मा 
िनजको �य�तो इ�कारी बयान मा�का आधारमा 
िनद�ष मा�न निम�ने । 

�हरीमा कुटिपट गरी बयान गराएको 
भए �यादथपको �ममा अदालत �याएको बखत 
सो कुराको िजिकर िलनपुन�मा �य�तो िजिकर 
िलएको वा पिछ पिन कुटिपट गरी बयान गराएको 
िजिकर िलई घा जाचँ  गराउन िनवेदन िदन सकेको 
देिखदँनै । �ितवादीको इ�कारी बयान �वत�� र 
त�यस�मत �माणबाट समिथ�त ह�न आव�यक छ । 
आफूलाई डर�ास दखेाई वा कुटिपट गरी बयान गराएको 
कारणले �हरीमा कसरु �वीकार गनु�  परकेो कुराको 
िजिकर िलनेले सो कुरा व�तिुन� �पमा �मािणतसमेत 
गराउन स�नपुछ�  । तर �ितवादीले आफूलाई बयान 
गन� बा�य पा�रएको, कुटिपट गरकेो ज�ता कारणले 
आरोिपत कसरु �वीकार गनु�  परकेो भ�ने कुराको �माण 
पेस गन� नसकेको ि�थितमा िनजले अनसु�धानको 
�ममा �य� गरकेो भनाइलाई �वे�छाको होइन 
भ�न निम�ने भई अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 



43

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, जेठ - १

�वीकारोि�लाई िनजका िव�� �माणमा िलन िम�ने 
नै देिखने ।

�ितवादी र मतृकबीच पूव��रसइवी भएको कुरा 
िमिसल संल�न �माणबाट देिखएको छैन । �यसैगरी 
मतृकलाई मान� पन� मनसायले साथ लागी �ितवादी 
गएको पिन देिखदैँन । यसरी मार� भ�ने िनयतले नभई 
�.२०००।– लेनदेनको िवषयमा भएको सामा�य 
िववादमा त�काल उठेको �रसमा जोिखमी हितयारको 
�योग नगरी लात म�ुकाले गरकेो कुटिपटको कारण 
मतृक केनामिसंहको म�ृय ु ह�न गएको कुरा िमिसल 
संल�न प�र�थितज�य �माणबाट भएको पाइ�छ । 
�ितवादीले मतृकलाई मान� नै मनसायले जोिखमी 
हितयार �योग नगरी सामा�य िववादमा त�काल 
उठेको �रसले हात म�ुकाले गरकेो �हारबाट मतृकको 
म�ृय ु ह�न गएबाट य�तो �कृितको कसरुमा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ नं आकिष�त 
ह�ने नभई सोही महलको १४ न. आकिष�त ह�ने ह�दँा 
िनज �ितवादीलाई �यानस�ब�धीको महलको १४ 
नं. को कसरुमा सोहीबमोिजम १० (दश) वष� कैद ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकार र पनुरावेदक  �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असार २६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०५९६, ०७१-CR-
०१३२, जबरज�ती करणी / कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. िशवबहादुर अछामी, िशवबहादुर अछामी  

िव. नेपाल सरकार
�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� कोिपला 

दाहाललाई जबरज�ती करणी गरकेो र कत��य गरी 
मारकेो होइन भनी आरोिपत कसरुमा ई�कार रही 
कोिपला दाहालको ह�या आफूले गरकेो नभई निचनेका 
केटाह�ले बो�न निदई ध�काई मेरो अगािड नै �ा�बरले 
समेत िहका�ई ह�या गरकेा ह�न् भनी बयानमा लेखाए पिन 
सो कुरा अ�य कागज �माणबाट पिु� ह�न सकेको छैन 
साथै �ितवादीले आफू घटना�थलमा उपि�थत रहेको 
कुरालाई अदालतमा पिन �वीकार ै गरकेो देिखएको 
छ । यिद अ�ले ह�या गरकेो भए अनसु�धानमा नै सो 
कुरा िनजले भ�न स�न ुपन� ह���यो र घटना िववरणका 
�यि�ह�बाट पिन घटना�थलमा अ�य �यि�ह� रहे 
भएको ख�ुन स�न ुपद��यो । साथै िनजले भा�न ुपन� 
पिन िथएन । सामा�यतया अपराधीले आफूले गरकेो 
कसरु अपराधबाट ब�न झ�ुा बयान गन� गद�छन् । तसथ� 
िनजको बयानलाई म�ुामा संकिलत �माणको रोहमा 
मू�याङ्कन गनु�पन� । 

यी �ितवादीले आ�नो इ�छािवपरीत 
�हरीमा गराएको आ�नो सािबित बयान, घटनाको 
��य�दश�समेत नभएका �यि�ह�को भनाइलाई 
मा� आधार िलई र आफूले अदालतमा गरकेो इ�कारी 
बयानको बेवा�ता गरी आफूलाई दोषी ठहर गरकेो 
फैसला �िुटपूण� छ भनी पनुरावेदन िजिकर िलएको 
स�दभ� हेदा� िनजलाई यिद �हरीमा �वे�छािवपरीत 
बयान गराएको भए सो बयान के कसरी क�तो डर धाक 
देखाई गराएको हो िनजले भ�न स�नपुन�मा सो केही 
भ�न सकेको दिेखदँैन । साथै कसैले लेखी डरधाकमा 
सही गराएको कुरा �प��पमा घटनाका स�ब�धमा 
अ�य �यि�ले लेखाएको कुरासगँ तदा�यता पिन ह�न 
स�दनै । य�तो बयानलाई �माण ऐन २०३१ को दफा 
९ अनसुार अदालतले �माणमा िलन ह��छ । तसथ� 
�ितवादीले �वे�छािवपरीत गराएको भनी कुनै �माण 
पेस गन� नसकेको साथै िनजको उ� अनसु�धानको 
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बयान अ�य मौकाका �यि�ह�को बयान �यहोरा 
तथा अ�य व�तगुत �माणह�बाट समेत समिथ�त 
भइरहेको र िनजको अदालतको बयान कुनै �माणबाट 
समिथ�तसमेत ह�न नसकेको अव�थामा �ितवादीको 
मौकाको बयानलाई अ�यथा भनी िनजको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकँदैन । मौकामा बिुझएका 
अमतृ देव प�त र सवुोध प�तले वारदात घटेको 
नदेखेको भए तापिन वारदात ह�दँा कराएको आवाज 
सनुी त�काल वारदात�थलमा उपि�थत भएका 
देिख�छन् । �यान मान� �हार गरकेो नै नदेखेको भए 
पिन मान� खो�दा कराएको सनुी वारदात�थलमा 
जाने �यि�लाई वारदातका बारमेा ��य��पमा थाहा 
पाउने �यि�का �पमा िलनपुद�छ र �य�ता �यि�को 
भनाइलाई �माण ऐन २०३१ को दफा १० (१) (क) 
अनसुार र दफा ३७ (२) अनसुार ��य� थाहा पाएको 
�यि�ले �य� गरकेो कुराका �पमा �माणमा िलनपुन� ।

आपरािधक काय�मा मनसाय त�व पिहलेदेिख 
नै िव�मान ह�नपुद�छ भ�ने ह�दँैन । ��ततु वारदातमा 
करणी गन� खो�दा करणी गन� निदई कराएको �रसले 
र सो कामले कुनै अक� मोड पिन िलन स�ने �ासले 
�ितवादीमा मान� मनसाय िसज�ना भएको देिख�छ । 
करणी गन� खोजेको, इ�कार गदा� बल �योग गरकेो, 
सोबाट समेत जबरज�ती करणी गन� सफल नभएपिछ 
�ामरज�तो घातक हितयारले टाउकोज�तो 
संवेदनशील अङ्गमा धेर ै चोटी �हार गरकेो कुरा 
िमिसलबाट �मािणत भई आ�नो काय�को प�रणामको 
पूव�जानकारी ह�ने �या� अव�था रहे भएको दिेखएको 
यस ि�थितमा मान� मनसाय नभएको भनी भ�न 
निम�ने ।

वारदातको अटुट �ङ्ृखलाका स�ब�धमा 
अ�प�ता ह�ने अव�थासमेत िमिसलमा देिखदँैन । 
य�तो अव�थामा आफू घटना�थलमा मौजदु रहेको 
र निचनेका केटाह�ले कुटिपट गरी ह�या गरकेो हो 
भनी �ितवादीले अदालतमा गरकेो इ�कारी बयानलाई 

मा� आधार मानी �ितवादीलाई िनद�ष मा�न 
सिकँदैन । अ�ले कुटिपट गरी मान� लागेको िनजले 
देखेको भए िनजले निजकका िछमेक�लाई र �हरीलाई 
आफँै खबर गनु�पन�मा सो नगरी उ�टै भा�न खोजेको 
देिख�छ र िछमेक�ह� वारदात�थलमा प�ुदा यी 
�ितवादीलाई भा�न लागेको बाहेक अ� कसैलाई 
पिन देखेको ख�ुन आउदैँन । तसथ� यी �ितवादीको 
कत��यबाट नै मतृकको म�ृय ु भएको पिु� ह��छ र 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

जबरज�ती करणी नगरकेो भए मतृकलाई 
मानु�पन� कुनै कारण नदेिखएको र मतृकको Breast मा 
नील रहेको तथा �ितवादीको गला र दाया ँपाखरुामा 
टोकेको देिखएकोले जबरज�ती करणीसमेत �थािपत 
ह�नपुद�छ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर भए पिन करणी गन� खो�दा करणी गन� निदई 
कराई गालीगलौज गरी टोक�िदएको अव�थामा �रस 
उठी �हार गरकेो भनी �वयम् �ितवादीले भनेकोले 
मानु�का कारणका �पमा करणी गन� निदन ु रहेको 
देिख�छ । �य�तै �ितवादीले करणी गन� मनसायले 
उ�ेिजत भई मतृकको Breast मा टोकेको र मतृकले 
करणीको आसयलाई इ�कार गदा� �ितकार �व�प 
�ितवादीलाई टोकेको देिखन आउछँ । अ�य �माणले 
पिु� नभएको ि�थितमा जबरज�ती करणी गदा� नै 
टोकेको भनी अथ� गन� िम�दनै । तसथ� जबरज�ती 
करणीसमेत गरकेो भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादी िशवबहादरु अछामीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३ नं.को दहेाय ३ अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई र जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. र ऐ. ३ नं. को देहाय ५ को 
कसरुमा सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने अिभयोग दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर ्याई गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
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सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६८।३।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः यदरुाज शमा�
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल असार १९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-०१६५, अशं चलन, 
राजकुमार महज�न िव. नरशे महज�न

सािबक काठमाड� िज�ला क�ित�परु 
नगरपािलका वडा नं. १६ को िक.नं. १०३ को �े�फल 
०२६.०० (०-६-०) घरज�गा �ितवादी राजकुमार 
महज�नले आ�नो  िनजी �ानसीप र �यासले जोडेको 
�वबासी घरज�गा ब�डा नला�ने पनुरावेदन िजिकर 
गरतेफ�  िवचार गदा� सो घरज�गा पर�परादेिख �वबासी 
घरज�गा भएको िमित २०६०।४।२३ को िकित�परु 
नगरपािलका १६ नं. वडा काया�लयले िदएको िसफा�रस 
तथा िमिसल सलं�न दता� �े�ताबाट देिखयो । �यसैगरी 
पनुरावेदक �ितवादी राजकुमार महज�न �वयम् ले नापी 
टोलीमा िमित २०६०।४।२६ मा भूलसधुार गरी दता� 
ग�रपाउ ँभनी िदएको िनवेदन �यहोरामा िक. नं. १०३ 
समेतलाई मेरो प�ुय�ली �वबासी घरज�गा हो भ�ने 
उ�लेख भएको साथै मालपोत काया�लय, कलंक�को 
िम.नं. ५८१ िमित २०६५।१।१७ को िनण�यले �ितवादी 
राजकुमार महज�नका नाममा दता� ह�न आएको सािबक 
क�ित�परु बािहरी गा.िव.स. वडा नं. २(ख) िक.नं. १ हाल 
क�ित�परु नगरपािलका वडा नं. १६ को िक.नं. १०३ 
को ०२६.०० (०-२६-०) �ववासी घरज�गा आमाको 
नाममा रहेको भनी पनुरावेदक �ितवादी राजकुमार 
महज�नले काठमाड� िज�ला अदालतको आदेशानसुार 
िमित २०६५।६।१३ मा गरकेो कागजसमेतबाट उ� 
िक.नं. १०३ को घरज�गालाई पनुरावेदक �ितवादीले 
आ�नो िनजी �ानसीप र �यासले जोडेको नभई 

सगोलको पैतकृ स�पि� नै भएको देिखयो । यस 
स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�थातफ�  हेदा� �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ६(क) ले “अ�यथा �मािणत नभएमा 
एकाघरका अंिशयारह�म�ये जनुसकैु अंिशयारका 
नाममा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� हो भनी 
अदालतले अनमुान गन�छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
समेतबाट अंशब�डा नभएका यी ४ अिंशयारह�म�ये 
�वबासी घरज�गा जनुसकैुको नाममा रहे तापिन सबै 
अंिशयारको समान हक ला�ने सगोलको स�पि� 
भएको देिखदँा िक.नं. १०३ को घरज�गा ब�डा ला�ने 
स�पि� होइन भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

िववादको िक.नं. १०३ को ०-६-० को 
�वबासी घरज�गा एकासगोलमा रहदँा नै पनुरावेदक 
�ितवादी राजकुमार महज�नले �ा� गरकेो देिखदँा 
यी चारजैना अंिशयारका बीचमा ब�डा ला�नपुन�मा 
तायदातीमा उि�लिखत ब�डा नला�ने भनी उ�लेख 
ग�रएको �वबासी घरज�गा अिंशयारह� बीच ब�डा 
नलगाएको हदस�म स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी गरी पनुरावेदक �ितवादी 
राजकुमार महज�नको नामको िक.नं. १०३ को �वबासी 
घरज�गासमेत ब�डा ला�ने ठहर ्याई अ�का हकमा 
स�ु सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६७।५।३ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�  
इित संवत् २०७२ साल चैत ३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०४९६, ०६९-RC-
००९१, कत��य �यान र जबरज�ती चोरी, नेपाल 
सरकार िव. ल�मण बा�तोलासमेत, नेपाल सरकार 
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िव. ल�मण बा�तोला
�ितवादीले मौकाको बयानमा लेखाएअन�ुप 

यी �ितवादी जोगमाया ग�ुङले मार े पैसा िद�छु भनी 
भनेकै भएपिन कुन स�दभ�मा िकन भनेको हो केही 
ख�ुदनै । साउन २।३ गतेितर मान� भनेको भनी �वयम् 
�ितवादी ल�मण बा�तोलाले मौकामा लेखाएकोमा 
वारदात भने सोही समयमा नभई क�रब ३ मिहनापिछ 
असोज २५ गते मा� भएको देिखएको छ । यिद भनेकै 
आधारमा मारकेो भए सोही भनेको समयको आसपासमा 
नै वारदात भएको ह�नपुद��यो । िनज जोगमायाको पिन 
मतृकह�लाई मान�स�मको कुनै �रसइवी रहेको, मान� 
कुनै योजना षड्य�� केही बनाएको देिखन ुपन�मा सो 
पिन केही रहे भएको दिेखएको छैन । �य�तै मार ेपैसा 
िद�छु भनी जोगमायाले भनेको तर पैसा भने निदएको र 
मा�न पिन नगएको भनी �ितवादी ल�मण बा�तोलाले 
भनेबाट समेत जोगमायाले पैसा िद�छु भनेका कारण 
िनजले मारकेो नभई आ�नै �रसइवी सा�ँन मारकेो 
�प� ह��छ । �ितवादी जोगमाया ग�ुङउपर अिभयोग 
दाबी िलएको �यानस�ब�धीको महलको १ नं. 
अनसुारको मान�  लगाउने कसरु गरकेो मानी ऐ. १६ नं. 
अनसुारको सजाय गनु�  पदा� कसैले मारी िदए ह��छ भनी 
भनेकोलाई मा� आधार मा�न िम�दनै । केवल मारी 
िदए ह��छ वा मार भ�नलुाई मा� हा�ो कानूनले अपराध 
मानेको देिखदँैन । िनजले सो कुरा के कुन स�दभ�मा 
िकन भनेको हो, िनजले भनेअनसुार गन� मािनस हो 
होइन, िनजले सोअनसुार गर ्यो गरने, भ�ने �यि�ले 
भनेपिछ भ�ने र जसलाई भनेको हो उसले गरकेा 
ि�याकलाप के क�ता िथए भ�नेज�ता कुरा िवचार 
गनु�पन� ह��छ । अथा�त् भ�ने तथा अ�ाउने मािनसले भने 
तथा अ�ाएको कारणले नै आपरािधक काय� गन� पगेुको 
भए मा� भ�ने तथा अ�ाउनेलाई सजाय ह�ने ह��छ । 
यसमा आपरािधक काय� र �ितवादी जोगमाया ग�ुङले 
मार ेह��छ भनी भनेको भ�ने कुराको कुनै स�ब�ध तथा 
काय� कारण (Nexus) रहे भएको नपाइने । 

