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सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 
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पूण� इजलास

मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे, मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी िव��भर�साद 
��े, ०७१-CF-००४५, अि�तयारको द�ुपयोग गरी 
��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. शरदच�� शमा� 
गजुरलेसमेत

�ािविधक जाचँ �ितवदेन तयार ग�रएका 
आरोपप�मा उि�लिखत सवारी साधनह� यातायात 
�यव�था काया�लय, भेरीमा दता� भएको भ�ने 
देिखदँैन । उ� सवारी साधनह� यातायात �यव�था 
काया�लय, भेरीअ�तग�त स�चालनमा रहेको र �ािविधक 
जाचँका लािग ती सवारी साधनह� काया�लयमा लगेको 
भ�ने त�य कुनै पिन �माणबाट पिु� ह�न सकेको 
अव�था छैन । सवारी साधनको नामसारी दता� गदा� 
सवारी साधन स�बि�धत काया�लयमा लैजान ुपन� भ�ने 
कानूनी �यव�था भइरहेको अव�थामा सो कानूनी 
�यव�थाको िवपरीत ३३ थान सवारी साधनह�को 
एकै पटक �ािविधक जाचँ �ितवेदन तयार गरी झ�ुा 
चलानी न�बर राखी पठाएको देिखदँा �ितवादी 
ऋिषराम खरलेसगँको िमलेमतोमा यी पनुरावेदक 
�ितवादी ह�र�साद �े�समेतको वादी दाबीको 
��ाचारज�य कसरु अपराधमा ��य� संल�नता रहेको 
पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीम�येका ऋिषराम खरलेले सवारी 
साधन नामसारी दता� गन�को लािग िनवेदनसाथ पेस 
गरकेा कागजातह� आिधका�रक भए नभएको र 
कानूनी �ि�या पूरा भए नभएको भ�ने स�ब�धमा जाचँ 
गरी नामसारी दता�को लािग िट�पणी उठाउने, िनण�यको 
लािग िट�पणी पेस गन� र िनण�य गन� पदीय दािय�व 
भएका यी पनुरावेदक �ितवादीह� राम�साद अया�ल, 
शरदच�� शमा� गजरुले, श�ु�साद पो�ेल, दवेे���साद 
अिधकारी र लालबहादरु बढुाथोक� आ�नो कत��य�ित 

उदािसन रहेको देिखयो । सन् १९८२ मा िललाम 
भएको भनी लामो समय पिछ िमित २०५३।४।३० को 
िसफा�रस पेस भएको, ३३ थान सवारी साधनह�म�ये 
कुनै पिन सवारी साधन काया�लयमा न�याई अ�य 
काया�लयको �ािविधक जाचँ �ितवेदन मा� पेस भएको, 
सवारी साधन काया�लयमा न�याउनकुो कारण उ�लेख 
नभएको, २०५३ सालको िसफा�रस िलएर २०५५ 
सालमा मा� नामसारी दता�को लािग िनवेदन िदएको 
अव�थामा समेत यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले कानून 
तथा िवभागीय िनद�शनको पालना नगरी ऋिषराम 
खरलेका नाममा सवारी साधनह� नामसारी दता� 
गरकेो र �यसबाट सरकारी राज�वमा हािन नो�सानी 
पगेुको अव�था ह�दँा यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
��ाचारज�य कसरु गरकेो त�य िनिव�वाद दिेखने । 

सवारी साधनको स�वा एवम् नामसारी 
दता� गदा� स�बि�धत सवारी साधन अिनवाय� �पमा 
स�वा नामसारी दता�  गन� काया�लयमा �याएको ह�नपुन�
देिख�छ । साथै सवारी साधनको ठाउसँारी एवम् 
नामसारी गदा� स�बि�धत काया�लय, बझुेर मा� गनु�पन� 
भ�ने िवभागीय िनद�शनसमेत भएको देिखदँा सवारी 
साधनको स�वा एवम् नामसारी दता�  गदा� सवारी 
नामसारीको लािग िसफा�रस गन� काया�लय बझेुर मा� 
गनु�पन� दािय�व स�बि�धत कम�चारीमािथ रहेको अव�था 
देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादीह�ले स�बि�धत कानून 
तथा िवभागीय िनद�शनसमेतको उ�लङ्घन गरी 
न�कली कागजातको आधारमा िववािदत ३३ थान 
सवारी साधनह� नामसारी दता� गन� गरी गरकेो काय�मा 
यी पनुरावेदक �ितवादीह�को बद ्िनयत रहेको त�य 
�थािपत ह�न आउने ।

सन् १९८२ मा एम.आर.एम. इलेि��कल 
िडिभजनबाट िललाम भएका सवारी साधन सावदु 
अव�थामा रही रहेको भ�ने ठोस �ािविधक �ितवेदन 
किहकँतैबाट पेस भएको छैन । िललाममा सकार 
ग�रएका यी सवारी साधनह� यित लामो अविधस�म 
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नाससारी नगरी रा�न ु पन� त�यगत आधार छैन । 
वा�तवमा िललाम गरी �ा� भएको गाडीह� चाल ु
हालतमा भए समयमा नै राज�व ितरी  नामसारी दता� 
गन� स�न ु पन� ह��छ । िललामबाट �ा� भएको गाडी 
��ततु िववािदत गाडीह� ह�न् भनी कुनै �माणले पिु� 
गन� सकेको छैन । सरकारी काया�लयको िकत� न�कली 
प�ह� बनाई सो आधारबाट नामसारी दता�  ह�न गएको 
छ । यित लामो अविधको िललामी गाडीको नामसारी 
गदा� सो स�ब�धमा िनवेदकले पेस गरकेो सरकारी 
काया�लयह�को प� ठीक भए नभएको र स�बि�धत 
काया�लय, ब�ुन ु पन� िवभागीय प�रप�को िनद�शन 
पालना गन�तफ�  पनुरावेदक �ितवादीह�ले चासो 
नदेखाउन ु नै बदिनयत रहेको पिु� ह�न आएको 
ह�दँा िनजह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीह� �ीराम बािनया, �ान�साद 
आचाय�, शाली�ाम कोइराला, नारद�साद भ�राई, 
जीवनाथ नेपाल, संगीता आचाय�, िवनोदकुमार यादव, 
िभमबहादरु ब�नेत, यवुराज कोइराला, शाली�ाम 
बजगाई, राम�साद आचाय� र बाबरुाम ढकालको बयान 
कागज हेदा� िनजह� िट�पणी उठाउन ुपन� वा �यसलाई 
समथ�न वा सदर गनु�पन� कानूनबमोिजमको िज�मेदारी 
�ा� कम�चारी भएको होइन भ�ने त�यमा िववाद रहेको 
देिखदँैन । िनजह�को �य�तो कागजातमा सही पनु�  
वा नपनु�बाट नामसारीको �ि�यामा कुनै अनकूुल वा 
�ितकूल असर पन� ि�थितसमेत देिखदँैन ।  िट�पणीमा 
िनजह�ले सहीछाप गदा� वा नगदा�  गाडीह� नामसारी 
दता�मा फरक पन� भ�ने पिन होइन । �ितवादीम�येका 
�ीराम बािनया �ािविधक कम�चारी भएको र िनजले 
�ािविधक जाचँ गन� कुरास�ममा कानूनी कत��य िनवा�ह 
गनु�पन� ह��छ । िनजले िववािदत गाडीको �ािविधक 
जाचँ गरकेो भ�ने दिेखदँैन । िनज �ािविधक कम�चारी 
भए पिन उपरो� सवारी साधनह�को �ािविधक जाचँ 
�ितवेदन िनजबाट तयार भएको हो भ�ने �माणबाट 

पिु� ह�न सकेको दिेखदैँन । िनजले पिन िट�पणीमा प�ेु 
सहीस�म गरकेो अव�था छ । यी �ितवादीह� सवारी 
साधनको नामसारी दता�को लािग िट�पणी उठाउनेँ वा 
िनण�यको लािग पेस गन� पदीय कत��य तथा दािय�व 
भएका कम�चारी नभएको र िनजह�को िट�पणीमा 
सही ह�न ु र नह�नकुो कुनै �योजन नै नह�ने ह�दँा िनज 
कम�चारीह�लाई केवल िट�पणीमा सही गरकेो 
भ�नेस�मको आधारमा मा� कसरुदार ठहर गन� िम�ने 
देिखएन । साथै �ितवादी दयाराम यादवले भनेबमोिजम 
आफूले गरकेो हो भनी �ितवादी ऋिषराम खरलेले 
�ितवादी दयाराम यादवलाई पोल गरकेो देिख�छ 
तथािप िनजको उ� पोल अ�य कुनै �वत�� �माणबाट 
समिथ�त भएको नदेिखदँा सहअिभय�ुको पोलकै भरमा 
मा� �ितवादी दयाराम यादवलाई कसरुदार ठहर गन� 
िम�नेसमेत नदेिखने ।

म�ुा चलेको सवारी साधनको हकमा पिन 
मि��प�रषदक्ो िमित २०६३।५।६ को िनण�यबमोिजम 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िमित 
२०६३।१०।४ मा िनण�य भएको देिखयो । यसरी राज�व 
िबगोको हकमा सो सवारी साधनको मू�य कायम गरी 
सोको ला�ने राज�व बझुाएर सवारी साधन लैजान 
पाउने कुरामा नेपाल सरकार र म�ुा चलाउने अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग नीितगत�पमा सहमत 
भई िनण�यसमेत गरकेो ह�दँा �ितवादीह�बाट राज�को 
िबगो असलु गरी दाबीबमोिजम ज�रवाना गनु�पन� 
अव�था देिखन नआउने । 

अतः मािथ िववेचना ग�रएका आधार 
कारण र �माणह�बाट �ितवादीम�येका शरदच�� 
शमा� गजरुले, ह�र�साद �े�ठ, राम�साद अया�ल, 
देवे���साद अिधकारी, �मोदकुमार चौधरी, 
लालबहादरु बढुाथोक� र श�ु�साद पो�ेललाई 
त�काल �चिलत ��टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा ७(१) बमोिजम र �ितवादी ऋिषराम खरलेलाई 
सोही ऐनको दफा ८ बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको 
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दफा २९(२) बमोिजम  जनही �.५०००।- ज�रवाना 
गन� र �ितवादीह� �ीराम बािनया, �ान�साद 
आचाय�, शाली�ाम कोइराला, नारद�साद भ�राई, 
िजवनाथ नेपाल, संगीता आचाय�, िवनोदकुमार यादव, 
िभमबहादरु ब�नेत, यवुराज कोइराला, शाली�ाम 
बजगाई, राम�साद आचाय�, बाबरुाम ढकाल र दयाराम 
यादवले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याएको 
िवशेष अदालतको िमित २०६४।३।३२ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 

पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको तथा 
पनुरावेदक �ितवादीह� शरदच�� शमा� गजुरले, 
ह�र�साद �े�, राम�साद अया�ल, दवेे���साद 
अिधकारी, लालबहादरु बढुाथोक� र श�ु�साद 
पो�ेलको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ठहर गरी 
यस अदालतका माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ 
उपा�यायबाट �य� भएको राय कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल फागनु १९ गते रोज ५ शभुम् ।

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-०५०९ र ०७१-CR-
०७६६, डाकँा, नेपाल सरकार िव. दुगा�बहादुर 
तामाङसमेत र नेपाल सरकार िव. न�दबहादुर थापा 
मगर

��ततु म�ुामा �ितवादीह� जीवन भ�ने 
दगुा�बहादरु तामाङ, राजकुमार नगरकोटी, िमनबहादरु 
थापा मगर र न�दे भ�ने न�दबहादरु थापा गरी चार जना 
भई जाहेरवालाको घरमा गई हातहितयार देखाई घरका 
प�रवारलाई िनय��णमा िलई धनमाल चोरी गरकेो 
भ�ने देिखन आयो । मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 

कानूनी �यव�थाको रोहमा हेदा� डाकँाको कसरु ह�नका 
लािग चार जनाभ�दा बढ्ताको जमातबाट जबज��ती 
चोरी वा रहजनीमा लेिखएका रीतसगँ वा हातहितयार 
िलई उठाई छाडी वा ह�लह��जत गरी चोरी गरकेो ह�नपुन� 
देिख�छ  । यसरी कानूनले नै डाकँाको वारदात ह�नका 
लािग चार जनाभ�दा बढीको समूहबाट जबज��ती चोरी 
भएको ह�नपुन� �यव�था गरकेो अव�थामा चारजना 
मा�को समूहबाट जाहेरवालाको घरमा गई हातहितयार 
देखाई डर �ासमा पारी धनमाल चोरी गरी लगेको 
काय�लाई डाकँाको वारदात भ�न िम�ने नभई मलुकु� 
ऐन, चोरीको महलको ४ नं.बमोिजम जबज��ती चोरीको 
कसरु गरकेो मा�नपुन� देिखदँा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट उ� कसरुलाई डाकँाको कसरु कायम नगरी 
जबज��ती चोरीको कसरु कायम गरी भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

�ितवादीह�ले चोरी लगेको िबगो 
�.१६,६०,०००।- कायम गरी सजाय ह�नपुन� 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरका 
स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादीह�म�ये �ितवादी 
जीवन भ�ने दगुा�बहादरु तामाङको सगँसाथबाट 
ज�मा �.१९,७५४।- बराबरको धनमाल बरामद 
भएको भ�ने िमिसल संल�न �माणबाट ख�ुन आएको 
पाइयो । १६,६०,०००।- बराबरको धनमाल 
�ितवादीह�ले चोरी गरी लगेका भनी जाहेरीमा 
खलुाइएको भए पिन �ितवादीह�बाट ज�मा 
�.१९,७५४।- बराबरको धनमालमा� बरामद भएको 
र �ितवादीह��ारा चोरी गरकेो भिनएको अ�य 
धनमाल �ितवादीह�बाट यो यसलाई बेचिबखन गरकेो 
वा मासेको भ�ने वादी प�बाट कुनै ठोस �माण पेस 
ह�न सकेको नदेिखदँा जाहेरी दरखा�त र अिभयोगको 
आधारमा मा� �ितवादीह�ले जाहेरीमा उ�लेख 
गरबेमोिजमकै धनमाल चोरी गरकेा रहेछन् भ�न िम�ने 
देिखएन । अतः �ितवादीह�बाट बरामद भई आएको 
िबगोलाई नै िबगो कायम गन� गरी स�ु तथा पनुरावेदन 
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अदालतबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

�ितवादी रमेश भ�ने लोकबहादरु थापालाई 
सफाइ िदएको िमलेन भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा िवचार गदा� 
जाहेरवालाले िदएको िकटानी जाहेरी दरखा�त 
एवम् अिभयोग प�मा रमेश भ�ने लोकबहादरु थापा 
भ�ने उ�लेख नभई रमेश थापामा� उ�लेख भएको 
देिख�छ । �ितवादी लोकबहादरु थापाको बयानमा 
रमेश थापा भ�ने �यि� आफू नभएको भनी खलुाएको 
र िनजले पेस गरेको नाग�रकताको �ितिलिपबाट 
िनजको नाम लोकबहादरु थापा नै रहेको भ�ने 
देिख�छ । लोकबहादरु थापा नै रमेश थापा ह�न् भनी 
अिभयोजन प�बाट त�यय�ु �माण पेस ह�न सकेको 
पिन नदिेखएको अव�थामा केवल वतन र उमेर 
िमलेकै आधारमा मा� अिभयोग प�मा उ�लेख गरकेा 
रमेश थापा नै लोकबहादरु थापा ह�न् भ�न िमलेन । 
नाम नै फरक परकेो अव�थामा वतन र उमेर िमलेकै 
आधारमा कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी �यायको 
िस�ा�त �ितकूल ह�न जा�छ । शङ्काको आधारमा   
लोकबहादरु थापा र रमेश थापा एउटै �यि� ह�न् भनी 
�या�या गनु�  पिन फौजदारी �यायको िस�ा�त �ितकूल 
ह�ने ह�दँा लोकबहादरु थापालाई सफाइ िदने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िमलेको दिेखन 
आउने ।

तसथ� मािथ िववेिचत त�य, कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा �ितवादीह� जीवन 
भ�ने दगुा�बहादरु तामाङ, राजकुमार नगरकोटी तथा 
िमनबहादरु थापाले डाकँा गरकेो ठहर गरकेो हदस�म 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई केही 
उ�टी गरी �ितवादीह� जीवन भ�ने दगुा�बहादरु 
तामाङ, राजकुमार नगरकोटी तथा िमनबहादरु थापा 
मगरले जाहेरवालाको �.१९,७५४।- िबगो बराबरको 
धनमाल मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ४ नं. अनसुार 

जबज��ती चोरी गरेको ठहर गरी िनज �ितवादीह�लाई 
चोरीको महलको १४(२) नं. अनसुार जनही ११/

२
 

(डेढ मिहना) कैद र िबगोको डेढीले ह�ने �. २९,६३१। 
(उना�तीस हजार छ सय एकतीस �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरी तथा अका� �ितवादी लोकबहादरु थापा 
मगरलाई सफाइ िदने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६७।४।२५ मा भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखने । 

वारदात भएको भिनएको िमित र समयमा 
आ�नै घर रामेछापमा रहेको, नाम न�द े भ�ने नभई 
न�दबहादरु थापा मगरमा� रहेको, जाहेरवालाको घरमा 
चोरी डाकँा नगरकेो र पोखरामा २१ मिहना जेल परकेो 
कारण जबज��ती अिभयोग लगाइएको एवम् सह�ितवादी 
िमनबहादरु थापासगँ िचनजान भएको भनी बयान 
गरकेो पाइयो । अ�य सह�ितवादीह�सगँ िचनजान 
नभएको भनी बयान गर ेपिन अ�य �ितवादीह� जीवन 
भ�ने दगुा�बहादरु तामाङ, िमनबहादरु थापासमेतले 
मौकाको बयानमा न�दबहादरुलाई पोल गरकेो 
देिख�छ । अदालतमा कसरुमा इ�कार रहे पिन 
सो इ�कारी बयानलाई पिु� गन� त�यय�ु �माण 
�ितवादी न�द े भ�ने न�दबहादरु थापा मगरले गजुान� 
सकेको देिखएन । जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी एवम् 
सह�ितवादीह�को पोल बयानसमेतको आधारमा 
उ� वारदातमा �ितवादी न�द ेभ�ने न�दबहादरु थापा 
मगरको संल�नता रहेको भ�ने नै देिखने । 

�ितवादी न�दे भ�ने न�दबहादरु थापा 
मगरलाई ह�ने सजायको हकमा हेदा� ��ततु म�ुा डाकँा 
म�ुा नभई जबज��ती चोरीको महलको ४ नं.बमोिजम 
जबज��ती चोरी म�ुा रहेको र �ितवादीह� जीवन 
भ�ने दगुा�बहादरु तामाङ, राजकुमार नगरकोटी तथा 
िमनबहादरु थापालाई ऐ. महलको १४(२) नं. बमोिजम 
जनही ११/

२
 (डेढ मिहना) कैद ह�ने र िबगोको हकमा 

बरामद भएको िबगो �.१९,७५४।- (उ�नाइस हजार 
सात सय चव�न �पैया)ँ को ढेडीले ह�ने �.२९,६३१। 
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(उना�तीस हजार छ सय एकतीस �पैया)ँ ज�रवाना 
ह�ने ठहर भएको ह�दँा समान �तरका �ितवादी न�द े
भ�ने न�दबहादरु थापा मगरको हकमा समेत चोरीको 
१४(२) नं. बमोिजम ११/

२
 (डेढ मिहना) कैद र िबगो 

�.१९,७५४।- (उ�नाइस हजार सात सय चव�न 
�पैया)ँ को ढेडीले ह�ने �.२९,६३१।- (उना�तीस 
हजार छ सजय एकतीस �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर 
गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७१।९।१६ मा भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६७।४।२५ र २०७१।१।७ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल भा� ५ गते रोज १ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-११०६ र ०६८-CR-
११२५, अपहरण तथा शरीर ब�धक एवम् जबज��ती 
करणी, खेमनारायण ढकाल िव. नेपाल सरकार र 
नेपाल सरकार िव. खेमनारायण ढकालसमेत

वारदातमा �ितवादीह� च��ी ढकाल 
तथा राजे�� ढकालसमेतको संल�नता िथयो भ�ने 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको िजिकरका 
स�ब�धमा हेदा� ��ततु म�ुामा �ितवादी खेमनारायण 
ढकालले पीिडत प�रसर "ख" लाई मािनस लगाई 
अपहरण गर े गराएको अव�था दिेख�छ । पीिडत 
प�रसर "ख" सगँ �ितवादी खेमनारायण ढकालले 
िववाह गरी िनजको घर िचतवन लगी केही िदनमा� 
िचतवनमा राखी पनुः काठमाड� �याएको भ�नेमा 
दवुै प�को मखु िमलेको नै देिखयो । पीिडतका सासू 
तथा जेठाज ुनाताका �यि� रहेका �ितवादीह� च��ी 
ढकाल र राजे�� ढकालले अिधकार�ा� अिधकारी 

एवम् अदालतमा समेत कसरु गरकेोमा इ�कार रहेका र 
उ� वारदातमा यी �ितवादीह�को यो यसरी संल�नता 
रहेको भनी �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार 
अिभयोजन प�बाट त�यय�ु �माण पेस ह�न सकेको 
नदिेखई पीिडतलाई िचतवन घरमा रहेको समयमा 
�ितवादीह� च��ी ढकाल तथा राजे�� ढकालसमेतले 
मानिसक पीडा िदएका भ�नेस�म आधारमा �ितवादी 
बनाइएको देिख�छ । पीिडतको मौकाको कागज एवम् 
बकप�समेतमा �ितवादी खेमनारायण ढकालका 
साथी हौ ँ भ�ने �यि�ह�ले अपहरण गरेका भनी 
खलुाएको भए पिन अ�य �ितवादीह�समेतले 
िनजलाई अपहरण गन� लगाएको भनेका भ�न सकेको 
पाइएन । प�रि�थितज�य �माणबाट समेत �ितवादीह� 
च��ी ढकाल तथा राजे�� ढकालको उ� वारदातमा 
सलं�नता रहेको नदिेखदँा िनजह�लाई दोषी ठहर गन� 
िमलेन । अिभयोगबाट सफाइ पाउने नै देिखने । 

�ितवादीलाई जबज��ती करणीतफ� को 
समेत कसरुदार ठहर ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� 
�ितवादी खेमनारायण ढकालले पीिडतलाई अपहरण 
गरी जबज��ती करणीसमेत गनु�  भनी अ�ाएका िथए 
भ�ने वादी प�बाट त�य�ु �माण पेस गन� सकेको 
पाइएन । पीिडतलाई अपहरण गरपेिछ अपहरणमा 
सलं�न �यि�ह�ले जबज��ती करणी गरकेा भ�ने 
पीिडतको मौकाको कागज एवम् बकप�, घाजाचँ 
�ितवेदनसमेतबाट दिेख�छ । ��य�दश�को 
�पमा रहेक� पीिडतले अपहरण गन� �यि�ह�ले 
खेमनारायणले अपहरण गन� अ�ाएका भनेका ह�न् भनी 
खलुाएको भए पिन िनजह�ले अपहरण गरी जबज��ती 
करणीसमेत गन� लगाएको भनी उ� अपहरणमा 
सलं�न �यि�ह�ले भनेका िथए भ�न सकेको 
देिखदँनै । पीिडतलाई जबज��ती करणी गन� भिनएका 
म�ुय अिभय�ुह� फरार रहेको अव�थामा अपहरण गन� 
लाए अ�ाएको भ�ने आधारमा �ितवादीले खेमनारायण 
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ढकालले नै पीिडतलाई जबज��ती करणीसमेत गन� 
लगाएका िथए भनी अनमुानको भरमा कसरुदार ठहर 
गन� िम�ने नदिेखदँा �ितवादी खेमनारायण ढकाललाई 
जबज��ती करणीतफ� को कसरुमा समेत दोषी ठहर गन� 
िम�ने नदिेखने । 

तसथ� मािथ िववेिचत त�य, कानूनी 
�यव�था, �माण तथा आधारबाट �ितवादीह� च��ी 
ढकाल तथा राजे�� ढकाललाई कसरुबाट सफाइ 
िदई र �ितवादी खेमनारायण ढकाललाई अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको ४ नं. को कसरुमा 
ऐ. ३ नं. ले पाचँ वष� कैद र प�चीस हजार �पैया ँ
ज�रवाना गन� गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई केही उ�टी गरी ऐ. को ४ नं. को 
कसरुमा ऐ. को ३ नं. ले पाचँ वष� कैद र प�चीस हजार 
�पैया ँज�रवाना एवम् ऐ. को १२ नं.बमोिजम ४ िदनको 
�ितिदनको �.१,०००।- का दरले �.४,०००।- (चार 
हजार �पैया)ँ �ितपूित�समेत �ितवादी रामह�र भ�ने 
खेमनारायण ढकालबाट पीिडतले भरी पाउने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।८।६ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CR-१३५५, ��ाचार, नेपाल 
सरकार िव. अजयकुमार �ीवा�तवसमेत

मिहला �वा��य �वयम् सेिवकाको लािग 
आधारभूत तािलम तथा िमिटङ र हे�थ पो�टका 
इ�चाज�ह�का लािग िमिटङलगायतका काय��म 
स�चालनको लािग आ.व. २०६५।०६६ का लािग 
िज�ला जन�वा��य काया�लय, तनह�बँाट प�रवार 
िनयोजन सपुरभाईजर अजयकुमार �ीवा�तवले 
�.७,००,९४०।- पे�क� िलएकोमा तोिकएअनसुारका 

काय��म स�चालन नगरी बनावटी िबल भरपाई तयार 
गरी रकम िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो भ�ने म�ुय 
अिभयोग मागदाबी रहेको दिेख�छ । तोिकएअनसुारका 
काय��म स�प�न भएको र िबल भरपाई द�ु�त 
रहेको भनी काय��म र िबल भरपाइको आ�त�रक 
लेखापरी�ण भई उ� काय��मह� स�प�न भएको 
भनी िज�ला िवकास सिमितबाट काय��म Approve 
भएको पिन देिख�छ । साथै काया�लयका �टोरिकपर 
कमल बहादरु के.सी.ले तोिकएका काय��मह�लाई 
आव�यक पन� सामान ख�रद गरी दािखला गरकेो समेत 
देिखएकोमा िनजउपर अनसु�धान भई म�ुा दायर भएको 
देिखदँनै । आ.व. २०६५।०६६ को लािग �वीकृत 
भएको काय��म सोही आिथ�क वष�मा नै स�प�न भएको 
भनी िबल भरपाई पेस भई पे�क� फछय�टसमेत भई 
सोबमोिजम आ�त�रक लेखा परी�णलगायतका काय� 
स�प�न भएकोमा लामो समयप�ात् २०७१।११।१५ 
आएर परकेो उजरुीका आधारमा अनसु�धान भई 
��ततु म�ुा दायर भएको दिेख�छ । िबल भरपाई तयार 
भएको लामो समयपिछ रखेा तथा लेखा िवशेष�बाट 
रखेा तथा लेखा जाचँ भएकोमा लेखा तथा रखेा जाचँ 
गन� िवशेष� नै �प� ह�न सकेको देिखदँनै । यसरी रखेा 
तथा लेखा िवशेष� नै �प� ह�न नसकेको भनी उ�लेख 
भएको �ितवेदनका आधारमा मा� �ितवादीह�ले 
रकम िहनािमना गरकेो भनी िन�कष�मा प�ुन ु�यायोिचत 
ह�ने नदिेखने ।

िमिसल संल�न �माण कागजह�बाट 
�ितवादीह�ले कुनै काय��म नै स�चालन नगरी झ�ुा 
िबल भरपाई तयार गरी पे�क� िलएको रकम फछय�ट 
गरी ��ाचार गरकेो भ�ने �मािणत ह�न सकेको 
नदिेखनकुा साथै काय��मबापतका िबल भरपाईह�को 
आ�त�रक लेखापरी�ण भएकोलाई अिभयोजन प�ले 
अ�यथा भ�नसमेत नसकेको देिखदँा शङ्काको भरमा 
आरोप दाबीअनसुार ��ाचार ठहर गन� निम�ने भनी 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर 
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गरी िवशेष अदालतबाट भएको फैसला अ�यथा भयो 
भ�ने पनुरावेदक / वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अत: उि�लिखत आधारत�य  र 
िववेचनासमेतका आधारमा  यी ��यथ� / �ितवादीह�ले 
तोिकए अनसुारका कुनै पिन काय��म नै नगरी झ�ुा 
िबल भरपाई तयार गरी पे�क� फछय�ट गरी ��ाचार 
गरकेो भ�ने आरोिपत कसरु शङ्कारिहत तवरबाट 
�मािणत ह�न सकेको नदेिखदँा ��यथ� / �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी िवषेश 
अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७२।५।२७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुरः िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल मंिसर १९ गते रोज ३ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CR-०५९०, ��ाचार, नेपाल 
सरकार िव. सदान�द झासमेत

िव�ालयको नाममा िनकासा भएको रकमलाई 
सरकारको आिधका�रक िनकायले बे�ज ु देखाई 
असलुउपर गन� स�बि�धत िनकायलाई सूचनासमेत 
गरी सोहीअन�ुप बे�ज ु दािखला गरकेो दिेखदँा 
सरकारी हािन नो�सानी भएको पिु� ह�न नसकेको 
ह�दँा �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई िवशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भयो भ�न सिकने अव�था नदिेखने । 

