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नेपाल कानून पि का
मा कािशत भएका फै सलाह (२०१५ सालदेिख
हालस म)
हेन, पढ्न तथा सरु ि त गन

www.nkp.gov.np
मा जानहु ोला ।
खो ने त रका
सव थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप ात् गृहपृ मा देिखने श दबाट फैसला खो नहु ोस् भ ने
थानमा आफूले खो न चाहेअनस
। यसबाट
ु ारको कुनै श द नेपाली यिु नकोड फ टमा टाइप गनहोस्
ु
खोजेअनस
ु ारको फै सला ा गन नसके मा वेबसाइटको दो ो शीषकमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ न
िकिसमले फै सला खो न सिकनेछ । यस अित र नेकाप येक वष र हा ो बारेमा समेत हेन स नहु नेछ ।

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानुसार गनुपनछः
सअ बुलिे टन, २०७..., ... .... – १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलिे टन, २०७८, साउन – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पि का र सव च अदालत बुलेिटन" को "वािषक ाहक" ब न चाहनेका
लािग २०७६ वैशाख अङ् कदेिख वािषक ाहक ब न पाउने गरी स पादन तथा काशन
सिमितले िनणय गरेको हँदा स बि धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना काशन ग रएको
छ।
सिमितको िनणयानस
ु ार मू य समायोजन भई नेपाल काननू पि का .७५ र सव च
अदालत बुलेिटन ित अङ् क .४० कायम ग रएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइ छ ।

सव च अदालतबाट २०७५ सालमा कािशत नेपाल कानून पि का
अित र ाङ् क २०७१ सीिमत मा ामा रहेकाले आ नो ित सरु ि त गन स बि धत
सबैको लािग जानकारी गराइ छ ।
ने.का.प.को अित र ाङ् क २०७२ र २०७३ मश: काशन हदँ ै गरेको पिन
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव च अदालतबाट नेपाल कानून पि का
संवैधािनक इजलास ख डको छु ै काशन भएको जानकारी गराउन चाह छ । यस
वष वातावरणसँग स बि धत फैसलाह को सङ् गालो, २०७६ पिन काशन
भएकाले आ नो ित बेलैमा सरु ि त गन स बि धत सबैको लािग अनरु ोध छ ।
मू य .४०।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - १
िनणयमा वडा नं. ६ मा गा.िव.स. भवन िनमाण गन
उ लेख भएको देिख छ । िमिसल संल न ज गाधनी
दता माणपज
ु ाको ितिलिपबाट वडा नं. ६ मा
गा.िव.स. को आ नै नामको िक.नं. ४८७, १२६१
र १२६५ मा ५-१-०-० े फल ज गा भएको
देिखयो । सािबक २०३७/३८ सालदेिख गा.िव.स. को
भवन सोही वडा नं. ६ ि थत अम वा उ च मा यिमक
िव ालयको ज गामा िनमाण भई काय स चालन हँदै
आएको देिख छ । हाल भवन िनमाण गन शाि त तथा
पनु ःिनमाण म ालयले एक आ.व.को लािग ९ लाख
४० हजार पैयाँ बजेट वीकृ त गरेको देिखयो । उ
म ालयले िदएको बजेटबाट भवन िनमाण गनु परेको
अव थामा गा.िव.स. को नाममा भएका ज गामा भवन
बनाउन उपयु नै ह छ । थलगत ितवेदनमा पिन
वडा नं. ६ मा भवन िनमाण गन उपयु हने उ लेख
भएको कुरा िवप ी िज ला ािविधक कायालयको
िलिखत जवाफबाट देिख छ । तदनु प िवप ी
उपभो ा सिमित र िज ला ािविधक कायालयिबच
भवन िनमाण गन स झौता भई िड.िप.िस. स मको
िनमाण काय भएको देिखने ।
िड.िप.िस. स मको िनमाण काय स प न
भएप ात् पनु रावेदकह ले िदएको िनवेदनमा
पनु रावेदन अदालत धनकुटाको िमित २०७२।३।२७
गतेको अ त रम आदेशले िनमाण काय रो का भएको
देिख छ । पनु रावेदकह ले पनु रावेदन अदालतमा
पनु रावेदकह समेत २४ जनाले रट दायर गरेकोमा
रट खारेज भएपिछ यसलाई वीकार गरी लोके
काक र टेकबहादरु िव समेतका ७ जना िनवेदकले
यस अदालतमा पनु रावेदन गरेको देिखँदैन । यसमा
पिन िवप ीह को िलिखत जवाफबाट अ य सरकारी
कायालय पिन सोही वडा नं. ६ मा रहेको भ ने
देिख छ । यसरी पनु रावेदन अदालतबाट रट िनवेदन
खारेज भएपिछ ७ जना िनवेदकले वीकार गरेका,
अ य सरकारी कायालय र गा.िव.स. को नामको

संयु इजलास
१
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी मीरा
खडका, ०७२-CI-१११८, उ ेषण / परमादेश,
कुलबहादुर काक समेत िव. िज ला िवकास सिमितको
कायालय खाँदबारी, संखुवासभासमेत
पनु रावेदकह ले
िवप ी
गा.िव.स.
कायालयको िमित २०७२।२।२५ को िनणय एवं
िमित २०७२।२।२७ को स झौता बदर गरी िमित
२०६३।१२।४ र ५ को गाउँ प रषदक
् ो िनणय नं.
१८ कायम राखी पाउन माग गरेको देिख छ । िमित
२०६३।१२।४ र ५ को गाउँ प रषदक
् ो १५ औ ंभेलाको
िनणय नं. १८ मा "आँखीभइु को ज मा े को िबचमा
पन गरी गा.िव.स. को भवन रहने गरी के िनधारण
गन र स बि धत िनकायमा आव यक िसफा रस
गरी पठाउने" भ ने िनणय भएको देिख छ भने िमित
२०७२।२।२५ को िनणयमा आँखीभइु गा.िव.स.को
भवन आँखीभइु ६ मा िनमाण गन तपिसलमा उि लिखत
उपभो ा सिमित िनमाण गन बेहोरा उ लेख भई
भोलामान े को अ य तामा ९ सद यीय िनमाण
उपभो ा सिमत गठन भई सो सिमितले िवप ी िज ला
ािविधक कायालयसँग स झौता गरेको देिख छ ।
यस कार दवु ै िनणय गा.िव.स. भवन िनमाण गनसँग
स बि धत रहेको देिखने ।
िमित २०६३।१२।४ र ५ गतेको िनणयमा
आँखीभइु को ज मा े को िबचमा पन गरी गा.िव.स.
को भवन रहने गरी के िनधारण गन उ लेख भए पिन
यो िनणय ९ वषस म काया वयन भएको देिखँदैन ।
उ िनणयअनस
ु ार िबच भाग कहाँ पन, यो िबच भागमा
गा.िव.स.को ज गा भए नभएको र उपभो ा सिमित
िनमाण भए नभएको स ब धमा पनु रावेदकह ले के ही
उ लेख गरेको देिखँदैन भने िमित २०७२।२।२५ को
1

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - १
ज गा पिन वडा नं. ६ मा नै भएको अव थामा सोही
थानमा गा.िव.स. भवन बनाउन िमित २०७२।२।२५
गते भएको िनणयले पनु रावेदकह को संवैधािनक र
कानूनी हकमा ितकूल आघात पगु ेको नदेिखने ।
यसका अित र पनु रावेदकह ले िबचमा
गा.िव.स. भवन बनाउने यव था हन माग गरेकोमा
नेपालको संिवधानले नेपाल सङ् घीय लोकताि क
गणत ा मक रा य हने यव था गरेअनस
ु ार नेपाल
सरकारले मल
ु क
ु मा ७ वटा देश र िविभ न ७५३ वटा
थानीय तहको गठन गरेको देिख छ । पनु रावेदकह
१ नं. देशअ तगत संखवु ासभा िज लाको सािबक
आँखीभइु गा.िव.स.मा बसोबास गन नाग रक भएको
देिख छ । नेपाल सरकारले पनु रावेदकह बसोबास
गन सािबकको आँखीभइु गा.िव.स. र अ य माि लङ एवं
तामाफोक गा.िव.स. लाई एक आपसमा िमलाएर हाल
धमदेवी नगारपािलका गठन गरी सािबक तामाफोक
गा.िव.स. को वडा नं. ९ के तोके को देिख छ ।
यसरी नेपाल सरकारले िज लाका सािबक ३ वटा
गा.िव.स. िमलाएर एउटा धमदेवी नगरपािलका बनाई
तामाफोकलाई के तोके को अव थाले अब आँखीभइु
नै िबच भागमा पन नदेिखँदासमेत पनु रावेदन दाबीको
कुनै अथ रहने नदेिखँदासमेतका आधार र कारणबाट
पनु रावेदन अदालत धनकुटाले रट िनवेदन खारेज
गरेको कायमा कुनै िु ट नदेिखने ।
अतः ग रएको िववेचनाको आधार र कारणबाट
पनु रावेदन अदालत धनकुटाले िमित २०७२।६।१३
मा िनवेदन खारेज गन गरेको आदेश (फै सला) मा कुनै
कानूनको िु ट नदेिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभु म् ।
२
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी मीरा
खडका, ०७२-CI-११२१, उ ेषण / परमादेश,
का छा महजनसमेत िव. ि भुवन िव िव ालय

क ितपुर, काठमाड समेत
पनु रावेदक र यथ ि भवु न िव िव ालयको
ज गा दाता पु षो म राजभ डारीसमेतका
राजभ डारी प रवार रहेको देिख छ । यो कुरालाई
पनु रावेदक र यथ ि भवु न िव िव ालयले
वीकार गरेको देिख छ । यसरी पनु रावेदकह लाई
ज गा िब गन र यथ ि भवु न िव िव ालयलाई
अपण गन काय एकै प रवारबाट भएको अव थामा
कुन कायले मा यता पाउने भ ने स ब धमा हेनपन
ु
देिखयो । पनु रावेदकह ले मि प रषदक
् ो िमित
२०२३।११।१५ को िनणयमा हा ो भोगचलनको
ज गाको स ब धमा कुनै िनणय भएको छै न, के वल
पोत मा यथ ि भवु न िव िव ालयले िलन पाउने
उ लेख भएकोले ज गा यथ िव िव ालयको हक
पु न स दैन भ ने पनु रावेदन िजिकर िलएको देिखने ।
पनु रावेदकह को पनु रावेदन लेखबाट
िववािदत ज गा २०४८/०४९ सालमा ख रद
गरेको देिख छ । तर ियनै िववािदत ज गा ियनै
पनु रावेदकका दाताले वे छाले िश ा े मा अपण
गन उ े यले यथ ि भवु न िव िव ालयलाई िदन
िनवेदन िदएपिछ पनु रावेदकह ले ख रद गनभु दा
पिहले क रब २५ वषअगािड मि प रषदक
् ो िमित
२०२३।११।१५ को िनणयले ज गा गठु ीमा रहने र
पोत यथ ि भवु न िव िव ालयले पाउने िनणय
भइसके को देिख छ । यही िनणयको आधारमा
यथ ि भवु न िव िव ालयले बाली भराई पाउँ भनी
भूिमसधु ार कायालय काठमाड मा िदएको मु ामा उ
कायालयले २०४१ साल आषाढ मिहनामा ि भवु न
िव िव ालयले बाली भराई िलन पाउने ठह याई
गरेको िनणय अि तम भएको छ । अि तम भएको
िनणयलाई अ यथा गन िम दैन । अ यथा गदा फै सला
अि तमताको िस ा तिवपरीत हने ।
भूिमसधु ार कायालयको िनणय अि तम
भएको अव थामा पनु रावेदकह ले सजिमन
2

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - १
मचु ु कामा आफूह को हकभोग रहेको भनी
िलएको िजिकर कानूनस मत मा न िमलेन । यथ
ि भवु न िव िव ालयले िमित २०२३।११।१५
को मि प रषदक
् ो िनणयको आधारमा िववािदत
ज गा रो का रा न यथ मालपोत कायालयमा
प ाचार गरेको देिख छ । तर पनु रावेदकह ले िमित
२०२३।११।१५ को िनणय बदर माग गन सके को
देिखँदैन । यो िनणय बदर नभएस म राजभ डारी
प रवारले ि भवु न िव िव ालयलाई अपण गरेको
ज गा सािबक ज गाधनीको हकभोगमा िफता
भई पनु रावेदकह ले ख रद गरेको मा न िम ने
हँदनै । ि भवु न िव िव ालयको नाममा ज गा दता हन
बाँक भए पिन मि प रषदक
् ो िनणय कायमै रहेको
देिख छ । यसरी राजभ डारी प रवारले िववािदत
ज गा यथ ि भवु न िव िव ालय िश ा े मा
अपण गन िनवेदन िदएअनस
ु ार मि प रषदक
् ो िमित
२०२३।११।१५ को िनणयले गठु ीमा रा ने िनणय
भएर सोही िनणयको आधारमा २०४१ साल आषाढमा
यथ ि भवु न िव िव ालयले बाली भराई पाउने
गरी भूिमसधु ार कायालयबाट भएको िनणय अि तम
भएर बसेकोले पनु रावेदकह ले ख रद गरेको कायले
मा यता नपाई यथ ि भवु न िव िव ालयलाई
अपण गरेको कायले मा यता पाउने देिखँदासमेतका
आधार र कारणबाट पनु रावेदन अदालत पाटनको
आदेश (फै सला) अ यथा नदेिखने ।
अतः िववेचना ग रएका आधार र कारणबाट
पनु रावेदन अदालत पाटनले रट िनवेदन खारेज गरेको
िमित २०७२।५।१६ को आदेश (फै सला) िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७४ साल माघ २८ गते रोज १ शभु म् ।
३
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तेजबहादरु के .सी., ०७३-CR-१६१२, जबरज ती

करणी / हाडनाता करणी, प रवितत नाम (एन १) िव.
नेपाल सरकार
ितवादीले अदालतसम गरेको बयानमा
वारदातका समयमा पीिडता सतु ेकै घाटमा सतु ेको
तर के ही नरा ो गरे ज तो ला दैन भने पिन आफूले
जबरज ती करणी गरेको होइन भनी िकटानी भ न भने
सके को देिखँदैन । आमा िवदेश गएको र यी पनु रावेदक
बाबक
ु ो संर णमा बसेका पीिडतालगायत छोराछोरी
आ नै बाबल
ु ाई जबरज ती करणी ज तो ग भीर
अपराधको कसरु मा दोषारोपण गनपनस
मको रसइवी
ु
रहे भएको िमिसल संल न माणबाट देिखँदनै । सोही
कारण पिन बाबक
ु ो संर णमा नै रहने ब ने उ े यले नै
अदालतमा आई बकप गदा मौकाको बयानिवपरीत
ितवादीबाट जबरज ती करणी भएको होइन भनी
लेखाई िदएको अनमु ान गनपन
ु ह छ । यसैगरी
पीिडताको शारी रक जाँच परी णमा अ य कुरा
Normal भए पिन Hymen not intact भनी उ लेख
भएको १२ वष य नाबालक पीिडताको क याजाली
अ य कुनै कारणबाट याितएको भनी अनमु ान गन स ने
अव था पिन रहँदैन । यसरी पीिडताको शारी रक जाँच
परी णबाट देखाएको त यलाई अ य प रि थितज य
माणले समिथत ग ररहेको अव थामा पीिडता
वयम्ले अदालतमा आई जबरज ती करणी गरेको
छै न भनी बकप गरेकै आधारमा आफूले पीिडतालाई
जबरज ती करणी गरेको होइन भनी िलएको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन स ने अव था नरहने ।
अतः यी पनु रावेदक ितवादी N1 ले आ नै
१२ वष य नाबालक छोरीलाई जबरज ती करणी
गरेको हँदा मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणी महलको
३(२) नं. बमोिजम ८ (आठ) वष र हाडनाता करणी
महलको १ नं. बमोिजम १० (दश) वष कै द सजाय
गरी पीिडतालाई . ५०,०००।- ितपूित भराइिदने
ठह याएको सु झापा िज ला अदालतको फै सला
सदर गद गरेको उ च अदालत िवराटनगर, इलाम
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - १
इजलासको िमित २०७३।९।२८ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : ई वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् ।
४
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-१६९४, लागु औषध
(हेरोइन), र क शाही िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीले बरामदी मचु ु कामा
उि लिखत प रणामको लागु औषध आफूबाट बरामद
भएको भ ने त यलाई वीकार गरी अदालत र
अिधकार ा अिधकारीसम बयान गरेबाट बरामदी
मचु ु कामा उि लिखत प रणामको लागु औषध बरामद
भएकोमा िववाद देिखएन । यी पनु रावेदक ितवादीबाट
बरामद लागु औषध हेरोइन रहेको भ ने लागु औषध
परी ण ितवेदन िमिसल संल न रहेको देिख छ । यी
पनु रावेदक ितवादीबाट २० ाम लागु औषध ाउन
सगु र बरामद भएको हो भनी ितवेदकले अदालतसम
बकप समेत गरी िदएको देिखने ।
बरामद लागु औषधको प रणामसमेतका
आधारमा यी पनु रावेदक ितवादीको उि लिखत काय
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च)
बमोिजम कसरु अपराध देिखन आएकोले िनजलाई ऐ.
ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम सजाय गनपन
ु नै
देिखन आउने ।
उि लिखत आधार र कारणबाट सु िज ला
अदालतको फै सला के ही उ टी गद उ च अदालत
पाटनले यी पनु रावेदक ितवादी र क शाहीलाई लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(१) बमोिजम ५ वष कै द र .२५,०००।– ज रवाना
हने ठह याई गरेको िमित २०७३।०९।१२ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : इ वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् ।

५
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-१४२८, लागु औषध
(खैरो हेरोइन), मिनषराज े िव. नेपाल सरकार
कुनै यि का साथबाट लागु औषध बरामद
भएमा िनजले अ यथा िजिकर िलएमा य तो िजिकर
मािणत गन भार ितवादीमा नै िनिहत रहने भ ने
लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १२
मा उ लेख भइरहेको स दभमा यी पनु रावेदकले
झोलाबाट िडिजटल तराजु मा बरामद भएको, बरामद
लागु औषध हेरोइन ियनै पनु रावेदकको पाइ टको
ख तीबाट बरामद भएको भ ने बरामदी मचु ु का र
हरी ितवेदनबाट देिखएको उ बरामदी मचु ु कालाई
अ यथा भनी यी पनु रावेदक ितवादीले भ न सके को
अव थासमेत नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादीका सँगसाथबाट ३३
ाम लागु औषध (खैरो हेरोइन) बरामद भएको,
िनजले अिधकार ा अिधकारीसम वीरग जबाट
लागु औषध ख रद गरी याई के ही बेची बाँक िब
गन उ े यले यि कुरेर बसेको भनी लेखाई िदएको
सु अदालतमा आई बयान गदा बरामद भएको लागु
औषध र िडिजटल तराजक
ु ा स ब धमा अ यथा
भ न नसके को र ितवेदक यले बरामदी मचु ु का र
ितवेदनको समथनसमेत हने गरी बकप गरी िदएबाट
यी पनु रावेदक ितवादीले िब िवतरण गन उ े यले
लागु औषध (खैरो हेरोइन) याएको त य पिु हन
आएकोले सु र पनु रावेदन तहबाट भएको फै सलालाई
अ यथा भ न स ने अव था नरहने ।
अतः यी पनु रावेदक ितवादीलाई लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख ड
(घ)(च) िवपरीत कसरु अपराधमा ऐ.ऐनको दफा
१४(१)(छ)(२) बमोिजम सु िज ला अदालतले १०
वष कै द र .८०,०००।- ज रवाना हने गरी गरेको
सजाय सदर ठह याउँदै गरेको उ च अदालत पाटनको
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - १
िमित २०७३।७।१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत : इ वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् ।
६
स. . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७३-CR-०९४२, लागु औषध
( ाउन सगु र), समन िव.क. िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीले आफू सेवनकता
भएकोले सेवन योजनको लािग १ डोज ाउन
सगु र मा याएको १७ पोका होइन भनी बयान गरे
तापिन सोलाई पिु हने गरी कुनै माण गज
ु ान सके को
देिखँदैन । लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को
दफा १२ बमोिजम माणको भार ितवादीमा रहने
र आफू िनद ष छु भ ने माण आफै ँ ले पु याउनपु नमा
यी पनु रावेदक ितवादी आफूबाट १७ पोका ाउन
सगु र बरामद भएको होइन भनी िव सनीय माण
गज
ु ान नसके को, बरामद लागु औषधको मा १ ाम
१३ िम. ा. रहेको, यी पनु रावेदनले वयम्ले मौकाको
बयानमा उ बरामद ाउन सगु र १७ डोज हने भनी
बयान ग रिदएबाट पिन सेवन योजनको लािग मा
याएको भनी प यारलायक पिन नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादी समु न िव.क. बाट
बरामद १ ाम १७ िम. ा. ाउन सगु र आफू सेवन
पिन गन र बढी भएको िब िवतरण पिन गन उ े यले
ख रद गरी मोटर साइकलको हे मेटमा याएको
त य पिु हन आएको िनजको उ काय लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) बमोिजमको
कसरु अपराधिभ कै रहे भएको देिखने ।
ितवादीले अदालतसम गरेको बयानमा
आफू मोटर साइकल सवार भई आइरहेको अव थामा
प ाउ परेको नभई होटलबाट उठ् न लागेको अव थामा
प ाउ परेको र आ नो सँगसाथबाट ाउन सगु रको १

डोज बरामद भएको भनी लेखाई िदएका, बरामद ाउन
सगु र मोटर साइकलको हे मेटबाट बरामद भएको भनी
बरामदी मचु ु कामा लेिखएको र बरामद मोटर साइकल
नै यी पनु रावेदक ितवादीले लागु औषध ख रद तथा
ओसार पसार गन कायमा योग भएको भनी ठोस
माण गज
ु ान नसके को स दभसमेतलाई िवचार गदा
मोटर साइकलसमेत जफत हनपु छ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग यो इजलास सहमत
हन नस ने ।
अतः यी पनु रावेदक ितवादीलाई लागु
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(१) बमोिजम सजाय गद बरामद मोटर साइकल जफत
नगन गरी गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु को िमित
२०७३।८।२१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : इ वरमिण ओझा
इित संवत् २०७४ साल माघ २१ गते रोज १ शभु म् ।
७
स.का.म.ु . या. ी गोपाल पराजुली र मा. या.
ी ह रकृ ण काक , ०७३-WO-०९३१, उ ेषण
/ परमादेश, मिणराम ढकाल िव. सामा य शासन
म ालय, िसंहदरबारसमेत
िनवेदक एउटै वा य कायालय खोटाङमा
७ वषभ दा बढी िनयिमत कायकाल िबताई सके को
भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफबाट देिखन आएको
छ । यसैगरी रट िनवेदकको यि गत िववरण (PIS)
मा समेत िनज िवगत सात वषदेिख अिवि छ न पमा
िज ला वा य कायालय, खोटाङमा कायरत रहेको
देिख छ साथै िनजको ठेगाना िववरण िवराटनगर
उप.म.न.पा. वडा नं. ४ मोरङ उ लेख ग रएको
भ नेसमेत िवप ीह को िलिखत जवाफबाट खु न
आएको छ । सो कुरालाई िनवेदकले अ यथा भ न
सके को अव थासमेत देिखँदनै । उ यव थाले
िनजको यि गत िववरण (PIS) मा उि लिखत
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ठेगानाको आधारमा पिन िनजामती सेवा िनयमावली,
२०५० को िनयम ३६(५) बमोिजमको यव था
िनजको हकमा आकिषत हने नदेिखने ।
िनवेदकको हकमा वा य म ालयको
उपसिचवको संयोजक वमा गिठत तीन सद यीय
छानिबन सिमितले िज ला वा य कायालय,
खोटाङको िज सी मालसामान िललाम स ब धमा
छानिबन गरी तयार पा रएको ितवेदनले िनज
दािय वबाट िवमख
ु रहेको भ ने ितवेदन रहेको र सो
ितवेदनका आधारमा वा य म ालयले िनणय
गरी िनजलाई अ य स वा ग रिदनु भनी िमित
२०७३।११।०४ च.नं. ५८४९ मा आएको प बमोिजम
सामा य शासन म ालयबाट स वा भएको भ ने
िज ला वा य कायालयको िलिखत जवाफबाट
देिखन आएकोले िवभागीय कारबाही व प सिमितले
िदएको ितवेदनका आधारमा स वा ग रएको देिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणसमेतबाट
यी रट िनवेदक िज ला जन वा य कायालय
खोटाङमा िवगत लामो समयदेिख कायरत रहेको
देिखनक
ु ा साथै िनजले घरपायक पन थानबाट
अ य स वा ग रएको भ ने िजिकर िलएको भए
तापिन िनजको यि गत िववरण (PIS) मा समेत
िनजको ठेगाना िववरण िवराटनगर उप.म.न.पा.
वडा नं. ४ मोरङ उ लेख भएको देिखएको र स वा
भएको कारणबाट आ नो पदीय हैिसयत सिु वधा
तथा कायस पादनमा समेत फरक परेको नदेिखनक
ु ा
साथै सरकारले खटाएको ठाउँमा जानु िनजामती
कमचारीको कत यसमेत भएको देिखँदा िनवेदकको
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट
िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७४ साल असार ६ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं.१
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७४-WO-००१४, उ ेषण
/ परमादेश, िवजयकुमार यादव िव. उ च अदालत
जनकपुर, राजिवराज इजलाससमेत
िनवेदक िवजयकुमार यादवसमेत िव
स री िज ला अदालतमा अपहरण तथा शरीरब धक
मु ा दायर भएकोमा स री िज ला अदालतबाट िनज
ितवादी / रट िनवेदक िवजयकुमार यादवका नाउँमा
२०६५।०३।१७ मा याद जारी भएको देिख छ ।
सो याद िवजयकुमार यादव घरमा फे ला नपरेको र
िनजको एकाघर प रवारका यि समेत घरमा नभएको
भ ने बेहोरा जनाई िनजको घरदैलोमा टाँस भएको
देिख छ । यस कार टाँस भएको यादमा २ जना सा ी
राखी गा.िव.स. सिचवसमेत रोहबरमा बसी ह ता र
गरी तामेली भएको देिखयो । मल
ु क
ु ऐन अ.बं.११०
नं. मा यादवाला मािनस र िनजका एकाघरका उमेर
पगु ेका मािनससमेत फे ला नपरी यादवाला मािनसको
घरडेराको ढोकामा टाँस गरी याद तामेल गदा
स बि धत गा.िव.स. वा नगरपािलकाको सद य वा
सिचव रोहवरमा राखी तामेल गनपदछ
भ नेसमेतको
ु
बेहोरा उ लेख भएको देिखएबाट उि लिखत याद
तामेली हँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.११० नं.को रीत पगु ी
तामेल भएको देिखयो । साथै उ याद जारी गदा रट
िनवेदकले ततु िनवेदनमा उ लेख गरेको िनजको
थायी वतनमा िनजको बाबक
ु ो नामसमेत उ लेख गरी
जारी भएको देिखँदा उ याद रीतपूवक जारी भई
रीतपूवक नै तामेल भएको देिखने ।
रीतपूवक याद जारी भएको र कानूनले
िनधारण गरेको ि या पूरा गरी तामेलसमेत भएको
अव थामा तामेल भएको यादमा उि लिखत
समयिभ
ततु मु ाका रट िनवेदक स बि धत
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अदालतमा उपि थत भई आ नो सबदु माण
ततु गरी आफूउपरको आरोपको िव सनीय एवम्
त यसङ् गत त रकाले ख डन गराई आफूलाई िनद ष
सािबत गराउनपु नमा सो नगरी तामेल भएको यादमा
तोिकएको अविधिभ उपि थत नभई याद गज
ु ारी
बसेको देिखएबाट मलाई सनु वु ाइको मौका निदई
अपहरण तथा शरीरब धक मु ामा फै सला भएको भ ने
रट िनवेदकको िनवेदन बेहोरा यथाथपरक र मनािसब
देिखन नआउने ।
तसथः रीतपूवक याद जारी भई य तो याद
रीतपूवक नै तामेल भएको देिखएको तथा तामेल भएको
यादमा उि लिखत समयिभ रट िनवेदक स बि धत
अदालतमा उपि थत हन गएको नदेिखएको अव थामा
ाकृ ितक यायको िस ा तअनस
ु ार सनु वु ाइको मौका
पाइन भनी रट िनवेदकले िलएको िजिकर औिच यपूण
र मनािसब नदेिखँदा ततु रट िनवेदनमा िनवेदकको
मागबमोिजम आदेश जारी गन िम ने अव था
देिखएन । अतः ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: उ व साद गजरु ल
े
क यटु र: रमला पराजल
ु ी
इित संवत् २०७५ साल जेठ २८ गते रोज २ शभु म् ।

पीिडतको योिनमा घस
ु ाउने काय गरी यौन स तिु
िलएको भ ने उ लेख भए तापिन अदालतमा बयान
गदा आरोिपत कसरु मा इ कार रही उि लिखत
कायह गरेको होइन । ट् यस
ु न पढाउने ममा
थ पड हानेको रसइवीले झु ा कुराको जाहेरी िदएको
भनी बयान गरेको देिख छ । पीिडतलाई ितवादीले
ट् यस
ु न पढाउने गरेको भ ने कुरामा िववाद देिखँदैन ।
पीिडतलाई ितवादीले काखमा रा ने, चु मा खाने,
अङ् गालो मान तथा तन खेलाउने गरेको पिु हने
आधारह पीिडतको शारी रक परी णबाट यिकन गन
सिकने अव था पिन नहने हँदा उि लिखत कायह
जबरज ती करणी गरेको नै नभए तापिन करणी गन
खराब आशयबाट ग रने ि यािभ पन जाने ।
जहाँस म पीिडतको योिनमा ितवादीले औ ंला
घस
ु ाएको भ ने िवषय छ सो स ब धमा हेदा पीिडतको
उमेर १० वषको रहेको भ ने देिख छ । पीिडतको
शारी रक परी णबाट योिनमा औ ंला घस
ु ाउँदा योिनमा
पनस ने घषणका असरह देिखन सिकने अव था
ह छ । पीिडतको शारी रक परी णबाट पीिडतको
योिनमा य तो कुनै िच ह रहेभएको देिखन आएको
छै न । हा ो कानूनमा के क ता ि यालाई अ ाकृितक
मैथनु मा ने भ ने स ब धमा िनि त प रभाषा गरेको
छै न । सामा य पमा अ ाकृ ितक मैथनु को अथ गदा
ाकृितक यौन स पकबाहेकको यौन ि या भ ने
बिु झ छ । ततु वारदातमा ितवादी र पीिडतका
िबचमा ाकृ ितक वा अ ाकृ ितक यौन स पक भएको
भ ने देिखन आएको छै न । काखमा रा ने, चु मा खाने,
तन खेलाउने, अङ् गालो मान काय वाभािवक पमा
अ य मािनसह ले दे न स ने अव था हन स दछ ।
तर िसरक ओडेर पीिडतको योिनमा औ ंला घस
ु ाएको
कुरा व तगु त आधारमा नै पिु हनपु न ह छ । पीिडतको
योिनमा हातको औ ंला घस
ु ाएको भ ने त य व तगु त
माण आधारबाट मािणत नभएस म अ ाकृितक
मैथनु गरेको भनी ठहर गन यायोिचत हने देिखँदैन ।

इजलास नं.३
१
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
के दार साद चािलसे, ०६८-CR-०१४१, ०७०CR-०१००, जबरज ती करणी (अ ाकृितक मैथुन),
नेपाल सरकार िव. काश के .सी, काश के .सी. िव.
नेपाल सरकार
ितवादी काश के .सी.को अनस
ु धानको
ममा भएको कागजमा पीिडतलाई ट् यस
ु न पढाउने
ममा आ नो काखमा रा ने, गाला ओठमा चु मा
खाने, अङ् गालो मान, तन खेलाउने, हातको औ ंला
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पीिडतलाई ितवादीले अ ाकृितक मैथनु गरेको भ ने
मािणत हन नआएकोले यी ितवादीले अिभयोग दाबी
िलएअनस
ु ार जबरज ती करणीको महलको १, ३(२)
र ९क को कसरु गरेको भ ने देिखन नआउने ।
ितवादी काश के .सी.ले आरोिपत कसरु
नगरेको र आफू िनद ष रहेको भ ने िजिकरतफ
िवचार गदा, यी ितवादीले अदालतसम आरोिपत
कसरु मा इ कारी बयान गरेको भए तापिन पीिडतलाई
साँझको समयमा ट् यस
ु न पढाउने गरेको, वारदात
भएको भिनएको िदनमा ितवादी वारदात थलमा रहे
भएको त य वीकार गरेको र अनस
ु धानको ममा
पीिडतलाई चु मा खाने, अङ् गालो हा ने, तन चलाउने
काय गरेको भ ने कुरा यी ितवादीले अनस
ु धानको
ममा वीकार गरेको देिखएको छ । आफूले ट् यस
ु न
पढाउने िव ाथ ले ितवादीलाई झु ा कुराको आरोप
लगाउनपु न मनािसब कारण ितवादीले िदन सके को
देिखँदैन । नाबािलकाको संवेदनशील अङ् ग समाउने
चलाउने काय गलत मनसायले गरेको देिखने ।
आशय करणीको कसरु सरकारी मु ास ब धी
ऐन, २०४९ को अनस
ु ूची (१) िभ को रहेको नदेिखँदा
उ ऐनको दफा २७ बमोिजम चिलत कानूनबमोिजम
कारबाही िकनारा हन मनािसब नै देिखयो । माण ऐन,
२०३१ को दफा २७ ले सजायमा कमी वा छुट वा
रहाई पाउने कुनै िजिकर ितवादीले िल छ भने सो
कुराको माण पु याउने भार िनज ितवादीकै हने हँदा
पीिडतलाई करणीको आशयबाट चु मा खाने, अङ् गालो
हा ने, तन चलाउने काय गरेको अनस
ु धानको ममा
बयान गरेको देिखएकोले के वल अदालतमा कसरु मा
इ कार गरेकै आधारमा आरोिपत कसरु मा सफाइ
पाउनपु न भनी िनजले िलएको िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
दाङ देउखरु ी िज ला अदालतले ितवादी काश
के .सी.लाई जबरज ती करणी अ ाकृितक मैथनु मा

सफाइ िदई ततु वारदातलाई सरकारी मु ास ब धी
ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम आशय करणीमा
प रणत गन गरी िमित २०६७/१/१२ मा भएको फै सला
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत तल
ु सीपरु को िमित
२०६७।१२।२० मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृतः गीता े
क यटु र: अजनु पो ेल
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७२-CR-०५६७, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. िललबहादुर दलामी
मृतक ानबहादरु को मृ यु २०७०।०७।१९
मा यूठान िज ला बाङ् गेसाल गा.िव.स. वडा नं.
८ मा ह या भएकोमा िमित २०७०।०८।११ मा
ितवादीको नाम उ लेख नगरी म ढुङ्गेगढी गा.िव.स.
वडा नं.७ पाखापानी ब दै आएको िथएँ, भोिलप ट
गाउँ घरमा आएपिछ ह ला सनु े,ँ िललबहादरु
दलामीउपर शंका ला छ भनी शंकाको आधारमा
जाहेरी िदएको पाइ छ भने िमित २०७०।०९।१९
मा वारदात भएको दईु मिहनापछािड ितवादीउपर
िकटानी जाहेरी परेको देिख छ । मृतक ानबहादरु को
घर र ितवादी िललबहादरु दलामीको घर १००
िमटरका दरु ीमा रहेकोले िनजको िछमेक रहे भएको
देिख छ । िछमेक भएको कारणले मृतक र यी
ितवादीका िबच सामा य वादिववाद र झगडा हनु
वाभािवक भए पिन मतृ क ानबहादरु को कत य गरी
ह या गनपनस
मको कुनै पूव रसइवी, इवीलाग रहे
ु
भएको िमिसल संल न माणबाट देिखँदैन । घटना
भएको िदन २०७०।०७।१९ देिख २०७०।०८।११
स ममा के क तो व तिु न माणबाट देिखएबाट
यी ितवादी िललबहादरु दलामीउपर शंका उ प न
भएको हो र िमित २०७०।०९।१९ स ममा के माण
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सङ् कलन भएको कारण यी ितवादीको नाममा िकटानी
जाहेरी िदनपु रेको हो भ ने स ब धमा जाहेरवाला र
वादी नेपाल सरकारबाट ठोस एवं िव सनीय जवाफ
आउन सके को नदेिखने ।
ततु मु ामा जाहेरवाला तथा मौकामा कागज
गन यि ले तहिककात वा जाँचबझ
ु को िसलिसलामा
तयार भएको िलखतलाई ती यि ले अदालतमा आई
पु ् याई नगरे
ं को अव थामा अनस
ु धान अिधकारीसम
भएको य तो िलखतको िव सनीयतामा
उठ् न
स ने ह छ । माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा
फौजदारी मु ामा अिभयु को कसरु मािणत गन
भार वादीको हने यव था भएको देिख छ । ितवादी
िललबहादरु दलामीले मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. अनस
ु ारको कसरु
गरेकोले ितवादीलाई ऐ. महलको १३(३) नं. बमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने ितवादीउपरको अिभयोग दाबी
रहेको छ । ितवादीलाई अिभयोग दाबी लगाउनु र
अिभयोग मािणत हनु पथृ क कुरा हन् । अड् कल,
अनमु ान र शंकाका भरमा मा कत य यान ज तो
ग भीर र सङ् गीन फौजदारी अपराधमा कसैलाई पिन
दोषी ठहर गन िम दैन । शंका, आशंका र अनमु ानलाई
व तिु न , त यगत र सारभूत माण मा न िम दैन ।
ततु आरोपमा शंकाको भरमा िदएको जाहेरीबाट
सु भएको अनस
ु धानमा िकटानी जाहेरी िलँदा पिन
व तिु न य वा प रि थितज य माण फे ला परेको
नदेिखने ।
ितवादीउपरको अिभयोग दाबीलाई
वादीले त यगत, व तिु न र सारभूत माण ारा
पिु गन सके को देिखएन । ितवादीलाई अिभयोग
लगाएकै आधारमा मा कत य यान ज तो
फौजदारी अिभयोगमा कसरु दार ठहर गन िम दैन ।
ितवादीउपरको अिभयोग दाबी शंकारिहत, त यगत
र व तिु न माणबाट पिु हनु पदछ । य
माण फे ला नपरेपिछ मालाकार कडीको पमा

