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

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

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

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

सूचना 

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

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

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

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-RB-०२१०, आयकर, 
दीपककुमार पहाडी िव. राह�लकुमार अ�वाल

कुनै पिन उ�पादकले आफूले उ�पादन गरकेो 
व�तकुो मू�य िनधा�रण गदा� कर छ�ने उ�े�यले बढी 
मू�यमा िब�� ह�ने साम�ीलाई कम मू�य कायम गरी 
िब�� गरमेा र �यसको व�तिुन� तवरबाट पिु� भएमा 
कर छलीतफ�  छु�ै कारबाही गन� स�ने ह��छ तर 
उ�पािदत साम�ीह�को माग, बजारमा �यसको असर 
र उ�पािदत साम�ीह�मा उपभो�ाको �िच आिद 
िवषयलाई पिन ग�भीर �पले हे�रन ु पछ�  । उ�पािदत 
साम�ीको गणु�तर, सो साम�ीह�लाई बजारमा 
िब��मा �याउदा उपभो�ाह�को अिभ�ची वा �य�तै 
�कृितको कामले नै मू�य िनधा�रण ह�ने ।

व�तकुो मागमा कमी आई घटी मोलमा 
व�त ु िब�� नगरी उ�पादन थ��याई कारोबार नै 
नगरी रा�दा व�त ु िब�न स�ने र सामान रा�न थप 
कोठा भाडामा िलनपुन� र खच�समेत बढ्ने भएकोले 
बा�या�मक �पमा घटी मू�यमा पिन व�त ुिब�� गनु�पन� 
ह�न स�ने र सो कुरालाई �मािणत गन� लेखा र िवल 
िवजक उ�पादन क�पनीले पेस ग�ररहेको अव�थामा 
िनण�य गन� अिधकारीले सो कुरालाई अ�यथा नभनी 
घटी मू�यमा व�त ुिब�� गन� नपाउने भ�ने आधार िलई 
गरकेो िनण�यबाट सो रकम आयमा समावेश गन� िम�ने 
नदेिखने । 

करदाताले स�ु काया�लयमा पेस गरकेो 
कागजातमा समेत जनु वष�मा स�पि� थप भएको हो 
सोही वष�को थप स�पि�मा मा� �ास क�ी आयकर 
ऐन, २०५८ को प�रिधिभ� रही गरकेो भनी उ�लेख 
भएको र उ� कुरा लेखा परी�णको �ितवेदनले 

पिु� ग�ररहेको स�दभ�लाई अ�यथा भ�न नसकेको र 
करदाताले आ�नो आयमा बोनस ऐन, २०३० को दफा 
५(१) बमोिजम क�पनीको मनुाफाको १०% िहसाब 
गरी बोनस खच� भनी क�ा गन� यथे� �माणसिहत पेस 
कुरालाई अ�यथा भ�न नसिकने ह�दँा उ� रकमसमेत 
करदाताको आयमा समावेश ह�न स�ने अव�था देिखन 
नआउने । 

गत आ.व. को नो�सानी सरकेो रकमको 
स�ब�धमा हेदा� आयकर ऐन, २०५८ को दफा २०(१) 
मा आय गणना गन� �योजनका लािग �यवसायमा 
बेहोनु�  परकेो नो�सानी क�ा गन� िम�ने उ�लेख भई 
रहेको स�दभ�मा िनण�य गन� अिधकारीले अ�यथा 
भ�न सकेको नदेिखदँा उ� रकमसमेत करदाताको 
आयमा समावेश ह�न स�ने देिखन आएन । �य�तैगरी 
काया�लय प�रसरमा भएको भगवान् को पूजा खच�लाई 
�यावसाियक �योजनकै खच� मा�नपुन�मा घरले ु
�कृितको भनी करदाताको करयो�य आयमा समावेश 
गन� गरी स�ु काया�लयको िनण�यसमेत िमलेको देिखन 
नआउने ।

यसरी उि�लिखत आधार र कारणबाट 
लागतभ�दा घटी दरमा िब�� गरकेो भनी अमा�य गरकेो 
मौ�दात मू�याङ्कन घटी गरकेो, बोनस खच�, गत 
आ.व. को नो�सानी सरकेो र पूजा खच�लाई अ�यथा 
गरी आयमा समावेश गन� गरी गरकेो आ�त�रक राज�व 
काया�लय िसमराले गरकेो िनण�य र सोलाई समथ�न 
गन� गरी गरकेो आ�त�रक राज�व िवभागको िनण�य 
केही उ�टी ह�ने ठह�याई गरकेो राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�को िमित २०६८।९।१२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत:- इ�वरमिण ओझा
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल पौष २५ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७१-RB-०२०९ , 

मू�य अिभविृ� कर, दीपककुमार पहाडी िव. 
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राह�लकुमार अ�वाल भएको म�ुाको फैसला 
यसै �कृितको रहेको ।

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-CI-११९२, मोही 
कायमसमेत, उषा �े� िव. रामबहादुर ब�वालसमेत

िववािदत ज�गाको िफ�डबकुमा जोताहाको 
नाम थर वतनमा राम बहादरु ब�वाल उ�लेख ह�नकुा 
साथै ज�गाधनी �माण पजुा�मा समेत मोही राम बहादरु 
ब�वाल भनी जिनएको दिेखएको र पनुरावेदक उषा 
�े�का पित प�ना �े�समेत भई चलेको म�ुामा ११०१ 
को ज�गामा स�म पतुली नानी �े�सगँ दामासाहीले 
िह�सा गरी गठुी चलाउन पाउने भनी फैसला भएको 
देिखदँा पतुलीनानी �े� िववादको िक.नं. ५१ 
को ज�गाको गिुठयार भएको भ�नेसमेत दिेखएन । 
साथै पतुलीनानी �े�ले गठुी लगत तथा तहिसल 
काया�लयमा बयान गदा� समेत उ� ज�गाको गिुठयार 
आफू नभएको भनी उ�लेख गरकेो देिखदँा उषा �े� 
र क�तरुी मैया �े�को दाबी प�ुन नस�ने देिखएकाले 
गठुी सं�थान तहिसल काया�लय काठमाड�बाट भएको 
िनण�य सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६६/१०/२८ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १० गते रोज १ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली  र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-WO-०७८९, उ��ेषण, 
सुखल िमयाँ, भूिमसुधार तथा �यव�था म��ालयसमेत

मालपोत काया�लय, बाराले िनवेदक 
मागबमोिजम छुट ज�गा दता� ह�ने नह�ने, िनवेदकको 
हकािधकारिभ�को ज�गा हो, होइन भनी िनण�य 
गनु�पन�मा िवभागको च.नं.२५ िमित २०६८।४।२६ को 

प�को हवाला िददँै दता�  गन� सहमित िदन नसिकने भ�दै 
अदालतबाट हक कायम गराई �याएका बखत कारबाही 
ह�ने भनी िमिसलको दायरी लगत क�ा गरी िमिसल 
तामेलीमा रा�ने भनी मालपोत काया�लय, बाराले 
गरकेो िमित २०६९।६।३ को िनण�य कानूनस�मत 
मा�न िमलेन । मालपोत ऐन, २०३४ ले छुट दता� 
ज�गा गन� नगन� स�ब�धमा स�पूण� िनण�य गन� अिधकार 
स�बि�धत मालपोत काया�लयका �मखु मालपोत 
अिधकृतलाई �दान ग�ररहेको स�दभ�मा िनजबाटै छुट 
ज�गा दता� ह�ने नह�ने भनी िनण�य गनु�पन�मा िवभागको 
प�ानसुार गरकेो िनण�य कानूनस�मत हो भनी भ�न 
सिकने अव�था नरहने ।

यसरी िववािदत ज�गा दता�  गन� स�ब�धमा यी 
िनवेदकले िमित २०२६।७।२० मा िदएको िनवेदन र 
सो िनवेदनसगँ स�बि�धत �माण कागजह� िववािदत 
ज�गासगँ स�बि�धत ह�ने होइन ? सो स�ब�धमा िववेचना 
गरी िनण�य गनु�पन�मा सो गरकेो देिखएन । म�ुाको त�य 
र �माणको िववेचना ��ततु �रटबाट बो�न निम�ने भए 
पिन सािबकको �माणह�को िववेचना नगरी ग�रएको 
मालपोत काया�लय, बाराको िमित २०६९।६।३ को 
िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रिदएको छ । अब 
िववािदत ज�गाको स�ब�धमा िनवेदकले देखाएका 
�माणह� के क�ता ह�न् तत् स�ब�धमा िववेचना गरी 
पनुः िनण�य गनु�  भनी मालपोत काया�लय, बाराका 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इ�वरमणी ओझा
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल माघ २४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी, ०७२-CR-०६१९, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, रशेम लािमछाने िव. नेपाल सरकार

जाहेरवाला िहराबहादरुले आफूले िदएको 
जाहेरी बेहोरालाइ समथ�न गरी �याली िभजन 
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क�स�टे�सी �ा.िल. मा �. ११,५०,०००।– 
एघार लाख पचास हजार बझुाई रिसद िलएको 
भनी अिभयोग दाबी समथ�न गरी बकप� गरकेो 
देिख�छ । यी �ितवादीले आफूले ३ वटा रिसदमा भएको 
सहीछाप आ�नो हो भनी �वीकार गरी जाहेरवालाले 
बझुाएको रकम फरार �ितवादी न�दलाललाई िदएको 
भने पिन सो रकम िदएको पिु� ह�ने कागज �माण पेस 
गन� सकेको नदिेखदँा केवल �ितवादीको मौिखक 
भनाइलाई आधार मा�न िमलेन । जाहेरवालाबाट पेस 
भएका चारवटा नगदी रिसदमा यी पनुरावेदकसिहत 
फरार �ितवादी न�दलालसमेतले �.११,५०,०००/- 
पटकपटक बझुी सही गरी िदएको र अ��ेिलया पठाउने 
भनी रकम िलई िवदशे नपठाई ठगी गरकेो कसरुमा यी 
�ितवादीसमेतलाई कसरु ठहर गरकेो वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसला िमलेकै दिेखदँा सफाइ पाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

मािथ िववेिचत आधार, कारणसमेतबाट 
�ितवादीह� रशेम लािमछाने र न�दलाल लािमछानेको 
काय� वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र 
४३ िवपरीतको कसरुमा सोही ऐनको दफा ४३ 
बमोिजम २ वष� कैद र जनही �.२,००,०००।- (दईु 
लाख) ज�रवाना र िबगोको हकमा अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम हजा�नासिहतको रकम �ितवादीह�बाट 
जाहेरवालाले भरी पाउने ठह�याई वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०७२।४।१७ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल काित�क २३ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CR-०६२०, वैदेिशक 

रोजगार कसरु, रशेम लािमछाने िव. नेपाल 
सरकार भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी,  ०७२-CR-१५१८, ०७१-CR-
१६०२, कत��य �यान, ई��बहादुर चौधरी िव. नेपाल 
सरकार

�ितवादीको धकेलाधकेलसमेतको 
ि�याबाट आ�नै दाज ु क�ल ु चौधरीको सोही 
घटनाबाट उपचार गराउन लैजाने �ममा म�ृय ुभएको 
देिख�छ । यस अव�थामा यी �ितवादीले मान� िनयतले 
आ�नै दाजलुाई पूव� योजना �रसइवी बनाई योजनाब� 
�पमा वारदात घटेको अव�था देिखएन । दाजलेु 
आ�नै घरमा जाऊ भनी अ�य दईुजना �यि�सगैँ 
दाजकुो घरमा आई बसी र�सी खाएको अव�थामा 
�ितवादीले आफूले पाउनपुन� �प�या ँ स�ब�धमा 
िववाद ह�दँा त�काल उठेको �रस था�न नसक� िबरामी 
दाजलुाई कुटिपट धकेला धकेल गरकेो प�रणाम �व�प 
घटना घट्न गएको िमिसल संल�न �माणबाट देिखने ।