अत: उि�लिखत आधार, त�य र 
िववेचनासमेतका आधारमा अिभयोग दाबीको रकम �ी 
राम �ा.िव. िमजा�परु ६ पसा�बाट बे�ज ुरकम दािखला 
भइसकेको र अब बाकँ� बे�ज ु नरहेको भ�ने दिेखन 
आएकोले यी �ितवादीह�बाट असलुउपर ह�नपुन� 
रकम ब�क दािखला भइसकेको भ�ने देिखएको र पकुार 

सामदुाियक अ�ययन के��का नाममा बे�ज ु कायम 
नभएको भ�ने देिखएकोले यी ��यथ� / �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने �मािणत ह�न सकेको 
नदिेखदँा वादी नेपाल सरकारको अिभयोग दाबी प�ुन 
नसक� ��यथ� / �ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठहर गरी िवषेश अदालत, काठमाड�बाट 
िमित २०७२।२।२५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल मंिसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CR-१०८१, ��ाचार (सरकारी 
ज�गा �यि�को नाउमँा दता�), नेपाल सरकार िव. ह�र 
बखतीसमेत

िनवेदक शि�बहादरु ख�ीले आ�नो घर ज�गा 
िचिडयाखानामा परकेो कारणबाट नगर प�चायतले 
िनजलाई ज�गा उपल�ध गराई न�शा पास गराई घर 
िनमा�ण गरी खानेपानी, िव�तुसमेतको सिुवधा िलई 
भोग चलन गरी बसेको �यि�को भोग चलन गरकेो 
ज�गाको दता� गन� कारवाहीका स�दभ�मा ��ततु 
��ाचारको कसरुको आरोप रहेको देिख�छ । िनवेदक 
शि�बहादरु ख�ी र िनजका हकवालाले ४५ वष�देिख 
िनर�तर�पमा भोगचलन गरी आएको देिखएको र उ� 
ज�गा दता� गन� �ममा यी �ितवादीह�ले यित रकम 
िलन ुखान ुगरकेो भ�ने नदिेखएको र �ितवादीह�को 
बदिनयत रहेको भ�ने �मािणत ह�न सकेको नदेिखदँा 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई िवशेष अदालतबाट भएको फैसला अ�यथा 
भयो भ�न सिकने अव�था देिखन नआउने । 

अत: उि�लिखत आधार, त�य र 
िववेचनासमेतका आधारमा अिभयोग दाबीबमोिजम 
��यथ� / �ितवादीह�ले बदिनयत राखी ��ाचार 
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गरी साव�जिनक ज�गा दता� गरी आरोिपत कसरु गरकेो 
�मािणत ह�न सकेको नदिेखदँा वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोग दाबी प�ुन नसक� ��यथ� / �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी िवषेश 
अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७२।५।३ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल मंिसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CR-०४१७, िव�ालयको रकम 
िहनािमना तथा द�ुपयोग गरी ��ाचार गरकेो, नेपाल 
सरकार िव. राजकुमार िव.क.समेत

राि��य अनसु�धान िवभागको िमित 
२०७१।१।२ को प�बाट िव�ालय स�चालनमा रहेको 
भ�ने �ितवेदन, िमिसल संल�न िज�ला िश�ा काया�लय, 
सला�हीको च.नं. १६९४ िमित २०६७।१।१५ को 
िव�ालय स�चालन अनमुितस�ब�धी प�लगायत क�ा 
अप�ेडस�ब�धी प� तथा िज�ला िश�ा काया�लय, 
सला�हीको च.नं.२४५७ िमित २०७२।१।३ को 
रामच�� सितमाई �ाथिमक िव�ालय हेमपरु-४ मा 
मापद�डभ�दा �यून िव�ाथ� भएकाले िज�ला िश�ा 
सिमितको िनण�यअनसुार �ी जानक� जनता उ�च 
मा.िव. मा समायोजन ग�रएको भ�ने �यहोरा उ�लेख 
भएको िमिसल संल�न प�समेतबाट देिखएकोले उ� 
िव�ालयको �थापना नभएको र अि�त�वमा नै नरहेको 
िव�ालयमा रकम िनकासा गरकेो भ�ने अिभयोग दाबी 
�मािणत ह�न स�ने नदेिखने । 

��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले िहनािमना 
वा हािन नो�सानी गरकेो भिनएको रकमको खच� 
िनयमस�मत नभएको भनी बे�ज ु कायम गरी बे�ज ु
असलुउपर गन� स�बि�धत िनकायबाट िनद�शन 
भएको र सो िनद�शनबमोिजम बे�ज ुभएको रकमम�ये 

केही रकम �ितवादीह�बाट ब�क दािखला भएको र 
केही रकम िनयमानसुार िनयिमत भएको अव�था 
देिख�छ । उ� �यव�थाअनसुार बे�ज ु कायम 
भएको रकमलाई ��ाचार गरकेो भनी प�रभािषत गन� 
िम�दैन । बे�ज ु भनेको खच� गन� अि�तयारवालाले 
असल उ�े�यकासाथ खच� गदा�गद� पिन �ि�यागत�पमा 
रीत निमलेको, िनयिमत ह�न नसकेको, कानून एवं 
िनयमस�मत नभएको भ�ने मािनने । 

��ाचार ठहर ह�नको लािग खच� गन� 
अि�तयारवालाले खराब िनयत राखी आफूलाई ��य� 
फाइदा प�ुने गरी काय� गरकेो ह��छ र �यसरी ग�रएको 
खच�समेत अिनयिमत ह��छ । ��ततु म�ुामा ��ाचार 
भएको भिनएको रकम िवभागीय �तरबाट बे�ज ु
ठह�याई बे�ज ुदािखला गन� लगाई बे�ज ुकायम भएको 
रकम असलुउपर भइसकेको छ । यसरी िव�ालयको 
नाममा िनकासा भएको रकमलाई सरकारको 
आिधका�रक िनकायले बे�ज ुदेखाई असलुउपर गन� 
स�बि�धत िनकायलाई सूचनासमेत गरी सोहीअन�ुप 
बे�ज ुदािखला गरकेो देिखदँा सरकारी हािन नो�सानी 
भएको पिु� ह�न नसकेको ह�दँा �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई िवशेष अदालतबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा भयो भ�न सिकने अव�था 
नदिेखने । 

अत: उि�लिखत आधार, त�य र 
िववेचनासमेतका आधारमा अिभयोग दाबीको रकम 
रामच�� सितमाई �ा.िव. हेमपरु ४ बाट बे�ज ु रकम 
दािखला भइसकेको र अब बाकँ� बे�ज ुनरहेको भ�ने 
देिखन आएकोले यी �ितवादीह�बाट असलुउपर 
ह�नपुन� रकम ब�क दािखला भइसकेको र िव�ालय 
समायोजन भएको भ�ने दिेखएबाट समेत िव�ालय 
ह�दैँ नभएको भ�ने अव�था नदेिखएकोले यी ��यथ� / 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने �मािणत 
ह�न सकेको नदेिखदँा वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
दाबी प�ुन नसक� ��यथ� / �ितवादीह�ले आरोिपत 
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कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी िवषेश अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०७२।२।१२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।                                                   
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल मंिसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७१-RC-००६६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. चखें पुलामी मगर

िमिसल संल�न �माणह�को िव�ेषण 
गदा� गभ� तहुी िबरामी अव�थामा रहेक� �ीमतीलाई 
मौकामा उपचार नगराई कुटिपट गरकेा कारण बढी 
रगत बगी स�ंमण ह�न गई िनजको म�ृय ु ह�न गएको 
देिख�छ । घटना िववरणमा कागज गन� �यि�ह� तथा 
जाहेरवालाको बकप�, लास जाँच मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतबाट िनज �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान समिथ�त भइरहेको 
देिखदँा �ितवादी चंखे पलुामी मगरलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा ऐजनको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई 
स�ु िस�धलुी िज�ला अदालतले गरकेो फैसलालाई 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
फैसलालाई प�रवत�न गनु�पन� नदेिखने ।

मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम कम 
सजायको राय �य� गदा� वारदात ह�दँाको अव�थामा 
के क�ता कारणको िव�मानता रहेको छ भ�ने कुराह� 
खलुाई �यायकता�ले सजाय घटाउने राय �य� गरकेो 
ह�नपुद�छ । िमिसलमा एक�कारको त�यगत अव�था 
ह�दँाह�दँै िमिसलमा भएको त�यलाई एकातफ�  प�छाएर 
राय �य� गन� िम�ने अव�था देिखदँैन । �यायकता�लाई 
िच�मा ला�ने भ�ने कुरा त�यभ�दा बािहर गएर ह�न 
स�दैन । त�यलाई एकातफ�  प�छाएर मनोगत आधारमा 
हचवुाको भरमा राय �य� गन� निम�ने ।

मतृक �ीमती िबना सूचना घर छाडी िहड्ने 
गरके�समेतको कारणले पित प�नीको बढ्दो अिव�ास 
र असमझदारीबाट कुटिपट गदा� �ीमतीको म�ृय ु ह�न 
गएको एवम् कुटिपट गदा� कुनै जोिखमी हितयारको 
�योग गरकेसमेत नदेिखएको अव�थामा िनजलाई मािथ 
भएबमोिजम सजाय गदा�  चक� पन� जाने लागेकोले िनज 
�ितवादी चंखे पलुामी मगरलाई पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ 
नं. को कसरुमा ऐजनको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�ने 
ठहर गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद 
सजाय ह�ने गरी �य� गरकेो रायसिहतको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०६९।१२।२१ को 
फैसला मनािसब नै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७३ साल असार ७ गते रोज ३ शभुम् ।

८
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०७१-RC-०१३९, 
कत��य �यान तथा रहजनी चोरी, नेपाल सरकार िव. 
ड�बरबहादुर शाहीसमेत

�ितवादीम�येका भ�बहादरु शाहीको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको मौकाको बयान 
�यहोरा एवम् जाहेरवाला, �हरीमा कागज गन� एवम् 
मौकामा कागज गन� �यि�ह�को अदालतसम�को 
बकप�समेतबाट अपराधको चरणह�लाई 
मालाकार�पमा प�्ुयाइ ँ गरकेो देिख�छ । �यसैगरी 
घटना�थल लास जाचँ मचु�ुकामा रगत य�त� 
ढुङ्गामा लतपितएको दिेखन,ु मतृकको रगत लागेको 
ज�ुा एउटा एकाितर अक� अक�ितर रहेको दिेखन,ु 
लासको फोटो र शव परी�ण �ितवेदनमा “The 
cause of death is  head trauma blunt force 
injury to head” भ�नेसमेत �यहोरा उ�लेख भएको 
देिखनसुमेतका िमिसल संल�न �माणह�बाट मतृकको 
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म�ृय ु�ितवादीह�को कत��यबाट नै भएको थप प�्ुयाई ं 
ह�न आएको पाइने ।

�ितवादीह�लाई लागेको रहजनी चोरीको 
कसरुको अिभयोगको स�ब�धमा हेदा� राि��य वािण�य 
बैकँ दैलेखबाट � ४ लाख १२ हजार टेकबहादरु 
थापाले नै �पैया ँ बझेुको िमिसल सामेल रहेको 
जानकारी प�बाट दिेख�छ भने वारदातको ज�रया 
नै उ� �पैया ँ भएको भ�ने घटना�मह�ले प�्ुयाई ं 
ग�ररहेको छ । �ितवादीह� ड�बरबहादरु शाही र 
�ेमबहादरु शाही घटना वारदात भए लग�ै भागी 
फरार भई बेप�ा भई आ�नो सफाइ पेस गन� �यास 
गरकेो समेत देिखदँैन । मतृकसगँ स�पक� मा रहेक� हंशा 
ग�ुङलगायतका �यि�ह�ले अदालतमा आई गरकेो 
बकप�समेतबाट वारदातको ज�रया नै मतृकसगँ रहेको 
उ� रकम नै रहेको पिु� ह�न आएकोले �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीअनसुार रहजनी चोरी गरकेो पिु� ह�न 
आउने । 

��ततु म�ुामा घटना वारदातका स�ब�धमा 
��य�दश� सा�ीको अभाव रहेको देिख�छ । 
सामा�यतया जघ�य अपराधमा च�मदीद गवाहको 
अभाव ह�न ु सामा�यज�तै ह��छ । अ�य �वत�� 
�माणह�बाट कसरु �थािपत ह��छ ह�दैँन �यो नै म�ुय 
ह��छ । िविभ�न घटना�मह�बाट अपराध भएको 
मालाकार�पमा पिु� भइरहेको अव�थामा च�मिदद 
गवाह नभएको भ�ने आधारमा मा� �ितवादीह�ले 
सफाइ पाउने आधार ब�न स�दैन । जघ�य �कृितका 
अपराधह� कसरुदारले लकेुर ै गन� ह�दँा �यसलाई 
अ�यथा मा�न िम�ने नदेिखने ।

अतः मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार 
कारण र �माणसमेतबाट मतृक टेकबहादरु थापाको 
म�ृय ु �ितवादीह� ड�बरबहादरु शाही र �ेमबहादरु 
शाहीसमेतको कत��यबाट भएको िमिसल संल�न 
प�रि�थितज�य �माण, �ितवादी भ�बहादरु शाहीको 

अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान, जाहेरवाला 
तथा �हरीमा एवम् मौकामा कागज गन� �यि�ह�को 
अदालतसम� भएको बकप�, घटना�थल तथा लास 
�कृित मचु�ुका शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट पिु� 
ह�न आएको देिखदँा यी �ितवादीह� ड�बरबहादरु 
शाही र �ेमबहादरु शाहीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद सजाय ह�ने ठह�याई 
मतृकसगँ साथमा रहेको नगद �.४,१२०००।- (चार 
लाख बा� हजार) यी �ितवादीह�ले चोरीको महलको 
५ नं. बमोिजम रहजनी चोरी गरकेाले यी �ितवादीह� 
ड�बरबहादरु शाही र �ेमबहादरु शाहीलाई चोरीको 
१४(३) नं. तथा २७ नं. बमोिजम जनही १२ वष� कैद 
ह�ने र चोरीको महलको २१ नं. बमोिजम स�वि�धत 
धनीले यी �ितवादीह�बाट िबगो �.४,१२०००।– 
(चार लाख बा� हजार) दामासाहीको दरले भराई िलन 
पाउने ठह�याई भएको स�ु दैलेख िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तको िमित २०७१।९।२८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राम�साद ब�याल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल असार ७ गते रोज ३ शभुम् ।

९
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७२-RC-०१६३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. मीनबहादुर िव.क.

मतृकको म�ृयकुो कारण Sever Head 
Injury भ�ने शव परी�ण �ितवेनबाट देिखन आएको 
र लास जाचँ �कृित मचु�ुकामा मतृकको बायातँफ�  
करङको भागमा ४.१ इ�च रातो भएको, दाया ँपाताको 
पछािड ६.५ इ�चको िनलडाम रहेको, दाया ँ ख�ुाको 
नली हाडमा १.१ इ�चको खोि�एको दाग, टाउकाको 
टु�पीको भागदेिख पछािड ४ इ�च ठाडो घाउ, सोदेिख 
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३ इ�च दािहनेतफ�  कानको निजक ५ इ�च ठाडो 
काटेको घाउ रहेको भ�ने देिखदँा �ितवादीले मतृकको 
टाउकोमा िचप�ट दाउराले २ पटकमा� हानेको भनी 
अदालतमा गरकेो बयान आफँैमा खि�डत भएको 
देिखने ।

मतृकको शरीरका िविभ�न भागमा रहेको 
घाचोटबाट मतृकलाई मानु�  पन� �रसइवी र पूव� 
योजना नभई मतृकको प�जाबाट उ�क� आ�नो 
�यान बचाउनका लािगमा� �ितवादीले मतृकलाई 
�हार गरकेा रहेछन् भ�न सिकँदनै । मतृकको शरीर र 
टाउको समेतमा रहेका चोटपटकबाट मान� उ�े�य नभई 
आ�नो �यान बचाउन मा� �ितवादीले मतृकलाई 
दाउराले िहका�एका ह�न् िक भ�ने अनमुानसमेत गन� 
सिकने अव�था नदेिखदँा �ितवादीको उ� िजिकर 
िव�ासयो�य नदेिखने ।

�ितवादीउपर परकेो िकटानी जाहेरी र 
�ितवादी मीनबहादरु िव.क.ले मेरो बबुालाई दाउराले 
कुटी ह�या गरकेो भनी िनजउपर िकटानी जाहेरी िदएको 
हो भ�ने जाहेरवालाको बकप�, मतृकले मेरो कोठामा 
आई यो कोठा मेरो हो भनी मलाई धके�दै कोठाबािहर 
प�ुयाएको ह�दँा �रस था�न नसक� दाउराको िचप�टले 
टाउको समेतमा जथाभावी हा�दा सोही चोटको 
कारण िनजको म�ृय ुभएको ह�नपुछ�  भ�ने �ितवादीको 
अिधकार�ा� अिधकारीमा तथा आ�नो �यान 
जोगाउनका लािग दाउराको िचप�टले िनजको टाउकामा 
दईुपटक हानेकोमा सोही चोटबाट िनजको म�ृय ुभएको 
ह�नपुछ�  भनी अदालतमा गरकेो बयान, म�ृयकुो कारण 
Sever Head Injury भ�ने शव परी�ण �ितवेदन, 
मतृकको शरीरका िविभ�न भागमा िविभ�न साइजका 
घाखतह� रहेको भ�ने शव परी�ण �ितवेदनसमेतका 
�माणबाट �ितवादीले िचप�ट दाउराले धनबहादरु 
िव.क. को टाउकोलगायत शरीरको अ�य संवेदनशील 
अङ्गमा पटकपटक �हार गरकेो र सोही चोटको कारण 

िनजको म�ृय ु भएको त�य पिु� ह�न आएको देिखदँा 
धनबहादरुले मेरो कोठामा पसी मेरो अनहुारमा म�ुका 
हािन घाटँी िथची कोठाबाट बािहर िन�कन निदएको 
ह�दँा आ�नो �यान बचाउनका लािग िनजलाई िचप�ट 
दाउराले टाउकामा २ पटक हानेको ह� ँभनी �ितवादीले 
िलएको िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

एउटा सामा�य समझ भएको �यि�ले 
टाउको ज�तो संवेदनशील अङ्गमा िचप�ट दाउराले 
पटकपटक �हार गदा� मािनसको म�ृय ुह��छ भ�ने ब�ुन 
स�ने नै ह��छ । �ितवादीले मतृकको टाउकोलगायत 
शरीरका िविभ�न सवंेदनशील अङ्गमा िचप�ट दाउराले 
िहका�ई ह�या गरकेो देिख�छ । मतृकलाई �हार गदा� 
�योग भएको दाउरासमेत बरामद भएको देिखदँा 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैदको 
सजाय गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
फैसलालाई अ�यथा गरी रहन नपन� । 

अतः मािथ िववेिचत त�य तथा आधार 
�माणबाट �ितवादी मीनबहादरु िव.क.लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी का�क� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट िमित २०७२।०८।०२ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा साधक सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल जे� ५ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-CR-०५९७, लाग ु
औषध डाएजेपामसमेत, �याम लामा िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादी �याम लामाले लाग ु
औषध सेवन गन� गरकेो र भारतको र�सौलस�म 
गई लाग ु औषध ख�रद गरी सो ख�रद गरकेो लाग ु
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औषध साथमा राखी िलई भारतबाट नेपाल �याउने 
�ममा प�ाउ परकेो भ�ने देिखदँा िनजले लाग ुऔषध 
िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को �ितकूल 
लाग ु औषध ख�रद गन�, साथमा रा�ने, भारतबाट 
�याई  ओसारपसार गन� काय� गरकेो र ऐ. दफा ४(छ) 
िवपरीत लाग ुऔषध सेवन गन� त�य पिु� ह�न आएकोले 
आफूबाट लाग ुऔषध बरामद नभएको र ओसारपसार 
नगरकेो भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर मनािसब 
देिखन नआउने । 

लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
४ (च) र (छ) बमोिजम िनषेिधत काय� गन� �यि�लाई 
ऐ.दफा १४(१)(ज) र (झ) बमोिजम सजाय ह�ने 
देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादी लाग ु औषध ख�रद 
गन� भारतको र�सौल गई लाग ु औषध ख�रद गरी 
साथमा िलई भारतबाट नेपालमा ओसारपसार गन� 
काय�मा सलं�न भएको र लाग ुऔषध सेवनसमेत गन� 
गरकेो त�य िमिसल �माणबाट �थािपत ह�न आएको 
यस अव�थामा पनुरावेदक �ितवादीलाई ऐ.दफा 
१४(१)(ज) र (झ) बमोिजम सजाय ह�ने गरी स�ु 
तथा पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मनािसब 
देिखन आउने । 

अतः उि�लिखत कानूनी �यव�था एवम् 
आधार र �माणसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादी �याम 
लामालाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४(च) र (छ) को कसरुमा ऐ.को दफा १४(१)(झ) 
र (ज) बमोिजम दईु वष� दईु मिहना कैद र एक लाख 
�पैया ँ ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई स�ु मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०६८।१०।३ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख २३ गते रोज ५ शभुम् । 

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-WO-१२२६, उ��ेषण / 
परमादेश, �भु�साद कलवार िव.स�मानीय रा��पितको 
काया�लय, शीतल िनवाससमेत

�रट िनवेदकले दाबी िलएको नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को काया��वयनका 
स�ब�धमा िमित २०६९।१२।१ मा रा��पितबाट जारी 
भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको �करण 
नं.१८ को �यव�थाबमोिजम िमित २०७०।८।४ 
मा अक� संिवधानसभाको िनवा�चन स�प�न भई 
सिंवधानसभा गठन भइसकेको त�य िनिव�वाद छ । 
अक� सिंवधानसभाको गठन भएप�ात् संिवधानसभाले 
िनमा�ण गरकेो नेपालको सिंवधान संवत् दईु हजार 
बह�र साल असोज तीन गतेदेिख �ार�भ ह�नेछ भ�ने 
नेपालको संिवधानको धारा ३०७(२) मा उ�लेख भएको 
छ । �य�तै नेपालको संिवधानको धारा ३०८ मा 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ लाई खारजे 
ग�रएको छ भ�ने उ�लेख भइसकेको ह�दँा िनवेदकले 
�रट िनवेदनमा उठाएको िवषयव�त ु र प�रि�थितमा 
प�रवत�न आई नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
लाई नेपालको सिंवधानले खारजे गरी हाल नया ँ
सिंवधान लागू भई िनवा�चन प�ित र राजनीितक 
दलको स�ब�धमा नेपालको संिवधानले छु�ै �यव�था 
गरकेो प�र�े�यमा ��ततु �रट िनवेदनको औिच�य नै 
समा� भइसकेको ह�दँा �रट िनवेदनको त�यमा �वेश 
गरी िववेचना ग�ररहन ु परने । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने 
इजलास अिधकृतः नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल फागनु ५ गते रोज ४ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-०६४१, कत��य �यान, 
महे�� पासी िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले अरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही अदालतमा बयान गर ेतापिन �माण ऐन, 
२०३१ बमोिजम सो इ�कारी बयानलाई पिु� गन� 
�माण पेस गन� सकेको देिखदैँन । कसरुमा इ�कार 
रहन ु मा� सफाइ पाउने आधार ह�न स�दैन । सो 
इ�कारीलाई व�तिुन� अ�य �वत�� �माणबाट समेत 
�मािणत गन� स�नपुद�छ । �ितवादीले पिु� गन� सकेको 
नदेिखदँा िनजह�को उ� इ�कारी बयानको कुनै 
�मािणत मह�व रहने देिखन आएन । तसथ� पनुरावेदक 
�ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, सह-अिभय�ुह�को 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� र अदालतमा भएको 
बयान, मौकामा बिुझएका मािनसह�को मौकाको 
कागज र अदालतसम�को बकप� र जाहेरवालाको 
बकप�, घटना�थल मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, 
लासजाचँ �कृित मचु�ुकासमेतका िमिसल संल�न 
कागज �माणसमेतबाट मतृक ललाउ कुम�को म�ृय ु
पनुरावेदक �ितवादी महे�� पासीसमेतको कत��यबाट 
भएको त�य पिु� ह�न आउने । 

पनुरावेदक �ितवादीले मतृक ललाउ 
कुम�को टाउकोमा घातक हितयार खकुुरी �हार गरी 
सोही चोटबाट मतृकको म�ृय ु भएको भनी िनजका 
आ�नै बाब ु सहअिभय�ु घरुह� भ�ने राम समझु 
पासीले अनसु�धानका �ममा लेखाइ िदएको र सो 
कुरालाई पिु� ह�ने गरी मौकामा कागज गन� रामान�द 
कुम�, संजयकुमार चौधरीसमेतले अनसु�धानको 
�ममा मौकाको कागज र अदालतमा बकप� गरकेो 
देिख�छ । यसरी िमिसल संल�न िकटानी जाहेरी, 
शवपरी�ण �ितवेदन, घटना�थल तथा लासजाचँ 
�कृित मचु�ुका, व�तिु�थती मचु�ुका, जाहेरवालाको 
बकप�समेत अ�य �वत�� �माणह�समेतबाट 

मालाकार�पमा पनुरावेदक �ितवादीसमेतको 
कत��यबाट मतृक ललाउ कुम�को म�ृय ुभएको कुरा पिु� 
भइरहेको देिखदँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभनी 
पनुरावेदक �ितवादी महे�� पासीले िलएको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, उि�लिखत त�य, कानून तथा 
िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट पनुरावेदक 
�ितवादी महे�� पासीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु किपलव�त ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट िमित २०६७।१२।२० मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: िव�णदुेवी �े� 
इित संवत् २०७२ साल चै� ८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-१२९२, कत��य �यान, 
जोखु अिहर िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीउपरको िकटानी 
जाहेरी दरखा�त जाहेरवालाको बकप� र मौकामा 
बिुझएका मािनसह�को मौकाको कागज एवम् बकप�, 
घटना�थल मचु�ुका, बरामदी मचु�ुका, लासजाचँ 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन र यी �ितवादीको 
अनसु�धान अिधकारी र अदालतमा भएको सािबती 
बयानसमेतका िमिसल सलं�न �माणह�समेतबाट 
बधुना अिहरको म�ृय ु पनुरावेदक �ितवादी जोख ु
अिहरको कत��यबाट भएको त�य पिु� ह�न आउने । 

पनुरावेदक �ितवादी ए�लैले जोिखमी 
हितयार फु�वाको �हारबाट मतृकको म�ृय ु ह�न 
गएको ह�दँा �ितवादी जोख ु अिहरलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरको स�ु 
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किपलव�त ु िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसला अ�याथ दिेखन 
नआउने । 

�ितवादीले शारी�रक चेकजाचँ गदा�  कुनै 
िनलडाम, चोटपटक र शारी�रक तथा मानिसक 
अव�थासमेत असामा�य नभेिटएको भ�ने शारी�रक 
जाचँ �ितवेदनमा भएको देिख�छ । �य�तै वारदात 
ह�दँाका अव�थामा पनुरावेदक �ितवादीको मानिसक 
स�तलुन ठीक रहेको भनी घटना िववरण कागजका 
मािनसह�समेतले लेखाइिदएको अव�थासमेतबाट 
घटना ह�दँाका अव�थामा पनुरावेदक �ितवादीले 
मानिसक स�तलुन ठीक नरहेको भनी िलएको िजिकर 
यिु�य�ु र िव�ास�द रहेको नदेिखदँा अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाऊँ भ�ने िनजको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

पनुरावेदक �ितवादी १०।११ वष� पिहला 
मानिसक अस�तलुन भई उपचार गराई ठीक भएको 
र पूव� मानिसक रोगी रहेको कुरा मौकामा कागज गन� 
�यि� र जाहेरवाला �वयम् ले समेत मौकाको बयानमा 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । पनुरावेदक �ितवादीले 
मान� मनसाय राखी पूव� योजना र तयारीकासाथ उ� 
घटना घट्न गएको भ�ने कुरा िमिसलबाट दिेखदैँन । 
यसरी पनुरावेदक �ितवादीको मानिसक स�तलुनको 
अव�था, वारदातको सम� प�रि�थितसमेतलाई िवचार 
गदा� पनुरावेदक �ितवादी जोख ु अिहरलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� �यायको रोहमा 
चक� पन� दिेखदँा िनजलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद सजाय ह�न उपय�ु 
ह�ने भनी पनरुावेदन अदालत, बटुवलबाट �य� भएको 
रायसमेत मनािसब नै देिखन आउने । 

अतः उि�लिखत त�य, कानून तथा िववेिचत 
आधार र कारणसमेतबाट यी पनुरावेदक �ितवादी 
जोख ुअिहरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 

१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठहर गरी मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ 
नं.बमोिजम १० (दश) वष� कैद सजाय ह�ने राय 
�य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित  
२०६८।७।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा रायसिहत 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: िव�णदुेवी �े� 
इित संवत् २०७२ साल चैत ८ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-१३१४, ०६९-CR-
०२०७, ०६९-CR-०१५३ र ०६९-CR-०२४१, 
लाग ुऔषध (खैरो हेरोइन), िशिशरजंग शाह िव. नेपाल 
सरकार, अनुप �े� िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार 
िव. िशिशरज ंग शाह र पु�षो�म भ�ने �शा�त कँुवर 
िव. नेपाल सरकार