प रि थितज य माण सङ् कलन गरी अिभयोग
मािणत गनपन
ु आव यकता िथयो । य तो अव थामा
अिभयोग दाबी शंकारिहत त यगत माणबाट पिु
नभएको अव थामा ितवादीले शंकाको सिु वधा पाउने
(Benefit of doubt goes to the accused) भ ने
फौजदारी यायको िस ा त आकिषत हने अव था
यस मु ामा देिखँदा ितवादी िललबहादरु दलामीले
शंकाको सिु वधा पाउने भई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने देिखने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
ितवादी िललबहादरु दलामीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द सजाय हने ठह याएको सु
यूठान िज ला अदालतको िमित २०७१।०३।०४
को फै सला उ टी गरी ितवादीलाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
तल
ु सीपरु को िमित २०७१।१२।२३ को फै सला
िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: गीता े
क यटु र: अजनु पो ेल
इित संवत् २०७४ साल जेठ १० गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६८-WO-०८३१,
उ ेषण, अिनतादेवी महरा िव. उिमला देवीसमेत
िनवेदक अिनतादेवी महराको ससरु ा सवु धा
महरा एवं पित सरु शे कुमार महरा भएको नाता स ब धमा
कुनै िववाद भएन । िनवेदकका ससरु ा सवु धा महराले
िवप ी उिमला देवीसँग . ५,७३,५६५।- िमित
२०६४।४।८ मा कपाली तमसक
ु गरी ऋण िलँदाको
अव थामा यी िनवेदकह समेत सगोलमा रहेभएको
देिख छ । सो कुरा िनवेदकको बाबु ससरु ा र वयं
िनवेदक एकासगोलमा रहेको कुरा िमित २०६७।४।२०
मा िनवेदकह र िनजका ससरु ासमेतिबच अंश मु ामा
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सु अदालतमा भएको िमलाप ले मािणत गरेको
देिख छ । िनवेदकह िबच िमित २०६७।२।९ मा
अंश मु ा गनअगावै
िमित २०६४।४।८ मा लेनदेनको
ु
िलखत भएको देिखन आई ऋणी घरको मु य यि
रहेकोमा कुनै िववाद नरही सगोलमै रहेको अव थामा
ऋण खाएको देिखँदा सो ऋण ितन दािय व सबै
अंिशयारमा रहेभएको देिखने ।
मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको २६ नं. मा
िबगोबापत जायजात गदा यो धन खाने १२ वषमािथका
ऐनबमोिजम मानो नछु ी सँग बसेका वा यो धन खाँदा
सँग बसेका पिछ िभ न हनेको अंशसमेत जायजात
गनपछ
ु भ ने कानूनी यव था रहेको देिखएबाट ऋण
खाँदा सँग बसेको िनवेदकह को नामको ज गाबाट
िवप ी / वादीको िबगो भराउन नस ने भ न िम ने
नदेिखने ।
िनवेदकह िबच २०६३ सालमा मानो
छु एको भ ने रीतपूवकको िलखत मौकै मा खडा
भएको देिखँदैन । िनवेदकह र िनजका बाबु ससरु ािबच
साहको ऋण पचाउने उ े यले सु अदालतमा
िमलाप गरेको ट देिख छ । िमित २०६७।४।२०
मा अंश मु ामा िमलाप हँदाका अव थामा िमलाप मा
२०६३ सालमा मानो छु ई िभ न भएको भ ने
बेहोराको बोलीस म पारेको देिख छ । सवु धा र अिनता
ससरु ा बहु ारीको िनयत नै सफा देिखँदैन । िमित
२०६४।४।८ मा तमसक
ु भएको र २०६७ सालमा
ब डाप तयार भएको भ ने िमलाप बाट देिखँदा पिछ
भएको ब डाप ले अिघ भएको िलखतबमोिजमको
दािय व भािवत पान स ने हँदैन । तसथ, साहको
िबगो भराउने योजनको लािग सु अदालतबाट
लेनदेन मु ामा रो का रहेको ज गा िसराहा िज ला
अदालतबाट िमित २०६७।१०।६ मा फुकुवा गन
गरेको आदेशलाई पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट
िमित २०६८।३।९ मा रो का गरेको आदेश िु टपूण
नदेिखँदा मागबमोिजम आदेश जारी गन िमलेन । ततु

रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : कोशले वर वाली
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल पौष ३० गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७०-WO-०८०४,
उ ेषण, अशोककुमार यादव िव. पुनरावेदन अदालत
राजिवराजसमेत
िववादको िक.नं. २४६ को ज गा वादी
िनताकुमारी िसंह ितवादी राजदेव िसंह भएको
०६७ सालको िबगो नं.४९७/१८३ को लेनदेनको
िबगो भराइपाउँ भ ने मु ामा िनताकुमारीको
िबगोबापत िमित २०६९।२।२२ गते डाँक िललामबाट
ा त हन आएको देिख छ । यी िवप ी / ितवादी
च दे वर र िनताकुमारी पित प नी भई एकासगोलमा
रहेभएकोमा िववाद देिखँदैन । ियनीह िबच अंशब डा
भई िभ दािभ दै रहेको भ ने कुनै िलखत माण
पेस गरेको देिखँदैन । उि लिखत ितवादीको डाँक
िललामबाट ा त हन आएको ज गा िनजी आजन
गरेको स पि बाट ख रद भएको हो भ ने कुरा कतैबाट
खु न आएको र यसको पिु भएको देिखँदनै । उ
ज गा यस प रब धबाट आ नो आजनको स पि बाट
आजन ख रद भएको हो भ ने कुरा पिन िलखतह बाट
खु न आउँदैन । ितवादीले िलिखत जवाफलगायत
अ य माणबाट पिन यो ज गाह िनजी आजनको
स पि बाट आजको िनजी स पि हो भनी भ न र
मािणत गन सके को पिन नदेिखने ।
सगोलको स पि होइन भ नको लािग
स बि धत िलखतमा िनजी आजन भ दैमा वा नभ दैमा
नै पिन पया हँदैन ज तो अंशब डा भएको कुरा
ब डाप पा रत भएको िलखत नभए पिन अंशब डाको
३० नं. ले यवहार माणबाट अंशब डा भइसके को
देिखएमा मा यता पाउँछ, य तै िनजी आजनको
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स पि हन पिन िलखतको अित र य तै पले
यवहार माणबाट पिन िनजी आजनको स पि हो
भ ने कुरा प देिखनु पदछ । अ य मु ामा डाँक
िललामबाट ा भएको भ दैमा िनजी आजनको भ न
निम ने ।
तसथ, ितवादी च े वर घरको मु य र
िनताकुमारी िवप ी / ितवादीको प नी हँदा िनज
प नीले आजन गरेको भनेको िववादको िक.नं. ४६ को
ज गा िनजी आजनको कमाइको हो भ ने प का माण
आउन सके को नदेिखँदा माण ऐन, २०३१ को दफा
६(क) मा एकाघरसँगका अंिशयारह म ये जनु सक
ुै
अंिशयारको नाममा रहेको स पि सगोलको स पि
भनी अदालतले अनमु ान गनपन
ु भनी कानूनी यव था
भएको पाइ छ । िनजी स पि को प का माणको
अभावमा एकाघरसँगको प नीको नाउँमा रहेको
अचल स पि बाट िबगो भराउन िम ने होइन भ ने
ितवादीम येको िनता कुमारीको भनाइ िव सनीय
एवं प यारलायक भएन । यसरी चिलत कानूनको हरेक
ि बाट िक.नं.२४६ को ज गा िवप ीह च े वर र
िनताकुमारीको सगोलको स पि हो भ ने सहज
अव था हँदाहँदै रो का फुकुवाको एक मा उ े य
िनवेदकको िबगो भ रभराउ हन निदनु नै हो । य तो
अव थामा सु अदालतको रो का फुकुवा गरेको
आदेश बदर गनपनमा
िवप ी िनताकुमारीको नाउँमा
ु
दता भएको ज गाबाट िवप ीको िबगो असल
ु उपर गन
निम ने हँदा िनजको नाउँको उि लिखत िक.नं. ४६ को
रो का रहेको ज गा सु िसराहा िज ला अदालतको
िमित २०७०।३।१९ को रो का फुकुवा गन आदेश
र सो आदेशलाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
राजिवराजबाट िमित २०७०।६।१० मा भएको आदेश
बे रतको देिखँदा उ ेषणको आदेशले बदर ग रिदएको
छ । उि लिखत िक.नं.४६ को ज गाबाट िनवेदक / वादी
अशोककुमार यादवको यथाशी िबगो भराइिदनु भनी
िवप ीह म येको िसराहा िज ला अदालतसमेतका

नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त : कोशले वर वाली
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल पौष ३० गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०६९-CI-०९८५, अंश, के शवराम
यादव अिहर िव. वामी दयाल अिहरसमेत
िक.नं.१४८को ज गा हालको नयाँ नापीमा
बाँके िज ला, खजरु ाखदु गा.िव.स. वडा नं.२ िसट
नं.०३५/१२४८ ०,१७१० वगिमटर ज गा कायम
गरेको देिखएकोमा उ ज गा िनज ितवादीम येक
यारा अिहरको नाममा िमित २०३८।१२।२५
मा राजीनामाको िलखत गरी ख रद गरी िलएको
देिखएकोमा उ ज गा ख रद गरी िलँदा राजीनामा
िलखतको कै िफयत महलमा ियनै पनु रावेदक वादीका
िपता एवं ितवादी गया साद अिहरले दाइजो पेवाको
पैयाँबाट ख रद गरेको हो भनी सनाखत गरी िदएको
देिख छ । २०३८ सालमा घरको बहु ारीका नाउँमा
ख रद भएको उ ज गा एकासगोलको पु य ली पैतक
ृ
स पि बाट ख रद ग रएको भए वयं ख रदकताका
ससरु ा अथात् यी वादीका िपताले नै उ िलखत
हँदाका अव थामा सो ज गा ितवादीका नाउँमा ा त
हन आएको कारणसिहतको बेहोरा खल
ु ाई िलखतको
कै िफयत महलमा उ लेख ग रिदएको सो कुरालाई
अ यथा हो भनी मा न िम ने अव था देिखन नआएबाट
उ ज गा यी वादीलगायतका अ य अंिशयारालाई
ब डा ग रिदनपु न ज गा हो भनी मा न िम ने देिखन
नआएकोले उ ज गाको हकमा ब डा गन नपन भनी
सु अदालतबाट भएको सो हदस मको फै सला
िमलेको भनी पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट
भएको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
ितवादी यारा अिहरको नाउँ दतामा
रहेको िक.नं.६२ को ज गा िनजले राजे कुम बाट
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िमित २०५१।१०।१७ र िक.नं. ६४ को ज गा
िवपत चमारबाट िमित २०५०।११।२० मा िनजले
बकसप को मा यमबाट ा गरेको त यमा कुनै
िववाद रहेको देिखँदैन । सो बकसप को िलखतह बाट
िनजका नाउँमा ा त हन आएका उ स पि लाई
पु य ली एवं पैतक
ृ स पितका पमा ब डायो य रहेको
भनी मा न िम ने देिखन आउँदैन । यी वादीक भाउजू
नाताक यी पनु रावेदक ितवादी यारा अिहरका नाउँमा
बकसप िलखतको मा यमबाट ा त हन आएको उ
ज गासमेत ब डा गन गरी सु अदालतबाट भएको सो
हदस मको फै सला िमलेको नदेिखएकोले सो हदस म
उ टी गरी उ ज गामा ब डा नला ने भनी पनु रावेदन
अदालत नेपालग जबाट भएको फै सला मनािसबै रहेको
देिखन नआउने ।
ितवादी सधु री अिहरको नाउँमा रहेको
िक.नं.६१ र ३५९ को ज गा दाइजो पेवा तथा दधु
िब गरी सङ् कलन भएको पैयाँबाट ख रद गरेको
िनजी आजनको भनी िजिकर िलएको देिखए तापिन
उ ज गा िनजका नाउँमा िनजको दाइजो पेवा तथा
िनजी आजनको पैयाँबाट ख रद ग रएको ज गा हो
भनी यिकन हने कुनै िलखत माण िनज ितवादीबाट
पेस दािखला हन सके को नदेिखएको र जवाहरलाल
अिहरको नाउँमा रहेको िक.नं. ३६,१३३/१३५ र
िक.नं.५० को ज गा िनजले आफूले स चय कोषबाट
रकम सापट िलई आ नो तलबसमेतको रकमबाट
ख रद ग रएको भ ने िजिकर िलएको देिखएकोमा
उ ज गा िनजका नाउँमा ा त हँदाका अव थामा
नै िनजले स चय कोषबाट ऋण सापटी िलएको भ ने
त यको पिु हन नआएको र िनजले आ नो तलबको
रकमबाट नै उ ज गा ख रद गरी ा त हन आएको
भ ने कुराको त ययु माणबाट पिु हन सके को
नदेिखएको अव थामा उ ज गा िनजको िनजी
आजनको ज गा हो भनी मा न िम ने नदेिखएकोले
िनजका नामको ज गा सगोलकै आजन भई सबै

अंिशयारालाई अंश ला ने कृितकै देिखँदा सो ब डा
लगाएको र अ स पि पिन वादी ितवादीिबच
अंशब डा लगाएकोलाई िु ट भयो भ न निम ने देिखँदा
िनजी आजन भ ने िजिकरलाई य माणबाट पिु
नभएस म सगोलको नै मा नपु न हँदा यो िजिकरसँग
सहमत हन सिकएन । उ ज गाह मा ब डा ला ने
गरी सु अदालतबाट भएको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत नेपालग जको फै सलालाई अ यथा
मा न िम ने नदेिखने ।
तसथ, सु बाँके िज ला अदालतको िमित
२०६७।१०।२ को फै सला के ही उ टी भई ितवादी
यारा अिहरको िक.नं.६२ र ६४ को ज गाह ब डा
नला ने भनी पनु रावेदन अदालत नेपालग जको िमित
२०६९।२।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-RC-०१४२, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. िङमा दे डी शेपासमेत
िमिसल संल न रहेका व तिु न ठ त यह ले
मृतकको मृ यु यी ितवादीह को कत यबाट भएकोमा
िववाद नभएको, ितवादीह आरोिपत कसरु मा
सािबत रही अदालत र अिधकार ा अिधकारीसम
बयान गरेको, िनजह को सो बयान बेहोरा सो घटनाका
य दश गोपाल थापा मगरको घटना िववरण कागज
तथा सो बेहोरालाई समथन गद अदालतमा गरेको
बकप बेहोरा एवं मृतकक ीमतीले िदएको जाहेरी
बेहोरा र िनजको अदालतको बकप तथा उ
घटना वारदातमा योग भएको हितयारलगायतका
ितवादीह ले लगाएका कपडाह समेत बरामद भएको
बरामदी मचु ु कालगायतका वत माणह बाट यी
ितवादीह ले आरोिपत कसरु गरेको देिखएको यस
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अव थामा ितवादीह अिनल राई, िङमा दे डी
शेपा र शरणकुमार राईलाई सव वसिहत ज मकै दको
सजाय हने ठहराई सु सोलख
ु ु बु िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।२।१२ मा भएको फै सलालाई सदर
गरेको पनु रावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित
२०७२।११।१८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखन
आएको हँदा यी ितवादीह म येका िङमादे डी शेपा
र अिनल राईले मृतकलाई मान योजना नबनाएको, उ
कसरु मा मनसाय त वको अभावमा उ वारदात हन
पगु ेको भए तापिन उ घटना वारदातमा आफूह को
संल नता रहेको कुरा वीकार गरी याियक ि यामा
सहयोग गरेकोले आफूह लाई कम सजाय ग रपाउँ
भनी िलएको पनु रावेदन िजिकर एवं िनजका तफबाट
रहनु भएका िव ान् कानून यवसायीको बहस
िजिकरसमेतसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार माणह बाट
यी ितवादीह अिनल राई, िङमा दे डी शेपा र
शरणकुमार राईलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय
हने ठहर गरेको सु सोलख
ु ु बु िज ला अदालतबाट
िमित २०७१।२।१२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल भा १० गते रोज १ शभु म् ।
७
मा. या. ी दीपककुमार काक र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-CR-१४१५, लागु औषध खैरो
हेरोइन, नेपाल सरकार िव. िव म तामाङसमेत
मोटरसाइकलमा सँगै िहँडेका तीनजना
ितवादीम ये काश िव.क. को साथबाट लागु औषध
खैरो हेरोइन ९ ाम बरामद भई प ाउ परेको भए
तापिन आफूह को भूिमका िनज ितवादी काश
िव.क. ले बोके को लागु औषध िब िवतरण गन
भनी आफूह समेत िनज सँगै िहँडेको भ ने नदेिखए

तापिन मु य कसरु दारका पमा रहेका काश िव.क.
को साथ लागी ितवादी सोनाम गु ङ र िव म
तामाङ एउटै मोटरसाइकलमा बसी गएको देिखएको र
अका ितवादी मंगले तामाङसँग अ य यि ले लागु
औषध माग गरेकोले यी ितवादी काश िव.क. लाई
भिनिदएको भ ने देिखन आएको हँदा यी ितवादीह
उ वारदातमा ितवादी काश िव.क. लाई सघाउने
िकिसमले स रक रहेको भनी कसरु मा आंिशक पमा
सािबत भई वारदातमा संल नता रहेको भ ने कुरालाई
वीकार गरेको देिखन आएकोमा यी ितवादीह
सोनाम गु ङ, िव म तामाङ र मङ् गले तामाङले
आफूह लागु औषध खैरो हेरोइनको सेवनकता हँ भनी
खल
ु ाएको देिखन नआएको र िनज ितवादीह उपर
उ लागु औषध खैरो हेरोइनको सेवनतफको कसरु मा
दाबी निलएको अव थामा िनजह लाई सेवनतफको
कसरु दार ठहर गन िम ने अव था नदेिखने ।
लागु औषध खैरो हेरोइनसिहत प ाउ परेका
मु य कसरु दार ठहर भएका ितवादी काश िव.क.लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ठहर ग रएकोमा मु य
कसरु दारलाई सहयोग पु याउने अ ितवादीह लाई
कसरु मा िनजह को संल नताका आधारमा सजाय
गनपन
ु देिखएको हँदा िनज ितवादीह ले आपसमा
सरस लाह गरी ितवादी काश िव.क.ले गरेको
उ लागु औषधको कारोबारमा सहयोगस म पु याई
िनषेिधत काय गरेको त य थािपत हन आएको
र घटनाको कृ ितबाट समेत लागु औषधस ब धी
कसरु मा मितयारा भई संल न रहेको पिु हन आएको
देिखएबाट यी तीनैजना ितवादीह सोनाम गु ङ,
िव म तामाङ र मङ् गले तामाङलाई घटना वारदातमा
िनजह को उपि थितको कृित र सो कसरु मा
संल नताको आधारबाट सजाय िनधारण हनपु न ।
मु य कसरु दारलाई अिभयोग दाबीअनस
ु ार
कसरु दार ठह रसके पिछ अ य ितवादीह को पिन सो
वारदातमा भएको संल नता र िमलेमतोको आधारमा
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मु य ितवादी काश िव.क.लाई अिभयोग दाबीको
कसरु मा पाँच वष कै द तथा .१०,०००।- ज रवाना
हने ठहर भएपिछ सो वारदातमा मितयारका पमा
रहेका यी ितवादीह सोनाम गु ङ, िव म तामाङ
र मङ् गले तामाङलाई पिन मु य कसरु दारलाई हने
सजायको आधा सजाय गनपनमा
िनज ितवादीह का
ु
हकमा सु िचतवन िज ला अदालतबाट भएको
फै सला सो हदस म के ही उ टी गरी यी तीनैजना
यथ ितवादीह सोनाम गु ङ, िव म तामाङ र
मङ् गले तामाङलाई मु य कसरु दार काश िव.क.लाई
हने ठहरेको सजायको आधा सजाय हने अव था
िव मान रहेको देिखने ।
अिघ लो वारदातमा कसरु दार ठह रसके पिछ
अक वारदातमा पटके को स ब धमा िवचार िवमश भई
पटके देिखन आएकोमा पटके तफ थप सजाय िनधारण
हन स ने देिखएको हँदा ितवादी मङ् गले तामाङको
हकमा यस िकिसमको अव था नभई एकै पटक िनणय
गदा लगाउमा रहेको परु ानो त यलाई आधार बनाएर
पटके तफ थप सजाय गन गरेको सु िचतवन िज ला
अदालतको फै सला सो हदस म निमलेकोले उ टी हने
भनी उ च अदालत पाटन, हेट डा इजलासबाट भएको
फै सला िमलेकै देिखन नआउने ।
ितवादीह सोनाम गु ङ र िब म
तामाङलाई लागु औषध सेवनको कसरु मा १० मिहना
कै द सजाय र ितवादी मङ् गले तामाङलाई सोही
कसरु मा २ मिहना कै द र .२,०००।- ज रवानाको
सजाय हने तथा िनज ितवादी मङ् गले तामाङलाई
पटके तफ ४ मिहना कै द र .५,०००।- ज रवाना
हने ठह याई सु िचतवन िज ला अदालतबाट िमित
२०७२।०३।०८ मा भएको फै सला सो हदस म
के ही उ टी हने गरी यी ितवादीह सोनाम गु ङ,
िव म तामाङ र मङ् गले तामाङलाई लागु औषध
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम मु य
कसरु दार ठहर ग रएका ितवादी काश िव.क.लाई

भएको सजायको आधा अथात् २ वष ६ मिहना कै द
र .५,०००।- जनही सजाय हने गरी उ च अदालत
पाटन, हेट डा इजलासबाट िमित २०७३।०९।१२ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखन आउने ।
तसथ, यी ितवादीह सोनाम गु ङ, िव म
तामाङ र मङ् गले तामाङलाई लागु औषध (िनय ण)
ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम मु य कसरु दार
ितवादी काश िव.क.लाई भएको सजायको आधा
अथात् जनही २ वष ६ मिहना कै द र .५,०००।ज रवाना सजाय हने गरी उ च अदालत पाटन, हेट डा
इजलासबाट िमित २०७३।०९।१२ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सरु थ साद ितम सेना
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७५ साल भा १० गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.४
१
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७१-CR-०३७९, सावजिनक
अपराध, नेपाल सरकार िव. इ बहादुर घले
ितवादी जाहेरवालीको घरमा डेरा
गरी बसेको, भाडा ितन बाँक रहेको, घरधनीको
म जरु ीबेगर नै डेरा सरेको, पिछ बाटामा भेट हँदा भाडा
ितन िवषयमा जाहेरवालीसँग सडकमा वादिववाद भई
जाहेरवालीलाई गाली गलौज गरेको त य थािपत
भएको हँदा िनजलाई सावजिनक (अपराध र सजाय)
ऐन, २०२७ बमोिजम .१०,०००/- ज रवाना सजाय
हने ठह याएको हदस मको सु िज ला शासन
कायालय, काठमाड को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन
अदालत पाटनको फै सला अ यथा नदेिखने ।
जाहेरवालीले जाहेरी िदँदा यी ितवादीले
मू य .८७,०००/- भएको सनु को िस , साथमा
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भएको नगद लटु पाट गरी लगेको र िदन बाँक भाडा
रकमसिहतको गरी िबगो .१,३१,०००/- िबगो
कायम गरी जाहेरी िदएको देिख छ । ितवादीले
अिधकार ा अिधकारी र सु िज ला शासन
कायालय, काठमाड सम बयान गदा जाहेरवालीको
िबगो लटु पाट गरेको कुरामा पूण इ कार रही बयान
गरेको देिख छ भने सो िबगो यी ितवादीबाट बरामद
भएको अव था पिन देिखँदैन । पीिडतले आ नो
नो सानी भएको िबगोस म आ नो बकप मा उ लेख
गरे पिन सोलाई मािणत गन कुनै कागज माण पेस
गन सके को िमिसलबाट देिखन आएन । यसरी ितपूित
भएको भिनएको रकम जाहेरीमा स म उ लेख भएको
तर अ य माण ारा मािणत नभएको अव था रहेको
देिखँदा ितपूित िबगो भराइिदने ठहर गरेको िज ला
शासन कायालय, काठमाड को िनणय सो हदस म
उ टी गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला
िमलेकै देिखन आयो । ितपूितको िबगोसमेत कायम
ग रपाउँ भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण र
माणह समेतबाट ितवादी काश भ ने इ बहादरु
घलेले के ही सावजिनक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७
को दफा २ को (क) (छ) (ज) र (झ) को कसरु गरेको
त य पिु हन आएको हँदा िनजलाई .१०,०००/ज रवाना हने तथा अिभयोग दाबीबमोिजमको
िबगोसमेत भराई पाउने ठह याएको सु िज ला
शासन कायालय, काठमाड को फै सला के ही उ टी
गरी ितवादीलाई .१०,०००/- ज रवानाको सजाय
हने र ितपूितको िबगो भराइिदन नपन गरी पनु रावेदन
अदालत पाटनबाट भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: नगे कुमार कालाखेती
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ गते २३ रोज ५ शभु म् ।

२
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
सारदा साद िघिमरे, ०७१-CR-०७१३, वैदेिशक
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. उ व गुरागाई
ितवादी अिधकार ा अिधकारी र
यायािधकरणसम बयान गदा कसरु मा इ कार
रहेको, जाहेरवालाह ले पेस गरेको भरपाईह बाट
ितवादीको नाउँमा ज मा ग रिदएको रकम वैदेिशक
रोजगार योजनकै लािग भ ने कुरा ट नभएको,
ितवादीले जाहेरवालाबाट रकम िलएको कुरा
वीकारे पिन उ रकम वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने
योजनको लािग नभई अनलाइन जबस ब धी काम
गन भनी िलएको भनी उ लेख गरेको, जाहेरवालाबाट
िलएको रकम िफता गन नसके पिछ जाहेरवाला
राजे कुमार रजाल र िमलनकुमार पौडेलको मामा
पनको नाउँमा ितवादीले आ नो बाबक
ु ो नाउँको
िक.नं ७७३ को ०-८-० ज गासमेत राजीनामा
पा रत ग रिदएको देिखएको, हामीबाट िलएको सापटी
रकमबापत ितवादीका बाबल
ु े सो पैयाँ बराबरको
ज.िव. ०-८-० पास ग रिदनु भएको भनी जाहेरवाला
राजे कुमार रजालले अदालतमा बकप गदा
उ लेख गरेको, जाहेरवालाह ले ितवादीका बाबस
ु गँ
गरेको िमित २०६८/५/३१ को कागज करकाप ठहरी
उ टै यी जाहेरवालालाई सजाय हने गरी फै सला
भएकोलगायतका कागज माणह बाट ितवादी
र जाहेरवालािबच िबगोबमोिजमको रकम िलनु
िदनु भई अ य लेनदेन यवहारस म भएको देिखन
आयो । अिभयोग दाबीबमोिजमको रकम वैदेिशक
रोजगार यानडामा पठाइिदने योजनको लािग
भनी जाहेरवालाह बाट ितवादीले िलएको पिु हन
नआएकोले सु वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु बाट
सफाइ िदने गरी भएको फै सला कानून र यायको
रोहमा मनािसब नै देिखने ।
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फौजदारी मु ामा ितवादीउपरको अिभयोग
पिु गन र ितवादीको बयान बेहोरा गलत सािबत
गन दािय व वादी प मा रह छ । तर अिभयोग दाबी
पिु गन र ितवादीको बयान बेहोरा गलत भएको
पिु गन कुनै ठोस सबदु माण वादी प बाट पेस
गन सके को देिखँदैन । जहाँस म इमेल र िभसाको
कुरा छ उ इमेल र िभसाको कपी ितवादीबाट नै
जाहेरवालाको इमेलमा पठाइएको हो भ ने कुरा पिु
हने कुनै कागज माण वादी प बाट पेस गन सके को
देिखँदैन । आिधका रक पमा य तो इमेल र िभसाको
फोटोकपी ितवादीबाट नै पठाइएको भ ने कुरा ठोस
पमा मािणत नभएस म य तो इमेल र िभसाको
ि ट पेस गरेकै आधारमा कसैलाई कसरु दार ठहर गन
मनािसब नहने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र
माणह बाट सु वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट
ितवादीउपरको अिभयोग दाबी पु न नस ने ठह याई
भएको िमित २०७०/४/२० को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः नागे कालाखेती
क यटु र : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल भदौ २३ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी मीरा
खडका, ०७४-CR-०६५४, कत य यान, िमला
राई िव. नेपाल सरकार
ितवादी िमला राई ए लैले आ नो
सती वको र ा गन ममा िदलकुमारलाई उसै बखत
उही थलामा वा लपेट्दै गई अगु टा लाठीले हानी
मारेको अव था नभई सु मा अगु टाले हानेको र पिछ
पनु ः िदलकुमारले ब दक
ु ु रीले माछु भनेर आएपिछ
ु खक
पनु ः लाठीले टाउको शरीरका िविभ न भागमा हानेकोमा
पिछ सोही चोट पीडाले िनजको मृ यु भएको अव था
देिखन आउँछ । मतृ कलाई अ य ितवादीले बाँधी

घरमा लडाउँदासमेत ितवादी िमला घटना थलमा
नै रिहरहेको अव थामा जबरज ती करणीको महलको
८ नं.मा भएको उि लिखत यव थाअनस
ु ार पनु रावेदक
ितवादीले उ मिु पाउने अव था नदेिखने ।
पनु रावेदक / ितवादीले मृतकलाई आ नो
सती वको र ा गन ममा कुटिपट गरी मतृ कको
मृ यु भएको भ ने नदेिखई िनज ितवादी िमला
राईले सु मा िदलकुमार राईलाई अगु टाले हानेको,
यसपिछ पिन लाठीले िनधार टाउको तथा शरीरका
िविभ न भागमा जथाभावी हानेको कुरालाई िनजले
अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा समेत बयान
गदा वीकार गरेको, सो त य मतृ कको लास कृित
मचु ु का एवं लास जाँच ितवेदनबाट पिु भइरहेको
छ । यी पनु रावेदक ितवादीको कुटिपटप ात्
मतृ कलाई अ य ितवादीह ले डोरीले बाँधी घरमा
लडाई राखेकोले िदलकुमार राईको मृ यु भएको
देिख छ । घटना थल मचु ु काबाट २ वटा लाठी र
डोरी बरामद भएको, व तिु थित मचु ु काका मािनस
िदलकुमार राई, जाहेरवाला लालबहादरु राई, लास
जाँच मचु ु काका मािनस हकराज राई, मौकामा
कागज गन जकबहादरु राई, ेमबहादरु राईले गरेको
बकप लगायतका त यह बाट िदलकुमार राईको
मृ यु यी ितवादी िमला राईको कत यबाट भएको
भ ने देिखन आउने ।
मतृ कलाई मानपनस
मको पूव रसइवी
ु
रहेको भ ने नदेिखएको, आ नै सहोदर जेठाजु
नाताक मतृ कले रातको समयमा करणीको आशयले
ितवादीको कोठामा आई हातपात गरेको कारणबाट
ततु घटना घट् न गएको देिखएको छ । ितवादीले
आफूले गरेको कसरु वीकार गरी याय स पादनमा
सहयोग गरेको देिखएको र िनजको ीमान् वैदेिशक
रोजगारमा रहेको, ितवादीको साथमा नाबालक
छोराछोरीसमेत रहेको र ितनीह को संर ण एवं पालन
पोषण गनपन
ु िज मेवारीसमेत ियनै ितवादीउपर
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रहेकोले ितवादी िमला राईलाई ऐनबमोिजम सजाय
गदा चक पन जाने हँदा कै द वष ५ (पाँच) गदा ऐनको
म सद पूरा हने देिखएकोले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८
नं. बमोिजम कै द वष ५ (पाँच) गन गरी उ च अदालत
िवराटनगर, अ थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट य
गरेको िमित २०७३।१०।२६ को रायसमेत सदर हने ।
इजलास अिधकृत : जयराम े
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल पौष १ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी मीरा
खडका, ०७४-CR-०९४९, अपहरणप चात् कत य
यान, बलदेव नाउँ िव. नेपाल सरकार
मृतकलाई ितवादी देशी भ ने बलदेव
नाउँले मतृ कको आमा शोभा ठाकुरले आफूलाई मागेको
रकम निदएको रसइवीबाट नाबालक रोहन ठाकुरलाई
िनजको संर क बाबु आमालाई थाहा जानकारी निदई
लोभनमा पारी अपहरण गरी घटना थलतफ लगी
मतृ कको प रवारसँग िफरौती माग गन यास गन ला दा
मृतक रोई कराई गरेको कारणबाट अ ले थाहा पाउने
भए भ ने स झी रोहन ठाकुरलाई मान योजना बनाई
मतृ कले लगाएको पेटी खोलीिदई सो पेटीले मतृ क
रोहन ठाकुरको घाँटी कसी कत य गरी मारेको कुरा
िमिसल संल न मािथ िववेिचत माण कागजबाट पिु
हन आउने ।
अतः िववेिचत त य, आधार र कारणसमेतबाट
मतृ कको मृ यमु ा यी पनु रावेदक ितवादीको संल नता
पिु हन आएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत बटु वल, तल
ु सीपरु को
फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखँदा आरोिपत
कसरु बदर ग रपाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
पनु रावेदक
ितवादीलाई
अिभयोग
दाबीअनु प अपहरणतफको कसरु मा ऐ.को ३ नं.