��ततु म�ुाको उठान, मतृकको शरीरमा घाउ 
चोट नभएको ि�थित र �ितवादीले �पैया ँ पाउनपुन� 
कुरामा िववाद भई त�काल आवेशमा आई उठेको �रस 
था�न नसक� लातम�ुकाको �हारबाट घटना घटी 
सोही चोट िपरले दाज ु क�स ु चौधरीको म�ृय ु भएको 
देिखदँा यी �ितवादीको काय� �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. िवप�रतको देिखन आएकोसमेतका आधारमा 
�ितवादीलाई आवेश�े�रततफ�  कसरु ठहर गरी १० 
वष�को कैद सजाय ह�ने ठहराई भएको पनुरावेदन 
अदालत त�ुसीपरुको फैसला �याय र कानूनको 
रोहमा मनािसब नै दिेखदँा सफाइ पाउन ु पद�छ भ�ने 
�ितवादी र दाबीबमोिजम सजाय ह�न ुपद�छ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत त�य र कानूनसमेतका 
आधारमा �ितवादीलाई स�ु दाङ देउखरुी िज�ला 
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अदालतबाट सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहरी भएको फैसला केही उ�टी गरी �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत त�ुसीपरुबाट िमित 
२०७२।५।१४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल काित�क २३ गते रोज ५ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-०६३७, वैदेिशक 
रोजगार कसुर, ओमकाजी भ�डारी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले अनसु�धान अिधकृतसम� बयान 
गदा� जाहेरवाला आकाश बढुाले �.५,५०,०००।- र 
मैले �.५,५०,०००।- गरी ज�मा �.११,००,०००।- 
अमे�रका मलुकुमा ब�ने सरुज अिधकारीलाई नेपालबाट 
ह��डी गरी अमे�रका पठाएको हो । िमित २०७०।७।१० 
को िलखत कागजमा भएको सहीछाप मेरो आ�नै हो । 
सो कागज जबरज�ती गराएको हो सो उपर कहीकँतै 
उजरु गरेको छैन भनी बयान गरकेो पाइ�छ । यी 
�ितवादीले आफू पिन िवदेश जाने भनी रकम बझुाएको 
भ�ने िजिकर िलए पिन सो रकम सरुज अिधकारी र 
भारतमा मंिजत िसंहलाई बझुाएको भ�ने बयान गर े
पिन िनजह�उपर दाबी िलई उजरु गन� सकेको र रकम 
बझुाएको िलखत कागज पेस गन� सकेको नपाइने । 

जाहेरवालाले पेस गरकेो िलखत जबरज�ती 
गराएको भ�ने िजिकर िलएकोमा जबरज�ती िलखत 
गराएको भए आफूलाई फुस�द भएपिछ सोउपर उजरुी 
गरी कानूनी उपचार खो�नपुन�मा सो नगरी केवल 
आफूउपर दायर भएको म�ुाबाट उ�मिु� पाउन 
सिक�छ िक भनी िलएको िजिकरलाई �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २७ बमोिजम ...सजायबाट �रहाइ 
पाउने कुनै कुराको िजिकर �ितवादीले िलएमा सो 

कुराको �माण पु�याउने भार िनजको ह�न े छ भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको दिेखदँा सोअनसुार िजिकर 
�मािणत गन� सकेको नदेिखने ।

जाहेरवालाले कागजमा उ�लेख भएको 
रकम वैदेिशक रोजगारमा जानका लािग �ितवादीलाई 
बझुाए हो भनी मौकामा कागज ग�रिदएको पाइ�छ भने 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणसम� उपि�थत भई 
आ�नो जाहेरी दरखा�तलाई �मािणत ह�ने गरी बकप� 
गरकेोसमेत देिखएबाट वैदेिशक रोजगारीमा पठाउने 
इजाजत नभएका �ितवादी ओमकाजी भ�डारीले 
जाहेरवाला आकाश बढुालाई अमे�रका वा �यानडा 
वैदेिशक रोजगारमा पठाउने भनी रकम िलई िवदेश 
नपठाई रकमसमेत िफता� नगरी वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु ठहर गरी 
सजाय गन� गरकेो वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

तसथ�, �ितवादी ओमकाजी भ�डारीले 
आरोिपत कसरु गरकेो देिखई वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा ४३ बमोिजम िनज �ितवादीलाई २ 
(दईु) वष� कैद र �.२,००,०००।- (दईु लाख) ज�रवाना 
ह�ने र जाहेरवालाको िबगो र �ितपूित�  �ितवादीबाट 
भराइिदने ठह�याई वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०७२।११।२३ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत :  ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७४ साल काित�क २३ गते रोज ५ शभुम् । 

७
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-१२२१, लागु औषध 
(गाँजा), स�तोष राई िव. नेपाल सरकार

आफू िछ�ताङ्ग घरमा नभएको कारण 
अदालतबाट जारी भएको �याद थाहा नभएको भनी 
िनज �ितवादीले को�रयन भाषा िस�न धरान बसेको 
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भनी अ�य�ाव�थाको िजिकर िलए पिन सोलाई 
पिु� ह�ने कुनै िव�सनीय �माण पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । को�रयन भाषा िस�न घर बािहर धरान 
इि��ट�यटु भना� भएको भए सो कुरा �मािणत गन� 
�माण बयान ह�दँाकै अव�थामा पेस गरी िजिकर 
िलनपुन�मा सो गन� सकेको नदेिखने । 

पनुरावेदकले आ�नो बयानमा िमलन 
िवशुंखेको बबुा िभमबहादरु िवशुंखेसगँ मेरो घरमा जाडँ 
खाएर आएको बेला सामा�य झगडा भएको कुरालाई 
िलएर िमलन िवशुखेंले झगडा गन� खोजेको र सोही 
�रसइवीका कारण मलाई यो गाजँा म�ुामा फसाएको 
हो भनी लेखाए पिन सामा�य झगडाको िवषयमा िमलन 
िवशुंखेले यी �ितवादीलाई लाग ु  औषध म�ुामा पोल 
गनु�पन� कारण दिेखदँैन । बस चेक जाचँ गदा� समाितएका 
बसका सहचालक �ितवादी िमलन िवशुखेंले मौकामा 
कागज गदा� बरामद भएका दईुवटै जे�ा झोलाको गाजँा 
िछ�ताङ्गका मैले िचनेको स�तोष राईले �याई यो 
झोलामा सामान छ, सामान ितमीलाई थाहा नै छ, 
प�चक�या �टेसनबाट तेिलया काइली भ�ने मिहला 
बसमा चढ् िछन्, यो पैसा ५००।- पिन िदन ुभनी दईु वटै 
झोला िडक�मा हािलिदयो, उ� लाग ुऔषध गाजँा िनज 
स�तोष राईकै हो भनी िकटानीका साथ झोला बसमा 
राखेको र बस िहडँाउदँास�मको कुरा उ�लेख गरकेो र 
सोही मौकाको कागजलाई समथ�न ह�ने गरी अदालतमा 
समेत बयान गरकेो देिखने । 

पनुरावेदक �ितवादीउपर सह�ितवादीको 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा भएको िकटानी 
बयान, यी �ितवादी वारदात भएदेिख नै गाउघँरबाट 
फरार रहेको अव�था, िनज पनुरावेदकले बयान गदा� 
आफू धरानमा भाषा िस�न इि��ट�यटुमा रहेको 
भनी भने पिन यसलाई पिु� गन� आधार �माण 
पेस गन� नसकेको ि�थित र सह�ितवादी िमलन 
िवशुंखेले �रसइवीका कारण आफूलाई फसाएको 
भने पिन फसाउनपुन� यिु�य�ु कारण खलुाउन 

नसकेकोसमेतका आधार �माणबाट यी �ितवादीलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत धनकुटाबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने । 

 तसथ�, मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणह�बाट समेत �ितवादी स�तोष राईलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख�ड (क) को कसरुमा 
ऐजन ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) को ख�ड (घ) 
को देहाय (५) बमोिजम तीन वष� कैद र �. ितस हजार 
ज�रवाना ह�ने गरी स�ु धनकुटा िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट 
िमित २०७३।५।२० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ई�री�साद भ�डारी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७३ साल काित�क २३ गते रोज ५ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७०-WO-००१०, परमादेश, गणेश झा िव. 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात �यव�था म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

नीितगत तवरबाट कुनै काय�को स�ुआत 
गनु�पदा�  पिहले उपय�ु पूवा�धारको स�ुवात नीित जारी 
गदा�कै अव�थामा ग�रनपुन� ह��छ । उपय�ु िनद�िशका 
जारी गरी िमित २०७०।१।१ बाट काया��वयन गदा�कै 
अव�थामा पूवा�धार तयार गरी स�ुवात गनु�पन�मा 
िढलाई ह�न गई नाग�रक सेवाबाट बि�चत ह�न पगेुको 
देिखयो । यसतफ�  सरकार नीित िनद�शन काया��वयन 
गन� िनकाय सजग र चनाखो रिहरहनपुन� िवषयमा 
�यान प�ुन ुआव�यक ह��छ । िव�ान् सह�यायािधव�ाले 
बहसको �ममा सवारी चालक अनमुितप� िवतरणका 
लािग स�चालन गन� �योगा�मक परी�ालाई �यवि�थत 
गन� िनद�िशका, २०६९ सालमा जारी भएको 
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मापद�डबमोिजम हाल सवारी चालक अनमुितप� 
िवतरण गन� काय� भइरहेको भनी उ�लेख गनु�  भएबाट 
सवारी चालक अनमुितप� िवतरणका लािग स�चालन 
गन� �योगा�मक परी�ालाई �यवि�थत गन� िनद�िशका, 
२०६९ िनद�िशकाबमोिजमको पूवा�धार तयार गरी हाल 
सवारी चालक अनमुितप� िवतरण भइरहेको मा�नपुन� 
देिखन आउने ।

कानून र िनयमले तोकेको मापद�डलाई 
लाग ुगनु�पन� रा�य सयं��को काय� ह�ने र सोको पालना 
गनु�पन� दािय�व नाग�रकको ह�ने ह�दँा कानूनले तोकेको 
माद�डबमोिजम सवारी चालक अनमुितप� िदने िलने 
�ि�याको �यव�थापन गन� काय� कानूनमा �यव�था 
भएबमोिजम नै ह�ने ह�दँा �रट िनवेदकलगायतले 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरपेिछ सवारी चालक 
अनमुितप� �ा� गन� स�ने नै दिेखयो । सवारी चालक 
अनमुितप� �दान गन� काय� कानूनले नरोकेको 
अव�थामा कानूनी �ि�या पूरा गरी सवारी चालक 
अनमुित प� िलन स�ने नै ह�दँा कानूनमा भइरहेको 
�यव�था काया��वयन गनु�  भनी परमादशे जारी 
ग�ररहनपुन� दिेखन आएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�री�साद भ�डारी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७४ साल काित�क २० गते रोज २ शभुम् ।

९
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-१७०७, उ��ेषण 
/ परमादेश, अचले�वर द� �े�समेत िव. स�ंथान 
सम�वय महाशाखा, अथ� म��ालय िसंहदरबारसमेत

नेपाल औषधी िलिमटेडको कम�चारी सेवा 
सत� िनयमावली, २०५४ को िनयम ८४ को संशोिधत 
�यव�थाले सामूिहक सावािधक जीवन िवमाङ्क 
रकम�ित कम�चारीको स�ु तलबको ५(पाचँ) वष� 
बराबरको ह�ने �यव�था गरकेोमा सो �यव�था स�चालक 

सिमितको िन.नं.२३७२ िमित २०६९।१२।१८ मा 
िनण�य भई लाग ुभएको दिेखने ।

िनवेदकह� िवप�ी नेपाल  औषधी िलिमटेडमा 
िविभ�न पदमा काय�रत रही िमित २०६७/५/९ देिख 
िमित २०६९/४/३ स�म अलगअलग िमितमा अवकाश 
भएको त�यमा िववाद छैन । िनज िनवेदकह�ले 
अवकाश िलदँा त�काल बहाल रहेको कम�चारी सेवा सत� 
िनयमावली र नेपाल औषधी िलिमटेडको स�चालक 
सिमितको िमित २०६४।४।३२ को बैठक नं.५६४ 
िन.नं.२१३५ बमोिजमको सिुवधा �.५००००।- िलई 
अवकाश भएकोले सेवा िनव�ृ ह�दँा बहाल रहेको कानूनी 
�यव�थाबमोिजमको सिुवधा नपाएको भने नदेिखने । 

व�ततु: कम�चारीले अवकाश �ा� ह�दँा बहाल 
रहेको कानूनी �यव�थाबमोिजमको सिुवधा नपाएको 
भ�ने नदिेखएको र त�कालको कानून �यव�थाबमोिजम 
सावािधक जीवन बीमाबापतको पाउने रकम �. ५० 
हजार सिुवधा िलइसकेप�ात् आफू बहाल रहदँा कुनै 
��ताव पेस भएकै भरमा कानून लाग ुह�ने िमितअगावै 
सशंोिधत �यव�थाबमोिजमको रकम पाउने भनी 
दाबी गनु�  िविधस�मत ह�दँैन । �वीकृत ��तावले िमित 
२०६९/१२/१८ मा स�चालक सिमितको बैठकले 
िनण�य गरी िनयमावली संशोधन गरपे�चात् नै मतु�  �प 
�हण गरकेो र सो सिुवधा बहालवाला कम�चारीह�को 
हकस�म लाग ु ह�ने दिेखएकोले अवकाश �ा� 
कम�चारीह�को हकमा समान �पमा लाग ु ह�ने 
देिखएन ।