सरकार प�ले अिभयोग लगाउन ु एक पाटो 
हो भने अिभयोग �मािणत गन� आव�यक �माण जटुाई 
अिभयोग िनस�देह �थािपत गराउन स�न ुअक� पाटो 
हो । ��ततु म�ुामा यी �ितवादी जोगमायाउपर मान� 
स�लाह र वचन िदएको भनी वादी प�बाट अिभयोग 
लगाए पिन सोको पिु� ह�ने गरी कुनै प�र�थितज�य तथा 
व�तगुत �माण गजुान� सकेको दिेखदैँन । साथै भनेको 
कुरा र वारदातबीचको कुनै ताद�यता देखाउन सकेको 
पिन पाइदँैन । केवल मौकामा सहअिभय�ुले भनेको 
र सो भनेको सनेुको आधारमा मौकामा कागज गन� 
केही �यि�ले मौकामा मा� लेखाई िदएका आधारमा 
िनजलाई मान� वचन र स�लाह िदएको भनी िलएको 
अिभयोग दाबी तथा पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादी ल�मण बा�तोलाले मतृकह�लाई 
आफूले कत��य गरी मारकेो �वीकार गरी मौकामा र 
अदालतमा बयान गर े तापिन मतृकह�सगँ रहेको 
सामान लगेको कुरामा भने इ�कार रहेको दिेख�छ । 
८ तोला सनुको गरगहना लटुी लगेको भनी जाहेरीमा 
भनेको भएपिन व�तिु�थित मचु�ुका तथा मौकामा 
कागज गन�ह�बाट सो कुरा ख�ुन सकेको छैन । �य�तै 
�ितवादी ल�मण ग�ुङको साथबाट तथा िनज बसे 
रहेको घरबाट �य�तो कुनै सामान बरामद भएको समेत 
देिखदँनै । ८ तोला सनुको गहना मतृकका साथमा िथयो 
र सो गहना िनज �ितवादीले नै लगेको हो भ�ने आ�नो 
दाबी �मािणत गन� भार �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ अनसुार वादी प�को ह�नेमा वादी नेपाल सरकारले 
सो पिु� गन� नसकेको देिखदँा चोरीसमेत गरकेोले 
चोरीको महलअनसुार समेत सजाय गरी िबगोसमेत 
भराई पाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।

�ितवादीको कत��यबाट मतृकह�को म�ृय ु
भएको त�य स�ब�धमा जाहेरी दरखा�तको �यहोरा 
र �ितवादीको बयानको �यहोरा एकआपसमा िमली 
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िभडी अ�य कागज �माणह�बाट समेत समिथ�त 
भइरहेको पाइ�छ । साथै वारदातको �कृित हेदा� नेपाल 
कानूनअनसुार साबालक नै मािनने १७ वष� उमेर पगेुका 
यी �ितवादी ल�मण बा�तोला �ितवादीह�सगँको 
�रसइवी सा�ँन रातको समयमा मान� भनेर नै सोच 
िवचार गरी मतृकह�को घरमा अवैध त�रकाले �वेश 
गरी बाउसोज�तो घातक हितयारसमेत िलई पासिवक 
त�रकाले दईु जनाको नै ह�या गरकेो पाइएको छ । य�तो 
अव�थामा यी �ितवादी ल�मण बा�तोलाले अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरु गरकेो ठहर ्याई स�ु अदालतले 
गरकेो फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न नसिकने ।

मािथ िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
ल�मण बा�तोलालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३ नं. को दहेाय १ नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने, �ितवादी गौमाया भ�ने जोगमाया 
ग�ुङले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने र �ितवादी 
ल�मण बा�तोलाउपरको चोरीको महलको १४ को 
देहाय २ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर ्याई स�ु का�क� िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।५।१३ को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०६८।३।६ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । 
�ितवादी ल�मण बा�तोलाको हकमा साधकमा दता� 
ह�न आएको स�दभ�मा समेत साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः यदरुाज शमा�
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित सवंत् २०७३ साल जेठ २४ गते रोज २ मा शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-१६७४, कत��य 
�यान, रीतादेवी पा�डे िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक उपचारको �ममा मतृककै डेरामा 

बसी उपचार गराई फिक� सकेपिछ २०७० साल साउन 
१५।१६ गतेितर मतृकले यी �ितवादीलाई िलन 
गएकोमा यी �ितवादीले कुनै �ितवाद नगरी सहमितमा 
नै मतृकसगैँ काठमाड�मा आई डेरामा पित प�नीको 
हैिसयतमा बसेको भ�ने िनजको बयान �यहोराबाट 
देिख�छ । पनुरावेदनप�मा उ�लेख गरजे�तो गरी 
मतृकले �ितवादीलाई अपहरण गरी �याई ब�धक बनाई 
राखेको भ�ने दिेखदैँन । मतृकले �ितवादीलाई िन��ा 
ला�ने औषिध खवुाउने गरेको र जबरज�ती करणी 
गन� गरकेो भनेतापिन सो कुरा तथा जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने त�य िमिसल �माणबाट पिु� ह�न आएको 
देिखदँनै । मनसायपूव�क िन��ा ला�ने औषिध दालमा 
घोली खान िदई मतृक सतेुपिछ मखुमा कपडा कोची 
घाटँीमा कपडाले कसी मारी लासलाई ग�छा एवम् 
कपडाले छोपी कोठाको ढोकामा बािहरबाट ताला लगाई 
मतृकको मोबाइल पैसासमेत िलई गई ढोकाको चाबी र 
मोबाइल  खोलामा  �याली  आफू  घर  गएको  भ�ने 
िनजको बयान �यहोराबाट देिखएकोले यी �ितवादीले 
मान� मनसायको अभाव रही अक�मात आवेशमा आई 
वा भिवत�यपूव�क ह�या ह�न गएको हो भ�नेसमेतको 
केही प�रि�थित रहे भएकोसमेत केही देिखदैँन । �य�तै 
�ितवादीले मानिसक स�तलुन गमुाएको भनी िजिकर 
िलए तापिन �य�तो मानिसक स�तलुन गमुाउने अव�था 
रहेको तथा मानिसक स�तलुन गमुाएको कहीकँतैबाट 
नदिेखए तापिन यी �ितवादीले भएको यथाथ� िववरण 
खलुाई कसरुमा सािबत रही अनसु�धान तथा �याियक 
�ि�यालाई सहयोग गरकेो भने िमिसलबाट देिख�छ । 
साथै िनजले आ�नो बयान �यहोरामा कसरु गरेको �ित 
प�ातापको भावनासमेत �य� गरकेो पाइने ।

फौजदारी �यायको उ�े�य अपराधीलाई द�ड 
िदई अपराधीलाई पनुः अपराध गन� अस�म बनाउने 
तथा पनुः अपराध गन� हतो�सािहत गन�, अपराधी 
�ितको सामािजक �ोभ शा�त पान�, अपराधीलाई 
िदने द�डको भय देखाई समाजका अ�य �यि�लाई 
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पिन अपराध गन� िन��सािहत पान� मा� नभई 
अपराधीको पनुः सामािजक�करण गन� �यास गन� 
तथा अपराध गरकेो �ित प�ातापको भावना िसज�ना 
गराई अपराधीलाई असल नाग�रक भई बा�ँन स�ने 
गरी सधुार गनु�  पिन हो । �यसैले अपराधीले �वइ�छाले 
अपराध �वीकार गरी �याियक �ि�यालाई सहयोग 
गरकेो र अपराध गरकेो �ित प�ातापसमेत �य� गरकेो 
अव�थामा पूर ै सजाय िदई अपराधीलाई लामो पीडा 
तथा कु�ठामा राखी रा�न ुद�ड सजायको उ�े�यको 
�ि�कोणले उिचत मा�न सिकँदैन । य�तो अव�थाको 
सजाय िनधा�रण गदा� �याय कता�ले िवचार परु ्याउन ुपन� 
नै ह��छ । मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ ले �यायकता�लाई 
िदएको �विववेकािधकार तथा अ�य िविभ�न कानूनले 
तोकेको द�डको अिधकतम तथा �यूनतम िसमाको 
�योजन पिन यही ह�ने ।

��ततु म�ुामा मतृकले �ितवादीउपर 
सामािजक�पले अनिुचत �यवहार देिखने काय� गरकेो 
साथै यी �ितवादी रीतादवेी पा�डेले अपराध �वीकारी 
�याियक �ि�यालाई सहयोग गरी अपराध�ित 
प�ातापको भावनासमेत �य� गरकेोले िनजलाई 
ऐनअनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� देिखएकोले तथा सोभ�दा कम १४ वष� मा� 
सजाय गदा�समेत द�ड सजायको मकसद पूरा ह�न 
स�ने देिखदँा िनजलाई १४ चौध वष�मा� कैद सजाय 
गन� उपय�ु दिेखने ।

अतः अिभयोग दाबीअनसुार �ितवादी 
रीतादेवी पा�डेले कसरु गरकेो ठहर ्याई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई स�ु लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।८।१६ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । सो ठहरपेिन िनजलाई ऐनअनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� दिेखएकोले मलुकु� 

ऐन, अ.बं. १८८ नं बमोिजम िनजलाई १४(चौध) वष� 
मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०२३५, लाग ु
औषध चरसे, नेपाल सरकार िव. अ�दुल कलाम कुजडा 

लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १२ अनसुार कसैको साथबाट लाग ुऔषध फेला 
परमेा कसैले खेती गरकेो ज�गामा लाग ु औषध खेती 
भएको दिेखएमा वा लाग ुऔषध कसैको साथमा रहेको 
देिखएमा सो कुरा ऐन कानूनअनसुार नै राखेको हो वा 
खेती गरकेो हो भनी �माण परु ्याउने भार �ितवादीको 
ह�ने भए पिन ��ततु म�ुामा यी �ितवादीह�बाट कुनै 
लाग ु औषध बरामद भएको देिखदँनै र िनजह�ले 
लाग ु औषधको खेती गरकेो पिन दिेखदँैन । य�तो 
अव�थामा आफू कसरुदार होइन भनी �माण परु ्याउने 
भार यी �ितवादीह�मा रहने ह�दैँन । वादी नेपाल 
सरकारले नै िनजह�को कसरु पिु� ह�ने �माण पेस गन� 
स�नपुन� ।

�य�तै अनसु�धानको �ममा िदएको 
बयानका आधारमा सह�ितवादी कजमान चमारले 
सजाय पाएकोमा सोही बयानका आधारमा यी 
�ितवादीह�लाई पिन कसरुदार ठहर ्याउन ु पद�छ 
भ�ने िजिकर पिन �यायोिचत देिखएन । एउटाले 
गरकेो पोलका कारण मा� अ�य �माणले समिथ�त 
नगरकेो अक� �ितवादीलाई सजाय गनु�पद�छ भ�ने केही 
ह�दैँन । सहअिभय�ुको पोल आफँैमा कुनै �माणका 
�पमा �हण गन� सिकने िवषय होइन । यिद �य�तो 
पोल अ�य �माणबाट समिथ�त भएमा मा� सोलाई 
�माणका �पमा िलन सिक�छ । ��ततु म�ुामा िनज 
सह�ितवादीको अनसु�धानको �मको पोल �वयम् 
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िनजको अदालतको बयानबाट समेत समिथ�त ह�न 
सकेको छैन । य�तो अव�थामा यी �ितवादीह� 
सोमद� कोहार र अ�दलु कलाम कुजडालाई अिभयोग 
दाबीअनसुार सजाय ग�रपाउ ँभनी िलएको िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी�य सोमद� कोहार र अ�दलु कलाम 
कुजडालाई जनही ४ वष� कैद र �.२१,०००/- 
ज�रवाना ह�ने ठहर ्याएको स�ु किपलव�त ु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला केही उ�टी ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट �ितवादीह� सोमद� 
कोहार र अ�दलु कलाम कुजडालाई सफाइ िदने गरी 
िमित २०६९।८।२५ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसंह राउत, ०७०-CR-१४२४, लाग ु
औषध खैरो हेरोइन, तारा गजमेर सुनार िव. नेपाल 
सरकार

�माण मू�याङ्कन गरी िनण�य गन� स�दभ�मा 
�ितवादीको अदालतको भनाइलाई मा� िव�ासयो�य 
मानी आधार िलन सिकँदैन । �ितवादीको भनाइलाई 
अ�य �माणबाट समिथ�त भएको छ, छैन भनी हेनु�पन� 
ह��छ  । ��ततु म�ुामा यी �ितवादीको अनसु�धानको 
भनाई र अदालतको भनाइसमेत एकआपसमा 
बािझएको र िनजको अदालतको भनाई िमिसल संल�न 
�माणह�बाट समिथ�तसमेत भएको देिखदैँन । िनजले 
के, कुन वै� उ�े�यले उ� लाग ुऔषध आफूले राखेको 
हो वा लाग ु औषध भनी थाहा नपाएकै भए तापिन 
को-कसले िकन िदएको हो भनी भ�नसमेत सकेको 

पाइदँैन । य�तो अव�थामा आफूले इ�कारी बयान 
अदालतमा गरकेो र सो बयानलाई आ�नो सा�ीले 
समथ�नसमेत ग�रिदएकाले सफाइ पाउन ु पन� भनी 
िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

मािथ िववेिचत आधार र कारणह� 
समेतबाट �ितवादी तारा गजमेर सनुारलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(६)(३) बमोिजम �यूनतम सजाय कैद १५ वष�, 
ज�रवाना �.५,००,०००/- (पाचँ लाख �पैया)ँ ह�ने 
ठहर ्याई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।३।२१ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।३।२८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदक �ितवादी तारा गजमेर सनुारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CR-०८२८, अदालतको 
अवहेलना, िदिलपकुमार ठाकुर िव. च�दा यादव

आफूसम� आएको िनवेदनउपर र अझ 
अदालतले समेत आदेश िदइसकेको िवषयमा आव�यक 
छानिबन गरी स�य त�य प�ा लगाई िनण�यसमेत गरी 
िनकासा िदन ुसाव�जिनक िनकाय तथा पदािधकारीको 
कत��य नै हो । काय� �रतपूव�क भए नभएको केवल 
मौिखक आधारमा भनेर प�्ुयाई ं गन� सिकने िवषय 
होइन । यसको लािग छानिबन गरी िन�कष�मा पगुी 
�रतपूव�क काय� गरकेो देिखए सोहीअनसुार र बेरीतको 
देिखए भए गरकेो कामसमेत बदर गन� िनण�य गरी 
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उपय�ु िनकास िदनपुन�मा �रतपूव�क काम नै स�प�न 
भइसकेकोले आदशेानसुारको काम गनु�को औिच�यता 
नरहेको भ�नेज�ता मनोगत बाहाना बनाई अदालतको 
आदेशानसुार गनु�पन� काय�बाट पि�छन खोजेकोलाई 
उिचत मा�न सिकँदैन । यसरी देखाएकै बहानाका 
आधारमा कानून तथा आदेशानसुारको काम भएको 
तथा आदशेानसुारको काम गनु�को औिच�यता नै 
नभएकोले नगरकेो हो भनी मा�न नसिकने । 

रा�यको स�पूण� �याियक अिधकारको 
�योग �यायपािलकाले गद�छ । �जाताि��क शासन 
�यव�था तथा कानूनी रा�यमा जनताको आधारभूत 
अिधकारको संर�ण, सिंवधान तथा कानूनको अि�तम 
�या�या र संर�ण गन� अिधकार �यायपािलकालाई 
ह��छ । �यसैले अदालतले कानूनअनसुार काम गन� 
गराउन सबै िनकाय, पदािधकारी र �यि�लाई आ�नो 
आदेश वा फैसलामाफ� त बा�य गराउदँछ । अदालतको 
आदेश वा फैसलालाई सबैले बा�या�मक �पमा 
पालना गनु�पद�छ । अ�यथा कानूनको शासनको स�ा 
�वइ�छाचारीता हावी भई रा�यमा अराजकता बढ्न 
गई रा�य �यव�थाको औिच�यताको नै अ��य ह�न 
जाने । 

अवहेलनामा कारवाही गन� िवषय अदालतमा 
काय�रत �यायाधीशलगायतका जनशि�को मान 
स�मान, सरु�ाका लािग वा कसैको �यि�गत �वाथ� 
र�ाथ� िवकास भएको नभई जनताको �याय �ाि�को 
चाहनाको र�ाथ� िवकास भएको िवषय हो । �यसैले 
�याय स�पादनको काय�मा कसैले अवरोध गरमेा वा 
अदालतले िदएको आदेश र फैसलाको कसैले अव�ा 
गरमेा वा सोअनसुार कसैले काय� नगरमेा अदालतको 
अवहेलना मािनने गरी संवैधािनक तथा कानूनी 
�यव�था ग�रएको पाइने ।

��येक �यि�लाई साव�जिनक िनकायले 
गरकेो काम कारवाहीको यथाथ� जानकारी पाउने 

हक ह�ने र हरके साव�जिनक िनकायको पिन 
आफूले गरकेो काम कारवाहीको यथाथ� जानकारी 
िदनपुन�, आफूअ�तग�तका िनकाय वा पदािधकारीले 
गरकेो कामको िनयिमतता अिनयिमतता जाचँ 
गनु�पन� र आ�नो र मातहतकाको काय� स�ब�धमा 
�य� आशङ्कासमेतको िनवारण गनु�पन� कत��य 
ह��छ । यसो नगर ेजनताको सेवा सिुवधाकै लािग भनी 
कानूनले वैधता �दान गरकेो साव�जिनक िनकाय तथा 
पदािधकारीको वैधता र औिच�यतामािथ नै �� िच� 
खडा ह�नजाने । 