बमोिजम १० वष कै द र .५०‚०००।- (पचास हजार
पैयाँ) ज रवाना र वष ५ को नाबालक अपहरण
गरेको देिखँदा ऐ.को ९ नं. बमोिजम २ (दईु ) वष थप
कै दसमेत हने गरी भएको प देही िज ला अदालतको
फै सलालाई सदर गन गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु ,
बटु वलको फै सलालाई अ यथा मा न निम ने ।
तसथ, सु प देही िज ला अदालतबाट
िमित २०७२/८/२८ मा भएको फै सला सदर गन
गरेको उ च अदालत तल
ु सीपरु , बटु वलको िमित
२०७४।२।२ को फै सला मल
ु क
ु अपराध (संिहता)
ऐन, २०७४ दफा ४० को उपदफा (२) मा कानूनमा
कुनै कसुरबापतमा सव वको सजाय हने रहेछ भने
यो ऐन ार भ भएपिछ य तो कसुरमा सजाय
िनधारण गदा सव व हने गरी सजाय ग रने छै न भ ने
यव थाअनस
ु ार सव वसिहत गनपरे
ु न । ज मकै दको
हकमा िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: जयराम े ठ
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७५ साल पस
ु १ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
िव भर साद े , ०६८-CR-०६९३, िकत
जालसाजी, सहदेव साह िव. सोमनी सरव रया
भूिमसधु ार कायालय धनषु ाको िमित
२०४६।३।६ को िनणयअनस
ु ार िववािदत ज गामा
यथ ितवादी सोमनी सरव रयाको नाउँमा मोही
कायम भएको पाइ छ । सोही िनणयलाई आधार
मानी सहरी नापी हँदा िमित २०४७।७।२८ को नापी
कायालयको र िमित २०४७।८।२८ को नापी टोलीको
िनणयबाट िववािदत ज गाको मोही सोमनी सरव रयाको
हकमा कायम भई िफ डबक
ु मा समेत जनाएको
देिखने ।
िववािदत ज गामा यथ ितवादी सोमनी
सरव रयाको नाउँमा मोही कायम गन गरी भूिमसधु ार
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कायालय धनषु ाले िमित २०४६।३।६ मा गरेको िनणय
नै बदर ग रपाउँ भनी जनकपरु गठु ी तहिसल तथा
खच कायालयको पनु रावेदन अदालत जनकपरु मा
पनु रावेदन परी पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट
िमित २०४९।८।१६ मा भएको फै सलाले भूिमसधु ार
कायालय धनषु ाको उ िमित २०४६।३।६ को िनणय
बदर गरी जो जे बु नपु न हो बझ
ु ी िनणय गनु भनी
भूिमसधु ार कायालय धनषु ामा पठाएकोमा भूिमसधु ार
कायालय धनषु ाले िमित २०५४।४।६ मा मु ा
तामेलीमा रािखिदने गरी गरेको िनणयउपर वादीको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु मा पनु रावेदन परी
पनु रावेदन अदालत जनकपरु बाट िमित २०५५।१।१४
मा भएको फै सलाले भूिमसधु ार कायालय धनषु ाको
उ िमित २०५४।४।६ को मु ा तामेलीमा रा ने
िनणय बदर गरी जो जे बु नपु न हो बझ
ु ी िनणय गनु
भनी भूिमसधु ार कायालय धनषु ामा िमिसल पठाउने
फै सला भएको ।
पनु रावेदक सहदेव साहले िमित
२०३१।१०।१६, िमित २०३७।९।१० र िमित
२०४४।११।११ का धान बाली बझ
ु ेको भरपाईह
िकत गरेको भनी दाबी गरेका छन् । सो धान बाली
बझ
ु ाएको भरपाई पेस गन यथ ितवादी सोमनी
सरव रयाको िववािदत ज गामा मोही हक नठहन ठहरी
भूिमसधु ार कायालय धनषु ाबाट िनणय भइसके को
छ । साथै सो भूिमसधु ार कायालयको िनणय उ च
अदालत जनकपरु मा िवचाराधीन रहेको छ । उ च
अदालत जनकपरु मा िवचाराधीन रहेको उ मु ाबाट
नै िववािदत ज गामा यथ सोमनी सरव रयाको
मोिहयानी हक रहने वा नरहने भनी फै सला नहँदै सो
फै सलालाई भाव पन गरी िववािदत भरपाईह को
बारेमा यस अदालतबाट बो न िम ने नदेिखने ।
व ततु ः मोिहयानी हक बेहकको स ब धमा
आिधका रक िनकायबाट िनवेदकको हकमा कुनै िनणय
भएको देिखन नआएको ि थितमा दाबीको बाली बझ
ु ेको

भरपाईको स ब धमा वादी दाबी नपु ने ठहर गरेको सु
धनषु ा िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत जनकपरु को फै सला मनािसब नै
रहेको देिखएको अव थामा यस अदालतबाट िमित
२०६३।३।९ मा मु ा दोहो याई हेन िन सा दान गन
िलएका आधार कारणह सँग सहमत हन नसिकने ।
तसथः िववेिचत आधार कारणह समेतबाट
वादी दाबी पु न स दैन भनी सु धनषु ा िज ला
अदालतबाट भएको िमित २०५६।११।९ को
फै सला सदर गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को िमित २०५८।१२।८ को फै सला मनािसब
नै देिखएकोले सदर हने ।
इजलास अिधकृत : नारद साद भ राई
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७५ साल पस
ु ३० गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या.
डा. ी आन दमोहन भ राई, ०७२-CR-०२५३,
जालसाजी, भवद सुवेदी िव. ि लोचन सापकोटा
ितवादीह को हक वािम वमा रहेका
ज गाह को े फल सधु ार स ब धमा भएको
सरजिमनलाई चनु ौती गन हकदैया (Locus Stand)
िवप ीलाई छै न । कुनै पिन ि या जालसाजी ठहनको
लािग दाबीकताको थािपत अिधकार (Perfect
Right) अपह रत भएको हनपु न । (ने.का.प. २०६१,
अङ् क ११, िन.नं. ७४६४, पृ. १४६८) भ ने िस ा त
ितपािदत भएको छ । ततु मु ामा उ ज गाह मा
यथ वादीको हक नै नपगु ेको अव थामा जालसाजी
ठहर हन स ने अव था देिखन आएन । िकत
कागजको ३ नं. अनस
ु ार जालसाजी ठहर हनका लािग
कानून ारा संरि त हक जाने वा नो सान पान काय
भएको हनपु छ । पनु रावेदक ितवादीले आ नु नाउँमा
दता रहेको ज गाको न सामा भएको ज गा टायल चेक
गराई बढ कायम गरेको देिखएको र ितवादी दताको
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ज गामा यी यथ वादीको हक थािपत भएको
अव था देिखँदैन । यथ वादीले पा रत गराई िलएको
राजीनामाबमोिजमको ०-१६-१७ ज गा िनजको
िक.नं.१९४ को ज गा ०-१६-१७ रहेको भ ने ट
भइरहेको हँदा वादीको हकै थािपत नभएको िवषयमा
वादीको दाबीबाट जालसाजी गरेको ठहर हने ि थित
नदेिखने ।
अतः वादीले पा रत गराई िलएको
िलखतबमोिजमको ज गा कायम रिहरहेको अव थामा
ितवादीले न सामा भएको ज गा नरबढी कायम गरेको
कायलाई जालसाज ठहर गन गरेको सु को फै सला
सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०७१।१२।२९ को फै सला िमलेको नदेिखँदा सो
फै सला उ टी भई वादी दाबी पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम े
क यटु र: देिवना खितवडा
इित संवत् २०७४ साल चै २ गते रोज ६ शभु म् ।
§ यसमा यसै लगाउको ०७२-CI-०३४२,
िनणय बदर गरी दता हक कायम, भवद
सवु ेदी िव. ि लोचन सापकोटा भएको मु ामा
पिन यसै कृितको फै सला भएको छ ।
७
मा. या. ी के दार साद चािलसे र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०७०-WO-०४४६, उ ेषण,
नानु े िव. सिचव, वा य तथा जनसं या
म ालयसमेत
िनवेिदका २०२९ सालदेिख अनमी पदमा
िनयिु िलई सेवा वेश गरी २०४३ सालमा िज ला
जन वा य कायालयमा दरब दी रही नारायणी
अ चल अ पतालमा काजमा रहेको देिख छ । िमित
२०४३।१२।३ को आदेशअनस
ु ार नारायणी अ चल
अ पताल िवकास सिमित गठन भएकोमा िववाद
देिखएन । उ अ पतालमा कायरत यी िनवेिदका
सािबकदेिख नै सोही अ पतालमा सरकारी कमचारीको

पमा नै िनर तर पमा काम गरेको देिखयो । यी
िनवेिदका आफू कायरत रहेको अ पताल छाडी अ य
काम गन गएको भ ने देिखँदैन । सरकारको िनणयबाट
आफू कायरत सरकारी अ पताललाई िवकास
सिमितमा प रणत गरेप चात् यी िनवेिदका िनर तर
पमा सोही अ पतालमा कायरत रहेको छै न भनी
िववाद ग रएको नदेिखने ।
२०४४ सालमा िनवेिदकाले िनवेदन िदएको
भिनए तापिन िनज सरकारी सेवाबाट अलि गने गरी
िनजबाट राजीनामा गराई िलएको वा सरकारी सेवा
टुटेको कुनै माण हेरी छु ै सेवा वेश गराएको अव था
पिन छै न । िनजसँग िनजको सेवासत तोक छु ै करार
गरी नारायणी अ चल अ पताल िवकास सिमितले
िलएको भ ने पिन देिखँदैन । यसरी छु ै करार गरेको वा
गराएको अव था नभई एकै अ पतालमा यी िनवेिदका
िनर तर पमा सेवामा रहेको र गठन आदेशको प रणाम
वा य कमचारीस ब धी यव थापन गदा देिखएको
अ यौलताकै िबच िनर तर पमा काममा लगाएकोमा
२०५३ साल वैशाख १४ गते उ िवकास सिमितले
अवकाश िदएको देिखने ।
सो िमितले ३५ िदनिभ िनवेिदकाले
अि तयारवालासम िनवेदन िदएकोबाट यी िनवेिदका
समयमै आ नो अिधकारको लािग य नरत रहेको
देिख छ । सो िनवेदनउपर कुनै सनु वु ाइ नभएकोले यस
अदालतमा उ ेषणयु परमादेश जारी ग रपाउँ भनी
िनवेदन िदएकोमा यस अदालतबाट िमित २०६८।२।१
मा उ िनणय बदर गरी िनवेदनको िवषय िछटो टुङ्गो
लगाउनपु न देिखएको हँदा तीन मिहनािभ िनणय गरी
उ िनवेदनको टुङ्गो लगाउनु भनी िवप ीह को
नाउँमा परमादेश जारी हने ठहछ भनी आदेश भएको
देिखने ।
सो आदेशप चात् पिन क रब १६
मिहनापिछ मा नेपाल सरकार वा य म ालयका
सिचव तरको िमित २०६९।६।२६ को िनणयानस
ु ार
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िनवेिदकालाई नेपाल वा य सेवा ऐन, २०५३ को
दफा ७४ को उपदफा १ को ख ड (ज) को कसरु मा
सोही ऐनको दफा ७२ को ख ड (ख) को उपख ड (१)
बमोिजम भिव यमा वा य सेवाको िनिम अयो य
नठहन गरी सेवाबाट हटाइएको भनी भएको िनणयउपर
िनवेिदकाले शासक य अदालतमा पनु रावेदन गरेकोमा
शासक य अदालतबाट यी िनवेिदकाले वा य सेवा
िवभागमा िदएको िनवेदन कारबाहीकै अव थामा रहेको
भ ने देिखँदा यसतफ कुनै िनणय नै नगरी वा य
तथा जनसं या म ालयका सिचवको तहबाट यसै
िवषयमा पनु ः सेवाबाट हटाइएको िनणय, सव च
अदालतको आदेश, सिचवको े ािधकार एवं कानूनको
उिचत ि या पूरा गरी िनणय गरेको भ ने नदेिखँदा
बदर गरी सव च अदालतको आदेशबमोिजम िनणय
गनु भनी फायल वा य सेवा िवभागमा पठाइिदने
ठहरी शासक य अदालतबाट िमित २०७०।२।२
मा फै सला भएको देिखने । यसरी सरकार मातहत
रहेको अ पताललाई िवकास सिमित मातहत लगेपिछ
पिन िनर तर पमा सोही अ पतालमा कायरत यी
िनवेिदकालाई िनजको सेवाको िनर तरता नरहने
भनी कुनै जानकारी िदएको वा िनणय ग रएको पिन
नदेिखने ।
त यगत पमा हेदा यी िनवेिदका उ
अ पतालमा अनपु ि थत भएको नभई सं थाको
संरचना प रवतनस म भएको तर यी िनवेिदका िनर तर
पमा सोही अ पतालमा सेवारत रहेको नै देिखयो ।
यस अदालतबाट िमित २०७४।१०।२१ मा आदेश
हँदा यी िनवेदक नारायणी अ चल अ पताल िवकास
सिमित गठन आदेश, २०४३ िमित २०४३।१२।२
मा राजप मा सूचना जारी हनपु ूव नारायणी अ चल
अ पतालमा स वा भइसके को अव था हो वा
होइन भनी त यगत प टताको लािग जवाफ माग
भएकोमा िमित २०७४।१०।२४ मा यस अदालतबाट
भएको प ाचारको जवाफ ६ मिहनाप चात् िमित

२०७५।४।२३ मा प.सं. ०७५/७६ च.नं. ७५९४
बाट िदँदासमेत वा य तथा जनसं या म ालय
कमचारी शासन शाखाबाट "नारायणी उप े ीय
अ पतालका त कालीन अ.न.मी. नानु े नारायणी
उप े ीय अ पतालको िवकास सिमिततफ करारतफ
िमित २०४४।१।१ देिख १ वषको लािग िनयिु
भएको बेहोरा नेपाल सरकार (सिचव तर) को िमित
२०७५।४।२१ को िनणयानस
ु ार अनरु ोध छ" भनी
लेखी आएको देिखने ।
माग भएको जानकारी निदई त य लक
ु ाई
अदालतलाई ममा पान कृ ितको उपयु जवाफ
अदालतबाट अपेि त िथएन । अदालतबाट िमित
२०४३।१२।३ अिघ िनज िनवेिदका नारायणी
अ चल अ पतालमा स वा भइसके को अव था
हो, होइन भ ने स ब धमा २०६५ सालको रट
नं. ०४७४ (आदेश िमित २०६८।२।१) तथा
शासक य अदालतबाट २०६९ सालको प.ु वे.नं.
०९ मु ामा भएको िमित २०७०।२।२ को फै सलाबाट
यी िनवेिदका िमित २०२९।७।२७ को लोक सेवा
आयोगको िसफा रसबमोिजम नेपाल वा य सेवामा
वेश गरी िमित २०३७।१२।१८ देिख जन वा य
शाखा नारायणी अ चल अ पतालमा काम गद आएको
भ ने त य उ लेख भएबाट यी िनवेिदकाले नारायणी
अ चल अ पताल, वीरग जमा कायरत रहँदा नारायणी
अ चल अ पताल िवकास सिमित गठन भएप चात्
पिन िनर तर पमा काम गद आएको पिु हने ।
िमित २०४३।१२।२ को नेपाल राजप को
सूचनाको दफा ८ बमोिजम अ पतालमा कायरत
यी कमचारीलाई नेपाल सरकारले अ य कतै
नखटाएको र नयाँ संरचना बनेको अव थामा
रहेका अ यौलको ि थितमा त कालीन अ य को
आदेशानस
ु ार भनी सािबकको सरकारी सेवातफ के ही
नबोली करार सेवामा एक वषको लािग भनी िनयिु
गरेको प िदए पिन अनवरत पमा कायरत रहेक

20

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - १
यी िनवेिदकालाई हठात् िमित २०५२।१२।१२ को
िनणयानस
ु ार भनी िवकास सिमितबाट अवकाश िदएको
देिखयो । िनजामती िकताबखानाको िववरण (िसटरोल)
को ितिलिप हेदा यी िनवेिदकालाई नारायणी अ चल
अ पताल, वीरग ज, पसामा िमित २०४४।१।१ मा
स वा गरेको भ ने पिन उ लेख रहेको देिखन आउने ।
िनवेिदका कायरत अ पताल नेपाल राजप
िमित २०४३।१२।२ मा कािशत सूचनाबाट िवकास
सिमितमा प रणत भएको अव थामा अनवरत सेवारत
रही आएको र सोिबच िवप ी म ालय वा िवभागबाट
यसबारे कुनै न नउठाई िनवेिदकालाई िमित
२०४४।१।१ प चात् कुनै प ाचार पिन नगरी मौन
बसेको अव थामा नेपाल राजप को उपयु सूचनाको
दफा ८ बमोिजम िनज िनवेिदकालाई सािबकको
सेवालाई िनर तरता िदएको अव था नै देिखएकोले यी
िनवेिदका अनपु ि थत भई सेवा प र याग गरेको सेवा
छाडी िहँडेको भनी भ न िम ने नदेिखने । िनवेिदकाले
अ य काम गरेको िजिकर नरहेको, िनजको सेवा
अनवरत देिखएको िसटरोलमा िमित २०४४।१।१
मा स वा भ ने उ लेख भएको र िवकास सिमितबाट
अवकाश िदए पिन िसटरोलबाट यी िनवेिदका िमित
२०६९।७।३ स म सेवामा बहाल रहनपु नमा अिधकार
ा त स बि धत िनकायको अ यौलता र अिनणयको
कारण यित लामो अविधस म िववादलाई झल
ु ाई रहेको
अव था देिखयो । य तो काय यायको रोहमा शोभनीय
र वीकाय नदेिखने ।
अतः सिचव तरीय िमित २०६९।६।२६ को
िनणय शासक य अदालतबाट िमित २०७०।२।२
मा बदर भइसके को र शासक य अदालतको सो
िनणयप चात् भएका कारबाही हेदा आफूले िमित
२०४४।१।१ प चात् कुनै कारबाही नगरी बसेको
िनि यतालाई वैधािनक आवरण िदने कृ ितबाट
वा य सेवा िवभागले िमित २०७०।७।१४ मा िनणय
गरी अिधकार ा अिधकारीलाई िनणय गन भनी

िनणयको बेहोरा नै उ लेख गरी िनदशा मक िनणय
प पठाएको देिखए पिन हालस म अ यथा कुनै िनणय
भएको नदेिखएको हँदा उ िमित २०७०।७।१४ को
िनणय र िमित २०७०।७।२० को प उ ेषणको
आदेशले बदर ग रिदएको छ । यी िनवेिदकालाई
िवकास सिमितबाट िमित २०५२।११।१ मा अवकाश
िदएप चात् िसटरोलमा उि लिखत अवकाश िमित
२०६९।७।३ स म कुनै व तिु न िनणय नगरी काममा
समेत नलगाएको देिखएको हँदा सो िमितस मको
तलब, भ ा, सिु वधा उपल ध गराउनु र अवकाश
अविधपिछको िनवृि भरणप समेत बनाइिदनु भनी
िवप ीह का नाउँमा परमादेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत : जगतबहादरु पौडेल
क यटु र : ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल मङ् िसर ३ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं.५
१
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६७-CR-०२३७, भ सार
महसुल िफता, भैरहवा भ सार कायालय, बेलिहया
िस ाथनगर िव. युनाइटेड टेिलकम
भ सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा
१ र उपदफा २ को कानूनी यव थाअनस
ु ार ी ५
को सरकारले तोिकएको िकिसमको आयाितत व तमु ा
भ सार महसल
ु पूण वा के ही अंशमा छुट िदन स ने
देिख छ । ी ५ को सरकारले िमित २०५६।३।२८
मा नेपाल राजप मा सूचना कािशत गदा ए सचे ज
थापना तथा नेटवक िव तारका लािग आयात
गन उपकरणमा सिु वधा िदने भ ने िनणयमा कुनै
खास उपकरणको नामकरण गरी वग करण गरेको
देिखँदनै । यस अव थामा ए सचे ज थापना र
नेटवक िव तारका लािग आव यक पन उपकरण नै
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सिु वधा िदने उपकरणिभ पन देिखने ।
भ सार
िवभागको
प.सं.
म.फा.१२।०६०।०६१ च.नं. ३९२ िमित
२०६०।६।१४ को भैरहवा भ सार कायालयलाई
पठाएको प को बेहोरा हेदा "...एयर क डीसन
ला ट, या ी, िडजेल इि जन जेनेरटे र, से यु रटी
ए ड फायर फाइिटङ िस टम ज ता सामानह
िवशु
पमा दरू स चार सेवाको लािग मा
बनेको नभई बह योग हन स ने भएकोले य ता
साम ीह मा म.प.को िनणयानुसारको सुिवधा िदन
उपयु नहने देिख छ र दूरस चार सेवाको लािग
मा योग हने उपकरणमा मा सुिवधा िदने गरी
िमित २०६०।६।१२ मा भएको िनणयानुसार" भनी
लेिखएको देिख छ । उ प को आधारमा भैरहवा
भ सार कायालयले यनु ाइटेड टेिलकम िलिमटेडले
आयात गरेका या ी तथा जेनेरटे र, िडजेल इि जनका
सामान बहउपयोग हनस ने भ दै भ सार सिु वधा िदन
इ कार गरेको देिख छ । तर भ सार िवभागले लेखेको
उ प मा दूरस चार सेवाको लािग मा योग
हने उपकरणमा मा सुिवधा िदने भनी दरू स चार
सेवाका लािग योग हने उपकरणमा सिु वधा िदनपु न
कुरालाई वीकार गरेकै पाइ छ । यनु ाइटेड टेिलकम
िलिमटेडबाट आयाितत या ी तथा िडजेल इि जन
दूरस चार सेवाको लािग योग हने उपकरण होइन
भनी भ न सके को अव था छै न । साथै दूरस चार
सेवाका लािग योग हने सामान बह योग हन स ने
भएमा सोही कारणले मा भ सार सिु वधा नपाइने
भनी िमित २०६०।६।१२ को िनणयमा उ लेख गरेको
नपाइने ।
यनु ाइटेड टेिलकम िलिमटेडबाट आयात
ग रएका िववािदत सामानह ए सचे ज थापना तथा
नेटवक िव तारका लािग योग भएको छ छै न भ ने
स ब धमा िवचार गदा दूरस चार ािधकरणबाट २५
जनवरी २००५ मा ािविधक जाँच ग रएको ितवेदन

हेदा आयाितत उपकरणम ये २ थान या ी र १
थान जेनेरटे र Spare मा रहेको र अ या ी तथा
जेनेरटे र Installed भइसके को भ ने देिख छ । स चार
उपकरण स चालनको लािग आव यक पन या ी तथा
जेनेरटे रको अभावमा ए सचे ज थापना तथा नेटवक
काय अगािड नबढ् ने हँदा उि लिखत सामान स चारका
लािग अ याव यक देिखँदा या ी तथा जेनेरटे र अल गै
सामान हन् भ न िम ने देिखन आएन । आयाितत
सामानह दूरस चारको ए सचे ज थापना र नेटवक
िव तारमा योग भइसके को ािविधक ितवेदनबाट
समेत देिखएको अव थामा Spare सामानबाहेक अ य
जिडत सामानको राजप मा कािशत सूचनाअनस
ु ार
५ ितशत भ सार महसल
ु तथा िनयमानस
ु ार ला ने
म.ु अ.कर असल
ु गरी बाँक धरौटी रकम पनु रावेदकले
िफता पाउने ठह याएको राज व यायािधकरण
पोखराको िमित २०६५।३।२२ को फै सलालाई
अ यथा भ न निम ने ।
अतः उि लिखत आधार, कारणबाट यनु ाइटेड
टेिलकम िलिमटेडले दूरस चार सेवा स चालन गनको
लािग आयात ग रएका सामानमा राजप मा कािशत
सूचनाअनस
ु ारको सिु वधा निदने गरी भैरहवा भ सार
कायालयबाट िमित २०६४।३।४ मा भएको िनणय
उ टी गरी जिडत सामानको ५ ितशत भ सार
महसल
ु तथा िनयमानस
ु ार ला ने म.ु अ.कर असल
ु
गरी बाँक धरौटी रकम पनु रावेदकले िफता पाउने
ठह याएको राज व यायािधकरण पोखराबाट िमित
२०६५।३।२२ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७४ साल चै २६ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६८-CI-१४११, फै सला
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बदर अंश नामसारी, िचनक बारी िव. िशवड बारीसमेत
ततु मु ाको िमिसल संल न कागजात
हेदा ितवादी ानमती बारीले आ ना देवर िशवड
बारीउपर २०६४।२।२३ मा अंश मु ा दायर गदा
जगलाल बारीका २ छोरा दशरथ बारी र िशवड बारी
भएकोमा आ ना पित दशरथ बारीको मृ यु भएको
हँदा २ भागको १ भाग अंश छु याई पाउँ भनी दाबी
िलएको पाइ छ । उ मु ामा अदालतबाट जारी भएको
आ नो नामको याद िमित २०६४।३।१२ मा िशवड
बारी आफै ँ ले बझ
ु ी िलई ितउ र प नै निफराएको
तथा वादी ितवादी सगोलको अंिशयार देिखएको
र सगोलको अंिशयारले आ नो अंश छुट्याई िलन
पाउने नै हँदा ानमती बारीले वादी दाबीबमोिजम २
भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी सु प देही िज ला
अदालतबाट िमित २०६५।३।२५ मा फै सला भएको
देिख छ । उ फै सला बदर गरी स पूण स पि लाई
७ भाग लगाई १ भाग िदलाइपाउँ भनी वादी िचनक
बारीको फै सला बदर अंश नामसारी मु ाको िफराद
परेको पाइयो । ततु मु ामा िनजले दाजु मरेपिछ मा
ानमती बारीलाई याइताको पमा राखेको भ ने
िशवड वादीको ितउ रप मा उि लिखत बेहोराले
िफराद दाबीलाई समथन गरेको ज तो देिखए पिन
ितवादी ानमती बारीले िमित २०६३।१२।१४ मा
िज ला शासन कायालय प देहीबाट ा गरेको
नाग रकता माणप को पितको महलमा दशरथ
बारीको नाम उ लेख भएको देिखँदा ानमतीलाई
याइताको पमा याएको भ ने वादीको िजिकर
िव सनीय देिखएन । यसरी आिधका रक िनकायबाट
जारी ग रएको नाग रकताको माण प एवं ितवादी
िशवड बारी आफै ँले अिघ लो अंश मु ामा ितवादी
ानमती बारी वग य दशरथ बारीक प नी भएको
कुरामा आपि नगरी ितउ रस म पिन निफराई
वीकार ग ररहेको र ितवादी ानमती बारी आफूले
समेत लो नेको स यमा बसेको भनी िजिकर िलइरहेको

अव थामा तराईको रीित, पर परा, चलनअनस
ु ार
अिधकांश जाितले दाजु मरेपिछ भाउजूलाई संर ण
िदन प नीको पमा रा ने चलन रहेको हँदा
ानमतीका पित दशरथको मृ यपु ात् िशवड बारीले
िनजलाई प नी बनाई सँगै राखी आएको भ ने पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट
ितवादी ानमती बारी वग य दशरथ बारीको प नी
कायम रहेको देिखँदा िनजले ितवादी िशवड बारीबाट
२०६५।३।२५ को फै सलाबमोिजम ा गरेको
२ भागको १ भाग अंशम ये वादी िचनक बारीको
हकस म बदर गरी ७ भागको १ भाग अंश पाउँ भ ने
वादी दाबी नपु ने ठहछ । वादी दाबीबमोिजम िमित
२०६५।३।२५ को फै सलाको वादीको अंश हकस म
बदर गरी ७ भागको १ भाग अंश पाउने ठह याई सु
प देही िज ला अदालतबाट िमित २०६७।६।१३
मा भएको फै सला उ टी गरी वादी दाबी पु न नस ने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत बटु वल प देहीको
िमित २०६८।६।३ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३१ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी सारदा साद िघिमरे र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७१-RB-०२०७, आयकर
(आ.व.२०५१/०५२), अमृत साद काय िव. नेपाल
वन पित यू उ ोग िलिमटेड, हेट डा
आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४१(झ) मा
छुट िदन नसिकने यव थाअ तगत यस ऐनका अ य
दफाह मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन
कुनै यि को खुद आय िनधारण गदा आय आजन
वा ा गन कामसँग स ब ध नभएका खचह
क ा ग रने छै न भनी उ लेख भएको देिख छ ।
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करदाताले भ सार कायालयमा भरेको ापनप मा
उि लिखत प रमाण भ सार कायालयको रेकडबाट
कर कायालयको क यटु रको अिभलेखमा चढाएको
र सोपिछ करदाताको लेखा अिभलेखसँग िभडाउँदा
फरक परेको अव थामा उ कानूनी यव थाबमोिजम
फरक प रमाणलाई आयआजनको कायमा योग
भएको नदेिखएको आधारमा थोकमा िब गरेको मानी
कर िनधारण भएको देिख छ ।
उ फरक प रमाणको क चा पदाथ
करदाताले कुन क पनीलाई कित मू य र प रमाणमा
थोक िब गरेको भ ने व तिु न माणिवना नै सो
फरक प रमाण करदाताले थोक िब गरेको भ ने
कर अिधकृतको िनणयाधार अनमु ानमा आधा रत
रहेको देिख छ । उ थोक िब बाट करदातालाई
.३१,७८,४१०।३० खदु आय भएको भनी
कर अिधकृतले प कानूनी आधार र सबदु
माणको अभावमा कर कायालय हेट डाबाट .
३१,७८,४१०।३० आयतफ समावेश गरेको देिखने ।
व ततु ः कर अिधकृतबाट करदाताले
पेस गरेको लेखा अिभलेखलाई अ वीकार गन
सके को देिखँदैन । आयकरका लािग करदाताले कुनै
कारोबारबाट आय आजन गरेको भ ने देिखनु पदछ ।
कर कायालयमा रहेको क यटु रले देखाएको क चा
पदाथ आयातको प रमाण सबै नै करदाताले खपत
गरेको क चा पदाथको प रमाण रहेछ र अ य उ ोगको
क चा पदाथको प रमाणसमेत करदाताको अिभलेखमा
जिनन गएको हो भ ने व तिु न माण ा हन सके को
देिखँदैन । यस अव थामा कर कायालयको क यटु र
अिभलेखले देखाएको सबै प रमाण यथ करदाताले
आ नै लािग आयात गरेको प रमाण हो भ ने अनमु ान
गन िम ने नदेिखने ।
नेपाल वन पित यू उ ोग िलिमटेडले लागत
मू यभ दा कममा िब गनपरे
ु को भ ने करदाताको
िजिकर सामा य यावसाियक िस ा तिवपरीत

देिखएको भ ने िजिकर स ब धमा हेदा वन पित यू
नेपालिभ उ पादन गरी राि य तथा अ तराि य
बजारमा िब हने हँदा राि य तथा अ तराि य
बजारले नै यसको मू य िनधारण गरेको ह छ । तसथ
यसको मू य राि य तथा अ तराि य ित पधा मक
बजारअनस
ु ार घटबढ भइरहने हँदा लागत मू यभ दा
कम मू यमा पिन नेपाल वन पित यू उ ोग िलिमटेडले
आ नो उ पादन िब गनु परेको भ ने करदाताको
भनाइलाई अ यथा भ न िम ने देिखन आएन । यस
ि थितमा पनु रावेदन िजिकर एवं पनु रावेदकको तफबाट
उपि थत िव ान् उप यायािधव ाले समेत सोही
बेहोरा उ लेख गरी गनभएको
बहस र मु ा दोहो याई
ु
हेन अनमु ित दान ग रएको आदेशमा उ लेख भएको
आधार एवं कारणसँग पिन यो इजलास सहमत हन
नस ने ।
अतः उि लिखत आधार, कारणबाट बढी
पैठारी गरेको क चा पदाथ थोक िब गरेको भनी
.३१,७८,४१०।३० र िब मू यभ दा लागत मू य
बढी देिखएको भनी १,८५,३६,३४६।६२ आयतफ
समावेश गन गरेको हदस म सु कर कायालय
हेट डाको िमित २०५५।३।३२ को िनणय समथन
गरेको आ त रक राज व िवभागका महािनदशकको
िमित २०५८।४।१ को िनणयसमेत के ही उ टी हने
ठह याएको पनु रावेदन अदालत हेट डाको िमित
२०६६।१२।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महजन
इित संवत् २०७४ साल चैत २६ गते रोज २ शभु म् ।
यसै कृ ितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएको छ :
§ ०७१-RB-०२०८,
आयकर
(आ.व.२०५१/०५२), अमृत साद काय
िव. नेपाल वन पती यू उ ोग िलिमटेड,
हेट डा
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इजलास नं.६
१
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७३-CR-१२६७, ०७५-CR-०६५०,
कत य यान, नेपाल सरकार िव. बागवीर तामाङसमेत,
बागबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार
ितवादी र मतृ किबच र सी निदएको
िनहँमा वादिववाद हनअ
ु गािड ितवादीको मतृ कलाई
मानस मको पूव रसइवी तथा मनसाय रहेको िमिसल
संल न कागज माणबाट नदेिखए तापिन र सी
निदएको िनहँमा मतृ कले आफूलाई गाली गलौज
तथा कुटिपटसमेत गरेको कारण यी ितवादीले
ढुङ्गा ज तो कडा व तल
ु े मतृ कको टाउको ज तो
संवेदनशील अङ् गमा िहकाउँदा मतृ कको मृ यु ह छ
भ ने जानकारी हँदाहँदै टाउको ज तो संवेदनशील
अङ् गमा ढुङ्गा ज तो कडा व तल
ु े हार गरेको र
शरीरको अ य भागमा समेत ढुङ्गाले ३/४ पटकस म
िहकाएर मृतकको मृ यु भएको देिखँदा उ घटनामा
ितवादीको मतृ कलाई मान मनसाय िथएन भनी मा न
स ने अव था नदेिखने ।
िववेिचत आधार, कारणह बाट ितवादी
बागबहादरु तामाङले मतृ क च बहादरु थापालाई
िनजको टाउको ज तो संवेदनशील अङ् गसमेतमा
ढुङ्गा ज तो कडा व तल
ु े हा दा िनजको मृ यु ह छ
भ ने थाहा जानकारी हँदाहँदै ितवादीले मतृ कलाई
मान मनसायले मतृ कको टाउकोसमेतमा ढुङ्गाले
३/४ पटकस म हार गरी घाइते बनाई सोही चोट
िपरको कारण िनजको मृ यु भएको देिखएकोले
उ मनसायपूवक ग रएको ह यालाई पनु रावेदक
ितवादीले िजिकर िलएज तै भिवत य तथा आवेश
े रत ह या हो भनी मा न स ने अव था िव मान
नदेिखँदा यानस ब धी महलको ६(२) तथा १४

नं. बमोिजम सजाय कम ग रपाउँ भ ने ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादीह बागवीर तामाङ र सोमा
तामाङसमेतलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय
ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर रहेको देिखँदा उ पनु रावेदन िजिकरतफ
िवचार गदा, ितवादी बागवीर तामाङले अिधकार ा त
अिधकारीसम को बयानमा वारदातको समयमा म
गाईव तल
ु ाई घाँस हा न गएको िथएँ । घर आउँदा
घरको आँगनमा च बहादरु थापा मतृ अव थामा
लिडरहेका िथए । छोरालाई सो दा र सी मागी बेइ जत
गरेको हँदा मैले ढुङ्गाले हानी मारेको हो भनी भनेको
िथयो । मैले मतृ कलाई मानपन
ु कुनै रसइवी िथएन ।
मैले िनजलाई कत य गरी मारेको होइन भनी बयान गरी
अदालतमा बयान गदासमेत आरोिपत कसरु मा पूण
इ कार रही बयान गरेको देिखने ।
य तै ितवादी सोमा तामाङले पिन
अिधकार ा त अिधकारीसम बयान गदा वारदातको
िदन खेतमा काम गन गएको िथएँ । बेलक
ु घरमा आउँदा
ीमान् बागबहादरु तामाङ र सीले मातेर बसेका िथए ।
तातोपानी तताई दे भनेकाले तातोपानी तताएर गोठमा
घाँसपात गन गएको िथएँ । मेरो ीमान् बागबहादरु ले
मृतक च बहादरु थापालाई ससरु ा बागवीर तामाङको
आँगनमा ढुङ्गाले हानी मारेको भ ने पिछ सनु ेर थाहा
पाएको हो । मतृ कसँग मेरो कुनै पिन रसइवी छै न,
िनजलाई मैले कत य गरी मारेको होइन भनी बयान
गरेको र अदालतमा बयान गदासमेत आरोिपत कसरु मा
पूण इ कार रही बयान गरेको देिखने ।
ितवादी बागबहादरु तामाङले अिधकार ा त
अिधकारी र अदालतमा बयान गदासमेत मतृ क
च बहादरु थापालाई म ए लैले मारेको हो ।
िनजलाई मानमा अ कसैको संल नता छै न भनी
यी ितवादीह को इ कारी बयानलाई समथन हने
गरी बयान गरेको देिख छ । यी ितवादीह ले गरेको

25

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - १
इ कारी बयानलाई ितवादीका सा ी ानबहादरु
तामाङले समथन हने गरी अदालतमा उपि थत भई
बकप समेत गरेको देिख छ । जाहेरवाला कमलबहादरु
थापासिहतका मौकामा कागज गन वादी प का
सा ी टंकबहादरु थापा, कालु तामाङ, सोमबहादरु
थापासमेतले अदालतमा आई बकप गदा यी
ितवादीह को कत यले मतृ कको मृ यु भएको भनी
ट िकटान गरी यी ितवादी बागवीर तामाङ र सोमा
तामाङलाई पोल गरी बकप भएको अव थासमेत
देिखँदैन भने उ वारदातमा यी दईु जना ितवादीले के
क तो भूिमका िनवाह गरेका िथए सोसमेत कही ँकतैबाट
खु न आएको नदेिखने ।
मतृ कलाई मानमा यी ितवादीह ले बाटो
गौडा थु ने, भा न, उ कन नपाउने गरी समाइिदने,
मानमा कुनै बेहोराले संयोग जटु ाइिदने ज ता काय
गरेकोसमेत िमिसल संल न कागज माणबाट देिखन
आउँदैन । यो यस ितवादीले यो यस रोह रीतसँग यो
य तो काय गरी सहयोग गरेको वा हार गरेको भनी
िमिसल संल न माणह बाट खु न आएको देिखँदैन ।
साथै ितवादी बागबहादरु तामाङले अदालतमा बयान
गदा मैले मतृ कलाई टाउकोलगायत शरीरको िविभ न
भागमा ३/४ पटक िहकाएर मारेको हँ भनी बयान
गरेको देिखँदा िनज ितवादी ए लैले पिन मृतकलाई
पटकपटक ढुङ्गाले िहकाउँदा मतृ कको शरीरका
िविभ न भागमा चोटपटक, नीलडाम ला न स ने नै
देिखँदा िमिसल संल न कागज माणह बाट पिु ट
नभएस म मतृ कको शरीरको िविभ न भागमा भएको
चोटपटकको कारणले मा बागबहादरु तामाङबाहेकका
यी ितवादीह समेत मृतकलाई मान कायमा संल न
िथए भ ने अनमु ानको भरमा ठोस त ययु आधार,
माणबेगर यी ितवादीह लाई कसरु दार ठहर गन
िम ने नदेिखने ।
ितवादीह बागवीर तामाङ र सोमा
तामाङसमेतले अिधकार ा त अिधकारी र अदालतमा