तसथ�, िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने अव�थाको िव�मानता रहे भएको नपाइदँा 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठहराई पनुरावेदन अदालत 
पाटनले िमित २०७२।१२।३ मा गरकेो फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी 
इित सवंत् २०७४ साल काित�क २६ गते रोज १ शभुम् ।
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१०
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-०२२९, उ��ेषण 
/ परमादेश, बाबुकाजी महज�न िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

गठुीको घर ज�गा भए कुनै िकिसमले रकैर 
वा सरकारी भई दता� ह�न ु िन�य नै गठुी �थापनाको 
उ�े�यको �ितकूल काय� हो । तर ��ततु म�ुामा 
दाबीको ज�गा गठुी नै भएकोमा िववाद दिेख�छ । 
एकातफ�  िववािदत ज�गाको �कृित (िनजी गठुी र 
सरकारी) मै िववाद रहेको र हक भोग �वािम�वकता� 
को हो भ�ने स�ब�धमा पिन िववाद रहेपिछ सोको 
िनराकरण सािबक दता� ितरो ज�ता �माणले िनि�त 
गन� ह�दा �य�तो �माण बझुी यिकन गनु�पन� �� समावेश 
भएको म�ुा साधारण �े�ािधकारको िवषय ह�ने ।

सनुवुाइको मौका निदएको भनी िनवेदकले 
��ततु म�ुामा �� उठाएको भए पिन यी दाबीकता� 
नेपाल सरकारले दता� गदा�को अव�थामा अिभलेखीकृत 
ज�गाधनी भ�ने नदेिखएपिछ �ितवादी कायम तथा 
सूचना स��ेषण नभएको भ�ने उठाइएको �� मनािसब 
देिखदँैन । सािबक दता� ितरो छ भ�ने आधारमा हाल 
आएर ज�गाधनी दाबी गन� तर साधारण �े�ािधकारबाट 
वैकि�पक �पमा कानूनी उपचार नखोजी �रट 
�े�ािधकारमा �वेश गरकेो देिखने ।

म�ुाको �कृित तथा कानूनी �यव�थाबाट छुट 
ज�गा दता�, दता� बदर हक कायम वा गठुी कायम, िनण�य 
बदर ज�ता �माण बझुी िन�पण ह�नपुन� िववादमा 
साधारण �े�ािधकारबाटै समाधान ह�ने िवषयमा 
असाधारण �े�ािधकार �हण गरी ह�त�ेप गनु�  कानून 
र �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने ।

िनवेदन दाबीको ज�गा िमित २०५०/८/९ 
मा त�कालीन �ी ५ को सरकारको नाममा दता� गन� 
गरी िनण�य भएको दिेखएकोमा स�बि�धत िनण�य 
िमिसलको अभावमा सािबक दता� �माणको समेतको 

के कुन आधारमा िनण�य भएको भ�ने ख�ुन आएन । 
िनवेदन दाबीको िक.नं. १६० को ज�गा त�कालीन 
�ी ५ को सरकारको नाममा दता� गन� गरी भएको उ� 
िमित २०५०।८।९ को िनण�य बदर गठुी कायम ज�ता 
म�ुा दता� गरी साधारण �े�ािधकारबाटै वैकि�पक 
�पमा उपचार �ा� गन� स�ने नै देिखएकोले िनवेदकले 
स�बि�धत िनकायमा कानूनबमोिजम कारबाही 
चलाएको अव�थामा ठहरअेनसुार ह�ने नै देिखने ।

व�ततु: दाबीको िक.नं.१६० को ज�गा नेपाल 
सरकारको नाउमँा दता� भएको िनण�यउपर भनेबमोिजम 
िनण�य बदर तथा गठुी कायम ग�रपाउन वैकि�पक 
�पमा िनवेदकले स�बि�धत िनकायमा कानूनबमोिजम 
कारबाही चलाएको अव�थामा ठहरबेमोिजम ह�ने नै 
ह�दँा िनवेदकको िनवेदन मागअन�ुपको आदशे जारी 
ह�ने दिेखएन भनी �रट खारजे ह�ने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ� िववेिचत आधारमा िनवेदकको �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७२।५।२३ आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७४ साल काित�क २६ गते रोज १ शभुम् ।

११
स.का.म.ु�.�या.�ी गोपाल पराजुली  र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी, ०७१-CR-१६१६, डाँका चोरी, 
ज�लु धोबी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीउपर चोरीको १४(४) नं. बमोिजम 
सजायको मागदाबी िलए पिन ��ततु म�ुाका 
�ितवादीह�ले �याम रोडा उ�ोगमा चौक�दार र 
गोलेराम ह�रजनलाई िनय��णमा िलई हातख�ुा 
बाधँी साथमा भएको मोबाइल फोन र िव�तु् 
�ा�सफम�रिभ�को तामाको तार िनकाली लगेको 
भ�ने जाहेरी र यी �ितवादीले अनसु�धानसम� 
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बयान गदा� आफूसमेत ४ जना भई चोरी गरकेो 
कसरु �वीकार गरी अनसु�धानसम�को बयानमा ३ 
जना निचनेका केटाह�ले मलाई पिन र�सी खवुाई 
मलाई उ�ोगको चौक�दारसगँ राखी िदई चोरकेा मैले 
जाहेरवालासमेतलाई हातख�ुा बाधँेको होइन मैले 
खोली िदएको र चोरी गरी ३ जना केटाले लकुाएको 
सामान देखेको भनी वारदातमा संल�न रहेको त�य 
�वीकार गरकेो अव�थामा केवल अदालतसम�को 
इ�कारी बयानलाई �वयं अनसु�धानसम�को बयान 
र यी �ितवादीले दखेाएको �थानबाट चोरीका सामान 
बरामद भएको जाहेरवालाले यी �ितवादीले चोरी गरकेो 
भनी सनाखत गरकेोसमेतका �माणबाट ख�डन भई 
चोरीको कसरु पिु� भएको देिखने ।

चोरीको महलको ४ नं. ले गरकेो 
�यव�थाअनसुार जबरज�ती चोरीको कसरु गरकेो पिु� 
ह�न आएको देिखदँा सो कसरु गन�लाई चोरीको महलको 
१४(१) नं. ले जबरज�ती चोरी गन�लाई यसै महलको 
१२ नं. बमोिजम ह�ने सजायको डेढो बढाई सजाय 
गनु�पद�छ भ�ने कानूनी �यव�था ह�दँा यी �ितवादीले 
िबगो �.१,५१,२७८।– बराबरको धनमाल जबरज�ती 
चोरी गरकेो ठहरकेाले चोरीको १४ नं. बमोिजम यी 
�ितवादी ज�ल ुधोबीलाई १ मिहना १५ िदन कैद र 
िबगोको डेढो �. २,३७,९५५।– ज�रवाना ठहराई 
र �ितवादीले अदालतसम� राखेको धरौट तारखे 
गजुारी बसेमा जफत भए म�जरु छु भनी अ.ब.ं१२४ नं. 
बमोिजम कागज गरकेा र म�ुामा तारखे छोडी बसेको 
अव�थामा िनजले राखेको धरौट जफत ह�ने कानूनी 
�यव�थाबमोिजम धरौट जफतसमेत गरी भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार �माणबाट यी 
�ितवादीलाई चोरीको महलको ४ नं. को कसरुमा 
ऐजन १४(१) नं. बमोिजम १ मिहना १५ िदन 
कैद िबगोको डेढी �.२३७९५५।– ज�रवाना भइ 
ज�रवानाबापतसमेत कैद ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 

अदालत नेपालग�जबाट िमित २०७१।३।२४ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर : िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७४ साल जेठ २८ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.१

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०७१-CI-०३४४, िनषेधा�ा, 
ठुलीका�छी तामाङनी िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
बबरमहलसमेत

िवगत २२ वष�देिख आ�नो भोगचलनमा 
रहेको घरबासबाट िवप�ीह�ले अनिधकृत�पमा 
हटाउने आशङ्का जनाई िनषेधा�ाको आदेश जारी 
ग�रपाउ ँभनी िनवेदन गरकेो दिेख�छ । तर िनवेिदकाले 
आ�नो भोग चलनमा रहेको भनी दाबी गरकेो 
घरज�गाको भोग र �वािम�व पिु� ह�ने कानूनबमोिजमको 
�माण पेस गरी भोग र �वािम�व �मािणत गन� सकेको 
देिखएन । िनवेदकको �थािपत अिधकार �मािणत 
भएको अव�थामा नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ 
बमोिजम कानूनी उपचार �दान गन� अव�था रह�छ । 
��ततु िववादमा �यस �कारको अव�था देिखदँनै । 
िनवेिदकाले दाबी िलएको िक.नं. २२४ को २५६.०० 
वग�िमटर ज�गा र उ� ज�गामा आफँैले क�ची घर 
िनमा�ण गरी भोगचलन ग�रआएको भनी िवप�ीम�येका 
अनपु �े�ी र पदमा िव�को िलिखत जवाफ बेहोरा 
देिखने ।

अतः िववािदत ज�गामा िनवेिदकाको िनिव�वाद 
हक अिधकार रहेको नदेिखएको, िनवेिदकाको कुनै 
हकमा गैरकानूनी तवरबाट आघात पान� आशङ्काको 
ि�थितसमेत नरहेको ह�दँा मागबमोिजम िनषेधा�ाको 
आदशे जारी गन� निम�ने भनी िनवेदन खारजे ह�ने 
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ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७१।४।१४ को आदेश मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �दीपकुमार उपा�याय
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल पसु ११ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ई�वर�साद खितवडा, ०७३-CI-०३५७, िनषेधा�ा, 
िवर�े� िसंहसमेत िव. श�ुधन यादव

यसमा िनवेदन दाबीको पोखरी २०२६ 
सालमा सभ� नापी ह�दँा िज�ला धनषुा, इटहवा� गा.िव.स., 
वडा नं. ५(क), िक.नं. ५५ को �े�फल िबगाहा ०-१३-
१६ ज�गामा रहेको पोखरी भनी नापी भएको र उ� 
नापी ह�दँा िफ�डबकुमा िकसानको महल खाली रहेको 
भ�ने त�य िनवेदन बेहोरा र िवप�ीह�म�येका िवर�े� 
िसंह तथा िव�दे�वर िसंहको िलिखत जवाफ बेहोराबाट 
देिख�छ । २०२६ सालको सभ� नापीका बखत उ� 
पोखरी कसैको नाममा िनजी पोखरीको �पमा नापी 
भएको भ�ने देिखदैँन । उ� पोखरीमा आ�नो िनजी 
हक कायम गराउने उ�े�यले पनुरावेदकह� िवर�े� 
िसंह र िव�दे�वर िसंह राजपतुको तफ� बाट हक कायम 
पोखरी दता�  स�ब�धमा धनषुा िज�ला अदालतमा 
म�ुा चिलरहेको छ भनी िनज पनुरावेदक तफ� का 
िव�ान् अिधव�ाह�ले बहसको िसलिसलामा िजिकर 
िलनभुएको समेत देिखएको छ । सोही म�ुाबाट नै 
िववािदत पोखरीको हक र दता�स�ब�धी ��नको 
िन�पण ह�ने नै देिख�छ । हालस�म िववािदत पोखरीमा 
पनुरावेदकको िनिव�वाद हक �थािपत भएको नदेिखने ।

��ततु म�ुामा पिन दाबीको पोखरीमा 
पनुरावेदक िवर�े� िसंहसमेतको िनिव�वाद हक रहेको 
देिखएन । तसथ� पनुरावेदकको िनिव�वाद हक नरहेको 
हालको अव�थामा दाबीको पोखरीमा पनुरावेदकले 
आ�नो िनजी पोखरीसरहको हक अिधकार �योग गन� 
िम�ने नदिेखने । 

िववािदत पोखरीमा पनुरावेदकको िनिव�वाद 
हक �थािपत रहेको नदेिखएको ह�दँा तथा यसै िवषयमा 
धनषुा िज�ला अदालतमा म�ुा िवचाराधीन रहेको 
भ�ने समेत देिखदँा िववािदत पोखरीमा ह�त�ेप गन�, 
माटो पनु� ज�ता काम नगरी पोखरीलाई यथाि�थितमा 
रा�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
िमित २०७३।१।२८ को आदेश मनािसब नै 
देिखयो । अतः िनवेदन मागबमोिजम िज�ला धनषुा, 
इटहवा� गा.िव.स., वडा नं. ५(क), िक.नं.५५ को 
�े�फल िबगाहा ०-१३-१६ ज�गामा रहेको पोखरीमा 
ह�त�ेप नगनु�, माटो नपनुु�  तथा माटो पनु� काममा 
सहयोग नगनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा िनषेधा�ाको 
आदशे जारी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०७३।१।२८ को आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �दीपकुमार उपा�याय
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल पसु ११ गते रोज ४ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-०९७५, १६३०, ०७३-
RC-००७३, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
कमलेश यादव, िव�म ब�नेत िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. सोमेश सुितहारसमेत