िमित २०६५।६।५ को बरामदी मचु�ुकामा 
अनपु �े� र �शा�त कँुवरबाट अलगअलग  �पमा ६५ 
�ाम र ५२ �ाम खैरो हेरोइन बरामद भएको कुरा �प� 
�पमा उ�लेख भएको देिख�छ । यी �ितवादीह�ले 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसम�को बयानमा 
कही कतैपिन बरामद भएको लाग ुऔषध एकै �थानबाट 
ख�रद गरी िब�� गन�का लािग अलगअलग  बोकेका ह� 
भनी उ�लेख गरकेो पाइदैँन भने वादी प�ले समेत सो 
कुराको पिु� ह�ने �माण पेस गरी उ� त�यलाई पिु� गन� 
सकेको देिखदँैन । यसरी छु�ाछु�ै �यि�बाट बरामद 
भएको अलगअलग  प�रमाणको लाग ुऔषधलाई एउटै 
प�रमाण कायम गरी लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम �ितवादीह�लाई 
सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला �यायोिचत देिखन नआउने ।

�ितवादी िशिशरजंग शाहले अिधकार�ा� 
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अिधकारी र अदालतसम� गरकेो बयान, �ितवादीह� 
�शा�त कँुवर र अनपु �े�ले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयान, �ितवादी िवनोद 
भ�डारीको बकप�, �.स.िन.ह� य��साद दलुाल र 
उ�सवकुमार िचमो�रयाको बकप�समेतबाट �ितवादी 
िशिशरजंग शाहले लाग ु औषध िब�� िवतरण गन� 
काय�मा सहयोग प�ुयाई िनज मितयार रहेको पिु� भएको 
देिख�छ भने िनजले अदालतसम� गरकेो इ�कारी 
बयान �माण�ारा पिु� गन� सकेको दिेखदँैन । साथै वादी 
प�बाट यी �ितवादी िशिशरजगं शाह लाग ुऔषध िब�� 
िवतरण एवम् ओसारपसार गन� काय�मा सलं�न रहेको 
भ�ने स�ब�धमा व�तिुन� �माण�ारा पिु� गन� सकेको 
नदेिखदँा िनजले लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ को 
दफा १७ अ�तग�तको कसरु गरकेो देिखदँा िनजलाई ऐ. 
ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम सजाय ग�रपाऊँ 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

मािथ उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् िववेचनासमेतको आधारमा �ितवादीह�म�ये 
अनपु �े� र प�ुषो�म भ�ने �शा�त कँुवरलाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(२) बमोिजम जनही १२ वष� २ मिहना कैद र १ लाख 
४० हजार �पैया ँज�रवाना ह�ने र �ितवादी िशिशरजंग 
शाहलाई ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम सोको आधा ६ 
वष� १ मिहना कैद र ७० हजार �पैया ँज�रवाना ह�ने 
ठह�याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरी �ितवादीम�ये अनपु �े� र प�ुषो�म 
भ�ने �शा�त कँुवरलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम जनही १५ 
(प��) वष� कैद र ५ लाख ज�रवाना र अका� �ितवादी 
िशिशरजंग शाहलाई ऐ. ऐनको दफा १७बमोिजम सोको 
आधा ७ वष� ६ मिहना कैद र २ लाख ५० हजार �पैया ँ
ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावदेन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६७।१२।२२ मा भएको फैसला मनािसब 

नदिेखदँा केही उ�टी भई �ितवादीह� म�ये अनपु �े� 
र प�ुषो�म भ�ने �शा�त कँुवरलाई स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसलाबमोिजम लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(२)
बमोिजम जनही १२ वष� २ मिहना कैद र १ लाख ४० 
हजार �पैया ँ ज�रवाना र अका� �ितवादी िशिशरजगं 
शाहलाई ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम सोको आधा ६ 
वष� १ मिहना कैद र ७० हजार �पैया ँज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे�� कालाखेली
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चै� ८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०७३-RC-००१०, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. िवनोद साह तेली

िदनानाथ�साद साहको म�ृय ु �ितवादी 
िवनोद साह तेलीको कत��यबाट भएको हो, होइन 
भनी िवचार गनु�पन� देिखयो । �ितवादी िवनोद साह 
तेली अनसु�धानको िसलिसलामा र अदालतमा 
समेत बयान गदा� आरोिपत कसरुमा सािबत रहेको 
देिख�छ । च�मिदद गवाह म�तरुा देवी र मदन 
हजरासमेतले अदालतमा आई �ितवादीले 
िदनानाथ�साद साहलाई छुराले पटक पटक �हार 
गरकेो दखेेको त�यको पिु� ग�रिदएको देिख�छ । 
�ितवादी िवनोद साह तेली रगतज�तो देिखने रातो 
पदाथ� लागेको धा�रलो छुरी हातमा िलई दौिडरहेको 
अव�थामा िनज प�ाउ परी घटनामा �योग भएको छुरी 
बरामद भएको भ�ने िमित २०७१।१०।१८ को बरामदी 
मचु�ुकाबाट देिखन आयो । यस�कार �ितवादी िवनोद 
साह तेलीले कसरुमा सािबत भई अदालतमा गरकेो 
बयान अ�य �वत�� �माणबाट पिु� भएको देिखन 
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आयो । तसथ� �ितवादी िवनोद साह तेलीले कत��य 
गरी मतृकको ह�या गरकेो देिखदँा िनजलाई १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ।

आ�नो प�नीलाई पटक पटक करणी गन� 
र पिछ पिन गछु�  भनी हाकाहाक� भनेकोले �रस उठी 
छुराले �हार गरकेो ह� ँ भनी �ितवादी सािबत भएको 
देिख�छ । आवेशमा आई �हार गरकेो भए पिन छुरा 
ज�तो जोिखमी हितयारको �योग भएको र पटकपटक 
�हार भएको ह�दँा ��तुत आवेश�े�रत ह�या ह�न 
नसकेको अव�था छ । आवेश�े�रत ह�या नभएपिन 
कैद कितस�म गन� भनी सजायको एउटा मापक आधार 
बनाउन भने सिक�छ । आवेश�े�रत ह�यामा ह�ने सजाय 
कैद वष� १० भ�दा बढी र सव��वसिहत ज�मकैद भ�दा 
कम सजाय गनु�  उिचत देिख�छ । तसथ� �ितवादीलाई 
कैद वष� १२ गदा�  �यायोिचत देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादी िवनोद साह तेलीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी स�ु बारा 
िज�ला अदालतको िमित २०७२।२।१४ को फैसला 
सदर ह�ने गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७२।१०।५ को फैसला सदर ह�ने तर अ.ब.ं १८८ 
नं. अन�ुप १० (दश) वष� कैद ह�ने गरकेो राय िमलेको 
नह�दँा सो निमलेको हदस�म कायम नह�ने गरी ज�मा 
कैद १२ (बा�) वष� �ितवादीलाई ह�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम�साद �यौपाने
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित सवंत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-००७५, िवना इजाजत 
वन पैदावर, नेपाल सरकार िव. पदमबहादुर भूल

��ततु अपराधमा शेरबहादरु भूल ��य� वा 
परो��पमा संल�न भएको पिन देिखदँैन । अपराधमा 

िनजको पिन संल�नता िथयो भ�ने वादी नेपाल 
सरकरको दाबी पिन छैन । िनजको नामको �या�टर 
िनजको म�जरुीबाट आपरािधक काय�मा �योग 
भएको हो भ�ने म�जरुीस�ब�धी कुनै �माण िमिसल 
सलं�न छैन । शेरबहादरु भूलको मालवाहाक जफत 
गनु�  भनेको शेरबहादरुलाई दि�डत गनु�  भनेको हो । 
कुनै मालवाहाकको धनीको म�जरुीबेगर दि�डत गन� 
�याय र कानून कुनै पिन �ि�ले िम�ने कुरा होइन । 
तथापी मालवाहाक धनीको पिन कही ँकतै संल�नता 
छ क� भनी हेन� पिन मालवाहाक धनीलाई �ितवादको 
मौका िदन ुपन� ह��छ । कसैलाई �ितवादको मौकै निदई 
दि�डत गनु�  सव�मा�य �ाकृितक �याय िस�ा�तिवपरीत 
ह��छ । तर, ��ततु म�ुामा �या�टरका धनी शेरबहादरु 
भूललाई �ितवादीसमेत बनाएको देिखदैँन । वादीले 
दाबी नै नगरकेो �यि�लाई दाबीभ�दा बािहर गई 
सजाय गन� िम�ने पिन ह�दैँन । यस�कार बरामद भएको 
�या�टरका धनी शेरबहादरु भूलबाट िबना इजाजत 
बन पैदावार ढुवानी गन� म�जरुी िलइएको �माणको 
अभाव ह�नकुो अित�र� िनजलाई ��ततु म�ुामा वादी 
नेपाल सरकारले �ितवादीसमेत नबनाएको अव�थामा 
िनज �या�टरधनीलाई कसरुदार ठह�याई सजाय गन� 
निम�ने । 

�ितवादीसमेत नबनाइएका शेरबहादरु भूलको 
नाममा दता� रहेको �या�टर �ितवादी पदमबहादरु 
भूलले अवैध काठ ओसारपसारस�ब�धी काय�मा 
�योग ग�रहेको अव�थामा बरामद भएको भएपिन उ� 
�या�टरका धनी शेरबहादरु भूलको सहमित वा म�जरुी 
िलएर सो �या�टर उ� कसरुज�य काय�मा �योग 
भएको भ�ने पिु�ट ह�न सकेको देिखएन । बरामद भएको 
ल ु२ त ३४४१ नं. को उ� �या�टर शेरबहादरु भूलको 
नामको दता� �े�ता रहेको कुरामा िववाद नदेिखएको 
तथा सवारी साधनको धनीलाई �ितवादी बनाई 
अिभयोग प�समेत दायर ह�न नआएको र उ� �या�टर 
अवैध काठ ढुवानी गन�को लािग भाडामा िदनको लािग 
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सवारी साधन धनीको म�जरुी, �वीकृित िलएको भ�ने 
नदेिखएको अव�थामा उ� बरामद �या�टर जफत 
गन� गरकेो स�ु कैलाली िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरी �या�टर धनी शेरबहादरु भूलले िफता� 
पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िदपायलको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित सवंत् २०७३ साल असार २६ गते रोज १ शभुम्  ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CR-००८२, डाकँा चोरी 
तथा �यान मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. राजे�� 
कठ�रयासमेत

अनसु�धान अिधकारीसम� भएको 
�ितवादीह�को सािबती बयानलाई अ�य �वत�� 
�माणले पिु� नगरसे�म �माणमा िलन िम�ने 
देिखदँैन । घटनाको स�ब�धमा व�तिु�थित मचु�ुका, 
घटना�थल मचु�ुका तथा बिुझएका मािनसह�ले 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा�  आरोिपत 
�ितवादीह�ले नै जाहेरवालाह�को स�पि� डाकँा 
गरी लगेका ह�न् भनी िकटानी साथ भ�न सकेको 
देिखदँैन । अ.बं.११५ नं.बमोिजम बिुझएका मािनसह� 
ितथ�राज जोशीसमेतका मािनसह�ले जाहेरवालाको 
स�पि� लट्ुने मािनसह� राितको समय भएको िच�न 
सिकएन भनी घटना भएको िवषय वा�तिवक भए पिन 
दोषी �यि�ह� पिहचान ह�न नसकेको भनी बताएको 
पाइ�छ । �ितवादी राम अवतार चौधरीको डेराबाट 
नलकटुवा पे�तोल तथा गोली एवम् फायर ग�रसकेको 
गोलीको खोकासमेत फेला परकेो भ�ने बरामदी 
मचु�ुकामा उ�लेख भए पिन उ� बरामदी मचु�ुकामा 
रोहबरमा ब�ने �यि�ह�ले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप�समेत गन� सकेको देिखदँनै । यस अव�थामा सो 
बरामदी मचु�ुकालाई ��ततु म�ुामा �ितवादीह�को 

कसरु कायम गन� िव�वसनीय �माणको �पमा िलन िम�ने 
नदिेखने । 

जाहेरवालाले �ितवादीह�उपर िकटानी 
जाहेरी िदन नसकेको, व�तिु�थित मचु�ुका र 
घटना�थल मचु�ुका एवम् बिुझएका मािनसह�ले 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा�समेत गडाउ 
गरी �ितवादीह�लाई दोषी भ�न नसकेको र सबै 
�ितवादीह�ले अदालतमा उपि�थत भई बयान 
गदा� कसरुमा इ�कार रहेको देिखदँा मौकामा केही 
�ितवादीह�ले कसरुमा सािबती भई अ� �ितवादीलाई 
पोल गरकेो भ�ने आधारमा मा� �ितवादीह�लाई दोषी 
मा�न सिकने अव�था नह�दँा �ितवादीह�लाई डाकँा 
चोरीको अिभयोगबाट सफाइ िदने ठहर गरी कैलाली 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उ�टी ह�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, िदपायलको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।

�यान मान� उ�ोगको अपराध ह�नको लािग 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी १५ नं. को कानूनी 
�यव�था हेदा� �यान मान� मनसायले गोली चलाउने वा 
बम हा�ने वा घातक हितयारले काट्ने वा मान�को लािग 
अ� जनुसकैु कुराको उ�ोग गरी मान�स�मको काम 
गरकेोमा कुनै कारणले �यान मन� भने नपाएको ह�नपुन� 
अव�था रहन ु पद�छ । यीनै �ितवादीह�ले हितयार 
�योग गरी कुटिपट गरकेा ह�न् भ�ने त�य नै शङ्का�पद 
देिख�छ । �ितवादीह�ले नकाब लगाएका िथए । त�काल 
�ितवादीह�लाई कुनै पिन जाहेरवालाले िच�न सकेको 
अव�था देिखदैँन । केवल �ितवादीको अनसु�धानको 
िसलिसलामा �ितवादीको कसरुमा सािबत रहेको 
बयानकै आधारमा �ितवादीह�को नाम आइरहेको 
छ । ��ततु म�ुामा जाहेरवालाह�लाई हितयार 
�योग गरी कुटिपट गन� तथा डाकँा चोरी गन� काय�मा 
यी �ितवादीह�को संल�नता रहेको पिु� ह�न नसक� 
डाकँा चोरीको आरोपमा �ितवादीह�ले सफाइ पाउने 
ठहर भइरहेको छ । यसरी डाकँाचोरीतफ�  सफाइ पाउने 
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�ितवादीह�ले सोही डाकँाचोरीको वारदातमा �यान 
मान� उ�ोग गर ेभनी मा�न सिकने दिेखन नआउने ह�दँा 
आरोिपत �यान मान� उ�ोग तथा डाकँा चोरीसमेतको 
अिभयोग दाबीबाट �ितवादीह�ले सफाइ पाउने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७३ आषाढ साल २६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी गोिव�द 
कुमार उपा�याय, ०७१-WO-०९०३, परमादशे, 
िवपना ब�नेतसमेत िव. नेपाल सरकार

िनवेदक �रने�सले बाबकुो नामथर उ�लेख 
गरी नाग�रकता िलन चाहेको अव�थामा आमाले 
सो कुरा अड्डामा सनाखत गन�समेत तयार रही 
रहेको दिेखएपिछ वंशजका आधारमा नाग�रक ह�ने 
अव�थाको िव�मानता देिखए बाबकुो नाम उ�लेख गन� 
कानूनी आधार र �माण हेरी वंशजको आधारसमेतमा 
स�बि�धत अिधकारीले नाग�रकता जारी गन� 
स�ने । नेपालको संिवधान, कानून र निजरसमेतले 
बाब ुवा आमाको नामबाट नाग�रकता िलन स�ने गरी 
कानूनी �यव�था गरकेो र स�तानको लािग बाबआुमा 
समान वैशीय आधार भएकोले बाबकुो नामथर ले�न 
चाहेको कारणले मा� आमाको पिहचानको थर ��ततु 
िनवेदनमा “ब�नेत” ले�न नपाउने गरी रोक लगाउदा 
अथा�त् बाबकुो थर मा� ले�न ुपछ�  भनी बाब ुवा आमाको 
थरमा िवभेद �यवहार देिखने ह��छ । साथै �य�तो 
िन�कष�मा प�ुदा िनवेदक �रने�सको वंशीय आधारको 
थर छनौटको अिधकार (Right to choose the 
family name) िव�� ह�नकुो साथै मिहला र प�ुषको 

समान अिधकार िव��समेत ह�ने । कानूनबमोिजम 
अिधकार�ा� िनकाय वा अिधकारीले कुनै पिन उिचत 
आधार र कारण नखलुाइ� नाग�रकता निदने काय� 
कानूनसङ्गत र उपय�ु �यवहार मा�न निम�ने ह�दँा 
कानूनी �यव�थाबमोिजम नाग�रकलाई नाग�रकता 
�दान गन� काय�मा सहजीकरण र सरलीकरणका 
उपायह� खोजी गनु�पन� र कारणसिहतको िनण�यिवना 
नाग�रकता �दान नगन� वा नाग�रकता िदने / निदने िनण�य 
गन� िढलाई गन� काय� कानून काया��वयनको उिचत माग� 
ह�न नस�ने ह�दँा नेपालको संिवधान, नेपाल नाग�रकता 
ऐन, २०६३ र नेपाल नाग�रकता िनयमावली, 
२०६३ समेतबमोिजम जो जे ब�ुनपुछ�  यथाशी� बझुी 
िनवेदकले खलुाएको वा दाबी िलएको �यहोरा अ�यथा 
नदिेखए िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकको ज�मदता� र 
�माणप�मा उि�लिखत आमाको थर “ब�नेत” ले�न 
चाहेकै आधारमा मा� नेपाली नाग�रकताको �माणप� 
िदन वि�चत नगरी अिवल�ब नाग�रकता स�ब�धमा 
िनण�य गनु�  भनी िवप�ी िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।

यसै �कृितका खास गरी बाब ुनेपाली नाग�रक 
भई िनज बाब ुस�पक� मा नआएका वा बेप�ा भएका वा 
बाबलेु आ�ना स�तानलाई नाग�रकता िदलाउनमा 
आनाकानी गन� अव�थामा रहेका र बाबकुो नाम 
थरसमेत उ�लेख गरी आमाको थरबाट नाग�रकता 
िलन इ�छु�क नाग�रकका हकमा आमा वा बाबकुो 
थर भनी फरक �यवहार वा भेदभाव नगनु�  । बाब ु वा 
आमा वा दवुै आधारका कुनै पिहचानका थर छनौटको 
अिधकार �य�तो नेपाली नाग�रकलाइ� ह�ने नै ह�दँा ज�म 
दता� वा अ�य �माणसमेत पेस भएकोमा सो �यि�गत 
घटना दता�का बखतका आधारसमेतमा िनवेदक 
छोराछोरीले ई�छाएको थरअन�ुप नै नाग�रकता 
िलन चाहने कुनै पिन नेपाली नाग�रकह�लाई 
सहजीकरण र सरलीकरणसाथ नाग�रकताको िवषयमा 
कानूनबमोिजम उिचत िनण�य गन� गनु�  भनी देश 
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�यापी�पमा सबै �मखु िज�ला अिधका�रको नाममा 
प�रप� जारी गरी आव�यक �यव�था गनु�  भनी िवप�ी 
गहृ म��ालयको नाममा यो िनद�शना�मक आदशेसमेत 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चैत २२ गते रोज २ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या. �ी ओम�काश 
िम�, ०६८-CR-०६०५, ०६४९, कत��य �यान, 
रामच�� रामदास (िव.क.) िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. मेघनाथ राममदाम (िव.क.समेत)

पनुरावेदकले मतृक भलबहादरुलाई िचरपट 
दाउराले �हार गरकेो कारणले िनजको म�ृय ु भएको 
भ�ने कुरा िकटानी जाहेरी दरखा�त, �ितवादीको 
मौकाको सािबती बयान, घटना�थल मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदनमा BLUNT FORCE 
CRANIOCEREBRAL OR HEAD INJURIES 
भनी आएबाट घटनाको अव�था र शव परी�ण 
�ितवेदनबीचमा तादा��यता दिेखन आउछँ । घटनाको 
��य�दश� िशव पौडेललगायतका �यि�ह�ले गरकेो 
मौकाको कागज तथा अदालतमा आइ गरकेो बकप� र 
जाहेरी दरखा�तलाई समथ�न गरी जाहेरवालाले गरकेो 
बकप�समेतबाट पनुरावेदक �ितवादी रामच��ले 
िचरपटले �हार गरकेो र सोही �हारबाट भलबहादरुको 
म�ृय ु भएको देिखन आएकोले पनुरावेदक �ितवादी 
रामच�� रामदामलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब नै दिेखन 
आउने ।

जाहेरवाला प��का मािनसह� र 
�ितवादीह�बीचमा कुटाकुट ह�दँा �ितवादी अिनल 
रामदाम छु�याउन गएको र सो अव�थामा िनजलाई 
चोटसमेत लागेको िनजको घा जाचँ केश फारामबाट 

देिखएको छ । �ितवादी अिनल वारदात �थानमा 
उपि�थत भई अ�य कारणबाट मत स�लाहमा पसी 
घटनामा सामेल भएको नभई �ितवादी रामच�� र 
जाहेरवाला प�सगँ कुटिपट झगडा ह�दँा छु�याउन 
गएको मा� दिेखन आउछँ । �ितवादी अिनलको काय� 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजमको देिखन 
नआइ �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजमको 
देिखदँा ऐ. बमोिजम १ वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालतले गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाऊँ भ�ने नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने देिखन 
नआउने । 

सह�ितवादी अिनल रामदामले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� आफू वारदात�थलमा 
भएको �वीकार गरी यी �ितवादीह� सो वारदात�थलमा 
नभएको भनी लेखाएको दिेख�छ । सोमनाथ पौडेल 
बिुझएका मािनससमेतले र सोही वारदातमा घाइते 
भएका ड�बर बरालीसमेतले �ितवादी मेघनाथ र 
तेजबहादरु वारदात�थलमा िथएनन् भनी लेखाइ 
िदएको देिख�छ । �ितवादीह�को वारदातमा संल�नता 
रहेको त�य �थािपत ह�न सकेको दिेखदँैन । फौजदारी 
कसरुमा �माणको �प� अभावमा कसैलाई पिन दोषी 
ठहर गन� सिकंदैन । सामा�य र गो�ारा �पमा िदइएको 
अिभयोगको पिु� शङ्कारिहत तवरबाट �थािपत ह�न 
नसकेबाट �ितवादीह� मेघनाथ रामदाम र तेजबहादरु 
सनुारलाई सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसला मनािसबै देिखदँा पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने नदेिखने । 

दोहोरो कुटिपटमा भलबहादरुको म�ृय ु ह�न 
गएको, मतृकसगँ पूव� �रसइवी भएको नदिेखएको, 
िचरपटले �ितवादीलाई �हार गदा� ��या�मणमा 
मतृकको म�ृय ु भएको देिखएको, �ितवादीको हातमा 
समेत चोट लागेको देिखएको, रातको अ�ँयारोमा 
घटना भएको देिखएको, वारदात�थलमा �ितवादीको 
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सम� भूिमका एवम् प�रि�थितलाई िव�लेषण गरी 
हेदा� �ितवादी रामच�� रामदामलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��सिहत ज�म कैदको 
सजाय गदा� चक� पन� जाने तथा ७ वष� कैद सजाय गदा� 
पिन ऐनको म�सद पूरा ह�ने दिेखदँा �ितवादी रामच�� 
रामदामलाई अ. बं. १८८ नं.बमोिजम सात वष� कैद 
सजाय ह�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित २०६८।१।५ मा 
�ितवादी रामच�� रामदामलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय, 
�ितवादी अिनल रामदामलाई �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं.बमोिजम १ वष� कैद सजाय र �ितवादीह� 
मेघनाथ रामदाम र तेजबहादरु सनुारलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठहरयाई गरकेो फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । सजायको हकमा �ितवादी 
रामच�� रामदामलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ७ वष� 
कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित स ंवत् २०७३ साल जेठ ३० गते रोज १ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CR-०५६२, कत��य �यान, �र�बहादुर 
ख�ी िव. नेपाल सरकार

�ितवादी �र�बहादरु ख�ी अदालतको 
बयानमा इ�कार रहे पिन मौकाको सािबती बयान, 
मौकाको कागज, घटना �थलको सम� प�रि�थित 
हेदा� �ितवादीबाहेकका �यि�को उपि�थित घटना 
�थलमा रहेको देिखदैँन । लास पो�टमाट�म ह�नबाट 
तथा �हरीलाई खबर गन� रोक� लास जलाउने काय� 
गर े पिन प�रि�थितज�य त�य तथा �माणबाट 
झ�डबहादरुको म�ृय ु �ितवादीको कसरुबाट भएको 
देिखन आयो । �माणको �पमा पेस भएको डाकँा 

चोरी म�ुाको िमिसलबाट समेत सो त�य �थािपत 
ह�न आएबाट �ितवादीको संल�नता पिु� ह�न आयो 
। �ितवादीको सलं�नता पिु� भई कसरु ठहर गदा� 
पनुरावेदन अदालतले �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
र ऐ. १३ (१) नं. बमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याएको 
र �यानस�ब�धी महलको १३ (१) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी गरकेो 
फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� अव�था नदिेखने ।

उपयु�� िववेिचत आधार कारणह�बाट 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित २०७०।३।२५ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े� 
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-WO-०१७२, उ��ेषण / परमादशे, च�दा 
सुराना दुगड िव. ब�क अफ काठमाड� िलिमटेडसमेत 

अि�तम फैसला भएको क�रब दईु वष� पिछ 
िमित २०६५।२।५ मा मानो छु��एको िलखत पा�रत 
गरकेो आधारमा िनवेदकले आ�नो नामको कार र ज�गा 
रो�का गन� िम�दनै भनी िनवेदन दाबी िलए पिन मानो 
छु��नपूुव�को सगोलको ऋणको दािय�वलाई िनवेदकले 
अ�यथा भ�न स�ने अव�था देिखदँनै । िनवेदकले 
२०६३।३।१ को फैसलाको जानकारी पाइन भनी र 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत ग�रएको िनण�य 
भनी दाबी िलए पिन िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख 
गरकेो अव�थाभ�दा फरक �कृितको कारोबार भएको 
देिखदँा ऋणको दािय�व मानो छु��एको िमितपिछको 
आ�नो दािय�व नभएको अव�थामा आ�नो कार 
र ज�गा रो�का रा�ने काय� उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�रपाउ ँ भनी िलएको िनवेदन मनािसब देिखन 
नआउने ।

मानो छु��नभु�दा अगािड भएका जमानी 
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ब�नेलगायतका दािय�व िमित २०६३।३।१ को 
फैसलाबाट देिख�छ । सो अि�तम फैसलाबमोिजम 
ग�रएको फैसला काया��वयन काय�अ�तग�त कार 
तथा ज�गा रो�का रा�ने काय� गैरकानूनी नभई 
कानूनबमोिजम नै भएको देिखन आउने । 

फैसलाले असर गरमेा फैसला बदर गन� 
स�बि�धत िनकायमा म�ुा गन� स�ने वैकि�पक 
अव�थासमेत िनवेदकलाई रहेको देिख�छ । वैकि�पक 
उपचारको �यव�था िव�मान ह�दँाह�दैँ �रट �े�ािधकार 
आकिष�त ह�न स�दनै । �यायपूण� कामकारवाही तथा 
िनण�य भएकोमा असाधारण अिधकारअ�तग�तको 
�रट जारी ह�न स�दनैन् । असाधारण �े�ािधकार 
�याय मन� निदनको लािग �योग ह�ने िविश� �कृितको 
अिधकार हो । जसको �योग संवेदनशील�पमा 
ह�नपुद�छ । जनुसकैु अव�थामा यो �े�ािधकारको 
�योग गदा� �यायमा एक�पता हराउने तथा �याियक 
�ि�यामा िनयिमतताको अभाव ह�नस�छ । �यसैले 
�रट �े�ािधकारको �योग िवशेष अव�थामा मा� गन� 
ग�र�छ । ��ततु िनवेदनमा िनवेदक र िनजको �ीमान्  
बीचमा मानो छु��नपूुव�को ऋणको दािय�व िनवेदकको 
पिन रहेको देिखएको र कानूनबमोिजम नै रो�का 
रा�ने काय� गरकेो देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� देिखन नआउने ।  

अतः मािथ िववेचना ग�रएका आधार 
कारणह�बाट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था नदेिखदँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�, मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल जे� १२ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६९-WO-०९३६, उ��ेषण, 
च�दा सरुाना दगुड िव. ब�क अफ काठमाड� 
िलिमटेडसमेत भएको म�ुामा पिन यसै 
अनसुार फैसला भएको छ ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७१-CR-००९९, ०७०-CR-
१६७४, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. अ�नपूण� 
योगीसमेत, र ैबहादुर योगी िव. नेपाल सरकार

मतृक र �ितवादी प�बीच पटकपटक 
झगडा कुटिपट भएको अव�थाले �रसइवीको अव�था 
देिखएको र �ितवादी र ै बहादरु योगीले मतृकउपर 
खकुुरीले �हार गरी साङ्घाितक चोट छोडेको एवम् 
सोही चोटबाट मतृकको म�ृय ुभएको देिखदँा स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालतबाट 
िनज �ितवादी रबैहादरु योगीलाई �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(१) को कसरुमा सोही १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी भएको फैसला 
मनािसब देिखन आउने ।