बयान गदासमेत कसरु मा इ कार रहेको र वादी
नेपाल सरकारतफबाट यी ितवादीह समेत मृतक
च बहादरु थापालाई मान कायमा संल न िथए भनी
त ययु माण पेस गरी पिु ट गन सके को नदेिखँदा
यी ितवादीह समेतलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: िववेिचत आधार माणह बाट ितवादी
बागबहादरु तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ र १३(३) नं. बमोिजमको कसरु मा सोही
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज म
कै दको सजाय हने र अ य ितवादीह बागवीर
तामाङ र सोमा तामाङलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ
िदने गरी सु िस धपु ा चोक िज ला अदालतले
िमित २०७१।०५।१० मा गरेको फै सला सदर गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।११।१७
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादी बागबहादरु तामाङलाई मािथ
ठहरेबमोिजम ज मकै दको सजाय गदा चक पछ
िक भनी िवचार गदा यी ितवादीको मृतकलाई मान
पूव रसइवी तथा पूवयोजनासमेत भएको नदेिखएको,
यी ितवादीले अिधकार ा अिधकारी र अदालतमा
बयान गदासमेत मृतकलाई आफूले कुटिपट गरी
मारेकोमा सािबत रही बयान गरी याियक िन पण गन
काममा सहयोग पु याएको, घटना वारदातको अव था,
प रि थित तथा पा रवा रक दािय वसमेतलाई िवचार
गदा यी ितवादीलाई ठहरेबमोिजम ज मकै दको
सजाय गदा चक पन र िनजलाई १०(दश) वष कै द
सजाय गदासमेत ऐनको मकसद पूरा हने देिखँदा िनज
ितवादी बागबहादरु तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
१८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृ त: रणबहादरु कटवाल र अ णकुमार
कोइराला
इित संवत् २०७५ साल चै ३ गते रोज १ शभु म् ।
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२
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७३-CR-१३२२, कत य यान, गिजन
भ ने गजे बहादुर िल बु िव. नेपाल सरकार
ितवादी
गजे बहादरु
िल बक
ु ो
अिधकार ा त अिधकारी र अदालतमा भएको सािबती
बयान, िकटानी जाहेरी दरखा त, घटना थलमा रही
घटना य दे ने मृतकको छोरी एकता िल बस
ु मेतले
गरेको घटना िववरण कागज, िनजह ले अदालतमा
गरेको बकप , घटना थल मचु ु का, लास जाँच
कृ ित मचु ु का, मृतकलाई हार गरेको भिनएको
तरबार बरामद भएको बरामदी मचु ु का, शव परी ण
ितवेदनसमेतका िमिसल संल न य तथा
प रि थितज य माण कागजह बाट ितवादी गिजन
भ ने गजे बहादरु िल बल
ु े मतृ क नरेश िल बल
ु ाई
पिहलेदेिख हे ने तथा झैझगडा ग ररहने पूव रसइवीको
कारण मृतकको घरमै गई तरबारले मृतकको छाती र
घाँटीसमेतमा काटी, घोपी िनजको ह या गरी आरोिपत
कसरु गरेको िसलिसलेवार तथा मब पमा पिु ट
भइरहेको देिखने ।
पनु रावेदक ितवादीले आ नो पनु रावेदन
िजिकरमा सजाय कम ग रपाउँ भनी िजिकर िलएको
भए तापिन िनजलाई कुन ऐनको कित दफाबमोिजम
सजाय कम हनपु न हो सजाय कम हनपन आधार
कारण अव था के हो िनजले आ नो पनु रावेदनमा
खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. हेदा, "कानूनबमोिजम बाहेक कसैले
कुनै मािनसको यान मान, मान लगाउन, मानको
उ ोग गन हदँ ैन ।" भ ने र सोही महलको १३(१)
नं. हेदा, "धार भएको वा नभएको जोिखमी हितयार
गै ले हानी, रोपी, घोची यान मारेमा जितजना भई
हितयार छाडेको छ उित जना यानमारा ठहछ ।
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गनपछ
ु ।" भ ने
उ लेख भएको पाइ छ । ितवादी घटना हँदाको

अव थामा १८ वषको भई साबालक नै रहे भएको
िनजको बयानबाट देिख छ । यी ितवादीले यान मान
मनसायबाट योजनाब त रकाले पूवतयारी गरी एक
मिहनाअगािडदेिख हितयारको यव थापन गरी उिचत
मौका खोिजरहेको र आफै ँ ले मृतकलाई तरबार ज तो
जोिखमी हितयार हार गरी मारेको देिखएकोले धार
भएको वा नभएको जोिखमी हितयार हार गरी यान
मान कसरु दारलाई सजाय कम वा बेसी गन तजिबजी
अिधकार कुनै कानूनले दान गरेको देिखँदैन । के वल
मार भ ने िनयत नभई जोिखमी हितयार योग नगरी
कुनै काय गदा भिवत यको पबाट यान मन गएको
अव थामा स म तजिवजी अिधकार योग हन स ने
तर मनसायपूवक पूव रसइवी राखी पूवतयारी गरी
जोिखमी हितयार योग गरी िनममतापूवक मारेको
अव थामा तजिबजी अिधकार ारा सजाय घटाउनु
यायको ममिवपरीत हने ।
मािथ िववेिचत आधार, माणह बाट यी
ितवादी गिजन भ ने गजे िल बल
ु े पिहलेदेिख
हे ने तथा झैझगडा गन गरेको रसइवीको कारण
मृतक नरेश िल बक
ु ो घरमा गई तरबार ज तो धा रलो
तथा जोिखमी हितयारले मतृ कको छाती तथा घाँटी
ज तो संवेदनशील अङ् गसमेतमा हानी, रोपी िनजको
ह या गरी िनजले आरोिपत कसरु गरेको देिखएकोले
ितवादी गिजन भ ने गजे िल बल
ु ाई अिभयोग
मागदाबीबमोिजम यानस ब धी महलको १, १३(१)
नं. को कसरु मा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम
सव वसिहत ज मकै द हने ठह याई सु धनकुटा
िज ला अदालतबाट िमित २०७२।१०।१९ मा भएको
फै सला सदर गरेको उ च अदालत िवराटनगर, धनकुटा
इजलासको िमित २०७३।८।३० को फै सला िमलेकै
देिखए तापिन २०७५।५।१ देिख लागु भएको मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोिजम
यो ऐन ार भ भएपिछ सव व हने गरी सजाय गन
िम ने नदेिखँदा ितवादी गिजन भ ने गजे बहादरु
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िल बल
ु ाई ज मकै दको सजाय हने ।
मु ामा ितवादी गिजन भ ने गजे बहादरु
िल बल
ु े पिहलेदिे ख आफूलाई हे ने र झैझगडा ग ररहेने
रसइवीको कारण मतृ कलाई मान योजनाअनस
ु ार
अक ितवादी प रवितत नाम िहमालको घरबाट एक
मिहनाअगािडदेिख तरबार याई घटना भएको िदन
िबहान ७:०० बजे नै मतृ क नरेश िल बक
ु ो घरको
भा साकोठामा गई मृतक खाजा खाइरहेको अव थामा
मतृ कको प नी, बिहनीसमेतका प रवारको सद यह कै
अगािड मतृ क नरेश िल बक
ु ो छाती र घाँटी ज तो
संवेदनशील अङ् गसमेतमा तरबारले पटकपटक
हार गरी मतृ कको ह या गरेको भ ने िमिसल संल न
कागजातबाट देिखँदा य तो मनसायपूवक ग रएको
ह यालाई ऐनले प रक पना गरेअनस
ु ार भिवत य हो
क भनी शंका गनपन
ु अव था देिखँदनै । त कालको
कुनै घटनाको कारण झैझगडा भई उ घटना
घटेकोसमेत देिखँदैन । साथै यी ितवादीले पिहलेदेिख
हे ने र झगडा ग ररहने पूव रसइवीको कारण मान
योजना बनाई साथीको घरबाट एक मिहनाअिघदेिख
तरबार मागेर याई पूवतयारीसमेत गरी मृतकको घाटी
र छातीज तो संवेदनशील अङ् गमा तरबार ज तो
धा रलो हितयारले मान मनसायले पटकपटक हार
गरी मृतकको ू र त रकाले ह या गरेको देिखँदा घटना
हदँ ाको अव थालाई िवचार गदासमेत मल
ु क
ु ऐन,
अ.बं.१८८ नं. ले प रक पना गरेको अव था िव मान
नदेिखने ।
मािथ िववेिचत आधार, कारणह बाट यी
ितवादीह ले आफूलाई हे ने र झैझगडा ग ररहने
रसइवीको कारण पूवयोजना तथा तयारीसमेत गरी
मतृ कलाई मान मनसायले मतृ कको छाती र घाँटी
ज तो संवेदनशील अङ् गसमेतमा तरबारले पटकपटक
हार गरी ू र त रकाले मृतकको ह या गरेको देिखई
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. ले प रक पना गरेको
अव था िव मान नदेिखएकोले उ दफा योग गरी

यी ितवादीको सजाय कम गन कानून तथा यायको
रोहबाट समेत िम ने नदेिखँदा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८
नं. बमोिजम यी ितवादीको सजाय कम ग रपाउँ भ ने
पनु रावेदक ितवादीको तफबाट उपि थत िव ान्
वैतिनक अिधव ाको बहस िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
इजलास अिधकृत : रणबहादरु कटवाल र अ णकुमार
कोइराला
क यटु र: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७५ साल चै ३ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७५-CR-०२३४, जबरज ती करणी,
के शर रोकाय े ी िव. नेपाल सरकार
ततु मु ामा जाहेरवाली पीिडतको आमा
प रवितत नाम ६४ िछ चु ८ ले मेरी नाबािलका
छोरीलाई ितवादी के शर रोकाय े ीले जबरज ती
करणी गरेको हो भ ने बेहोराको िकटानी जाहेरी र
सोही बेहोराको समथन हने गरी अदालतमा गरेको
बकप , जबरज ती करणी ग ररहेको अव थामा दे ने
य दश र घटना िववरण कागज गन प रवितत नाम
६४ िछ चु ८ ग ले कोठािभ पीिडत रोइकराई गरेको
सनु ी के भएको भनी गई हेदा िनज ितवादीले पीिडत
प रवितत नाम ६४ िछ चु ८ क लाई जबरज ती
करणीको काय ग ररहेको देखी यो के गरेको भनेपिछ
भागी गएका हन् । त कालै पीिडतको योिनमा हेदा रातो
दाग भई सिु नएको अव था िथयो भनी गरेको कागज र
सो कुरा पिु हने गरी गरेको बकप समेतबाट ितवादीले
पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको कुरा पिु हन
आउँछ । पीिडत वयंले अनस
ु धान अिधकारीसम
कागज गदा र अदालतमा बकप गदासमेत ितवादी
आफू घरमा ए लै भएको समयमा अ यिधक मिदरा
सेवन गरी आएको र मलाई भा साकोठामा लगी सतु ाई
िनजको िलङ् ग मेरो योिनिभ घस
ु ाउन ला दा िलङ् ग
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नघस
ु ेको र म रोई कराई गरी मैले िनजको नाकमा
कोतारेपिछ िनजले मेरो योिनिभ औ ंला घस
ु ाएको हो
भनी ितवादीले आफूलाई जबरज ती करणी गरेको
कुरा सिव तार लेखाएको, ितवादीले समेत मौकाको
बयानमा पीिडतको योिनिभ औ ंला िछराई िभ बािहर
बनाउँदा िनज पीिडत पीडाले रोई कराई गदा िनजको
अ टीले देखी थाहा पाएको हो भनी कसरु मा सािबत
रही बयान गरेको देिखँदा ितवादीको अदालतसम
गरेको इ कारी बयान खि डत भइरहेको अव था छ
भने पीिडतको कथन, य दश को भनाइलाई पीिडत
र पीडकको वा य परी ण ितवेदनसमेतका
िमिसल संल न त ययु माणबाट घटनासँग मेल
खाने गरी मब पले िमलान हन आएको देिख छ ।
ितवादीलाई करणी ज तो हँदै नभएको कुरामा यसरी
दोषारोपण गनपन
ु उिचत कारणसमेत नदेिखने ।
पीिडतको भेिजनल वावमा वीय पाइएको
भ ने देिख छ तर उ वीय ितवादीकै हो भ ने
मािणत नभएको भ ने ितवादीतफका िव ान्
अिधव ाको बहस िजिकर रहे तापिन यी ितवादी
पीिडत घरमा ए लै भएको अव थामा पीिडतको
भा साकोठामा पीिडतसँगै रहेको र िनजलाई करणी
ग ररहेको अव थामा दे ने य दश ले लेखाइिदएको
कुराबाट यी ितवादीबाहेक अ कोही कसैले
य तो काय गरेको कुरा कही ँकतैबाट पिु हन नआई
प रि थित र त यगत माणबाट समेत ितवादीबाट
नै कसरु ज य काय भएको देिख छ । ािविधक पले
वीय को कसको हो भ ने जाँच हन स ने भए तापिन
य तो िविध उपल ध हन नसके को कारणबाट मा
ितवादीले कसरु बाट उ मिु पाउन स ने आधार ब न
स दैन । नाबालक पीिडतको भनाइ र य दश को
कथनसमेतबाट ितवादीले कसरु गरेको कुरा थािपत
भइरहेको अव थामा ािविधक कै आधारमा मा
कसरु दार हैन भ ने बहससँग यो इजलास सहमत
हन स दैन । फौजदारी यायको िस ा तअनस
ु ार

जबरज ती करणी मु ामा थम सा ी पीिडत वयम्
हने भएको र यसमा पीिडतको भनाइ र ितवादीको
मौकाको कागज एक आपसमा िमिलरहेको देिखँदा िनज
ितवादीले पीिडतलाई जबरज ती करणी गरेको होइन
भ न िम ने नदेिखने ।
यसरी जबरज ती करणीको अपराध
हन पीिडतको वा य परी ण ितवेदनमा योिन
न याितएको र वीय पिहचान नभए पिन िमिसल संल न
अ य माणह बाट जबरज ती करणीको कसरु
थािपत हन स ने अव था हँदा पीिडतको क याजाली
न याितएकै आधारमा जबरज ती करणी भएको होइन
भ ने ितवादी के शर रोकाय े ीको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन स ने नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारणह बाट
ितवादी के शर रोकाय े ीले पीिडत प रवितत नाम
६४ िछ चु ८ क लाई जबरज ती करणी गरेको देिखँदा
सख
ु त िज ला अदालतको फै सला सदर गरी ितवादी
के शर रोकाय े ीलाई मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
महलको ३(१) नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द सजाय
हने र पीिडतले ितवादीबाट .४०,०००।- (चािलस
हजार) ितपूितसमेत भराई िलन पाउने ठहराएको
उ च अदालत सख
ु तको िमित २०७४।१०।१० को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: म जु शमा
क यटु र: हक माया राई
इित संवत् २०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी मीरा खडका र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७५-CR-१२९२, जबरज ती करणी /
हाडनाता, िडल साद बा तोला िव. नेपाल सरकार
ितवादीले जाहेरवालीले लेनदेनको
िववाद र पूव रसइवीका कारण मउपर झठु ा आरोप
लगाएको हो । जाहेरवाली पीिडतको भेिजनल वाव
र पीिडतको कपडा तथा ितवादीको कपडामा
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समेत वीय नदेिखएको भ ने मु य पनु रावेदन िजिकर
िलएकोतफ िवचार गदा वा य परी ण ितवेदनबाट
ितवादीको क र पीिडतको पेिटकोटमा सेतो दाग
देिखएको भ ने उ लेख भएको देिख छ भने पीिडत
जाहेरवालीले जाहेरी िदँदा र अदालतसम गरेको
बकप मा समेत ितवादीले िनजको उ ेिजत िलङ् ग
मेरो योिनमा वेश गराई वीयसमेत योिनिभ ै खलन
गराएको हो भनी उ लेख गरेको र ितवादीले मौकाको
बयानमा समेत कुनै अ थायी साधन योग नगरी
वीयसमेत योिनिभ ै खलन गराई करणी गरेको
कुरा वीकार गरेको देिख छ । जाहेरवाली पीिडतले
ितवादीलाई जबरज ती करणीको झु ा आरोप
लगाउनपु न लेनदेनको िववाद र पूव रसइवी तथा कुनै
उ ले य कारण भएको देिखँदैन । आफूमािथ अनैितक
काय नै नगरेको अव थामा आ नो च र मा समेत
असर पन गरी लेनदेनकै िवषयमा मा जबरज ती
करणी ज तो दोष लगाउन स ने हँदैन । यसमा पिन
आ ना नातािभ का यि लाई यसरी झु ा आरोप
लगाउनपु न कुनै कारण नदेिखने ।
पीिडतले जाहेरी दरखा त िदँदा र अदालतमा
बकप गदासमेत प पमा आफू र ितवादीिबच
भितजी र काका नाता पछ । मेरो बाजे र ितवादीको
बाबु सहोदर दाजभु ाइ हन् भनी लेखाएको र सो कुरा
िमिसल संल न कागज माण र ितवादीको मौकाको
बयानसमेतबाट पिु भइरहेको देिखँदा ितवादी र
जाहेरवाला काका भितजी भई सात पु तािभ को
हाडनातािभ को यि देिखएको र सात पु तािभ को
भितजी पीिडत प रवितत नामथर ६४ वीरे नगर क
२७ लाई ितवादी िडल साद बा तोलाले जबरज ती
करणी गरेको देिखने ।
अतः िववेिचत आधार, कारणह बाट
ितवादी िडल साद बा तोलाले आ नै
हाडनातािभ क सहोदर भितजी प रवितत नामथर
६४ वीरे नगर क २७ लाई जबरज ती करणी गरेको

देिखँदा सख
ु त िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी
गरी ितवादी िडल साद बा तोलालाई जबरज ती
करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कै द
र हाडनाता करणीको महलको २(३) नं. बमोिजम थप
१(एक) वष कै दसमेत ज मा ६(छ) वष कै द हने ठह याई
गरेको िमित २०७४।११।९ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : म जु शमा
क यटु र : समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल माघ १९ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.७
१
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
िव व भर साद
े ठ, ०७४-CR-०७९३,
जबरज ती करणी, अजय राम िव. नेपाल सरकार
सामा यतया अनस
ु धानमा भएको बयानलाई
माणमा हण ग रँदैन तर सो सबै अव थामा लागु
ह छ भ ने हँदनै । अनस
ु धानमा गरेको सािबती हनपु न
कारण, अव था र ि थित तथा सो बयानलाई अ य
माणह ले समथन गरेको अव था भएमा माणमा
िलन सिकने नै ह छ । ततु मु ामा जाहेरवालाको
जाहेरी, पीिडत र पीिडतको आमाको मौकाको कागज
र अदालतमा भएको बकप सो बकप को बेहोरालाई
घटना िववरण कागज गन यि ह अजयकुमार चौधरी
र निवनकुमार चौधरी एवं व तिु थित मचु ु काका
मािनसह छनह राम, अिजतकुमार चौधरी र मक
ु ेश
चौधरीको िमित २०७२।५।११ का िदन क रब २/३
बजेितर जाहेरवालाको िनज छोरी ितवादी अजय
रामको घरमा खे न गएको अव थामा सो बखत आ नो
घर कोठामा ए लै रहेको िनज ितवादी अजय रामले
जाहेरवालाको छोरीलाई आ नो कोठािभ बोलाई सो
कोठाको चक
ु ु ल िभ बाट ब द गरी आफू सु ने गरेको
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िव तारासिहतको पलङ् गमा सतु ाई ललाई फकाई
िनजलाई जबरज ती करणी गरेको कुरा पीिडतसमेतले
बताउँदा हामीह ले थाहा पाएका िथयौ ँ र सो बखत
पीिडतको शारी रक अव था हेदा िनजलाई िहँड्डुल
गन अ यिधक किठनाई भइरहेको देिखएकोबाट पिन
िनजलाई जबरज ती करणी गरेको कुरामा पूणिव ास
भएको हो भ नेसमेत बेहोराको क रब एकै िमलानको
समथन गन भनाइसमेतको आधारमा िनज ितवादी
अजय रामले अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको
बयान स य रहेको र अदालतमा कसरु बाट उ मिु
पाउनका लािग इ कारी रहेको भ ने पिु ह छ ।
यसैगरी िनज ितवादी अजय रामको अनस
ु धानमा
अिधकार ा त अिधकारीसम गरेको बयानलाई
पीिडत बािलकाको वा य परी ण ितवेदनमा
उ लेख भएको योिनको व रप र र बायाँितर नीलडाम,
घाउ तथा िचथो रएको दाग भएको, योिन पदा
(12 clock position र 6 clock) मा याितएको
भ नेसमेत बेहोरा र वा य जाँच गन िचिक सकले
ितवेदनलाई समथन हने गरी गरेको बकप समेतले
पिु गरेको देिखँदा िनज ितवादी अजय रामले
पीिडत बािलकालाई करणी गरेको थािपत ह छ ।
के ीय िविध िव ान योगशालाको पीिडतको क
र Vagina swab र पीडकको िलङ् गबाट उठाइएको
वाव परी ण ितवेदनमा Semen नपाइएको भ ने
स दभमा हेदा ितवादीले बलपूवक िलङ् ग योिनिभ
पसाउन यास गदा प न नसक बािलका छट् पटाउन
थालेपिछ छाडी िदएको भ ने ितवादीको अनस
ु धान
अिधकारीसम गरेको बयानबाट देिखएको हँदा
वाव परी णमा Semen नपाउने अव था रहेको नै
देिख छ । Semen जबरज ती करणीको लािग
अिनवाय त व मा न नसिकने ।
जबरज ती करणीको वारदातले उपयु
थान र अनक
ु ू ल समयको खोजी गन भएकोले
य दश एवं सा ी माणको उपि थित पाउन

अ य तै किठन ह छ । ितवादीको घर र पीिडतको
िव ालय अढाई िक.िम. दरु ीमा रहेकोले वारदात थल
ितवादीको िनि त पहँचयो य रहेकोसमेत देिख छ ।
पसलको उधारो नितरेको कारणले आ नो छोरीको
अि मतामा आँच आउने गरी जाहेरवालाले ितशोध
िलने काम गरेका होलान् भनी अनमु ान गन िव सनीय
आधार ब न स दैन । मौकामा पीिडतले गरेको
कागजबाट वारदात हनभु दा अगािडदेिख नै ितवादी
अजय रामले िनजको घरमा खे न गएको अव थामा
खाने कुरा तथा पैसाको लोभनमा पारी योजनाब
त रकाले योिनमा िविभ न अनैितक ि याकलाप गद
आएको भ ने लेखाएकोबाट ितवादीले यौन तृ णाको
आपरािधक मनसाय राखी उिचत समय र थानको
ती ा गरी ततु वारदात घटाएको देिखने ।
सु िमिसल संल न माणह बाट यी
पनु रावेदक ितवादीले आ नो घरमा कोही नभएको
मौका पारी पीिडत नाबािलग वष ६ क प रवितत नाम
३२ च िनगाहपरु (न) लाई फकाई फुलाई आ नो
कोठामा बोलाई ढोकाको चक
ु ु ल लगाई पीिडतलाई
चाउचाउ िदई आ नो िव तारामा सतु ाई ितमीलाई पैसा
पिन िद छु भ दै बािलका (पीिडत) ले लगाएको क
उठाई क खोली आ नो लगु ा क खोली उ िे जत
िलङ् ग बािलकाको योिनमा बलपूवक पसाई जबरज ती
करणी गरेको भ ने बेहोरा जाहेरवालाको मौकाको जाहेरी
तथा अदालतमा उपि थत भई जाहेरीलाई समथन हने
गरी गरेको बकप , पीिडतले मौकाको कागज तथा
अदालतमा बकप गदा िनज ितवादीले करणी गरेको
उ लेख गरेको, घटना िववरणका सा ीह को मौकाको
कागज तथा अदालतसम को बकप , योिनको व रप र
र बायाँितर नीलडाम घाउ तथा िचथो रएको दाग एवं
योिन पदा याितएको भ ने घाउ जाँच ितवेदन र
वा य जाँच गन िचिक सकले ितवेदनलाई समथन
हने गरी गरेको बकप , ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको सािबती बयानसमेतका सु
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िमिसल संल न माणह बाट यी पनु रावेदक ितवादीले
पीिडत प रवितत नाम ३२ च िनगाहपरु (न) लाई
जबरज ती करणी गरेको भ ने वारदात थािपत
हन आएकाले ितवादीले मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती
करणीको महलको १ नं. को कसरु गरेको त य पिु
हन आएको अव थामा पनु रावेदक ितवादीलाई
अिभयोग दाबीबमोिजम जबरज ती करणी महलको
१ नं. को कसरु मा ऐ. को ३(१) बमोिजम १० वष
कै द र ऐ. को १० नं. बमोिजम पीिडत नाबािलगलाई
पचास हजार पैयाँ ितपूितबापत भराइिदने गरी सु
रौतहट िज ला अदालतबाट िमित २०७३/०४/२० मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठह याई उ च
अदालत जनकपरु , अ थायी इजालस वीरग जबाट
िमित २०७४/०५/२७ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : कृ ण साद अिधकारी
क यटु र: रिव दवु ाल
इित संवत् २०७६ साल काितक १९ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी तेजबहादुर
के .सी., ०७२-CR-१७५०, ०७२-RC-००६१,
कत य यान, मोतीराम जैशी िव. नेपाल सरकार,
नेपाल सरकार िव. उ जवली जैशीसमेत
सरकारवादी
फौजदारी
मु ामा
ितवादीउपरको अिभयोग दाबी वत , िन प र
शंकारिहत तवरबाट पिु गन भार माण ऐन, २०३१
को दफा २५ बमोिजम वादी प को ह छ । ततु मु ामा
ितवादी उ जवली जैशीले आ नो सती व र ाका
िनि त लौरोले हानेकोस म वीकार (Admission)
गरेको अव था भए पिन अ य ितवादीह को उ
घटनामा के -क तो संल नता िथयो भ ने कुराको
िमिसल कागज माणबाट पिु ट हन सके को देिखँदैन
भने उ जवली जैशीले लोहोरोले हा दा बनेको चोटघाउकै कारण िनजको मु यु भएको भ ने कुरा शव

परी ण (Autopsy Report) ितवेदनले समेत
पिु नगरेको ि थितमा के वल अनमु ान र उ घटना
हँदाका बखत वारदात थलमा उपि थतसमेत नरहेक
जाहेरवालीको जाहेरीका आधारमा ितवादीह लाई
दोषी कायम गनु यायोिचत नहने साथै फौजदारी
यायको मा य िस ा त िव समेत हन
जा छ । जाहेरवाला तथा अनस
ु धानको ममा
घटना िववरणमा कागज गन यि ह
य दश
होइनन् । िनजह को कथन अ ययन गदा सनु ेको र
शंकाको आधारमा बेहोरा लेखाएको देिख छ । यसरी
सनु ेको र शंकाको आधारमा िदइएको किथत जाहेरी
तथा सोही आधारमा भएका बकप लाई अकाट् य
माणको पमा िलन कानूनतः निम ने ।
अतः ितवादी उ जवली जैशीले लोहोरोले
हार गरेको भनी अदालतमा समेत वीकार गरी
बयान गरेकोमा अ य ितवादीह कसैले पिन
कुटिपट नगरेको भनी बयान गरेको र सो कथनलाई
अ यथा हने गरी िमिसल संल न माणबाट थािपत
हन सके को नदेिखएको, िमित २०६५।७।४ को
कुटिपटको चोटिपरको कारणबाट नै मृ यु भएको
भ ने पिन शव परी ण ितवेदनबाट िकटान हन
नसके को, कुनै अङ् ग फोरे िछनालेको अव था नरहेको
र यानस ब धी महलको ९ नं. ले तोके को २१
िदनको अविधिभ मरेको पिन नदेिखएको अव थामा
उ जवली जैशीलाई यानस ब धी महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द, मोतीराम जैशी
र भागीराम जैशीलाई १३(४) बमोिजम ज मकै द र
ह र साद जैशीलाई १७(३) बमोिजम ३ वष कै द गन
गरी बाँके िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर गन
गरी पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट भएको फै सला
मनािसब मा न निम ने ।
ितवादी उ जवली जैशीलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) अनस
ु ार सव वसिहत
ज मकै द, मोतीराम जैशी र भागीराम जैशीलाई
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ऐ.महलको १३(४) नं. अनस
ु ार ज मकै द, अका
ितवादी ह र साद जैशीलाई यानस ब धी महलको
१७(३) नं. अनस
ु ार ३ वष कै द हने ठह याएको सु
बाँके िज ला अदालतको िमित २०६९।९।१९ मा
भएको फै सला र सोही फै सलालाई सदर गन गरी
भएको पनु रावेदन अदालत नेपालग जबाट िमित
२०७२।१।२३ को फै सला निमलेको हँदा पनु रावेदन
अदालत नेपालग जको फै सला उ टी भई यस
अदालतमा पनु रावेदन गरेका ितवादी मोतीराम
जैशीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ र
साधकको रोहमा ितवादीह उ जवली जैशी भ ने
अि बका जैशी र भागीराम जैशीको हकमा अि तम
साधक जाँचको लािग पेस भएकोमा सोसमेत उ टी भई
िनज ितवादीह उ जवली जैशी भ ने अि वका जैशी
र भागीराम जैशीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
साथै पनु रावेदन नगरेका र साधकको रोहमा समेत पेस
नभएका ितवादी ह र साद जैशीलाई समेत सो कसरु
नै थािपत हन नसके को अव थामा त काल चिलत
मल
ु क
ु ऐन अदालत ब दोब तको महलको २०५ नं.
तथा मल
ु क
ु फौजदारी कायिविध संिहता, २०७४ को
दफा १४४ को उपदफा (२) का आधारमा िनजले पिन
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृ त: नवीनकुमार यादव
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल पौष ३ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी पु षो म
भ डारी, ०७४-CR-०२८९, वैदिे शक रोजगार कसुर,
नेपाल सरकार िव. क णाकर िघिमरे
ितवादी क णाकर िघिमरेको नाममा
वैदेिशक शैि क सं थाह मा अ ययन गन चाहने
िव ाथ ह लाई परामश उपल ध गराउनेस ब धी काय
गन उ े य रहेको रोवट टेट एजक
ु े सन क स टे सी
दता रहेको भनी क पनी रिज ारको कायालयको

िमित २०७२।०८।११ को िमिसल संल न प मा
उ लेख भएको देिखँदा िनज ितवादीले सोस ब धी
काय गन इजाजत ा गरेको अव था रहेको
देिख छ । जाहेरवालाले ितवादी क णाकर िघिमरेउपर
दाबी िलन सके को देिखँदैन । अका ितवादी देवबहादरु
गैरल
े े मौकामा बयान गदा जाहेरवालालाई क णाकर
िघिमरेसगँ स पक गराई िदएको हो भनी उ लेख गरेको
आधारमा नै यी ितवादीउपर अिभयोगप दायर भएको
देिखयो । ितवादीउपरको अिभयोग दाबी आफै ँमा
कसरु मािणत गन आधार ब न स दैन । अिभयोग
दाबीबमोिजमको कसरु वत
माणह बाट पिु
हनु पदछ । ततु मु ामा ितवादी क णाकर
िघिमरेको हकमा िलइएको अिभयोग दाबी मािणत हने
त ययु सबदु माण वादी प बाट ततु हन सके को
देिखएन । यस अव थामा ितवादी क णाकर
िघिमरेलाई कसरु दार ठहर गन िम ने नदेिखने ।
िमिसल संल न िमित २०७१।५।२ को
िलखत बेहोरा हेदा, ितवादी देव साद गैरल
े े
यरु ोिपयन देशमा पठाउनका लािग भनी जाहेरवालाबाट
.८,००,०००।- रकम िलएको भ ने त यस म
उ लेख भएको देिख छ । उ िलखतमा यरु ोपको
कुन देशमा र के योजनका लािग पठाउने भनेर
जाहेरवालाबाट ितवादीले रकम िलएको हो सो
कुरा उ लेख भएको देिखँदैन । यसैगरी ितवादी
देवबहादरु गैरल
े े िनज ितवादी क णाकर िघिमरेलाई
जाहेरवालाबाट िलएको रकम वैदेिशक रोजगारी
योजनको िनिम बझ
ु ाएको कुनै िलखत वा माण
िमिसल सामेल रहेको अव था छै न भने जाहेरवाला
वयंले िनज क णाकर िघिमरेको य पमा यो
कसरु मा संल नता छै न भनी अनस
ु धान अिधकृतसम
बयानसमेत गरेको अव थामा यी ितवादी क णाकर
िघिमरेलाई कसरु मा संल न रहेको भ न िम ने
नदेिखने ।
ितवादीउपरको फौजदारी कसरु को अिभयोग
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शंकारिहत तवरबाट मािणत हनपु न र फौजदारी
मु ामा माणको भार वादी प मा रहने फौजदारी
यायको मा य िस ा त हो । आ मिन अनमु ान
फौजदारी कसरु थािपत गन आधार ब न स दैन ।
ततु मु ामा जाहेरवालाबाट ितवादीले यरु ोिपयन
मल
ु क
ु मा पठाई िदने भनी रकम िलएको भ नेस म
बेहोरा उ लेख भएको िलखतलाई जाहेरवालालाई
वैदेिशक रोजगारीका लािग पठाइिदने भनी गरेको
िलखत नै हो भनी अनमु ान गरी अथ गन िम ने
देिखएन । वादी नेपाल सरकार िव िशव िव दल
ु ाल
काय थ ितवादी भई चलेको वैदिे शक रोजगार
कसरु स ब धी मु ामा “---- ितवादीले जाहेरवालालाई
िवदेश पठाउन ग रिदएको कागजमा कुन मुलुकमा
रोजगारीको लािग पठाउने भनी उ लेखस म
नग रएको अव थामा शंका र अनुमानकै आधारमा
मा ितवादीलाई कसुरदार ठहर गन निम ने---” भनी
सव च अदालतबाट ितपािदत कानूनी िस ा त
(सव च अदालत बल
ु ेिटन, वष २२, अङ् क ३,
२०७० जे १-१५, प.ृ ८) समेतको ितकूल हने गरी
ितवादीलाई कसरु दार ठहर गन यायको रोहमा िम ने
नदेिखने ।
जाहेरवालाको बकप तथा िमिसल संल न
माणह बाट यी ितवादी क णाकर िघिमरेले
जाहेरवालालाई िवदेश पठाउनका लािग पैसा िलएको
तथा आ ासन िदएको भ ने थािपत हन नसके को
भ ने आधारमा िनजले वैदिे शक रोजगार ऐन, २०६४
को दफा १० र ४३ बमोिजमको कसरु गरेको भनी पिु
हन नआएकोले िनज ितवादीले अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ पाउने गरी वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट
िमित २०७३।१२।२२ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : िवकास ब नेत
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल काि क २६ गते रोज ३ शभु म् ।

४
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०७१-CI-०९१२, रकम िदलाई
पाऊँ, दुगा साद े िव. स चालक सिमित, नेपाल
बक िलिमटेड, धान कायालयसमेत
ितवादी नेपाल बक िलिमटेडको ितउ र
प को करण २ को देहाय ग) मा असाधारण ि थितमा
वा बरबझ
ु ारथस ब धी काम गन कमचारीको हकमा
मा ेडबाहेक तलब भ ा उपभोग गराउने िनदशन
िदइसके कोले िवप ीले २०४८।१२।२२ देिख
२०४९।१।११ स म तलब भ ा मा पाउन स ने
हो अ के ही होइन भनी उ लेख भएको देिखएबाट
िफराद दाबीबमोिजम िफरादी २०४९।१।११ स म
बकमा कायरत रहेको भ ने कुरामा अ यथा भ न
निम ने ।
तसथ यी पनु रावेदकले ितवादी बकबाट
जारी भएको प रप लाई वीकार गरी वेि छक
अवकाशमा जान आवेदन िदएको भए पिन बकले
िनजलाई िनर तर पमा हािजर गराई २०४९।१।११
स म कामकाज लगाए गराएको अव था देिख छ ।
कमचारीको अवकाश हँदा िनयमबमोिजम ा हने
सेवा सिु वधाको रकमह कमचारी आ नो कायालयमा
हािजर भई अि तम िदन कामकाज गदाको अव थामा
कायम रहेको तलबमानअनस
ु ार नै गणना गरी सेवा
सिु वधाको रकम उपल ध गराउनपु नमा २०४९।१।११
स म िफरादीले कामकाज गरेको र सोही िमितमा
अवकाश प ा गरेको भ ने िवषय थािपत भएको
अव थामा सो िमितमा िनजले खाइपाइ आएको
तलबमानको आधारमा अवकाशप ात्का सेवा सिु वधा
दान गनपनमा
सो नगरी २०४८।१०।२१ को
ु
िनणयानस
ु ार िफरादीले अवकाश पाएको भनी परु ानै
तलबमानअनस
ु ार अवकाशबापतको स पूण सेवा
सिु वधा दान गरी नयाँ तलबमान लागु भएको िमित
२०४९।१।१ देिख वादी कायालयमा हािजर रहेको
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िमित २०४९।१।११ स म नयाँ तलबमानअनस
ु ार
ज मा ११ िदनको तलब ितवादीलाई उपल ध
गराएको अव था देिख छ । नयाँ तलबमानबमोिजम
तलब भु ानी गरेपिछ सोअनस
ु ार नै िनविृ भरण,
सि चत िबदा, औषधी उपचारलगायतका आनषु ाङ् िगक
लाभह वत: ा हनेमा सोमा दाबी नपु ने ठहर गरेको
सु मोरङ िज ला अदालतको िमित २०५५।८।९ को
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
२०५७।३।१३ को फै सला सो हदस म िमलेको नेिखँदा
के ही उ टी भई िफरादीले िफरादप को करण नं.८
बमोिजमको रकम .३९,५३७।८७ यथ ितवादी
नेपाल बक िलिमटेडबाट भराई पाउने ठहन ।
इजलास अिधकृत : िवकास ब नेत
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल काितक २९ गते रोज ६ शभु म् ।
५
मा. या. ी ह रकृ ण काक र मा. या. ी कुमार
रे मी, ०७०-CR-१६६४, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. राम साद महतो नुिनयासमेत
जाहेरवालालगायत मौकामा कागज गन
यि ह य दश नरहेका र िनजह सबै अदालतमा
आई बकप गदा जाहेरी र मौकामा गराएको कागज
ितकूल बकप गरी जाहेरी र मौकाको कागजलाई
ख डन गरेको हँदा उ जाहेरी र मौकाको कागजलाई
माणमा हण गरी यी ितवादीह लाई दोषी ठहराउन
माण कानूनको िस ा तिवपरीत हने साथै िमिसल
संल न अ य कागजह बाट यी ितवादीह को
कत यबाट विवतादेवीको ह या भएको भ ने पिु हन
स ने माणको अभावमा यी ितवादीह लाई अिभयोग
दाबीबाट सफाइ िदने गरी िज ला अदालतबाट भएको
फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको
फै सला मनािसब देिखने ।
मतृ क विवताको मृ यमु ा यी ितवादी
राम साद साह निु नया र समु ीदेवीको संल नता