��ततु म�ुामा मतृक िप�टु भ�ने रामएकवाल 
िसंहको म�ृय ुकत��यबाट भएको देिखए तापिन �ितवादी 
िव�म ब�नेतले अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयानमा आफू घटना ह�दँा घटना�थलमा उपि�थत भए 
पिन आफूले मतृकलाई मान� काय�मा संल�न नभएको 
भनी इ�कारी बयान गरकेो, उ� बयानमा िनजले 
�ितवादीह� िववेक पा�डे तथा िनरज का�लेसमेत 
मतृकलाई मान� काय�मा सलं�न िथए भनी पोल गन� 
सकेकोसमेत नदिेखएको, यी ितनैजना �ितवादीह�ले 
अदालतमा बयान गदा� कसरुमा पूण��पले इ�कार रही 
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बयान गरकेो र �ितवादी िनरज का�लेले अदालतमा 
गरकेो इ�कारी बयानलाई िनजका सा�ी खड्गबहादरु 
ब�नेत र �ितवादी िववेक पा�डेले अदालतमा गरकेो 
इ�कारी बयानलाई िनजका सा�ी रामच�� यादवले 
समथ�न ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गरकेो देिख�छ । जाहेरवालाले आ�नो जाहेरीमा र 
�हरीमा कागज गन� ल�मी िसंहसमेतले मौकामा कागज 
गदा� �ितवादीह� िव�म ब�नेत, िनरज का�ले र िववेक 
पा�डेले मतृकलाई यो यसरी कुटिपट गरी मारकेो हो वा 
मान� काय�मा सहयोग गरकेो हो भनी िकटानी पोल गन� 
नसकेको, �हरीमा कागज गन� �यि�ह�ले अदालतमा 
उपि�थत भई आ�नो भनाइलाई प�्ुयाई ं गन� नसकेको 
र �ितवादीम�ये िव�म ब�नेतले रड, िववेक पा�डेले 
फ�ा र िनरज का�लेले खकुुरी िलई घटना�थलमा 
गएको भनी जाहेरवालाले जाहेरीमा लेखाएकोमा उ� 
दशी सामान बरामद भएको नदेिखएको, जाहेरवालाले 
बकप� गदा� वारदात घटना राित भएकोले को-कसले 
मतृकलाई कुटिपट गरकेा ह�न् िच�न नसकेको भनी 
बकप� ग�रिदएको देिखदँा �ितवादीह� िवर�े� 
ब�नेत, िववेक पा�डे र िनरज का�लेसमेत मतृकलाई 
मान� काय�मा सलं�न िथए भ�ने िमिसल संल�न �माण 
कागजबाट पिु� ह�न सकेको नपाइने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
"फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभयु�को कसरु 
�मािणत गन� भार वादी प�को ह�ने छ" भ�ने 
देिख�छ । फौजदारी म�ुामा शकंाको सिुवधा अिभय�ुले 
नै पाउने ह��छ । शंकारिहत तवरबाट कसरु �मािणत 
नभएस�म अिभय�ुलाई कसरुदार ठहर गन� िम�दैन । 
��ततु म�ुामा मतृक िप�टु भ�ने रामएकवाल िसंहको 
म�ृय ु कत��यबाट भएको भ�ने लास जाचँ मचु�ुका र 
शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखई रहेको भए तापिन 
�ितवादीह�समेतको सलं�नतामा मतृकलाई कुटिपट 
गरी मतृकको म�ृय ु भएको हो भ�ने िमिसल संल�न 
कागज �माणह�बाट पिु� नभएस�म �ितवादीह�लाई 

कसरुदार ठहर गरी सजाय गन� कानूनतः िम�ने 
देिखदँनै । अतः �ितवादीह� िब�म ब�नेत, िनरज 
का�ले र िववेक पा�डेले आरोिपत कसरु गरकेा ह�न् 
भनी वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट त�यय�ु �माण 
पेस गरी पिु� गन� सकेको नदिेखदँा �ितवादीह� िव�म 
ब�नेत, िनरज का�ले र िववेक पा�डेलाई आरोिपत 
कसरुमा ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसला िमलेको नदेिखने । 

��यथ� �ितवादी िशवशंकर कण� र कमलेश 
यादवलाई समेत अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा�, यी दवैुजना �ितवादीह�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी देिख�छ भने यी दवुै 
जना �ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा� हामीह� 
उ� िदन घरमै रही हामीह� मतृकलाई मान� काय�मा 
सलं�न नरहेको भनी कसरुमा पूण��पले इ�कार रही 
बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादी िशवशंकर कण�का 
सा�ी ह�रहर साहसमेतले िनजको इ�कारी बयानलाई 
समथ�न ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गरकेो देिख�छ । जाहेरवालाले आ�नो जाहेरीमा 
यी �ितवादीह�को नाम उ�लेख गन� सकेकोसमेत 
देिखदँनै भने जाहेरवालालगायतका �हरीमा कागज गन� 
�यि�ह�ले यी �ितवादीह�समेत यसरी मतृकलाई 
मान� काय�मा संल�न िथए भनी लेखाउन सकेको 
देिखदँनै । �हरीमा कागज गन� �यि�ह� अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरी आ�नो भनाइह�लाई 
प�्ुयाई ं गन� सकेकोसमेत पाइदँनै । �ितवादी िव�म 
ब�नेतले अिधकार �ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
यी �ितवादीह�समेत मतृकलाई मान� काय�मा सलं�न 
िथए भनी पोल गरकेोसमेत देिखदैँन । साथै जाहेरवाला 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा�समेत यी 
�ितवादीह�समेत मतृकलाई मान� काय�मा संल�न िथए 
भनी बकप� गन� सकेकोसमेत नदेिखने । 
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फौजदारी म�ुामा शंकाको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउने र अिभय�ुको कसरु �मािणत 
गन� भार वादी प�को ह�ने ह�दँा ��ततु म�ुामा यी 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेा ह�न् भनी वादी 
नेपाल सरकारका तफ� बाट त�यय�ु �माण पेस गरी 
पिु� गन� सकेको नदेिखदँा �ितवादीह�म�ये कमलेश 
यादव र िशवशंकर कण�लाई अिभयोग माग दाबीबाट 
सफाइ िदने ठहराई स�ु स�री िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
फैसला िमलेकै देिखदँा यी �ितवादीह�समेतलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

�ितवादीह� सोमेश सिुतहार र मनोजकुमार 
यादवको स�ब�धमा िवचार गदा�, यी �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजायको मागदाबी 
िलई अिभयोगप� दायर भएको देिख�छ । यी दवुै 
जना �ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा�  कसरुमा 
पूण��पले इ�कार रही बयान गरकेो देिखए तापिन 
जाहेरवालाले आ�नो जाहेरीमा आ�नो छोरा मतृक िप�टु 
भ�ने रामएकवाल िसंहलाई सोमेश सिुतहारसमेतका 
�यि�ह� आई सोमेश सिुतहारले बोक� �याएको 
ब�चरोले टाउकोमा �हार गदा� सोही चोटको कारणले 
िनजको म�ृय ुभएको हो भनी िकटान गरी पोल गरकेो 
देिख�छ भने �ितवादी िव�म ब�नेतले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानमा अ�जली झाको साइकल 
चोरी भएको िवषयमा �ितवादी मनोजकुमार यादव र 
मतृक िप�टु भ�ने रामएकवाल िसंहिबच वादिववाद 
भई मनोजकुमार यादवले कहाबँाट ब�चरो �याई उ� 
ब�चरोले िप�टु भ�ने रामएकवाल िसंहलाई टाउकोमा 
�हार गदा� सोही ब�चरोको �हारबाट िनज िप�टु िसंहको 
म�ृय ु भएको हो भनी िकटानी पोल गरकेो देिख�छ । 
�हरीमा कागज गन� मतृकका बिहनी ल�मीकुमारी िसंह 

र आमा सािव�ीदेवी िसंहले मौकामा कागज गदा�  यी 
�ितवादीह�समेतले मतृकको टाउकोमा ब�चरो �हार 
गरी मारकेा ह�न् । उ� घटनामा यी �ितवादीह�समेत 
सलं�न िथए भनी लेखाइिदएको देिख�छ । जाहेरवाला 
ललनिसंले जाहेरी दरखा�तमा तथा �ितवादी िव�म 
ब�नेतले अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा यी 
�ितवादीह�ले मतृकको टाउकोमा ब�चरोले �हार गरी 
िनजको म�ृय ुभएको हो भनी लेखाइिदएको त�यलाई 
मतृकको टाउकोमा ५x१ से.मी.-१, १०x१ से.मी.
को-१ गरी दईुवटा घाउ रहेको भ�ने, मतृकको पो�माट�म 
�रपोट�  तथा मतृकको टाउकोमा ४ इ�च लामो, ३ इ�च 
गिहरो ग�भीर चोट रही सोही चोटको कारण िनजको 
म�ृय ुभएको भ�ने लास जाचँ �कृित मचु�ुकाबाट पिु� 
भइरहेको देिख�छ । जाहेरवालाले अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गदा� आ�नो भनाइलाई प�रवित�न गरी घटना 
राित भएकोले �ितवादीह�लाई िचिनन भनी आ�नो 
भनाइ प�रवत�न गर े तापिन िमिसल संल�न िकटानी 
जाहेरी दरखा�त, �हरीमा कागज गन� �यि�ह�को 
भनाइ, �ितवादी िव�म ब�नेतले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� यी �ितवादीलाई िकटानी पोल गरी 
गरकेो बयान, पो�माट�म �रपोट� , लास जाचँ �कृित 
मचु�ुकासमेतका िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
यी �ितवादीह�ले मतृकलाई टाउकोमा ब�चरोसमेतले 
�हार गरी मारकेो पिु� भइरहेको देिखदँा �ितवादीह� 
सोमेश सिुतहार र मनोजकुमार यादवलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको फैसला 
िमलेकै देिख�छ । िनजह�को हकमा साधकको रोहमा 
पेस भएको देिखदँा साधकसमेत सदर ह�ने ।

अत: िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादीह� िव�म ब�नेत, िनरज का�ले, िववेक 
पा�डे, सोमेस सिुतहार, मनोजकुमार यादव, कमलेश 
यादव र िशवशकंर कण�लाई अिभयोग मागदाबीबाट 
सफाइ िदने ठहर गरकेो स�ु स�री िज�ला अदालतको 
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िमित २०६७।११।१७ िमित २०६७।१२।१६ र 
िमित २०६८।०३।२१ को फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादीह� िव�म ब�नेत, िनरज का�ले र 
िववेक पा�डेलाई �यानस�ब�धी महलको १३(४) 
नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०७२।०२।३२ को 
फैसला िमलेको नदेिखदँा सो हदस�म केही उ�टी 
भई �ितवादीह� िब�म ब�नेत, िनरज का�ले र 
िववेक पा�डेले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहछ�  । �ितवादीह� िशवशकंर कण� र कमलेश 
यादवलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने 
ठहर गरकेो स�ु स�री िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।११।१७ को फैसला सदर गरकेो तथा 
�ितवादीह� सोमेश सिुतहार र मनोजकुमार यादवलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७२।२।३२ को फैसला सो हदस�म िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: अ�णकुमार कोइराला 
क��यटुर: च��शेर राना 
इित संवत् २०७४ साल पषु १७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं२

मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-CI-०१३९, उ��ेषण / परमादशे, 
कृ�ण�साद पौडेल िव. ह�र�साद िस�देलसमेत

मोहीले ज�गा नकमाई ज�गाधनी �वयंले 
कमाएको कारण सोको सूचना भूिम सधुार 
अिधकारीसम� ज�गाधनीले िनवेदनमाफ� त िदएको 
भ�ने दिेख�छ । सो िनवेदनमा भूिम सधुार काया�लयबाट 
मोहीका नाउमँा �याद जारी भई उपि�थत नभएको र 
सा�ी सज�िमनसमेत बझुी िमित २०५३।२।२१ मा 