पनुरावेदकले िश�क िनयिु� गन� काय� 
�रतपूव�कको नै भई िज�ला िश�ा काया�लयबाट 
िनयिु�समेत समथ�न भइसकेको अव�थामा 
अदालतबाट जारी आदेशानसुारको कामकारवाही 
अगािड बढाउनकुो औिच�यता नै नरहेकोले कुनै 
कारवाही नगरकेो हो र अदालतको आदेशको अव�ा गन� 
खोजेको होइन भनी पनुरावेदन िजिकर िलएको दिेखए 
पिन अदालतको आदशेको अव�ा गन� खोजेको होइन 
भनी िजिकर िलन ुमा� अवहेलना नगरकेो भ�ने पिु� ह�ने 
आधार ह�न स�दैन । साव�जिनक िनकायले गरकेो काम 
कारवाहीमा कसैले �� उठाएको र सोउपर ब�ुनपुन� 
बझुी िनण�य गनु�  भनी अदालतबाट परमादशेसमेत जारी 
भएको अव�थामा �रतपूव�क काम स�प�न भएकोले 
छानिबनको औिच�यता नरहेको भनी दािय�वबाट 
पि�छन िम�दैन । यिद �यसरी आदेशानसुारको काम 
गन� दािय�वबाट पि�छएमा अदालतको अवहेलना 
भएको होइन भ�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
त�कालीन िज�ला िश�ा काया�लय, रौतहटका िज�ला 
िश�ा अिधकारीको पदमा काय�रत यी पनुरावेदक 
िवप�ी िदिलपकुमार ठाकुरले पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट जारी भएको िमित २०७०।२।१० को 
परमादेशको आदेशको पालना गरकेो नदेिखदँा िनजले 
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अदालतको अवहेलना गरकेो ठहर ्याई िनजलाई 
�.५००।- ज�रवाना गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०७०।२।१० को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७०-CI-०१५९, बहाल भराई 
घरबाट हटाई चलन चलाई पाउ,ँ साङ्गे शेपा�  िव.अनु 
िव�समेत

िववािदत िक.नं. ५८५ को ज.रो. १-८-०-० 
ससीम िक�ा ज�गा नै वादीह�को हक भोग �वािम�वमा 
नरही यस म�ुासगँ सरोकार नरहने �यि� सिमट 
होटलको �वािम�वमा गइसकेको र बहालस�ब�धी 
करारको सत� ब�देज हेदा� १ नोभे�बर १९९८ देिख लागू 
ह�ने गरी ५ (पाचँ) वष�को अविध तोिकएकोमा करारको 
समयाविध थप गन� स�ब�धमा दवुै प�ले सि�यता 
देखाएको नपाइदँा सो करारको औिच�यतामा �वेश 
गन� आव�यक देिखएन । तसथ� करारको समयाविध 
समा� भइसकेकोले वादीले आ�नो �वािम�वको घर 
ज�गाबाट पनुरावेदक �ितवादीलाई हटाई चलन चलाई 
पाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुने ठहर गरकेो हदस�म स�ु 
तथा पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमलेकै 
देिख�छ । सोबाहेक करार स�झौतामा उि�लिखत 
ज�गाम�ये वादीको �वामी�व नै समा� भई अ�य 
�यि�को �वािम�वमा रहेको िववािदत िक.नं. ५८५ 
को ज�गाको समेत बहाल रकम र करार समायाविध 
सिकएका अ�य ज�गाह�को समेत वादीले पनुरावेदक 
�ितवादीबाट बहाल भराई िलन पाउने ठहर गरकेो 
स�ु फैसला त�य सोलाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।१०।२८ को फैसला 

िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म उ�टी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शभुम्  ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-CR-००१६, कत��य �यान, िव�णु 
शमा� िव. नेपाल सरकार

मौकामा कागज गन� बिलकुमार शमा�, 
लगन�साद साह, व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने 
�यि�ह�को बकप�ले घटना वारदातलाई पिु� 
ग�रिदएको पाइ�छ । साथै मतृकको पो�माट�म �रपोट�मा 
कुटिपटको कारणबाट ज�लादेवी शमा�को म�ृय ुभएको 
भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा �ितवादीको कसरु थप 
पिु� ह�न आएको छ । उपयु�� उि�लिखत आधार र 
कारणबाट मतृक ज�लादेवी शमा�को म�ृय ुयी �ितवादी 
िव�ण ु शमा�को कत��यबाट भएको देिखएकाले यस 
स�ब�धमा थप िववेचना ग�ररहन पन� देिखन नआउने ।

लो�ने �वा�नीको घरायसी झगडाबाट 
आपसमा िववाद चक� दै जादँा �ितवादीले लात 
म�ुकाले �हार गरी हिँसयाको चोटबाट आखँामा 
घाउ लागेको तर हिँसयाको �हारबाट म�ृय ु भएको 
होइन भनी घटना�मलाई ज�ताको त�तै देखाई 
बयान गरकेो देिखएको, �ितवादीको अ�डकोषमा 
समाएको कारणबाट झगडाले उ��प िलई मतृकको 
म�ृय ुभएको, अ�य प�लाई �याई मारकेो नदिेखएको, 
वादिववाद बढ्दै जादँा त�काल उठेको �रस था�न 
नस�दाको कारणबाट म�ृय ु ह�न आएको पाइएकोले 
मानु�पन�स�मको पूव� �रसइवीको िव�मानता नदेिखएको 
र �ितवादीको पा�रवा�रक प�ृभूिमलाई समेत �ि�गत 
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गदा� मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय �य� 
गरी िनज �ितवादीलाई १० (दश) वष� कैद सजाय ह�ने 
ठहर गरकेो रायलाई अ�यथा गनु�पन� ि�थित दिेखन 
नआउने । 

�ितवादी िव�ण ु शमा�लाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
सजाय ह�ने ठहर ्याएको स�ु मोरङ िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरी मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम राय �य� गरी १० वष� 
मा� कैद गन� गरी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित २०६९।९।१७ मा भएको फैसला मनािसब नै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-१५७४, कत��य �यान, 
ह�दी मुमू�  िव. नेपाल सरकार

�ितवादी ह�दी ममूु�ले आफूले मादक पदाथ� 
सेवन गरकेो र �ीमतीलाई फलामको िझरले शरीरमा 
य�त� �हार गदा� चोट ला�न गएको र कमजोर आिथ�क 
अव�थाको कारण उपचार गराउन नस�दा म�ृय ु ह�न 
गएको भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गरकेो र आफूले कसरु गरकेो हो भनी सोही बयानलाई 
समथ�न गन� गरी अदालतमा समेत बयान गदा� �वीकार 
गरकेो पाइ�छ । मादक पदाथ� सेवन गरी ह�दी ममूु�ले 
आ�नी �ीमती िह�सीमनुी मड�लाई फलामको माछा 
मान� िझरले �हार गरी मरणास�न अव�थामा बनाई 
कहीकँतै उपचार गराउन नलागी आ�नै घरमा राखेको 
र सोही चोटको कारण िनजको म�ृय ुभएको भनी रघवुीर 
मड�को िकटानी जाहेरी दरखा�त परकेो देिख�छ । 
�यसैगरी घटना�थल लास जाचँ मचु�ुका हेदा�  मतृकको 

दािहने ख�ुाको नलीहाड भािँचएको, दािहने घुडँादेिख 
ित�ास�म छाला िपि�सएको, दािहने हातको कुिहनामा 
चोट लागेको तथा बासँको िबडँ लगाएको फलामको साढे 
ितन िफट लामो िझर रहेको र सो िझर घटना�थलबाट 
�हरीले बरामद गरकेो कुरा घटना�थल लास जाचँ 
र बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । �यसैगरी मतृक 
िह�सीमनुी मड�को म�ृय ुHypovolemic shock and 
signs of violence बाट भएको हो भ�ने मेची अ�चल 
अ�पताल, भ�परु झापाबाट भएको लास जाचँ परी�ण 
�ितवेदनबाट लेिखआएको दिेख�छ । यसथ� िमिसल 
सलं�न कागजातबाट �ितवादी ह�दी ममूु�ले आ�नी 
�ीमतीलाई कुटिपट गरकेो र सोही चोटको कारणबाट 
नै मतृक िह�सीमनुी मड�को म�ृय ुभएको कुरामा िववाद 
नदिेखने । 

िनजलाई मानु�पन�स�मको पूव� �रसइवी 
रहेभएको पिन िमिसलबाट दिेखन आएको छैन । 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� एवम् अदालतमा 
समेत आफू र मतृक �ीमतीसमेतले मादक पदाथ� 
सेवन गरकेो अव�थामा घर जाउ ँ भ�दा मतृकले घर 
जान नमा�दा मादक पदाथ�को नसाले मातेको सरुमा 
�ितवादी ह�दी ममूु�ले आ�नो �ीमती मतृक िह�सीमनुी 
मड�लाई फलामको िझरले कुटिपट गरी सोही चोटको 
कारणबाट �ीमती िह�सीमनुी मड�को म�ृय ु भएको 
र आरोिपत कसरु गरकेोमा पूण��पले सािबित भई 
बयान गरी अदालतलाई इ�साफ गन�मा सहज त�ुयाई 
िदएको अव�था देिख�छ । िह�सीमनुी मड� घाइते 
भएपिछ आिथ�क अव�था कमजोर रहेकोले उपचार 
गराउन नसकेको भनी �ितवादीले बयान गरकेो तथा 
घटना वारदात गदा�को समयमा मादक पदाथ� सेवन 
गरकेोसमेतका आधारलाई �ि�गत गरी �ितवादीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद गदा� चक� पन�स�ने देिखदँा 
कैद अठार (१८) वष� ह�न मनािसब दखेी मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम झापा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।१२।२६ मा फैसला ह�दँा �य� भएको 
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राय सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, इलामबाट 
�य� भएको राय िमलेकै देिखने । 

अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. िवपरीत ऐ. ऐनको 
१३(३) अनसुारको कसरु गरकेो देखी �ितवादी 
ह�दी ममूु�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर गरी मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद 
वष� अठार (१८) कैद सजाय गन� रायसिहतको झापा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।१२।२६ मा भएको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको 
िमित २०७०।४।२९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
रायसिहत सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी ह�दी ममूु�लाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन�जाने 
देिखन आएकोले िनजलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम वष� १८ (अठार) कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-१०५५, कत��य �यान, 
राजकुमार राना िव. नेपाल सरकार 

मान�वज थापाको म�ृय ुटाउकोमा परकेो बोधो 
व�त ुवा हितयार (Blunt force object) को चोटबाट 
भएको भनी शव परी�ण गरी �ितवेदन िदने िवशेष�ले 
बकप� गरकेो देिख�छ । �ितवादी राजकुमार रानाले 
िनजको �ीमतीको साथी सिुवना लामाको मोवाइल 
नं. ९८१३३४६२०७ मा फोन गरी आ�नो �ीमती 
सभु�ासगँ कुरा गरी तेरो मा�छेलाई भेट्न िठमी जा�छु 
भनेको र पनुः सोही फोनमा तेरो मा�छेलाई टाउकोमा 
लाठी हानेको िथए ँ तथा मान�वजको फोन आएपिछ 
�ीमान् र आफूबीच झगडा भएको भनी �ितवादीको 
�ीमती सभु�ा िवशखंले अनसु�धान अिधकारीसम� 

कागज गरकेो देिख�छ भने �ितवादी राजकुमार राना 
घटना भएको िदन िमित २०६८।११।२८ मा राित 
१४:०० बजे आउट गई िमित २०६८।१२।२९ िबहान 
१०:०० बजे गणमा हािजर भएको भ�ने नेपाली सेना 
िसंहनाथ गणको िमिसल सलं�न प�बाट देिख�छ । 
मतृक मान�वज थापाले �ितवादीक� �ीमती सभु�ा 
िवशंखको मोवाइलमा कुरा ग�ररहने एवम् मतृक 
र �ितवादी राजकुमार रानाबीच मोवाइलमा कुरा 
भई घटना�थलमा भेट्ने स�लाह भएको भ�ने 
�ितवादीको बयानबाट खलेुको र मतृक मान�वज 
थापाको मोवाइल न�बरबाट �ितवादीको �ीमतीको 
मोवाइल न�बरमा घटना भएको िमित २०६८।११।२८ 
र सो िदनभ�दा अगािडसमेत पटकपटक फोन आएको 
िमिसल सलं�न कल िडटेल रकेड�बाट समेत देिख�छ । 
यसथ� िनज �ितवादी राजकुमार रानाले मतृक मान�वज 
थापा आ�नो �ीमतीसगँ स�पक� मा रहेको िनह�मँा िनज 
मतृकसगँ पटकपटक टेिलफोनमा समेत िववाद गरी 
एका�त ठाउमँा भेटी मतृकको टाउकोमा लाठी �हार 
गरी सोही कारण मान�वज थापाको म�ृय ुभएको कुरामा 
िववाद नरहने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ५ 
नं.मा “�यान िलने इिवलाग वा मनसाय नभई कसैले 
आफूले गरकेो कत��यले मािनस मला� भ�नेज�तो 
नदिेखएको कुनै काम कुरा गदा� �यसै�ारा केही भई 
कुनै मािनस मन� गएको भिवत�य ठहछ� ” भ�ने �यव�था 
रहेको छ । ��ततु स�दभ�मा हेदा�  भिवत�य ह�न �यान 
िलनेस�मको इिवलाग नभएको वा मनसाय नभएको 
र गरकेो कत��यले मािनस मला� ज�तो नदेिखएको 
ह�नपुछ�  । आफूले गरकेो कामबाट मािनस मन� स�छ 
भ�ने प�रणामको �ान पिन ह�नहु�दँनै । भिवत�यबाट  
घटना  घट्न  गएको  भ�ने िजिकर िलनेले सो काय� 
दघु�टना िथयो । आपरािधक मनसाय र �ानले ग�रएको 
िथएन । काम गदा� उिचत सतक� ता र सावधानी 
रािखएको िथयो भ�ने �मािणत गनु�पन� ह��छ । यसमा 
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मतृकसगँ �ितवादीले पटक पटक �ीमतीको कुरा िझक� 
िववाद गरकेो तथा मतृकको ह�या गन� मनसायसिहत 
भेट्ने योजना बनाई मतृकसगँ स�लाह गरी एका�त 
ठाउमँा बोलाएर भेटी वादिववादसमेत गरी टाउको 
ज�तो संवेदनशील अङ्गमा �हार गरी सोही चोटका 
कारण मतृकको म�ृय ुभएको देिखएको ह�दँा �ितवादी 
राजकुमार रानाले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी राजकुमार रानाले अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) बमोिजम कसरु गरकेो देिखदँा िनज 
�ितवादीलाई सोही महलको १३(३) नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको भ�परु िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।८।१८ को फैसलालाई 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित 
२०७०।५।४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-१५८६, कत��य �यान, 
बहादुर डगौरा िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी रामिदल चौधरी भ�ने बहादरु 
डगौराले मतृक ज�कु था�ले र�सी सेवन गरी मलाई 
गाली गलौज गरकेोले िनजलाई आगँनमा धकेली 
घरतफ�  गएको ह� ँभनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� र 
अदालतमा बयान गरकेो देिख�छ । �यसैगरी �ितवादी 
बहादरु डगौराले मेरो �ीमान्  ज�कु था�लाई कुटिपट 
गरी शरीरका िविभ�न भागमा चोट लागी घाइते भएको 
र उपचारको �ममा म�ृय ुभएको भनी �पा चौधरीले 
िकटानी जाहेरी िदएको र सो जाहेरीलाई समथ�न गन� 
गरी अदालतमा समेत बकप� गरकेो पाइ�छ । महाकाली 
अ�चल अ�पतालको शव परी�ण �ितवेदनमा मतृक 

ज�कु था�को म�ृयकुो कारण “Internal bleeding 
due to liver injury resulting in shock” भनी 
लेखी आएको दिेख�छ भने घा जाचँ केस फाराम र 
घटना�थल लास जाचँ मचु�ुकासमेतबाट सो कुरालाई 
समिथ�त गरकेो पाइ�छ । यसथ� मतृक ज�कु था�को 
म�ृय ु�ितवादी रामिदल चौधरी भ�ने बहादरु डगौराले 
कुटिपट गरी खेतमा फािलिदएको कारण िनजकै 
कत��यबाट भएको कुरामा िववाद नरहने ।

��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेदा�  वारदातको 
प�रि�थित, घटना�थल �कृित मचु�ुका, व�तुि�थित 
मचु�ुका र जाहेरी दरखा�तसमेतबाट िनज �ितवादीले 
उिचत सावधानी र सतक� ता अपनाएको िथयो तथा 
िनजलाई आफूले गरकेो काय�बाट मािनस मन� स�छ 
भ�ने प�रणामको �ान िथएन भ�न सिकने अव�था 
देिखदँनै । तसथ� िनजले भिवत�यतफ�  सजाय ह�नपुन� 
भनी िलएको िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । �यसैगरी 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
मा “लाठा, ढुङ्गा र साधारण सानाितना हितयारले 
कुटी हानी रोपी घोची वा अ� �यान मन� गैर कुरा 
गरी �यान मरमेा एकैजनाले मा� सो काम गरी �यान 
मारमेा सोही एकजना र धेरजैनाको ह�ल भई मारमेा 
यसैले मारकेो वा यसको चोटले मरकेो भ�ने �माणबाट 
देिखन ठहन� आएमा सोही मािनस म�ुय �यानमारा 
ठहछ�  । �य�तालाई सव��वसिहत ज�मकैद गनु�पछ�  । 
सोबाहेक अ�लाई र यसैले मारकेो वा यसैका चोटले 
मरकेो भ�ने कुरा सो हातहितयार छाड्ने कसैउपर कुनै 
�माणबाट देिखने ठहन� नआएमा सबैलाई ज�मकैद 
गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी �ावधान रहेको पाइ�छ । 
��ततु स�दभ�मा �ितवादी र मतृकका बीचमा नलको 
िवषयलाई िलएर वादिववाद भएको र सोही िववादको 
कारण मतृकलाई �ितवादीले शरीरको िविभ�न भागमा 
कुटिपट गरकेो र सोही कुटिपटको चोटपटकबाट 
मतृकको म�ृय ु भएको भनी जाहेरी दरखा�त िदएको 
र सोलाई समथ�न गरी बकप� गरकेो देिखएको तथा 
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मतृकको शरीरमा चोटपटक लागेको भ�ने कुरा घाजाचँ 
केस फारामबाट देिखएको, मतृकको म�ृय ु कलेजोमा 
पन� गएको चोटपटकबाट आ�त�रक र��ाव भई 
भएको भ�ने कुरा शव परी�ण �ितवेदनबाट दिेखन 
आएकोले �ितवादीले कुटिपट गरी िनजले मतृकलाई 
तल खेतमा फािलिदएको कारणबाट आ�त�रक 
र��ाव भई मतृकको म�ृय ुभएको कुरा िमिसल संल�न 
�माण र कागजातह�बाट देिख�छ । यसथ� पनुरावेदन 
अदालतले गरकेो फैसलालाई अ�यथा मा�न नसिकने ।