रहेको भ ने नदेिखँदा यी ितवादीह लाई अिभयोग
दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भ नेसमेत बेहोराको वादी
नेपाल सरकारको िनवेदन िजिकर र यस अदालतको
संयु इजलासबाट दोहो याउने िन सा दान गन गरी
भएको आदेशसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादीह राम साद महतो निु नया र
समु ीदेवीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी
रौतहट िज ला अदालतबाट भएको फै सला सदर
हने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट िमित
२०७०।९।१४ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा उ
फै सला सदर हने ।
इजलास अिधकृत: नरे बहादरु बढु ा
क यटु र: रिव दवु ाल
इित संवत् २०७६ साल आि न ६ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं.८
१
मा. या. ी िव भर साद े र मा. या.
ी ई र साद खितवडा, ०७४-CR-०७०८,
जबरज ती करणी, नेपाल सरकार िव. I५ (प रवितत
नाम)
१०(दश) वषको उमेरको ितवादी प रवितत
नाम I५ ले जबरज ती करणीको काय गन स ने
कुरा सामा यतया िनजको शारी रक अव थाले समेत
वाभािवक पिन हँदैन । बालकले समाजमा अ य
यि लो ने वा नी भई बसेको देखेको वा िसनेमा वा
अ य अ ज साथीभाइबाट सनु ेका कुराको आधारमा
िज ासु बाल मनोदशाका कारण लो ने वा नी हने वा
यौन िज ासाको लािग न कल गन खो दा अपराध
घिटत हन पिन स छ । तर ततु वारदातमा िनजलाई
बलज ती वारदात थलमा लगी डर धाक देखाई
जबरज ती िनजको लगु ा खोली पीिडतमािथ राखेको
त य मािणत भएको देिख छ । अक तफ कुनै पिन
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अपराध हन साधारणतया अपराधका त व मनसाय
र कायको प रणाम व प अपराध ह छ । ततु
वारदातमा पीडक बालक I५ को करणी गन उ े य
मनसाय देिखँदनै र वारदात थलस म जाँदासमेत
िनजले सो कुरा सोचेको भ ने पिन देिखँदैन । साथै
िनजको लगु ा जबरज ती ितवादी शेखर ल समले
खोली पीिडतमािथ रा ने काय गरेको देिखएबाट उ
कायसमेत िनज ितवादीले वेि छक पमा गरेको
देिखएन । य तै पीडक ितवादी प रवितत नाम I५
को वा थ परी णमा जबरज ती करणी गरेको भ ने
खु ने कुनै सङ् के त तथा िच देिखन आएको छै न भ ने
उ लेख भएबाट नाबालकको उ आपरािधक कायमा
संल नता भएको देिखन आएन । ितवादी शेखर
ल समले पीिडत प रवितत नाम I२ लाई जबरज ती
करणी गरेको यी १० वष ितवादी प रवितत नाम I५
ले देखेको थाहा पाई आ नो अपराध छ नको लािग यी
नाबािलग ितवादीलाई सो कायमा सहभागी गराउन
खोजेकोस म देिखने ।
मूल ितवादी शेखर ल समले अिभयोग
दाबीबमोिजम कसरु गरेको ठहरी फै सला अि तम
भइरहेको छ । ितवादी शेखर ल समले आ नो
अपराध छ न नाबािलग ितवादी प रवितत नाम
I५ लाई पीिडतको शरीरमािथ रा ने काय गरेको
भ ने देिखँदा िनज ितवादी प रवितत नाम I५ ले
दाबीबमोिजमको कसरु गरेको देिखन आएन । तसथ,
ितवादी प रवितत नाम I५ ले पीिडत प रवितत नाम
I२ लाई जबरज ती करणी गरेको त य व तिु न
माणबाट पिु हन आएको नदेिखएको अव थामा
िनज ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर
गरेको उ च अदालत िवराटनगर, इलाम इजलासको
फै सला अ यथा भ न निम ने ।
अतः आरोिपत कसरु बाट ितवादी प रवितत
नाम I५ लाई सफाइ िदने ठहर गरी उ च अदालत
िवराटनगर, इलाम इजलासबाट िमित २०७३।०७।११

मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः कािलबहादरु सा यू िल बू
क यटु र: देिवना खितवडा
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २० गते रोज ५ शभु म् ।
२
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६९-CR-०७२७, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. मानबहादुर ख ी
मतृ क खरीकुमारी ख ीको मृ यु Head
Injury भई भएको पिु हन आएको अव थामा िनजलाई
मानमा को कसको संल नता िथयो भनी हेदा मृतकको
टाउकोमा ग भीर चोट लागेको, दे े हातमा समेत घाउ
चोट लागेको देिखएको हँदा मतृ कका पित मानबहादरु ले
नै धा रलो हितयार योग गरी मारेका हन् भनी िकटानी
पमा ितवादीलाई सजाय ग रपाउँ भनी के शबहादरु
े ीले गरेको मौकाको जाहेरी देिखने ।
ितवादीले अदालतको बयानमा आरोिपत
कसरु मा इ कार रही बयान गरे पिन अनस
ु धान
अिधकारीसम को बयानमा आरोिपत कसरु मा सािबती
रही बयान गरेका छन् । अदालतको बयानमा ीमतीलाई
मारेको कुरामा असहमित जनाए तापिन सोबाहेक अ य
बेहोरामा इ कारी नरही मासु भात खाएको, आफूले
र सी सेवन नगन कुरा, ीमतीले र सी सेवन गन
बेहोरा, आफू र ीमती अलग अलग ठाउँमा सु ने
बेहोरामा अनस
ु धान अिधकारीसम गरेको बयान
बेहोरा एक आपसमा िम ने गरी िसलिसलेवार तवरले
उ लेख गरेको पाइने ।
ितवादीले अदालतमा बयान गदा मतृ क
ीमतीलाई आफै ँ ले मारेको होइन भनी कसरु मा इ कार
रही बयान गरे पिन िनजले अिधकार ा अिधकारीसम
गरेको बयान आ नो इ छािवपरीत जबरज ती
कुटिपट, सा ती कुनै कारको यातना िदई गराएको
भनी आ नो हरीसम को बयानको िव सनीयतालाई
ख डन गन सके को देिखँदैन । ितवादी मानबहादरु ले
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लगाएको किमजमा रगत ज ता टाटा रहेको, िनजको
कोटको ख तीबाट मृतकको सनु को मारवाडी फे ला
परेको र सो मारवाडीमा कपालको रौसमेत रहेको साथै
िनज ितवादीको िसरानमिु नबाट धा रलो हँिसयासमेत
बरामद भएको भनी त काल अनस
ु धानमा बरामद
भएका व तगु त माणह बाट िनजले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको सािबती बयानसँग ताद यता
रही िनजले कसरु गरेको भ ने दाबीलाई पिु गरेको
देिखने ।
फौजदारी कसरु मा सजाय कम बेसी गनको
लािग उमेर िलङ् ग, नाता मख
ु नभई कसरु को मा ा,
वारदातको कृित र ितवादीले वारदात घटाउन
खेलेको भूिमकाको आधारमा गन । फौजदारी कसरु मा
िकटानी जाहेरी िदने, सो जाहेरी दरखा तलाई पिु
हने तवरले मौकामा कागज गन, जाहेरी र मौकामा
कागज गनह को भनाइलाई पिु हने िहसाबले
घटना थल कृ ित मचु ु का र बरामदी मचु ु का खडा
भई यी त यलाई पिु हने गरी सरकारी िनकायबाट
लास परी ण गरी िदएको ितवेदन तथा वारदातको
त यको िवपरीत हने गरी िसलिसलेवार तवरले खडा
भएको वत
माणको िव
हने गरी जाहेरी
िदने यि , घटना थल कृित मचु ु काका मािनस
र मौकाको कागज गनह ले अदालतमा उपि थित
भई ितकूल िदएको बयानलाई माणमा हण गरी
वारदातको वा तिवक अव थालाई नजर अ दाज गरी
ितवादीलाई सहयोग हने िहसाबले माणको ह का
मू याङ् कन गनु फौजदारी पीिडत शा को रोहमा
समेत यायसङ् गत हने नदेिखने ।
वारदातका य सा ीह ले मौकामा य
गरेको भनाइ िमिसल संल न अ य प रि थितज य
माणले वत र शंकारिहत तवरले पिु ग रराखेको
अव थामा सो त यको ितकूल हने गरी बकप गदमा
मौकामा गरेको बेहोरा खि डत नहने । अनस
ु धानको
ममा मौकामा सङ् कलन गरेको माणह िमिसल

संल न अ य वत
व तगु त माणह बाट
वारदातको यथाथतालाई समथन गदछ भने य तो
अव थामा सङ् कलन गरेको माणको िवपरीत हने गरी
कोही यि ले बकप गदमा सो बकप माणमा ा
हन स ने पिन नदेिखने ।
ततु मु ाको वारदातमा मतृ क र
ितवादीका िबच र सी खाने िवषयमा झगडा भएको
छ । झगडा भई त काल उठेको रसबाट वारदात
घटेको नभई दवु ैजना आ-आ नो थानमा सिु तरहेको
अव थामा पूव रसइवीको कारण राित उठी धा रलो
हितयारले िन ामा रहेक ीमतीलाई पटकपटक
हार गरेको पिु भएको छ । य तो वारदातलाई
हेलचे याइँ, लापरवाहीपूवक मनसायरिहत तवरले
भएको मा न नसिकने ।
धा रलो हितयारले िनधार ज तो संवेदनशील
अङ् गमा हार गनु नै आफै ँ मा मान मनसाय हो । य तो
अव थामा मनसाय िथयो वा िथएन भनी खोिजरहनु
आव यक पदन भनी यस अदालतबाट समेत िस ा त
ितपादन भइसके को अव था रहेको देिखने ।
होस नपु याई काम गरेको अव था थािपत
भएको छै न । आकि मक पमा हार भएको भ ने
पिन देिखँदनै । हितयारले चोट िनधारमा छोड् दा
यसको प रणामको पूण क पना गरी वारदात घटेको
अव था रहेको छ । मतृ कको शव परी ण ितवेदन
(Autopsy Report) बाट मतृ कको मृ यक
ु ो कारणमा
सोही हितयारको हार भई (head injury subdural
hemorrhage) हन गएको उ लेख छ । मतृ कको दे े
नाडी र दे े िनधारमा चोट लागेको छ । हात र िनधारमा
पटकपटक हार भएको देिखएको र सो हितयार वयं
ितवादीबाट बरामद भई सनाखत भएको अव था
िव मान हने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार, कारण तथा
िमिसल संल न जाहेरी दरखा त, ितवादीको
अिधकार ा अिधकारीसम भएको सािबती बयान,
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लासको कृित, घटना थलको िच र शव परी ण
ितवेदनसमेतबाट मान र मनिबच भएको वारदातपूवको
झगडा र सोही झगडाकै कारण उठ् न गएको रस तथा
इवीकै कारण खिगकुमारीउपर धा रलो हँिसयाको योग
गरी ह या गरेको कसरु मा अिभयोग मागदाबीबमोिजम
ितवादी मानबहादरु ख ीउपर यानस ब धी
महलको १ र १३(१) नं. को कसरु मा िनजलाई
सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको सु िज ला
अदालतको फै सला सदर गनपनमा
सु फै सला उ टी
ु
गरी यानस ब धी महलको ५ नं. को कसरु मा ऐ.को
६(४) नं. बमोिजम एक वष कै द सजाय हने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित २०६९।१।४ को
फै सला के ही उ टी हने भई यानस ब धी महलको १
र १३ (१) नं. बमोिजम ितवादी मानबहादरु ख ीलाई
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने ।
मल
ु ुक ऐन, अ.बं. १८८ नं. को राय
आफू दम तथा सगु रका रोगी भएका कारणले
र सी नखाने ितवादीले आ नो वृ प नीले र सी
सेवन गरेको िवषयलाई रा ो नमानी र सी नखाउभ दा
ीमतीले नमानेको र आफूले लगाएका सनु को
गरगहनासमेत फाली िदएको अव था देिखन आएको
हँदा वाभािवक तवरले यी वृ ितवादी उ ेिजत भई
सो ने, सि झने िवचारमा स तल
ु न गमु ाउन गई राितको
समयमा यही रस आवेशबाट े रत हन गई सतु ेको
आ नो ीमतीलाई ह या गरेको घटना िववरणले
मानपनस
मको पूवयोजना, पूवाव था कतै रहे भएको
ु
नदेिखँदा समाजका ये नाग रकको पमा वृ
जीवन एकाङ् क पमा िबताउन बा य र िववश भएका
शोकम न ितवादीलाई ज मकै द गदा ऐनबमोिजम हने
सजाय चक पन देिखएको हँदा िनज ितवादीलाई
ऐनले हने सजायभ दा कम सजाय गदा पिन कानूनको
म सद पूरा हन जाने देिखएको र ये नाग रक, दम
र सगु रको रोगी भएको हँदा िनज ितवादी मानबहादरु

ख ीलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम िनज थनु ामा बसेको
अविधस म मा कै द सजाय हने ।
इजलास अिधकृतः दगु ा साद भ राई
इित संवत् २०७४ साल काितक ६ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
अिनलकुमार िस हा, ०६९-WO-१२४७, उ ेषण,
पि नी धानाङ् ग िव. रा पितको कायालय िशतल
िनवास, महाराजग जसमेत
िमिसल संल न िमित २०७०/१/१६ मा
गोरखाप मा कािशत िनवाचन योजनको लािग
राजनीितक दल दता गनस ब धी िनवाचन आयोग,
नेपालको सूचनाको ितिलिपको बदुँ ा नं. ५ मा िनवेदन
िदने राजनीितक दलम ये संवत् २०६४ सालमा
िनवािचत त कालीन संिवधान सभामा ितिनिध व गन
दलह बाहेक अ य राजनीितक दलह ले क तीमा
दश हजार मतदाताको समथनसिहतको ह ता रयु
िनवेदन पेस गनुपन छ भनी उ लेख भएको देिखयो ।
सोबमोिजम स-शि नेपाल पाट को संिवधान सभामा
ितिनिध व भएको माणसिहतको िनवेदन दता गन
गएको िमिसल संल न माण कागजबाट देिखएन ।
लोकताि क शासन यव थामा संिवधान र चिलत
कानूनी यव थालाई सव प र मा दै काय गनु िनवाचन
आयोगको कत य भएको हँदा संिवधान एवं चिलत
कानूनअनस
ु ारको कायिविध पूरा नगरी दल दता गन
िम ने पिन देिखँदनै । नेपालको संिवधानअनस
ु ार
२०७४ सालमा ितिनिध सभा देश सभा र थानीय
तहको िनवाचनसमेत स प न भइसके को हँदा
िनवेदकले उठाएका िवषयको औिच यसमेत समा
भइसके को छ । िनवाचन आयोगबाट भएको काम
कारबाहीमा कुनै कानूनी िु टसमेत देिखएन । यसरी
कानूनको प टसँग उ लङ् घनको अभावमा रट े
आकिषत हन स ने पिन नदेिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदकले
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उठाएका िवषयह को औिच य र ासङ् िगकसमेत
नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: िव ाराज पौडेल
क यटु र: िवनोद कुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल पौष २४ गते रोज २ शभु म् ।
४
मा. या. ी िव व भर साद े ठ र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०६७-CI-०७५१, लेनदेन,
च कृ ण जापती िव. इ री े
माण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) मा
“ चिलत नेपाल कानूनबमोिजम वादीलाई िदनु वा
बझ
ु ाउनपु न कुरा सो कानूनबमोिजम िदए वा बझ
ु ाएको
छ भनी मािणत गन भार ितवादीको हने छ” भ ने
यव था रहेको छ । य तै मल
ु क
ु ऐन, लेनदेन यवहार
महलको ५ नं. ले “साँवा ज मै बझ
ु ाउँदा असामीले सो
स ब धमा ग रिदएको िलखत फ ा गराई वा सोही
िलखतमा असल
ु ी जनाउन लगाई बझ
ु ाउनपु छ । कुनै
कारणले सो िलखत फे ला नपरेमा सोही बेहोरा जनाई
साहबाट भरपाई गराई िलनपु छ” भनी कानूनी यव था
गरेको पाइने ।
उपयु कानूनी यव थाबमोिजम वादी
दाबीको स पूण रकम बझ
ु ाइसके को भ ने ितवादीले
िजिकर िलएपिछ सो कुरा मािणत गनु िनजको नै
दािय व हन जा छ । ितवादीले वादीलाई िमित
२०६३।६।३० मा .२ लाख बझ
ु ाएको भपाई कागज
पेस गरेका छन् । सोदेिख बाहेक बाँक रकमसमेत
बझ
ु ाएको िनज ितवादीले िजिकर िलए तापिन रकम
बझ
ु ाएको अ य कुनै भरपाइ पेस गरेको देिखँदैन । साथै
उ िलखत कागज फ ा गराएको अव था पिन छै न ।
के बल ॠण रकम चु ा ग रसके को भ ने ितवादीको
मौिखक िजिकर अ य माणको अभावमा िव वास गन
यो य देिखएन । य तो अव थामा िमित २०६०।८।१५
को िलखतअनस
ु ारको .४,५८,०००।- म ये िमित
०६३।६।३० मा ितवादीले .२,००,०००।– ितरेको

देिखँदा सो रकम क ा गरी बाँक . २,५८,०००।–
सावाँ रकम र सोको कानूनबमोिजको याज र कोट
फ समेत वादीले ितवादीबाट भराइिलन पाउने नै
देिखने ।
वादी इ री े ले सु अदालतमा
िफरादसाथ दाबीको लेनदेन िलखतबापत थप आय
िटकट द तरु ितरी िफराद गरेकोमा उ आय िटकट
द तरु को रकमसमेत ितवादीबाट वादीले भ रपाउने
ठह याई काठमाडौ ँिज ला अदालतबाट फै सला भएको
रहेछ । यी ितवादीले पनु रावेदन अदालतमा पनु रावेदन
गन ममा वादीले सु अदालतमा ितरेको उ आय
िटकट द तरु बापतको .९,१६०।- रकम र.नं. ३३४,
िमित २०६५।११।१८ मा धरौटीको पमा राखेको
देिख छ । लेनदेन िलखतको वैधािनकताको लािग
वादीले ितरेको आय िटकट द तरु ितवादीबाट
भराइिदने कानूनी यव था नभएकोले सो आय
िटकट द तरु वादीलाई भराउन िम दैन । पनु रावेदन
अदालतबाट फै सला हँदा आय िटकट द तरु
ितवादीबाट वादीलाई भराउन नपन भनी फै सला
भए तापिन सो आय िटकट द तरु बापत यी पनु रावेदक
ितवादीले पनु रावेदन अदालत पाटनमा राखेको धरौटी
रकम िनजले िफता पाउने भ ने स ब धमा तपिसल
ख डमा बोलेको पाइएन । तसथ वादीले आय िटकट
द तरु बापत ितरेको उ रकम ितवादीले पनु रावेदन
गदा धरौटीमा राखेको देिखएको र उ धरौटी रकम
िनज ितवादीले िफता पाउने नै हँदा सो रकम पाउनपु न
भ ने हदस मको ितवादीको पनु रावेदन िजिकरलाई
अ यथा भ न निम ने ।
अतः उि लिखत आधार माणह वाट
ितवादी च कृ ण जापितले िमित २०६०।८।१५
को िलखतबमोिजम वादी इ वरी े सँग िलएको
.४,५८,०००।–
म ये
.२,००,०००।बझ
ु ाइसके को देिखँदा काठमाड िज ला अदालतबाट
भएको फै सला के ही उ टी गरी सावाँ रकम
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.२,५८,०००।– र कानूनबमोिजम पाउने याज र
सोको कोट फ समेत िनज ितवादीबाट वादीले भराई
पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
२०६६।१२।५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
फै सला तयार गनः- इ.अ. के दारनाथ पौडेल र शा.अ.
क याण खड् का
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७४ साल काितक १३ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी
काशमान िसंह राउत, ०७०-CI-१११६, िनणय
बदर दता, पासाङ दोज लामा िव. मालपोत कायालय,
दोलखासमेत
यि का कानून द हक अिधकार हनन
भएको अव थामा यसको चलनको लािग िवधाियक
कानून ारा िनि चत हद यादको यव था ग रएको
ह छ । हद यादलाई प ले आ नो सिु वधाअनक
ु ूल
हने गरी शङ् कुचन वा िव तार गन िम दैन ।
कानूनमा यवि थत हद याद नघाई दायर भएको
िफरादबाट प ले कानूनी उपचार पाउन स दैन ।
ततु स दभमा वादीको िफराद हद यादिवहीन
भनी ितवादीले ख डन गरेकोमा सु अदालतबाट
इ साफको रोहमा यसतफ समिु चत या या िववेचना
भएको पाइँदैन । हद याद, हकदैया एवं े ािधकारको
िवषयमा वादी ितवादीिबच मख
ु निमलेको अव थामा
अदालतले सव थम ती कानूनी नको िन पण गरेर
मा िववादको त यिभ वेश गरी स ब कानून
र माणको आधारमा इ साफ गनपन
ु ह छ । वादी
ितवादीको िबच मख
ु निमलेको िवषयतफ मौन रही
भएगरेका फै सलालाई कानूनस मत मा न निम ने ।
िववािदत ज गा वादीको िनजी हक भोगिभ को
हो वा सरकारी वनजङ् गल कायम हने हो भ ने मु य
िववाद रहेको देिख छ । उ िववादको िन पणको

लािग माण बु ने िसलिसलामा अदालतबाट न सा गन
आदेश भएकोमा सोको सूचना ितवादी प सरकारी
कायालयलाई िदएको देिखँदैन । अदालतले माण
बु दा वादी ितवादी दवु ै प ले उठाएका िवषयको
स बोधन हने गरी गनपन
ु कुरा यायको अ तिनिहत
मा यता हो । एक प ीय पमा बिु झएका माणबाट
मा ठहर िन कषमा पु ने कायलाई यायोिचत मा न
िम दैन । िववािदत ज गा िफ डबक
ु मा जङ् गल
उ लेख भएको, अदालतको आदेशानस
ु ार भई आएको
न सा मचु ु काबाट पिन उ थानमा स त ख
बटु ् यानह देिखएको अव थामा के कुन माणको
आधारमा वादीको हक ठहन हो भ ने स ब धमा सु
िज ला अदालतबाट समेत सू म अवलोकन िव ेषण
भएको देिखएन । तसथ िववािदत िवषयमा हद याद,
हकदैया एवं े ािधकारको िन पण गरी आव यक
माण बझ
ु ी पनु िनणय गनु भनी सु मा पठाउने गरी
भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा
भ न निम ने ।
तसथ, उि लिखत त य र िववेचनाको
रोहमा हकदैया, हद यादसमेतको नमा समेत िवचार
गरी फै सला गनपनमा
सो नगरी भएको सु दोलखा
ु
िज ला अदालतको िमित २०६८।२।१० को फै सला
उ टी गरी हकदैया हद याद, े ािधकारसमेतका
िववािदत िवषयको िन पण गनको लािग वादीबाट पेस
भएका माणह को स ब धमा माण ऐनले तोके को
कायिविध अवल बन गरी बझ
ु ी थप नाप न सा गनपन
ु
भए रीतपूवकको नाप न सासमेत गरी कानूनबमोिजम
पनु ः फै सला गनु भनी प ह लाई तारेख तोक िमिसल
दोलखा िज ला अदालतमा पठाइिदने ठहर गरेको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।११।२५
को फै सला मनािसब देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: दगु ा साद भ राई
क यटु र : देवीमाया खितवडा (देिवना)
इित संवत् २०७४ साल चै ६ गते रोज ३ शभु म् ।

40

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - १
६
मा. या. ी िव व भर साद े र मा. या. ी सपना
धान म ल, ०७३-CI-११०८, ज गा िखचोला
चलन घर उठाई ज गा खाली गरी चलन, मोद साद
िसंह िव. राम अवतार साह
नाप न सा मचु ु काबाट न. नं. ७ को ०-१७.४० ज गा वादी रामअवतार साहको िक ा नं. ८८७
िभ को िनिववाद ज गा देिख छ । न. नं. ६ को ०-०१.५४ ज गा वादीले आ नो िक ा नं. ८८७ िभ को
ज गा भएको र ितवादीले उ ज गा क को हो भ न
सि दन भनी नाप जाँच मचु ु काको न सा कै िफयतमा
खल
ु ाएको देिख छ । न. नं. ४ को ०-०-७ ज गा
िक. नं. ८८६ िभ को भई रामबाबु साहको नाउँको
देिख छ । उ न. नं. ६ मा बाटो भनी देखाइएको ०-०१.५४ ज गासमेत गरी ज मा वादीको िक. नं. ८८७
मा ज मा ज गा िववरण ०-१-८.९४ ज गा िनिववाद
रहेको देिखयो । यस अव थामा अब िववािदत न. नं. २
को ०-०-३.१४ ज गाको स ब धमा िन य ल गनपन
ु
देिखने ।
िववािदत न.नं. २ को ज गामा रहेको ०-०३.१४ समेत ितवादीको ज गामा जोड् दा वादीको
िक.नं. ८८७ को दता मतु ािबक ०-१-१३ ज गा
े फल पगु ेको देिखएन । अक तफ, ितवादीले
सािबकमा गाउँप चायतबाट ा गरेको लट नं. २९
र ३० मा िनिववािदत न. नं. १ को ०-०-९.०९ र
न.नं. ३ को ०-०-१०.४२ ज गा गरी ज मा ०-०१९.५१ ज गा भएबाट समेत उ लेख ग रएको े फल
पगु ेको देिखयो । यसरी ितवादीको िनिववाद भोगको
ज गाबाट नै िनजह ले पाएको लट नं. २९ र ३०
को ज गाको े फल पगु ेको देिख छ । िववािदत न.नं.
२ को ज गासमेत गणना गदा मा वादीको सािबक
िक.नं. ४०२ को ज गाको े फल पु न जाने देिखँदा
सो िववािदत न.नं. २ को ज गा वादीको िक.नं. ८८७
अ तगत रहेको देिखयो । वादीको ज गाधनी माणपज
ु ा

र न सा जाँच मचु ु काबाट समेत िववािदत न.नं. २ को
ज गा ितवादीह ले िखचोला गरेको देिखन आउने ।
ितवादीह ले िववािदत न.नं. २ मा
फुसको क ची घर बनाई वष देिख भोग गद आएको
भ ने िजिकरतफ िवचार गदा, ितवादीह ले उ
ज गामा घर बनाउने तयारी गरेकै अव थामा वादीले
िनषेधा ा िनवेदनसमेत िदएको भ ने पाइ छ । उ
फुसको क ची घर िनमाण जिहलेसक
ु ै पिन हनस ने
हँदा ितवादीह ले २०३३ सालमा नै सो घर िनमाण
भएको भ ने मािणत हन सके को अव था छै न ।
त कालीन मल
ु क
ु ऐनको घर बनाउनेको महलको
१ नं. घर बनाउँदा आ नो हक नपु ने ज गा िमची
घर बनाउन हँदैन भ नेसमेत कानूनी यव था गरेको
छ । तसथ, ितवादीह ले आ नो हक नपु ने वादीको
ज गा िखचोला गरी फुसको क ची घर बनाई बसेको
पिु भएको देिखने ।
अतः िववेिचत आधार कारणबाट वादी
दाबीबमोिजम नाप न सा मचु ु कामा अंिकत न.नं. २
को ०-०-३-१४ ज गा ितवादीह ले िखचोला गरेको
ठह याई घर उठाई चलन चलाई पाउने ठहराएको
सु िज ला अदालतको फै सला सदर गरी भएको
त कालीन पनु रावेदन अदालत राजिवराजको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः हेमा पा डे
इित संवत् २०७६ साल काितक २१ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं.९
मा. या. ी ई वर साद खितवडा र मा. या.डा. ी
मनोजकुमार शमा, ०६८-CR-०३२४, डाँका, जोनी
लामासमेत िव. उ मबहादरु थापा मगरसमेत
काठमाड िज ला, खड् ग भ काली
गा.िव.स. वडा नं. १ ि थत जाहेरवालाह को घरमा
िमित २०६३।११।१९ गते िबहान १:३० बजेको
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समयमा ितवादी उ मबहादरु थापा मगरसमेतका
यि ह ले घर प रवारलाई िनय णमा िलई
कोठाको ढोका दराजसमेत फोडी .१२,२०,०००।बराबरको धनमाल डाँका गरी लगेकाले िनजह लाई
कारबाही ग रपाउँ भनी राधे याम थापा तथा जोनी
लामासमेतको िकटानी जाहेरी दखा तबाट ततु
मु ाको उठान भएको देिख छ । ितवादीह म ये
उ रे भ ने उ म थापा मगर, गोपालबहादरु ब जन,
कमल थापा मगरले अनस
ु धान अिधकारीसम बयान
गदा जाहेरवालाह को घरमा िमित २०६३।११।१९
गते चोरी गरेको भनी आरोिपत कसरु मा सािबत भए
पिन अदालतमा बयान गदा डाँका गरेकोमा अ वीकार
गरेको अव था छ । ितवादीह गोपालबहादरु
ब जनसमेतबाट चोरीको धनमाल बरामद भएको
देिख छ । बरामदी धनमाल जाहेरवालाह ले सनाखत
ग रिदएको र उ धनमाल जाहेरवालाह ले बझ
ु ी
िलइसके को पाइएबाट यी तीनजना ितवादीह उ रे
भ ने उ मबहादरु थापा मगर, गोपालबहादरु ब जन,
कमल थापा मगरको उ वारदातमा संल नता भएको
देिखन आउने ।
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको महलको ६ नं. मा
“चारजनाभ दा बढ् ताको जमात भई जबरज ती
चोरी वा रहजनीमा लेिखएका रीतसँग वा
हातहितयार िलई उठाई छाडी वा हलह जत
गरी चोरी गरेको डाँका गरेको ठहछ” भ ने कानूनी
यव था रहेको पाइ छ । उ कानूनी यव थाअनस
ु ार
डाँकाको वारदात हनको लािग क तीमा ५ जना
यि ह को संल नतामा जबरज ती वा रहजनी
चोरीमा लेिखएको रीतसँग हातहितयार िलई उठाई
छाडी वा हलह जत गरी चोरी गरेको हनपु छ । ततु
वारदातमा ितवादीह म ये उ रे भ ने उ मबहादरु
थापा, गोपालबहादरु ब जन र कमल थापा मगरको
मा संल नता रहेको देिख छ । अ य ितवादीह ले
जाहेरवालाको घरमा वारदात िमितमा चोरी गरेको कुरा

त य यिु यु माणले पिु भएको पाइएन । िमित
२०६३।११।१९ को वारदातमा ३ जना ितवादी
मा संल नता रहेको पाइयो । य तो अव थामा ४
जनाभ दा बढीको सं या थािपत हन नसके को
ि थितमा ततु वारदातलाई डाँकाको वारदात हो
भनी मा न सिकने अव था रहेन । वारदातमा खक
ु ु री
रडसिहतको हातहितयार योग भई जबरज तीसँग
जाहेरवालाह को घरमा धनमाल गरगहना चोरी गरेको
अव था थािपत भएको हँदा ततु वारदात चोरीको
महलको ४ नं. बमोिजम जबरज ती चोरी गरेको
अव था देिखने ।
मौकामा प ाउ परेका ितवादीह
गोपालबहादरु ब जनसमेतबाट .२,६२,३८८।–
बराबरको धनमाल गरगहना बरामद भएको अव था छ ।
बरामदी धनमाल जाहेरवालाह ले सनाखत ग रिदएको
र उ धनमाल जाहेरवालाह ले बझ
ु ी िलइसके को
िमिसल संल न कागजातबाट देिख छ । जाहेरी
दरखा तमा .१२,२०,०००।- भनी उ लेख गरेको
आधारमा मा सोहीबमोिजम .१२,२०,०००।- नै
िबगो कायम गनु त यसङ् गत हँदनै । मौकामा बरामद
भएको िबगो .२,६२,३८८।- नै ततु वारदातमा
जबरज ती चोरी गरेको पिु भएकोले ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम िबगो र डाँकाको समेत वारदात
कायम गरी सबै ितवादीह लाई सजाय ग रपाउँ भ ने
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत
हन नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट
ितवादीह म येका आिशष भ ने िदलबहादरु ब जन,
रोिहत भ ने रेतु थापा मगर र अमरबहादरु थापा
मगरले सफाइ पाउने तथा ितवादीम येका उ रे
भ ने उ मबहादरु थापा मगर र कमल थापा मगरलाई
मल
ु क
ु ऐन, चोरीको १४(२) नं. बमोिजम पिहलो पटक
कायम गरी जनही १ मिहना १५ िदन कै द तथा िबगो
.२,६२,३८८।- को डेढी .३,९३,५८२।- ज रवाना
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भई ज रवानाबापत कै दसमेत हने र ितवादीम येका
गोपालबहादरु ब जनको हकमा मल
ु क
ु ऐन, चोरीको
महलको १४(२) नं. बमोिजम दो ो पटक कायम गरी ४
मिहना १५ िदन कै द, िबगो .२,६२,३८८।- को डेढी
. ३,९३,५८२।- ज रवाना भई सो ज रवानाबापत
कै दसमेत हने गरी पनु रावेदन अदालत पाटनबाट िमित
२०६७।५।२९ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । सु अदालतले गरेको फै सला सदर गन
गरी पनु रावेदन अदालतले गरेको फै सला सदर हने ठहरे
तापिन के ही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एक करण,
समायोजन र खारेज गन ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)
(ख) मा कसरु को सजाय सािबक ऐनमा मल
ु क
ु अपराध
संिहतामा लेिखएको भ दा बढी रहेछ भने संिहतामा
लेिखएको हदस म सजाय हने छ भ ने कानूनी यव था
भएको प र े यमा मल
ु क
ु अपराध संिहता, २०७४ को
दफा २४४(३)(ख) बमोिजम यस कारको मु ामा
.१,००,०००।- (एक लाख) भ दा बढी ज रवाना
हन स ने अव था नभएकोले िनज ितवादीह लाई
जनही .१,००,०००।- (एक लाख) ज रवाना
ह छ । ज रवानाबापत कै द गन ावधान मल
ु क
ु
अपराध संिहता, २०७४ मा रहेको नदेिखँदा ज रवाना
असल
ु नभएको अव थामा कानूनबमोिजम हने
भएकाले ज रवानाबापत कै द हने देिखन आउने । अ य
कुरामा वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने । अ मा तपिसलबमोिजम गनू ।
इजलास अिधकृ त : ड लरु ाम चौधरी
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७७ साल मङ् िसर १५ गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउको िन न मु ामा यसैअनस
ु ार फै सला भएको
छ।
§ ०६८-CR-०५८०, फै सला, नरेशकुमार
अ वाल िव. राजकुमार े समेत
§ ०६८-CR-०४१३, डाँका चोरी, राजकुमार
े िव. नेपाल सरकार

§ ०६८-CR-०५८२,
िव. राजकुमार े
§ ०६८-CR-०५८१,
िव. राजकुमार े
§ ०६८-CR-०४११,
िव. राजकुमार े
§ ०६८-CR-०४१०,
िव. नेपाल सरकार
§ ०६८-CR-०४१२,
िव. नेपाल सरकार

डाँका, नेपाल सरकार
डाँका, नेपाल सरकार
डाँका, नेपाल सरकार
डाँका, राजकुमार े
डाँका, राजकुमार े