िनजह�ले मतृकउपर हातहितयार छाडेको 
वा मतृकको िजउमा हात हालेको देिखने व�तिुन� 
��य� �माणको अभाव देिखएको र मतृकको लासमा 
टाउकोको चोट साङ्घाितक चोट देिखए पिन अ�य 
चोट सामा�य नै देिखन आउछँन् । टाउकोको चोट 
�ितवादी र ैबहादरुले �हार गरकेो पिु� भए पिन अ�य 
चोट दोहोरो झडप भएको अव�थामा को कसले हानेको 
हो व�तिुन� �माणको अभावमा शङ्काको भरमा वा 
यी �ितवादीह� अ�नपूण� योगी, �ेमबहादरु कवर र 
झ�ग�ुसाद  योगी वारदात�थलमा उपि�थत भएको 
कारणले मा� अिभयोग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं.बमोिजम सजाय ह�नपुद�छ भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िनिव�वाद�पमा पिु� 
भएको नदिेखने ।

तसथ�, �ितवादीम�येका रबैहादरु योगीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) बमोिजम र अ�नपूणा� 
योगी, झ�ग�ुसाद योगी र �ेमबहादरु कवरलाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही 
२ वष� कैद गन� गरी भएको दाङ देउखरुी िज�ला 
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अदालतको िमित २०७०।२।२० को फैसलालाई सदर 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०७०।१२।१९ को फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने ।

मतृकलाई �ितवादीले �यान िलने इवीलाग 
र मनसायबाट योजनाब��पले घटना घटेको नभई 
�ितवादी र ै बहादरु योगी आ�नो घरमा बसेको 
अव�थामा मतृक अ�य सहयोगीसमेतको बल िलई 
�ितवादीको घरमा जादँा आ�मर�ाथ� �ितकार 
गनु�  परकेो कारण दोहोरो हानाहान भएको भए पिन 
भिवत�य परी मरकेो हो िक भ�ने िच�मा लागेकोले 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) बमोिजम �ितवादी 
रबैहादरुलाई सव��वसिहत ज�मकैद गदा� चक� पन� 
देिखदँा अ.बं.१८८ नं.बमोिजम कम सजाय गदा� पिन 
ऐनको मकसद पूरा ह�ने देिखदँा कैदको हकमा िनज 
�ितवादी रबैहादरु योगीलाई अ.बं.१८८ नं.बमोिजम 
कैद वष� ७ (सात) ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल पसु १३ गते रोज ४ शभुम् । 

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७२-CR-००४५, कत��य �यान, 
मनोज खड्का िव. नेपाल सरकार 

घरबाट मसला कुट्ने मसुल हातमा बोक� 
मावली हजरुआमाकोमा गएकोमा मेरी बैनी पिन 
�याही ब�ने गरकेोमा घरमा बैनी र हजरुआमा 
नभएको र ढोकामा चावी लगाएकोले केही िछन 
हजरुआमाकोमा बसेको भ�नेस�मको �यहोरा खलुाइ� 
पिछ मतृक ऋिषदबेलाइ� मारकेो रहेछु भ�नेस�मको 
मौकाको बयानबाट खलेुको देिखदँा �ितवादीले 
उ�लेख गरकेो उ� घटना�म �यहोराबाट िनज 
कसरु गदा�को अव�थामा कामको �कृित र प�रणाम 
थाहा नपाउने गरी मगज िब�ेको अव�थाको पिु� ह�न 

नआउने । द�डसजायको महलको १ नं. मा 
“कानूनबमोिजम अपराध ठह�रने कुनै काम गन� 
�यि� सो काम गदा� आफूले गरकेो कामको �कृित र 
प�रणाम थाहा नपाउने गरी मगज िब�ेको वा बौलाएको 
रहेछ भने िनजलाई खतवात ला�न वा कुनै �कारको 
सजाय ह�न स�दैन” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाको आधारमा सजायबाट 
उ�मिु� पाउने िजिकर िलने यी �ितवादीले नै �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोिजम सो कुरा 
�मािणत गनु�पन� । कामको �कृित र प�रणाम थाहा 
नपाउने �कृितको मानिसक रोगी भएको वारदातपूव�को 
मानिसक रोग िवशेष�को जाचँ �ितवेदनसमेतको �माण 
�ितवादीबाट पेस ह�न नसकेको, आफू स�जीलगायतका 
�यापार �यवसाय गन� भ�ने र वारदातअिघ गएको 
�थानसमेतको याद यी �ितवादीलाइ� रहेको मौकाको 
बयानबाट खलेुको तथा अपराध गरकेो घटना�म 
ज�ताको त�तै खलुाइ कसरुमा सािबत भइरहेकोले 
कसरु गदा�को अव�थामा कामको �कृित प�रणाम थाहा 
नपाउने गरी मगज िब�ेको अव�था दिेखन नआएबाट 
िनजलाई द�ड सजायको १ नं. अनसुारको आफूले 
गरकेो कामको �कृित र प�रणाम थाहा नपाउने गरी 
मगज िब�ेको वा बौलाएको अव�था रहेको मा�न सिकने 
अव�थाको िव�मानता नदेिखएकोले सोही नं. द�ड 
सजायको १  नं. बमोिजमको खत वात नला�ने वा कुनै 
कुनै �कारको सजाय नभई पूण��पले उ�मिु� िदन ुपन� 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । �ितवादीले मतृकलाइ� फलामको मसुलले 
पटक पटक िनम�मतापूव�क संवेदनशील अङ्गमा 
हािन मारकेो देिखदँा �यानस�ब�धीको १ र १३(१) 
को कसरुमा सोही १३(१) नं.बमोिजम सजाय ह�ने 
ठह�याएको  स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

�ितवादी मनोज खड्काले मतृकलाइ� मानु�  
पन� �रसइवी देिखदँैन । योजनाब��पमा मारकेो 
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अव�थासमेत दिेखदँैन । घरबाट नै फलामको मसुल 
बोक� िहड्ँने ज�ता �यवहारले पिन िव.िप. कोइराला 
�वा��य िव�ान �ित�ानको प�मा उ�लेख 
भएबमोिजमको मानिसक रोगी (Mental state 
is abnormal)  अव�था दिेखएको छ । िमिसल 
संल�न उपयु�� आधारह�बाट िनज �ितवादीलाइ� 
ऐनबमोिजमको सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय चक� 
पन� िच�मा लागेकोले अ.बं.१८८ नं.बमोिजम ७ वष� 
कैद गदा� पिन कानूनको मकसद पूरा ह�ने देिखयो । अत: 
�ितवादी मनोज खड्कालाई मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ 
नं.बमोिजम ७ (सात) वष� कैद सजाय ह�न राय �य� 
गरकेो स�ु सनुसरी िज�ला अदालत र पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको फैसला िमलेको दिेखदँा 
कैदको हकमा िनज �ितवादी मनोज खड्कालाइ� कैद 
वष� ७ (सात) ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७३ साल असार १७ गते रोज ६ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०१०७, ०६९-CR-
०१२३ र ०६९-CR-०२०२, लाग ु औषध, श�भु 
राजवंशी िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. श�भु 
राजवंशीसमेत र जीवन लामा मो�ानसमेत िव. नेपाल 
सरकार

ठोस सबदु �माण एवम् आधारबाट �मािणत 
नगरसे�म अनसु�धानको �ममा तयार भएका 
कागजह�लाई �ामािणक नै ह�न भनी मा�नपुन� 
ह��छ । ठूलो मा�ामा गाजँा बरामद भई सामानको सनाखत 
भइरहेको अव�थामा डर�ासमा पारी अनसु�धानको 
�ममा बयान भएको भ�न िम�ने अव�था छैन । यसरी 
लाग ु औषध बरामद भई �ितवादी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� कसरुमा सािबती भइरहेको अव�थामा 
आरोिपत कसरु गरकेो छैन सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदन 

िजिकर प�ुन स�ने अव�था नदेिखने ।
बरामद लाग ुऔषध गाजँा रहेकोमा मौकामा 

�ितवादीह� अिधकार�ा� अिधकारीसम� अपराधमा 
�वीकार गरी आफूह� गाजँा िब�� गन� र भवुन 
भ�ने श�म ु राजवंशी ख�रद गरी भारतितर िब�� गन� 
भनी एकआपासमा पोलसमेत गरकेो, बरामद लाग ु
औषध �ाकृितक गाजँा भएको पिु� भइरहेको र ठूलो 
प�रमाण गाजँा बरामद ह�न आएको समेत आधार एवम 
कारणह�बाट यी �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु 
गरकेो नै दिेखने ।

लाग ुऔषध सोही घरबाट नै बरामद भैरहेको 
देिखएको र आफँैले लाग ु औषधको कारोबार गरकेो 
देिखरहेको तथा लाग ु औषध बरामद ह�न आएको 
अव�थासमेत पिु� भइरहेको ह�दँा अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम भवुन िसंह भ�ने श�भ ु राजवशंीका 
नामको मोठ कायमको लािग सकुु�वासी सम�या 
समाधान आयोगमा िनवेदन परकेो िज.झापा मे.न.पा.१ 
िक.नं.२७१८ को ज.िव.०-१-६१/

२
 ज�गाम�ये बरामदी 

मचु�ुकामा उ�लेख भएको िनमा�णाधीन एकतले घर 
ऐ. ऐनको दफा १५ बमोिजम जफत ह�ने गरी भएको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादीम�येका भवुनिसंह भ�ने श�भ ु
राजवंशी घरको भइुतँलाबाट गाजँा बरामद भएको 
र �ितवादी िवम लामा र �ितवादी जीवन लामाबाट 
�ितवादी भवुन िसंह भ�ने श�भ ु राजबंशीले ख�रद 
गरकेो भ�ने देिखएको अव�थामा अपराध मालाकार 
�पमा दिेखएको अव�थामा �ितवादीम�येका जीवन 
लामा र भीम भ�ने िबम लामाका हकमा लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसरुमा 
ऐ.को दफा १४(१)(घ)(५) बमोिजम जनही ५ वष�का 
दरले कैद र जनही �.५०,०००।– (पचासहजार)का 
दरले ज�रवानासमेत ह�ने ठहर भई फैसला भएको एवम् 
�ितवादी जीवनलामाबाट �.१४५०००।– जफत 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको दाबी प�ुन नस�ने 
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गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा 
भ�न िम�ने देिखएन िमलेकै देिखने ।

�ितवादीह� ितनैजना िमली लाग ु औषधको 
कारोबार ग�रहेको अव�थामा �ितवादीम�येका जीवन 
लामा र भीम भ�ने िबम लामाका हकमा लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसरुमा 
ऐ.को दफा १४(१)(घ)(५) बमोिजम जनही ५ वष�का 
दरले कैद र जनही �.५०,०००।– (पचासहजार)
का दरले ज�रवानासमेत ह�ने ठहर भई पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट फैसला भएकोमा �ितवादी भवुन 
िसहँका हकमा समान दािय�व भएका �यि�ह�म�ये 
कसैलाई बढी कसैलाई घटी सजाय भएको दिेखदा 
�ितवादी भवुन िसहँका हकका लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसरुमा ऐनको 
दफा १४(१)(६)(५) बमोिजम ९ वष� ६ मिहना कैद 
र ज�रवाना �. १००,०००/- (एक लाख मा�) ह�ने 
ठहर भई फैसला भएको हकमा पनुरावेदन अदालतका 
फैसला केही उ�टी भई अब �ितवादीलाई भएको कैद 
सरह �ितवादी भवुन िसहँका हकमा समेत ५ वष� कैद र 
ज�रवाना �. ५०,०००/- ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल मंिसर २६ गते रोज १ शभुम् । 

८
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-WO-०४५१, उ��ेषण / परमादशे, 
िसता दला�मी मगर (दुरा) िव. नेपाल सरकारसमेत

त�कालीन अव�थामा �हरी सेवाको पदमा 
िनयिु� र बढुवा गदा� अपनाउन ुपन� सामा�य िस�ा�त, 
२०६९ मा १८-२५ वष�को ह�नपुन� �यव�था भएको सो 
सामा�य िस�ा�तलाई लोक सेवा आयोगबाट सामा�य 
िस�ा�तको सहमित �दान ग�रएको समेत दिेखदँा 
सोही सामा�य िस�ा�तबमोिजम िमित २०७०।८।२७ 
मा �कािशत ग�रएको सूचनालाई अ�यथा मा�न 

िमलेन । हाल उ� सूचनाबमोिजमको पदपूित�समेत 
भइसकेको अव�था ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण 
परमादेशको आदेश जारी गनु�पन� अव�था देिखन 
नआउने ।

अतः मािथ िववेचना ग�रएका आधार 
कारणह�बाट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था नदेिखदँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चैत २९ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-WO-०४५५, उ��ेषण, 
अनुजकुमार �े� िव. िहमालयन ब�क िल. कमलादी, 
काठमाड�समेत

कानूनबमोिजम गरकेो सत� स�झौताबमोिजम 
िसिज�त दािय�वको स�ब�धमा उपचारको �यव�था 
कानून�ारा िनधा�रण ग�रएकै छ । जनु साधारण 
�े�ािधकारबाट �योग ह�ने अव�था छँदै छ । 
य�तो अव�थामा सव��च अदालतको असाधारण 
�े�ािधकारमाफ� त �वेश गनु�पन� आव�यकता 
देिखदँनै । असाधारण �े�ािधकारको �योग �यि� र 
नाग�रकको मौिलक अिधकारको हनन भएको तथा 
�याय �ा� गन� अ�य वैकि�पक उपचारको बाटो 
नभएकोलगायतका अव�थामा मा� �योग गन� सिक�छ 
। उ��ेषणको आदेश जारी ह�न अ�य िवक�पह�ले 
काम नगरकेो तथा गन� नसकेको अव�थामा जारी ह�ने 
उ��ेषणलगायतका आदशेह�को �यव�था �याय �दान 
गन� �ममा �याय पाउन नसकेको तथा �याय �दान गन� 
सामा�य अव�थाका उपचारह�को अभावमा �यि�को 
हकमा असर नपरोस्, �याय �ा� गन� बाटोको अभावमा 
कुनै पिन �यि� वा नाग�रक वि�चत ह�न नपरोस भनेर 
सव��च अदालतलाई असाधारण अिधकार िदइएको 
हो । जनु अिधकारको �योग जनुसकैु बेला तथा 
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सामा�य अव�थामा गदा� संिवधानको मम��ितकूल ह�न 
गई सम�यायको माग� िदशािहनता ितर ला�ने ह��छ । 
असाधारण अिधकार सामा�य अव�थामा आकिष�त 
ह�न स�दनै । �याय पूण� कामकारवाही तथा िनण�य 
भएकोमा असाधारण अिधकारअ�तग�तको �रट जारी 
ह�न स�दैनन् असाधारण �े�ािधकार �याय मन� 
निदनको लािग �योग ह�ने िविश� �कृितको अिधकार 
हो । जनुसकैु अव�थामा यो �े�ािधकारको �योग गनु�  
संवैधािनक िविधशा� �ितकूल ह�न जा�छ । यसको 
�योग िवशेष अव�थामा मा� ग�र�छ । यस िनवेदनमा 
िनवेदकले ितनु�  बझुाउन ु पन� दािय�व िनवा�ह नगरकेो 
अव�थामा कानूनबमोिजम नै कालो सूचीमा रा�ने 
गरी बैङ्क तथा िवि�य सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
बमोिजम गरकेो िनण�य, सूचना, प�ाचारलगायतका 
काय�लाई अ�यथा भ�न सिकने नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम आदेश जारी गन� िम�ने देिखन नआउने ।

अतः मािथ िववेचना ग�रएका आधार 
कारणह�बाट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था नदेिखदँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चैत २९ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-WO-०६१४, उ��ेषण / 
परमादशे, िटकाराम तामाङ िव. म�य �े�ीय �हरी 
काया�लय, हेट�डासमेत

िनवेदकलाई सोिधएको िमित 
२०६८।११।२२ को �प�ीकरणको प�मा �प� 
�पमा �हरी िनयमावलीको िनयम ८४(छ) बमोिजम 
कारवाही गन� बारमेा खलुाई �प�ीकरण माग गरकेो 
देिख�छ । �प�ीकरण पनुः माग ग�रएको अव�था 
छ । िनवेदकलाई �प�ीकरणको उपय�ु मौकासमेत 
िदइएको, �प�ीकरण माग गदा�  �प� सजाय उ�लेख 

ग�रएको, िनण�यउपर पनुरावेदन सिुनएको छ । 
िनवेदकलाई कारवाही गन� गरकेा िनण�यह� तहगत 
तथा �ि�यागत�पमा Due process अवल�बन 
गरी गरकेो देिख�छ । उिचत सनुवुाई �दान ग�रएको, 
कानूनबमोिजमको �ि�याको �योग ग�रएको उ� 
िनण�यमा िनवेदकले दाबी गरजे�तो �ाकृितक �यायको 
िस�दा�तको �योगमा कमी नदिेखने । उजरुी परपेिछ 
�मशः सबै कानूनबमोिजमका �ि�या अपनाई 
सािधकार िनकायबाट कानूनका मा�य िस�ा�तलाई 
आ�मसात गरी िनण�य ग�रएको तथा पनुरावेदनसमेत 
सनुी सो पनुरावेदन िनण�य पिन कानूनअन�ुप नै रहेको 
देिखन आएबाट िनवेदकले दाबी गरबेमोिजमका आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था नदेिखने ।

अतः मािथ िववेचना ग�रएका आधार 
कारणह�बाट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था नदेिखदँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चैत २९ गते रोज २ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६८-CI-०२८९, न�सा पास र िमलाप� 
िव�� घर िनमा�ण काय� रो�का ग�रपाऊँ, कण��साद 
देव भ�डारीसमेत िव. �ीमती जयल�मी राजोपा�या 

न�सा पास िवपरीतसमेत िनमा�ण भएको 
भ�ने �ािविधक �ितवेदनमा उ�लेख भएको देिखदँा 
मापद�डिवपरीत भएको हदस�मको न�सा पास 
िवपरीतको सरंचनाह� �थानीय �वाय� ऐन, 
२०५५ को दफा १६१(४) बमोिजम भ�काउन ु
पन� ठह�याई काठमाड� महानगरपािलकाको िमित 
२०६५।११।११ को िनण�य भएकोमा िमलाप� ह�दँा 
िमलाप�मा उि�लिखत शत�ह� कुन कुन कारण र 
केका आधारमा िवपरीत छन् र �ािविधकबमोिजम 
िनमा�ण  नभई फरक पन� गरी िनमा�ण भएको छ छैन सो 



26

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, काित�क - १

को िवषयमा काठमाड� महानगरपािलकाको िनण�यमा 
उ�लेख गनु�पन�मा सोको उ�लेख नगरी र कुन कुन 
िनमा�ण काय� न�सा पासिवपरीत छ ? सो को आधार 
कारणह�समेत खलुाई िववेचनासमेत गनु�पन�मा सो 
केही नखोली कुनै िववेचना नै नगरी गरकेो काठमाड� 
महानगरपािलकाको िनण�य िमलेको नदेिखदँा बदरगरी 
अब के कुन िनमा�ण काय� िमलाप�िवपरीत भएको हो 
सोको �ािविधक �ितवेदनबाट �मािणत ह��छ ह�दँैन र 
न�सा पासिवपरीत कुन कुन िनमा�ण काय� भएको हो ? 
सो तफ� समेत जो जे ब�ुन ुपन� बझुी पनु िनण�य गराउन 
तारखेमा रहेका प� िवप�लाई तारखे तोक� िमिसल 
काठमाड� महानगरपािलकामा िफता� पठाई िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने अव�था देिखएन । अतः पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६६।११।१२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जयराम �े�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल पसु २४ गते रोज शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७१-CR-०९२१, कत��य �यान, सुकबहादुर 
गु�ङ िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले ब�दकु ज�तो साङ्घाितक 
हितयार बोकेर िहडेँको र �य�तो हितयारले �हार गदा� 
मानवीय �ित ह�नेतफ�  सावधानी नअपनाएको कारण एक 
जना िनद�ष मािनसले �यान गमुाउन ुपरकेो अव�था, 
घटना�थलमा मािनस र �याल छुट्याउनै नसिकने 
िकिसमको झाडी भएको भ�नेसमेत नदेिखएको तथा 
अनसु�धानमा कागज गन� मािनसह�ले समेत मतृक 
रहेको ठाउमँा झाडी नभएको र घटनाको �कृित हेदा� 
�यानमान� मनसायले हानेज�तो ला�छ भनी अदालतमा 
आई बकप� ग�रिदएको अव�थामा उ� वारदातलाई 
िनता�त भिवत�य भ�न िम�ने अव�थासमेत 

नदिेखएकोले �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको िमित २०७१।८।१५ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादीको मतृकसगँ पूव� �रसइवी रहेको 
भ�ने नदेिखएको, मतृकलाई मानु�पन�स�मको कुनै 
कारण रहेको नदेिखएको, �ितवादीको उमेर ६० 
वष� नाघेको अव�था रहेको तथा घटनाको िववरण 
हेदा�  �ितवादीले �याललाई भनी हानेको गोली 
लािग मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने वारदातको �कृित 
भिवत�यको ज�तो देिखएको अव�थामा �ितवादीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� ह�ने देिखदँा 
अ.ब. १८८ नं.बमोिजम कैद वष� ५ ह�ने भनी �य� 
भएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको राय मनािसब 
देिखएकोले �ितवादी सकुबहादरु ग�ुङलाई मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ बमोिजम ५ वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महेश खनाल
क��यटुर: हक� माया राई 
इित संवत् २०७३ साल काि�क २४ गते रोज ४ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०६९-CR-०४६३, ०६९-CR-०५८८,  
कत��य �यान र �यान मान� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. 
गणेशबहादुर दनुवार, गणेशबहादुर दनुवार िव. नेपाल 
सरकार

�ीमतीले चरुोट खाएको िवषयमा भनाभन 
भई त�काल उठेको �रसको कारण आवेशमा उ� 
वारदात भएको दिेखए पिन �ितवादीले फलामको दाउ 
ज�तो हितयार �योग गरकेो कारण िनजको �ीमतीको 
म�ृय ु भएको अव�थामा ��ततु म�ुामा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १४ नं. को कानूनी �यव�था 
आकिष�त ह�ने नदिेखदँा �यसतफ� को �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने देिखएन । �ितवादीले 



27

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, काित�क - १

भा�सामा �योग गन� गरकेो फलामे दाउ �योग गरी 
मतृकको �यान मारकेो देिखन आएको अव�थामा िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सजाय गरकेो स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला कानूनस�मत नै दिेखने ।

�ितवादी तथा िनजको �ीमती मतृकबीच 
चरुोटको िवषयमा भनाभन भएको भएपिन छोरीह�सगँ 
कुनै िकिसमको िववाद तथा भनाभन भएको देिखदँैन 
। �ितवादीले िनजह�लाई मानु�पन�स�मको कुनै 
िकिसमको �रसइवी तथा िनजह�लाई मानु�पन� कारण 
रहेको भ�ने त�य �थािपत ह�न सकेको छैन । घाइतेह� 
अ�जली तथा अंशसुमेत �ितवादी तथा मतृकसगँ 
एउटै कोठामा सतेुको समयमा वारदात भएको भ�ने 
घाइते अ�जली दनवुारले गरकेो कागजसमेतबाट 
देिखने । �ितवादीले मतृकलाई दाउ �हार गरी रगता�मे 
पारपेिछ िनजह� जागेको र सोही अव�थामा आमा 
ल�मीले अ�टीलाई बोलाउन ुभनेकोले अ�टी संगीता 
मालाकारलाई बोलाएको भ�ने �यहोरा उ� कागजको 
�यहोरामा उ�लेख गरकेो देिख�छ । िनजह�लाई समेत 
�ितवादीले मान� उ�े�य राखेको भए त�कालै मतृकलाई 
मारकैे �थानमा नै मान�  स�ने अव�था रहेको देिख�छ । 
तर �ितवादीले िनज घाइतेह�लाई मान� उ�े�य नभई 
त�कालको हतास मनि�थितको कारण िनजह�लाई 
घाइते बनाएको देिख�छ । �यसैगरी िछमेक�ह� �िवण 
�े� र संगीता मालाकारसगँ पिन यी �ितवादीको कुनै 
�रसइवी रहेको  दिेखदँैन । उ� वारदातको �कृितबाट 
�ितवादीले िनजह�लाई समेत मान� उ�े�यले नै 
दाउ �हार गरकेो भ�ने पिु� ह�न सकेको छैन । यसरी 
उ� वारदातको उठानलगायत सम� प�रि�थित हेदा� 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं.बमोिजम �यान मान� 
उ�ोगको कसरु कायम ह�न स�ने अव�था नरहेकोले 
�यसतफ� को वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुने नदेिखने ।

अतः उपरो� आधार कारणबाट �ितवादी 

गणेशबहादरु दनवुारलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको िमित २०६९।२।४ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 

�ितवादीको �ीमतीले चरुोट स�काएकोमा 
चरुोट नखाउ भनी स�झाई बझुाई गदा� नमाने पिछ 
िववाद िसज�ना भई �ितवादी आवेशमा आई उ� 
वारदात घटाएको देिखन आएको छ । यसरी त�कालीन 
प�रि�थितको कारण लो�ने �वा�नीबीच िववाद र 
भनाभन ह�दँा त�काल उठेको �रस आवेगबाट वारदात 
िसज�ना भएको दिेखएको ह�दँा िनजलाई सव��वसिहत 
ज�मकैद गदा� चक� पन� देिखई वरादातको अव�था र 
प�रि�थितसमेतलाई िवचार गरी �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, अ.ब. १८८ नं.बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�न 
�य� भएको स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको राय 
मनािसब देिखदँा �ितवादी गणेशबहादरु दनवुारलाई 
अ.ब. १८८ नं.बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल 
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल काि�क २४ गते रोज ४ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७१-CR-१०१७, ०७१-
CR-११३७, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. साक� 
कामी, साक� कामी िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक / �ितवादी साक� कामीको मौका 
तथा अदालतको बयानमा खासै अ�तर रहेको देिखन 
नआई िनजले आ�नो बयानको �ममा बेलकुा घर 
आउदँाको समयमा खाना नपकाएको र िवदशेबाट 
पठाएको रकम मतृकले िहनािमना गरकेो िवषयमा 
छलफल गदा� भनाभन भई मतृक �ीमती कािलका 
िव.क.ले आफूलाई समेत गाली गरपेिछ एक हातले 
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कपालमा समाती अक� हातले मतृकलाई दािहने 
गालामा दईु पटक थ�पड हानेको र िनजले आफूलाई 
थुकेक�ले आफूले खाएको चरुोटले गालामा डामी िदएको 
�यितकैमा म गाउिँतर गएकोमा फक� दा म�ुय ुभइसकेको 
रहेछ भ�ने देिखदँा �ितवादीले �रस आवेशमा गाला 
ढाडसमेतमा िहका�एको र भइुमँा पछारकेो भ�ने दिेखदँा 
सोही कारणले नै मरकेो देिखदँा �यानस�ब�धीको 
१४ नं. को कसरु ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको फैसला िमलेकै देिखन आउने । 

तसथ� �ितवादी साक� कामीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३ को देहाय (३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो स�ु 
लमजङु िज�ला अदालतको िमित २०७०।१२।११ 
को फैसला केही उ�टी ह�ने ठहर गरी �ितवादी साक� 
कामीलाई ऐ. महलको १४ नं.बमोिजम कैद वष� १० 
(दश) ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
िमित २०७१।८।७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी 
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७३ साल काि�क २ गते रोज ३ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७१-CR-०८८१, कत��य 
�यान, िचतुवा भ�ने सरोज राई िव. नेपाल सरकार

अिघ�लो झगडा समा� भईसके प�ात 
पछाडी �ितवादी सरोज राइ�  आफू सतेुको ठाउबँाट 
उठी गई मतृक सतेुको ठाउमँा गइ�  हातले हा�दा थाहा 
पाउने र आफूलाइ� नै कुट्ला भ�ने डरले सचेततापूव�क 
काठको फमा� िलइ� आइ� टाउको ज�तो संवेदनशील 
अङ्गमा २ पटक हानेको र शव परी�णबाट टाउकोको 
भागह�मा fracture भ�ने दिेखदँा उपरो� �हार 
सांघाितक भई योजनाव� र सचेततापूव�कसमेत गरकेो 
देिखएकोले मान� िनयत रहेको ��ट ह�न आएकोले 

�यसरी मतृक िनदाएको बेलामा घटाएको घटनालाइ�  
आवेश�े�रत ह�या ठहर गन� िम�ने देिखन नआएकोले 
�यानस�ब�धीको १४ नं. को वारदात ठहर गनु�पन� 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

व�ततु: �ितवादी िचतवुा भ�ने सरोज 
राईले िनज सरोज राइ� र मतृक राजे�� ब�नेतबीच 
वारदातको िदन काटु�नको िवषयलाई िलएर झगडा 
भएकोमा काटु�न बाडँफाडँप�ात आआ�नो ठाउमँा 
गइ� सतेुकोमा पनु सोही िवषयको �रसइवी िलइ� मतृक 
राजे�� ब�नेत सतेुको ठाउमँा गइ�  मतृकले थाहा 
नपाउने गरी काठको (लाठो) फमा�ले दईु पटक टाउकँो 
िनधार ज�तो संवेदनशील अङ्गमा सांघाितक�पमा 
िहका�इ� मारकेो देिखएको र सो कुरा �वीकार गरकेोमा 
सो सािबती बयानलाइ� रामबहादरु ब�नेतसमेतको 
मौका तथा अदालतको बयान, लासजाचँ मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदनसमेतका िमिसल कागजातले 
पिु� गरी अिभयोग दाबीको कसरु गरकेो देिखन 
आएको र सो वारदातमा अ�य कसैको सलं�नता छैन 
भनी अदालतमा समेत �ितवादी सरोज राइ�ले बयान 
गरकेोले िनज �ितवादी िचतवुा भ�ने सरोज राईलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ।