�ितवादी रामिदल चौधरी भ�ने बहादरु 
डगौरालाई अिभयोग मागदाबीअन�ुप मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं अनसुार 
सजाय ह�ने कसरु गरकेो ठहरी सोही महलको १३(३) 
नं. अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई 
�ितवादी र मतृकबीच मतृकलाई कत��य गरी मा�रिदन ु 
पन�स�मको  कुनै �रसइवी रहे भएको  भ�ने दिेखन 
नआएकोले �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� देखी ऐ. ऐन अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम िनज �ितवादीलाई १० (दश) वष� कैद सजाय 
तोक� राय �य� गरकेो िमित २०७०।१।१५ को स�ु 
क�चनपरु िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर  गरी 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. अनसुार कसरुदार ठहर ्याई सोही ऐनको 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम दश (१०) वष� कैद सजायको 
��ताव गरी �य� भएको पनुरावेदन अदलत, 
महे��नगरको िमित २०७०।५।२४ को रायसिहतको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-०८१३, गौवध, नेपाल 
सरकार िव. िदलबहादुर दमाई 

सोमबहादरु ख�ीको िकटानी जाहेरी दरखा�त 
तथा �ितवादी िहरा नेपालीको घरको भइुमँा गो�को 
टाउको रहेको तथा बासँको डोकोमा गो�को मास ु
राखेको र गो� काटी खाएको तथा सो गो� काट्दा 
�योग ग�रएको हिँसया, फलामको दाउ, जे�ा झोला 
रहेको भनी बरामदी तथा खानतलासी मचु�ुकामा 
उ�लेख भएको दिेख�छ । �यसैगरी गो� काट्दा �योग 
भएको ह�रयो सेउला, रगत, हड्डीको टु�ा, गो�को 
छाला, िहराबहादरु नेपालीले �योग गरकेो ढाकाको 
टोपी भेिटएको भ�ने घटना�थल �कृित मचु�ुकामा 
उ�लेख भएको तथा मौकामा िखिचएको फोटोसमेत 
देिखएबाट िजउदँो गो� काटी मारकेो कुरामा िववाद 
देिखने ।

�ितवादी िदलबहादरु दमाईले अदालतमा 
बयान गदा� आफू गो� काट्ने काय�मा संल�न नरहेको 
भनी इ�कारी बयान गरकेो दिेख�छ भने सह�ितवादी 
गोर ेनेपालीले आफूले गो� मारकेो हो र �यस काय�मा 
अ�को संल�नता छैन भनी बयान गरकेो पाइयो । 
�यसैगरी जाहेरवाला सोमबहादरु ख�ीले िदलबहादरु 
दमाईलाई �ितवादी िहराबहादरु नेपालीले बोलाएर मास ु
िलन गएको हो भनी बकप� गरकेो दिेख�छ । �ितवादी 
िदलबहादरु दमाईको इ�कारी बयानलाई समथ�न 
गद� �ितवादी िहराबहादरु नेपालीले बोलाएप�ात् 
िदलबहादरु दमाई मास ुिलन गएका ह�न् भनी िनजका 
सा�ीह� च��बहादरु ख�ीसमेतले अदालतमा बकप� 
गरकेो दिेख�छ । यसथ� िदलबहादरु दमाईसमेतको 
सलं�नता भई उ� गो� काटी मारकेो भ�ने कुरा िमिसल 
सलं�न �माणह�बाट �मािणत ह�नस�ने दिेखएन । 
�ितवादी िदलबहादरु दमाई गो� काट्दाको अव�थामा 
वारदात�थलमा उपि�थत रहेको र गो� काट्ने काय�मा 
सलं�नता रहेको भ�ने पिु� ह�न नस�ने अव�थामा 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
मा�न निम�ने ।

��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेदा�, �ितवादी 
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िदलबहादरु दमाई कसरुमा इ�कारी रही अदालतमा 
बयान गरकेो तथा सह�ितवादीह� म�ये गोर ेनेपालीले 
आफूले टाउकोमा दईुपटक हानी गो� मारकेो, अ�को 
संल�नता छैन भनी बयान गरकेो अव�थासमेत 
देिख�छ । जाहेरवाला सोमबहादरु ख�ीले समेत 
�ितवादी िहराबहादरुले बोलाएर िदलबहादरु दमाई 
मास ुिलन गएको भनी बकप� गरकेो अव�थामा िनज 
�ितवादी िदलबहादरु दमाईले अिभयोग दाबीबमोिजम 
कसरु गरकेो अव�था नदेिखएको ह�दँा वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, �माण, कानूनको 
आधारबाट �ितवादीह� िहराबहादरु नेपाली, गोर े
नेपाली तथा िदलबहादरु दमाईलाई मलुकु� ऐन, 
चौपायाको महलको १ नं. अनसुारको कसरुमा सोही 
महलको ११ नं. बमोिजम जनही बा� (१२) वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहर ्याएको स�ु पव�त िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।५।१४ को फैसलालाई पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुबाट �ितवादी िदलबहादरु दमाईको 
हकमा केही उ�टी गरी अिभयोग मागदाबीबाट िनज 
�ितवादी िदलबहादरु दमाईले सफाइ पाउने ठहर 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, बागलङुको िमित 
२०७०।३।१६ को फैसला िनजको हकमा िमलेकै 
देिखएको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CI-०९६५, अशं चलन, सु�ू 
पि�डत िव. स�यनारायण पि�डत 

�ितवादीह�को आमा तथा हजरुआमा 
सोिनयाको �वग�वास भएप�ात् िनजको नाउकँो ज�गा 
िनजका २ भाइ छोराह� स�यनारायण, िशवनारायण 

नाउमँा नामसारी भई मालपोत काया�लय, सनुसरीबाट 
िमित २०६३।१।२४ मा र.नं. ८०१७क बाट 
अंशब�डाको िलखत पा�रत भई छु��िभ�न भएको भ�ने 
देिख�छ । यसरी अिघदिेख नै �यवहार �माणबाट वादी 
�ितवादीह� अलग अलग रही �ितवादीह� बीचमा 
समेत अशंब�डा भइसकेको र वादी �ितवादीह�को 
बसोबास अलग–अलग रहेको कुरा िमिसल सलं�न 
मतदाता नामावलीको वतनबाटै देिखएको छ । साथै, 
वादी �ितवादी दवुै प�ले छु�ाछु�ै�पमा ख�रद िब�� 
�यवहार गरकेो िमिसल सलं�न िलखतह�ले देखाएका 
त�यह� अ�यथा ह�न नस�ने ह�दँा म�ुा दोहोर ्याई हेन� 
िन�सा �दान गदा� �हण ग�रएको आधारसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

मािथ िववेिचत आधार, �माण र कारणह� 
समेतबाट वादीका हजरुबबुा सोखी पि�डत र 
�ितवादीह�का बबुा तथा हजरुबबुाबीच २०३४।९।२७ 
भ�दा अगािड नै िभ�न भइसकेको दिेखन आएकोले 
अंशब�डाको महलको ३० नं. बमोिजम वादीले 
�ितवादीह� स�यनारायण, िशवनारायण, भरत, �याम 
र रामच�� पि�डतबाट अशं नपाउने ह�दँा िनजह� 
उपरको वादीको िफराद दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याई वादी 
र अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिुझएका िभखो पि�डतबीच 
दाजभुाइ नाता रहेको र िनजह�बीच अंशब�डा नभएको 
भ�ने  दवैु प�को मखु िमलेकै अव�था देिखदँा वादीबाट 
पेस भएको तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख भएको 
ज�गा स�पि�बाट नरमगरम िमलाई वादीले २ भागको 
१ भाग अशं पाउने ठहर ्याई स�ु सनुसरी िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६८।१०।२५ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज .. शभुम् ।
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७
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-१४९२, जबरज�ती करणी, 
हर�े�नारायण देव िव. नेपाल सरकार 

करणीस�ब�धी कसरु मानव �ित�ा, 
आ�मस�मान र नारी अि�मतासगँ स�बि�धत मानिसक 
समवेदनासगँ जोिडएको कसरु पिन हो । यस �कारको 
िवषयमा वाि�छत संवेदनशीलता नअपनाई योिन 
�तिव�छेद भएको कुराको मापनलाई नै सवा�िधक 
मह�व िदन ु�यायोिचत ह�दैँन । �यसैले Hymen intact 
छ भ�ने आधारमा मा�ै अ�य �माण र प�रि�थितलाई 
एकाितर प�छाएर कसरु कायम नह�ने ठहर गनु�  मनािसब 
देिखदँैन । �यसैगरी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीका 
महलको १ नं. मा भएको २०६३ सालको संशोधनबाट 
थप भएको �प�ीकरण (ग) अनसुार योिनमा िलङ्ग 
आंिशक �पमा मा� पसेको भए पिन जबरज�ती करणी 
�योजनका लािग काय� पूरा भएको मा�नपुन� ।

वत�मान स�दभ�मा िलङ्गको पूण� �वेश भएको 
ह�नपुद�छ, क�याजाली �याितएको देिखनपुछ� , योिन 
�तिव�छेद भएको र वीय� �खलन भएकै देिखन ुपद�छ 
भ�ने कुरालाई अि�तम मापद�ड बनाएर �याय िन�पण 
गनु�  उि�लिखत जबरज�ती करणीका महलको १ नं. 
को �प�ीकरण (ग) को मम� र भावनाअनकूुल ह�दैँन । 
स�मािनत सव��च अदालतबाट जबरज�ती करणीको 
कसरु कायम ह�नको लािग Hymen rupture भएकै 
ह�नपुन� अिनवाय�ता छैन, Semen फेला नपरकेो 
तथा Hymen intact रहेको अव�थामा पिन अ�य 
कुरालाई मू�याङ्कन गररे जबरज�ती करणीको 
कसरु ठहर गनु�पद�छ भनी निजर �ितपादन भएको 
देिख�छ । अजु�नबहादरु पा�डे िव. नेपाल सरकार 
नेकाप २०६५, अङ्क १, प.ृ११० िन.नं. ७९२३ 
म�ुामा “�ितवादीको िलङ्गको पूण� �वेश (Complete 
penetration) र वीय� योिनमा �खलन (Emission of 
semen) नभएको अव�थामा यसैलाई आधार बनाएर 

यसैको अभावमा �ितवादीले पीिडतउपर करणी नगरकेो 
र करणीको उ�ोग मा� गरकेो भनी ठहर गनु�  �यायसङ्गत 
देिखदँनै । कानूनी�पमा हेन� हो भने पिन जबरज�ती 
करणी ह�नको िनि�त �ीको योिनिभ� प�ुष जने��ीय 
पूण��पमा �वेश भएकै ह�नपुन�, �ीको क�याजाली 
(Hymen) �याितएको वा फाटेकै ह�नपुन� वा प�ुष 
वीय� योिनमा �खलन भई योिनको व�रप�र वीय� वा 
सोको दाग लागेकै ह�नपुन� अिनवाय�तासमेत रहेको 
छैन । वीय� �खलनसिहत वा रिहत योिनको बा� 
भागिभ� आिंशक िलङ्ग �वेश गराउन ु मा� पिन 
कानूनी �योजनको िनि�त जबरज�ती करणीको कसरु 
ह�न पया�� ह��छ ।” भनी िस�ा�त �ितपादन भएको 
देिख�छ । यसथ� ��ततु म�ुाक� पीिडत बािलकाको 
Hymen intact रहेको भ�नेस�मका आधारमा 
अ�य �माणबाट कसरुदार �मािणत भएका �ितवादी 
हर�े�नारायण दवेलाई कसरुबाट उ�मिु� िदन ुमनािसब 
देिखएन । तसथ� पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

मािथ िववेिचत त�य, �माण, कानूनसमेतका 
आधारमा �ितवादी हर�े�नारायण देवले जबरज�ती 
करणीको उ�ोग गरकेो ठहर गरी स�ु स�री िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।१।२४ मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी गरी िनज �ितवादी 
हर�े�नारायण दवेलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीका महलको ३(२) नं. बमोिजम १० (दश) 
वष� कैद सजाय गरी �ितवादीबाट पीिडतलाई उ� 
महलको १० नं. बमोिजम �.७५,०००।– (पचह�र 
हजार �पैया)ँ �ितपूित�समेत भराई िदने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित २०७१ । ९। 
२३ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभुम् ।
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इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-CI-०९७२, अंश चलन, लिखकुमार 
रौिनयार िव. भोला�साद रौिनयार

अंश �यि�को नैसिग�क अिधकारको 
िवषय रहेकाले अंशब�डा भइसकेको देिखने यथे� 
�माणका अभावमा यी वादी �ितवादीह� बीच 
अंशब�डा भई छु��ई िभ�न भइसकेको मा�न िम�ने 
देिखदँैन । घरको न�सा �ितवादीको नामबाट पास 
भएको कारोबारको स�ब�धमा �यानमा दता� भएको, घर 
भाडामा िलएको स�ब�धमा घरधनीसगँ स�झौता भएको 
भ�ने मा� आधारले िववािदत घर ज�गा सगोलको आज�न 
नभई िनजी आज�न हो भ�ने पिु� ह�दँैन । �माणको स.फौ. 
२०२ को वादी रीता रौिनयार र �ितवादी ितले�र 
रौिनयार भएको स�ब�धिव�छेद म�ुा र दे.नं. ४७९६ 
को म�ुामा वादीसमेतले िदएको �ितउ�र िजिकरलाई 
यी �ितवादीले �माणको �पमा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । ती म�ुामा पैतकृ स�पि� नभएको भनी 
उ�लेख गरकेोमा ��ततु म�ुामा पैतकृ स�पि�को 
िववाद पिन देिखदैँन । िक.नं. ७३९ र ७४० को ज�गा 
र घर सगोलको आज�न हो होइन भ�ने िववाद भएको 
र सगोलको आज�न भ�ने पिु� भई िनजी आज�न हो 
भ�ने �प� देिखदँैन । ती म�ुाह�को �ितउ�रबाट 
वादी �ितवादीबीच अंशब�डा नै भइसकेको भ�ने �प� 
उ�लेख भएको पिन नपाइने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) 
अनसुार अ�यथा �मािणत नभएस�म एकाघरसगँ 
का अंिशयारह�म�ये जनुसकैु अिंशयारका नाममा 
रहेको स�पि� सगोलको स�पि� ह�ने �यव�था गरकेो 
छ । कुनै स�पि� आ�नो मा� एकलौटी हो भ�ने 
कुराको �माण �य�तो �यि�ले नै परु ्याउनपुछ�  । 

�य�तो �माण परु ्याउन नसकेको अव�थामा �य�तो 
स�पि� सबै अंिशयारको हक ला�ने सगोलको स�पि� 
मािन�छ । िक.नं. ७३९ र ७४० घर ज�गाका वादी 
�ितवादीह�सगैँ बसेको अव�थामा ख�रद गरकेो 
िमिसल संल�न �माणबाट देिखन आउछँ । ती िववािदत 
घरज�गाह� अंशब�डाको १८ नं. अनसुार ब�डा गन� 
कर नला�ने िकिसमको स�पि� हो भ�ने सबदु �माण यी 
पनुरावेदक/�ितवादी लखीकुमार रौनीयारले व�तिुन� 
आधारमा गजुान� सकेको िमिसलबाट एकातफ�  देिखएन 
भने अक�तफ�  यी वादी �ितवादी अिंशयार भएकोमा 
िववाद दिेखदैँन । वादी �ितवादी सोही घरमा बसेको 
अव�थासमेत देिख�छ । ियनीह�बीच िविधवत् �पमा 
ब�डा भएको अव�थासमेत देिखएन । िववािदत घरज�गा 
पनुरावेदक / �ितवादीको एकलौटी हक ला�न ुपछ�  भ�ने 
िव�ान्  कानून �यवसायीह�को बहस एवम् पनुरावेदन 
िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न नस�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट िक.नं. 
७३९ र ७४० का ज�गा र सोमा बनेको घरसमेत सबै 
अंिशयारमा ब�डा गरी काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।९।१४ को फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।५।२८ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CI-०४३९, मोही 
नामसारी, सोनालाल साह कानु िव. गोबध�न महतो 
धानुक

��ततु िववादको ज�गाको मोही यी ��यथ� 
/ वादीका िपता सीताराम महतो भएको िमिसलबाट 
देिख�छ । यी ��यथ�का आमा बबुाको म�ृयपु�ात् उ� 
ज�गा मेले जोतकमोद गरी कुतवाली बझुाउदँै गरकेोले 
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मेरा नाउमँा नामसारी ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी भएकोमा 
यी वादीका आमा बाब ु दवैुजनाको म�ृय ु भइसकेको 
अव�थामा ज�गाधनी सोनालाल कानलेु भूिमस�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा २६(१) अनसुार प�याएको 
�यि�लाई मोही रोजेको छु समेत भ�न सकेको 
िमिसलबाट देिखदँनै । यसरी कानूनले िनिद�� गरकेो 
काय�िविध पिन पूरा नगन� जोतकमोद गन� मतृक मोहीको 
हकवालालाई पिन मोही नामसारी नगन� काय� कानूनतः 
िम�ने नदेिखदँा वादी दाबीबमोिजम मोही नामसारी 
ह�नपुन� होइन भ�ने िव�ान्  कानून �यवसायीको बहस 
एवम् पनुरावेदन िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न 
नस�ने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार �माणबाट 
वादी दाबी नप�ुने ठहर ्याएको स�ु भूिमसधुार काया�लय, 
बाराको िमित २०६९।६।२१ को िनण�य उ�टी भई 
वादी दाबीबमोिजम मोही नामसारी ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७०।१०।२६ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ २४  गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६७-WO-०८०६, 
उ��ेषण / परमादेश, बैजु ठाकुरसमेत िव. अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोग,  टङ्गालसमेत