मोही लगत क�ाको िनण�य भइसकेको भ�ने िलिखत 
जवाफबाट देिख�छ । एकै �थानका २ िक�ा ज�गाम�ये 
िक.नं.२५० को हकमा पनुरावेदकले मोही हकमा 
दाबी गरी िमलाप�माफ� त मोही हकबापत आधा ज�गा 
िलएको भ�ने देिखएको र ��ततु िनवेदनको स�दभ�मा 
िववािदत िक.नं. १२९ को हकमा दाबी िवरोधसमेत 
नगरी �याद नै गजुारी बसेको अव�थामा भूिम सधुार 
काया�लयबाट ऐनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी मोही 
लगत क�ा गरकेो देिख�छ । मोही लगत क�ा गनु�अगािड 
ज�गाधनीको सूचनाको आधारमा सा�ी सज�िमन बझुी 
समयमा नै सूचना नगरकेो कारण देखाई ज�गाधनीलाई 
ऐनको दफा ३२(५) बमोिजम ७५।– ज�रवानासमेत 
गरी सबै �ि�या पूरा गरकेो दिेखयो । उपयु�� त�यको 
िववेचनाबाट यी िनवेदक सफा हात िलई अदालत �वेश 
गरकेो नदिेखने ।

भूिम सधुार काया�लयबाट २०५३।२।३१ 
मा मोहीको लगत क�ा गन� िनण�यप�ात् ज�गाधनी 
ह�र�साद िस�देलले सो िक.नं.१२९ को ज�गा िक�ा 
काट गरी िविभ�न नौ जना �यि�ह�लाई छु�ाछु�ै 
िब�� ग�रसकेको पिन देिख�छ । ज�गा कमाउने मोहीले 
�यसरी िब�� गदा� थाहा जानकारी नै नपाउने भ�ने 
ह�दैँन । सो िब�� उपर �रट िनवेदक यी पनुरावेदकले 
उजरु गरी आ�नो हकको संर�णतफ�  उ�मखु भएको 
पिन दिेखदँैन । िमित २०५३।२।३१ मा भएको 
िनण�यउपर समयमा उपचारको खोजी नगरी अ�यािधक 
िवल�ब गरी १७ वष�पिछ �रट िनवेदन दायर गरकेो 
देिखदँा यसरी िवल�बको िस�ा�तले यी पनुरावेदक �रट 
िनवेदकलाई सहयोग गन� स�ने अव�था नरहेको साथै 
िनवेदक सफा हात िलई अदालत �वेश गरकेो नदेिखदँा 
िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर र यस अदालत ��यथ� 
िझकाउदँा िलएको आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने ।    

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०७१।१।२२ मा भएको आदेश 
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िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अनपुमा प�त
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १० गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं३

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.व.रा र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७१-CR-००६८, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. जयबहादुर मगरसमेत

कत��य �यानज�तो ग�भीर �कृितको 
अपराधमा शंकारिहत तवरबाट अिभयोग दाबी �मािणत 
ह�न नआएको अव�थामा �ितवादीलाई अपराधी घोिषत 
गरी सजाय गनु�  �याय र कानूनसङ्गत नह�ने भनी �ी 
सव��च अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
आधारमा ��ततु वारदातमा यी �ितवादीह�लाई दोषी 
ठहर गरी सजाय गनु�  उपय�ु ह�ने नदेिखने । 

लास जाचँ �कृित मचु�ुकाले मतृ शरीरमा 
एउटा मा� गिहरो चोट रहेको देखाउछँ । घटना रातको 
समयमा भएको र जाहेरवालालगायत मौकामा कागज 
गरी िववरण लेखाइिदने कोही पिन �यि� घटनाका 
��य�दश� नभई �ितवादीह�को मौकाको बयानबाटै 
घटना िववरण ख�ुन आएको भ�ने देिख�छ । घटना मेरो 
काय�बाट भएको हो भनी म�ुय अिभय�ु �ितवादी �वीण 
राई कसरुमा सािबत रहेको अव�था देिख�छ । �ितवादी 
�िवण राईले अनसु�धानमा बयान गदा� मतृकको 
ढाडमा आफूले छुरी हानेको भनेको र अदालतमा बयान 
गदा�समेत मतृकले बोकेको छुरीले मलाई हा�न खो�दा 
िनजको हातबाट खोसेर िनजको पछािड ढाडमा उ� 
छुरीले हानेको हो । मतृकलाई मान�मा अ� कसैको हात 
छैन भनी सह-�ितवादीह�लाई उ�मिु� िदई आफू 
ए�लैले मतृकलाई छुरी हानेको भनी सािबत भई बयान 
गरकेो देिख�छ । यसका अित�र� सह-�ितवादीह�ले 

समेत �िवण राईले उ� वारदात घटाएको हो भनी 
�िवण राईलाई पोल गरी बयान गरकेो देिखनकुा साथै 
घटना िववरण कागज गन� तथा व�तिु�थित मचु�ुका 
मािनसले समेत मतृकको भनाइलाई उ�तृ गद� �िवण 
राईले मतृकलाई छुरी हानी वारदात घटाएको हो भनी 
लेखाइिदएको देिखदँा �ितवादीह� जयबहादरु मगर, 
िनरबहादरु मगरको छोरा भीमबहादरु मगर, दीपक मगर 
र िमलन राईउपरको अिभयोग मागदाबी पिु� ह�न स�ने 
नदिेखदँा यी �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� देिखएन । तसथ� 
सो हदस�म पनुरावेदन अदालत धनकुटाको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।

जाहेरवालाले अदालतमा बकप� गदा� 
गाउकँो दाइह�ले भनेका आधारमा जाहेरी िदएको 
हो भनेको ह�दँा जाहेरवाला ��य�दश� भएको 
देिखदँनै । व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस किवराज 
राई, जयमान राईले उ� वारदातमा कोिपला राई र 
मानबहादरुको छोरा भीमबहादरु मगरको संल�नता 
िथएन भनी देखाउनकुा साथै जसबहादरु राईले उ� 
वारदातमा मिहला र मानबहादरुको छोरा भीमबहादरु 
मगरको संल�नता नरहेको कुरा लेखाइिदएका छन् । 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस जयमान राई, गोपाल 
राईसमेतका �यि�ह�ले अदालतका बकप� गदा� 
�ितवादी �िवण राईले मतृकलाई छुरी हानेका र अ�य 
�ितवादीह�को उ� वारदातमा संल�नता छैन भनी 
देखाइिदएको देिख�छ । मौकामा कागज गन� यमबहादरु 
राई, हसन राई, गोपालमान राई र टेकबहादरु राईले 
मतृक जयकुमार राईलाई मान� काय�मा मानबहादरुको 
छोरा भीमबहादरु र कोिपला राईको संल�नता छैन 
भनी कागज ग�रिदएकोसमेतका िमिसल सलं�न 
जाहेरी दरखा�त, घटना िववरण कागज गन� �यि�ह� 
लगायतका �माणह�बाट यी �ितवादी कोिपला राई र 
मानबहादरुको छोरा भीमबहादरु मगरउपरको अिभयोग 
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मागदाबी शंकारिहत तवरबाट पिु� ह�न सकेको 
देिखएन । तसथ�, स�ु भोजपरु िज�ला अदालतले 
िनज �ितवादी कोिपला राई र मानबहादरुको छोरा 
भीमबहादरु मगरलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
िदने ठहर गरकेो फैसलालाई पनुरावेदन अदालत 
धनकुटाले सदर गरकेो फैसला अ�यथा नदेिखदँा सदर 
ह�ने । 

�ितवादी �वीण राईको पनुरावेदन िजिकरतफ�  
हेदा�, यी �ितवादीले िमित २०६८/०२/१६ गतेको 
िदन िदउसँो च�डी बजारमा अभ� र िथचोिमचोय�ु 
�यवहार गरी व�ृ, बालक, मिहला र कमजोर �यि�लाई 
द:ुख िदएको अव�थामा देिखएका मतृकलाई रातको 
समयमा बोलाई �याई छुरी �हार गरी मारकेो भ�ने 
िमिसल सलं�न �माणबाट देिखयो । सो त�यलाई 
�ितवादी �वयंले �वीकार गरी घटनाको पूण� िज�मेवारी 
िलई आ�नै �हारबाट नै मतृकको म�ृय ुभएको कुरालाई 
�वीकार गरेको पाइयो । यस अव�थामा अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम �यानस�ब�धीको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
फैसला सदर ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदेिखदँा सो फैसला सदर 
ह�ने ।

िमिसल संल�न �माण र प�रि�थितअनसुार 
आ�मिनय��णको अव�थामा नरहने क�चा उमेर 
अव�थाका यी �ितवादीले अभ� �यवहारलाई 
सधुान� �यास �व�प चालेको कदमबाट सही 
प�रणाम निनि�कई �यान मन� गएको प�रि�थितमा 
कानूनबमोिजम नै सजाय गदा� चक� पन� जाने एव ं
कानूनको म�सद पूरा ह�न नस�ने देिखयो । कानूनको 
उ�े�य दरुासयय�ु �यवहारबाट घट्न स�ने घटनालाई 
िन��सािहत गनु�  नै ह��छ । तर ��ततु वारदातमा 
�ितवादीले नरा�ो �यवहारलाई कम गन� मनसायले 
काय� गदा� प�रणाम नकरा�मक आएको देिख�छ । यस 
अव�थामा सदिववेक (good conscience) �योग 

ह�नपुन� देिखयो । तसथ� यी �ितवादी �िवण राईलाई 
�यानस�ब�धीको १३(१)नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहर े तापिन कानूनबमोिजम नै सजाय 
गदा� चक� पन� देिखएको ह�दँा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
१५ वष� मा� कैद सजाय ह�ने ठहर गनु�  उपय�ु ह�ने ।

अत: िववेिचत आधार, कारणबाट 
�ितवादीह� कोिपला राई, मानबहादरुको छोरा 
भीमबहादरु मगर, जयबहादरु मगर, िनरबहादरुको छोरा 
भीमबहादरु मगर, दीपक मगर र िमलन राईसमेत ६ 
जनालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ ह�ने र �ितवादी 
�वीण राईलाई �यानस�ब�धीको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादी �िवण राईको हकमा कानूनबमोिजम 
नै सजाय गदा� चक� पन� देिखएको ह�दँा अ.बं.१८८ 
नं. बमोिजम १५ वष� मा� कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । 
अ�य �ितवादीह�को हकमा पनुरावेदन अदालत 
धनकुटाबाट भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७३ साल काि�क ३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� श�शेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-WO-०२४५, उ��ेषण 
/ परमादेश, भाजु लामासमेत िव. काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहलसमेत

िनवेदकह�म�ये ज�ुफलामा वादी र 
िनवेदकम�यकै भाज ुलामासमेत �ितवादी भएको िमित 
२०६६ सालको दे.नं. ५७६८ को अपतुाली अंश 
हक कायम दता� चलन म�ुाको िमित २०६६।७।८ मा 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको िमलाप�को 
न�कल संल�न गरी पेस गनु�  भएको देिख�छ । 
जालसाजपूण� तवरबाट भएको ठहर भई िमलाप� 
बदर भइसकेको छ । सो िमलाप�को न�कल पेस 
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गन� यी िनवेदकले सो िमलाप� गन� काठमाड� िज�ला 
अदालतमा पेस गरकेो संय�ु दरखा�त भने पेस नगरी 
त�य लकुाएको पिन देिखन आउछँ । काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।१०।११ मा फैसला भएको 
संवत् २०६९ सालको द.ुफौ.नं. ०३९९१ िन.नं. 
०२२३ को िकत� जालसाजी म�ुाको िमिसलमा यी 
िनवेदकम�येका ज�ुफा लामा वादी �ितवादीमा 
िनवेदकम�येकै भाज ु लामा र िवप�ी ठूली तामाङ, 
का�छी तामाङसमेतको तफ� बाट िमलाप�को लािग 
पेस भएको संय�ु दरखा�त प� सही गन� अिधव�ा 
िवटु के.सी. �.प.नं. ५७३६ लेिखएको देिखएकोमा 
िनज अिधव�ा िवटु के.सी. ले �य�तो कुनै िलिखत 
नलेखेको, आ�नो नाम र �माणप� नं. लेखी कसैले 
िकत� ह�ता�र सही गरकेो र िलखतको िमितमा आफू 
अमे�रकामा रहेको भनी नेपाल कानून �यवसायी 
प�रषद ्मा िनवेदन िदएको �ितिलिपसमेत िमिसल 
संल�न देिख�छ । िमलाप�को �ितिलिप पेस गन� 
यी िनवेदकह�ले िववािदत सो संय�ु दरखा�तको 
�ितिलिप लकुाई अदालतलाई �म िसज�ना गन� �य�न 
गन� यी िनवेदकह� सफा हात िलई अदालत �वेश 
गरकेो पिन पाइदँनै । यसरी अदालती �ि�यामा �िुट 
देखाई वा अदालतलाई �ममा पारी आ�नो �वाथ� 
िस� गन� �य�न गन�का िवषयमा अदालतले उदारता 
देखाउनपुन� अव�था नरहने । 