चरम ग�रबीको कारण काटु�न वाडँफाडँ ज�तो 
सामा�य िवषयमा झगडा भएको र िन�न म�ुयको 
काटु�नको केही बढी घिटलाइ�  िलएर स�ुन नसकेको 
भ�ने �ितवादी कथनबाट आपरािधक �विृ� भ�दा 
पिन ग�रबीको कारणको मानिसक तनाव त�व पिन 
�वल�पमा देखा परकेो छ । सोही ग�रबीको कारण 
काटु�न बाडँबाड ज�तो सामा�य तेरोमेरो भ�ने िवषय 
भ�ुन नसक� सतेुका �ितवादी सरोज राइ� उठी 
मतृकलाइ� खो�दै वारदात�थलमा गएको देिख�छ । 
फुटपाटमा सतेुको अव�थामा भेटाएका �ितवादीले 
मतृकलाइ� घटना�थलमा भेिटएको लाठीले हािन 
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मारकेो देिखए पिन मार� भ�नेस�मको परुानो �रसइवी 
केही नदेिखएको र �याय िन�पणमा अदालतलाइ� 
गरकेो सहयोगसमेतलाइ� िवचार गदा� ऐनबमोिजमको 
सजाय गदा� चक� पन� िच�मा लागेको िनज �ितवादी 
िचतवुा भ�ने सरोज राइ�लाइ� अ.बं.१८८ नं.बमोिजम 
कैद वष� १२ (बा�) गदा� पिन कानूनको मकसद पूरा 
ह�ने देिखयो । अत: स�ु काठमाड� िज�ला अदालत 
तथा पनुरावेदन अदालतले �ितवादी िचतवुा भ�ने 
सरोज राईलाई अ.ब.ं१८८ नं.बमोिजम कैद वष� १२ 
ह�ने गरी �य� गरकेो राय �यायोिचत नै देिखदँा सदर 
भई िनज �ितवादी िचतवुा भ�ने सरोज राईलाई कैद 
वष� १२(बा�) ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल काि�क २ गते रोज ३ शभुम्.।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-००४३, ०२४९, 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार 
िव. सुकबहादुर प�रयारसमेत, िवजय गु�ङ िव. नेपाल 
सरकार

स�लाहबमोिजम नै छोरीलाई कामको 
लािग पठाएको भ�ने जाहेरवालाको बकप� रहेको 
स�दभ�मा पीिडतह�लाई पोखरामा लगी वे�याविृ�मा 
लगाउने कुरा यी �ितवादीह�लाई पिहले नै जानकारी 
िथयो भनी अनमुान गन� िम�नेसमेत देिखदैँन । घर 
स�लाहबमोिजम सदाशयता राखी काममा पठाइिदएको 
अव�था ��ततु घटनाको िसलिसलेवारबाट दिेखन 
आएको समेतका कारण �ितवादीह� सकुबहादरु 
प�रयार, रािधका प�रयार दज�, तलुमाया नेपालीले 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो अव�था 

पिु� ह�न नसकेकोले िनजह�लाई सफाइ िदने गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न नसिकने ।

पीिडतह�लाई िलन �ितवादी शशुीला 
ग�ुङको साथमा नै आए पिन पीिडतह�को िवरोध र 
इ�कारपिछ ियनै �ितवादी िवजय ग�ुङले गाउसँ�म 
पीिडतह�लाई प�ुयाइिदएको अव�थासमेत रहेको 
देिखएकोले िनजले वे�याविृ�मा लगाउनकै लािग 
पीिडतह�लाई िलई गएका िथए भनी ठोस �पमा 
भ�न सिकने अव�था नरहेको होटलको कारोबारमा 
यी �ितवादीको भ�दा िनजक� �ीमतीको संल�नता 
देिखएको र पीिडतह�को बकप�बाट वे�याविृ�मा 
लगाउने काय�मा यी �ितपादी िवजय ग�ुङको समेत 
सलं�नता िथयो भनी मा�न सिकने अव�था नरहेकोले 
िनज �ितवादी िवजय ग�ुङले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ।

पोखरा ि�थत होटलमा ४ िदन राखी 
�ितवादी शिुशला ग�ुङले वे�याविृ�मा  लगाउने काय� 
गरकेो �ाहकसगँ कोठामा जबज��ती पठाउने, िविभ�न 
औषधीह� खान िदने र �ाहकसगँ रकम असलु गन� 
काय� यी �ितवादी शिुशला ग�ुङले गन� गरकेो भनी 
पीिडतह� �वए�ले अदालतमा बकप� गदा� खलुाई 
िदएको देिख�छ । जाहेरवालाले पिन िनजले नै छोरीलाई 
होटलमा काम लगाउने नाउमँा िलएर गई वे�याविृ�मा 
लगाएको हो भनी बकप� ग�रिदएको अव�था छ । 
पीिडत स�ुतली िव.क. को �वा��य जाचँ �ितवेदनबाट 
िनजको क�याजाली खलेुको भ�नेसमेत देिखएको तथा 
बिुझएका �यि�ह�को बकप�समेतको सवदु �माणको 
आधारमा िनज �ितवादी शिुशला ग�ुङले पीिडत 
स�ुतली िव.क.लाई जबज��ती वे�याविृ�मा लगाएको 
भ�ने कसरु स�माण पिु� ह�न आउने ।

अतः उि�लिखत त�य �माणह�का 
आधारमा �ितवादी शिुशला ग�ुङलाई १० वष� कैद 
र �.५०,०००।– ज�रवाना भई पीिडत स�ुतली 
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िव.क.लाई �.२५,०००।- �ितपूित� भराई िदने 
ठहरकेो तथा �ितवादीह� सकुबहादरु प�रयार, 
रािधका प�रयार दज�, तलुमाया नेपाली र िवजय 
ग�ुङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरकेो ह�दँा 
�ितवादी िवजय ग�ुङसमेतलाई कसरुदार ठहराउने 
गरी भएको हदस�म पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०६८।१।६ को फैसला केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल पसु १७ गते रोज १ शभुम् । 

 § यसै लगाउका ०७१-CI-०६१६, साव�जिनक 
बाटो खुलाई घरको जग िदवाल हटाइ 
िखचोला मेटाइ चलाइ पाउँ, धम��� केवट िव. 
सुदामा केवट भएको म�ुामा पिन यसै अनसुार 
पैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०६४८, िनण�य दता� बदर 
साव�जिनक बाटो कायम, राम बेलास केवटसमेत िव. 
सुदामा केवट

अदालतमा म�ुा परी िवचाराधीन रहेको 
अव�थामा चलाइएको �ि�या र ग�रएको िनण�य 
सो म�ुालाई �भािवत पान� उ�े�यबाट भएको भ�ने 
सामा�य �पमै िवचार गनु�पन� देिख�छ । यसरी म�ुा 
च�दैको अव�थामा सोही िववािदत ज�गाको �े�फल 
संशोधन गन� गरी भएको िनण�यलाई कानूनसङ्गत 
मा�न नसिकने भएकोले नापी काया�लयबाट िक.नं. 
४ को बाटोको �े�फल सशंोधन गन� गरी भएको िमित 
२०६८।१।२६ को िनण�य र सो आधारमा भएको 
दता�समेत बदर ह�ने अव�था देिखन आउने ।

तसथ� नापी काया�लय, �प�देहीबाट िववािदत 
िक.नं. ४ को बाटोको �े�फल संशोधन गन� गरी भएको 
िमित २०६८।१।२६ को िनण�य र सो आधारमा भएको 
दता�समेत बदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 

बटुवलबाट भएको िमित २०७०।२।२२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल मंिसर २७ गते रोज २ शभुम्।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-WH-००५१, ब�दी��य�ीकरण, 
भूपे��बहादुर ब�नेत िव. िस�धुपा�चोक िज�ला 
अदालत, चौतारासमेत                                                                                                                     

�ितवादीलाई पटक पटक कैदी पजु� िददैँ 
र संशोधनको नाममा पनुः प�ाचार गरी कैदमा रा�न 
पाउने अिधकार तहिसलदार शा.अ.लाई कानूनले 
िदएको देिखदँनै । �यि�को वैयि�क �वत��ताको हक 
सव�प�र �थानमा रहेको ह��छ । हा�ो कानूनी �यव�थाको 
सम� अ�ययन गदा� पिन कानूनभ�दा मािथ कोही रहेको 
छैन । आफूलाई हक अिधकार नै नभएको िवषयमा 
पटक पटक यी िनवेदकको नाममा जारी भएको कैदी 
पजु� कानूनिवपरीत रहेको दिेखयो । य�तो िवषयमा 
आफूलाई नभएको अिधकारमा स�बि�धत िज�ला 
अदालतको इजलासबाट िलिखत िनकासा िलई 
तहिसलदारले प�ाचार गरकेो भ�ने �ा� िमिसलमा 
नदिेखदँा य�तो काय�लाई गैरकानूनी थुना मा�नपुन� ।

�यायकता�लाई िवधाियकाले �दान गरकेो 
�विववेक�य र तजिविज अिधकार तहिसलदार 
कम�चारीले �योग गरी िनजले च.नं. ६०५ िमित 
२०७३।५।२७ को कैदी पजु� संशोधन गरी प.स. 
२०७३।७४ च.नं. ८७८ म�ुा नं. २०७२-CR-०००९ 
ल.नं. ११४२ िमित २०७३।७।४ मा कैदी पजु� 
सशंोधन गरी पठाएको प� कानून अन�ुप नदेिखएको 
ह�दँा उ� प� उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको 
छ । ज�रवानाबापत ह�ने कैद सजाय िनधा�रणमा 
�याियक �विववेक�य अिधकारको �योग गन� पाउने 
गरी कानूनले नतोिकएको �यि� �याय �शासनका 
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तहिसलदार कम�चारीले उ� अिधकारको �योग ग�र 
ग�रएको कैदी पजु� संशोधनको काय�बाट िनवेदक 
भपेु��बहादरु ब�नेत गैरकानूनी�पमा थुनामा रहेको 
देिखदँा ��ततु िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�को 
नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल चै� १ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०४६०, 
०६९-CR-०५२७, कत��य �यान, कुमार माइला 
भ�ने िह�मतबहादुर �े�ी िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. मोहनबहादुर ख�ीसमेत

एकपटक एउटा कसरु लगाई एउटा सजायको 
मागदाबी िलई म�ुा दायर ग�रसकेपिछ उसै �यि�उपर 
उसै अपराधमा अक� कसरु लगाई अक�  सजायको 
दाबी िलई अक� म�ुा दायर गन� सिकने दिेखदँैन भनी 
�य� गरकेो तक� सगँ यो इजलास पूण� सहमत छ । 
मलुकु� ऐन, अ.बं. ८८ नं. छुटेका �ितवादी थ�न 
िम�ने �योजनका लािग बनेको कानून हो । कायम 
भईसकेको �ितवादीको अिभयोग प�रवत�न गन� बनेको 
कानून होइन । अिभयोजनकता�ले सही अनसु�धान 
नगरकेो कारणबाट वा बेिहसाब वा मरमोलािहजा गरकेो 
कारणबाट दोषीलाई उसको कसरुअनसुारको सजाय 
ह�न नस�ने ि�थित आएमा यस अदालतले दोषी �यि� 
�यसै नउि�कयोस भ�नका लािग �या�या�ारा निजर 
कायम गन� नस�ने होइन । तर ��ततु म�ुामा �ितवादी 
मोहनबहादरु ख�ी िव��को �यस �कारको कुनै �माण 
देिखंदैन । �ितवादी मोहनबहादरु ख�ीको अदालतको 
बयान िनजका दाज ु�ितवादी िह�मतबहादरु ख�ीलाई 

बचाई िदने उ�े�यबाट भएको त�यलाई पूरै िमिसल 
�माणले समथ�न गरकेो देिखने । 

�वयम् �ितवादी िह�मतबहादरु ख�ीले यस 
अदालत र पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन गदा� 
आफूले अ.ब.ं १८८ नं. को सिुवधा पाउन ु पन� भनी 
माग गरकेो समेतको त�यबाट �ितवादी मोहनबहादरु 
ख�ीको अदालतको बयान िब�कुलै बनावटी 
देिख�छ । जहासँ�म जाहेरवाला राम�साद दाहालले 
मतृकलाई मोहनबहादरु ख�ीले ब�चरोले हािन मारकेो 
भनी बकप� ग�रिदएको भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
िजिकर छ त�स�ब�धमा हेदा� िनजको बकप�को 
जवाफ ४ मा को को भई मारकेा ह�न थाहा भएन भनी 
उ�लेख भएको तथा जवाफ ७ मा गाउ ँघरमा ब�ुदा 
िह�मतबहादरु ख�ीले मारकेो नभई मोहनबहादरु ख�ीले 
मारकेो भ�नेस�म उ�लेख भएको �यहोरालाई िनिव�वाद 
�माणको सं�ा िदन िम�दनै । वारदातको िदन समयमा 
जाहेरवाला �वयम् ले वारदात देखे सनेुको अव�था छैन । 
जाहेरवालाको भनाई िब�कुल आनमुािनक र �ूत देिखने 

िमिसलका तमाम �माणबाट �ितवादीह� 
राम भ�डारी र इ��कुमार ख�ीको ��ततु वारदातमा 
कुनै िकिसमको पिन संल�नता रहेको नपाइएको ��ट 
ह�दँाह�दँ ै पिन िनजह�को हकमा भएको फैसलामा 
समेत िच� नबझुाई वादी नेपाल सरकारले पनुरावेदन 
गरकेो उि�कै दखुद ् ह�न पगेुको छ । आधारहीन 
पनुरावेदन िलएर आउदँा यस अदालतको काय�बोझ 
बढ्ने र �यायका यथाथ� आकां�ीह�ले समयमा सही 
�याय पाउन नस�ने कुरामा नेपाल सरकारले िवचार 
गनु�  आव�यक छ । मलुकु� ऐनको अ.बं. २०३ नं. मा 
झ�ुा पनुरावेदन गन�लाई सजायको �यव�था भएको 
�यो ठीकै िथयो भ�नेह�लाई वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदनले म�त प�ुयाएको देिख�छ । अतः �ितवादी 
मोहनबहादरु ख�ीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(१) 
नं. र �ितवादीह� राम भ�डारी र इ�� ख�ीलाई ऐ. को 
१७(३) नं.बमोिजम सजाय गरीपाउ ँभ�ने वादी नेपाल 
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सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
अब �ितवादी िह�मतबहादरु ख�ीको 

पनुरावेदन िजिकरमा िवचार गदा� मतृकले िनजलाई 
िदएको ऋण २/४ िदनमै िफता� गनु�पन� भनेको कारणबाट 
�रस उठी मतृकको टाउकोमा पटकपटक ब�चरोले 
हािन मारकेोमा यी �ितवादी मौकामा सािबत रहेका 
तथा पनुरावेदन अदालत, पाटनमा र यस अदालतमा 
पनुरावेदन गदा�समेत आफूलाई अ.बं. १८८ नं. को 
सिुवधा �दान ह�नपुन� भ�ने िजिकर िलएको कारण 
तथा �ितवादी मोहनबहादरुको अदालतको बयान 
बनावटी रहेको भ�ने कुरा मािथ उ�लेख भइसकेको 
अव�थासमेतबाट मतृकको टाउकोमा ब�चरोले 
पटकपटक �हार गरी मतृकको ह�या गरकेो भ�ने 
अिभयोगदाबी िनिव�वाद तवरबाट �मािणत भएको 
पाइयो । अतः अिभयोगदाबीबाट छुटकारा पाऊँ भ�ने 
यी �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

जहासँ�म मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम 
सिुवधा पाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर छ 
�यस स�ब�धमा हेदा� यी �ितवादीले ब�चरो ज�तो 
घातक हितयारले मतृकको टाउकोमा पटकपटक 
�हार गरी ह�या गरकेो तथा ह�यामा �य�ु ब�चरोलाई 
वारदात�थलभ�दा केही तल फालेको देिख�छ । सो 
गदा� आफू होसहवाशमा नरहेको भ�ने कुराको िजिकर 
िलई �यसको �माण �ितवादीले गजुान� सकेको 
देिखदँैन । र�सी सेवन गन� सबै मािनस र�सी सेवन 
गरकेो कारणबाट होस गमुाउन प�ुछन भ�न निम�ने । 

र�सी सेवन गरकेो ठाउबँाट यी �ितवादी 
आ�नो घरस�म िहडेँर आएको देिख�छ । यी �ितवादीले 
अ�यिधक र�सी सेवन गरकेो कारणबाट बाटोमा 
लरबराएको, बरबराएको, कराएको ज�तो असामा�य वा 
अिनयि��त �यवहार गरकेो देिखदैँन । मतृकले ऋणको 
पैसा चाडँो ितर भ�ने कारणले गदा� यी �ितवादीले  

उ�मादमा आएर म जे पिन गन� स�छु भ�ठानी 
अन�ुरदायी, �ुर र बीभ�स ह�या गरकेो �ितवादीको 
काय�लाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. उ�लेख भएको 
“भिवत�य” ले समेटने देिखदँैन । �यो भिवत�य भनेको 
य�तो भिवत�य हो जसमा �ितवादी कता� ह��छ तर 
िनयित वा समय वा मतृकको ि�याकलाप �ितवादीको 
कसरुको �ेरक ह�न प�ुछ । यसमा �यस िकिसमको 
कुनै बा� �ेरक त�वको िनणा�यक भूिमका देिखन 
आउदैँन । जानीजानी य�तो बीभ�स ह�या गन� 
�ितवादीलाई कानूनबमोिजम सजाय नगदा� 
द�डहीनताले �ो�साहन पाउने । 

मािथ िववेिचत आधार कारणह�समेतबाट  
�ितवादी िह�मतबहादरु ख�ीले मतृक कृ�ण�साद 
दाहाललाई टाउको समेतमा धा�रलो हितयार 
ब�चरो �हार गरी ह�या गरकेो पिु� ह�न आएकोले 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद, �ितवादी 
मोहनबहादरु ख�ीलाई सोही महलको १७(३) 
नं.बमोिजम  नौ मिहना कैद र �ितवादीह� इ��कुमार 
ख�ी र राम भ�डारीले सफाइ पाउने ठह�याएको स�ु 
दोलखा िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।२।२।३ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादी र �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल 
इित संवत् २०७२ साल माघ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CR-०३०१,  कत��य 
�यान, िमकु भ�ने सव�िजत िसंह िव. नेपाल सरकार

सरु�े� िसंह भ�ने �यि�को चेनगेटको 
तालाको साचँो रहेको स�दभ� ��ततु घटनामा 
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जोिडए पिन िनजलाई �ितवादी बनाइएको 
देिखदँैन । चेनगेटको साचो सरु�े�सगँ रहेको अव�थामा 
यी �ितवादीले चेनगेटको ताला खोली मािथ तलामा 
गएमा मा�नसमेत िम�ने अव�था रहने स�पि�को 
कुरा उठाई यी �ितवादी िमकु भ�ने सव�िजत िसहंले 
ध�काएको भने पिन �माणबाट सो कुरा पिु� भएको 
देिखंदैन र िमिसलमा कल िडटेलस�म रहेको छैन । 
घरमा नै आएर ध�काएको भए त�काल समाई �हरीमा 
बझुाउन के कारणले बाधा प�ुयो सो खलेुको देिखदैँन । 
घटनाको लामो समय प�चात िढलो गरी जाहेरी परकेो 
अव�था छ । मतृकको स�पि�मा यी �ितवादीको 
खासै सरोकार देिखएको छैन । मतृक र �ितवादी ब�ने 
ठाउ ँ नै छु�ाछु�ै दिेख�छ । मतृकलाई वारदात�थल 
वीरग�जमा सो िदन समयमा देखेको वा मतृकसगँ 
वारदात लगतै अिघ वादिववाद भएको वा वारदात 
पिछ वारदात�थलबाट भा�द ैगरकेो वा गोली पे�तोल 
यी �ितवादीको रहेको भिन पिु� भएको देिखदैँन । 
�य�तो ि�थितमा यी �ितवादीउपरको कसरु शंकारिहत 
तवरबाट पिु� भएको नदेिखने । 

तसथ� चेनको गेट र मोटरसाइकलको साचँो 
िलने �यि� सरु�े� िसंहउपर अिभयोग दाबी निलई यी 
�ितवादी िमकु भ�ने सव�िजत िसंहले मतृकलाई गोली 
हािन कत��य गरी मारकेो भ�ने िनिव�वाद र अकाट् य 
�माणको अभावमा कसरुदार ठह�याई िनजलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�बि�धत महलको १३(१) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु बारा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०६७।१०।२५ 
को फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी ग�रिदएको छ । 
�ितवादी िमकु भ�ने सव�जीत िसंहले सफाइ पाउने 
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७२-WO-०९१९, उ��ेषण / 
परमादेश, िव��साद पने� िव. लोक सेवा आयोग, 
अनामनगरसमेत

नेपाल सरकार म��ीप�रषदको िमित 
२०७१।१०।२९ को िनण�यको स�ब�धमा समा�य 
�शासन म��ालयले पररा�� म��ालयमा लेखेको िमित 
२०७१।१२।३ को प�अनसुार िनवेदक िव��साद 
पने� िवप�ी सूय�बहादरु थापाभ�दा १ िदन जे� 
ख�रदार भएको देिखएको तथा पररा�� म��ालय बढुवा 
सिमितको सिचवालयको गोरखाप�मा �कािशत िमित 
२०६४।११।१ को सूचनामा िनवेदक िव�व�साद पने� 
�म सं�या १४ मा र िवप�ी सूय�बहादरु थापा �म 
स�ंया १७ मा रहेको अव�थामा िनजह�को बढुवाको 
स�दभ�मा िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ७७ख. को उपिनयम (२) को ख�ड (क) र (ख) 
को �यव�था आकिष�त ह�ने । काननूको कुनै दफा वा 
न�बरमा �मब��पमा उ�लेख ग�रएका �ावधानह� 
म�ये पिहलो न�बरमा लेिखएको कुरा आकिष�त नह�ने 
भएपिछ मा� पिछ�लो न�बरमा लेिखएको �यव�था 
आकिष�त ह�ने भनी �प� उ�लेख भएको अव�थामा 
मािथ�लो न�बरमा भएको �ावधानलाई बेवा�ता 
गरी त�लो न�बरको �ावधानअनसुार कानूनको 
अप�या�या गरी एकलौटी�पमा ऐ. उपिनयम (२) को 
ख�ड (ग) बमोिजम उमेरको आधारमा जे�ता िनधा�रण 
गन� अिधकार िवप�ी लोक सेवा आयोगलाई छ भनी 
मा�न िम�ने दिेखएन । यसरी संिवधान र कानूनको 
�ावधानअनसुार गठन भएको िनकायले काम कारवाही 
गदा� मनोगत �पमा नगरी कानूनअन�ुप गनु�पन�मा 
मािथ उ�लेख भएबमोिजम कानूनी �ावधानको पालना 
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नगरी िवप�ी लोक सेवा आयोगबाट भएको िमित 
२०७३।१।९ को िनण�य कानूनस�मत मा�न निम�ने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारण एवम् कानूनी 
�यव�थाको आधारमा िवप�ी सूय�बहादरु थापालाई 
बढुवा गन� गरी लोक सेवा आयोगबाट िमित २०७३।१।९ 
मा भएको िनण�य िनवेदकको हकमा कानूनअन�ुप 
भएको नदेिखएकोले सो िनण�य र �यसपिछ �कािशत 
२०७३।१।१३ को सूचनालगायत यस िवषयमा भए 
गरकेा स�पूण� काम कारवाही उ��ेषणको आदेशले 
बदर गरी िदइएको छ । अब सूय�बहादरु थापाको नाम 
बढुवा सूचीबाट हटाई िनवेदक िव�व�साद पने�को 
नाम बढुवा सूचीमा समावेश गरी कानूनबमोिजम जे�ता 
कायम गरी बढुवा गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल चैत २२ गते रोज ३ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-CR-०९७६, ०७१-CR-०९७७, 
०७१-CR-०९७८, ०७१-CR-०९७९, ०७१-
CR-०९८० र ०७१-CR-०९८१, कत��य �यान, 
दलबहादुर पौडेल, िव. नेपाल सरकार, िटकाच�� 
काक� िव. नेपाल सरकार, ह�र अिधकारी िव. नेपाल 
सरकार, अजु�न खितवडा िव. नेपाल सरकार, नारायण 
दाहाल िव. नेपाल सरकार र �ेमबहादुर काक�समेत िव. 
नेपाल सरकार

�ितवादीह� अदालतमा कसरुमा इ�कार 
रहेपिन अिधकार�ा� अिधकारीसम� भने सबै 
�ितवादीह� वारदातमा संल�न रही मतृकलाई 
�लाि�कको पाइप, च�ुोको लौरा, बासँको भाटा र 
हात म�ुकाले कुटिपट गरकेो हौ ँभ�ने �यहोरा उ�लेख 
गरी गरकेो उ� बयान �यहोरा शव परी�ण �ितवेदन, 
रगत परी�ण तथा बम�लाल दाहालले ग�रिदएको 

घटना िववरण कागजबाट समिथ�त भई मतृकको लास 
जाचँ मचु�ुकामा उ�लेख भएको घा खतको �कृित 
कुटिपटकै कारणबाट भएको त�य �थािपत भएको ह�दँा 
अदालतसम� भएको �ितवादीह�को इ�कारी खि�डत 
भई अिधकार�ा� अिधकारीसम�को सािबती बयानको 
प�ुाई भएको दिेखदँा �ितवादीह� कसरुदार रहेनछन् 
भनी मा�न िम�ने अव�था देिखन नआउने । 

तसथ� �ितवादीह� ह�र अिधकारी, 
िटकाच�� काक�, अजु�न खितवडा, देवे�� अिधकारी 
र �ेमबहादरु काक�ले लात म�ुका, भाटा, लौरी, 
पाइपसमेतले मतृक शेरबहादरु दाहाललाई कुटिपट 
गरकेो पिु� भएकोले िनज �ितवादीह� ह�र अिधकारी, 
िटकाच�� काक�, अजु�न खितवडा, देवे�� अिधकारी 
र �ेम बहादरु काक�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम ज�मकैद, �ितवादी दल 
बहादरु पौडेललाई सोही महलको १३(४) नं.बमोिजम 
ज�मकैद र �ितवादी नारायण दाहालले �यान मान�को 
िनि�त वचन िदएको वा मान�मा संयोग पारी िदएको 
नदिेखएकोले िनजले बारदात �थलमा उपि�थत 
भई मतृकलाई कुटिपट बाधँ छादँ गदा� कुनै िवरोध 
वा अवरोध नगरी �यान मान�मा मतलबमा पसेको 
देिखदँा िनज �ितवादी नारायण दाहाललाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको १७(३) नं.बमोिजम ३ वष� कैद 
सजाय गन� गरी पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित 
२०७१।०८।०८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 

मतृकलाई मान�का लािग पूव�तयारी, 
षडय�� र योजना नबनाउनकुा साथै मतृकलाई 
�यान मानु�पन�स�मको पूव��रसइवीको अभाव भएको 
देिख�छ । वारदातमा जोिखमी हितयार �योग नभएको 
र त�कालैको िववाद पिछ उ�प�न अव�थाले गदा� 
�यान मान� मनसाय नभएपिन प�रब�धले �यान मन� 
गएको तथा वारदातको अव�था र प�रि�थितसमेतलाई 
िवचार गदा� �ितवादीह� ह�र अिधकारी, िटकाच�� 
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काक�, अजु�न खितवडा, देवे�� अिधकारी, �ेमबहादरु 
काक� र दलबहादरु पौडेललाई �यानस�ब�धी महलको 
१३ नं. को देहाय ३ र देहाय ४ बमोिजम हदसै�म 
सजाय गदा� �यायको रोहमा उपय�ु नभएकोले मलुकु� 
ऐन, अ.बं.को १८८ नं. बमोिजम जनही ५ वष� कैद 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नवीन कोइराला
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-CR-१००६ र ०७१-CR-१२७०, 
कत��य �यान, िव�णुबहादुर आलेमगर िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. रतन आलेमगर

�ितवादी िव�णबुहादरु आलेमगरको हकमा 
मािथ िववेिचत आधार �माणबाट मतृक अशोक 
आलेमगरलाई बि�सङ, लाठी तथा िचरान काठको 
टु�ासमेतले कुटिपट गरी सोही चोटका कारण म�ृय ु
भएको कुरामा िववाद देिखदँैन । बि�सङ, लाठी 
तथा िचरान काठको टु�ासमेतले कुटिपट गदा� 
मा�छे मन�स�छ भ�ने सामा�य �कृितको जानकारी 
�हारकता�लाई िथएन होला भ�न िम�दैन । �ितवादी 
िब�णबुहादरु आलेमगरले मतृकको टाउकोज�तो 
संवेदनशील अङ्गमा चोट �हार गरी सोही 
चोटका कारण म�ृय ु भएको त�यलाई यी �ितवादी 
िव�णबुहादरु आलेमगरले अ�यथा भ�न सकेको समेत 
पाइदँैन । �ितवादी िब�णबुहादरु आलेमगरले अनसु�धान 
अिधकारी तथा अदालतमा समेत आफू ए�लैले 
मतृकलाई कुटिपट गरकेो भनी बयान  गरकेो र सो 
कुराको समथ�न ��य�दश� च��बहादरु लािमछानेमगर 
तथा बीरबहादरु मगरको बकप�बाट समेत पिु� ह�न 
आएको देिखने । 