िनवेदकह�लाई गा.िव.स. सिचवको दरब�दी 
पूित� नभएको अव�थामा गा.िव.स. सिचवले गन� काय� 
गन� खटाइएकोमा हाल �थानीय गा.िव.स.मा रहेको 
गा.िव.स. सिचवह�को दरब�दी पूित� भइसकेको 
देिखएको र िनजामती कम�चारीका हैिसयतले पूरा 

गनु�पन� दािय�व गैर िनजामती कम�चारीबाट गराउन 
निम�ने भनी भएको िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िनण�य र सो अनसुारको 
प�ाचारसमेतबाट यी िनवेदकह�को संवैधािनक तथा 
कानूनी हक अिधकार हनन् भएको अव�थासमेत 
देिखन नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधारमा िनवेदकह�को 
सवंैधािनक तथा कानूनी हक अिधकार हनन् भएको 
नदिेखएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवलाल पा�डेय 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ८ गते रोज १ शभुम्

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६७-WO-०८४१, 
उ��ेषण, िव�कुमार अ�वालको वारसे भई आ�नो 
हकमा समेत सुिमतकुमार अ�वाल िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, रौतहटसमेत

िववादको िवषय मौिखक करारसगँ स�बि�धत 
रहेको देिख�छ । करार उ�लङ्घन भएको भए करार 
ऐन, २०५६ बमोिजम कानूनका �यादिभ� स�बि�धत 
िज�ला अदालतमा म�ुा गनु�पन�मा िनवेदकले कानूनी 
उपचारको बाटो ह�दँाह�दैँ �रट �े�बाट उपचार मा�न 
आएको देिख�छ । साधारण अिधकार�े�बाट 
उपचारको �यव�था ह�दँाह�दँै िनवेदकह� असाधारण 
अिधकार�े�मा �वेश गरकेो दिेखदँा िनवेदक �याय 
�ा� गन� असल िनयतका साथ अदालत �वेश गरकेो 
देिखदँनै । अदालत �याय �ा� गन�को लािग आउने ठाउ ँ
हो । कसैलाई दःुख िदन अदालत आउन ुदभुा� �यपूण� 
ह�ने ।

करारको िवषयसगँ स�बि�धत िववादको 
कानूनी उपचारका लािग �यादिभ� स�बि�धत िज�ला 
अदालतमा िफरादप� दायर गन� पाउने कानूनी 
�यव�था भएकोमा िनवेदकह� सो उपचारको बाटोमा 
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नलागी असाधारण अिधकार�े�बाट यस अदालतमा 
�रट िनवेदन िलई आएको देिखने ।

िनवेदकह�ले िनवेदनमा बदरका लािग माग 
गरकेो िज�ला �शासन काया�लय, रौतहटको िमित 
२०६७/१०/१२ को िनण�य गौर नगरपािलकाबाट िमित 
२०६७/१०/२० मा काया��वयन भइसकेको भ�ने गौर 
नगरपािलकाको िमित २०६७/१०/२० को प� एवम् 
िनवेदन �यहोराबाटै पिु� भएको देिखएको, िनवेदकले 
आ�नो िनवेदनमा मािसक�पमा भाडा बझुाई पसल 
स�चालन ग�ररहेको भनी उ�लेख नगरकेो, आ�नो 
िनवेदन दाबीलाई पिु� गन� नसकेको र िनवेदकह�को 
साधारण अिधकार �े�बाट उपचार पाउने �भावकारी 
वैकि�पक अव�था ह�दँाह�दैँ असाधारण अिधकार �े�मा 
�वेश गरकेो दिेखएकाले िमित २०६७।१०।१२ को 
िज�ला �शासन काया�लय, रौतहटको िनण�य तथा 
सोही िनण�यका आधारमा भए गरकेा काम कारवाही 
उ��ेषणको आदेशबाट बदर गनु�पन� र िनवेदकह�लाई 
पनुः उ� भाडाको घर पसलमा ब�न िदन ु भनी 
परमादशेको आदशे जारी गनु�पन� अव�था िव�मान 
नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ८ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-WO-०८४५, 
उ��ेषण, आ�त�रक राज�व िवभाग, लािज�पाटको 
तफ� बाट ऐ.का महािनद�शक टंकमिण शमा� िव. राि��य 
सूचना आयोग, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
३५ कोटे�र पे�रसडाँडासमेत

तारानाथ दाहाललाई आ�त�रक राज� 
िवभागले िदन िम�ने सूचना उपल�ध गराई सकेको 

र िदन निम�ने सूचना कारण जनाई िदन निम�ने 
भनी जानकारी गराएको, िवप�ी तारानाथ दाहाल 
कानूनबमोिजम गो�य रा�न ु पन� सूचना उपल�ध 
गराउन कानून�ारा तोिकएको �यि� नरहेका, िनज 
कानून�ारा गो�य रा�न ु पन� सूचना मा�ने साथ�क 
स�ब�ध र सरोकारको �यि�समेत नदेिखने ।

करको दािय�वमा कानून �ितकूल भए 
तत् िनकायबाट हे�रने िवषय हो । कर िनधा�रण कर 
काया�लयले गन� हो । कर िनधा�रण ह�दँा �शासिनक 
पनुरावलोकन आ�त�रक राज� िवभाग र राज� 
�यायािधकरणबाट ह�नस�ने कानूनी �यव�था रहेको  
देिख�छ । �यवसायीले कर छली गरकेो िवषय राि��य 
सूचना आयोगको िवषय र �े�ािधका�रभ� पन� िवषय  
ह�न नआउने ।

सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ ले 
साव�जिनक िनकायको काम कारवाही लोकताि��क 
प�ितअन�ुप खलुा र पारदश� बनाई रा�यलाई 
नाग�रक�ित जवाफदेही र िज�मेवार बनाउने ।

िनजी �यापा�रक फम� वा �ित�ानले 
कर िनधा�रणका लािग पेस गरकेा �यि�गत िनजी 
कागजातह�, जसलाई संिवधान तथा कानूनले नै गो�य 
रा�न ुपन� भनी तोकेको देिख�छ । �य�ता करस�ब�धी 
�यि�गत सूचना भारत, बेलायतलगायत अ�तरा�ि��य 
जगतमा समेत अनित��य रहने कानूनी �यव�था 
गरकेो र ती मलुकुका अदालतबाट फैसलासमेत भएको 
देिख�छ । नेपालको अ�त�रम सिंवधान तथा कानूनी 
�यव�था हेदा� पिन करस�ब�धी सूचनाको गोपनीयता 
कायम गरकेो नै देिखने ।

िवप�ी तारानाथ दाहाललाई िनजी �यापा�रक 
फम� तथा �ित�ानले �यि�गत कर िनधा�रणका लािग 
पेस गरकेा करस�ब�धी सूचना तथा ती िनजी �यापा�रक 
फम� तथा �ित�ानले िनजी�पमा लेखा परी�क िनय�ु 
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गरकेो सूचना उपल�ध गराउन निम�ने संवैधािनक 
तथा कानूनी �यव�थािवपरीत आ�त�रक राज� 
िवभागले गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन सनुी िवप�ी 
तारानाथ दाहालले माग गरेका स�पूण� सूचना िबना 
श�ुक उपल�ध गराउने गरी राि��य सूचना आयोगबाट 
िमित २०६९।९।२९ मा भएको िनण�य तथा सो 
िनण�यअनसुार भए गरकेा काय�ह� कानूनस�मत मा�न 
निम�ने ।

तसथ� उि�लिखत त�य, �माण र 
कानूनका आधारमा राि��य सूचना आयोगबाट 
िमित २०६९।९।२९ मा भएको िनण�य तथा सो 
िनण�यअनसुार भए गरकेा काय�ह�समेत कानूनस�मत 
नदेिखएकाले उ� िनण�य तथा सो िनण�यअनसुार भए 
गरकेा काम कारवाहीह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु ८ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-CI-०५०७, िनषेधा�ा / उ��ेषण / 
परमादशे, जमािहर साह िव. मोहन साहसमेत 

व�ततुः समा�य कानूनी �यव�थाअ�तग�तको 
उपचारको िवषयमा वैकि�पक उपचार माग गन� सिकने 
नै ह��छ । वैकि�पक उपचारको माग� पया�� र �भावकारी 
रहेको अव�थामा �रट�े� आकिष�त नह�ने एवम् िनिव�वाद 
हक नरहेको िवषयमा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने 
अव�था नरहने ह�दँा िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालतको आदेश मनािसब दिेखन 

आउने । 
तसथ� मािथ उि�लिखत आधार र कारणबाट 

दाबीको घरज�गा नै िनवेदकको िनिव�वाद हकको 
िवषय नदेिखएको अव�थामा िनषेधा�ाको आदेश 
जारी गन� निम�ने र सामा�य उपचारको िवषयमा �रट 
�े�को रोहबाट �वेश गन� निम�ने भएकोले पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट िनवेदन खारजे गन� गरी 
भएको िमित २०७०।४।२७ को आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-CI-०४८०, परमादशे, मोती िसंह 
खड्का िव. िज�ला �शासन काया�लय, डोटीसमेत 

व�ततुः पनुरावेदकले िज�ला �शासन 
काया�लयमा िदएको िनवेदनउपर सो काया�लयले 
कारवाही �ि�या अिघ बढाई भ�काइएको संरचनाबार े
दवैु प�को कुरा स�ुने र �े�ीय अनगुमन तथा 
सपुरीवे�ण काया�लयबाट भ�काइएको संरचनाबार े
ि�टमेट िलने काय� भइरहेको भ�ने िज�ला �शासन 
काया�लयको िलिखत जवाफ रहेको देिख�छ । 
�यसका अित�र� यी पनुरावेदकले िज�ला �शासन 
काया�लय, डोटीमा िदएको उ� िनवेदनउपर िज�ला 
�शासन काया�लयले कारवाही अगािड बढाउने �ममा 
नै िमित २०७१।३।२५ मा गाउ ँ िवकास सिमितका 
सिचव, िज�ला �शासन काया�लयका �ितिनिध, 
खानेपानीका �ितिनिध र दवैु प� राखी िनवेदनउपर 
छलफल गराएकोमा गाउमँा नै सहमित गन� िनण�य 
गरी िनवेदकसमेतले सहमित जनाई सहीछाप गरकेो 
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देिख�छ । िमिसल सलं�न उपयु�� त�यह�को 
प�ृभूिममा हेदा� िवप�ी िज�ला �शासन काया�लयबाट 
कानूनबमोिजम आफूलाई तोिकएको कत��य पूरा नगरी 
िनवेदकले िदएको िनवेदनउपर कुनै कारवाही नै नभएको 
भ�ने नदेिखएकोले िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको 
आदेश जारी नगन� ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको 
आदेश मनािसब नै दिेखन आउने ह�दँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी अिनलकुमार 
िस�हा, ०६९-CR-०३९०, कत��य �यान, कालो 
भ�ने दीपक शाही िव. नेपाल सरकार

�ितवादी कालो भ�ने दीपककुमार शाहीले 
अनसु�धान अिधकारीसम� तथा अदालतको 
बयान आरोिपत कसरु गरकेोमा सािबत रहेको सो 
सािबती बयानलाई घटनाका ��य�दश� हक� बहादरु 
शाहीसमेतको बकप�, लासजाचँ मचु�ुका तथा 
शवपरी�ण �ितवेदनसमेतका िमिसल संल�न कागज 
�माणह�बाट कसरु गरकेो पिु� ह�न आउने ।

�ितवादी दीपक शाहीले धार भएको 
हितयारले मतृकलाइ� हानी मारकेोमा सािबित रहेको, 
यस अदालतमा िलएको िजिकरमा समेत अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजमको माग गरकेो देिखदँा िनज 
�ितवादीले �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. 
को कसरुको �वीकारोि� गरकेो देिखएको र िमिसल 
कागजातबाट समेत �यानस�ब�धीको महलको १ 
र १३(१) नं. बमोिजमको कसरु देिखन आएकोले 

सोही �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
�ितवादी दीपक शाहीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याएको स�ु दैलेख िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।९।७ को फैसलालाइ�  सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित २०७०।११।२६ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

मतृकले �ितवादीलाइ� स�झाई बझुाइ� गन� 
�ममा झगडा कुटिपट भएको �रसको झ�कमा रहेका 
�ितवादीले मतृकलाइ� समेत हा�छु भनेकोमा यी मतृकले 
ल हान भनी अगािड सदा� आफूसगँ भएको छुरीले 
हानी मारेको दिेखएको छ । �ितवादीको उमेर अव�था 
र घटनाको वा�तिवकता दसा�ई �याय स�पादनमा 
समेत सहयोग परु ्याएको अव�थासमेतलाई �ि�गत 
गदा� सव��वसिहत ज�मकैद गदा� चक� पन� देिखएबाट 
�ितवादीलाई ७ वष� कैद सजाय ह�दँा पिन �यायको 
मकसद पूरा ह�ने देिखदँा �ितवादी दीपक शाहीलाई कैद 
वष� ७ ह�न �य� गरकेो स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको 
राय िमलेकै देिखदँा कैदको हकमा िनज �ितवादीलाई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद वष� ७ (सात) ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल भदौ १७ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी सपना म�ल 
�धान, ०६९-CR-०६००, ०७१-RC-००८९,  
कत��य �यान, िव�णु िव�कमा� िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. सरोज िहङमाङ

मतृकले सापटी िलएको पैसा माग गदा� िववाद 
िसज�ना ह�न गई आफूसमेत भई मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो हो भनी �ितवादीह�ले कसरुमा  सािबत रही 
अदालतमा समेत गरकेो बयानलाई पिु� ह�ने गरी सह 
�ितवादीह�ले अदालतसम�को बयानमा लेखाई 
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िदएको देिखन आएको छ । सह�ितवादीह�को उ� 
बयानसमेतबाट यी �ितवादीह�ले कसरुमा सािबत रही 
गरकेो बयान पिु� ह�न आएको छ । टाउकोमा लागेको 
चोटका कारण मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने शव परी�ण 
�ितवेदनबाट दिेखएको ह�दँा ियनै �ितवादीह�को 
कुटिपटको प�रणाम�व�प राजकुुमार िसहंको म�ृय ु
भएको भ�ने त�य शङ्कारिहत �पमा पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीह� समेतसगँ िलएको �पैया ँ
नितरकेो भ�ने िवषयमा िववाद भई िनजलाई मान� 
िनयतका साथै कुटिपट गरकेो प�रणाम�व�प 
िनजको म�ृय ु भएको भ�ने िमिसल संल�न मतृकको 
लास जाचँ मचु�ुका, �ितवादीह�को सािबित बयान, 
सह�ितवादीह�ले िनजह�लाई पोल गरी गरकेो 
बयान, शव परी�ण �ितवेदनसमेतका  �माणबाट 
�ितवादीह�को कसरु शङ्कारिहत ढंगबाट पिु� ह�न 
आएको ह�दँा �ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी सरोज िहङमाङ र िव�ण ुिव.क.लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(१) नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा ऐ. महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु मोरङ िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरी �ितवादी सरोज िहङमाङको हकमा साधक 
जाहेर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०७१।८।१६ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 

मतृक राजकुुमार िसंहलाई मानु�पन� कुनै 
कारण र पूव��रसइवी रहेको भ�ने िमिसलबाट 
देिखदँैन । मतृकलाई मान�कै लािग योजना बनाई 
�ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो भ�ने पिन देिखदँनै । 
वारदातमा जोिखमी हितयारको �योग भएको पिन 
छैन । मतृकले िलएको पैसा �ितवादीह�ले मा�दा 

सो पैसा लेनदेनको िवषयमा भनाभन झै-झगडा भई 
मतृकले पिहला हात हालेकोले यी �ितवादीह�ले 
मतृक राजकुुमार िसंहलाई कुटिपट गरकेो र सो 
कुटिपटको चोटबाट म�ृय ु भएको दिेख�छ । उ� 
आधारबाट �ितवादीह�लाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� दिेखयो । तसथ� �ितवादीह�ले 
अपराध गदा�को अव�था प�रि�थितलाई िवचार गदा� 
िनजह�लाई ११(एघार) वष� कैद सजाय गदा� �यायको 
मकसद पूरा ह�ने देिखदँा �ितवादीह� सरोज िहङमाङ 
र िव�ण ु िव.क.लाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम ११(एघार) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल काित�क १० गते रोज ४ शभुम् । 

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६६-CI-०९०५, ज�गा 
िखचोला मेटाई चलन चलाइ पाऊँ, �े�� नारायण 
ख�ी िव. च��ी च�दसमेत