सूचनाको िस�ा�तले सूचना इ�कार गन� वा 
सूचना पाएर पिन नपाएको अिभनय गन� वा पाउन 
स�ने अव�थातफ�  सचेत नह�ने वा �याय स�पादनमा 
िनयतवश िढलाई गन� �य�न गन�को स�तिु�लाई सदवै 
स�बोधन गन� स�ने ह�दँैन । सूचना स��ेषण गन� कत��य 
भएको िनकायले सूचनाको �वाह गरी सूचना थाहा 
पाउनपुन� �यि�स�म इमानदारीपूव�क प�ुयाउन कोिसस 
भने गरकेो ह�नपुन� । अ�यथा अ.बं. ११० नं. को 
�याद तामेली वा म�ुाको कारबाहीमा सूचना प�ुयाउने 
काय� अ�य�त �ढीगत याि��क �ि�या मा�ै ह�न 

प�ुदछ । यसरी हेरेमा िनवेदकले िनजउपर परकेो म�ुाको 
स�ब�धमा जानकारी रहेको देिखने आिधका�रक �पमा 
अ.बं. ११० नं. को �ि�या अपनाई �याद तामेल गरकेो 
देिखए पिन सो सबै त�यलाई इ�कार गरी मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको ११० को दहेाय ५ बमोिजम 
तथा फैसला भइसकेको अव�थामा समेत अदालती 
ब�दोब�तको २०८ नं. बमोिजमको �ि�या नअपनाई 
म�ुामा अनिुचत िवल�ब वा आ�नो िवप�ीलाई झ�झट 
खडा गन� उ�े�यले �रट �े�बाट �याद बदरको �ि�या 
अि�तयार गरकेो देिखने ।

तसथ�, िनवेदकले उठाएको दािखल 
खारजे दता� बदर म�ुाको बारमेा �रट �े�बाट �वेश 
गरी साधारण अिधकार�े�बाट सिुनने िनवेदन वा 
पनुरावेदन सनेुको ज�तो गरी �रट �े�ािधकारअ�तग�त 
�माण ब�ुन ु र �माणको मू�याङ्कन गनु�  उिचत 
र �रटस�ब�धी अवधारणाको अनकूुल ह�ने 
देिखदँनै । साथै दािखल खारजे दता� बदर म�ुाको 
लगाउमा रहेको िकत� जालसाजी म�ुामा यी िनवेदकह� 
साथै �ितवादी रहेका अिधव�ा प�ुय�साद गौतमले 
दायर गनु�  भएको ०७०-WO-०१८९ उ��ेषणय�ु 
परमादेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन आजै यस 
इजलासबाट खारजे भएकोसमेत अव�था छ । अतः 
िनवेदकका नाउमँा उि�लिखत रीतपूव�क तामेल भएको 
�यादलाई गैरकानूनी भ�न निम�ने तथा िनवेदकह� 
सफाहात िलएर अदालतसम� उपि�थत भएको 
अव�थासमेत नदिेखएको ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम 
आदशे जारी ह�ने अव�था देिखएन, ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल असोज २२ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७०-WO-०२४४, 

०१८९, ०२४६, उ��ेषण / परमादेश, भाज ु
लामासमेत िव. काठमाड� िज�ला अदालत, 
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बबरमहलसमेत भएको म�ुाको आदेश यसै 
�कृितको रहेको ।

इजलास न.ं४

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-CI-०१४२, 
हालैको बकसप� िलखत बदर, बाबुकाजी थापा िव. 
शैले��कुमार थापासमेत

हा�ोसमेत अंश हक ला�ने ल.प.ुिज. सैब ु
गा.िव.स. वडा नं. ८(क) िक.नं.१३३को २-०-२-
० र ऐ.ऐ. िक.नं.१३५ को ०-१४-१-० ज�गा हामी 
मूल अिंशयारह�िबच नै अंश ब�डा गन� बाकँ� रहेको 
अव�थामा हा�ो िपता बलबहादरु थापाले संरि�का 
अ�सरा थापा भई नाबालक नाित अ�जन थापालाई 
र.नं.६५१(ख) िमित  २०६२।१०।६ बाट हालैको 
बकसप� िलखत ग�रिदएकोले उ� िलखत बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने  वादी बाबकुाजी थापाको िफराद दाबी 
तथा िवप�ीह�ले दाबी गरकेो िक.नं. १३३ र १३५ 
को ज�गा मािथ�लो प�ुताका पूव�जह�बाट सरी आएको 
पैतकृ गो�वारा ज�गा नभई म �ितवादी बलबहादरु 
थापाले आ�नो पालामा आज�न गरकेो आफूखसुी 
गन� पाइने ज�गा भएकोले िवप�ीको हक ला�ने ज�गा 
होइन भ�ने �ितउ�र िजिकर रहेको ��ततु म�ुामा 
वादीम�येका िचिनयाकाजी थापाले वादी दाबी छाडी 
िमलाप� गरकेो देिखने । 

यसमा िपता बलबहादरु थापा १, जेठो छोरा 
पनुरावेदक बाब ुकाजी थापा १, मािहलो छोरा िचिनया 
काजी थापा १, र का�छो शैले��कुमार थापासमेत 
ज�मा ४ अंिशयारिबच अंश ब�डा नभई एकासगोलमा 
रहेको अव�थामा िववािदत िक.नं.का ज�गा हालैदेिखको 
बकसप� ग�रिदएको दिेख�छ । 

मलुकु� ऐन, अंशब�डा महलको १८ नं. 

बमोिजम आ�नो �ान, िसप वा �यासबाट िनजी 
आज�न गरकेो, कसैबाट िनजी तवरले दान बकस 
पाएको, कसैको अपतुाली परकेो वा �ी अशं धनको 
महलको ५ नं. बमोिजम पाएको स�पि� िनजी 
ठहरी आफूखसु गन� पाउने कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । िनजी ठहन� अव�थाबाहेक अ�मा �यसरी 
बकसप� ग�रिदन निम�ने ।

मलुकु� ऐन, अंश ब�डाको १९ को देहाय 
२मा “......मन परकेा केही �वा�नी छोरा छोरीलाई 
मा� बकससमेत केही बेहोरा ग�रिदन ह�दैँन सबै 
�वा�नी छोरा छोरीलाई ऐनले पाउने भागबमोिजम 
िदएको भए मा� सदर ह��छ” भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । ��यथ� शैले��को छोरा िनजको नाित 
अ�जन कुमारलाई मा� स�पि� ह�ता�तरण गरकेो 
अव�थाले आफू जीिवत छँदा सबै अंिशयारह�लाई 
समान �यवहार नगरी मन परकेा छोरा नाितलाई मा� 
बकसप� ग�रिदएको देिखने ।

बलबहादरुले िलखत ग�रिदएको िववािदत 
िलखतमा उि�लिखत स�पि� िनजले आफूखशु 
गन� पाउने नभई सगोलको सबै अंिशयारह�को 
अंशहकको स�पि�लाई बकसप� गदा� पनुरावेदक 
बाब ु काजीसमेतलाई सा�ी रा�नपुन� वा िनजको 
म�जरुी िलनपुन�मा नराखी उ� बकसप�को िलखतमा 
नाित अ�जन कुमारको आमा का�छी बहुारी अ�सरा 
थापालाई मा� सा�ी राखेको दिेखदँा उ� िलखत 
�वाभािवक �पमा तैयार भएको हो भनी िव�वास गन� 
स�ने अव�था नरहने ।

िमित २०६२।१०।६ को सो समयमा 
अ�जनकुमार १५ वष�को नाबालक नै रहेको देिखएकोले 
सोउमेरस�म आइप�ुदा िनज बलबहादरुलाई नाित 
अ�जनले के कित काम गरी सहयोग गरकेो हो ? सो 
कुरा पिु� गराउन सकेको नदेिखदँा उ� िलखत श�ु र 
सफा िनयतबाट गरकेो देिखन आएन । सो ह�दँा िववािदत 
हालैदेिखको बकसप�को िलखत बदर ह�ने नै दिेखने । 
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िववािदत िक.नं.१३३ र १३५ को ज�गा 
हालैको बकसप� ग�रिददाको अव�थामा जीिवत रहेका 
अंिशयारह�मा िपता बल बहादरु थापा, जेठो छोरा यी 
पनुरावेदक बाब ु काजी थापा, मािहलो छोरा िचिनया 
काजी थापा, र का�छो शैले��कुमार थापासमेत ज�मा 
४ अंिशयार सगोलमा रहेको दिेख�छ । मलुकु� ऐन, अशं 
ब�डाको १ नं.ले िजयिजयैको अंश भाग ला�ने �यव�था 
गरकेोले उ� बकसप�को िलखतमा सगंोलमा रहेका 
जीिवत अंिशयार ४ भएकोले सोही ४ अंशभाग ला�ने 
देिखयो । यस ि�थितमा िनज बलबहादरु थापाको ४ 
भागको १ भाग अंशहक रहने भएकोले यी पनुरावेदकको 
सो ४ भागम�ये १ भागस�म अंश सि�निहत रहेको 
देिखन आयो । सो अथ�मा यी पनुरावेदक बाब ुकाजीका 
हकको ४ भागको १ भागमा� िलखत बदर ह�ने देिखने ।

तसथ� उपयु�� आधार, कारण र �माणबाट 
िमित २०६२।१०।६ मा पा�रत र.नं.६५१(ख) को 
हालैको बकसप�को िलखत ३ भागको १ भाग बदर ह�ने 
ठहराएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको फैसला 
केही उ�टी गरी उ� िलखत ४ भागको १ भाग बदर 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६७।१२।१० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िच�तामिण शमा�
इित सवंत् २०७५ साल फा�गणु १३ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६८-CR-०५६५, लागु औषध 
�ुिपनफ�न, नेपाल सरकार िव. भोलािसहं पुन

वजृिकशोर�साद साहको साथबाट लाग ु
औषध �िुपनफ�न थान-४२, डाइजेपाम थान-३०, 
मोबाइल सेट थान-१ तथा नगद �.६,०००।- बरामद 
भएको भ�ने खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका रहेको 
देिख�छ । भोलािसंह पनुसगँको स�लाहअनसुार 
लाग ुऔषध िलएर आउदँा �हरीले प�ाउ गरकेा ह�न्  

भनी �ितवादी बजृिकशोरले पोल गरकेो आधारमा 
भोलािसंहलाई समेत �ितवादी बनाइएको देिख�छ । 
सह�ितवादी बजृिकशोरले अदालतसम� बयान गदा� 
�ितवादी भोलािसंहको नाम िलएको देिखएन । िनजले 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानमा भएको बेहोरा 
आफूले नभनेको भनी अदालतसम� �य� गरकेो 
देिखने ।

�ितवादी भोलािसहंले अदालतसम� आफूले 
लाग ु औषध सेवनस�म गन� गरकेो �वीकार गरकेो 
पाइ�छ । िनजले लाग ुऔषध िकने बेचेकोमा पूण� इ�कार 
रहेको दिेखयो । �ितवादी भोलािसंहको साथबाट लाग ु
औषध बरामद भएको अव�था दिेखएन । िनजले लाग ु
औषध ओसारपसार गरकेो वा कारोबार गरकेो भ�ने 
सबदु �माण पेस भएको छैन । सह�ितवादीले मौकाको 
बयानमा गरकेो पोल अ�य �माणबाट समिथ�त ह�न 
सकेको देिखएन । यस अव�थामा सह�ितवादीले 
मौकाको बयानमा पोल गरकेो र िनजको पोल त�यतः 
पिु� वादीले नगरकेो अव�थामा अनमुानको आधारमा 
मा� �ितवादीले लाग ुऔषधको कारोबार गरकेो भनी 
सजाय गन� निम�ने ।

अतः पनुरावेदन अदालत पोखराबाट स�ु 
का�क� िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादी वजृिकशोर�साद साहलाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ), (च) 
र (छ) बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको दफा १४(१)
(झ) बमोिजम तजिबजी सजाय कैद वष� दईु तथा 
ज�रवाना �.१,००,०००।-(एक लाख) तथा �ितवादी 
भोलािसंह पनुलाई सोही ऐनको दफा ४ को देहाय 
(छ) को कसरुमा दफा १४(१)(ज) बमोिजम तजिबजी 
सजाय एक मिहना कैद तथा �. १०००।- (एक हजार) 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई िमित २०६८।५।२५ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खानाल
इित संवत् २०७४ साल चै� ६ गते रोज ३ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६८-CR-११२२, िबना 
इजाजत वन पैदावार हटाएको एवं ओसार पसार, भैरव 
काक� िव. नेपाल सरकार