इजलास नं.१०
१
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी सपना धान म ल, ०७६-WH-०४१०,
ब दी य ीकरण, कमल कोइराला िव. उदयपुर
िज ला अदालत
िनवेदक प रवितत नाम गाइघाट-२ समेत
२ जनाउपर उदयपरु िज ला अदालतमा लागु औषध
(लिु पजेिसकसमेत) मु ाको अिभयोग प दता भई
मु ाको कारबाही ि या अगािड बढेको पाइयो ।
उ मु ामा उदयपरु िज ला अदालतबाट िमित
२०७५।८।६ मा फै सला हँदा लागु औषध िनय ण
ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)(झ) बमोिजम जनही
दईु वष कै द र . एक लाखको दरले ज रवाना हनेमा
यी ितवादी १६ वष उमेर पूरा भई १८ वष पगु ेको
नहँदा िनजको कै दको हकमा मल
ु क
ु अपराध (संिहता),
२०७४ को दफा ४५ (४) बमोिजम उमेर पगु ेको
यि लाई हने सजायको दईु ितहाई कै द सजाय ठहर
भएको देिखयो । सो फै सलाउपर यी िनवेदकले िचत
बझ
ु ाई पनु रावेदन नै नगरी बसेको अव था पाइयो ।
हाल िनवेदनमा पिन उ यव था २०७५/०८/०६
को फै सलालाई चनु ौती िदएको पाइएन । िनवेदकले
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नै चनु ौती निदएको िवषयमा वेश गरी सो फै सलाको
कानूनस मतताको िवषयमा ततु रटबाट बो न
िम ने नदेिखने ।
िनवेदकउपर सािधकार िनकाय िज ला
अदालतमा अिभयोग प दता भई सो अदालतबाट
कानूनको उिचत याियक ि या अवल बन गरी मु ाको
कारबाही तथा सनु वु ाइको ममा कै द र ज रवाना दवु ै
सजाय हने ठहरी फै सला भएको र सोही फै सलाबमोिजम
सजाय भु ानको लािग यी िनवेदक बालसधु ार गहृ मा
रहेको देिखयो । यसरी यी िनवेदकले बालसधु ार गहृ मा
रही कै द भु ान ग ररहेको अव थालाई गैरकानूनी थनु ा
भ न िमलेन । िनजको उ थुनालाई गैरकानूनी भ न
निमलेबाट ब दी य ीकरणको आदेश जारी हन स ने
अव था नदेिखने ।
िनवेदकले िलएको कोिभड-१९ को
महामारीको स दभमा यस अदालतको पूण बैठकको
िमित २०७६।१२।७ को िनणयको आधारमा
नाबालकलाई बालसधु ार गहृ बाट मु गरी िनजको
आमाको िज मा लगाई पाउँ भ ने िजिकरतफ हेदा,
सो पूण बैठकको िनणयले बालबािलकालाई व थ
र सरु ि त रा नको लािग बालबािलकाको अ यिधक
चाप रहेका बालसधु ार गहृ मा िव यापी पमा
फै िलएको कोरोना भाइरसको सङ् मणबाट हने
खतरालाई म यनजर गद उनीह को सव म हक,
िहत र सरु ाको लािग अदालतले खोजेको बखत
उपि थत गराउन म जरु गरी उनीह का अिभभावकले
िनवेदन िदन स ने र यसरी िनवेदन िदएको ख डमा
आव यक ि या पूरा गरी अिभभावक वा संर कको
िज मा लगाउन स ने भ ने पाइने ।
उ िनणयले बालसधु ार गहृ मा रहेका सबै
बालबािलकाह लाई सोलोडोलो पमा उनीह का
संर क वा अिभभावकको िज मा लगाउने र बालसधु ार
गहृ खाली बनाउने उ े य नभई यहाँ रहेका हरेक
बालबािलका िव चलेको मु ाको कृित, ग भीरता,

कसरु दारको पा रवा रक ि थित, कसरु गदाको
प रि थित, कसरु मा सो बालकको संल नता, पीिडतको
उमेर, िनजलाई पु याएको ित, पीिडतउपर पन डर
ास र खतराको अव था, भु ान गरेको सजायको
अविधसमेतका कुराह त यपरक ढङ् गबाट के लाई
स बि धत िज ला अदालतले नै थनु ामु गन वा
नगन स ब धमा आव यक िनणय िलन सकुन् भ ने
अिभ ायले सव च अदालतबाट नीितगत िनणय
भएको अव था देिखने ।
िनवेदक प रवितत नाम गाइघाट २ लाई
भएको सजायम ये के कित भु ान भइसके को छ
र के कित भु ान हन बाँक रहेको छ भ नेतफ
हेदा, “िनज सु अनुस धानको िसलिसलामा
िमित २०७५/३/१७ देिख हरी िहरासतमा बसी
अदालतको िमित २०७५/५/२० को आदेशले
हालस म बालसुधार गृह सानोिठमी, भ पुरमा
रहेको देिखँदा िनज ितवादी हरी िहरासतमा
बसेको िमित २०७५/३/१७ देिख नै कै द क ा गरी
ज रवाना दािखल गरे १ वष ४ मिहना कै दबापत
२०७६/७/१६ स म थुनामा राखी िनजलाई अ य
मु ाबाट तहाँ कायालयमा रा न नपन भए ततु
मु ाबाट िमित २०७६/७/१७ मा थनु ामु ग रिदनू ।
ज रवाना दािखला नगरे ज रवानाबापत ११ मिहना
४ िदन कै द थप गरी अ य मु ाबाट कै दमा रा न
नपन भए तुत मु ाबाट िमित २०७७/६/२१ मा
थुनामु ग रिदनू” भनी कै द याद स ब धमा िज ला
अदालत उदयपरु ले बालसधु ार गहृ सानोिठमी भ परु मा
िमित २०७५/१०/२३ मा प ाचार गरेको देिखयो ।
यस िहसाबबाट िनज िनवेदकको १ वष ४ मिहनाको
कै द अविध िमित २०७६/७/१६ मा समा भइसके को
देिखयो । िनजले . एक लाख ज रवाना नबझ
ु ाएकोले
सो ज रवानाबापत थप ११ मिहना ४ िदन अथात्
िमित २०७६/७/१७ देिख २०७७/६/२१ स म कै द
ब नपु न देिखएकोमा िनजले िमित २०७६/७/१७
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देिख हालस म ८ मिहना १९ िदन भु ान ग रसके को
देिखने ।
िनवेदकले गरेको कसरु जघ य, ग भीर
वा सामा य कुन कृितको हो र िनजले गरेको
कसरु बाट कसैलाई पीिडत बनाएको छ वा छै न
भ नेतफ हेदा यी िनवेदकलाई लागु औषध िनय ण
ऐन, २०३३ को दफा १४ (१) (झ) बमोिजम लागु
औषधको कारोबारसमेतको कसरु मा २ वष कै द र
. १ लाख ज रवाना सजाय गरेकोमा कै दको हकमा
मल
ु क
ु अपराध (संिहता), २०७४ को दफा ४५
(४) बमोिजम उमेर पगु ेको यि लाई हने सजायको
दईु ितहाइले हने १ वष ४ मिहना कै द सजाय ठहर
भएको देिख छ । दफा १४ (१) (झ) को यव था
हेदा “मािथ ख ड (ज) मा लेिखएदेिख बाहेक अ य
िनषेिधत काय गन यि लाई दईु वषदेिख दश
वषस म कै द र एक लाख पैयाँदेिख िबस लाख
पैयाँस म ज रवाना” हनस ने देिख छ । मल
ु क
ु
अपराध संिहताले ३ वषभ दा बढी १० वषस म
कै द सजाय हने कसरु लाई “ग भीर” कसरु को वगमा
राखेको देिख छ । यी िनवेदकलाई भएको सजायको
आधारमा हेदा िनज िनवेदकले “ग भीर” कृितको
कसरु गरेको देिखए तापिन िनजले लागेको कै द सजाय
भु ान गरी ज रवानाबापत थप भएको कै दको समेत
दईु ितहाइभ दा बढी कै द भु ान ग रसके को अव था
देिखयो । यसैगरी िनवेदकलाई लागु औषधको
कारोबारसमेतको कसरु मा सजाय भएकोमा िनज आफै ँ
िनयिमत लागु औषधको सेवनकतासमेत भई लागु
औषधको कुलतमा फिससके को भ ने बालमनोिवदको
्
ितवेदन रहेको भ ने उदयपरु िज ला अदालतको
फै सलामा समेत उ लेख भएको देिखँदा िनजले गरेको
कसरु बाट अ य यि पीिडत भएको पाइँदैन, ब िनज
आफै ँ पीिडत भएको र उिचत परामशको आव यकता
रहेको पाइने ।
नेपालको संिवधानको धारा १६(१) मा

भएको यव थाको आधारमा बालबािलकाको
अिधकारको स मान, संर ण, व न र प रपूित गरी
बालबािलकाको सव म िहत कायम गन उ े यले
बनेको बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५ को दफा
१६(१) मा “बालबािलकासँग स बि धत काय गन
येक िनकाय तथा सं थाका अिधकारीह ले काम
कारबाही गदा बालबािलकाको सव म िहतलाई
ाथिमकता िदई आव यक बालमै ी ि या
अपनाउनुपन छ” र १६(२) मा “जीवन जोिखममा
भएका बालबािलकालाई त काल सहयोग गनु
सबैको दािय व हने छ” भनी उ लेख भएको
पाइ छ । यसैगरी दफा ३६ को उपदफा १, २, ३ र
४ मा सजायस ब धी यव था गद १० वषभ दा कम
उमेरका बालबािलकाले गरेको कसरु मा कुनै सजाय
नहने र सोभ दा मािथकाले कसरु गरेमा उमेरका
आधारमा वग करण गरी १० वषदेिख १४ वषभ दा
कम, १४ वषदेिख १६ वषभ दा कम र १६ वषदेिख
१८ वषभ दा कम उमेर गरी ३ समूहमा छुट्याई
सजायको मा ा पिन मशः बढाउँदै लगी उमेर पगु ेको
यि लाई हने सजायको दईु ितहाइस म सजाय हने
यव था गरेको देिख छ । यसैगरी दफा ३६(५) मा
“बाल अदालतले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोिजम
सजाय हने ठहर भएको बालबािलकाको उमेर,
िलङ् ग, प रप वता, कसुरज य कायको कृित र
य तो काय गदाको प रि थितसमेतलाई िवचार
गरी सत तोक वा नतोक िनजलाई भएको सजाय
थगन गन वा सजाय व प देहायका कुनै उपयु
िनणय गन छ” भ दै िन नानस
ु ारको िवक पह
उ लेख गरेको देिखने ।
िव यापी पमा फै िलएको कोरोना भाइरस
(कोिभड-१९) को महामारीबाट हा ो देश पिन अछुतो
रहेको छै न । यसको सं मणको जोिखमलाई यूनीकरण
गन येक यि , समाज र रा को उि कै िज मेवारी
रहेको छ । यसको िनिम सके स म शारी रक सामािजक
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दरु ी रा नपु न देिख छ । भौितक संरचनाको अनपु ातमा
जनघन व बढी भएमा कोरोना भइरसको जोिखम बढ् ने
स भावना अझ बढी रह छ । हा ो देशको बालसधु ार
गहृ को अव था पिन यसको अपवाद रहन स दैन ।
सधु ार गृहमा रहेको बालबािलकालाई पिन जोगाउनु
हामी सबैको दािय व ह छ । यस अव थामा अ य त
जोिखममा रहेका वगह ज तै कै दी, थुनवु ा तथा
सधु ारगृहमा रहेका यि ह को सामािजक दरु ीको पिन
सिु नि तता गन आव यक देिख छ । िनवेदक रहेको
सधु ारगहृ नै अिहले कोिभड-१९ को महामारीको
कारणले असरु ि त छ र बालबािलकाको हकमा
अिभभावकले िज मा िलई सजाय थगन गन स ने
कानूनी यव था छ भने य तो िवषम प रि थितमा
सङ् मणको रोकथाम र जोिखम यूनीकरणको
िनिम कानूनबमोिजमको उपयु िवक प खो नल
ु ाई
अ यथा मा नपु न नदेिखने ।
कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) को महामारीकै
स दभमा यस अदालतको िमित २०७६।१२।७
को पूण बैठकले बालबािलकाका अिभभावकले
आ ना बालबािलकालाई अदालतले खोजेको
बखत उपि थत गराउन म जरु गरी िनवेदन
िदएमा आव यक ि या वा आदेश गरी य ता
बालबािलकालाई अिभभावक वा संर कको िज मा
लगाउने यव था िमलाउने भनी नीितगत िनणय
गरेको, साथै यस अदालतबाट बालबािलकास ब धी
परेका ०७६-WH-०३७७ र ०७६-WH-०३२९
को रट िनवेदनमा पिन कै दमा रहेका बालबािलकाको
सव म िहतलाई ि गत गद (कोिभड-१९) को
जोिखमबाट बचाउने उ े यले सधु ार गृहको िवक प
खोिजनु उपयु हने भनी िस ा तसमेत कायम भएको
अव थामा ततु िववादमा उदयपरु िज ला अदालतले
आफूले गरेको सजाय आफै ँ ले छुट गरी थुनामु गन
सिकने कानूनी यव था नरहेको भ दै िनवेदकको
माग अ वीकार गरेको देिखयो । यसबाट कोिभड-१९

को महामारीको समयमा संिवधानले याभूत गरेको
मौिलक हक एवम् बालबािलकास ब धी ऐन, २०७५
को यव थाको साथै उपयु कुराह समेतलाई
िवचार ग रएको नपाइँदा उदयपरु िज ला अदालतको
िमित २०७७।३।१४ को आदेश कानून एवम् याियक
ि कोणले समेत िु टपूण देिखन आएकोले उ ेषणको
आदेशले बदर ग रिदएको देिखने ।
िनवेदकको मु ाको कृ ित हेदा कुनै यि
पीिडत रहे भएको अव था नभएको र िनवेदक मु ाको
सु बाटै पपु को िनिम थुनामा रही िनजलाई भएको
सजायलाई “ग भीर कसरु ” को वगमा रा न सिकने
भए पिन िनजले िज ला अदालतको फै सलाले ठहर
भएको कै द १ वष ४ मिहना भु ान ग रसके को र
ज रवाना दािखला नगरेकोले थप भएको कै द ११
मिहना ४ िदनम ये ८ मिहना १९ िदन बालसधु ार
गहृ मा िबताइसके को र अब २ मिहना १५ िदन मा कै द
भु ान हन बाँक रहेको देिखएकोले बाँक रहेको कै दको
िहसाबबाट यो सजाय “सामा य कसरु ” को अविधिभ
पन आएको देिखयो । तसथ, मािथ उि लिखत
कुराह समेतलाई ि टगत गरी बालकह मा आएको
सधु ारबारे सजाय थगन वा व प प रवतन गन
िवषयमा बालसधु ार गहृ को समेत राय िलई पनु ः
कानूनबमोिजम आदेश गनु भनी िवप ी उदयपरु
िज ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी
हने ।
इजलास अिधकृ त: कणबहादरु राई
इित संवत् २०७७ साल साउन ५ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै
कृितको ०७६-WH-०४११,
ब दी य ीकरण, ल मी (नानी) थापा िव.
उदयपरु िज ला अदालत भएको मु ामा पिन
यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
२
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या.
ी तेजबहादरु के .सी., ०७३-RB-००५२, ०७३-

46

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - १
RB-०१७४, बिकङ कसुर, नेपाल सरकार िव. पुनम
काय थ, सिमर देवकोटा िव. नेपाल सरकार
बयान बेहोरासमेतबाट ितवादी जाहेरवालाले
स चालन गरेको हे पी इ टरनेसनलमा काम गन
कमचारी देिख छन् । कायालयमा कामकै िसलिसलामा
जाँदा जाहेरवालाको टेबल
ु को घरा खु ला देखी चेक
र द तखत नमूना भएको प समेत चोरी गरी उ
चेकमा आफै ँ ले फज द तखत गरी िविभ न िमितमा
पटकपटक गरी ७,४०,०००।- िनकालेको भ ने
देिख छ । जाहेरवालाको नाउँको उि लिखत खाता
नं.९६०१०१७५००२९४ का िविभ न चेकह
सािटएका छन् । पिछ लो पटक िमित २०७२।०३।१३
मा ितवादीले आफूसँग बचेको जाहेरवालाको चेक
साट् न बकमा गएको अव थामा चेकमा भएको ह ता र
(सही) मा शंका लागी बकका कमचारीले हरी र
जाहेरवालासमेतलाई सूचना गरेपिछ यी ितवादी
प ाउ परेको देिख छ । िवशेष को रायअनस
ु ार
चेकमा भएका द तखत नमूना जाहेरवालाको द तखत
नमूनासँग िमले िभडेका छै नन् । चेक चोरी गरी
सािटएको पैयाँम येबाट ख रद गरेको भिनएका मोटर
साइकल, मोबाइल र औ ंठी बरामद भएको अव था
छ । सोही पैयाँम ये .१,५५,७८६।- एभरे बक
नयाँ बजार बालाजमु ा रहेको ितवादीको खाता नं.
०२०००५०१२०८२७४ मा ज मा रहेको भ ने
बकको प बाट देिखएको छ । बरामदी समान ख रद
गन र बकमा ज मा भएका उ पैयाँको अ य ोत
ितवादीले देखाउन सके को अव था छै न । उि लिखत
चेक साट् नका लािग यी ितवादी दरबार मागमा रहेको
निवल बकमा गएको कुरा CCTV Footage बाट पिन
देिखएको छ । य तो अव थामा यी ितवादी सिमर
देवकोटाको हकमा बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन,
२०६४ को दफा १५ को उपदफा २ को देहाय (क)
अनस
ु ार िबगो .७,४०,०००।- बराबर ज रवाना भई
तजिबजी ६ मिहनाको कै द सजायसमेत हने बरामद

भएको .२,९५,०००।- को प सर मोटरसाइकल,
.३०,०००।- पन मोबाइल र .२५,०००।- पन
सनु को औ ंठीसिहतका बरामदी सामानह , एभरे
बक नयाँ बजार बालाजु शाखामा रहेको ितवादीका
नाउँको खाता नं.०२०००५०१२०८२७४ मा ज मा
रहेको .१,५५,७८६।- र नपगु .२,३४,२१३।समेत ितवादीबाट जाहेरवालाले भरी पाउने ठहर
गरी पनु रावेदन अदालत पाटन वािण य इजलासबाट
िमित २०७३।१।५ मा भएको फै सला मनािसब नै हँदा
अ यथा ग ररहनु नपन ।
अक ितवादी पनु म काय थको हकमा हेदा,
ितवादी पनु म काय थको नाममा चेक कािटएको र सो
चोरीको चेकबाट भु ानी िलएको कुरामा िववाद नभएको
अव थामा एउटै कसरु गरेको ितवादीह म ये
एउटालाई सजाय गन र अक लाई सफाइ िदने गरी
भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला पनु म
काय थलाई सफाइ िदएको हदस म िु टपूण हँदा
उ फै सला के ही उ टी भई पनु म काय थलाई समेत
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय हनपु छ भ ने वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर रहेको देिखने ।
वादी नेपाल सरकारको तफबाट पेस भएको
उ पनु रावेदन िजिकरका स ब धमा हेदा यी ितवादी
पनु म काय थ अनस
ु धानको ममा प ाउ परेको
देिखँदनै । िनजको नाउँमा अदालतबाट जारी भएको
यादमा पिन िनज उपि थत भएको र आ नो तफबाट
ितवाद गरेको अव था छै न । यस अदालतबाट यथ
िझकाउने आदेश भई िनजको नाउँमा जारी भएको
यादमा पिन ितवादी उपि थत भएको अव था
छै न । यी ितवादीले अदालतबाट जारी भएको यादमा
उपि थत हन नसके को भए पिन वादी प ले िनज
िव को माण पेस गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजमको
कसरु गरेको भनी पिु एवं मािणत गन सके को पिन
पाइँदैन । जाहेरवालाका चोरी भएका चेकह म ये
एउटा चेक यी ितवादी पनु म काय थको नाममा जारी
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भएको देिख छ तर यी ितवादी पनु म काय थले उ
चेक चोरी भएको चेक हो र यसमा फज ह ता र गरेर
आ नो नाउँमा जारी भएको छ भ ने िवषयमा जानकारी
हँदाहँदै चेकह सटही गरेको भ ने देिखँदनै । िनजलाई
यो स पूण िवषयमा जानकारी हँदाहँदै चेक सटही
गरेको हो भनी वादी प ले माणबाट पिु गन सके को
पाइँदैन । िमिसल अ ययनबाट पिन यो देिखँदनै ।
फे री सिमर देवकोटाको अनस
ु धानको बयानबाट सो
चेक काट् ने र सही गन आफू नै हो भनी बयान गरेको
अव था छ र िनजबाट नै िबगो असल
ु उपर भएको
ि थित पिन छ । य तो अव थामा यी ितवादी पनु म
काय थको हकमा अिभयोग मागदाबी पु न नस ने
ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सलालाई
अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
तसथ, िववेिचत आधार कारण र
माणसमेतबाट ितवादी सिमर देवकोटाको हकमा
बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा
१५ को उपदफा २ को देहाय (क) अनस
ु ार िबगो
.७,४०,०००।- बराबर ज रवाना भई तजिबजी ६
मिहनाको कै द सजायसमेत हने ितवादीबाट बरामद
भएको .२,९५,०००।- को प सर मोटरसाइकल,
. ३०,०००।- पन मोबाइल र .२५,०००।- पन
सनु को औ ंठीसिहतका बरामदी सामानह , एभरे
बक नयाँ बजार बालाजु शाखामा रहेको ितवादीका
नाउँको खाता नं. ०२०००५०१२०८२७४ मा ज मा
रहेको .१,५५,७८६।- र नपगु .२,३४,२१३।समेत ितवादी सिमर देवकोटाबाट जाहेरवालाले भरी
पाउने र ितवादी पनु म काय थले अिभयोग दाबीबाट
सफाइ पाउने ठहर गरी उ च अदालत पाटन, वािण य
इजलासबाट िमित २०७३।०१।०५ मा भएको फै सला
िमलेको हँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: ताराकुमारी शमा
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल माघ २० गते रोज २ शभु म् ।

३
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
ड बरबहादुर शाही, ०६९-WO-०८१४, उ ेषण /
परमादेश, कृ णराज अिधकारीसमेत िव. धानम ी
तथा मि प रषद्को कायालय िसंहदरबारसमेत
भौितक योजना, िनमाण तथा यातायात
यव था म ालय र धानम ी तथा मि प रषदको
्
िलिखत जवाफ हदा, सावजिनक सडक ऐनको दफा ३
को अधीनमा रही सावजिनक िहतको लािग तानसेन
नगरपािलकािभ को सडक मागलाई वग करण गरी
बतुङ् ग-तानसेन- रडी-त घास सडकको होलाङ् गदी
मोडदेिख धरमपानी हदँ ै ढुङ्गाखानीस मको
सडकलाई सहायक माग कायम गरी सो सडकको
के रेखादेिख दायाँ बायाँ दवु ैितर १५।१५ िमटर
सडक सीमा तो ने र सोही सडकको होलाङ् गदी
मोडदेिख बसपाक, गौरीशंकर आ पुिभलेज हदँ ै
ढु ङ्गाखानीस मको बाटोलाई शहरी माग कायम
गरी िमित २०६९।५।१८ को नेपाल राजप मा
सूचना कािशत ग रएको भ ने देिख छ । उि लिखत
ऐनले िनधारण गरेको सीमा बढीमा ३१ िमटर कायम
गन पाउने यव था देिख छ । तर िमित २०६९।५।१८
को नेपाल राजप मा कािशत सूचनामा १५।१५ िमटर
मा सडक सीमा तोके को अव था देिखयो । यसरी
िवप ी भौितक योजना तथा िनमाण म ालयबाट
१५/१५ िमटर सीमा तो ने काय कानूनस मत नै
देिखने ।
ऐनको अधीनमा रही सडकको िव तार सडक
सीमा तथा सडक मागह को िव तार गदा यि को
घर ज गा सडक मापद डिभ रहेकोको अव थामा
सरकारले उिचत मअ
ु जा तथा ितपूित िदएर गन
स ने ह छ । य तो ितपूित तथा मआ
ु जा चिलत
कानूनबमोिजम िनधारण हने ह छ । िवप ी सङ् घीय
तथा थानीय िवकास म ालयको िलिखत जवाफ
हेदा, चिलत कानूनबमोिजम नगरपािलकाबाट न सा
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पास गरी िनमाण ग रएका घर, टहराह को हकमा
अिनवाय पमा कानूनबमोिजमको ितपूित उपल घ
गराएर सडक िव तार गन भ ने उ लेख गरेको
देिखयो । सडक सीमा तो ने काय कायका रणीको
े ािधकारिभ को िवषय रहेको र नगरपािलका
े िभ कसलाई सहायक माग र कसलाई सहरी माग
कायम गन भ ने िवषय पूवाधारको िवकासले िनधारण
गन हँदा य तो काय कायका रणी े ािधकारिभ को
िवषय देिखएको, सडक िनमाणको काय भइसके को
नभई नेपाल राजप मा कािशत सडक सीमास ब धी
सूचना कािशत भएकै मा कारणबाट िनवेदकह को
हकमा ितकूल असर परेको भ न िम ने नदेिखने ।
अतः उि लिखत आधार कारणबाट
सावजिनक सडक ऐनको अधीनमा रही भौितक योजना
तथा िनमाण म ालयबाट नेपाल राजप मा कािशत
सूचना कानूनिवपरीत नदेिखँदा िनवेदन मागबमोिजम
रट जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
क यटु र: रेखा भ राई
इित संवत् २०७६ साल पषु २८ रोज शभु म् ।
४
मा. या.डा. ी आन दमोहन भ राई र मा. या. ी
टंकबहादुर मो ान, ०७१-CR-०५७७, गडा मारी
खाग िब यवसाय गरेको, राजन जा िव. नेपाल
सरकार
ितवादीम येको देवराज काक ले यस
अदालतमा दायर गरेको ०७१-CR-०६५४ को
पनु रावेदन िमित २०७६।०१।२४ मा िफता िलएको
पेस भएको रेकड िमिसलबाट देिख छ । अ य
ितवादीह को हकमा िनजह को पनु रावेदन नपरेको
हँदा सो स ब धमा के ही बोिलरहनु नपन ।
पनु रावेदक ितवादी राजन जाको पनु रावेदन
िजिकरका स ब धमा हेदा यी ितवादी राजन जाले
आफू गडा मान नगएको भनी कसरु मा इ कारी जनाई

बयान बेहोरा लेखाएको देिखए तापिन ितवादीम येको
धोती माइला भ ने िडलबहादरु जा, मङ् गलबहादरु
जासमेतले यी ितवादीसमेत भई िनकु जको अमतृ े
पो मा दु सी मान भनी गएकोमा दु सी फे ला नपरेको
तर अ ले मारेको गडा फे ला परेकाले उ गडाको
खाग काटी लगी बेचेको पैयाँ बाँडी खाएको भनी
पोल गरी बयान गरेको देिख छ । िनज ितवादीह ले
ितवादी राजन जालाई अनाहकमा पो नपु न कुनै
कारण देिखँदैन । यो यस कारणले पोल गरेको भनी
यी ितवादीले भ न र खल
ु ाउन सके को पिन पाइँदैन ।
िचतवन राि य िनकु जको दधु ौराखोलाको नदी तटीय
वन र घाँसे मैदानको छे उमा खाग नभएको गडा मतृ
अव थामा फे ला परेको भ ने िमित २०५९।११।१२
को घटना थल
कृ ित मचु ु कासमेतबाट
देिख छ । उ िमितमा यी ितवादीसमेत िनकु ज
े मा गएको भ ने िनजको बयानसमेतबाट देिखँदा यी
ितवादीसमेतले गडाको खाग काटी लगी िब गरी
पैयाँ बाँडी िलएको भ ने िवषयमा िववाद देिखँदैन ।
ितवादी धोती माइला भ ने िडलबहादरु जासमेतको
बयान बेहोराबाट यी ितवादीह ले आफै ँ ले गडा
मारेको भ ने नदेिखए पिन अ ले मारेको गडाको खाग
काटी िब गरेकोमा सहमित जनाई बयान गरेको
देिख छ । कसैले खाग काटेको, कसैले िब गरी याएको
र पैयाँ बाँडी खाएको भ ने सह ितवादीह को बयान
बेहोराबाट देिखएको छ । िनजह को बयान बेहोराबाट
उ घटना थल कृ ित मचु ु का समिथत भएको
देिख छ । यी ितवादीले मौकामा र अदालतमा समेत
कसरु मा इ कारी जनाई बयान गरेको भए तापिन
अिघ लो मु ामा कसरु वीकार गरेको देिखने ।
िचतवन राि य िनकु चको दधु ौराखोलाको
नदी तटीय वन र घाँसे मैदानको छे उमा खाग नभएको
गडा मृत अव थामा फे ला परेको देिखएको, यी
ितवादीसमेत उ िमितमा िबनाइजाजत िनकु ज
े मा वेश गरेको र गडाको खाग काटी लगी िब
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गरी पैयाँ बाँडी खाएको देिखएको अव थामा यी
ितवादीलाई राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
ऐन, २०२९ को दफा १९(१) िवपरीतको कसरु
अपराधमा ऐ.को दफा २६(१) बमोिजम १० (दश) वष
कै द र . ५०,०००।- ज रवाना हने ठहर गरी िचतवन
राि य िनकु जबाट िमित २०६८।११।३० मा भएको
फै सलालाई सदर गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत
हेट डाको िमित २०७१।०३।१० को फै सला मनािसब
हँदा अ यथा गनपन
ु नदेिखने ।
अत: िववेिचत आधार, कारण र
माणसमेतबाट यी पनु रावेदक ितवादी राजन जाको
हकमा राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण ऐन,
२०२९ को दफा २६(१) बमोिजम १० (दश) वष
कै द र .५०,०००।- ज रवाना हने ठहर गरी िचतवन
राि य िनकु जबाट िमित २०६८।११।३० मा भएको
फै सलालाई सदर गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत
हेट डाको िमित २०७१।०३।१० को फै सला िमलेको
हँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः ताराकुमारी शमा
क यटु र: प ा आचाय
इित संवत् २०७६ साल माघ २४ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं.११
१
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
तेजबहादुर के .सी., ०७१-WO-०३९८, उ ेषण,
राजे कुमार महजन िव. मानबहादुर बोटेसमेत
ित ठानमा आगलागीको घटना भएको
कारण यी िवप ीसमेत उपर आगजनी मु ा चलेको
देिख छ । िमित २०६८।१०।१४ मा यी िवप ी
मानबहादरु बोटेका छोरा िवनोद बोटेको अगवु ाइमा
ित ठानमा आउने पाहनाह लाई िभ
वेश
गन निदई या पको मु य गेटमा ताला लगाई

िदएको कारण आवत जावत गन नसक काम ब द
गनपरे
ु को, रासन पानी ओसार पसार गन निदएको,
टाफह समेत सेनाको गाडीमा ित ठानबाट िफता
हनपु रेको भ ने त य म अदालतको फै सलामा समेत
उ लेख भएबाट उ ित ठान ग भीर कृ ितको
म िववादको चरणबाट गिु रहेको त यमा िववाद
देिखँदनै , तथािप आगजनी मु ामा यी िवप ीसमेतले
सफाइ पाएको र िमित २०६८।१०।१४ मा घटना हँदा
यी िवप ी आगलागी मु ाको अनस
ु धानको ममा
िहरासतमा रहेको कारण ियनै िवप ीको उपि थितमा
घटना भएको नदेिखएको भनी म अदालतबाट िमित
२०७१।३।६ को फै सलाबाट सेवामा पनु बहाली भएको
देिख छ । यसरी आगजनीको घटना हनु र सेनाको
गाडीबाट अ य कमचारीह लाई िफता बोलाउने
अव था िसजना हनबु ाट सम मा हेदा ित ठानका
के ही कामदार कमचारी तथा यव थापनिबच
अिव वासको गिहरो खाडल िसजना भएको टड् कारै
देिखएको छ । जोसक
ु ै को संल नतामा भएको भएपिन
यवसायको कृित हेदा पाहनाको आगमनमा
भर पनपन
यावसाियक ित ठानमा पाहनाको
ु
आवतजावतलगायत िनजह लाई आव यक सेवा
पु याउने कायमा बाधा पु याउन,ु ढोका ब द गरी रासन
पानी ओसारपसार अवरोध गनु वीकार आचरण मा न
सिकँ दैन । म अदालतबाट उपयु त य तथा य ता
कायबाट ित ठानलाई िनयिमत यवसाय स चालन
गनमा भएका अवरोधबारे तथा यी िवप ीह लाई
फै सला हँदाको िमितमा कहाँ, के काममा पनु बहाली गन
सिकने भ ने कुनै िववेचना गरेको नदेिखने ।
नेपाल सरकार वन तथा भू-संर ण म ालय,
राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण िवभाग र
टे पल टाइगर जंगल ए ड रसोट ा.िल.का िबचमा
िचतवन राि य िनकु जिभ पयटन यवसाय
स चालन गन योजनाथ िमित २०६६।९।२ मा भएको
स झौताबमोिजम िनवेदक क पनीले आ नो यवसाय
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स चालन गरी आएको देिख छ । उ स झौताको
बदुँ ा नं.१ मा क पनीले होटल लज रसोट र पयटन
यवसाय २०६९ साल आषाढ मसा तस मका
लािग मा स चालन गन पाउने कुरा उ लेख भएको
देिख छ । िनवेदक क पनीको िमित २०६९।२।१ गते
बसेको स चालक सिमितको बैठकले स झौताको
नवीकरण नभएमा के गन भ ने िवषयमा यव थापक
तथा कामदारिबच अ तरि या गन भ ने िनणय भएको
र िमित २०६९।२।२४ मा अब उ ा त स झौता
नवीकरण नग रने भ ने जानकारी भएअनस
ु ार होटल
रसोट ब द भएमा अ य उपाय नहने हँदा कामदारलाई
समूह बनाई क पनीबाट अवकाश िदने गरी स चालक
सिमितबाट िनणय भएको र अ य सबै कमचारीह ले
यसलाई वीकार गरी िहसाब िकताब फछ् य ट
भई कामदार कमचारीह लाई िविभ न िमितमा
बाँक भु ानी िदनपु न रकमसिहत अवकाश िदएको
देिख छ । िमित २०६९।३।३१ गते होटल ब द गन
भनी िचतवन राि य िनकु जबाट िनवेदक क पनीलाई
जानकारी गराएको प समेत िमिसल सामेल भएको
देिख छ । यसबाट यी िवप ीलाई पनु बहाली गनु भनी
भएको म अदालतको फै सला िमित २०६९।३।३१
प चात् काया वयन हन स ने अव थै नदेिखने ।
िवप ीउपर म ऐन, २०४८ ले तोके को
आचरण पालना नगरेको र िनजका काम कारबाही
उ छृङ्खल भएको भनी िनल बन, प ीकरण
मा नेलगायतका काय गरी ित ानको कारोबार
ब द हनपु ूव सेवाबाट अवकाश िदएको पाइ छ ।
क पनी एउटा यावसाियक सं था भएको र य ता
यावसाियक सं थाले आ नो उ े य पूरा गनको लािग
सं थामा कायरत जनशि बाट अनक
ु ू ल प रणामको
अपे ा गरेको ह छ । रोजगारदाता ित ठान र
रोजगारिबच आ-आ नो दािय व एवं कत यको सीमा
रेखा तोिकएको ह छ । तोिकएको दािय व र कत यबाट
कुनै पिन प िवमख
ु हन िम दैन । यो ित ठानको

यव थापन तथा रोजगारीमा रहेका सबैलाई लागु हने
मा यता हो । यिद य तो भएमा तोिकएको दािय व र
कत यबाट िवमख
ु हने प उपर अक प ले कानूनी
मागको योग गन स छ । िवप ीले म ऐनले तोके को
आचरण पालना नगरेको कारण सं थालाई हािन
नो सानी हन गएकोले कारबाहीको ि या अगािड
बढाएको भ ने िनवेदन बेहोराबाट देिख छ । तोिकएको
आचरणिवपरीत काम गरेको भनी िवप ीसँग प ीकरण
माग गदासमेत तोिकएको िमितिभ प ीकरण निदई
आलटाल गरी आ नो बानी बेहोरा सधु ानतफ नलागी
आ ना उ छृ ङ्खल गितिविधलाई िनर तरता िदएको
भ नेसमेतको आरोप लागेको देिख छ । यस अव थामा
िवप ी आफू कानूनी आचरणिभ रहेको दाबी गरे पिन
ित ठानमा घटेको घटना स ब धमा मौन बसेकोबाट
आ नो भनाइ पिु गन सके को देिखँदनै । यस पृ ठभूिममा
क पनीले िवप ीलाई सेवाबाट हटाएको के ही मिहनामै
क पनीको करार अविध समा भई ित ानको
यवसाय नै ब दप चात् िवप ीको सेवा रोजगारी
यथावत् रहनपु छ भ ने मा यता रा न उिचत हँदैन ।
कारोबार नै ब द भइसके को ित ठानमा पनु बहाली
गनु भ ने म अदालतको फै सला कानूनसङ् गत भ न
सिकने नदेिखने ।
अतः िनवेदक क पनीमा कायरत िवप ीलाई
म ऐनले तोके को आचरणिवपरीतको काय गरेको भ ने
आरोपमा प ीकरण मा नेलगायतका कानूनी कारबाही
ि या अगािड बढाई अवकाशस म िदएको देिखएको
अव थामा िनवेदक क पनीको स झौताबमोिजम
तोिकएको याद िमित २०६९।३।३१ मै समा त भई
सािबकमा यी िवप ी मानबहादरु बोटे कायरत रहेको
ित ानको यवसाय ब द भएको, वन तथा भू-संर ण
म ालय राि य िनकु ज तथा व यज तु संर ण
िवभाग िचतवन राि य िनकु ज कायालय, कसरा,
िचतवनको प सं या ०६९/०७० च.नं. ०६ को
होटल ब द गनबारेको प िमिसल सामेल रहेको र ते ो
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प नेपाल सरकारका कारण स झौता अविध थप नभई
ित ठानको यवसाय स चालन हन नस ने अव था
िसजना भएको अव थामा क पनीमा कायरत अ य
कामदारसमेतले आफूले पाउने सेवा सिु वधा बझ
ु ी िलई
सेवाबाट अवकाश (बिहगमन) भइसके को स दभमा
िवप ीलाई म ऐनले तोके को आचरण पालना नगरी
खराब आचरण गरेको भ ने आरोप पिु हन नसके कोले
िनवेदक क पनीको सेवाबाट हटाउने गरी भएको आदेश
बदर हने ठह याई िमित २०६९।३।३१ मा यवसाय
ब द भएप चात्को अविधको पा र िमक तथा अ य
सिु वधा पाउने गरी सेवामा पनु वहाली हने भनी म
अदालतबाट िमित २०७१।३।६ मा भएको फै सला
कानून, याय र िववेकको आधारमा निमलेको देिखँदा
उ ेषणको आदेशले बदर हने ।
इजलास अिधकृतः राजे वा ले
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज ३ शभु म् ।
§ यसै कृितको ०७१-WO-०३९९, उ ेषण,
राजे कुमार महजन िव. यगु नारायण
कुमालसमेत भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार
आदेश भएको छ ।
२
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७१-CI-००१७, मोही
माणप , जमल खदम मोिमन िव. राजकुमारी देवी
पनु रावेदक वादीले मोही नामसारीको लािग
दाबी गरेको िक ा नं.२८६ को ज गा नै यिकन हन
नसके को, कुत बझ
ु ाएको भिनएको भरपाइबाट िक ा
नं. ६४ को ज गा देिखएको अव था रहेकोमा िक ा
नं.६४ हाल दाबी ग रएको िक ा नं.२८६ को ज गा नै
हो भ ने कही ँकतैबाट मािणत हन आएको देिखँदैन ।
अचल स पि को स ब धमा िववाद रहेको अव थामा
िलिखत माणह बाट वादीको दाबीलाई समिथत
गरेको अव था नदेिखँदा सो मु ाह िनणय नं. ३४५०