अदातलबाट भई आएको िमित २०६८।७।३ 
को न�सा मचु�ुकामा न.नं. ७ लाई िववािदत भनी 
जनाइएको छ । सो नं. ७ मा उ�रतफ�  ४.७५ िम. रहेको 
छ । पनुरावेदकको हाल नापीमा रहेको िक.नं. २७६१ 
को उ�रतफ�  ४१ िम. भए पिन सा.िक.नं. ३०२ को 
उ�रतफ�  ३६.२५ िम. मा� रहेको भए जिनएको 
देिख�छ । सो िववािदत न.नं. ७ समेत समावेस गराउदँा 
पनुरावेदकको उ�रतफ� को पूव�पि�म चौडाई ४१ 
िमटर प�ुने दिेखन आएको छ । यस�कार भइआएको 
उ� मचु�ुकाको िववेचना गरी हेदा� िववािदत न.नं. ७ 
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को ज�गा पनुरावेदक �े�� नारायणको सािबक िक.नं. 
३०२ को ज�गाअ�तग�त पन� ।

अत: सो िववािदत न.नं. ७ को ज�गा 
�ितवादी च�दी च�दले िखचोला गरकेो दिेखन 
आएकोमा वादी दाबी नपगुी ठहर ्याएको स�ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
महे��नगरबाट िमित २०६५।३।१५ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई सो न.नं. ७ को 
ज�गामा �ितवादी च�दी च�दले गरकेो िखचोला मेटाई 
पनुरावेदक वादी �े�� नारायण ख�ीले चलनसमेत 
चलाई पाउने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल माघ १७ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६६-CI-०९०६, ज�गा 

िखचोला दता� बदर, �े��नारायण ख�ी िव. 
च��ी च�द भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-CI-०९४४, ज�गा 
दा.खा. दता�, दुगा�देवी �े�समेत िव. केशरिसंह राई

ज�गा दता�को स�ब�धमा नापी ह�दँाका 
अव�थामा उठ्ने िववादको हकमा स�बि�धत नापी 
काया�लयले बिलयो �माण भएका प�का नाममा 
अ�थायी दता� गरी अक� प�लाई अदालत जान ुभनी 
सनुाई िदनपुन� र नापीको अव�था पार भइसकेपिछ 
मालपोत काया�लयमा उठ्ने हक बेहक तेरो मेरोका 
िववादमा मालपोत काया�लयले अदालतमा नािलस 
गन� जान ुभनी दवैु प�लाई सनुाइिदन ु पन�मा ती दवुै 
िनकायबाट उपयु��बमोिजमको कानूनी दािय�व पूरा 

भएको नदिेखने ।
��यथ� केशरिसहं राई र 

िकशोरकुमारलगायतका ��यथ�ह�का बीचमा 
उि�लिखत ज�गाह� नापीकै समयदिेख झगडा जिनई 
हकबेहक तेरो मेरोको िववाद उठेप�ात् मलुतबीमा 
रही पिछ मा� मालपोत काया�लयमा िववाद उठेकोमा 
मालपोत काया�लयले हक बेहकमा िनण�य गन� 
स�बि�धत अदालतमा जान ुभनी िनण�य गनु�पन�मा सो 
नगरी आ�नो �े�ािधकारभ�दा बािहर गई गरकेो िनण�य 
कानूनस�मत नभई िववािदत ज�गाह�का स�ब�धमा 
दईु प�काबीच तेरो मेरो हक बेहक प�रसकेको य�तोमा 
अिधकार�ा� िनकाय अदालतमा नािलस गन� जान ु
भनी सनुाइ िदनपुन�मा सो नगरकेो अव�थामा हकबेहक 
स�ब�धमा स�बि�धत अदालतमा जान सनुाइिदन ु
भनी पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा अ�यथा भ�न निम�ने ।

अत: मािथ उि�लिखत िववेिचत त�य, 
�माण र कानूनसमेतका आधारमा िववािदत 
ज�गाह�का स�ब�धमा दईु प�का बीच तेरो मेरो हक 
बेहक प�रसकेको य�तो अव�थामा अिधकार�ा� 
िनकाय अदालतमा नािलस गन� जान ु भनी सनुाइ 
िदनपुन�मा सो नसनुाई मालपोत काया�लय, खादँबारी 
सखंवुासभाबाट िमित २०६७।२।१० मा भएको िनण�य 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई हक बेहक तेरो मेरोमा 
स�ु अदालतमा कानूनबमोिजम नािलस गन� जान ु
भनी प�ह�लाई सनुाइिदनेसमेत ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाबाट िमित २०६८।६।१ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल माघ ३ गते रोज २ शभुम् ।
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इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६६-CI-०८८७ र 
०६६-CI-०८८८, अंश चलन, भिगरथी िसवाकोटी, 
िव. धम�माया िसवाकोटीसमेत, शारदा िसवाकोटी 
कुम�समेत िव. भिगरथी िसवाकोटी 

पिहले नै यी पनुरावेदकह�का पितले अशं 
िलइसकेको भ�ने त�य िनज आफँैले २०३० साल 
नरबहादरु िव.क.लाई ज�गा राजीनामा गदा� तयार 
भएको िलखतमा उ�लेख गरकेो �यहोराबाट �वीकार 
गरकेो पाइयो । ियनै अिंशयारबीच िविभ�न िवषयमा 
समयसमयमा िववाद ह�दँा पिन जोतपोत अलगअलग 
ितन� गरी भएको िनण�यउपर कुनै अिंशयारले चनुौती िदन 
सकेको पाइएन । मलुकु� ऐनमा िमित २०३४।९।२७ 
मा भएको सात� सशंोधनले अंशब�डाको ३० नं. मा 
अंशब�डा गदा� अंशब�डाको िलखत रिज��ेसन गराउन ु
पन� अिनवाय� �यव�था गरकेो छ । तर सोही नं. मा यो 
ऐन �ार�भ ह�दँास�ममा ब�डाप� खडा गरी वा नगरी 
घरसारमा नरमगरम िमलाई अचल अशंब�डा गरी छु��ई 
आ�नोआ�नो िहसाब भाग शा�तीबमोिजम िलई पाई 
दािखल खा�रजसमेत गराइसकेको वा ब�डाबमोिजम 
आ�नोआ�नो भागको अचल छु�ाछु�ै भोग िब�� 
�यवहार गरकेोमा �यवहार �माणबाट ब�डा भइसकेको 
ठहरमेा पिछ ब�डाप� रिज��ेसन भएको छैन वा 
ब�डा घटी बढी असल कमसल भयो भ�न पाउदँनै । 
रिज��ेसन नभएपिन ब�डा भएको सदर ह��छ भनी 
उ�लेख भएबाट २०३४ सालमा यो कानूनी �यव�था 
ह�नअुिघको अंशब�डा ब�डाप� खडा गरी वा नगरी र 
ब�डाप� खडा गरकेोमा पिन रिज��ेसन गरी वा नगरी 

जनुसकैु िकिसमले घरसारमा ब�डा गरी आ�नोआ�नो 
भाग िलई भोग चलन तथा दािखल खारजे गराएकोलाई 
अंशब�डा भएको कानूनी मा�यता िदन ु नै पन� 
ह��छ । ��ततु म�ुामा यी अंिशयारह� ��ततु कानूनी 
�यव�था ह�नअुिघ वा २०३४ सालअिघ नै छु�ी िभ�न 
भई आ�नोआ�नो भाग स�पि� िलई अलगअलग 
बसी  आआ�नो अलगअलग �यवहार खती उपती गरी 
बसी आएको देिख�छ । य�तो अव�थामा अंशब�डाको 
�रतपूव�कको िलखत नभएको भ�ने मा� आधारमा 
ब�डा नभएको भनी मा�न निम�ने ।

अंशब�डाज�तो देवानी �कृितको म�ुामा 
कसैले भनेको कुरा अथा�त् मौिखक �माणभ�दा 
िलिखत �माणले �ाथिमकता पाउने ह��छ । िलिखत 
�माणबाट पिु� भइरहेको कुरालाई मौिखक �पमा 
होइन भनेको आधारमा मा� अस�य सािबत गन� 
सिकँदैन । ��ततु म�ुामा वादीले स�पूण� ब�डा गनु�पन� 
स�पि� �ितवादीम�येक� धम�माया िसवाकोटीसगँ 
मा� रहेको भनी भनेकोले िनिहत �वाथ�का कारणपिन 
अंिशयारबीच अशंब�डा नभएको भनी वादीकै 
�यहोरा अ�य �ितवादीले �वीकार गरकेो ह�नस�ने 
ह�दँा िनजह�को भनाई अ�य कागज �माणबाट पिु� 
नभएस�म स�य मा�न नसिकने ।

उपयु�� िववेचना ग�रएका आधार 
�माणह�बाट वादीका पित पदमराज र िनजका 
अ�य दाजभुाइह�को बीचमा अलगअलग ज�गा 
जमीन दता� ख�रद िब�� भएको पाइयो । वादी र 
�ितवादीको बीचमा ज�गा तथा पोत रिसदको बारमेा 
नापीमा उजरु परी अि�तम भएको िनण�य कारवाहीउपर 
चनुौती नभएको र २०३० सालमा वादीका पितले 
ज�गा िब�� गदा� नै अशं हकको ज�गा िब�� गरकेो 
भ�ने िलखतबाट देिखन आएकोसमेतको �यवहार 
�माणबाट वादीका पित अ�य दाज ु भाइह�बीच 
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छु�ी िभ�न भई अशं ब�डा भइसकेको पिु� ह�न 
आयो । अतः वादीले सौता शारदा िसवाकोटीबाहेक 
अ�य �ितवादीह�बाट अशं पाउने अव�था दिेखन 
नआउने ।

यी पनुरावेदक वादी भािगरथी िसवाकोटी र 
पनुरावेदक �ितवादी शारदा िसवाकोटी दवुै पदमराज 
िसवाकोटीको �ीमती भई दवैुको सौताको नाता स�ब�ध 
रहेकोले र हालस�म पदमराज िसवाकोटीअ�तग�तका 
अंिशयार हागँाबीचमा अशंब�डा भएको नदेिखएकाले 
�ितवादी शारदा िसवाकोटीको नाममा रहेको 
स�पि�बाट स�म यी वादी भािगरथी िसवाकोटीले 
कानूनअनसुार अंश पाउने नै दिेखने ।

अतः पनुरावेदक वादी र �ितवादीका पित 
पदमराज िसवाकोटी र िनजका अ�य दाजभुाइका 
बीचमा �यवहार �माणबाट अगािड नै छु�ी िभ�न भएको 
पिु� भएको ह�दँा मलुकु� ऐन, अशंब�डाको ३० नं. 
अनसुार िनज �ितवादी धम�माया िसवाकोटीसमेतबाट 
अंश नपाउने र वादीले सौता शारदा िसवाकोटीबाट अशं 
पाउने ठहर ्याएको स�ु दोलखा िज�ला अदालतको 
िमित २०६२।१।१९ को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६४।११।२१ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ।            
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साउन २६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CI-१२६८, र ०६९-
CI-०४१८ अंश, अतवारी था�समेत िव. भोजुराम 
चौधरीसमेत, सोमै डगौरा था�समेत िव. अतवारी 
था�समेत 

वादी �ितवादीबीच नाता र प�ुतवारीमा 

कुनै िववाद देिखदैँन । वादीह�ले �रतपूव�क ब�डाप� 
िलखत पा�रत गरी वा अंश भरपाई गरी अंश िलएको 
भ�ने �ितवादीह�को िजिकर देिखदँैन । �रतपूव�क 
ब�डाप�को िलखत भए गरकेो अव�था पिन छैन । 
तसथ� ��ततु म�ुामा वादी �ितवादीह� बीच िमित 
२०३४।९।२७ प�ात �रतपूव�क ब�डाप� गरी छु�� 
िभ�न नभएको भ�ने त�य �थािपत छ ।

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको ३० नं. को कानूनी 
�यव�था ह�न ु अगािड अथा�त् िमित २०३४।९।२७ 
पूव� �यवहार �माणबाट छु�िभ�न भएको भ�ने िजिकर 
�ितवादीह�ले िलएको देिखदँैन । िमित २०३५।२।३१ 
को बकसप�को िलखतबाट वादीह�का िपता सोमैया 
था�ले अंशबापतको स�पि� िलएको र सोप�ात् 
आ�नो भागको स�पि� भोग िब�� �यवहारसमेत 
गरकेो भ�नेस�मको �ितवादीह�को िजिकर दिेख�छ । 
मलुकु� ऐन, अंशब�डाको ३० नं. िमित २०३४।९।२७ 
मा संशोधन भएप�ात् �यवहार �माणबाट छु��ने 
कुरालाई उ� नं. ले कानूनी मा�यता िदएको 
देिखदँनै । �यसकारण िमित २०३४।९।२७ प�ात् 
नरमगरम िमलाई ब�डाप�को िलखत खडा गरी छु�ी 
भएकोमा मा� िविधवत् छु�ी िभ�न भएको मा�न ु पन� 
ह��छ । यसरी उ� अंशब�डाको ३० नं. मा भएको 
कानूनी �यव�थाअनसुार वादीह�का िपता सोमै था� 
�ितवादीह�बाट िविधवत् �पमा अंश िलई छु�िभ�न 
भएको देिखन नआउने ।

व�ततुः सगोलको ब�डा गनु�पन� पैतकृ 
स�पि�लाई सा�ी राखी नरम गरम िमलाई ब�डा छु�ाई 
अंिशयारह� बीच बराबर अंशको िलनिुदन ुगरी सिहछाप 
गरी रिज��ेसन गराउन ुपन�मा सोसमेत गरी गराई खडा 
भएको िलखतलाई नै �रतपूव�क ब�डाप� भएको िलखत 
भ�ने जनाउछँ । बकसप�को िलखतले कसैले कसैलाई 
कुनै �यहोराले �रझाएबापत �रझाउने �यि�लाई �रिझने 
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�यि�ले आ�नो नाउकँो स�पि� हक ह�ता�तरण गरी 
खडा ग�रने िलखतलाई जनाउछँ । �ितवादीह�ले 
िजिकर िलएको िमित २०३५।२।३१ को बकसप�को 
िलखत हेदा� सो िलखत �वग�य पितराम था�का 
छोरा माघ ुथा�ले �वग�य भोद ुथा�का छोरा सोमैया 
था�लाई माघ ुथा�को नाउकँो ज�गा िबगाहा २-१८-
१७ का ५ िक�ा ज�गा हालैदेिखको बकसप�को 
कागज गरी िलएिदएको देिख�छ । सो िलखतको 
�यहोरा हेदा� सोमैया था�ले घरायसी कामकाज गरी 
मलाई �रझाएकोले सो �रझबापत उ� ज�गा बकस 
ग�रिदएको कुरा उ�लेख छ । सगोलका अिंशयारबीचमा 
ज�गा ह�ता�तरण भए पिन �य�तो स�पि� सगोलकै 
ह�ने र सबैको अंश हक रह�छ । यस�कारबाट ज�गाको 
ह�ता�तरण गन� काय�बाट अंशब�डा भएको भनी 
कानूनी मा�यता �दान गन� िम�ने नदेिखने ।

अतः य�तो रीत �यहोराबाट एकासगोलका 
अंिशयारबीच भएको उि�लिखत बकसप�को िलखतले 
ब�डाप�को िलखतको �थान �हण गन� स�ने 
देिखदँैन । तसथ� बकसप�को िलखतबाट अशंबापतको 
स�पि� िलएको भनी वादीह�ले िनजह�का माता 
िपता �ितवादी सोमै र बधुनीबाट मा� अंश पाउने भनी 
पनुरावेदन अदालत, िदपायलले िनकालेको िन�कष� 
मलुकु� ऐन, अशंब�डाको ३० नं. अनकूुल दिेखन 
नआउने । 

िमिसल सलं�न �ितवादीह�बाट पेस भएको 
तायदाती फाटँवारी हेदा� �ितवादी सोमै डगौरा था� 
र बधुनी डगौरा था�बाहेकका अ�य �ितवादीह�का 
नाउमँा १८ िवगाहाभ�दा बढी ज�गा रहेको दिेखन 
आउछँ । पेस भएको तायदातीमा एउटा हागँा 
पितरामतफ� का मािहला छोरा माघकुो �ीमती 
स�तानह�का नाउमँा रहेको ज�गाको तलुनामा वादी 
र अ�य �ितवादीले पेस गरकेो तायदातीमा उि�लिखत 

ज�गा जिमनको �े�फल �यादै कम रहेको देिख�छ । 
पेस भएको तायदातीको स�पि� पैतकृ नै भएको भ�ने 
देिख�छ । पैतकृ होइन भनी कसैले भ�न र �मािणत गन� 
सकेको नपाइने । 

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १ नं. ले अंशब�डा 
गदा� बाब,ु आमा, लो�ने, �वा�नी, छोरा, छोरीह�को 
जीयजीयैको अंश गनु�पन� र यसरी अंशब�डा गदा� 
सोही ऐन महलको २ नं. अनसुार अशं पाउने सबैको 
बराबर अंश गनु�पन� कानूनी �यव�था गरकेो देिख�छ । 
�ितवादीह� िज�मा रहेको उि�लिखत स�पि� िववरण 
र वादीह�का िपता सोमै डगौरा था�ले बकसप�बाट 
�ा� गरकेो स�पि�लाई तलुना गरी हेदा�  उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार समान अंिशयारह�का बीच बराबरी 
िहसाबले ब�डा गरी उ� बकसप�को िलखत भएको 
अव�था पिन नदेिखने ।