बारा िज�ला डुमरवाना गा.िव.स. वडा नं. 
७ महे��राजमाग�ि�थत वोधवन चोकबाट दि�ण अ.ं 
५०० िमटरिभ�को जगंलबाट ना.२ ख १९५९ नं. को 
�कमा ९०.४६ �य.ुिफटको सालको ९ वटा गोिलया 
काठ लोड गरी राखेको अव�थामा बरामद भएको भ�ने 
बरामदी मचु�ुका तथा पेस भएका �ितवेदनसमेतबाट 
देिखन आएको छ । उ� काठको िबगो साल गोिलया 
काठ �ित �यिुवक िफट �.२५०।- का दरले ९०.४६ 
�यिुवक िफटको �.२२,६१५।- कायम ग�रएको 
िमिसल संल�न िबगो तािलकाबाट दिेख�छ । उ� 
�कको धनी पनुरावेदक �ितवादी भैरव काक� भएको 
भ�ने कुरा िनजले �वीकार गरकैे देिखने ।

 वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ हेदा� "यो 
ऐनबमोिजम सजाय ह�ने कसुर गरकेो ठह�रएमा 
कसुरमा बरामद भएका सबै बोझवाहक, औजार, 
चौपाया र अ�य साधनह� जफत ह�ने छन ्। तर िबगो 
दश हजार �पैयाभँ�दा क�ती मोल पन� वन पैदावर 
लादी �याउने �े�टर, �क, लहरी, मोटर र र अ�य 
सारी साधनको हकमा �य�तो सवारी साधन जफत 
नगरी उ� काय� गन�लाई अ�य दफाले ह�ने सजायमा 
दश हजार �पैयासँ�म थप सजाय ह�ने छ" भ�ने 
�यव�था रहेको पाइने ।

�कमा लोड गरी राखेको अव�थामा बरामद 
भएको काठको मू�य �. १०,०००।- भ�दा बढी नै 
देिखएको छ । यसबाट अवैध काठ लोड (load) गरकेो 
अव�थामा बरामद भएको उ� �क कानूनतः जफत 
ह�ने नै दिेखयो । अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरुमा 
उ� बरामद �क �योग भएकोमा िववाद देिखएन । यस 
अव�थामा अवैध काठ रािखएको �क बरामद भएको 

काठसिहत  जफत गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट �ितवादी भैरव 
काक�को हकमा आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदएको 
स�ु फैसला सदर ह�ने र ना.२ ख.१९५९ को �क 
जफत नगरकेो हदस�म स�ु फैसला केही उ�टी गरी 
बरामदी �क जफत ह�ने ठह�याई िमित २०६७।११।३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : महेश खानाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल चै� ६ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६८-CR-११९६, नकबजनी 
चोरी, �यामकुमार खड्का िव. नेपाल सरकार

रामेछाप िज�ला रामेछाप गा.िव.स. वडा 
नं.९ ि�थत गौरीशकंर उ�च मा�यिमक िव�ालयको 
लेखा शाखाको अिफस कोठाबाट िमित २०६५।२।४ 
गते राित क��यटुरको िस.पी.य.ु ब�स, भो�टेज 
�टे�लाइजर, िव�ाथ� प�रचय प�, नगद रिसदसमेतका 
अं. �.३५,०००।- बराबरको सामानह� चोरी भएको 
भ�ने घटना�थल मचु�ुका तथा गौरीशकंर उ�च 
मा.िव. को प�समेतबाट देिखयो । उ� सामानह� 
चोरी गरी लैजाने �यि�ह�मा �ितवादी �यामकुमार 
खड्कासमेतको पिहचान भई प�ाउ ग�रएको 
भ�ने �.स.िन. नरबहादरु �े�समेतको �ितवेदन 
रहेको पाइयो । िव�ालय �यव�थापन सिमितका 
अ�य� सरु�े�बहादरु ब�नेतसमेतले �यामकुमार 
खड्कासमेतका �ितवादीह�ले िव�ालयको 
सामानह� चोरी गरकेाले कानूनबमोिजम कारबाही 
ह�नपुछ�  भ�नेसमेतको व�तिु�थित मचु�ुका तथा घटना 
िववरण कागज ग�रिदएको देिखने ।

उ� िदन पूव�स�लाहबमोिजम उ�व बोहरा, 
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िवशाल हाय,ु दीपक ब�नेत �कुलमा आई दीपक 
ब�नेतले घरबाट ताला काट्ने �ा�सो िबलेट �याएको, 
उ�व बोहरा र िवशाल हायलुाई मा�छे हेन� बािहर राखी 
�यामकुमार खड्का र दीपक ब�नेत �कुलमा रहेको 
लेखा फाटँमा गई ताला काटी िभ� �वेश गरी नगद 
पैसा खो�दा नगद नभेटेपिछ क��यटुर कोठाको ताला 
फोरी िभ� �वेश गरी क��यटुरको िस.पी.य,ु ि�पकर, 
प�रचयप�समेत चोरी गरकेो र पिछ िदपक ब�नेतमाफ� त 
क��यटुरको िस.पी.य.ु िब�� गरकेो भ�नेसमेतको 
घटना िववरण पनुरावेदक �ितवादी �यामकुमार 
खड्काले अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयान 
कागजसमेतबाट  ख�ुन आएको छ । सोहीबमोिजम 
उ� िदनको घटना�मलाई �ितवादी दीपक ब�नेतले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� ��ततु गद� आफू र 
यी पनुरावेदक �ितवादीले �कुलको लेखा शाखाको 
ढोकाको ताला काटी िभ� पसी क��यटुरलगायतका 
सामान चोरी गरकेो भनी �वीकार गरी यी �ितवादीलाई 
समेत पोल गरकेो देिखयो । िनजले अदालतमा समेत 
आ�नो संल�नतालाई �वीकाद� उ� बेहोरा स�य भएको 
भनी बयान गरकेो दिेखने ।

�ितवादी उ�व बोहरा र िवशाल हायलेु 
पिन आफूह�लाई मा�छे हेन� बािहर राखी �ितवादी 
�यामकुमार खड्कासमेत िभ� पसी सामान चोरी गरी 
�याएको भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
कागज गरकेो पाइयो । िनजह�ले अदालतमा बयान 
गदा� पिन सो त�यलाई अ�यथा हो भनी िजिकर िलन 
सकेको देिखएन । यसरी सह�ितवादीह�ले नै �ितवादी 
�यामकुमार खड्काले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयान कागजको बेहोरालाई समथ�न प�ुने गरी 
बयान कागज गरकेा र अदालतमा समेत आफूह�को 
संल�नतालाई �वीकाद� यी �ितवादी �यामकुमार 
खड्काको भूिमकासमेत ��ट गरी बयान गरकेो ह�दँा 
उ� वारदातमा यी �ितवादीको संल�नता रहेको पिु� 
ह�न आउने ।

पनुरावेदक �ितवादी �यामकुमार खड्काले 
अदालतमा इ�कारी बयान गरकेो र िनजको सा�ीले 
पिन िनजसगैँ बसेको भ�ने बकप� गरकेो भए तापिन 
मौकाको बयान कागजलाई िनजको इ�छा िव�� 
भएको भनी मा�न सिकने आधार कारण ��ततु गन� 
सकेको दिेखएन । अदालतमा इ�कार रहन ु मा� 
िनद�िशताको पया�� आधार ह�न स�दैन । िव�सनीय 
आधार �माणिवना अदालतमा कसरुमा इ�कार रहेको 
भ�ने आधारमा मा� मौकाको बयान बेहोरा खि�डत ह�न 
स�दनै । सह�ितवादीह�ले आफूलाई समेत कसरुमा 
सलं�नता भएको कुरा �वीकार गरी पनुरावेदकलाई 
पोल गनु�पन� अ�य कुनै कारण देिखन आएको छैन । 
�ितवादीह�ले ��ततु गरकेो घटनाको �ङ्ृखला पिन 
पर�परमा िम�दोज�ुदो रहेको पाइने ।

अ�य �ितवादीह�ले पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलाउपर पनुरावेदन नगरी �वीकार 
गरकेो अव�थासमेत देिखन आयो । अनसु�धान 
अिधकारीसम�को सािबती बयान अ�यथा �मािणत 
ह�न नसकेको र सङ्किलत �माण कागजह�बाट 
अिभयोग दाबीबमोिजमको वारदातमा �ितवादीको 
सलं�नता रहेको देिखन, पिु� ह�न आएको अव�थामा 
अदालतमा इ�कार गरकैे आधारमा मा� िनद�ष रहेको 
मा�न सिकएन । िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट 
अ�य �ितवादीह� उ�व बोहरा, िवशाल हाय ु तथा 
िदपक ब�नेतसरह यी पनुरावेदक �ितवादीसमेत 
कसरुदार रहेको देिखन आएकोले िनजलाई समेत 
कसरुदार कायम गरी सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको फैसला अ�यथा नदेिखने ।  

अतः उपयु��बमोिजमको आधार, कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट स�ु फैसला उ�टी 
गरी �ितवादी �यामकुमार खड्कासमेतले नकबजनी 
चोरीको आरोिपत कसरु गरकेो ठह�याई मलुकु� ऐन, 
चोरीको १४(१) नं. बमोिजम जनही चोरीको िबगोको 
डेढीले ह�ने �.५२,५००।- ज�रवाना र डेढ मिहना 
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कैदको सजाय ह�ने तथा चोरीको िबगो �.३५,०००।- 
�ितवादीह�बाट जाहेरवाला गौरीशंकर उ�च मा�यिमक 
िव�ालयले भरी पाउने ठह�याई िमित २०६७।९।१९ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै� ६ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६८-CR-१२१०, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. पाव�ती चुनी मगर

जाहेरवाला ह�बबहादरु �े�ी काक�को 
छोरा गोपाल काक�समेतलाई वैदेिशक रोजगारमा 
अफगािन�तान पठाउन भनी िमित २०६५ साल 
चैतमा �.४,००,०००।- (चार लाख), िमित 
२०६६।१।२८ मा �.२,२४,०००।- र िविभ�न 
िमितमा िभषा आयो भनी �.१,७६,०००।- समेत 
ज�मा �.८,००,०००।- (आठ लाख) िलएकोमा 
सो रोजगारमा पठाउन नसकेकोले उ� रकम 
�.८,००,०००।- र सोको हजा�ना �.४,००,०००।- 
समेत ज�मा �.१२,००,०००।- (बा� लाख) िदलाई 
भराई वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र 
४३ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको 
ह�बबहादरु �े�ीको जाहेरी दरखा�त रहेको दिेखने । 

जाहेरवालाले जाहेरीसाथ पेस गरकेो 
�.४,००,०००।- (चार लाख) को िलखतको 
फोटोकपी हेदा� सो िलखतमा उि�लिखत रकम 
जाहेरवालाले �ितवादीलाई िदएको भ�ने बेहोरा उ�लेख 
भएको देिखदैँन । उ� फोटोकपीबाट िलखतको स�ु 
तथा अ��यमा �ितवादीको �या�चे सहीछाप भएको 
पिन ��ट�पमा देिखदँनै । सो िलखतको स�कल 
कागज जाहेरवालाले पेस गन� सकेको देिखएन । 
स�कल िलखत पेस गन� नस�ने मनािसब आधार, 
कारणसमेत जाहेरवालाले िदन सकेको पाइएन । सो 

िलखतबमोिजमको रकम आफूले निलएको भनी 
�ितवादी पाव�ती चनुी मगरले वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� बयान गरकेो देिख�छ । यसरी 
स�कल िलखत नै पेस ह�न नसकेको अव�थामा 
��ट�पमा बेहोरा तथा सहीछाप नै नदेिखएको 
िलखतको �ितिलिपको आधारमा मा� सो 
िलखतबमोिजमको रकमलाई िबगो कायम गन� �यायको 
�ि�ले िम�ने नदेिखने ।

जाहेरवालाले जाहेरीमा उ�लेख गरकेो 
�.१,७६,०००।- को कागज भएको भनी दखेाउन 
सकेको पाइएन । िलखत, �माणिबना जाहेरी िदएको 
आधारमा मा� िबगो कायम गन� िम�ने होइन । तसथ� 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट स�कल िलखत 
पेस नभएको र िलखत नै नभएको लेनदेनलाई मा�यता 
निदई िबगो कायम नगरकेो फैसला अ�यथा नदिेखने ।

अ�य जाहेरवालाह�को हकमा हेदा� 
लिलतबहादरु िल�बूबाट �.२०,०००।– (िबस 
हजार), ल�मण�साद दाहाल, अमरबहादरु काक�, 
कुमार भ�डारी, चडुाबहादरु पलुामी, दानबहादरु 
थापा मगरसमेतबाट �.३,००,०००।- (तीन लाख), 
लाल�साद का�लेबाट �.१,१०,०००।- (एक लाख 
दस हजार), रणे ु ग�ुङबाट �.५५,०००।-(पचप�न 
हजार) र िन�यराम कासी�याजबुाट �.५०,०००।- 
(पचास हजार) िलई िवदेश नपठाएको भ�ने िनजह�को 
जाहेरी रहेकोमा िनजह�बाट �ितवादीले वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउने भनी उि�लिखत रकम िलएको देिखने 
कुनै िलिखत कागज, �माण िनज जाहेरवालाह�ले 
पेस गरकेो देिखन आएन । िनजह�लाई बकप�को 
लािग वादी प�ले वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा 
उपि�थत गराउन सकेकोसमेत देिखएन । िनजह�को 
रकम िलए खाएको होइन भनी वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणमा �ितवादीले इ�कारी बयान गरकेो 
देिखयो । िव�सनीय कागज �माणिवना �ितवादीले 
वैदेिशक रोजगारमा पठाउने भनी जाहेरवालाह�बाट 
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रकम िलएको भ�न सिकने अव�था नरहेकोले िनज 
जाहेरवालाह�को हकमा अिभयोग दाबी नप�ुने ठहर 
गरकेो वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला 
मनािसब नै दिेखने ।