ने.का.प. २०४५ अङ् क ५ मा उि लिखत उ ेषण र
िनणय नं. ८३८०, ने.का.प. २०६७ अङ् क ५ मा
ितपािदत निजरको िस ा त ततु मु ामा लागु हन
स ने अव था नदेिखने ।
तसथ, उि लिखत आधार र कारणह बाट
सु भूिम सधु ार कायालय, महो रीको िमित
२०६८।९।२४ गतेको िनणय उ टी गरी िक.नं.२८६
को ज गामा िनवेदक जमल खदम मोिमनको मोही
कायम हन नस ने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को िमित २०७०/६/७ गतेको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: लालिसंह थापा
क यटु र : िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल पौष १० गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी अिनलकुमार िस हा र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०७३-CR-१४०१, मानव
ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. रामकृ ण मेहतासमेत
िमिसल संल न माण कागजातबाट
ितवादीले पीिडतलाई िक न, बे न वा वे यावृि मा
लगाउन िनजलाई अपहरण गरी, बेहोस पारी, नाजक
ु
ि थितको फाइदा उठाई लगेको भ ने अव था
देिखँदनै । पीिडतको मािणत मौकाको बयानमा
उ लेख भएबाट पीिडतलाई ितवादीले िक न, बे न
वा वे याविृ मा नै लगाउने उ े यका लािग लगेको
भ ने त य थािपत हन सके को देिखँदैन र सोको
व तिु न माण पु याउने दािय व माण ऐन, २०३१
को दफा २५ बमोिजम अिभयोजन प मा रहेकोमा
िववादरिहत वत माणह पेस गरी पिु ट गराउन
सके को पाइँदैन । य िप पीिडतलाई मोटरसाइकलमा
हाली लैजाने ममा हरीले िपछा गरेपिछ ितवादीले
मोटरसाइकल छाडी भागेकोमा कुनै िववाद रहेको
नदेिखँदा पीिडतलाई भारदह चोक पु याइिद छु भनी
मोटरसाइकलमा चढाई लाने ममा भारदहतफ नलगी
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भारततफ लैजानपु न कारण के िथयो भनी यी ितवादी
रामकृ ण मेहताले प भ न नसके को ि थितसमेतबाट
पीिडतलाई भारततफ लैजाँदक
ै ो अव थामा भारत पु न
नपाउँदै िबचमा अवरोध पन गएको कारण काय स प न
हन नसके को देिखने ।
ितवादीको कसरु
कायमा रहेको
संल नतालाई िवचार गरी ऐ. ऐनको दफा १५(१)(च) मा
भएको “शोषण गन उ े यले दफा ४ को उपदफा (२)
को ख ड (ख) बमोिजम नेपालिभ को एक ठाउँबाट
अक ठाउँमा लैजानेलाई एक वषदेिख दुई वषस म
कै द र िवदेश लगेको भए २ वषदेिख ५ वषस मको कै द
सजाय हने” भ ने कानूनी यव था नै आकिषत हने
देिखयो । यस अव थामा आधार, कारण एवं िव मान
कानूनी यव थासमेतको या या िव ेषणबाट
पीिडतलाई यी ितवादी रामकृ ण मेहताले शोषण गन
उ े यले लगेको ठहर गरी ितवादीलाई दईु वष कै द
सजाय गन गरी उ च अदालत जनकपरु , राजिवराज
इजलासको िमित २०७३।८।१ को फै सला अ यथा
नदेिखँदा िनज ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै
सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ितवादीम येक ल मी खड् काको हकमा
िनजको नाममा जारी भएको वारे टसिहतको यादी
पज
ु का यादिभ अदालतमा हािजर नभई हालस म
फरार रहेको देिखँदा िनजको हकमा अ.बं.१९० नं.
बमोिजम मु ा मु तबीमा रािखिदने गरी सु िज ला
अदालतबाट िमित २०७२।१।२८ मा भएको फै सला
मनािसब नै देिखने ।
अतः उपयु त य एवं घटना म रहेको
ततु वारदातमा उि लिखत िववेिचत आधार, माण
तथा कारणबाट जाहेरी दरखा त र सोलाई समथन
गन पीिडतको मौकाको बयान कागज, पीिडतलाई
मोटरसाइकलमा हाली लैजाने ममा हरीले िपछा
गरेपिछ ितवादीले मोटरसाइकलसमेत छाडी भागेपिछ

िनजको मोटरसाइकल घटना थलबाट हरीले बरामद
गरेको बरामदी मचु ु का, हरी कमचारीको ितवेदन,
बिु झएका यि ह ले मौकामा ग रिदएको बयान कागज,
व तिु थित मचु ु काका मािनस एवं ितवादीको
अिधकार ा अिधकारीसम मौकामा भएको सािबती
बयानसमेतका आधार कारणबाट पीिडतलाई शोषण गन
उ े यले िनज पीिडतलाई नेपाल भारत सीमा े स म
ओसारपसार गरेको भ ने अव था देिखँदा िनजलाई
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय ण) ऐन,
२०६४ को दफा १५(१)(च) बमोिजम २(दईु ) वष
कै द सजाय हने ठहर गरी भएको साथै अका ितवादी
ल मी खड् काका हकमा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१९० नं.
बमोिजम मु तबीमा रहने गरी भएको उ च अदालत
जनकपरु , राजिवराज इजलासको िमित २०७३।८।१
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: सोनी े ठ
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल पौष २ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी अिनलकुमार अिनलकुमार िस हा र
मा. या. ी टंकबहादरु मो ान, ०७५-WO-०२२४,
उ ेषण / परमादेश, िवजय साद कुशवाहा िव.
वा य तथा जनसं या म ालयसमेत
िनवेदकलाई कमचारी समायोजन ऐन,
२०७४ को दफा ५ बमोिजम समायोजन गरेको
नभई दफा ११ बमोिजम कामकाज गन खटाइएको
अव था हो । कमचारी समायोजन ऐन मल
ु क
ु मा आएको
प रवितत शासन णाली अथात् सङ् घीय शासन
यव थाको तीनै तहका इकाइमा कमचारी यव थापन
गन योजनको लािग याइएको िवशेष ऐन हो । दफा ५
र दफा ११ फरक-फरक अव थामा लागु हने यव था
हन् । दफा ११ काया वयन गन िसलिसलामा दफा ५
मा भएको यव था बा या मक पमा पालना गनपछ
ु
भ ने देिखँदैन । िवशेष प रि थितलाई स बोधन गन
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योजनको याइएको िवशेष ऐनका यव थालाई अ य
कानूनका यव थाले ितकूल भाव पान देिखएमा
िवशेष ऐनकै यव था लागु हने ह छ । यसरी िवप ी
वा य सेवा िवभागले उ ऐनको दफा ११ बमोिजम
िनवेदकलाई कलैया अ पताल, बाराबाट बिु तवाङ ा.
वा.के , बागलङ
ु मा कामकाज गन खटाइएको िनणय
एवम् प कानूनस मत नै रहेको देिखने ।
रट िनवेदकलाई कामकाज गन खटाइएको
कायले िनजलाई य तो कुनै अपूरणीय ित पगु ेको
देिखँदैन । िनजले आफूलाई के क तो िकिसमको के कित
अपूरणीय ित भएको हो भनी व तिु न ट पमा आ नो
िनवेदनमा दाबी िलन सके कोसमेत देिखँदैन । कामकाज
गन खटाइएको कायबाट रट िनवेदकले पाउने तलब
भ ा एवम् अ य सिु वधामा कटौती भएको र िनजको
पेसा एवम् रोजगारीमा ितकूल भाव परेकोसमेत
भएको देिखँदैन । य तो अव थाको िव मानतामा रट
िनवेदकलाई काजमा खटाउने कायबाट िनजले दाबी
गरेका मािथ उि लिखत संवैधािनक एवम् कानूनी हक
अिधकारको हनन भएको भनी मा न िम ने देिखने ।
िनवेदकलाई कामकाज गन खटाइएको काय
कानूनस मत रहेको तथा िनजको संवैधािनक एवम्
कानूनी हकको हनन नभएको भनी पिु ट भएको र हाल
यी रट िनवेदक बिु तबाङ ाथिमक वा य के ,
बागलङ
ु मा र दरब दी रहेको थानमा उपि थत भई
कायरत रहेको भ ने िनवेदकको कानून यवसायीबाट
बहसको िसलिसलामा इजलाससम जानकारीसमेत
गराइएको हँदा ततु रट िनवेदनमा िनवेदकले दाबी
िलइएको िवषय िन योिजत भइसके को अव था छ ।
अतः यी रट िनवेदक िवजय साद कुशवाहालाई कलैया
अ पताल, बाराबाट बिु तबाङ ाथिमक वा य
के , बागलङ
ु मा कामकाज गन खटाउनेस ब धी
िवप ी वा य सेवा िवभागको िमित २०७५।५।४ को
िनणय र िमित २०७५।५।८ को प समेत उ ेषणको
आदेशले बदर गरी िवप ीह का नाममा परमादेश जारी

ग ररहनपु न देिखएन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त: कुल साद दाहाल
क यटु र: िव णदु ेवी े ठ
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १ गते रोज १ शभु म् ।
इजलास नं.१२
मा. या. ी काशमान िसंह राउत र मा. या.
ी बमकुमार े , ०७३-WO-०१२७, उ ेषण /
परमादेश, ल मीनारायण म डलसमेत िव. िज.िड.
फमा युिटक स ा.िल., पसासमेत
कुनै पिन ित ानले कामदारलाई काममा
लगाउँदा म ऐन, २०४८ ले िनदश गरेको यूनतम
मापद ड पूरा गनु पदछ । ऐनअनस
ु ारको मापद ड पूरा
नगरी काममा लगाएमा कामदारले स म िनकायमा
उजरु ी गन पाउने यव थासमेत उ ऐनले गरेको छ ।
ततु िववादमा पिन यव थापकले म ऐन, २०४८
को दफा ४ को पालना नगरी कामदारलाई िनयिु प
निदई काममा लगाएको र यूनतम पा र िमकबापतको
पूरा रकम निदएको भ ने देिख छ । िनयिु प ले कामदार
र ित ानिबचको स ब धलाई िनधारण गरेको ह छ ।
यी रट िनवेदकह लाई िवप ी ित ानले िनयिु प
निदई काममा लगाएको भए पिन िनजह ले काम गरेको
अविधको यूनतम पा र िमकबापतको बाँक रकम
िवप ी ित ानबाट भरी पाउने भनी म कायालय,
पसाले गरेको िनणयलाई म अदालतले सदर गरी
िनयिु िदने भ ने हदस मको िनणय उ टी गरेको
पाइ छ । यसरी काम गरेको अविधको पा र िमकबापतको
बाँक रकम पाउने िनणय भएपिछ उ रकम िफता
िलन िवप ी ित ानले िनवेदकह लाई प ाचारसमेत
गरेको िलिखत जवाफ र सोसाथ पेस भएको प को
ितिलिपबाट देिख छ । ित ानमा काम गरेको
अविधलाई वीकार गरी िनवेदकह लाई कामदारकै
पमा मानी यूनतम पा र िमकबापतको िनजह को
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बाँक रकम िफता पाउने भ ने म कायालयको िनणय
म अदालतले सदर गरी सो हदस मको उ फै सला
अि तम रहेको देिख छ । यसरी अि तम भएर रहेको
म अदालतको फै सलाले उ समयमा यी िनवेदकह
िवप ी ित ानको कामदार रहेको भ ने देिखइसके को
अव थामा िनयिु प निलएकै आधारमा िनजह
सो ित ानको कमचारी होइनन् भ न स ने अव था
रहँदैन । उ फै सलाले िनवेदकह कामदार र िवप ी
ित ान रोजगारदाता रहेको भ ने स ब ध थािपत
गरी सके को पाइने ।
िनवेदकह ले म कायालयमा िनवेदन िदँदा
थायी िनयिु समेत माग गरेको पाइ छ । िनजह को
एक वषको अिवि छ न सेवा अविध खु ने माण
पेस हन नआएकोले िनवेदकह लाई थायी िनयिु
िदन सिकएन भ ने म कायालयको िनणयउपर
िनवेदकह को म अदालतमा पनु रावेदन परेको
देिखँदैन । उ िनणयमा िच नबझ
ु े त काल चलनमा
रहेको म ऐनको दफा ७३(६) बमोिजमको िनधा रत
यादिभ म अदालतमा पनु रावेदन गरी उपचार ा
गन हक यी िनवेदकह लाई भएकोमा सो अवल बन
गरेको देिखएन । यसरी हक थािपत गराउने वैकि पक
उपचारको यव था हँदाहँदै सोको अवल बन नगरी
यस अदालतमा असाधारण अिधकार े अ तगत
ततु रट िनवेदन िदएको पाइयो । वैकि पक
उपचारको यव था रहेको अव थामा यस अदालतको
असाधारण अिधकार े आकिषत हने देिखएन । साथै
ततु रट िनवेदनमा िनवेदकह लाई असर पन
िनणय म कायालयबाट भएको र म कायालयलाई
यी िनवेदकह ले ततु रट िनवेदनमा िवप ीसमेत
बनाएको नपाइने ।
अतः िववेिचत कानूनी आधार र
कारणसमेतबाट म कायालयको िमित २०७१।२।२१
को िनणयउपर पनु रावेदन गन पाउने कानूनी यव था
भई उपचारको वैकि पक यव था रहेको अव थामा

यस अदालतमा असाधारण अिधकार े अ तगत
दायर हन आएको ततु रट िनवेदन जारी गन
िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: मेघनाथ चापागाँई
क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७६ साल असार १७ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं.१३
१
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या. ी
पु षो म भ डारी, ०६८-CR-१२८२, नकबजनी
चोरी, नेपाल सरकार िव. िववश थापासमेत
ितवादीह िववश थापा, साजन गु ङ,
सरु ज गु ङ, िनमल सापकोटा र िव म गु ङको
अदालतमा पूण इ कारी रही गरेको बयानलाई समथन र
पिु ट हने गरी िनजह का सा ीह ले समेत अदालतमा
आई बकप गरेको पाइ छ । ितवादीह को घरको
खानतलासी गदासमेत ततु अपराधसँग स बि धत
चोरीका के ही व तु फे ला परेको अव था खानतलासी
मचु ु काबाट देिखन आएन । अिभयोग दाबीको कसरु
वीकार गरी सािबती बयान गन िदलबहादरु ठाडाबाहेक
अ य ितवादीह को हकमा कसरु अपराधसँग
स बि धत ठोस माणको अभाव रहेको देिखयो । यसै
स ब धमा िवमलकुमार यादव िव. नेपाल सरकार (ने.
का.प. २०७५, िन.नं. १०१४९ को, अङ् क १) को
डाँका मु ामा “ माणको भार शङ् कारिहत तवरले दाबी
पुि गन भार वादी प मा रहने भएकोले यी ितवादीले
कसुर गरेको कुरा व तुिन पमा वादी प ले पुि
गन सके को नदेिखँदा सह ितवादीले अिधकार ा
अिधकारीसम गरेको बयानकै आधारमा कसुरदार
ठह याउनु यायोिचत नहने” भनी या या ग रएको
पाइने ।
माण ऐनको दफा २५ अनस
ु ार दाबी पिु
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गन भार वादी प मा रहने भएकोले ितवादीह िववश
थापा, साजन गु ङ, सरु ज गु ङ, िनमल सापकोटा,
िव म गु ङले कसरु गरेको कुरा व तिु न पमा वादी
प ले पिु गनपनमा
सो गन सके को नदेिखँदा जाहेरी
ु
दरखा त र सह ितवादीले अदालतमा गरेको बयानकै
आधारमा कसरु दार ठह याउनु यायोिचत देिखँदैन ।
नेपाल सरकार िव कमल घत मगरसमेत (ने.
का.प. २०७५, िन.नं. १००९७, अङ् क ९) को
मु ामा समेत “फौजदारी कसुरमा अिभयु ह उपरको
कसुर वादीले िन:स देह पमा मािणत गनुपन
ह छ । यसलाई माण ऐन, २०३१ को दफा २५
ले पिन प ट पमा यव था गरेको पाइ छ ।
कसुर शङ् कारिहत तवरले मािणत हने माण वादी
प ले पेस गन नसके को अव थामा यसको सुिवधा
अिभयु ले पाउने ह छ । कसुर मािणत गन कसैले
कसैलाई पोल गनु र सोका आधारमा नेपाल सरकारले
कसैउपर अिभयोग लगाउनु मा पया त हँदनै । गरेको
पोल र लगाएको अिभयोग व तुिन ठ माणह बाट
शङ् कारिहत िकिसमबाट समेत पुि हनुपन” भनी
िस ा त ितपादन भएको पाइ छ । यसरी माणको
अभावमा शंकाको सिु वधा ितवादीले पाउने नै
देिख छ । ततु िस ा त र ितवादीह िववश थापा,
साजन गु ङ, सरु ज गु ङ, िनमल सापकोटा र िव म
गु ङ कसरु मा इ कार रही गरेको बयान, अपराधसँग
स बि धत के ही व तु फे ला नपरेको भ ने खानतलासी
मचु ु का तथा िनजह का सा ीह ले िनजह को
इ कारी बयानलाई समथन हने गरी बकप गरेको
अव थामा वादीले शङ् कारिहत तवरले दाबी मािणत
गन माण पु याउनसमेत नसके को देिखँदा चोरी ज तो
कसरु अपराधमा दोषी ठहर गन िम ने देिखएन ।
ितवादीह िववश थापा, साजन गु ङ, सरु ज गु ङ

र िनमल सापकोटालाई सफाइ िदने गरी पनु रावेदन
अदालत बटु वल प देहीबाट भएको फै सला िमलेकै
देिखने ।
मौकामा र अदालतमा कसरु अपराध वीकार
गन ितवादी िदलबहादरु ठाडाको हकमा िवचार गदा,
जाहेरवालाले आ नो घरबाट िबगो .८६,५००।बराबरको धनमाल चोरी भएको भनी जाहेरीमा उ लेख
गरी जाहेरी िदएकोमा ितवादी िदलबहादरु ठाडाले
जाहेरवालाको घरबाट नगद .४७,५००।– चोरी
गरेको भनी कसरु अपराध वीकार गरेको देिख छ ।
यस अव थामा ितवादी िदलबहादरु ठाडालाई मल
ु क
ु
१
ऐन चोरीको १४(१) नं. बमोिजम १ /२ मिहना कै द र
.९७५०।- ज रवानासमेत हने ठह याई भएको सु
नवलपरासी िज ला अदालतको िमित २०६७।२।२४
को फै सला सदर हने ठह याएको पनु रावेदन अदालत
बटु वल, प देहीको फै सलामा सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार, कारण र यस
अदालतबाट ितपािदत उि लिखत िस ा तसमेतको
आधारमा यी ितवादी िदलबहादरु ठाडाले वीकार
गरेको रकम .४७,५००।– ठहर गनपनमा
सु
ु
नवलपरासी िज ला अदालतले मल
ु क
ु ऐन चोरीको
१४(१) नं. बमोिजम ११/२ मिहना कै द र िबगो
.६५००।- कायम गरी सो िबगोको डेढी बढाई
.९७५०।- ज रवाना गन ठहर गरेको फै सलालाई
पनु रावेदन अदालत बटु वलबाट सु फै सला सदर
गन गरेकोमा सो िबगो .६५००।– कायम गरी गरेको
हदस म फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
ितवादी िदलबहादरु ठाडालाई िनजले चोरी गरेको
भनी वीकार गरेको िबगो . ४७,५००।- िबगो कायम
गरी िनजलाई मल
ु क
ु ऐन चोरीको १४(१) नं. बमोिजम
१
१ /२ मिहना कै द र ठहरेको िबगो . ४७,५००।56
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को डेढी ७१,२५०।- ज रवाना हने ठहछ । अ य
ितवादीह िववश थापा, साजन गु ङ, सरु ज गु ङ
र िनमल सापकोटाको हकमा अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठह याएको पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०६८।१।७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः तारादेवी महजन
क यटु रः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७५ साल माघ २८ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी सपना धान म ल र मा. या.
ी सु मालता माथेमा, ०७५-WH-०१७५,
ब दी य ीकरण, कमलराज साई िव. िजता
भुतलसमेत
दाबीबमोिजम रट िनवेदकका भितजा
योत साई तथा भितजी युषा साईलाई
यथ ह ले बदिनयतपूवक, गैरकाननू ी तवरले
ब दी बनाई राखेको अव था हो, होइन ? भ नेतफ
िवचार गदा, यथ म येक मेरी भाइ बहारी नाता
पन िजता भतु ल २०७३ सालमा यानाडाबाट
नेपाल आई माइतबाटै ब दी य ीकरणको रट म
रट िनवेदक र मेरो भाइ, यथ को पित पु षो म
साईका िव मा दता गरी सव च अदालतबाट
िमित २०७३।५।६ मा छोराछोरी दवु ैलाई िनज
िजताकै संर णमा िदने गरी रट जारी भएकोले
छोरा छोरी िलई िनज माइतीघर कोटे रमा ब न
थािलन् । तर सव च अदालतको उ आदेशले म रट
िनवेदकको प रवार तथा मेरो भाइलाई छोराछोरीसँग
भेटघाट गन िदनबाट वि चत गरेको िथएन, उ आदेश
ितकूल छोराछोरीसँग भेटघाट गन मा िदइएन ब क
यथ िजताका बबु ा आमा तल
ु सा भतु ल र भोगे
भतु लसमेतको सहयोगमा छोराछोरी दवु ैलाई हा ो
प रवारको कुनै सद यलाई थाहा जानकारी नै निदई

िबना हा ो सरस लाह यानाडा लैजाने काय गरेको
हँदा म र मेरो प रवारसँग ती छोरा छोरीलाई बोलचाल,
भेटघाट, स ब ध, स पक गन निदएको कायले िनज
छोराछोरीलाई ब दी बनाई राखेको अव था देिखँदा
छोराछोरीलाई यस अदालतमा उपि थत गराई
कानूनले तोके को िनधा रत उमेरबमोिजम छोरीलाई
िन:सत पमा र छोरालाई िनजको सहमितअनस
ु ार
मेरो िज मा लगाई छोराछोरीह िवदेशमा लगी िवदेशी
नाग रक बनाउने, धम प रवतन गराउने ज ता काय
गन रोक लगाई पाउँ भनी मूल पमा रट िनवेदनमा
दाबी िलएको अव था देिख छ । यस अदालतमा
यथ म ये िजता साईले ०७३-WO-०००५ नं.
मा दता गराएको ब दी य ीकरणको आदेश जारी
ग रपाउँ भनी िदएको रट िनवेदनमा यस अदालतबाट
िमित ०७३।५।६ मा “िवप ी पु षो म साईको
िज मामा रहेका बालक योत साई र बािलका
छोरी
युषा साईलाई आजैका िमितदेिख
िनजह क आमा िनवेिदका िजता साई भुतलले
सुरि तसँग पालन पोषण गन गराउन, िनजह को
िज मा, वा य उपचारलगायत सबै कायह गरी
छोराछोरीको अिधकतम एवम् सव म िहत ा
अिभभावक व र ाकृितक संर क व िनवेिदकामा
रहने गरी ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने
ठहछ” भनी आदेश जारी भइसके को अव था रहनक
ु ो
साथै सो रटमा िनज बालबािलकासमेतलाई अदालतमा
िझकाएर आमा बाबमु ये कोसँग बढी हेलमेल तथा
खस
ु ी देिख छन् भ ने स ब धमा बालमै ी पमा बाल
याय णालीले िनदशन गरेको कायिविध अनु प
सोधनी गदासमेत इजलासले िन य ल गरी बबु ाको
औषत तल
ु नामा ाकृ ितक आमाले नै संर क वमा
ाथिमकता पाउने भनी आदेश भएकोसमेत िमिसल
संल न माणको पमा ेिषत सो रट िनवेदनमा
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भएको आदेशको मािणत ितिलिपबाट देिखने ।
रट िनवेदकले िनज छोराछोरीलाई यथ
िजताले Canada लगेको हँदा भेटघाटसमेत गन
नपाउने अव था आएको भनी िलएको रट िनवेदन
िजिकरतफ िवचार गदा, यी यथ िजता तथा िनजका
छोराछोरीलाई यी रट िनवेदकका भाइ पु षो म
साई (िपता / पित) ले नै िनज आफूले Canada को
आवासीय िभसा ा त गरेपिछ १३/१०/२०१३ AD मा
Visa िदलाउन वयं आफै ँ Principal Applicant मा
बसी Visa मा सहमित िदएको अव था यस अदालतमा
िनवेदक िजता साई, यथ पु षो म साई भई
चलेको (०७३-WO-०००५ नं. को) रटमा िनज
पु षो म साईले िफराएको हाल माणको पमा
यस रटको िमिसलमा संल न रहेको सो रट (०७३WO-०००५) िनवेदनको िलिखत जवाफको मािणत
ितिलिपबाट देिख छ । यथ का पित पु षो म
साई आफै ँ Canada को थायी आवासीय अनमु ित
िलएका यि हन् भ ने बेहोरासमेत सो िलिखत
जवाफबाट देिखएको अव था छ । यस ि थितमा
िनजले Canada मा रहेका िनजका ब चाह सँग
किह यै भेटघाट गन नै नपाउने अव थाको िव मानता
रह छ भ ने कुरा िव सनीय देिखएन । यथ ह ले
िलिखत जवाफको साथ संल न गरी ेिषत गरेको
Canada को कुलको िसफा रसप हेदा यी नाबालक
योत साई र यषु ा साई Aug. 15, 2017 देिख
हालस म Manmeet Singh Bhuller School,
Calgery Alberta मा अ ययन ग ररहेको तथा यी दवु ै
ब चाह को नाममा Government of Canada ले
Alberta Personal Health Card जारी ग ररहेको
अव था िमिसल संल न कागजातबाट देिखएको
छ । जसलाई रट िनवेदक तथा िनजका प बाट
उपि थत कानून यवसायीले अ यथा भ न सके को

अव थासमेत छै न । यसबाट यथ िजता साईले
आ ना नाबािलक छोरा छोरीको सव म िहत (Best
Interest of the Child) अनक
ु ू लकै काय ग ररहेको
अव था देिखने ।
साथै पित / िपता पु षो म साइ वयंले
२०७३ भा २१ गते छोरा छोरी आ नो संर णमा
रािखपाउँ भनी बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८
को दफा २० अ तगत काठमाड िज ला अदालतमा
िनवेदन दता गरी हाल सो िनवेदन िवचाराधीन
अव थामा रहेको िमिसल संल न कागजातह बाट
देिखँदा सो िवषयमा सोही िनवेदनबाट कानूनबमोिजम
हने नै हँदा िनवेदकले ततु ब दी य ीकरणको रट
िनवेदनबाट मल
ु क
ु देवानी संिहता, २०७४ को दफा
११५(५) बमोिजम ब चाको उमेरलाई आधार देखाई
ब चा आ नो िज मामा रहन पाउनपु न भनी िलएको
दाबी स ब धमा यस ब दी य ीकरणको रटबाट
बो न िम ने नदेिखने ।
साथै रट िनवेदकले आ ना ब चाह लाई
नेपाली नाग रकबाट िवदेशी नाग रक बनाउने तथा धम
प रवतनसमेत गराउने भनी िलएको अक दाबीतफ
िवचार गदा, ततु दाबीसमेत ब दी य ीकरण
रटको रोहबाट िन पण हन स ने िवषय नहँदा सो
स ब धमा समेत के ही बोिलरहन पन देिखएन । तसथ,
रट िनवेदक तफबाट उपि थत हनभु एका कानून
यवसायीको बहस िजिकरसँग सहमत हन स ने
ि थित नरहने ।
यथ िजता साईले यस अदालतबाट
पाएको अिभभावक व र संर क वको आदेशप चात्
आ ना ब चाह
यानडामा लगी, यानडामा
ब चाह िलई बसी िश ा दी ासमेत िदइरहेको,
अ यथा मािणत नभएस म नाबालकको िनि त
आमा ाकृितक र कानूनी संर क (Natural and
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Legal Guardian) नै हने हदँ ा अ यथा भ न स ने
अव था नरहने भनी यस अदालत पूण इजलासबाट
िनवेदक िववेक चािलसेसमेत िव. स यवती
चािलसेसमेत भएको ब दी य ीकरणको रट (ने.
का.प.२०६१, अङ् क ६, िन.नं.७३८९) मा कानूनी
िस ा त ितपादन भइरहेको अव थासमेत देिखने ।
अतः मािथ उि लिखत आधार कारणह
तथा ितपािदत कानूनी िस ा तसमेतका आधारमा
ब दीको अव था थािपत भएको नहँदा रट िनवेदन
मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश जारी गन
िमलेन । रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृ त : राजु पराजल
ु ी
क यटु र : च ावती ितम सेना
इित संवत् २०७६ साल जेठ १७ गते रोज ६ शभु म् ।
इजलास नं.१४
मा. या. ी तेजबहादुर के .सी र मा. या. ी सु मालता
माथेमा, ०७४-CR-०४३८, ०४३९, बहिववाह,
रोिजना तामाङ िव. नेपाल सरकार
मनु तामाङ र जाहेरवाली इ कुमारी
तामाङिबच लो ने वा नीको स ब ध िव छे द वा
िमलाप भएको स ब धमा हेदा, जाहेरवाली इ कुमारी
तामाङ र ितवादी मनु तामाङिबच लो ने वा नीको
स ब ध िव छे द हने गरी सु गोरखा िज ला
अदालतबाट िमित २०७१।११।१४ मा िमलाप
भएको िमिसलबाट देिखन आउँछ । जबक ततु
बहिववाह मु ाको जाहेरी िमित २०७१।०१।२८ गते
प रसके को छ । साथै मनु तामाङ र रोिजना तामाङले
२०६७ सालमा दो ो िववाह गरेको कुरा अनस
ु धान
अिधकारीसम तथा अदालतमा समेत बयान गदा

उ लेख गरेको पाइ छ । य तो अव थामा ितवादी
मनु तामाङ र जाहेरवालीिबच १० वषअगािड िववाह
भएको र उनीह िबच लो ने वा नीको स ब धमा
कानूनबमोिजमको स ब ध िव छे द नभई तथा अंश
िलई छु ी िभ न पिन नभई २०६७ सालमा यी ितवादी
मनु तामाङले रोिजना (अिधकारी) तामाङलाई
अक िववाह गरेको कुरामा िववाद रहेको देिखन
आउँदैन । ितवादीले रोिजना तामाङलाई २०६७
सालमा िववाह गरेको तथा जाहेरवालीले मौकै मा
भनेको बेला नै कुनै िलखत कागजातको आधारमा
थाहा जानकारी पाएको भ ने त यसमेत पिु ट हन
सके को पाइँदैन । तसथ कानूनत: जाहेरवाली जेठी
ीमती घरमा हँदाहँदै ितवादी रोिजना (अिधकारी)
तामाङसँग दो ो िववाह गैरकानूनी भई बहिववाहको
कसरु गरेको कारणले पिहले गरेको कसरु को सजायबाट
कसरु दारले छुट पाउन स ने अव था नहने ।
मल
ु क
ु ऐन, िववाहवारीको महलको ९ र ९(क)
नं. मा भएको कानूनी यव थाका तथा यस अदालतबाट
ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा ितवादी मनु
तामाङले िनजको ीमती एवम् जाहेरवाली इ कुमारी
तामाङसँग स ब ध िव छे द नगरी तथा िनज अंश िलई
छु ी िभ न नभई वैवािहक स ब ध कायम रहँदारहँदै
रोिजना तामाङसँग अक िववाह गरेको र ितवादी
रोिजना तामाङले पिन ितवादी मनु तामाङको घरमा
जेठी ीमती जाहेरवाली रहेको जानकारी हँदाहँदै
िनज ितवादी मनु तामाङसँग िववाह गरेको हँदा
ितवादीह मनु तामाङ तथा रोिजना तामाङलाई
बहिववाहमा कसरु दार ठहर गरी सोही महलको १०
नं. बमोिजम सजायसमेत हने ठह याएको पनु रावेदन
अदालत पोखराको फै सला अ यथा नभई िमलेकै
देिखने ।
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अत: उि लिखत आधार कारणबाट
ितवादीह मनु तामाङ र रोिजना तामाङलाई मल
ु क
ु
ऐन, िववाहवारीको १० नं. बमोिजम सजाय गनपनमा
ु
सु गोरखा िज ला अदालतले सफाइ िदने गरी िमित
२०७१।१२।१ मा भएको सु फै सलालाई उ टी गरी
ितवादीह दवु ैजनालाई वादी दाबीबमोिजम मल
ु क
ु
ऐन, िववाहवारीको १० नं. बमोिजम जनही १(एक)
वषका दरले कै द र जनही .५,०००।- (पाँच हजार)
का दरले ज रवाना हने ठह याई त कालीन पनु रावेदन
अदालत पोखराबाट भएको िमित २०७३।५।१३
गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त : रामान द साद अिधकारी
क यटु र: समी नेपाली
इित संवत् २०७६ साल काितक २० गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१५
१
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७२-CR-१२०६, बहिववाह, सु मा
भुजसमेत िव. नेपाल सरकार
आ नो लो नेले सु मा भज
ु लाई बहिववाह
गरेको भनी मौकामा िकटानी जाहेरी िदएको र सो
िकटानी जाहेरी घटना िववरण कागज गन मािनसह ले
खल
ु ाई लेखाई िदएको बेहोरा तथा ितवादी सु मा
भज
ु को बाबल
ु े गरेको कागजसमेतबाट ितवादी
अ ताफ हसेन मस
ु लमान र सु मा भज
ु ले बहिववाह
गरेको त य पिु भइरहेको अव था ितवादीह ले
गरेको इ कारी बयान तथा जाहेरवालीले अदालतमा
आई जाहेरीको ितकूल गरेको बकप िव वासलायक
देिखएको अव था नदेिखने ।
िनजै पनु रावेदकह ितवादी भएको यसै