�यसैगरी पितराम था�को छोरा भखुारी 
डगौरा था�ले वादीह�का िपता सोमैया डगौरा था� 
समेतका उपर कैलाली िज�ला अदालतमा दायर गरकेो 
दे.नं. ५९ को अशं म�ुामा वादीह�का िपता �ितवादी 
सोमैया डगोरा था�समेतले िमित २०३७।७।१३ मा 
�ितउ�र गदा� “सगोलको स�पि� पितरामको म�ृयपुिछ 
माघ ुथा�को नाममा राखेको, हामी �ितवादीम�येका 
छेद ुडगौरा र सोमैया डगौरा था�ले िनज माघबुाट अंश 
मा�दा अंश िददँनै, मैले िदएको जित लेउभ�दा हामी 
असहाय ह�दँा बकसप� गरी हामीलाई केही ज�गा िदयो” 
भनी उ�लेख गरकेो �यहोराबाट पिन वादीह�का िपता 
सोमैया डगौरा था�ले अंश िलई पाइसकेको देिखएको 
छैन । सो म�ुामा िमित २०३८।१२।३१ मा भएको  
िमलाप� हेदा�  मालपोत काया�लय, कैलालीबाट पा�रत 
गराई िलनिुदन ुगरी अंश पाइसकेको भनी वादी भखुारी 
था�को म.ुस.गन� मगनी था� र �ितवादी माघी था� 
बीचमा िमलाप� भएको देिख�छ । सो िमलाप�को 
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मा�यमबाट सोमै था�ले अशं िलए पाएको अव�थाको 
िव�मानता देिखन नआउने । 

िववेिचत आधार कारण र �माणह�बाट 
मूल पखुा� िजत� था�को तीन भाइ छोराह� बीचमा 
�रतपूव�क ब�डाप� भएको वा �यवहार �माणबाट अलग 
िभ�न भई बसी आएको �मािणत ह�न आएन । अशं 
हक कुनैपिन �यि�लाई कानून�ारा �द� नैसिग�क 
हक हो । अंशको दाबी गन� �यि� �ितवादीह�को 
अंिशयार नाता स�ब�धको रहेको र िनजह�ले 
एकापसमा िविधवत�पमा पैतकृ स�पि� ब�डा गरी 
िलई पाइसकेको भ�ने नदेिखएको अव�थामा कुनै पिन 
�यि�लाई अशं हकबाट वि�चत गन� िम�दनै । ��ततु 
म�ुामा वादी �ितवादीबीच नाता प�ुतामा िववाद नभएको 
र िववेिचत आधार �माणबाट िनजह�बीच मलुकु� ऐन, 
अंशब�डाको ३० नं. अनसुार िविधवत् �पमा अशं 
िलई छु��िभ�न भई बसेको नदेिखएकोले पनुरावेदक 
वादीह�ले सबै �ितवादीह�बाट अंश छु�ाई िलन 
पाउने ।

तसथ� पनुरावेदक वादीह�का िपता सोमै 
था�ले सगोलकै अंिशयार माघ ु था�बाट िमित 
२०३५।२।३१ मा बकसप� पाएको स�पि�लाई नै 
िनजले अंशसरह पाएको मानी िनजका छोराह�ले 
िनजका िपता तथा माताको तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत स�पि�बाट मा� अंश पाउने अ� 
�ितवादीह�बाट अशं नपाउने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलबाट भएको िमित २०६८।७।२७ 
को फैसला मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १, २ र ३० नं. 
मा भएको कानूनी �यव�थाअनकूुलको नदेिखएकोले 
सो फैसला केही उ�टी भई पनुरावेदक वादीह�ले 
सबै �ितवादीह�ले पेस गरकेो तायदाती फाटँावरीको 
स�पि�लाई ३ भाग लगाई ३ भागको १ भागबाट 
अिववािहतको िववाह खच� परसारी बाकँ� स�पि�लाई 

८ भाग लगाई ८ भागबाट ५ भाग वादीह�ले अंश 
पाउने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: िसजन र�ेमी / �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-CR-०४०६, मानव 
बेचिबखन तथा ओसापसार, नेपाल सरकार िव. 
रमेशकुमार दज�

मानव बेचिबखन तथा ओसापसार िनय��ण 
ऐनले ज�रवानाबाट मा� पीिडतको पनु�था�पनाको 
आव�यकता पूरा ह�दँनै भ�ने बझेुर नै एउटा पनु�था�पना 
कोषको �यव�था दफा १४ मा गरेको देिख�छ । 
सो दफाको उपदफा (१) को दहेाय ख�ड (ग) मा 
ग�रएको �यव�थाअनसुार ज�रवानाको पचास �ितशत 
रकम पनु�था�पना कोषमा जाने र अ�य आव�यक 
रकम अ�य �ोतबाट कोषमा ज�मा ह�ने �यव�था 
गरकेोबाट पिन ज�रवानाको रकमबाट दफा १७(१) 
बमोिजम �ितपूित� भराउने रहेनछ भ�ने बिुझ�छ । 
�यवहारत: हेदा�  पिन ज�रवाना नितरमेा कसरुदारलाई 
सोबापत कैदमा रािख�छ । �ितपूित�लाई ज�रवानासगँ 
जोड्दा �ितपूित� नै नभराउने अव�था पिन पन� जान 
स�छ । यसबाट पिन दफा १७(१) मा उ�लेख भएको 
�ितपूित�को �यव�थालाई ज�रवानासगँ जोडी हेन� िम�ने 
देिखदँनै । ऐनको श�द हेदा� जहासँ�म �प� छन्, ती 
श�दह�ले िदने �वाभािवक अथ�लाई नै अदालतले 
�हण गनु�पन� ह��छ । कानून �या�याको िस�ा�तले 
यही कुरा भ�छ । यस �ि�बाट हेदा�समेत ज�रवानाको 
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रकमबाट पचास �ितशत रकम �ितपूित�को �पमा 
गराउन ु भ�ने पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िनण�य 
िन�कष� िमलेको नदेिखई �िुटपूण� देिखन आउने ।

अत: मािथ िववेिचत त�य, �माण र 
कानूनसमेतको आधारबाट मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१७(१) बमोिजम पीिडत जाहेरवाली सीता प�रयार र 
सिुनता प�रयार (प�रवित�त नाम) लाई ज�रवाना असलु 
भएका अव�थामा असलु भएको ज�रवानाको पचास 
�ितशत �ितपूित��व�प �ितवादी रमेशकुमार दज�बाट 
भराइिदने भनी पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६८।१२।२७ को फैसलामा केही उ�टी भई सोही 
ऐनको दफा १७(१) बमोिजम िनज �ितवादी रमेशकुमार 
दज�बाट पीिडतह� सीता प�रयार र सनुीता प�रयारले 
�. २५,०००।– (प�चीस हजार) �ितपूित�समेत भराई 
पाउने ।
इजलास अिधकृत: य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसंह राउत, ०७०-CI-०४८२, मोही 
नामसारी, तुलसी बा�तोला िव. िवगा चौधरी
 ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
फैसला ह�दँा यी पनुरावेदकको वा�रस अदालतमा 
�ज ु रही अदालतबाट भएको फैसलाको जानकारी 
िलई पाई स�ु भूिमसधुार काया�लय, बारामा हािजर 
ह�नजाने ता�रखसमेत तोक� पाएको देिख�छ । यसरी यी 
पनुरावेदकले पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला 
सोही िमित २०७०।३।३ मा नै थाहा जानकारी पाएको 
देिख�छ । पनुरावेदकको वा�रसले पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट भएको फैसला िलिखत�पमा 

थाहा जानकारी पाएको िमितले �यादिभ� पनुरावेदन 
नगरी सो �याद गिु�एपिछ िमित २०७०।७।२० मा 
मा� पनुरावेदन गरकेो देिखदँा िनजको पनुरावेदन 
उि�लिखत कानून र यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�त�ितकूल देिखन आउने ।

तसथ� पनुरावेदन गन� कानूनबमोिजमको �याद 
नाघी दायर ह�न आएको ��ततु पनुरावेदनको त�यमा 
�वेश गरी इ�साफ गन� िमलेन । �याद नाघेपिछ परकेो 
पनुरावेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल माघ १४ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

१
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०२७२, उ��ेषण, 
नयनबहादुर सुवेदी ख�ी िव. नेपाल सरकारसमेत 

कानूनबमोिजम मालपोत काया�लयले 
कुनै ज�गा साव�जिनक हो होइन भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य गन�स�ने अिधकार रहेकोमा �यि�को नाममा 
िविधवत् दता� रहेको ज�गाको वैधािनकता जाचँ गन� 
र संिवधान�द� स�पि�स�ब�धी हक �भािवत 
ह�ने ज�ता ज�गा �शासनस�ब�धी िनण�य गन� कुनै 
�े�ािधकार ैनभएको अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले आ�नो काम कत��य र �े�ािधकारभ�दा 
बािहर गई गरकेो िनद�िशत आदशेबाट �वयम् मालपोत 
काया�लयको �े�ािधकार नै िनि��य र िसिमत ह�न 
गएको दिेख�छ । जनु िनकाय वा पदािधकारीले 
साव�जिनक ज�गा स�ब�धमा िनण�य गन� स�ने हो �यस 
िनकायको अिधकार�े�िभ� �वेश गरी अमकु काम गनु�  
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वा नगनु�  भनी िकटानी िनद�िशत आदशे एवम् िनण�य गन� 
काय� मलुकु� ऐन, अ.बं. ३५ नं. समेतले बदरभागी ह�ने । 

कुनै साव�जिनक ज�गा कानून �ितकूल कुनै 
�यि�को नाममा दता�  ह��छ भने दता� ग�रएको वा तहतह 
ह�ता�तरण भएको भ�नेस�मको कारणले िनजी ठहन� 
ह�दँनै । �य�तो ज�गाको दता� जिहले पिन बदर ह�न 
स�छ । तर �य�तो बदर सािधकार िनकायबाट दता� 
�े�तामा नाम दिेखएको �यि�लाई आ�नो कुरा भ�ने 
मौकासमेत िदई ग�रनपुन� ह��छ । कानूनबमोिजम दता� 
बदर भएमा बाहेक द�ुप�रणाम स�याउने नाममा �यि� 
िवशेषको नाममा कायम रहेको दता�लाई बदर गनु�  भनी 
िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
भएको िनण�यमा अिधकार �े�ा�मक �िुट रहेको दिेखन 
आउने । 

कसैको हक िहतिवपरीत ह�ने गरी कुनै िनण�य 
गदा� �य�तो �यि�लाई आ�नो भनाई रा�न पाउने 
मौका िदनपुन� ह��छ । सनुवुाइको मौका निदई कुनै 
�ितकूल िनण�य ग�र�छ भने �य�तो िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत भई कायम रहन नस�ने 
ह��छ । िवप�ीले पिहला नै िववािदत ज�गाको लगत 
क�ा गनु�  भनी िनवेदकको हक समा� ह�ने गरी िनण�य 
गरी काया��वयनका लािग भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालयलाई लेिखसकेको ह�दँा सोप�ात् �दान गरकेो 
सनुवुाइको मौका पया�� नह�नकुा साथै �यसबाट साथ�क 
प�रणाम आउने नदेिखने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदकको हक �वािम�वको ज�गाको लगत क�ा गरी 
नेपाल सरकारको नाउमँा कायम गनु�  भनी िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट भएको 
िनण�य अिधकार�े�िवहीन एवम् कानूनिवपरीत समेत 
देिखदँा उ� िनण�य तथा सो िनण�यको आधारमा जारी 

भएको िमित २०७०।१०।२७ को प� तथा िवप�ी 
मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट जारी भएको िमित 
२०७१।४।२८ को सूचनासमेत उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल पसु ६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-WO-०३४८, उ��ेषण, 
गंगानारायण ठाकुरसमेत िव. नेपाल सरकारसमेत 

रा�यको मूल �वाहमा आउन नसक� 
रा�यबाट उपल�ध साधन, �ोत र पह�चँमा �ितिनध�व 
ह�न नसक� बिह�करण (Exclusion) मा परकेा वग�लाई 
रा�यको मूल �वाहमा समावेश (Inclusion) गन�को 
लािग �य�ता प�को साधन, �ोत, र अवसरमा 
पह�चँ र �ितिनिध�वको सिुनि�तता ह�न अप�रहाय� 
ह��छ । �यसका लािग िनि�त वग� वा समदुायको 
लािग फरकफरक उपायह� अवल�बन गरी, िश�ा, 
�वा��य, रोजगारीलगायतका अवसरह�मा उिचत 
�ितिनिध�व गराउन ुपन� ह��छ । यसका लािग िवगतदेिख 
अपनाइएका आर�ण, सकारा�मक िवभेद उपय�ु 
वातावरण �यव�थापनलगायतका िविवध उपायह�ले 
केही हदस�म म�त परु ्याएको देिख�छ । जसको 
फल�व�प राजनीितमा, िनजामती सेवा, तथा रा�यका 
िविभ�न संवैधािनक अङ्गह�मा मिहला, आिदवासी, 
दिलत, जनजाित, मधेसी, मिु�लम, अपाङ्गता 
भएकालगायतका वग�को �ितिनिध�व बढ्दै गएको छ । 
य�तो �यव�थाको �पा�तरण िश�ा तथा उ�च िश�ा र 
�ािविधक िश�ाह�मा पिन गनु�पन� ह��छ । समानपुाितक 
समावेशी र सहभािगतामूलक िस�ा�तका आधारमा 
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समतामूलक समाजको िनमा�ण रा�यको ल�य रहेको 
छ । यसको िनिम� अवसर र फाइदाह� (Benefits) 
को समान र उिचत िवतरणको आव�यकता छ । रा�यको 
हरके संरचनामा सहभािगताको सिुनि�तताको िनिम� 
िश�ा �वेश�ार हो । स�व�ृ नेपालको लािग िश�ामा 
िवशेष अवसर �दान गन�, सामािजक र आिथ�क �पमा 
पछाडी परकेो वग�लाई िवशेष अवसर िदई �यि��व 
िवकास गराउने दािय�व रा�यको ह�न जाने । 

उ�च िश�ामा सबैको पह�चँको सिुनि�तताको 
िनिम� आिथ�क सहयोग (Financial support) मा 
मा� समावेशीताको सिुनि�तता नभई भना� नीितमा नै 
समावेशीताको सिुनि�तता गन� आव�यक छ । अ�यथा 
िश�ा वा उ�च िश�ा, �ािविधक िश�ा आिथ�क र 
सामािजक�पले स�प�न �यि� वा वग�मा मा� सीिमत 
ह�न स�दछ । भना�मा िविवधता (Diversity) को 
स�बोधन हा�ोज�तो बह�पिहचान भएको समाजमा 
(plural society) अप�रहाय� देिख�छ । िवशेष गरी 
जहा ँसामािजक, आिथ�क र भौगोिलक कारणले केही 
वग�ह� पछािड रहेका छन् �यसमा त यो अित ज�री 
ह��छ । तर िविवधताको सिुनि�तताको अथ� यो�यता 
(merit) सगँ स�झौता गन� नभई केही िवशेष उपाय 
अवल�बन गद� फरक समूहह�बीच �ित�पधा� गराउदँ ै
उनीह�को �मता िवकास गराउने ह�नजाने ।

समानसगँ असमानको �ित�पधा�भ�दा 
पिन असमानबीच असमानको �ित�पधा�को साथ 
िविवधतासिहतको समावेशीताको सिुनि�तता 
आजको आव�यकता हो । िन�य पिन य�तो �यव�था 
अ�पकािलन �कृितको हो, िहजोदेिख रा�यको मूल 
�वाहमा नसमेिटएको वग� वा समदुायको पह�चँको, 
सिुनि�तताको लािग यो त�काल ग�रने आव�यक 
उपाय हो । यो अन�तकालस�म �थायी�पले रहने 

�यव�था नह�ने । 
उ�च िश�ामा समावेशीताको सिुनि�तता 

एउटा य�तो �ि�या हो जसले उ�च िश�ामा पह�चँको 
सिुन�ततामा रहेको अवरोधह�को पिहचान र 
सधुारको काम गद�छ । यसले िविवधताको उपि�थित, 
सहभािगता तथा उपलि�धको सिुनि�तता गन� 
स�दछ । आव�यक यो�यता भएका �यि�ह� जो 
अस�तिुलत सरंचनामा छन् ितनीह�लाई �ित�पधा�को 
अवसर िदई उ�च िश�ा, �ािविधक िश�ामा 
सहभािगताको सिुनि�तताको बाटो िदने । 

िनवेदकह�ले िमित २०६९।५।१८ को 
सूचनाबमोिजम गन� लािगएको सो सालको भना�लाई 
रोक� पाउ ँभनी उ�लेख गरकेोमा सो परी�ा स�प�न 
भई िव�ाथ�ह� भना� भई पठन पाठन भइरहेकोले अब 
यितका समयपिछ आएर अ�ययनरत िव�ाथ�ह�को 
कुनै ग�तीबेगर उनीह�लाई सनुवुाईको अवसर 
�दान नगरी र �प� कानून उ�लङ्घन भएको भ�ने 
अव�थासमेत नह�दँा �ितषेध र उ��ेषणको आदेश 
जारी गनु�पन� औिच�य देिखएन । तसथ� सोतफ� को 
िजिकर प�ुदैन प�रणामतः �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।

सिंवधानको यी �ावधानह�को काया��वयन 
आव�यक अप�रहाय� देिखएको स�दभ�मा ि�भवुन 
िव�िव�ालय तथा िव.पी. कोइराला �वा��य िव�ान 
�ित�ान सरकारको अनदुानमा स�चालन ह�ने �ित�ान 
भएकोले छा�विृ� ऐन, २०२१ र छा�विृ� िनयमावली, 
२०६० मा संिवधानअन�ुप प�रमाज�न र मानकह�को 
िनधा�रणसमेत आव�यक देिख�छ । तसथ� छा�विृ� 
�दानस�ब�धी िनयम बनाउन ुपन� र भना�मा आव�यक 
�यूनतम यो�यतासगँ स�झौता नगरी िविवधता 
(Diversity) को सिुनि�तता गन� त�काल आव�यक 
मापद�डसमेत तयार गरी त�प�ात् अबको भना�मा 
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उ� िव�िव�ालयह� अ�तग�तका अ�ययन स�ंथान 
र �या�पसह� एवम् शैि�क काय��मह�मा जनु जनु 
वग� र समूहबाट नेपाली िव�ाथ�ह� भना� ग�रने हो सो 
सबैमा समानपुाितक समावेशीता कायम गन�को लािग 
कानून िनमा�ण र काया��वयन गन� एवम् िव�ाथ� भना� 
िलने दािय�व भएका िवप�ीह�का नाउमँा सो काय�ह� 
गन� गराउन िनद�शना�मक आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुरः �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८  गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १८