अतः मािथ �करणमा िववेिचत आधार 
�माणबाट यी �ितवादी िव�णबुहादरु आलेमगरले 
बि�सङ, लाठी तथा िचरान काठको टु�ासमेतले 
कुटिपट गरी घाइते भएको अशोक आलेमगरको सोही 
चोट पीरबाट म�ृय ुभएको त�य �थािपत भएको ह�दँा 
िनज �ितवादी िव�णबुहादरु आलेमगरलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. िवपरीत १३(३) 
नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरी धनकुटा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।४।२६ मा भएको 
फैसला सदर गन� पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
िमित २०७१।९।१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।

�ितवादी रतन आलेमगरले मतृक अशोक 
आलेमगरलाई हातम�ुकाले �हार गरकेो भ�ने 
स�ब�धमा हेदा� मतृकसगँ साथै जाने बीरबहादरु 
मगर र च��बहादरु लािमछानेमगरले अनसु�धान 
अिधकारीसम�को कागज र अदालतमा बकप� 
गदा�समेत मतृकलाई िव�णबुहादरु आलेमगरले कुटीकुटी 
मारकेा ह�न् र �ितवादी रतन आलेमगरले कुटिपट 
गरकेा होइनन् भनी बकप� गरकेो देिख�छ । �ितवादी 
िव�णबुहादरु आलेमगर र मतृक बीच कुटिपट भईरहदँा 
छुट्याउने उ�े�यले रतन आलेमगर गएकै कारणबाट 
िनजसमेत वारदातमा संल�न भएको भनी मा�न 
िम�ने देिखदँैन । �ितवादी िव�णबुहादरु आलेमगरले 
अदालतमा समेत आफू ए�लैले मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो भनी बयान गरकेो र सो कुराको ��य�दश� 
च��बहादरु लािमछानेमगर तथा बीरबहादरु मगरको 
बकप�बाट समेत पिु� ह�न आएको देिख�छ । िमिसल 
सलं�न �माणबाट मतृकलाई यी �ितवादीले कुटिपट 
गरकेो वा मारकेो वा मान�स�मको संयोग पारी िदएको 
भ�ने कुनै �माणले पिु� गरकेो दिेखदैँन । �ितवादी रतन 
आलेमगरले मतृकलाई कुटिपट गरकेो र �यान मान�मा 
मतलबमा पसेको ि�थितसमेत नदेिखने ।
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तसथ�, �ितवादी िव�णबुहादरु आलेमगरलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(३) 
नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र �ितवादी रतन 
आलेमगरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१७(३) नं.बमोिजम कैद वष� १ सजाय ह�ने ठह�याई 
धनकुटा िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।४।२६ मा 
भएको फैसला िनजको हकमा केही उ�टी ह�ने ठह�याई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाबाट िमित २०७१।९।१मा भएको 
फैसला िनज �ितवादी रतन आलेमगरको हकमा 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल 
क��यटुर: देवीमाया खितवडा 
इित संवत् २०७३ साल पसु २० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-CR-०२३७, लाग ु औषध (खैरो 
हेरोइन), गुडन महतो िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी गडुन महतोले अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम� कसरुमा सािबती रही बयान गर ेपिन 
अदालतमा बयान गदा� राजेश�साद भ�ने �यि�ले 
खेतमा हा�ने औषधी हो काठमाड�स�म परुाई िदन ुभनी 
�.२०००।– िदएकोले �याएको ह� ँभनी बयान गरकेोमा 
�हरीले आफँैले खैरो हेरोईन िब�� गन� भनी ख�रद गरी 
�याएको भनी बयान गराएको भ�ने कुरा �य� गरकेा 
छन् । �हरी�ारा तयार भएको र आफूले हेन�  स�ुन नपाएको 
भिनएको कागजमा के क�तो कारण वा प�रब�धले सही 
गनु�परकेो िथयो सो कुरा िनजले अदालतको बयानमा 
खलुाउन सकेका छैनन् । �ितवादीले �हरीमा भएको 
बयान आ�नो �वे�छापूव�कको बयान होइन भ�ने 
िजिकर िलई अदालतमा बयान गद�मा िनजको �य�तो 
इ�कारी बयान मा�का आधारमा िनजलाई िनद�ष मा�न 
निम�ने ।

�ितवादीले आफूलाई बयान गन� बा�य 
पा�रएको, ध�क� िदइएको वा अ�य के क�तो कारणले 
आरोिपत कसरु �वीकार गनु�परकेो भ�ने कुरा भ�न 
नसकेको ि�थितमा िनजले अनसु�धानको �ममा 
�य� गरकेो भनाइलाई �वे�छाको होइन भनी भ�न 
निम�ने भई अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
�वीकारोि�लाई िनजका िव�� �माणमा िलन िम�ने ।

�ितवादी गडुन महतोले आरोिपत कसरुमा 
अदालतमा बयान गदा� राजेश�साद भ�ने �यि�ले 
खेतमा हा�ने औषधी हो काठमाड�स�म परुाईिदन ुभनी 
�.२०००।– िदएकोले �याएको ह� ँभनी बयान गर ेतापिन 
अनसु�धान अिधकारीसम� वीरग�जमा राजेशकुमार 
भ�ने �यि�ले �.५०००।– िदउलँा काठमाड�स�म 
प�ुयाई ९८४१५४५६५९ नं. को मोबाइल वालालाई 
िदन ुभनेकोले �याएको भनी सािबत भई बयान गरकेा 
र सो सािबती बयान बरामदी मचु�ुका र �ितवादीका 
साथबाट बरामद भएको व�त ुलाग ुऔषध हेरोइन नै 
भएको भ�ने के��ीय �हरी िविध िव�ान �योगशालाको 
परी�ण �ितवेदनबाट देिखनकुो साथै यी �ितवादीले 
अदालतमा बयान गदा� राजेश�साद भ�ने �यि�ले 
खेतमा हा�ने औषिध हो काठमाड�स�म प�ुयाइिदन ु
भनी �. २,०००।– िदएकोले �याएको ह� ँभनी बयान 
गर े तापिन बरामद भएको लाग ु औषधको मा�ा हेदा� 
अ�यथा भ�न निम�नेसमेतका आधार �माणबाट 
�ितवादीले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ को ख�ड (घ) र  (च) बमोिजमको कसरु गरकेो 
देिखन आउने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी गडुन महतोले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ को ख�ड (छ) र (च) बमोिजमको 
कसरु गरकेो देिखन आएकोले बरामद भएको लाग ु
औषधको मा�ासमेतलाई �ि�टगत गरी सोही ऐनको 
दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम १०(दश) वष� कैद र 
�.१,००,०००।- (एक लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
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ठहरी स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भएको 
िमित २०६९।१२।२० को फैसला सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७१।२।१३ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७३ साल पसु २० गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७१-WO-०४४०, उ��ेषण / परमादशे, 
िसके���साद यादव िव. श�भु�साद राउतसमेत 

िनवेदक �ितवादी र िवप�ी श�भ ु राउत 
अिहर भ�ने श�भ�ुसाद राउत वादी भई लेनदेन म�ुा 
परी िवचाराधीन रहेकोले सोही म�ुाबाट िनवेदकले 
उठाएको ��नको िन�पण ह�ने अव�था रहेको 
पाइयो । यसरी िवचाराधीन म�ुाको औिच�यमा �वेश 
गरी �रट �े�ािधकारअ�तग�त �माण ब�ुने �ममा 
भएको आदेशउपर ह�त�ेप गनु�  उिचत र �रटस�ब�धी 
अवधारणाको अनकूुल ह�ने देिखदँनै । उ� लेनदेन म�ुामा 
बारा िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।१०।२० 
मा भएको आदशेानसुार उ� िववािदत भरपाइको 
पनुः जाचँ भई �ितवेदनसमेत �ा�त भई काया��वयन 
भइसकेको समेत देिखयो । सो �ितवेदन स�ब�धमा 
�रट �े�बाट िन�य�ल गन� निम�ने ।

��ततु िवषयमा िज�ला अदालतले 
आव�यक �माण बझुेर िनण�य गन� स�ने नै ह��छ । 
लेनदने म�ुा ठहरबेमोिजम ह�ने र िववािदत लेनदने म�ुा 
मातहत अदालतमा िवचाराधीन नै रहेको अव�थामा 
मािथ�लो अदालतबाट यसो वा �यसो गनु�  भ�न ु वा 
यो वा �यो �माण ब�ुन ुभनी िववािदत म�ुा हेन� स�म 
रहेको िज�ला अदालतलाई आ�नो अि�तम िनण�य 
सनुाउन ु अिघनै ह�त�ेप गररे आदेश गद� जाने हो 
भने स�बि�धत अदालतलाई कानूनले �दान गरकेो 
म�ुा मािमला हेरी अि�तम िनण�य गन� �े�ािधकारको 

औिच�यसमेत समा� ह�न जा�छ । बारा िज�ला 
अदालतबाट भएको िववािदत भरपाई पनुः परी�ण 
गन� आदेशलाई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट समेत 
�याियक परी�ण भइसकेको अव�था पिन दिेख�छ । 
के कुन िवषयमा जचँाउन पन� वा नपन� भ�ने स�ब�धमा 
मातहतका दईु तह अदालतबाट आदेश भइसकेको 
अव�थासमेत ��ततु �रट िनवेदनको िमिसलबाट 
देिखन आउने ।

तसथ�, बारा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।१०।२० मा उ� िववािदत भरपाईलाई पनुः 
जाचँ गराउन पठाउने गरी भएको आदेश सदर ह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७१।६।३० 
मा भएको आदेशमा कानूनको �िुट दिेखन नआएकोले 
बदर ग�ररहन परने । ��ततु �रट खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल 
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा (देिबना)
इित संवत् २०७३ साल पसु १७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७२-RC-०१५७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. बाबुकाजी �या�ी मगर

�ितवादीले घटनाको स�ब�धमा 
िसलिसलेवार�पले मतृकलाई आफूले कत��य गरी 
मारकेो �वीकार गरी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान ग�ररहेको अव�थामा केवल अदालतको 
इ�कारी बयानका आधारमा मा� िनज िनद�ष ह�न् 
भ�न िम�ने देिखएन । यी �ितवादीको अिधकार�ा�त 
अिधकारीसम�को बयान, मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदन, घटना�थल र लासजाचँ मचु�ुका, मौकामा 
बिुझएका मािनसह�को मौकाको बयानसमेतबाट 
समिथ�त भइरहेको देिखदँा िनजको उ� सािबती 
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लाई �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) बमोिजम 
�माणमा िलन िम�ने नै देिखदँा िमिसल संल�न �वत�� 
�माणह�बाट मतृक पिवमाया �याङ्मी मगरलाई यी नै 
�ितवादीले झ�ुडाई कत��य गरी मारकेो त�य पिु� ह�न 
आउने । 

मतृकलाई झ�ुडाएर मान� वारदातमा यी 
�ितवादी िवदरु भ�ने बाबकुाजी �याङ्मी मगरको 
मा� संल�नता रहेको भनी िनजले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयानको �ममा उ�लेख गरकेो र 
सो कुरा अ�य �माणह��ारा समेत पिु� भएको ह�दँा 
िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो स�ु पाचँथर िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसला अ�यथा 
देिखन नआउने ।

तसथ�, उि�लिखत त�य, कानून, िववेिचत 
आधार र कारणसमेतबाट �ितवादी िवदरु भ�ने 
बाबकुाजी �याङ्मी मगरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु पाचँथर िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको 
िमित २०७१।११।२६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ वैशाख ३१ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-CI-०१६७, अशं, 
िदपे�� बहादुर शाह िव. शैले�� शाहसमेत

पनुरावेदक पनुरावेदनप� िलई अदालत 
�वेश गदा� �याद स�ु भएको १ मिहनामा गएको 
देिख�छ । िनजको कानूनबमोिजम था�न पाउने 
�यादसमेत बाकँ� नै रहेको दिेख�छ । अक�तफ�  कोट� 

फ�को सिुवधा पाउ ँभनी िनवेदन िदएको िनवेदनउपर 
िमित २०६७।११।४ मा स�ु िमिसल मगाउने आदेश 
भएको िमित २०६८।२।३१ मा कोट� फ�को सिुवधा 
�दान गन� निम�ने भनी इजलासले आदशे गरकेो र सोही 
िमितमा रिज��ारबाट कोट�  फ� बझुाउने १५ िदनको 
समय िदएको देिखदँा अदालतको आ�नो आ�त�रक 
काम कारवाहीले करीव ४ मिहना समय िलएको देिखयो 
। तत् प�चात ७ िदनपिछ िमित २०६८।३।२३ मा कोट� 
फ� दािखल ग�रएको अव�था छ र पनुरावेदन प�समेत 
दता� भइसकेको ि�थित छ । सो अलावा पिन पनुरावेदन 
अदालतले समयमा कोट� फ� दाखेल नगरकेो भ�ने 
आधारमा पनुरावेदन खारजे गरकेो नदिेखई पनुरावेदन 
हद�यादिभ� दता� नभएको भ�ने आधारमा खारजे 
गरकेो देिखएकोमा पनुरावेदन प� न�कल सारी िलएको 
�यादिभ�ै दता� गन� �ितवादी आएको देिखएको छ । सो 
आधारले पिन हद�याद नघाई पनुरावेदन दता�  भएको 
भ�ने पनुरावेदन अदालतको फैसला �याियक देिखन 
आएन । यसरी अदालतको आ�त�रक काम कारवाहीमा 
ला�न गएको समयाविधलाई समेत म�ुाका प�को 
हद�यादको �पमा गणना ग�रने हो भने म�ुाका प��ित 
अ�याय ह�न जाने देिखदँा हद�यादको कारण देखाई 
पनुरावेदन खारजे गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला �िुटपूण� देिखन आउने । 

तसथ�, उपरो� मािथ िववेिचत आधार र 
कारणबाट यी पनुरावेदक िदपे�� बहादरु शाहसमेतको 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जमा दायर गरकेो 
पनुरावेदन हद�याद नाघी दायर ह�न आएको देिखएको 
भनी खारजे ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको िमित २०७०।४।२७ को फैसला �िुटपूण� 
देिखदँा बदर ग�रिदएको छ । अब िनजको पनुरावेदनउपर 
पनुः िनण�य गनु�  भनी तारखेमा रहेको म�ुाका प�लाई 
उ�च अदालत, तलुसीपरु, नेपालग�ज इजलासमा 
जान ुभनी तारखे तोक� िमिसल सोही अदालतमा पठाई 
िदने ।
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इजलास अिधकृत:- टेकनाथ गौतम
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४  शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसै अनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०७३-CI-०१६८, िलखत बदर, िदपे�� 
बहादुर शाह िव. शैले�� शाहसमेत

 § ०७३-CI-०१६९, िलखत बदर, 
िदपे��बहादुर शाह, िव. शैले�� शाहसमेत

 § ०७३-CI-०१७०, िलखत बदर, 
िदपे��बहादुर शाह, िव. शैले�� शाहसमेत

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-०५९८, कत��य 
�यान, िधरे���साद कण�, िव. नेपाल सरकार

�ितवादी आ�नी प�नीसिहत िमित 
२०६६।८।१५ गते होटलमा बसेको ऐ.को १६ गते 
िबहानदिेख फरार भएको भनी �यू कालीमाटी गे� 
हाउसमा काम गन� राजेश िघिमरे, िकशोर लईुटेलले 
ग�रिदएको मौकाको सनाखत कागज तथा बकप�, 
मौकामा बिुझएका घटना िववरण कागज गन� श�भ�ुसाद 
िघिमरसेमेतको बकप�बाट िनज �ितवादीकै कत��यबाट 
मतृक र�जकुुमारी कण�को म�ुय ुभएको पिु� भइरहेको 
र िनज �ितवादीले आफू िनद�ष रहेको तथा दवाबमा 
पारी बयान गराएको हो िक भ�नालाई उ� भनाई अ�य 
कुनै �वत�� �माणह�बाट पिु� गन� सकेको िमिसल 
संल�न �माणह�बाट नदेिखदँा िनजको सािबतीलाई 
अ�यथा भ�न िमलेन । यसरी आरोिपत कसरुमा इ�कार 
रही �वे�छािवपरीत दवाबमा भएको भ�ने िजिकरलाई 
�वत���पमा पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
�ितवादीको इ�कारी बयानको आधारमा मा� िनजलाई 
िनद�ष मा�न िम�ने नदिेखने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट �ितवादी िधर�े�लाल दास भ�ने 

िधर�े��साद कण�लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।०९।२३ 
को  फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल काि�क २५ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१०४८, 
जबरज�ती करणी, हाडनाता करणी, अजु�न ऋिषदेव 
िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले स�ु अदालतसम� गरकेो 
बयानमा समेत करणीको �यास मा� गरकेो वा करणी 
गन� नपाएको भनी भनेको वा �य�तो कुनै आधार 
देखाउन वा िजिकरस�म पिन िलन सकेको देिखदँैन । 
पीिडताले लेखाएको बयानका सबै कुरा ठीक हो मैले 
मादक पदाथ� सेवन गरी नसाको सरुमा ग�ती गरकेो 
ह�दँा अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय पाउन ुपन� हो 
भनी सजायको दाबीमा पूण�तः �वीकारोि� जनाएको 
अव�थामा पीिडतालाई वादीले अदालतमा �याई 
बकप� गराउन नसकेको कारणले मा� अिभयोग 
दाबीको कसरुबाट मैले सफाइ पाउन ु पछ�  भ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने 
अव�था नै देिखन नआउने ।

जबज��ती करणी ह�नको िनिम� �ीको 
योिनिभ� प�ुष जनेि��य पूण��पमा �वेश भएकै ह�नपुन�, 
�ीको क�याजाली �याितएको वा फाटेकै ह�नपुन� वा 
प�ुष वीय� योिनमा �खलन भई योिनको व�रप�र वीय� 
वा सो को दाग लागेकै ह�नपन� अिनवाय�तासमेत नरहेको 
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अव�थामा वीय� �खलनसिहत वा रिहत योिनको 
बा� भागिभ� आंिशक िलङ्ग �वेश गराउन ु मा� 
पिन कानूनी �योजनको िनि�त जबरज�ती करणीको 
कसरु ह�न पया�� ह�ने ह�दँा यी �ितवादीको आ�नै 
िनय��णमा रहेक� नाबािलग छोरीलाई करणी गन� 
काय�मा कोही कसैको अवरोध नरहेको र िनवा�ध�पमा 
करणी गदा�गद�का मौकामा करणीको पीडाबाट पीिडता 
म�यरातमा कराएको अव�थामा िछमेकका मािनसको 
उपि�थित भएको र सोहीअनसुार जाहेरी पन� आई 
यी �ितवादीले मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको १ नं. 
िवपरीतको कसरु गरकेो भ�ने दिेखदँा यी �ितवादीले 
जबज��ती करणी एवम् हाडनातामा करणीसमेतको 
कसरु वारदात गरकेो पिु� ह�ने ।

अत: मािथ िववेिचत त�य, �माण, 
कानूनसमेतबाट �ितवादी अजु�न ऋिषदेवलाई 
मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको महलको ३ (२) 
नं.बमोिजम १० (दश) वष� र हाडनाता करणी गन�को 
महलको १ नं.बमोिजम १० (दश) वष� कैदसमेत थप 
गरी ज�मा २० (बीस) वष� कैदको सजाय गरकेो र 
�ितवादीबाट पीिडताले �.२५,०००।– (प�चीस 
हजार) �ितपूित�समेत पाउने ठहरी स�ु झापा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट िमित २०७०।२।५ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर : उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६९-WO-११३५, उ��ेषण / 
�ितषेध, जेवरी क�वार िव. भूिमसुधार तथा �यव�था 

म��ालय, काठमाड�समेत
�ाकृितक �यायको िस�ा�त �यादै िवश�ु 

एवम् सव�मा�य (pure and universal) िस�ा�त 
हो । जसको कुनै पिन हालतमा उ�लङ्घन गन� 
िम�दैन । �जात��को मह�वपूण� अवधारणा भनेको 
नै कानूनको शासन (rule of law) हो । कानूनको 
शासनको मटुु भनेको नै �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
हो र यसको ��य� स�ब�ध समतामलुक �यायसगँ 
ह�ने । कुनै एक प�ले आफूलाई परकेो अ�यायका 
बारमेा िनवेदनमा उजरुी िद�छ भने सो िनवेदन वा 
उजरुीबाट नै एकतफ� �पमा �याियक िन�कष� िनका�न 
िम�दैन । सो िनवेदन वा उजरुीको िवषयमा अक� 
प�लाई पिन सूचना वा जानकारी िदई दवुै प�को 
कुरा सनुी िनजह�ले पेस गरकेा �माणको मू�याङ्कन 
गरी वा�तिवक�पमा �यायको ��याभूती गनु�पछ�  । 
सो नै �व�छ �याय ह�न स�छ जसबाट सनुवुाइको 
िस�ा�त (Theory of Hearing) को पालना पिन 
ह�ने । ��ततु �रट िनवेदनको स�दभ�मा हेदा� िनवेिदकाले 
ज�गा राजीनामा ग�र िलई आ�नो नाउमँा दािखल 
खारजे गराई ज�गा धनी दता� �माण पजुा�समेत �ा� 
गरकेो दिेख�छ । �य�तो �यि�लाई कुनै जानकारीस�म 
पिन निदई िनजको कुरासमेत नसनुी नापी िवभागबाट 
भएको िनण�य ��य� �पमा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको बिख�लापको िनण�य भई �य�तो िनण�य 
कायम रहन स�ने नदेिखदँा बदरयो�य दिेखयो । तसथ� 
नापी िवभागको िमित २०६९।१२।२५ को िनण�य 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल (शाखा अिधकृत)
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७२-CR-१९८४, �रसवत 
(��ाचार), शंकर�साद तमि�सना िव. नेपाल सरकार

एउटा रा��सेवकको लािग िनजको कानूनी 
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दािय�व इमा�दारीपूव�क बहन गनु�पन� र सेवा�ाहीलाई 
कानूनबमोिजम गनु�पन� काम यथासमयमा स�प�न 
गनु�पन� ह��छ । �ितवादीले गनु�पन� काम िनजले 
यथासमयमा नगरकेो र घसुको माग गरकेो ह�नाले 
उजरुवालाले अिधकार�ा� िनकायबाट नोटह� 
िलएर घसुबापत �ितवादीलाई िदएको देिख�छ । यी 
ि�याह� आरोिपत कसरुका लािग ग�रने अनसु�धान 
�ि�याका अङ्ग ह�न् र कानूनअनकूुल नै स�प�न 
भएकाले अिभयोजन प�को िनयत र अनसु�धान 
कारवाहीमा दिुषत मनसाय र कानूनी �िुटसमेत दिेखन 
नआएकोले �यसको आधारमा एकि�त �माणह� 
ओरोिपत कसरु �मािणत गन�का लािग �माणको �पमा 
�हणयो�य देिख�छन् । घसुको रकम रङ्गे हात प�ाउ 
परकेो, पनुरावेदक �ितवादीले भ�सार जाचँपास 
गन� �ममा उजरुवालासगँ घसु �रसवत् मागी िलएको 
अव�थामा �य�तो �रसवत् िलने रा��सेवक कम�चारी 
कानूनबमोिजम सजायको भागी ह�ने कुरामा कुनै िववाद 
नरहने । 

तसथ�, उि�लिखत बुदँा �माणसमेतको 
आधारमा िनज �ितवादी शकंर�साद ितमि�सनाले 
भ�सार जाचँपासस�ब�धी काम गदा� उजरुवाला 
अ�दलु अजीज अ�सारीसगँ �.१२,०००।- घसु 
�रसवत् िलएको र सो िलएको घसु �रसवत् िनजको 
साथबाट बरामदसमेत भएको ह�दँा सो काय� ��टाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(क) बमोिजम 
कसरुज�य रहेको देिखएको अव�थामा िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िनज �ितवादीलाई सोही ऐनको दफा 
३(१)(क) बमोिजम कसरुदार ठह�याई उ� ऐनको 
सोही दफा ३(१)(क) बमोिजम �.१२,०००।- (बा� 
हजार) ज�रवाना र १(एक) मिहना कैद गन� गरकेो िमित 
२०७२।०५।२३ को फैसला मनुािसब देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल 
इित संवत् २०७३ साल पसु १८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-WO-०५०४, उ��ेषण, 
िदिलपकुमार �े� िव. �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालय, िसंहदरवारसमेत                                                                                                                       

िनवेदक िदिलप कुमार �े�को कानून 
�यवसायी अिधव�ा �ी रामच�� पौडेलले �रट िनवेदन 
मागबमोिजम स�वा �यव�थापन भइसकेको भनी 
इजलाससम� छलफलको �ममा अनरुोध गनु�भएकोले 
��ततु �रट िनवेदनको  औिच�यता नदेिखदँा िवषयिभ� 
�वेश ग�ररहन ु परने । �रट िनवेदकको िनवेदन 
िजिकरबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� अव�था 
नदिेखदँा खारजे ह�ने ।   
इजलास अिधकृतः गीता �े�
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६९-CR-०४६२, ०६९-CR-
०६०१, ०६९-CR-०६८२ ठगी, नेपाल सरकार, 
िव. तेजबहादुर शाहीसमेत, माधवजंग शाह िव. नेपाल 
सरकार, बालकृ�ण शाह िव. नेपाल सरकार

स�ंथाको स�ंथापक अ�य� रही 
िनर�तर�पमा स�ंथाको अ�य�ता गद� आएका 
माधवजंग शाहले स�ंथाको �मखुको �पमा सं�थाले 
गरकेो स�पूण� काय�मा संल�नता रहदँै आएको देिख�छ । 
जनु कुरा सं�थाको िवधान, िनण�य पिु�तकालगायतका 
िमिसल सलं�न �माणह�बाट देिख�छ । बचतकता� 
जाहेरवालाह�को रकम सं�थामा ज�मा गराउने काय�, 
सकंिलत रकमको ऋण �वाह गन� काय� तथा सं�थामा 
ह�ने खच�लगायतका आिथ�क कारोबार र �यव�थापनका 
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लािग िनज म�ुय िज�मेवार भएको देिखदँा सं�थामाफ� त 
बचतकता� जाहेरवालाह�को रकम ठगी भएको पिु� 
भएको अव�थामा �ितवादी माधवजगं शाहको उ� 
ठगीको कसरुमा सलं�नता भएको नै देिखने ।

�ितवादी तेजबहादरु सं�थाको कोषा�य�को 
हैिसयतमा सं�थाको कोष तथा आिथ�क कारोबारमा 
��य� संल�न रहदैँ सं�था ब�द गन� िनण�य गदा�समेत 
िनजको अिविछ�न�पमा संल�नता रहदँै आएको 
देिख�छ । यस अव�थामा सं�थामाफ� त बचतकता� 
जाहेरवालाह�को रकम ठगी गरकेो कसरुमा िनजको 
समेत संल�नता रहेको दिेखने ।

�ितवादी बालकृ�ण च�द स�ंथा ब�द गन� 
िनण�य भएको िमितमा स�ंथामा आब� नभएको 
भए तापिन िनज सं�थाको �ब�ध स�चालक पदमा 
रहेको अविधमा भएको अिनयिमत काय�ह�समेत ठगी 
कसरुको अिभ�न अङ्ग भएको अव�थामा �ितवादी 
बालकृ�ण च�दको सं�थाबाट भएको ठगीको कसरुमा 
संल�नता रहेको िथएन भ�न िम�दैन । �ितवादी 
बालकृ�ण च�दको समेत ठगीको वारदातमा संल�नता 
रहेको नै दिेखने ।

�ितवादी धीर�े� च�द िमित २०६४।११।२४ 
देिख नै सं�थाको स�पक� मा नआएको कारणले िनजलाई 
सं�थाको सिचव पदबाट म�ु गरी िनजको �थानमा 
िवनी बहादरु शाहीलाई सिचव पदमा िनय�ु गरकेो 
�यहोरा सं�थाको िनण�य पिु�तकामा उ�लेख भएको 
देिख�छ । �यसैगरी अका� �ितवादी भीम�साद आचाय� 
सं�थाको सद�य रहेको भएतापनी बचतकता�ह�बाट 
रकम उठाउनेँ ऋण �वाह गन� तथा अ�य �कारको 
आिथ�क ि�याकलापह�मा कुनै �कारको सहभािगता 
पिु� ह�न सकेको अव�था छैन । यी दवुै �ितवादीह� 
धीर�े� च�द र भीम�साद आचाय�ले ठगी काय�मा क�तो 
�कारको भूिमका खेलेका िथए भ�ने कुरा िमिसल 
संल�न कुनै �माणबाट �प� ह�न सकेको छैन । यसरी यी 
�ितवादीह�ले कुन आिथ�क दािय�वअ�तग�त के क�तो 

भूिमका र िज�मेवारी पाउदँा के कसरी ठगी गर ेभ�ने 
त�य �प� नभएको अव�थामा िनज �ितवादीह�को 
ठगीको कसरुमा संल�नता िथयो भनी भ�न िम�ने 
अव�था नरहने ।