मु ासँग लगाउमा रहेको जारी मु ामा गाउँ सजिमन
मचु ु कामा भएको देिख छ । उ सजिमन मचु ु काका
अिधकांश यि ह ले सु मा भज
ु लाइ अ ताफ
हसेनले वा नी बनाइ भाडाको घरमा राखेका र
िनजले नै खाना खच िदइ आएको भ ने बेहोरा लेखाइ
िदएको पाइ छ । सो भनाइबाट समेत िनज पनु रावेदक
ितवादीह ले बहिववाह गरेको प देिखएको
अव थामा सु किपलव तु िज ला अदालतको
फै सला सदर गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत
बटु वलको फै सला िमलेकै देिखने ।
अतः उि लिखत आधार कारणबाट समेत
ितवादी अ ताफ हसेन मस
ु लमानले अिभयोग
दाबीबमोिजम आ नो घरमा जेठी ीमती छँदाछँदै
ितवादी सु मा भज
ु सँग बहिववाह गरी र घरमा जेठी
ीमती भएको जानीजानी सु मा भज
ु ले अ ताफ
हसेनसँग बहिववाह गरेको कुरा शंकारिहत तवरबाट
पिु एवं समथन भएको हँदा िनज ितवादीह लाई
त कालीन मल
ु क
ु ऐन, िवहावारीको १० नं. बमोिजम
जनही १ (एक) वष ६ (छ) मिहना कै द र .१०,०००।(दश हजार) पैयाँ ज रवाना हने ठह याई भएको
सु किपलव तु िज ला अदालतको फै सला सदर
गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत बटु वलको िमित
२०७१।१०।२५ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृत उपसिचवः तारा साद डाँगी
फै सला लेखनमा सहयोग गन उपसिचवः धनिसंह िगरी
क यटु रः च ा ितिम सेना
इित संवत् २०७६ साल काितक ३ गते रोज १ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
फै सला भएका छन् :
§ ०७२-CR-१२०७, जारी, सु मा भज
ु समेत
िव. सिु नल भज
ु
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§ ०७२-CR-११६०, अंश, सु मा भज
ु िव.
सिु नल भज
ु समेत
२
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७५-CR-०६०७, यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. ई वरराज िगरीसमेत
यानस ब धी महलको मािथ विणत १५
नं. मा प सँग उ लेख भएको त व “मनसाय” हो
जसले उ ोगको सै ाि तक प सँग तादा यता
रा दछ । अथात् उ ोगमा पिन यही आपरािधक
मनसाय रहनपु छ, जनु कत य यानको कसरु को लािग
आव यक ह छ । यहाँ िनि दत मनसाय, िनममता,
दयाहीनता यही ेणीको हनपु छ जनु कत य यानमा
ह छ । उ ोग ठहनको लािग के वल तयारी मा नभई
अिभयु ले वारदात घटाउने मनसायका साथ सोतफ
ग भीर यास गरेको र सो काय खतरनाक पले पूण
अपराधको निजक (Dangerous proximity to
the end) हनपु छ । अथात् यानस ब धीको १५
नं. मा उि लिखत भाषामा भ ने हो भने “मनस मको
काम” गदा पिन “कुनै कारणले” यान मन नपाएको
हनपु छ । ितवादीह ले सडक िनमाण कायमा अवरोध
गदा भएको िववाद झगडाको कारण पीिडतम येका
जाहेरवाला ल य तामाङलाई घा चोट लागेको भनी
जाहेरीमा उि लिखत बेहोरा पीिडतह को बकप को
बेहोरा र ितवादीह को बयान बेहोराबाट पीिडतह र
ितवादीह िबच सामा य वादिववाद भएको कारणले
कुटिपटस म भएको कुरा िमिसल संल न कागजातबाट
देिख छ । पीिडतह को यान मान गरी ितवादीह को
पूवतयारी र यान मान मनसायसमेत रहेको भ ने कुरा
पिु गन सके को पाइँदैन भने कसरु मािणत गनको
लािग यथे आधार माणह वादी प ले पेस गन
नसके को अव थासमेतबाट ितवादीह ई रराज

िगरी, िवनोद े , कुमार तामाङ, िवनय े , िनरज
तामाङ, सरु े े र रामकृ ण े समेतले यान मान
उ ोगको कसरु गरेको भ न िम ने नदेिखने ।
ितवादीह ई रराज िगरी, िवनोद े ,
कुमार तामाङ, िवनय े , िनरज तामाङ, सरु े े
र रामकृ ण े समेतले पीिडतह लाई मानपनस
मको
ु
इवी मनसाय के हो, मानपु ूवको योजना, तयारी क तो
िथयो भ ने िवषय कही ँकतै नदेिखएको, पीिडतह को
घा जाँच के स फारामको िववरण हेदा Type of injury
मा अङ् गभङ् ग नभएको, अङ् ग फो रएको फुकािलएको
नभएको, मन वा नमन भ नेमा नमन, Condition of
Patient मा stable उ लेख भएको देिखँदा पीिडतको
यानै मनस मको चोटपटक रहेको नदेिखको, माण
ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम दाबी मािणत
गन भार वादीलाई भएकोमा वादी नेपाल सरकारले
व तिु न तवरबाट ितवादीह ले यान मान उ ोगको
कसरु गरेको मािणत गराउन सके को नदेिखँदा
उ च अदालत पाटनले ततु मु ालाई सरकारी
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७ अनस
ु ार
कुटिपटतफ प रणत गन गरी र ितवादी ई रराज
िगरीलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरु दार ठहर
गरेको सु अदालतको फै सला ितवादी ई रराज
िगरीको हकमा के ही उ टी गरी िनज ितवादी ई रराज
िगरीसमेतले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर
गरी भएको पनु रावेदन अदालत पाटनको फै सला सो
हदस म मनािसब नै देिखयो । वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर र उप यायािधव ाको बहस
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अत: िववेिचत आधार, कारण र माणह बाट
ितवादीह िबच कुटिपट भई ितवादीह कै चोटबाट
पीिडतह घाइते भएको देिखए तापिन िनजह िबच
पूव रसइवी र यान मानस मको मनसाय रहेको
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िमिसल संल न माणबाट पिु हन नसके को, घाउ
जाँच के स फारमबाट पीिडतको शरीरमा लागेको घाउ
चोटको कृ ित यान मनस मको ग भीर नभएकोले
सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७
अनस
ितवादी
ु ार कुटिपटतफ प रणत गनपनमा
ु
ई रराज िगरीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम
गरी सजाय गन गरेको हदस मको िस धपु ा चोक
िज ला अदालतको िमित २०७३/०९/२८ को फै सला
निमलेकोले के ही उ टी भई सरकारी मु ास ब धी
ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम ततु मु ालाई
कुटिपटमा प रणत हने र ितवादीह ई रराज
िगरीसमेतका िवनोद े , कुमार तामाङ, िवनय े ,
िनरज तामाङ, सरु े
े र रामकृ ण े समेतले
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी भएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित २०७४।०९।२४
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: काशद भ
क यटु र: च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ४ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े , ०७५-CR-११९५, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. जपे बहादुर शाहीसमेत
वारदातको िदन काय ममा जाने बहाना बनाई
िविभ न होटलमा मतृ कलाई र सी सेवन गराई राित
घर जाने बहानामा ितवादीह ले कुटिपट गरी स त
घाइते बनाई खारखोलाको िभरबाट फाली यहाँबाट
ितवादी भ बहादरु ऐडी आ नो घरमा भागी गएको
र जपे बहादरु शाही भा ने ममा र सीको नसाले
आफै ँ लडी घाइते भएको भ ने अिभयोग दाबी िलएको
देिख छ । मतृ क र ितवादीम येका जपे बहादरु
शाही सानैदेिखका िम ने साथी भएको र िनजह

र अका ितवादी भ बहादरु ऐडीिबच वारदातको
िदनस म कुनै झै-झगडा वादिववाद भएको भ ने त य
िमिसल संल न कागजातबाट खु न आई पिु भएको
देिखँदनै । वारदातको िदन वजबहादरु शाहीले दिलत
मिहलालाई गाली गलौज गरेको िवषयमा ितवादी
जपे बहादरु शाही र मृतकको पहल यासमा
तोली हरी चौक मा झगडा िमलाप गराएको भ ने
कुरा वयम् जाहेरवालाको जाहेरी दरखा तबाट
देिखन आएको पाइ छ । यसपिछ मृतक मख
ु
अितिथ रहेको एच.आर.सी. को काय ममा मतृ क
र ितवादी जपे बहादरु शाहीसँगै उपि थत रहेको
देिख छ । काय मप ात् आ नो वइ छाले िनजह ले
िविभ न पसलमा र अि तममा ितवादी भ बहादरु
ऐडीको पसलमा गई र सी िपएपिछ घरितर जाने भनी
दवु ैजना िहँडेको के ही समयपिछ खारखोला िभरबाट
पिहले ितवादी जपे बहादरु शाहीलाई बायाँ हात
भाँि चएको र टाउकोमा चोट लागेको अव थामा उ ार
ग रएको र के ही थान परबाट मृतकलाई ग भीर घाइते
भएको अव थामा फे ला पारी उ ार गरी उपचारको
ममा िनजको मृ यु भएको देिखने ।
मृतकको मृ य हनमु ा ितवादीह को कुनै
संल नता छ, छै न भ नेतफ िवचार गदा ितवादीह ले
आरोिपत कसरु मा पूण इ कार रही वारदातको बारेमा
िसलिसलेवार पमा मौका र अदालतमा समेत
बयान गरेको पाइ छ । मतृ कलाई ितवादीह ले
मानपनस
मको कारण, पूव रसइवी, उ े य, पवू तयारी,
ु
योजना र मृतकमािथ जोिखमी हितयारको योग
ज ता कुराको अभाव रहेको देिख छ । जाहेरवालाले
पिहलो जाहेरी िदँदा ितवादी जपे बहादरु शाहीसँगै
बसी र सी खाएको कारण िनजउपर समेत शंका गरी
अनस
ु धान ग रपाउँ भ ने जाहेरी िदएको पाइ छ भने
दो ो परु क जाहेरीमा ितवादीह ले मान योजना
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बनाई र सी खवु ाई कुटिपट गरी िभरबाट फालेको भ ने
दाबी गरे तापिन ितवादीह सँग पूव रसइवी रहेको
र वारदातको िदन मृतक र ितवादीह िबच झगडा
भएको भ ने कुनै त यगत माणले जाहेरवालाको
जाहेरी बेहोरा पिु गन सके को देिखँदैन । पिहलो जाहेरी
िदँदा ितवादीह उपर िकटानी जाहेरी निदएको र
सँगसाथमा रहेको कारण िनज ितवादीबाट खल
ु ाउन
लगाई अनस
ु धान ग रपाउँ भ ने जाहेरी िदएकोमा
पिछ लो जाहेरीमा िकटानी गनपन
ु आधार त य के
हो ? खु न आएको छै न । पिहले नै ितवादीउपर
िकटानी जाहेरी िदनु नपन आधार अव था कारण
के ही खु न आएको देिखँदनै । मृतकको शव परी ण
ितवेदनमा Blunt Force Injury to head, chest
and back भ ने उ लेख भएको र मतृ कको लासको
िपठ् युँ िनधार शरीरका िविभ न भागमा खोि एको
घाउ रहेको भ ने लासजाँच कृित मचु ु कामा
देिखएको त यलाई अनमु ानको भरमा ितवादीह को
कुटिपटका कारणबाट नै भएको हो भनी भ ने कुरा
शंकारिहत तवरबाट िमिसल संल न माणबाट पिु र
मािणत नभएको अव थामा मतृ क िभरबाट लड् दाको
प रणाम व प आएको शव परी ण ितवेदन र
लासजाँच कृित मचु ु का हो भनी मा नपु न देिखने ।
जाहेरवालाले अदालतमा बकप गदा
घटना थलमा पु दा ितवादी जपे बहादरु शाही
रोडको तलितर खसेको, मतृ क र ितवादी खसेको
ठाउँको दूरी क रब १५ िमटर फरक रहेको भनी उ लेख
गरेकोबाट यसरी ितवादी जपे बहादरु शाही वयम्
मतृ क लडेको िभरमा लडेको ि थितले ितवादीको
इ कारी बयानलाई बल पगु ेको देिख छ । जाहेरवालाको
अदालतको बकप मा “हामी तीनजना दाजभु ाई मृतक
दाजक
ु ो खोजीमा घरबाट टचलाइट बलेको थानितर
पु दा टचलाइट नजलेको र हामीह ले जोर जोरले

बोलाउँदा कुनै िति या नआएपिछ हामीह आ नो
घरितर फकने ममा हामीह ले घटना थलतफ
िफता भई हेदा ितवादी जपे बहादरु शाहीले िभरबाट
हामीह लाई यता तलितर आउ भनी भ दा हामीह
यहाँबाट िसधै तल खो साितर गई हेदा मतृ क दाजु
घाइते अव थामा फे ला पारेका ह ” भनी बेहोरा
उ लेख गरेको देिखँदा ितवादीले मतृ कसमेतलाई
उ ार गन आफू घाइते अव थामा पिन घटना थल
देखाउन सहयोग गरेको पिु हन आएको देिख छ ।
यसरी जाहेरवालाको बकप बाट पिन ितवादीह को
मतृ कलाई कुटिपट गरी स त घाइते बनाई िभरबाट
फाली मान मनसाय र योजना नभएको र मानु नै
पन पूव रसइवीसिहतको कुनै कारण अव थासमेत
कही ँकतैबाट पिु भएको नदेिखने ।
मौकामा बिु झएका मािनसह ले अदालतमा
उपि थित भई बकप गदासमेत ितवादी जपे
शाही र मतृ क वारदातको िदनसँगै मादक पदाथ
सेवन गरी रातमा मा घर फकने ममा एका त
ठाउँमा पगु ेपिछ ितवादीह दवु ै िमली कुटिपट
गरी बाटोबाट तल फालेका हन् भनी लेखाई िदएका
भ ने वादी प को िजिकर बेहोरातफ हेदा िनजह
वारदातको य दश पिन नरहेको भनी िनजह को
अनस
ु धानका बखत गरेको कागज र अदालतसम को
बकप बेहोरासमेतबाट ट भएको प रि थितमा
के वल अनमु ान, शंका र अिनि त माणको आधारमा
कसैलाई पिन दोषी करार गनु फौजदारी यायको
िस ा तिवपरीत हने देिखएको ि थितबाट वादी प को
पनु रावेदन स माण पिु हन स ने देिखएन । साथै मतृ क
एच.आर.सी. को बैठकबाट फकपिछ ितवादीह ले
मृतकलाई र सी खवु ाएर मानपनस
मको कारण,
ु
उ े य र मनसाय रहेको भनी वादी प ले व तिु न
माणका साथ शंकारिहत तवरबाट पिु गन सके को
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नदेिखने ।
य तै ितवादीह को पोिल ाफ टे ट
गदासमेत मृतकउपर घटना घटाउनमु ा िनज
ितवादीह को कुनै भूिमका नरहेको भ ने प
हँदा ितवादीह उपरको अिभयोग दाबी थािपत
भएको नदेिखएको ि थित र उि लिखत आधार
कारणह सममेतबाट ितवादी भ बहादरु ऐडीलाई
आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने गरी भएको सु
बाजरु ा िज ला अदालतको िमित २०७३।८।२० को
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने र अका ितवादी
जपे बहादरु शाहीउपरको अिभयोग दाबी ठोस र
शंकारिहत तवरबाट पिु नभएको अव थामा सफाइ
िदनपु नमा िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. िवपरीत १४ नं. को कसरु कायम गरी
१० वष कै द गन गरी भएको फै सला िमलेको नदेिखँदा
सु बाजरु ा िज ला अदालतको िमित २०७३।८।२०
को फै सला िनजको हकमा बदर भई ितवादी
जपे बहादरु शाहीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहर गरी दवु ै ितवादीह लाई अिभयोग मागदाबीबाट
सफाइ िदने गरी भएको उ च अदालत िदपायलको
फै सला मनािसब नै देिखने ।
ितवादी जपे बहादरु शाह र मतृ क
बा यकालदेिखकै साथी रहेको, वारदातको िदन
काय म सके प ात् िनजह हािदकताका साथ
िविभ न ठाउँमा सँगै बसी र सी खाएको भनी उ लेख
भएको कुरामा दवु ै प को िववादरिहत वीकारोि
र त यसमेतबाट मृतक र ितवादीिबच पूववत् एवं
त काल समयमा कुनै िकिसमको कटुतापूण स ब ध
रहेको भनी भ न सिकएको पिन देिखँदैन । के वल शंका
र अनमु ानको भरमा कसैलाई दोषी करार गनु फौजदारी
यायको िस ा तअनक
ु ू ल मािनँदैन । कसैउपर
अिभयोग लगाउनु मा या हँदैन । य तो अिभयोग

दाबी पिु गनपन
ु दािय व अिभयोजन प मा नै रहने
ह छ । ततु िववादमा वादी प ले आ नो अिभयोग
दाबी वत र शंकारिहत माणबाट खि बर गराउन
नसके को ि थितमा अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय
ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकर तथा सोही पनु रावेदन
बेहोराबमोिजम ग रपाउन योजनाथ यथ िझकाई
पाउँ भ ने बेहोराको वादी प को बहस िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
तसथ, मािथ उि लिखत त य, आधार,
माणह , कानूनी यव थासमेतका आधारमा
सु बाजरु ा िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी
गरी ितवादीह जपे बहादरु शाही र भ बहादरु
ऐडीउपरको आरोिपत कसरु पिु हने त यगत वत
र िव सनीय माणको अभाव रहेबाट ितवादीह ले
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी उ च
अदालत िदपायलबाट िमित २०७५।०२।०२ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: काशद भ
क यटु र : च दनकुमार म डल
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ४ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी पु षो म भ डारी र मा. या. ी
बमकुमार े ठ, ०७५-CR-११९७, यान मान
उ ोग र डाँका, नेपाल सरकार िव. ीराम प तसमेत
ितवादीह ले पीिडत घाइतेलाई मान
उ े यबाटै कुटिपट गरेको देिखँदैन । पीिडतलाई मान
नै उ े यबाट ३/३ जना ितवादीह ले हितयार योग
गरी कुटिपट गरेको भए घाइते मा बनाई पीिडतलाई
छाडी जानपु न अव था कारण के ही देिखँदैन । साथै
कुनै ते ो प ले ह त ेप गरी मनबाट बचाएको
कारणले पीिडत ब न गएको भ ने िमिसल संल न
कुनै पिन त य तथा माणह बाट पिु हन सके को
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देिखँदैन । पीिडत जाहेरवाला र घटना िववरणको
कागज गन वादीका सा ीह लगायत कसैले पिन
अदालतसम को बकप बेहोरामा ते ो प को
ह त ेपबाट पीिडतह को यान मन नपाएको हो भनी
लेखाउन सके को देिखँदैन । पीिडतह को घाउजाँच
के स फारामबाट पिन पीिडतलाई मनस मको घाउ चोट
भएको देिखँदैन । घाउजाँच के स फारामको मन वा नमन
भ ने महलमा नमन (not fatal) भनी उ लेख गरेको
देिखने ।
यसरी उि लिखत त य र मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १५ नं. मा भएको कानूनी
यव थामा प सँग उ लेख भएको अपराधको त व
“मनसाय” हो, जसले उ ोगको सै ाि तक प सँग
तादा यता रा दछ । अथात् उ ोगमा पिन यही
आपरािधक मनसाय रहनपु छ, जनु कत य यानको
कसरु को लािग आव यक ह छ । यहाँ िनि दत मनसाय,
िनममता, दयाहीनता यही ेणीको हनपु छ जनु कत य
यानमा ह छ । उ ोग ठहनको लािग के वल तयारी मा
नभई अिभयु ले वारदात घटाउने मनसायका साथ
सोतफ ग भीर यास गरेको र सो काय खतरनाक पले
पूण अपराधको निजक (Dangerous proximity to
the end) हनपु छ । अथात् यानस ब धीको १५ नं.
मा उि लिखत भाषामा भ ने हो भने “मनस मको काम”
गदा पिन “कुनै कारणले” यान मन नपाएको हनपु न ।
पीिडतह र ितवादी ीराम प तको
प रवारिबच ज गाको सामा य वादिववाद रहेको कारणले
कुटिपटस म भएको कुरा पीिडतह र ितवादीह ले
वीकार गरेको िमिसल संल न कागजातबाट
देिख छ । पीिडतह को यान मान गरी ितवादीह को
पूवतयारी र यान मान मनसायसमेत रहेको भ ने कुरा
पिु गन स ने यथे आधार माणह वादी प ले पेस
गन नसके को अव थासमेतबाट ितवादीह ले यान

मान उ ोगको कसरु गरेको भ ने तकसँग सहमत हन
नसिकने ।
यसरी िमिसल संल न त य तथा कागज
माणह बाट तुत वारदात यानस ब धी महलको
१५ नं. अ तगतको नदेिखएको अव थामा जाहेरवाला
तथा पीिडतले यान मान उ े यबाटै कुटिपट भएको
हो भनी लेखाएको आधारमा मा ै ितवादीह लाई
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु दार ठह याउनु कानून
तथा यायको रोहमा िम ने नदेिखने ।
उि लिखत कानूनी यव थाको आधारमा
पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको ितवादीह ले
डाँका गरेको भनी िलएको पनु रावेदन िजिकरतफ, िवचार
गदा मल
ु क
ु ऐन चोरीको महलको १ नं. िवपरीत ६ नं.
को कसरु मा १४ नं. बमोिजम सजायसमेत ग रपाउँ भ ने
अिभयोग दाबी रहेकोमा डाँकाको दाबी पु न नस ने गरी
भएको फै सला िमलेको छै न भ ने पनु रावेदन िजिकर
रहेको देिख छ । जाहेरवालाको जाहेरी दरखा तमा
तथा पीिडतह को कागज बेहोरामा ितवादीह ले
कुटिपट गरी बेहोस बनाई पीिडत काश िबडारीसँग
रहेको १.५ तोलाको न बरी सनु चेन डाँका गरेर लगेको
भनी लेखाएको भए पिन ितवादीह ले पीिडतको
साथबाट सनु चेन डाँका गरी लगेको कुरा व तिु न
आधार माणबाट पिु हन सके को देिखँदनै । सनु चेन
डाँका गरेको भने तापिन उ लेख भएको उ सनु को
चेनको अि त व रहेको भ ने माण पेस हन सके को
पिन देिखँदैन । उ डाँका भएको भिनएको सनु को
चेन ितवादीह को साथबाट बरामद भएको पिन
देिखँदनै । डाँका ग रएको चेनको स ब धमा पूण
िववरणसिहत यो य तो कारको चेन यो यस
िमितमा ख रद गरेको हो भनी िबलसमेत पेस हन
आएको देिखँदैन साथै चेन खोसी िलँदा घाँटीमा
कुनै घाउ चोटपटकसमेत रहेको देिखँदैन । उ चेन
65

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७८, साउन - १
ितवादीह म ये को कसले के कसरी खोसी िलएका
हन् भनी सोसमेत ट पले जाहेरवालाबाट खु न
आएकोसमेत नदेिखने ।
ितवादीह ले मौकामा तथा अदालतमासमेत
डाँकाको कसरु मा इ कार रही बयान गरेको देिख छ ।
पीिडतह तथा जाहेरवालाको भनाइ कुनै पिन वत
माणह बाट पिु हन सके को देिखँदैन । उ डाँका
भएको कुरालाई वादी प ले शंकारिहत तवरबाट
िववादरिहत माण पेस गरी माण ऐन, २०३१ को
दफा २५ अनस
ु ार पिु मािणत हन आएको नदेिखको
अव थासमेतबाट वादी दाबीबमोिजम डाँकातफको
दाबी पु न नस ने ठह याई भएको फै सलालाई
अ यथा भ नपु न अव था देिखँदैन । यसैले अिभयोग
दाबी नपु ने गरी भएको फै सला बदर गरी अिभयोग
दाबीबमोिजम ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर र सोही पनु रावेदन िजिकरसँग
सहमत हन नसिकने ।
अत: मािथ िववेिचत आधार कारण र िमिसल
संल न माणह बाट कुटिपटको वारदातस म थािपत
हन आएको हँदा, मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको १
नं. िवपरीत १५ नं. बमोिजमको कसरु मा सोही नं.
बमोिजम ितवादीह जयराम प त र ीराम प तलाई
५(पाँच) वष कै द सजाय हने ठह याई भएको सु
धािदङ िज ला अदालतको िमित २०७४/१०/०८ को
फै सला के ही उ टी भई ितवादीह जयराम प त र
ीराम प तलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१ नं. र १५ नं. तथा ऐ.चोरीको १ र ६ नं. बमोिजमको
कसरु मा ऐ.१४(३) नं.बमोिजम कसरु कायम गरी
ितवादीह लाई सजाय ग रपाउँ भ ने अिभयोग दाबी
पु न नस ने ठहर गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने
ठहर र वारदातको ि याबाट कुटिपटको वारदात
देिखन आएकोले सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९

को दफा २७ बमोिजम पीिडत प ले सकार गरे ततु
िमिसल माणबाट सोतफ कारबाहीसमेत हने ठहर
गरी भएको भएको उ च अदालत पाटनको िमित
२०७५।४।२९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृत : काशद भ
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर ४ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं.१६
१
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी कुमार रे मी,
०७१-CI-०९२८, ज गा िखचोला क पाउ ड हटाई
चलन, सहजान खातुन िव. ड बरबहादुर ब नेत
वादी ड बरबहादरु खड् काको नाम दताको
िक.नं. १८१२ को ज गाको े फल ०-०-१५ रहेको
दता े ताबाट देिखयो । िमित २०६८।१२।९ को
नापी कायालय सनु सरीले ायल चेक गरी पठाएको
प बाट िक.नं. १८१२ को ज गाको े फल ०-०१५ देिखँदा े ताअनस
ु ारकै ज गा कायम भएको
देिख छ । पनु रावेदक ितवादी सहजान खातनु को
दता े ताबाट िनजको िक.नं. २४०८ को ज गाको
े फल ०-०-१६ देिख छ । ायल चेकबाट िनजको
िक.नं. २४०८ को ज गाको े फल ०-०-१६ नै
कायम भई े ताबमोिजम नै रहेको देिखने ।
वादी ड बरबहादरु खड् काको दता े ता र
ायल चेकबाट िक.नं. १८१२ को ज गाको े फल
०-०-१५ रहेकोमा िमित २०७०।१२।६ को न सा
मचु ु काबाट न.नं. १३ र १४ को िक.नं. १८१२ मा
०-०-१० वादीको िनिववादको ज गा देिख छ । िक.नं.
१८१२ मा ायल चेक र दता े ताभ दा ०-०५ ज गा कम देिखन आयो । पनु रावेदक ितवादी
सहजान खातनु को िक.नं. २४०८ न.नं. २, ३ र ८ मा
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जिनई िनिववाद हक भोगको ०-०-१६ ज गा देिखँदा
दता े ता र ायल चेकअनस
ु ारकै ज गा पगु ेको
देिख छ । िववािदत ज गाको े फलह जोड् दा
े ताभ दा बढी ज गा ितवादीको भोगमा रहेको
देिखने ।
न साको आकृ ित कृ ितलाई म यनजर गदा
पिन वादीको िक.नं. १८१२ को ज गाको उ रतफबाट
िमची ितवादीले पखाल लगाएको न.नं. ६ बाट प
पमा देिखएको छ । सो न.नं. ६ को ज गाको े फल
न. नं. ४ र ५ मा समावेश छ भनी न सा कु डलीमा
उ लेख छ । सो हँदा न.नं ४ को ०-०-२१/२ र न.
नं. ५ को ज गाको े फल ०-२१/२ देिखँदा सो ज गा
र वादीको न.नं. १३ र १४ को िनिववादको ज गाको
े फल ०-०-१० समेत जोड् दा ायल चेक र
े ताबमोिजमको वादीको ज गा पु दछ । यसकारण
न.नं. ६ को क पाउ ड वाल पखाल वादीकै िक.नं.
१८१२ को ज गामा पारी िखचोला गरी बनाएको
देिख छ । य तो अव थामा िववािदत न.नं. ६ को
ज गामा बनाएको पखाल वादीकै िक.नं.१८१२ को
ज गामा बनाएको भ ने देिखँदा वादी दाबीको ज गामा
ितवादीले िखचोला गरेको प पमा देिखएकाले
त कालीन पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको फै सला
िु टपूण हँदा बदर ग रपाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार माणबाट न सा
मचु ु काबाट ितवादीले न.नं. ६ मा उ लेख भएको
पखाल वादीको दता े तािभ को ज गामा पन गरी
िनमाण गरी िखचोला गरेको देिखन आएकाले वादी
दाबी नपु ने भनी सनु सरी िज ला अदालतबाट िमित
२०६९।३।१३ मा भएको फै सला उ टी गरी न सा
नं. ६ को क पाउ ड वाल पखाल हटाई सो ज गाबाट
ितवादीको िखचोला मेटाई वादीले चलन पाउने ठहर

गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत िवराटनगरको
िमित २०७१।२।२१ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः भरतकुमार दाहाल
क यटु र: देिवमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १८ गते रोज ४ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७१-CI-०९२९, ज गा
िखचोला क पाउ ड हटाई चलन, सहजान
खातनु िव. मेनक
ु ा खड् का ब नेत भएको
मु ामा पिन यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
२
मा. या. ी बमकुमार े र मा. या. ी कुमार रे मी,
०७२-CR-१०४१, अदालतको अवहेलना, याम
सु दर साह िव. ई वर म डल धानुक
सावजिनक बाटोमा कुनै बाधा अवरेध गन
गरी कुनै िनमाण काय नगन,ु नगराउनु भनी यथ
यी पनु रावेदक ितवादीको नाममा अ त रम आदेश
जारी भएको देिख छ । सो अ त रम आदेशको
जानकारी यी पनु रावेदकको नाममा िमित २०६९।१।८
मा तामेल भएको भ ने तामेली यादको ितबाट
प पमा देिखएको छ । सो याद िनज आफै ँ ले बझ
ु ी
सहीछापसमेत गरेको देिखयो । पनु रावेदक ितवादीले
रट नं.०७४१३ को िनषेधा ा मु ामा सो मु ा पनअिघ
ु
नै आफूले घरको त लाको छत ढलान गरी छ जीसमेत
िनमाण ग रसके को भनी िलिखत जवाफ िफराएको
देिख छ । यी पनु रावेदकले जनकपरु नगरपािलकाबाट
िमित २०६६।८।१६ मा भवन िनमाणको अनमु ित
प िलएको र सो प ानस
ु ारको समयमा काय स प न
नगरी पनु ः २०७०।८।१४ मा भवन िनमाण स प न
गन याद थप िलएको अव था छ । िमित २०६९।१।७
मा अ त रम आदेश जारी भएको छ । िनजले भवन
िनमाणका िमित २०७०।८।१४ मा थप समय माग
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गरेकोबाट िनमाण काय नरोिकएको ट देिखने ।
रट नं. ०७४१३ को िनषेधा ा मु ामा
भएको िमित २०६९।१।१४ को अ त रम आदेशलाई
िनर तरता िदने स ब धमा छलफल हँदा माणको
पमा िववािदत घरको फोटोह समेत पेस गरेको
देिख छ । सो फोटोह बाट घरको पिहलो त ला र
छ जी ढलान भएको अथवा पिहले नै काय स प न
भएको भ ने देिखएको छै न । िनमाण काय भइरहेको
ट पमा देिख छ । यसबाट यी पनु रावेदक
ितवादीले अ त रम आदेश ा त भएपिछ पिन सो
आदेशलाई पालना गरेको भ ने देिखएन । अ त रम
आदेश ा भएपिछ पिन िनर तर काय ग ररहेको पिु
हँदा जानाजान (Willful) नै अदालतको आदेशको
अव ा गरी अवहेलना गरेको ट हन आयो । तसथः
आफूले अदालतको अवहेलना गरेको छै न । अदालतको

आदेशको अव ा गरेको भनी अवहेलना ठहर गरी
आफूलाई सजाय गरेको त कालीन पनु रावेदन अदालत
जनकपरु को फै सला बदर ग रपाउँ भ ने ितवादीको
पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट यी
पनु रावेदक ितवादी यामसु दर साहलाई याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा १८(२) बमोिजम
अदालतको अवहेलनामा .५००।- (पाँच सय)
ज रवाना हने ठहर गरेको त कालीन पनु रावेदन
अदालत जनकपरु को िमित २०६९।१०।२३ को
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः भरतकुमार दाहाल
क यटु र: देिवमाया खितवडा
इित संवत् २०७६ साल मङ् िसर १८ गते रोज ४ शभु म् ।
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उ ेषण / सामा य
शासन
५
परमादेश म ालय,
िसंहदरबारसमेत
इजलास नं. १
६–७
िवजयकुमार यादव िव.
उ षे ण / उ च
अदालत
६
परमादेश जनकपरु , राजिवराज
इजलाससमेत

इजलास नं. २
७ – १४
जबरज ती नेपाल सरकार िव.
करणी
काश के .सी, काश
९.
७
(अ ाकृ ितक के .सी. िव. नेपाल
मैथुन)
सरकार
नेपाल सरकार िव.
१०. कत य यान
८
िललबहादरु दलामी
अिनतादेवी महरा िव.
११. उ ेषण
९
उिमला देवीसमेत
अशोककुमार यादव िव.
१२. उ ेषण पनु रावेदन अदालत १०
राजिवराजसमेत
के शवराम यादव अिहर
अंश
१३.
िव. वामी दयाल ११
अिहरसमेत
नेपाल सरकार िव.
१४. कत य यान
१२
िङमा दे डी शेपासमेत
लागु औषध नेपाल सरकार िव.
१५.
१३
खैरो हेरोइन िव म तामाङसमेत
इजलास नं. ४
१४ – २१
सावजिनक नेपाल सरकार िव.
१६.
१४
अपराध इ बहादरु घले
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
१७.
१५
रोजगार ठगी उ व गरु ागाई
िमला राई िव. नेपाल
१८. कत य यान
१६
सरकार
अपहरणप ात् बलदेव नाउँ िव. नेपाल
१९.
१७
कत य यान सरकार
i

िकत
सहदेव साह िव. सोमनी
१७
जालसाजी सरव रया
भवद
सवु ेदी िव.
२१. जालसाजी
१८
ि लोचन सापकोटा
नानु े िव. सिचव,
वा य
तथा
२२. उ ेषण
१९
जनसं या
म ालयसमेत
इजलास नं. ५
२१ – २४
भैरहवा
भ सार
भ सार कायालय, बेलिहया
२३.
२१
महसल
िव.
ु िफता िस ाथनगर
यनु ाइटेड टेिलकम
फै सला बदर िचनक बारी िव. िशवड
२४.
२२
अंश नामसारी बारीसमेत
आयकर अमृत साद काय िव.
२५. (आ.व.२०५१ नेपाल वन पित यू २३
/०५२) उ ोग िलिमटेड, हेट डा
इजलास नं. ६
२५ – ३०
नेपाल सरकार िव.
२६. कत य यान
२५
बागवीर तामाङसमेत
गिजन
भ ने
२७. कत य यान गजे बहादरु िल बु िव. २७
नेपाल सरकार
जबरज ती के शर रोकाय े ी िव.
२८.
२८
करणी
नेपाल सरकार
२०.

२९.

३०.
३१.
३२.

३३.

३४.

३५.
३६.

३७.

३८.
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जबरज ती िडल साद बा तोला
करणी / िव. नेपाल सरकार
२९
हाडनाता
इजलास नं. ७
३० – ३५
जबरज ती अजय राम िव. नेपाल
३०
करणी
सरकार
मोतीराम जैशी िव.
कत य यान
३२
नेपाल सरकार
वैदेिशक नेपाल सरकार िव.
३३
रोजगार कसरु क णाकर िघिमरे
दगु ा साद े िव.
रकम िदलाई स चालक
सिमित,
३४
पाऊँ
नेपाल बक िलिमटेड,
धान कायालयसमेत
नेपाल सरकार िव.
कत य यान राम साद
महतो ३५
निु नयासमेत
इजलास नं. ८
३५ – ४१
जबरज ती नेपाल सरकार िव. I५
३५
करणी
(प रवितत नाम)
कत य नेपाल सरकार िव.
३६
यान
मानबहादरु ख ी
पि नी धानाङ् ग िव.
रा पितको कायालय
उ ेषण
३८
िशतल
िनवास,
महाराजग जसमेत
च कृ ण जापती िव.
लेनदेन
३९
इ री े

पासाङ दोज लामा िव.
िनणय बदर
मालपोत कायालय, ४०
३९.
दता
दोलखासमेत
ज गा
मोद साद िसंह िव.
िखचोला राम अवतार साह
चलन घर
४०.
४१
उठाई ज गा
खाली गरी
चलन
इजलास नं. ९
४१ – ४३
जोनी लामासमेत िव.
४१. डाँका
उ मबहादरु
थापा ४१
मगरसमेत
इजलास नं.१०
४३ - ५०
कमल कोइराला िव.
ब दी
४२.
उदयपरु
िज ला ४३
य ीकरण
अदालत
बिकङ नेपाल सरकार िव. पनु म
४३.
४६
कसरु
काय थ
कृ णराज
अिधकारीसमेत िव.
उ ेषण / धानम ी
तथा
४४.
४८
परमादेश मि प रषदको
्
कायालय
िसंहदरबारसमेत
गडा मारी राजन जा िव. नेपाल
खाग िब
सरकार
४५.
४९
यवसाय
गरेको

४६.

४७.
४८.

४९.

इजलास नं.११
५० - ५४
राजे कुमार महजन
उ ेषण िव.
मानबहादरु ५०
बोटेसमेत
मोही
जमल खदम मोिमन िव.
५२
माणप
राजकुमारी देवी
मानव
नेपाल सरकार िव.
५२
ओसारपसार रामकृ ण मेहतासमेत
िवजय साद कुशवाहा
उ ेषण / िव. वा य तथा
५३
परमादेश जनसं या
म ालयसमेत

इजलास नं.१२
५४ - ५५
ल मीनारायण
उ ेषण / म डलसमेत िव. िज.िड.
५४
५०.
परमादेश फमा यिु टक स
ा.िल., पसासमेत
इजलास नं.१३
५५ - ५९
नकबजनी नेपाल सरकार िव.
५५
५१.
चोरी
िववश थापासमेत
ब दी
कमलराज साई िव.
५७
५२.
य ीकरण िजता भतु लसमेत
इजलास नं.१४
५९ - ६०
रोिजना तामाङ िव.
बहिववाह
५९
५३.
नेपाल सरकार
iii

इजलास नं.१५
६० - ६६
सु मा भज
ु समेत िव.
५४. बहिववाह
६०
नेपाल सरकार
यान मान नेपाल सरकार िव.
५५.
६१
उ ोग
ई वरराज िगरीसमेत
नेपाल सरकार िव.
५६. कत य यान जपे बहादरु
६२
शाहीसमेत
यान मान नेपाल सरकार िव.
५७.
६४
उ ोग र डाँका ीराम प तसमेत

इजलास नं.१६
६६ - ६८
ज गा िखचोला सहजान खातनु िव.
५८. क पाउ ड ड बरबहादरु ब नेत
६६
हटाई चलन
अदालतको याम सु दर साह िव.
५९.
६७
ु
अवहेलना ई वर म डल धानक

iv