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WH-०००९, 
ब�दी��य�ीकरण र �ितषेध, पुजाकुमारी साह िव. 
�हरी �धान काया�लय, न�साल, काठमाड�समेत 

ब�दी��य�ीकरणको म�ुा ब�दीलाई 
गैरकानूनी थनुाबाट म�ु ग�रपाउ ँभ�ने मागको आधारमा 
च�ने हो । ब�दी��य�ीकरणको म�ुय उ�े�य गैरकानूनी 
थुनामा रहेको ब�दीलाई सो गैरकानूनी थुनाबाट म�ु 
गनु�  हो । ब�दी थनुामा नरहेको वा थनुाबाट छुिटसकेको 
अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न 
स�दैन । ब�दी��य�ीकरणको म�ुामा �थम �ि�मै 
थुनामा रहेको देिखएमा ब�दीलाई थनुामा रा�नकुो 
कानूनस�मत आधार र अव�था नदिेखएको अव�थामा 
ब�दीलाई थनुाम�ु गराउन आदेश जारी ह�न स�ने । 
िनवेिदकाले िनजका पित दगुा�न�द लाल देवलाई कसले 
प�ाउ गरी कुन ठाउमँा गैरकानूनी थनुा वा िहरासतमा 
रािखएको भ�ने स�ब�धमा �प� खलुाउनसमेत 
सकेको देिखदँैन । िनवेदकका तफ� बाट मकुरर कानून 

�यवसायीले िनवेदकको पित हाल िवप�ीह�को 
थनुामा नरहेको भनी बहसको दौरानमा समेत उ�लेख 
गनु�भएको छ । िलिखत जवाफकता�ह�समेतबाट िनज 
दगुा�न�द लाल देवलाई  थनुामा नराखेको भनी िलिखत 
जवाफ िफराएको देिखएको तथा गा.िव.स. को 

 िनवेिदकाबाट इजलाससम� पेस ह�न 
सकेको छैन । ब�दी��य�ीकरणज�तो संवेदनशील 
मानवीय एवम् ग�भीर िवषयमा �थानीय िनकाय एवम् 
ब�दी बनाइएका भिनएका �यि�का िपता र हजरुबबुाले 
अदालतसम� गलत र बनावटी �यहोरा लेखी लेखाई 
�माण कागज 

 
िनवेिदकाले दाबी गरजे�तो दगुा�न�द लाल देव ब�दीको 
अव�थामा रहेको नदिेखएकोले िनवेिदकाको िनवेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः यस िनवेदनउपर सनुवुाई ह�दँाको 
अव�थामा िनवेिदकाका पित दगुा�न�द लाल देव 
िवप�ीह�को थुनामा रहेको भ�ने त�यय�ु �माण वा 
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प�रवेशबाट नदिेखएकोले िनवेदकको दाबीबमोिजमको 
आदेश जारी गन� िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल काि�क २४ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CR-०३२१, लटुिपट, 
�दयनारायण साह बािनया िव. परमोधी राय यादव 

लटुिपट म�ुा फौजदारी नै भए पिन वादी 
�यि� ह��छ । वादी र �ितवादी दाजभुाइबीच ज�गाको 
साधँ िसमानास�ब�धी मनोमािल�य रहेको िमिसलबाट 
देिखयो । तर, वादीले रकम बझेुकै समयमा िनजसगँ 
रहेको दाबीको रकम जबरज�तीसगँ ��यथ�ले लटुी 
लगेको व�तिुन� आधार िमिसलबाट देिखएको छैन । 
�यि� वादी ह�ने य�ता म�ुामा घटना भएको �मािणत 
गन� िच�, कुटिपट भएको भए घाउ, खत र आिथ�क 
�ितसमेत भएको भए सो देिखने िव�सनीय आधार, 
�माण दाबी गन� प�ले नै पेस गरी पिु� गनु�पछ�  । �य�ता 
�माण पेस ह�न नआएमा वादीको दाबीको स�यतामा 
�� िच� खडा ह��छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
को कानूनी �यव�थाको आसय र उदे�य पिन यही हो । 
यसरी िफरादमा दाबी िलइएको लटुिपटको वारदात पिु� 
ह�ने कुनै पिन त�यय�ु �माण वादीले पेस गरी आ�नो 
दाबी �मािणत गराउन नसकेको ह�दँा त�यय�ु आधार 
िबना अनमुानका आधारमा �.५०,०००।- िबगो 
कायम गरी उ� िबगो वादीले ��यथ� �ितवादीम�येको 
परमोधी राय यादवबाट भरी पाउने र सोको २५ 
�ितशतले ह�ने �.१२,५००।- िनजलाई ज�रवाना ह�ने 
एवं ��यथ� �ितवादी राम अयो�या राय यादवलाई 
सोको आधी सजाय ह�ने गरी स�ु अदालतबाट भएको 
फैसला मनािसब रहेको नदिेखदँा उ� फैसला उ�टी 

गरी वादी दाबी नप�ुने गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलामा �िुट रहेको देिखन नआउने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणबाट स�ु 
रौतहट िज�ला अदालतको िमित २०६६।१०।११ 
को फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने गरी 
पनुरावेदन अदालत,  हेट�डाबाट िमित २०६८।३।२९ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल पसु १७ गते रोज १ शभुम् ।

पूण� इजलासमा पेस ह�ने

मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-WO-०४४२, 
उ��ेषण / परमादेश, िवदुर�साद अिधकारीसमेत, 
िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय, िसंहदरबार 

मा.�या.�ी गोपाल पराजुलीको राय
यी िवप�ी राज ुब�नेत बेप�ा पान� घटनामा 

सलं�न भएको भिनएको घटनापिछ िनज सैिनक 
अिधकृतको िमित २०६२।७।३ मा �मखु सेनानीबाट 
महासेनानीमा पदो�नती भएको र िमित २०६९।६।१८ 
मा सहायकरथीमा बढुवा भएको देिखएको छ । यसरी 
सैिनक अिधकारीको पदको िनर�तरता  कायम रही 
रहेको अव�था र ��ततु म�ुाको िवषयव�त ुपिन सश� 
���का �ममा भएका मानव अिधकारको ग�भीर 
उ�लङ्घन तथा मानवता िव��को अपराधस�ब�धी 
घटनासगँ स�बि�धत देिखएको र उनै सैिनक 
अिधकारीको उही िवषयसगँ जोडी पिछ�लो पटक 
भएको िनज सैिनक अिधकारीको बढुवाको िवषयलाइ� 
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िलएर ��ततु �रट िनवेदन परकेो देिखएको छ । 
अनसु�धानबाट दोषी देिखन ुर अदालतबाट दोषी ठहर 
ह�न ु िनता�त पथृक िवषय ह�न् । अनसु�धानबाट दोषी 
ठह�रएको आधारमा मा� बढुवा ज�तो विृ� िवकासको 
अवसरबाट वि�चत गनु�  पिन �यायोिचत ह�न नस�ने ।

सश� ���को बेलामा मानव अिधकार 
उ�लङ्घनका थु�ै घटनाह� घटेको भए पिन �य�ता 
घटनाका दोषीह�को �प� र त�यय�ु पिहचान 
भइसकेको छैन । ���को अव�थाका दोषीह�को 
पिहचान गन� उनीह�लाई कानूनी दायरामा �याउने 
ज�ता काय� तथा य�ता काय�को लािग कानून िनमा�ण 
गन� �ि�या िनि�त गन� ज�ता काय�मा केही समय ला�नू 
�वभािवकै ह��छ । य�तो अव�थामा सरकारले तत् तत् 
िवषयमा आव�यक �ि�या स�ु ग�ररहेको र सोही 
िवषयमा अदालतबाट पूव� आदशे जारी भइसकेको सो 
आदेश काया��वयनको चरणमा रहेकोले एउटै िवषयमा 
पटक पटक आदेश गनु�को साथ�कता औिच�यहीन ह�न 
जाने । 

व�ततु: एकातफ�  �यि� बेप�ा पान� 
�यि�ह�को पिहचान गरी उनीह�लाई कानूनी  
दायरामा �याउन रा�य �ितब� रही रहेको भ�ने 
देिखइरहेको अव�था अक�तफ�  त�य र �माणको 
आधारमा मा� फौजदारी कसरुमा दोषी ठहर ह�ने ह�दँा 
स�यत�यको छानिबन ह�न नपाउदँै हतार गरी केवल 
अनमुान र �रट िनवेदकको िजिकरकै भरमा िनवेदन 
दाबीको आदशे जारी गनु�  �यायोिचत र िववेकस�मत 
ह�दँनै । अदालतले नाग�रकह�को मानव अिधकार 
संर�ण गनु�पछ�  तथापी �यसको लािग त�य र 
आधारह� �प� र �थािपत ह�न ज�री ह�ने ।

स�य त�य प�ा लगाई दोषीह�लाई कानूनको 
दायरामा �याउन छु�ै कानून िनमा�ण गन� �र.नं. ३५७५  
समेतमा नेपाल सरकारलाई िनद�शना�मक आदेश जारी 

ग�रसकेको र सोअन�ुप नेपाल सरकारले �ितब�ता 
जनाई ऐन जारी गन�समेतको काय� गरी यस अदालतका 
पूव�आदशेह� काया��वयनको चरणमा �वेश गरकेो र 
आदशे काया��वयनप�ात् िनवेदकको माग स�बोधन ह�ने 
नै देिख�छ । यसमा िनवेदकले उठाएका ��ह� सैिनक 
अिधकृतको बढुवाबाहेक अ�य िवषय मूलत: यसपूव� 
�रट नं. ३५७५ को �रट एवम् राममाया नकम� िनवेदक 
र िवप�ी राज ु ब�नेतसमेत भएको परमादेश म�ुा 
(०६३-WO-०६१५) को �रटको सार िवषयव�तभु�दा 
िभ�न देिखन नआएको प�र�े�य र �र.नं. ३५७५ को 
िनद�शना�मक आदेश जारी भएकोमा सोअन�ुप नेपाल 
सरकारले आ�नो �ितब�तासमेत �कट भइरहेको 
िवषयमा पटक-पटक सोही िवषयमा आधा�रत भएर 
�रट जारी गनु�  औिच�यपूण� ह�न स�दैन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । जहा ँ उ��ेषण�ारा कुनै 
िनण�य बदर ह�दँैन �य�तो अव�थामा परमादेशको 
आदशे जारी ह�न स�दैन । माननीय �यायाधीश �ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय�यूले भइरहेको बढुवालाई 
उ��ेषण�ारा बदर नगरी परमादेशको आदशे जारी गन� 
गरकेो आदेशमा सहमत नभएकोले सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३ (१)(क) बमोिजम 
��ततु �रट पूण� इजलासमा पेस गनू� ।

मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�यायको राय :
एकाितर राि��य मानव अिधकार आयोगले 

दोषी दखेाएकाह� उपर छानिबन ह�ने कुरालाई 
सबै िवप�ीले �वीकार गन� अक�ितर राि��य मानव 
अिधकार आयोगको िसफा�रसको कुनै मह�व छैन र 
सो आयोगले जे ज�तो िसफा�रस गर े पिन �यसले 
�भािवत �यि�लाई रि�भर पिन असर पाद�न भनी 
िब�कुलिवपरीत कुरा गनु�  िबड�बनापूण� देिखने । 

मानव अिधकार आयोग ऐन, २०५३ 
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ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) मा आयोगले 
आ�नो अिधकार �े�अ�तग�त पन� आएको उजरुी 
तथा िनवेदनह� उपर दफा ११ बमोिजम कारवाही 
गदा� दोषी देिखएमा दोषीउपर आव�यक कारवाही 
गन� स�बि�धत िनकाय वा अिधकारीलाई लेखी 
पठाउनेछ भनी र उपदफा (४) मा उपदफा (१) र 
(२) बमोिजम कारवाहीका लािग लेखी आएकोमा 
स�बि�धत िनकाय वा अिधकारीले पिन आयोगबाट 
लेखी आएबमोिजमको कारवाही गरी वा गन� निम�ने 
भएमा सो कारणसिहत खलुाई आयोगबाट �ा� 
भएको िमितले तीन मिहनािभ� सोबमोिजम कारवाही 
ग�रएको जानकारीको �ितवेदन स�बि�धत िनकाय 
वा अिधकारीले आयोगसम� पठाउन ु पन�छ भनी 
उ�लेख भएको �यहोराबमोिजम कुनै पिन काया�लयबाट 
कारवाही गन� निम�ने भ�ने जवाफ आएको पाइदैँन । 
�यसैगरी मानव अिधकार आयोग ऐन २०५३ को 
दफा १० (ग) बमोिजम ��ततु िवषयमा राि��य मानव 
अिधकार आयोगले अनसु�धान र तहिककात गदा� 
अपराध वा अपराधी प�ा लगाउने काय�मा �ितकूल 
असर पन� स�दछ भनी महा�यायािधव�ाले �मािणत 
नगरकेो अव�थासमेतबाट राि��य मानव अिधकार 
आयोगको िसफा�रस ब�धनकारी देिखने  । 

राि��य मानव अिधकार आयोग ऐन, २०६८ 
िमित २०६८।१०।६ मा �ार�भ भए पिन २०५३ को 
ऐनमा पिन मानव अिधकार आयोगको िसफा�रस र 
�ितवेदनका स�ब�धमा �यव�था रहेकैले ती िसफा�रस 
र �ितवेदनको �व�प, �भाव र शि�बार ेपिछ आएको 
कानून र बहाल रहेको कानून र अ�तरा�ि��य महासि�ध 
र घोषणाप�समेतलाई �ि�गत गरी ऐनको उ�े�यपरक 
�या�या गन� िम�ने नै ह�दँा मानव अिधकार आयोगको 
िसफा�रस र �ितवेदनले दोषी देखाएको �यि�का 
बारमेा कानूनबमोिजम म�ुा आिद चलाउन ु पन� र 

िनजले सफाइ नपाएस�म िनजको हैिसयत अिभय�ु 
सरह ह�ने । 

सैिनक ऐन २०६३ को दफा ६२ को उपदफा 
(१) मा �चिलत कानूनबमोिजम ��ाचार, चोरी, 
यातना र बेप�ा गरकेो ठह�रने काय� गरमेा ��ाचार, 
चोरी, यातना र बेप�ास�ब�धी कसरु गरकेो मािननेछ 
भनी बेप�ा कसरुको �यव�था भएको र सो कसरुमा 
उ� ऐनको दफा ६८ बमोिजम सैिनक अदालतको 
अिधकार�े� नरहने कुरा र दफा ६९ को उपदफा (२) 
ले उपदफा (१) बमोिजम अ�य अदालतमा म�ुा दायर 
ह�ने भएमा अिभय�ुलाई सेवाबाट िनल�बन गरी म�ुा 
दायर ग�रने अदालतमा बझुाई िदनपुन�छ भ�ने कुराको 
�प� �यव�था रहेको देिखने ।

मािथ उ�लेख भएबमोिजम राि��य मानव 
अिधकार आयोगको िसफा�रसको ठूलो �भाव 
ह��छ । राि��य मानव अिधकार आयोगले दोषी 
देखाएको �यि� पदमा रिहरहने वा बढुवा पाउने कुरा 
सेवा नीितिवपरीत ह��छ । य�तो िवषयमा छानिबन 
ह�दँा सो �ममा रा��सेवक कम�चारी भए राि��य मानव 
अिधकार आयोगको िसफा�रसपिछ िनजलाई िनल�बन 
गन� र अ�ह�को हकमा राहदानी जफत, खाता रो�का  
आिद ग�रने चलन िव�भर छ । मानव अिधकार आयोग 
सवंैधािनक िनकाय हो । मानव अिधकार आयोग 
गठन गन� �यसलाई संवैधािनक मा�यता िदने अिन 
उ� आयोग महज �ितवेदक हो उसको िसफा�रस 
भएर मा� प�ुदैन । स�म अदालतबाट दोषी ठहर 
नभएस�म �य�ता �यि�लाई िसफा�रसले केही गन� 
स�ैन भनी मा�दा सिंवधानको �यव�था दखेावटी मा� 
ह�न प�ुछ । अ� कानून र िनकायको तलुनामा मानव 
अिधकारस�ब�धी कानून र िनकायको ठूलो मह�व र 
शि� ह��छ र ितनले overriding effect पाउछँन् भ�ने 
कुरा मानव अिधकारस�ब�धी िविधशा�का अित�र� 
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सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, जेठ - १

राि��य मानव अिधकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा 
३४ बाट पिन ��ट ह�ने ।

यसथ� िवप�ी राज ुब�नेतको हकमा राि��य 
मानव अिधकार आयोगको िसफा�रस काया��वयन गन� 
गराउन र कानूनबमोिजम उपय�ु िनण�य गन�समेतका 
लािग िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदशेस�म 
जारी ह�ने ठहछ�  । िनवेदकले यसबाटै स�म उपचार 
पाउने अव�था रहेकोले उ��ेषणको आदेश जारी 
ग�ररहन ुपरने । �रट िनवेदन खारजे गनु�भएको मा.�या.

�ी गोपाल पराजलुीको रायसगँ सहमत ह�न नसकेकोले 
छु�ै राय �य� गरकेो छु । सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ३(१)(क) बमोिजम िनण�यको लािग 
��ततु �रट िनवेदनको िमिसल पूण� इजलासमा पेस 
गनू�  ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ साल पसु ५ गते रोज १ शभुम् ।