एक कम�चारीको हैिसयतमा बचतकता�ह�बाट 
रकम बझुी सं�थाको खातामा ज�मा गन�स�मको मा� 
िज�मेवारी रहेकोले बचत भएको रकम के कसरी 
प�रचालन गन� भ�ने अिधकार िनजमा रहेको भनी 
मा�न सिकँदैन । बचत भएको रकम प�रचालन तथा 
�योग गन� तथा सं�थाको गितिविधह�लाई िनय��ण 
र िनद�शन गन� स�ने हैिसयतमा नरहेक� िनज समीना 
च�दलाई स�ंथाले गरकेो ठगी काय�मा सलं�नता रहेको 
भनी मा�न निम�ने ।

अिभयोग प�मा �.४०,८४,४४४।- दाबी 
ग�रएको भए तापिन वचतकता� जाहेरवालाह�ले 
अदालतमा आई बकप� गरकेो र सं�थामा ज�मा 
गरकेो रकमका स�ब�धमा िमिसल संल�न िनजह�को 
पासबकुमा उि�लिखत रकम िभडाई हेदा� ज�मा 
�.१०,४८,३६६।- नै ह�न आउने देिख�छ । अिभयोग 
प�मा  कायम गरकेो िबगो ठिगने भिनएका �यि�ह�को 
बकप�बाट पिु� नभएस�म केवल अनसु�धानको 
�ममा उ�लेख भएकै  आधारमा िबगो कायम गन� 
कानूनत: िम�ने अव�था देिखदँनै । ठिगने देिखएका 
पीिडतले अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप�बाट 
पिु� भएको ठगी भएको िबगो रकम �.१०,४८,३६६।- 
नै कायम ह�ने देिखदँा सोही िबगोलाई ितनजनाबाट 
दामासाहीले ज�रवाना गरी सोही िबगो पीिडतलाई 
भराउने गरी पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

�ितवादीह� िधर�े� च�द, िभम�साद 
आचाय� र सिमना च�दको अिभयोग दाबीबमोिजम ठगी 
काय�मा संल�नता नरहेको देिखयो भने �ितवादीह� 
तेजबहादरु शाही, माधवजगं शाह र बालकृ�ण च�दले 
वचतकता�ह� जाहेरवालाह�को �.१०,४८,३६६।- 
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ठगी गरी आरोिपत कसरु गरकेो देिखदँा िनजह�लाई 
मलुकु� ऐन, ठगीको महलको ४ नं. बमोिजम ितन वष� 
कैद र िबगो �.१०,४८,३६६।- लाई ितनजनाबाट 
दामासाहीले ह�न आउने �.३,४९,४५५।३४ का 
दरले ज�रवाना ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
त�ुसीपरुको िमित २०६९।०३।२४ को फैसला िमलेकै 
ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मंिसर १४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०६८-CR-०८५३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. पदमी घत�

स�ु दाङ िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालत, त�ुसीपरुले गरकेो फैसलामा िल�नोमा 
चढ्दा ब�चा ज�मी जमीनमा ख�दा ठोि�कन गई 
म�ृय ु भएको भ�ने आधार िलइएको छ । �ितवादी 
पदमी घत�ले अदालतमा सोही िजिकर िलएको भए 
तापिन उ� िजिकर िव�ासयो�य र �वाभािवक रहेको 
देिखदँैन । घटनाको प�रि�थित हेदा� अवैध शारी�रक 
स�पक� को प�रणाम �व�प ब�चाको ज�म ह�न गएको 
कारणले सामािजक लोकलाजबाट ब�नको लािग 
मनसायपूव�क नै व�चाको �याहार नगरी �तनपानसमेत 
नगराई िशशकुो शरीरमा िविभ�न चोटपटक पयुा�एको 
कारणले ब�चाको म�ृय ु ह�न गएको देिख�छ । यस 
अव�थामा िनज �ितवादी पदमी घत�ले मलुकु� ऐन, 
�यास�ब�धी महलको १३(३) कसरु गरकेो ठहछ�  । सो 
ठहना�ले िनजलाई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ।

�ितवादी पदमी घत� आ�नो घरमा छोरा 
बहुारीसमेत भएक� एकल मिहला रहेक�, िनजको 
परप�ुषसगँ करणी स�पक�  भई सोबाट गभ� रहेको ह�दँा 
सामािजक लोकलाजबाट ब�नको लािग अवैध गभ�बाट 
ज�मेको िशशलुाई �काशमा न�याउने उ�े�यबाट 

�े�रत भई ��ततु घटना गरकेो देिख�छ । िवधाियकाले 
वारदातको �कृित र अव�थाको आधारमा �विववेक 
�योग गरी द�ड िनधा�रण गन� मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. को कानूनी �यव�था गरी �यायकता�लाई �याियक 
�विववेकको अिधकार �दान गरकेो छ । एक �ािमण 
मिहलाले सामािजक ला�छनाबाट ब�नको लािग अवैध 
शारी�रक स�पक� बाट रहन गएको गभ�बाट ज�मेको 
बालकको कत��य गरकेो अव�था छ । यस प�रि�थितमा 
�ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� देिखन 
आएकोले अ.बं.१८८नं. को �योग गरी सजायमा कमी 
गनु�  द�ड िनधा�रणको �चिलत �याियक प�ित अन�ुप 
�यायस�मत नै ह�ने देिखयो । तसथ� �ितवादी पदमी 
घत�लाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. 
बमोिजम १ वष� ६ मिहना कैद ह�ने ।

भिवत�यबाट ब�चाको म�ृय ुह�न गएको भनी 
�ितवादी पदमी घत�लाई �यानस�ब�धी महलको ५ नं 
को कसरुमा ऐ.ऐनको दफा ६(२) अनसुार सजाय गन� 
गरी भएको स�ु दाङ िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, त�ुसीपरुको 
िमित २०६८।१।२७ को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदिेखदँा आंिशक उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मंिसर १४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७१-CR-०८६१, वैदेिशक 
रोजगार, नेपाल सरकार िव. रामच�� अिधकारी 

�यायािधकरणमा उपि�थत भई बकप� 
ग�रिदने �यि�ले उनाउ �यि�का हकमा िनवेदन 
िजिकरमा उ�लेख गर े पिन सरोकारवाला �यि�ले 
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सो बार े िच�ता र चासो िलएको अव�था देिखदँनै । 
उपि�थत भई बकप� ग�रिदने जाहेरवाला आन�दवीर 
तामाङ र पीिडत दलबहादरु कँुवर बाहेकका अ�य �यि� 
�यायािधकरणबाट जारी भएका �यादिभ� उपि�थत नै 
नभई चपु लािग बसेको दिेख�छ । आ�नो हक िहतका 
बारमेा चासो निदने, दाबी निलने र �मािणत गन� नस�ने 
प�का िवषयमा अदालत �वयम् अ�सर भई अनमुानका 
भरमा िलखत छ र भएकै हो भ�न ुमा� पया�� नह�ने ह�दँा 
िनजह�को हकमा उ� िलखतबमोिजमको रकम िलने 
िदने कसरु भएको हो भिन सो िलखतलाई िनजह�का 
हकमा �माणमा िलन िमलेन । एउटै िलखत भए पिन 
फरक फरक �यहोरा र अव�था ह�दँा ठोस र यिु�य�ु 
�माणले प�्ुयाई नगरसे�म सो िलखतलाई अनमुानकै 
भरमा �माणमा िलई अ�मािणत त�यका आधारमा 
कसरुदार ठह�याई सजाय गनु�  �यायको रोहमा उपय�ु 
ह�ने नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत कानूनी �यव�था, त�य, 
आधार �माणबाट िनज �ितवादी रामच�� अिधकारीले 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को 
कसरु गरकेो देिखदँा सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम 
१।६।० (एक वष� छ मिहना) कैद र �.१,५०,०००।–
(एक लाख पचास हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित 
२०७०।८।१७ मा भएको फैसला मनािसब नै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��केशरी पोखरले
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
संवत् २०७३ साल माघ १९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६६-CI-०२३७, घर भ�काई 
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ, कृ�ण कुमारी सुवेदी 
िव. ह�रकृ�ण ढंुगेल 

वादीले दाबी गरकेो ज�गामा �ितवादीबाहेक 

अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिुझएका �यि�ले घर बनाइ 
भोग चलन गरकेोमा िनजह�ले �ितउ�र लगाइ वादी 
दाबीलाइ ख�डन गन� पाएको अव�था छैन । साथै 
�माण संकलनको �ममा न�सा मचु�ुकालगायतका 
�माणह�मा िनजह�लाई रोहबरमा राखी �माण 
सकंलन भएको अव�था नै रहेन । जसले ज�गा 
िखचोला गरकेो हो ती �यि�उपर दाबी िजिकर नभएको  
र �माण संकलनको �ममा िनजह�ले आ�नो भनाइ 
रा�ने ��ततु ह�ने अवसर नै पाएको  देिखदैँन । घरज�गा 
िखचोलाज�तो �कृितको म�ुामा ितरो भरो दता� 
राजीनामा ज�ता िलखत �माणह�को मह�व ह�ने र 
�य�ता अ.ब.ं १३९ नं. बमोिजम बिुझएका �यि�ह�ले 
आ�नो �माण सिव�तार ��ततु गन� मौकानै पाएको 
नह�ने ह�दँा  अ.बं.१३९ नं. बमोिजम बिुझएका �यि�को 
बारमेा यो म�ुाबाटै िनण�य गदा� �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तले िम�ने नदेिखएकोले दाबीिबना रामच�� �े� 
र भवुन कुमार जोशीको हकमा बो�न िम�ने नदेिखने ।

तसथ� न�सा मचु�ुकासमेतका �माणह�को 
आधारबाट स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६३।८।२७ मा भएको फैसला उ�टी गरी वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िमित २०६६।४।१९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भोजराज र�ेमी 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल फा�गणु १० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०६८-CR-०४२० र ०६८-CR-०७०५, 
कत��य �यान, मानबहादुर कुमाल िव. नेपाल सरकार 
र अजु�न कुमाल िव. नेपाल सरकार
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�ितवादीम�येका िशव�साद योगी, 
आशबहादरु कुमाल, यवुराज कुमालले अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयानमा यी पनुरावेदक �ितवादी 
मानबहादरुसमेतका �ितवादीह�ले कमल सनुारलाई 
घरबाट बािहर बोलाई कुटिपट गरकेो हो भनी उ�लेख 
गरकेो दिेख�छ । यसरी �ितवादी मानबहादरुको 
मौकाको सािबती बयानलाई जाहेरवालाको बकप� 
तथा अ�य �ितवादीह�को मौकाको बयानसमेतबाट 
पिु� भएको पाइ�छ । �ितवादी मानबहादरु कुमालले 
आफू वारदातको िदन र समयमा वारदात�थलमा 
नभई स�धीको घरमा गएको िथए ँभनी अ�य��थलमा 
रहेको िजिकर (Alibi) िलई कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो देिख�छ । उ� िजिकरका स�ब�धमा हेदा� �माण 
ऐन, २०३१ को दफा २७ को उपदफा (१) मा भएको 
कानूनी �यव�थाबमोिजम आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
वा छुट पाउनको लािग घटना�थलमा उपि�थत नभई 
अ�य� िथए ँभ�ने �ितवादीले आफू अ�य��थल रहेको 
पिु� गन� स�नपुद�छ । वारदात िदन र समयमा आफू 
अ�य� रहेको भ�ने पनुरावेदक �ितवादीले आ�नो 
भनाईलाई पिु� गन� कुनै ठोस त�यय�ु �माण पेस गन� 
सकेको छैन । अतः आफू िनद�ष रहेको भ�ने �ितवादी 
मानबहादरु कुमालको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

जाहेरवालीले अदालतमा आई बकप� गदा� 
अजु�नले समेत लौरोले कुटिपट गरकेो भने तापिन लास 
जाचँ मचु�ुका र पो�टमाट�म �रपोट�ले समथ�न गरकेो 
पाई ंदँैन भने जाहेरवाला ल�मी िव.क. ले जाहेरीमा 
उ�लेख गरकेा �यि� िव�ण ु भ�राईले बकप� गदा� 
�ितवादी अजु�न कुमाललाई दखेाएको पाईदंनै । यसरी 
यी पनुरावेदक �ितवादी अजु�न कुमालले कसरु गरकेो 
�मािणत ह�ने ठोस सबदु �माण वादी प�बाट ��ततु 
गन� सकेको देिखदँनै । यस अव�थामा आकिष�त 
ह�न नस�ने प�रि�थितज�य �माणको �योग गरी 
�ितवादी अजु�न कुमाललाई कसरुदार ठह�याएको 

स�ु नवलपरासी िज�ला अदालत, तथा पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको फैसलासगँ सहमत ह�न सिकएन । 
अतः �ितवादी अजु�न कुमाललाई ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित २०६८।२।२६ को फैसला िमलेको नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार �माणबाट पनुरावेदक 
�ितवादी मानबहादरु कुमाललाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. अनसुार ज�मकैद ह�ने ठह�याई 
स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६८।२।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादी मानबहादरु कुमालको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । अका� �ितवादी अजु�न कुमालले 
कसरु गरकेो �मािणत ह�ने ठोस सबदु �माण वादी प�बाट 
��ततु गन� सकेको नदेिखदँा िनजलाई ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई स�ु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०६८।२।२६ को फैसला निमली सो हदस�म 
उ�टी भई िनज �ितवादी अजु�न कुमालले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: िशवहरी पौड्याल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-१३१९ र ०७०-CR-१०३९, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. करण लािमछाने 
मगरसमेत र करण लािमछाने मगरसमेत िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीह� उपर िकटानी जाहेरी 
रहेको भएपिन �ितवादीह� उ�वल थापा, उ�म 
ख�ी, रामकुमार बढुाथोक�, लालबहादरु काक� र 
र�नबहादरु काक�ले मतृक कृ�णकुमार बढुाथोक�लाई 
कुटिपट गरकेा होइन� करण लािमछाने मगर र 



46

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, काित�क - १

रमेश तामाङले कुटिपट गरी घाइते बनाएका कारण 
िनजलाई उपचारको लािग अ�पताल लगेका ह� 
भनी बयान गरकेो र सो बयान �यहोरा पिु� ह�ने गरी 
रमेश तामाङ र करण लािमछाने मगरले मा� कुटिपट 
गरकेा ह�न् भनी ��य�दश� क�पना काक�ले मौकामा 
कागज गनु�का साथै अदालतमा बकप�समेत गरकेो 
देिखएको र �ितवादीह� करण लािमछाने मगर र 
रमेश तामाङले आफूह�ले त�काल उठेको �रस 
था�न नसक� िनज कृ�णकुमार बढुाथोक�लाई कुटिपट 
गरकेोमा सोही चोटका कारण िनजको म�ृय ु भएको 
भनी बयान गरबेाट घटना�थलमा उपि�थत भएपिन 
यी करण र रमेशबाहेकका अ�य �ितवादीह�को 
घटनामा सलं�नता छ भ�ने कुरा �मािणत ह�न सकेको 
नदेिखने । मतृक कृ�णकुमार बढुाथोक�सगँ यी �ितवादी 
करण लािमछाने मगर र रमेश तामाङको पूव� �रसइवी 
रहेको नदेिखएको र मतृक कृ�णकुमार बढुाथोक� र उ�म 
ख�ीका बीचमा भएको िववादका कारण �ितवादीह� 
करण र रमेश त�काल �रस उठी आवेशमा आई इ�ँा 
तथा लातम�ुकाले �हार गरी कुटिपट गरकेो र सोही 
चोट पीरले िनज कृ�णकुमार बढुाथोक�को म�ृय ुभएको 
देिखदँा �ितवादीह� च�ला भ�ने करण लािमछाने 
मगर र वाम भ�ने रमेश तामाङसमेतले पूव�योजना बनाई 
कृ�ण कुमारलाई कत��य गरी मारकेोले �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय ह�नपुन� र अ�य 
�ितवादीह�लाई समेत अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�नपुन� हो भ�ने पनुरावेदक । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीह� रमेश तामाङ र करण लािमछाने 
मगरले मतृक कृ�णकुमार बढुाथोक�ले उ�म ख�ीलाई 
खाते भनी गाली गरी झापडसमेत हानेको िवषयमा 
त�काल उठेको �रस था�न नसक� लात म�ुका र 
ई�ंाले समेत �हार गरकेोमा सोही चोटका कारण िनज 
कृ�ण कुमारको उपचारको �ममा म�ृय ुभएको हो भनी 

वारदात �वीकार गरी बयान गरकेो र मौकामा कागज 
गन� ��य�दश� क�पना काक�ले कृ�णकुमारलाई 
�ितवादीह� करण लािमछाने र रमेश तामाङले मा� 
कुटिपट गरकेो र अ�य �ितवादीह�ले कुटिपट गरकेा 
होइनन् भनी बकप�समेत गरकेो र िमिसल संल�न �माण 
कागजबाट यी �ितवादीह� करण लािमछाने मगर र 
रमेश तामाङले कुटिपट गरकेो र सोही चोटका कारण 
कृ�ण कुमार बढुाथोक�को म�ृय ु भएको देिखएकाले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक । 
�ितवादी च�ला भ�ने करण लािमछाने मगर र वाम 
भ�ने रमेश तामाङको पनुरावेदन िजिकरसगँ समेत 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत त�य एवम् आधार �माणबाट 
�ितवादीह� च�ला भ�ने करण लािमछाने मगर र बाम 
भ�ने रमेश तामाङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं.बमोिजम जनही १० वष� कैद ह�ने 
र अ�य �ितवादीह� उ�वल थापा, उ�म ख�ी, 
रामकुमार बढुाथोक�, लालबहादरु काक� र र�नबहादरु 
काक�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७०।५।४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ मा शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िमरा खड्का र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-०३९९, लटुिपट, रािज�� 
चौधरीसमेत िव. अरिव�द झा

�यि�वादी भई चलेको लटुिपट ज�तो 
म�ुामा सरकार वादी अ�य फौजदारी म�ुामा ज�तो 
वारदातको दसी �माण बरामद गरी �य�तो दसी 
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�माणबाट वारदात पिु� गन� सिकने �� नआउने ह�दँा 
य�तो �कृितको म�ुामा वारदात पिु� गन� िव�वसनीय 
आधार �य�तो घटनाको सा�ीले बकेका कुरालाई नै 
�हण गनु�पन� । �ितवादीका सा�ीले समेत उि�लिखत 
वारदातमा वादी दाबीबमोिजमका सामानह� लटुिपट 
गरी �ितवादीह�ले लगेका ह�न् भनी िकटानीसाथ 
बकप�मा लेखाइ िदएको देिख�छ । साथै स�ु िज�ला 
अदालतको आदेशले िमित २०६७।६।२ मा भई 
आएको सज�िमन मचु�ुकामा शेष सफ� आलम, शेख 
सरफुदीनसमेतका �यि�ह�ले वादी दाबीबमोिजम 
�ितवादीह�ले लटुिपट गरी लगेको त�यलाई पिु� गरी 
सज�मीन �यहोरा लेखाएको पाइ�छ । यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�ले लटुिपट गरकेोमा इ�कार रहे तापिन 
सो इ�कारीलाई पिु� ह�ने गरी सा�ी सबदु �माण 
पेस गन� सकेको अव�था िमिसल सलं�न �माण 
कागजातह�बाट नदेिखने ।

आफूले दाबीबमोिजम लटुिपट नगरकेो 
�माण यी पनुरावेदक �ितवादीबाट प�ुयाउन ु पन�मा 
िनजह�बाट आ�नो िनद�िषता पिु� ह�ने भरपद� सबदु 
पेस गरकेो दिेखन आएन । तसथ� वादी �ितवादीका 
सा�ीले वादी दाबीलाई समथ�न ह�ने गरी गरकेो 
बकप�, सज�िमनका मािनसह�ले समेत वादीदाबीलाई 
पिु� ह�ने गरी सज�मीन मचु�ुका लेखाइिदएबाट यी 
�ितवादीह�ले वादी दाबीबमोिजम लटुिपट गरकेो ठहर 
गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला िमलेकै 
देिखने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण 
र �माणसमेतबाट वादीको िफरादमा उ�लेख भएको 
िबगोम�ये �.३,०२,०००।- बराबरको धनमाल यी 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले लटुिपट गरी लगेको ठहरी 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, लटुिपटको ६. नं.बमोिजम 
ज�रवाना भई िनजह�बाट लटुिपटको िबगोसमेत 

भरी पाउने ठहरी रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।१०।२० मा भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०६९।३।२७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा यस अदालतबाट 
िमित २०७०।४।२९ मा भएको िन�सासगँ सहमत 
ह�न सिकएन । पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६९।३।२७ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २१ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७३-WO-०३७५, उ��ेषण / परमादेश, 
खुशीलाल साह िव. यातायात �यव�था िवभाग, 
मीनभवन काठमाड�

�रट िनवेदकको सेवा अविध एक वष�भ�दा 
कम नै  बाकँ� रहने अव�था देिखएको ह�दँा िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ३६(६) को 
कानूनी �यव�थाको प�र�े�यमा िनवेदकलाई स�वा 
ग�रएको �थानमा पठाउन ुसामािजक �यायका �ि�ले 
समेत उपय�ु नह�ने ह�दँा �रट िनवेदक खशुीलाल 
साहलाई िवप�ी यातायात �यव�था िवभागले िमित 
२०७३।०६।१३ मा �ी यातायात �यव�था काया�लय, 
वीरग�जबाट �ी यातायात �यव�था काया�लय, 
बटुवलमा स�वा गन� गरी गरकेो िनण�य र िवप�ी उ� 
िवभागको च.नं. ११९१ िमित २०७३।०६।१४ को 
प� उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी िदएको छ । अब 
�रट िनवेदक अिनवाय� अवकाश ह�ने अविध १ वष�भ�दा 
पिन कम समयाविध बाकँ� रहेको ह�नाले िनजले मागेको 
अव�थामा बाहेक िनज �रट िनवेदकलाई स�वा नगनु�  
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नगराउन ु भनी िवप�ी यातायात �यव�था िवभाग, 
िमनभवन काठमाड�का नाउमँा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल चैत १५ गते रोज ३ शभुम्। 

२
मा.�या. �ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६८-CI-११३७ र ०६८-CI-११३८, अशं 
चलन, ल�मी पोखरले िव. के���साद पोखरलेसमेत र 
�ानु पोखरले िव. ल�मी पोखरले 

वादी र �ितवादीह� अंिशयार भएको 
र वादी �ितवादीबीच नाता स�ब�धमा िववाद 
देिखदँैन । �ितवादी म�येका ने��साद पोखरले वादीका 
लो�ने के���साद पोखरले र मनमाया पोखरले ससरुा 
तथा सास,ु �ितवादी �ान ुपोखरले सौता तथा �ितवादी 
िनरज पोखरले सौतेनी छोरा भएको देिखन आयो । 
वादी �ितवादीह� एकासगोलका अिंशयारा भएको 
देिख�छ तर अंिशयारको हैिसयतले पाउन ु पन� अशं 
िलई पाइ सकेको अव�थासमेत नदेिखएको र �ितवादी 
प�ले वादीले अंश पाउने होइन भ�ने िजिकर िलएपिन 
अंश नपाउने पन� कानूनी तथा त�यगत आधार देखाई 
सो कुरालाई पिु� �मािणत ह�ने गरी �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २७(२) तथा २८ न. अनसुार �माण पेस गन� 
सकेको अव�था नदेिखदँा अंिशयारको हैिसयतले अशं 
िलई पाइसकेको नदेिखदँा एकासगोलको अंिशयारले 
अंश नपाउने भनी भ�न िम�ने नदेिखने ।  

एकासगोलका अिंशयारका नाममा रहेको 
स�पि� देिखएको र ब�डा नह�ने �कृितको स�पि� 
नभई ब�डा ला�ने स�पि� नै देिखन आएबाट उ� 
िक.नं. ३२१ र ३२२ का ज�गाह�बाट समेत 
पनुरावेदक वादी ल�मी पोखरलेले आ�नो िफराद 
दाबी अन�ुप अंश छुट् याई िलन पाउने नै देिखयो । 
सो हदस�म ब�डा नला�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन 

अदालत, इलामको िमित २०६८।३।२० को फैसला 
सो हदस�म केही उ�टी भई उपरो� िक.नं. ३२१ र 
३२२ का ज�गाह�मा ब�डा ला�ने । 

�ितवादीह�म�येका िनरज पोखरलेले िमित 
२०५८।६।२९ मा र.नं. ८१९ बाट मावलीतफ� को 
हजरुबवुा मान कुमार स�ुबाबाट �ा� गरकेो ज�गा ह�दँा 
ब�डा ला�ने होइन भने पिन, उ� ज�गाको मालपोत 
काया�लय, इलामबाट िमित २०५८।६।२९ मा र.नं. 
८१९ मा िदने मानकुमार स�ुबा र िलने िनरज पोखरले 
भएको िलखतमा िवषय “राजीनामा” भनी उ�लेख 
भएको दिेखन आयो । वा�तिवक ज�गाधनी रहेका 
�ितवादी िनरज पोखरलेले उ� मावली हजरुबबुाबाट 
राजीनामा �ा� गरकेो ज�गा ब�डा ला�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसलाउपर पनुरावेदन 
नगरी बसेका र एकासगोलका अिंशयारले राजीनामाबाट 
ख�रद गरकेो ज�गा िनजको िनजी आज�न पिु� गन� 
नसकेको अव�थामा सबै अंिशयार बीच ब�डा ला�ने 
नै ह��छ । य�तो अव�थामा पनुरावेदक �ितवादी �ान ु
पोखरलेले �ितवादी नीरज पोखरलेका नामका िक.नं. 
८५ ८६, ८९, ३, २३ र ७६ का ज�गा ब�डा ला�ने 
होइन, भनी िलएको िजिकर �यायोिचत नदेिखदँा 
िनजको सो िवषयको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 

अतः झापा िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।८।३० को फैसलामा केही उ�टी गरी �ितवादी 
िनरज पोखरलेका नाउकँो ज�गाबाट समेत ५ भागको १ 
भाग वादीले अंश पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट िमित २०६८।३।२० मा भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�ने िम�ने देिखएन् । तायदातीउपर कुनै 
�िति�या नजनाइएको ह�दँा िक.नं. ३२१  ३२२ का 
ज�गाबाट ब�डा नला�ने भनी िनण�य गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, इलामको फैसला सो हदस�म उ�टी भई 
िक.नं. ३२१ र िक.नं. ३२२ को ज�गासमेत ब�डा ला�ने 
ठहछ�  साथै  �ितवादी िनरज पोखरलेले मावली हजरु 
बवुाबाट राजीनामा गरी िलएको ज�गा ब�डा ला�ने ज�गा 
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होइनन् भ�ने पनुरावेदक �ितवादी �ान ु पोखरलेको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६९-CI-१२९८, अंश, सिफकुन िनसा 
जोलाहा अ�सारी िव. िलयाकत अली जोलाहसमेत 

स�ब�ध िव�छेद ह�नभ�दा अगावै वादीले 
यी पनुरावेदक �ितवादीसमेत उपर अशं म�ुा दायर 
गरबेाट वादी, �ितवादीह� बीचको नाता स�ब�धमा 
कुनै िववाद देिखएन । य�तो अव�थामा एकासगोलमा 
प�रवारका नाता िभ� अशंमा दाबी गन� नपाउने भ�ने 
ह�दँनै । स�ब�ध िव�छेद भएपिन पा�रवा�रक नाता कायम 
रिहरहेको अव�थामा अंश म�ुा परपेिछ यी पनुरावेदक 
सिफकुन िनसाको पित सरवर अिल जोलाहासगँ 
स�ब�ध िव�छेद भए पिन सो अगावै परकेो अशं म�ुामा 
सगोलको अिशयारका नाउमँा रहेको स�पि�मा  सबै 
अंिशयारह� कानूनअन�ुपको आ�नो अंश हकबाट 
िवमखु वा वि�चत ह�ने भ�ने कुरा कानूनस�मत ह�न 
स�दैन । तसथ� त�काल कायम रहेको नाताको कुरालाई 
पिछ भएका िमलाप�को आधारमा अिघ परकेो अशं 
म�ुाको सगोलका प�रवार िभ�को अंश हकलाई असर 
पान� नस�ने ।

दाइजोको रकमबाट ख�रद गरकेो ज�गा 
आ�ना बाबलुाई सा�ी राखेपिन अंश हकमा दाबी गन� 
स�ने अिंशयारलाई नै सा�ी राखेको देिखदैँन साथै 
यी पनुरावेदक �ितवादी सिफकुन िनसाले उ� ज�गा 
ख�रद गरकेो रकम दाइजोबापत �ा� रकम हो भनी कुनै 
अकाट् य �माण पेस दािखल गन� नसकेको अव�थामा 
िलखतमा दाइजो लेखेकै आधारमा दाइजो भनेर मा�न 
िम�ने देिखएन अतः नेपालग�ज नगरपािलका वडा 
नं. १० को िक.नं. ९६१ को ०-१-० र ऐ. वडा नं. ८ 

को बेलगितको ०-०-१८१/
२
 ज�गालाई िनजी आज�न 

र दाइजो ठहर गरी पाउ ँभ�ने पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ� िक.नं. ९६१ को ज�गा ब�डा ला�ने 
ठह�याएको स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सो हदस�म सदर गरी बेलगितको ०-०-१८१/

२
 

ज�गासमेतमा िनजी आज�न नठहन� गरी िनजले 
दाइजोको रकमबाट िकनेको भनेकै आधारमा मा� 
उ� ज�गा दाइजोको रकमबाट ख�रद भएको भनी 
भ�न िम�ने नदेिखदँा उ� ज�गासमेत यी पनुरावेदक 
�ितवादी सिफकुन िनसाको दाइजोको ठह�याई 
ब�डा नला�ने भनी स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सो हदस�म उ�टी गरी सबै ५ जना 
अंिशयारको अशंहक ला�ने भई िनजी आज�न र दाइजो 
नठहन� गरी पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट िमित 
२०६९।२।१४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-WO-००२६, 
उ��ेषण, िसमा अ�वाल िव. नेपाल ब�क िलिमटेड, 
इ��चोकसमेत

िमित २०६८।३।८ को गै� ब�िकङ स�पि� 
अ�तरगत घरज�गा िब�� गन� िसलब�दी बोलप� 
आ�ानस�ब�धी सूचनाको ६ नं. मा बोलप� �वीकृत गन� 
वा नगन�स�ब�धी स�पूण� अिधकार यस ब�कमा िनिहत 
रहनेछ भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । यस अव�थामा 
िनवेदकले सो शत�लाई पालना गन� म�जरु भई बोलप� 
पेस गरकेो मा�नपुन� ह��छ । िवप�ी ब�कले उ� सूचना 
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पूव� आ�ान गरकेो बोलप� सूचनामा िनवेदकले पेस 
गरकेो मू�यभ�दा बढी मू�यको बोलप� पेस भएको 
प�र�े�यमा िनवेदकले पेस गरकेो बोलप� अ�वीकृत 
भएको देिख�छ । बोलप� आ�ानकता�ले िब�� गन� 
लागेको स�पि�को बढीभ�दा बढी मू�यमा िब�� होस 
भ�ने चाहना रा�नलुाई अ�यथा भ�न सिकँदनै । तसथ� 
बोलप� आ�ानकता�को अिधकारमा यस अदालतले 
ह�त�ेप गनु�  जायज ह�ने नदेिखने ।

अतः िनवेदकले पेस गरकेो बोलप� अ�वीकृत 
भइसकेको देिखएको र सो को जानकारी िनवेदकलाई 
िदइसकेको देिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको बोलप� 
अ�वीकृत गन� िनण�य नगनु�  नगराउन ुभनी आदेश जारी 
गरी रहन ुपन� ि�थित रहेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: देिवमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-०८९२ र ०७१-
CR-०९५४, कत��य �यान र जबरज�ती चोरी, 
िखलनाथ सेढाईसमेत िव. नेपाल सरकार र नेपाल 
सरकार िव. िखलनाथ सेढाईसमेत 

�ितवादीह�ले मतृकलाई िनज ब�ने माछा 
पोखरीस�म छाड्न आएका र िनजह�ले मतृक िजयन 
चौधरीलाई कुटिपट गरकेो कुरा मतृकको शरीरको 
टाउको छातीलगायतका भागमा रहेका घाउचोटह�बाट 
देिखन आयो । यी �ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट 
गरकेा ह�न् भनी जाहेरी परकेो तथा सो जाहेरीलाई 
समथ�न गरी अदालतसम� उपि�थत भई जाहेरवाला 
धनराज चौधरीले बकप� गरकेो देिख�छ । मतृकको 
शरीरका िविभ�न भागह�मा एकभ�दा बढी चोटपटक 

लागेको देिखदँा यी �ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट 
गरकेा र सोही कुटिपटका कारणबाट मतृकको म�ृय ु
ह�न पगेुको कुरा िमिसल संल�न प�रि�थितज�य  
�माणह�बाट पिु� भएको पाइयो । य�तो ि�थितमा यी 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी गरकेो 
स�ु िचतवन िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला िमलेकै 
देिखन आउने ।

�ितवादीह�ले चोरी गरकेो कुरामा 
अनसु�धान अिधकारी तथा अदालतसम�को बयानमा 
इ�कारी भई बयान गरकेो देिख�छ । जाहेरवालाह�ले 
मतृकसगँ साथमा रहेको �.४७,०००।– र मतृकको 
�ीमतीले लगाएको ३ तोलाको िस�� चोरी लगेको भनी 
जाहेरीमा उ�लेख गर ेतापिन �ितवादीको साथमा के-
कित नगद �पैया ँिथयो भ�ने कुरा �प��पमा खलेुको 
देिखदँनै । मतृकका �ीमतीले ३ तोला सनुको िस�� 
लगाएको िथइन् र सो िस�� यी �ितवादीह�ले चोरी 
लगेका ह�न् भ�ने कुराको भरपद� �माण जाहेरवालाबाट 
पेस दािखला ह�न सकेको पाइदँैन । राित मचानमा 
स�ुन जादँा ितन तोलाको िस�� लगाई गयो होला भनी 
िव�वास गन� सिकएन य�तो ि�थितमा केवल जाहेरीमा 
जबज��ती चोरीको कुरा उ�लेख भएको आधारमा 
मा� यी �ितवादीह�लाई चोरीको अिभयोगमा पिन 
कसरुदार कायम गन� िम�ने देिखदँैन । शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउछँ भ�ने फौजदारी �यायशा�को 
मा�यता रहेको र �ितवादी कसरुमा इ�कार रहेको र 
िनजह�ले चोरीको कसरु गरकेो ह�न् भ�ने भरपद� र 
िव�वासनीय �माणको अभावमा िनजह�लाई चोरीको 
कसरुमा सफाइ िदने गरी भएको फैसलालाई अ�यथा 
भएको भ�न िम�ने देिखन नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादीह� गोकण� भ�ने िखलनाथ सेढाई र 
�रमबहादरु राईलाई चोरीतफ� को कसरुमा सफाइ िदने 
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र कत��य �यानको कसरुमा िनजह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) बमोिजम ज�मकैद ह�ने 
ठहछ�  । कैदको हकमा िवचार गदा� मतृक र �ितवादीह� 
सगैँबसी मादक पदाथ� सेवन गरकेो अव�था, 
मानु�पन�स�मको पवु�  �रसईवी पिन नदेिखएको, 
सांघाितक हितयारको �योग पिन नभएको, र�सी 
खाई भएको भनाभनमा घटना घटेको दिेखदँा भिवत�य 
हो िक भनी शङ्का गन� अव�थास�म दिेखएको र  
कसरुको �कृित, अपराध ह�दँाको अव�था, मतृक र 
�ितवादीह�बीचको स�ब�धसमेतलाई म�य नजर गरी 
यी �ितवादीह�लाई ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� 
जाने देिखई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ 
नं.बमोिजम १० वष� कैद ह�ने गरी राय लगाई भएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७१।७।४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय� 
क��यटुर: देवीमाया खितवडा (दिेबना)
इित संवत् २०७३ साल माघ २७ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CI-००८७, गैर 
नाग�रक मोही लगत क�ा, मकसुद िमयाँ िव. रािज�� 
राउत कुम�

�ितवादी लितफन खातनुका पित �व. वाली 
िमयालँाई �चिलत कानूनबमोिजम िववािदत ज�गाको 
मोही हक �ा� ह�न स�ने अव�थामा मा� िनजको 
म�ृयपु�चात् �ितवादीको नाउमँा मोही हक सरी आउने 
हो । िनजका पित �व. वाली िमयाकँो नाउमँा �चिलत 
कानूनबमोिजम मोही हक �ा� ह�न नस�ने अव�थामा 
यी पनुरावेदकमा िनज �व. पितको नाउकँो मोही हक 
सन� अव�था नै रहदैनँ । भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २५(५)(ख) को कानूनी �यव�थाले गैर 
नेपाली नाग�रकलाई मोही हक �ा� नह�ने �प� कानूनी 
�यव�था गरकेो र लितफन खातनुका पित �व. वाली 

िमया ँभारतीय रहे भएको दिेखएको यस अव�थामा �व. 
वाली िमयालँाई िववािदत ज�गाको मोही हक �ा� ह�ने 
अव�था नदेिखने ।

वादीले गैर नेपाली नाग�रकको मोही लगत 
क�ा गरी पाउन दाबी िलई उजरुी परी भूिम सधुार 
काया�लयबाट फैसला ह�दँाका अव�थास�म यी 
पनुरावेदकले नेपाली नाग�रकताको �माणप� �ा� 
गरकेो देिखदैँन । �चिलत कानूनले �व. वाली िमयालँाई 
मोही हक �ा� ह�न नस�ने देिखएकोले िनजको �ीमती 
लितफन खातनुले िनजको पित वाली िमयाकँो म�ृय ु
प�चात् िमित २०६३।११।१३ मा ज�मको आधारमा 
नेपाली नाग�रकताको �माणप� �ा� गरकेो आधारमा 
मा� �व. पित वाली िमयाकँो प�नी भएको नाताले यी 
पनुरावेदकले िववािदत ज�गाको मोही हक �ा� गन� 
स�ने नदेिखने । 

तसथ� �ितवादीका पित मोहीयानी हक �ा� 
भएको बेला भारतीय नाग�रक भएको पिु� ह�न आएकोले 
गैर नाग�रक मोही लगत क�ा ह�ने ठह�याई भूिम सधुार 
अिधकारीले गरकेो िनण�य सदर ह�ने भनी पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िमित २०६६।५।१५ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।           
इजलास अिधकृतः 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.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CR-०३५१, ��ाचार, 
च��बहादुर वली िव. नेपाल सरकार

��ाचारको कसरु िनर�तरको अपराध 
हो । न�कली �माणप� पेस गरी कोही �यि�ले 
नोकरीमा रह�छ भने सो कसरु सधै ँ नै कसरु ह��छ । 
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पनुरावेदक �ितवादी च��बहादरु वलीले आफूले सेवा 
�वेश गदा� पेस गरकेो कुरालाई �वीकार गरकेो उ� 
शैि�क यो�यताको �माणप� नै न�कली भएपिछ सो 
सेवाबाट अवकाश �ा� ग�रसकेको ह�दँा कसरुदार ठहर 
गन� िम�दनै भ�ने �यहोरा मनािसब पिन देिखदैँन । 
सोही सेवामा रहदँा िनजले सेवाबापतको आिथ�क लाभ 
मा� हैन सेवाबाट िनव�ृ भएपिछ तोिकएबमोिजमको 
सेवाबापतको सिुवधा वा लाभ �ा� ग�ररहने ह��छ । 
िनज �ितवादीले सेवा �वेश गदा�  पेस गरकेो शैि�क 
यो�यताको �माणप� न�कली वा झ�ुा देिखएपिछ 
िनजले अनसु�धानकै �ममा अवकाश�ा� ग�रसकेको 
ह�दँा गरकेो कसरुबाट छुट पाउनपुछ�  भ�न ु कानूनतः 
िम�ने नदिेखने । 

�ितवादीले पेस गरकेो िववािदत शैि�क 
यो�यताको �माणप�कै आधारमा �थायी सेवामा �वेश 
गरी िनविृ�भरणलगायत लाभ र सिुवधासमेत �ा� 
ग�ररहेको दिेखदँा भइसकेको र ग�रसकेको कसरुबाट 
छुटकारा िदन िम�ने नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था, 
आधार कारणबाट िनज �ितवादी च��बहादरु वलीले 
न�कली शैि�क यो�यताको �माणप� पेस गरी सािबक 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु 
गरकेो भनी सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम 
�.५००।– (पाचँ सय) ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७१।१२।२० 
मा भएको फैसला मनािसब नै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��केशरी पोखरले
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित सवंत् २०७३ साल फा�गणु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CR-०७४४, ��ाचार, 
नारायणबहादुर घत�मगर िव. नेपाल सरकार

�माणप� �मािणकरणबार े फरक फरक 

िववरण �ा�त भए पिन अनसु�धानका �ममा र 
पिछ अदालतमाफ� त ब�ुदासमेत तोिकएको शैि�क 
यो�यताको अिभलेख रा�ने िनकायले आिधका�रक 
तवरबाट बझुी लेखी आएको िववरणलाई अ�यथा ह�ने 
गरी �माण प�ुयाउन सकेको नदेिखदँा िनज पनुरावेदक 
�ितवादी नारायणबहादरु घत� मगरले िव.स. २०५२ 
सालमा सेवा �वेश गदा� पेस गरकेो उ� �माणप� झ�ुा 
भएको नै देिखने ।

झ�ुा शैि�क यो�यताका �माण प�बार े
�ितिनिध सभा, रा�य �यव�था सिमितले नापी िवभाग 
र अ�तग�त काय�रत रहेको ७२ जना कम�चारीह�को 
एकम�ुट�पमा छानिबन गरी यिकन गन� काय�का लािग 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगमा लेखी 
पठाइएकोस�म देिख�छ । सोबाहेक उ� छानिबन 
भएको �यहोरा बार े थप कारवाही भएको देिखदैँन । 
��टाचारज�य काय�का लािग अनसु�धान र अिभयोजन 
गन� िनि�चत पदािधकारी र िनकाय िकटान भएको 
अव�थामा अ�य सरोकारवाला िनकायले छानिबन 
गरकेो �यहोरालाई अनसु�धान सरहको मा�यता िदन ु
र सो िन�कष�लाई आिधका�रक र कानूनसङ्गत िनण�य 
मा�न ुउपय�ु पिन नह�ने ।

�ितवादी नारायणबहादरु घत� मगरले 
२०५२ सालमा सेवा �वेश गदा� नै िववािदत शैि�क 
यो�यताको �माणप� पेस गरकेो देिखयो । वत�मान 
नेपालको संिवधानको धारा २०(४) मा कुनै पिन 
�यि�लाई कसरु गदा�को अव�थामा �चिलत कानूनमा 
तोिकएबमोिजम मा� सजाय ग�रने ��याभूित िदएको 
अव�थामा िनजको काय�मा त�काल �चिलत ��टाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ नै लागू ह�ने ।

तसथ�, उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था, 
आधार कारणबाट यी �ितवादी नारायणबहादरु 
घत�मगरले झ�ुा एवम् न�कली शैि�क यो�यताको 
�माणप� पेस गरी सािबक ��टाचार िनवारण 
ऐन,२०१७ को दफा १२ को कसरु गरकेो ठह�याई 
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िनजलाई सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम 
�.५००।– (पाचँसय �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७२।०२।२६ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��केशरी पोखरले
क��यटुर: सिबना अिधकारी 
इित सवंत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३  शभुम् ।

३
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-CR-१३६९, ��ाचार, 
बिबता खनाल िव. नेपाल सरकार

अनसु�धानका �ममा िमित २०६९।०१।२० 
देिख िनल�बनमा रहेको र िमित २०६९।०१।०८ मा 
अनसु�धान अिधकृत िनय�ु भएको दवैु अव�थामा 
पिन मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�थाअन�ुप नै 
तोिकएको हद�याद २ वष�िभ�ै ��ततु म�ुा दायर भएको 
देिख�छ । अपराधको सूचना �ा� भएपिछ �यसको 
�ारि�भक वा अनौपचा�रक छानिबनलाई कानूनले 
िनिद�� गरकेो अनसु�धानका �पमा िलन निम�ने । 

िज�मेवार िनकाय वा पदािधकारीले �ा� 
सूचनाकै आधारमा गरकेो �ारि�भक छानिबनलाई 
आधार मानी हद�यादज�तो हक बेहक वा आपराधीकरण 
गन� वा नगन� िवषयको ��थान िव�द ुमा�दा �याय पन� 
अव�थाबाट  िवमखु ह�नपुन� ह�नस�छ । अिभयोग दाबी 
िलन ु नै पया��त नह�ने र सोको स�ुम िव�लेषण िबना 
�ि�या पूरा गन� नाममा उजरुी दायर गरकैे आधारमा 
कुनै �यि�लाई आपराधीसरह �यवहार ह�ने र दिेखने 
गरी कारवाही ह�नपुछ�  भ�न ुपिन �यायोिचत नह�ने ह�दँा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले �ारि�भक 
छानिबन पिछ कसरुदार भएको कुनै त�यय�ु �माणका 
आधारमा िव�ततृ कानूनी दायरामा �याउनका लािग 
अनसु�धान अिधकृत िनय�ु गरकेो ि�थितमा मा�ै 
अनसु�धान �ार�भ भएको मा�न ुनै मनािसब ह�ने ।

�ितवादी बिबता खनाललाई तोिकएका 

अनसु�धान अिधकृतबाहेकका अ�य पदािधकारीले 
िझकाउने, ब�ुने वा बयान िलनेलगायतका अनसु�धानका 
काय� भए गरकेो िथयो भ�ने िमिसल संल�न �माण र 
पनुरावेदक �ितवादीबाट समेत प�ुट्याई िदन सकेको 
पाइदँैन । िनज पनुरावेदक �ितवादी िव�� परेको उजरुी 
िनवेदनउपर िनज काय�रत सं�था, �माणप� जारी गन� र 
अिभलेख रा�ने िनकायबाट �ारि�भक जानकारी िलने 
बाहेक अनसु�धान �व�पनै िवशेष वा ��य� �भाब 
पन� िकिसमले काम कारवाही भएको भ�ने पिन देिखदँनै 
।��ाचार िनवारण ऐनको सम� �यव�थालाई हेदा�  कुनै 
उजरुी वा कसरु स�ब�धमा अनसु�धान गन� आव�यक 
देिखन आएमा पिहला अनसु�धान अिधकृत िनय�ु 
गनु�पन� गरी �यव�था भएको पाइ�छ । कुनै अपराध वा 
कसरु वा कसरुदारबार े�ारि�भक सूचना मा� सो �यि� 
िव�� अनसु�धान वा अिभयोजनको आधार नब�ने । 

अिभयोग दाबी िलइएको कानूनी �यव�था 
तफ�  हेदा� �ितवादीउपर सािबक ऐन, २०१७ को 
दफा १२ र �चिलत ��टाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को दफा १६ को उपदफा (१) अनसुारको कसरु 
कायम गरी दवैु ऐनको सजायको माग दाबी िलइएको 
देिख�छ । त�कािलन नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा २४(४) र �चिलत नेपालको 
सिंवधानको धारा २०(४) मा समेत कसरु ह�दँाका बखत 
�चलनमा रहेको कानूनबमोिजम सजाय ह�ने �यव�था 
गरकेो र �ितवादीले ��ततु िववािदत �माणप� रिेडयो 
�सार सेवा िवकास सिमित, रिेडयो नेपालमा िमित 
२०५२।१२।७मा नै पेस गरकेो देिखदँा ��ततु कसरुमा 
सािबक ��टाचार िनवारण ऐन, २०१७ नै आकिष�त 
ह�ने ।

तसथ� उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था, 
आधार र कारणबाट �ितवादी बिबता खनालले 
न�कली शैि�क यो�यताको �माणप� पेस गरी सािबक 
��टाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को 
कसरु गरकेो ठहरकेाले िनजलाई सोही ऐनको दफा 
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१२ र २९(२) बमोिजम �.५००।- (पाचँ सय �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने भनी िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित 
२०७१।६।१ मा भएको फैसला मनािसब नै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे�� केशरी पोखरले
क��यटुर: सिबना अिधकारी 
इित संवत् २०७३ साल फागनु २४ गते रोज ३  शभुम् ।

इजलास न.ं १८

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CI-१०८३, ज�गा िखचोला घर 
उठाई चलन, राम�साद चौधरीसमेत िव. च�दर देवी 
चौधरीसमेत 

वादी दाबीको िक.नं. ८७ को ज�गामा 
�ितवादीह�ले िमित २०३९ साल दिेख घर बनाई 
बसोबास गरी आएको भनी �ितउ�र िफराए तापिन 
सो घर ज�गा कानूनबमोिजम वादीका िपताबाट 
हक ह�ता�तरण गरी िलएको वा राजीनामा िलखत 
रिज��ेसन पा�रत गराउन �य�न गरकेोलगायतका कुनै 
�माण �ितवादीबाट पेस ह�न आएको नदेिखदँा िववािदत 
ज�गा वादीको नाम दता� रहेको र वैधािनक �पमा 
वादीको हक टुिटसकेको अव�था िव�मान नरहेको 
भ�ने कुरामा िववाद देिखएन । वादीको उ� िक.नं. ८७ 
को ०-२-० ज�गामा �ितवादीह�ले ६ वटा घर २०३९ 
सालदेिख नै िनमा�ण ग�र बसोबास गरी आएका छ� भने 
पिन अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुकाबाट उ� 
ज�गाको पि�मप�ीबाट ज�मा ८ थान घरह� िनमा�ण 
भएको देिखएको ह�दँा �ितवादीको भनाइह� पूण��पमा 
िव�ासनीय र �माणय�ु दिेखन आउदैँन । यसैबाट 
पिन वादीको ज�गामा �ितवादीह�ले क�जा िखचोला 
गरकेो रहेछन् भ�ने कुरामा पिन िववाद नदेिखने । 

वादीले िफराद प�मा िक.नं. ८७ को ०-२-० 

ज�गाको पि�मप�ी बाट ०-०-१० ज�गा �ितवादीह�ले 
िमची घर बनाएको भनी दाबी िलएको देिख�छ भने 
�ितवादीका सा�ीह�ले अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा� िक.नं. ८७ को ०-२-० ज�गाको पि�म 
प�ीबाट ०-०-१० ज�गामा �ितवादीह�ले २०३९ 
सालमा घर िनमा�ण गरी बसी आएको भनी बकप� 
गरकेो देिख�छ तर अदालतबाट भई आएको न�सा 
मचु�ुका हेदा� न.नं. २ मा ४ वटा र न.नं. ३ मा ४ वटा 
घरह� रहेको दिेख�छ । उ� घर र घरले चच�को न.नं. 
२ र ३ को घर ज�गाको �े�फल न�सा मचु�ुकाबाट 
०-१-५.३४ दिेख�छ । यसरी हेदा� वादी दाबी र 
�ितवादीका सा�ीह�को भनाई भ�दा बढी ज�गामा 
�ितवादीह�ले िजिकर िलएको ६ थानभ�दा बढी घर 
०-०-१० भ�दा बढी ज�गामा बनाएको देिखयो । यिद 
०-०-१० ज�गामा ६ थान मा� घर बनाएको देिखएको 
भए �ितवादीको िजिकर र �माणबाट िनजले २०३९ 
सालमै वादीह�को सहमित म�जरुीमा घर िनमा�ण 
गराएको भ�ने कुरा पिु� ह�न स�ने अव�था ह���यो 
तर न�साबाट दाबीको ज�गाभ�दा बढी अथा�त स�पूण� 
ज�गाको आधाभ�दा बढी ज�गामा घर िनमा�ण गरकेो 
र घरको सं�या पिन बढी देिखन आएको ि�थितमा 
�ितवादीह�ले वादीको ज�गामा २०३९ सालमा मा� 
घर नबनाई �मशः िभ�द ैघर बनाउदैँ गरकेो रहेनछन् 
भ�न सिकने अव�था नदेिखने । 

स�पूण� ज�गा वादीह�कै नाउ ँदता�मा रहेको 
अव�थामा केही ज�गामा २०३९ सालमै घर िनमा�ण 
गरी बसेको िमिसल �माणबाट देिखयो । सो सबै घर 
भ�काई पाउ ँभनी नालेस गन� घर बनाउनेको महलको 
११ नं. बमोिजम घर तयार भएको िमितले १ वष�िभ� 
नािलस गनु�पन� ह��छ । वादीले उ� समयाविध िभ� 
नािलस िदएको पिन देिखदँैन । तर �ितवादीह�ले 
केही घर पिछ बनाएको भ�ने घरको अव�था र ज�गाको 
�े�फल ०-०-१० मा� �ितवादीह�लाई भोगको लािग 
िदएको िदएको भ�ने िफराद दाबी, �ितउ�र िजिकर 
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र �माणबाट पिु� ह�न आएको र न�सा मचु�ुकाबाट 
देिखन आएको ह�दँा न.नं. २ को क, ख, ग का घरह� 
�ितवादीले िफराद िमितको सेरोफेरोमा नै बनाएको 
भ�ने र बाकँ� घरह� �ितवादीले २०३९ सालको 
हाराहारी मै िनमा�ण गरकेो भ�ने देिखन आउने ।

तसथ�, वादी दाबीको िक.नं. ८७ को ०-२-० 
ज�गा वादीको नाउकँो ज�गा भ�ने िववाद नभएको र 
�ितवादीले न.नं. २ को क, ख, ग बाहेकका घरह� 
िफराद दाबी भ�दा धेर ै अिघदिेख घर बनाई बसेको 
देिखएको अव�थामा घर बनाउनेको ११ नं. को 
हद�याद नघाई िफराद परकेो दिेख�छ । िक.नं. ८७ 
वादीको नाममा दता� रहेकोमा िववाद नभएकोले 
न�सा मचु�ुकाबाट दिेखएका न.नं. २ को क, ख, ग 
३ थान घरह� पिछ बनाएको आधारमा ती घरह� 
हटाई वादीलाई चलन चलाई िदने भ�ने पनुरावेदन 
अदालतको फैसलामा �िुट देिखन नआउने ।

तसथ�, वादी दाबीको  िववािदत िक.नं. 
८७ को ज�गामा वादीको हक �वािम�व कायम ह�ने 
�वीकार गरी न.नं. २ मा रहेको क, ख, ग मा रहेको 
३ थान घरह� हटाई वादीलाई चलनसमेत चलाई 
िदने ठहरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित 
२०७१।१०।२६ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६८-CI-०६३७, िनषेधा�ा, 
च�दर देवी चौधरीसमेत िव. इकाइसलाल 
चौधरीसमेत भएको म�ुामा पिन यसै अनसुार 
फैसला भएके छन् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CR-०७३७, ब�दी��य�ीकरण, 
रामगोिब�द चौधरी िव. िज�ला �हरी काया�लय, 

क�चनपुरसमेत 
िनवेदकको भनाइमा आफू रामगोिव�द चौधरी 

भएको र सोही नाममा नाग�रकतासमेत िलएकोबाट 
कैद ठेिकएको गोिव�द चौधरी आफू नरहेको भ�ने 
देिख�छ । िमिसल संल�न �माण हेदा� गोिव�द चौधरीको 
अंश स�पि� रो�का रा�न ुपन� भई क�चनपरु िज�ला 
अदालतको डोरले िनजको बसोबास �थल गई गाउ ँ
िवकास सिमितका सिचवसमेतको रोहबरमा िनजको 
स�पि� रो�का ग�रएको िमित २०६२।९।८ को 
मचु�ुका िमिसल सलं�न रहेको दिेख�छ । उ� स�पि� 
रो�काको िवषयमा पिन िनवेदकले िववाद उठाएको वा 
अ�य �यि�को अशं स�पि� रो�का ह�नपुन�मा गोिव�द 
चौधरीको नाममा तामेल भएको �याद स�ब�धमा समेत 
िनजको घर दैलोमा टासँ भएको भ�ने देिखएको र उ� 
�याद टासँ मचु�ुका बेरीतको भएको भनी मलुकु� ऐन, 
अ.बं. २०५ नं. बमोिजम दाबी िलएको पिन नदेिखने ।

आफँैले दायर गरको ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदनमा समेत आ�नो ठेगाना दखेतभूली गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. ९ रहेको भ�ने उ�लेख भएको 
र ियनै िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस गरकेो देखतभूली 
गाउ ँ िवकास सिमितको काया�लयका सिचवबाट 
िमित २०६९।८।२२ को जो जससगँ स�बि�धत छ 
भनी लेिखएको िसफा�रस प�को �यहोरा हेदा� िमित 
२०४६।२।२९ मा रामगोिव�द चौधरीका नाममा जारी 
भएको नाग�रकता �माणप�मा उि�लिखत �यि�लाई 
नै घरायसी (छोटकरी) बोलचालमा गोिव�द चौधरी 
भनी बोलाइ��यो भनी �मािणत ग�रिदएको देिख�छ । 
उ� िमित २०६९।८।२२ को गाउ ँिवकास सिमितको 
प�लाई िनवेदकले कुनै स�म िनकायसम� चनुौती 
िदएको समेत देिखएन । यस अव�थामा िनवेदकको 
िजिकरबमोिजम �रट जारी ह�नपुन� अव�था देिखन 
नआउने ।

अतः पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट 
िमित २०६९।९।१ मा �रट िनवेदन खारजे गन� 
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गरी भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः तेजबहादरु खड्का
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभुम् ।

एकल इजलास

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७३-WO-०७१३, 
उ��ेषण / परमादशे, मेघराज ल�साल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

स�बि�धत िनकायह�ले मापद�डअन�ुप 
िनमा�ण भए नभएको स�ब�धमा तत् तत् िनकायह�ले 
अनगुमन गनु�पन� ती िनकायह�को कानूनी कत��य हो । 
ती िनकायह�ले के कुन �थानमा के क�ता �कृित एवम् 
�योजनका भवन बनाउन िदनेबार ेआव�य�ा अनसुार 
�चिलत कानूनको अधीनमा रही मापद�ड इ�यािद 

बनाउन स�ने र ती मापद�डह�को पालना भएको 
छ छैन भ�ने स�ब�धमा अनगुमन गन� स�ने नै ह��छ । 
िनवेदकबाट पेस भएको काठमाड� महानगरपािलकाको 
प�बाट स�बि�धत िनकायले कारवाही चलाएको �� 
देिखइरहेको छ । िनवेदकको िनवेदन �यहोरा हेदा� िवप�ी 
बनाईएका सरकारी िनकायह�बाट कारवाही चलाउने 
िवषयमा आव�यक कारवाही गन� स�ने नै देिखदँा तथा 
िनवेदकले समेत सचेत नाग�रकको हैिसयतले समेत 
तत् तत् िनकायह�बाट भएका कारवाहीको सूचना 
िलन स�ने नै ह�दँा त�काल �रट �े�बाट ह�त�ेप गनु�  
उिचत नदेिखएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी 
गनु�पन� अव�था देिखएन । अतः ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माघ  ५ गते रोज ४ शभुम् ।