अतः उपयु��बमोिजम िववेिचत आधार 
कारणबाट �ितवादी पाव�ती चनुी मगरलाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० िवपरीतको 
कसरुमा ऐ. को दफा ४३ बमोिजम १ वष� ६ मिहना 
कैद र १,५०,०००।-ज�रवाना ह�ने र जाहेरवाला 
ह�बहादरु काक�ले �ितवादीबाट �.२,२४,०००।- र 
सोको ५०% हजा�ना �.१,१२,०००।-समेत ज�मा 
�.३,३६,०००।- भ�रपाउने, िनज जाहेरवालाको 
दाबीको बाकँ� रकमको हकमा र जाहेरवालाह� 
लिलतबहादरु िल�ब,ु ल�मण दाहाल, अमरबहादरु 
काक�, कुमार भ�डारी, चडुाबहादरु पलुामी, दानबहादरु 
थापा, लाल�साद का�ले, रणे ु ग�ुङ र िन�यराम 
कासी�याजकुो हकमा वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोग मागदाबी नप�ुने ठह�याई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०६८।५।२६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  महेश खनाल
क��यटुर : अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल चै� ६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं६

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७४-CR-०१३१, कत��य 
�यान, रशेमलाल गु�ङ िव. नेपाल सरकार

िमिसल संल�न �माणबाट मतृक िदपक 
कारि�जतले पनुरावेदक रशेमलाल ग�ुङको पसलमा 
काम गन� गरकेो, मतृकले पनुरावेदकको पसलबाट 
चामल चोरकेा कारण त�काल �रस उठी िनजले 

मतृकलाई लात म�ुका �हार गरी कुटिपट गरकेा कारण 
मतृक घाइते भई अ�पतालमा लगेको, उपचारको 
�ममा नै िनजको म�ृय ुभएको र उपचारको खच�समेत 
यी पनुरावेदकले नै बेहोरकेो भ�ने देिखयो । मतृक 
िदपक कारि�जतको म�ृय ु टाउकोमा लागेको चोटको 
कारण भएको भ�ने त�य शव परी�ण �ितवेदनबाट 
समेत पिु� भएको दिेखयो । यी पनुरावेदकको मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी तथा �यान मान� मनसाय 
रहेको भ�ने कतैबाट नदेिखएको, आ�नै पसलमा 
काम गन� बसेको मतृकले चामल चोन� लागेको थाहा 
पाई त�काल उठेको �रस था�न नसक� पनुरावेदकले 
मतृकलाई म�ुका र ला�ी �हार गरकेो कारण घाइते 
भई िनजको म�ृय ुभएको त�य पिु� ह�न आएको अव�था 
देिखदँा पनुरावेदकलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम सजाय गन� ठह�याएको 
उ�च अदालत पाटन हेट�डा इजलासको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखने ।

��ततु म�ुामा िमित २०७३।०१।१४ 
गते बेलकुा ८:०० बजेको समयमा मतृक िदपक 
कारि�जत �े�ले पनुरावेदकको कोठाबाट चामल 
चोरकेो कारण पनुरावेदक रशेमलाल ग�ुङले त�काल 
उठेको �रस था�न नसक� आवेगमा आई मतृकको 
टाउकोमा म�ुका र ला�ी �हार गरी कुटिपट गरकेो 
र सोही कुटिपटको कारणबाट घाइते भई, उपचारको 
लािग यी �ितवादीसमेतले अ�पतालमा भना�  गरकेोमा 
उपचारकै �ममा िमित २०७३।०१।१८ गते बेलकुा 
अथा�त कुटिपट घटनाको पाचौ ँ िदनमा मतृकको म�ृय ु
भएको देिख�छ । पनुरावेदकले िजिकर िलएज�तो 
घटना भएको भोिलप�ट मतृक सकुसल काममा 
गएको भ�ने िमिसलबाट पिु� ह�न सकेको देिखदैँन । 
पनुरावेदकको मौकाको बयानबाट िनजले मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो कारण घाइते भई उपचारको �ममा 
म�ृय ुभएको भ�ने देिखएको र सो त�य मतृकको शव 
परी�ण �ितवेदनबाट समेत पिु� भएको देिख�छ । 



22

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, फागनु - २

यसरी पनुरावेदकले मतृकलाई कुटिपट गरकेो र सोही 
चोटका कारण घाइते भइ उपचार गदा�गद� मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १० नं. मा उि�लिखत 
अविधिभ� मतृकको म�ृय ुभएको देिखदँा �ितवादीको 
उपयु�� पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार, कारणबाट 
यी पनुरावेदक �ितवादी रशेमलाल ग�ुङलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम 
दश वष� कैद सजाय ह�ने गरी स�ु िचतवन िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७३।०५।०८ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत पाटन, हेट�डा 
इजलासबाट िमित २०७४।०२।३० मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : भगवती शमा� ढंुगाना
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल पौष २९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी बमकुमार 
��ेठ, ०७४-CR-०३१५, जबरज�ती करणी, 
निवनकुमार नेपाल िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदकउपर परकेो िकटानी जाहेरी 
तथा सोही बेहोरा समथ�न ह�ने गरी जाहेरवालाले 
अदालतसम� ग�रिदएको बकप�, पीिडतको मौका 
कागज तथा िनजले अदालतसम� ग�रिदएको 
बकप�, मौकामा कागज गन� पीिडतको हजरुआमा, 
पीिडतको बाबसुमेतका मािनसह�ले लेखाइिदएको 
मौकाको कागज तथा सोही मौकाको बेहोरा समथ�न 
ह�ने गरी िनजह�ले अदालतसम� ग�रिदएको बकप�, 
पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदन त�यय�ु 
�ितवेदन बेहोरा समथ�न ह�ने गरी शारी�रक परी�ण गन� 
िवशेष� डा�टरले गरकेो बकप�समेत मािथ िववेिचत 
�माण कागजह�बाट यी पनुरावेदकले पीिडतालाई 
ललाई फकाई आ�नो घर कोठामा लगी करणी गरकेो 
त�य पिु� ह�न आएकोले उ�च अदालत िवराटनगर 

इलाम इजलासको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखएन । तसथ�, पनुरावेदकतफ� का िव�ान् कानून 
�यवसायीले िलएको बहस िजिकर तथा पनुरावेदक 
�ितवादीले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट यी पनुरावेदक �ितवादी निवनकुमार 
नेपाललाई जबरज�ती करणीको महलको १ नं. र ३ 
नं. को देहाय १ अनसुारको कसरु अपराधमा सोही 
महलको ३ नं. को देहाय १ अनसुार १० (दश) वष� कैद 
ह�ने र पीिडताले �ितवादीबाट �.५०,०००।– (पचास 
हजार) �ितपूित�समेत भराइपाउने ठहर गरकेो स�ु 
झापा िज�ला अदालतको िमित २०७३।०६।११ को 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत िवराटनगर 
इलाम इजलासबाट िमित २०७३।१२।०७ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भगवती शमा� ढुङ्गाना
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७५ साल चै� १७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं.७

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-१३२६, लागु 
औषध, नेपाल सरकार िव. कृ�ण �े�

बरामद भएको लाग ु औषधको �कृित र 
प�रमाणले पिन लाग ुऔषध के कुन �योजनको लािग 
�याएको हो भनी िन�य�ल गन� सघाउ प�ुने देिख�छ । 
�ितवादीबाट बरामद भएको लाग ुऔषधको प�रमाणको 
मा�ा अित �यून रहेको ि�थितमा सो लाग ुऔषध खरीद 
िब��,  ओसारपसार �योजनको लािग नभई सेवनको 
लािग �याएको मा�नपुन� अव�था दिेख�छ । �ितवादीले 
लाग ुऔषध ओसारपसार गरकेो भ�ने स�ब�धमा  कुनै 
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व�तिुन� �माणबाट पिु�ट ह�न सकेको देिखदँैन । लाग ु
औषध कारोबारीसगँ िनज �ितवादीको कुनै स�पक�  
रहे भएको भ�ने त�य कहीकँतैबाट ख�ुन आएको 
नदेिखने । 

अिभयोग दाबीबमोिजम लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐनको दफा १४(१)(झ) को कसरु 
ह�नको लािग स�चय, ख�रद िब��, ओसार पसार वा 
िनकासी भएको भ�ने शंकारिहत तवरबाट पिु� भएको 
ह�नपुद�छ । िमिसल सलं�न �माणबाट सो �मािणत ह�न 
नसकेको अव�थामा िनजको साथबाट १९५ थान 
नाइटोभेट फेनारगन ट्यावलेट बरामद भएको �थािपत 
भएको र �ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
बयान गदा�  आफू लाग ु औषध सेवन गन� र अ�य 
सेवनकता�सगँ स�पक�  गदा� आ�नो खच�समेत उठाउने 
गरकेो भनी बयान गरकेो देिखदँा �ितवादी कृ�ण 
�े�ठले लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१७ मा उि�लिखत अपराध गन�, षड्य�� वा उ�ोग 
गन�, �य�तो अपराध गन� अ�लाई द�ु�साहन गन� 
वा �य�तो गन�मा मितयार ह�नेिभ�को कसरुिभ� पन� 
देिखदँा सोबमोिजमको कसरु अपराध गरकेो मा�नपुन� 
देिखन आउने ।

�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गदा�  बरामद भएको लाग ुऔषध िब�� गन� िलएर 
िहडेँको भनी उ�लेख गरकेो तर कसैलाई िब�� गन� भने 
नपाएको अव�था देिखएकोले यस अदालतबाट म�ुा 
दोहो�याई हेन� अनमुित �दान भएकोमा सोसगँ यस 
इजलास सहमत ह�न नसक� �ितवादी कृ�ण �े�ठले 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ 
अनसुारको कसरु गरकेो देिखन आएकोले िनजलाई 
सोही ऐनको दफा १४(१)(झ) अनसुार ह�ने सजायको 
आधी सजाय अथा�त् १(एक) वष� कैद र �.५०,०००।– 
(पचास हजार �पैया)ँ ज�रवानासमेत ह�ने ठहर गरी 
पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०७१/०३/१५ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 

हेट�डाबाट िमित २०७२/०२/३२ मा भएको फैसला 
मनािसब नै देिखन आएको ह�दँा अ�यथा ग�ररहन 
नपन� ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट �ितवादी कृ�ण �े�ठले लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ अनसुारको 
कसरु गरकेो देिखन आएकोले िनजलाई सोही ऐनको 
दफा १४(१)(झ) अनसुार ह�ने सजायको आधी 
सजाय अथा�त् १(एक) वष� कैद र �.५०,०००।– 
(पचास हजार �पैया)ँ ज�रवानासमेत ह�ने ठहर गरी 
पसा� िज�ला अदालतबाट िमित २०७१/०३/१५ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट िमित २०७२/०२/३२ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल चै� १ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-२०९५, 
जालसाजी, दलबहादरु थापा �े�ीसमेत िव. िमनाकुमारी 
थापा मगरसमेत

िज�ला �प�देही िटकुलीगढ गा.िव.स. 
वडा नं.४ग िक.नं.११९४ ज.िव. ०-७-११ ज�गा 
धनबहादरुले दलबहादरु थापा �े�ीलाई र.नं. 
२५२१(ङ) िमित २०६६/०७/२९ मा राजीनामा 
ग�रिदएको सो िलखतमा वादीह�को म�जरुी िलएको 
कुनै �माण पेस गन� सकेको अव�था देिखदँैन । 
िववािदत िलखतमा वादीह� सा�ी पिन बसेको 
देिखदँनै । यसरी उ� िमितको िलखतमा उि�लिखत 
िववािदत ज�गामा �ितवादी धनबहादरु थापा मगरको 
एकाघर सगोलको अंिशयारा वादीह�को समेत हक 
ला�ने कुरा �ितवादीह�लाई थाहा िथएन भनी भ�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।
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जमनुा आले मगर िव�� श�भबुहादरु 
थापासमेत भएको जालसाजी म�ुा (ने.का.प.२०४८ 
अङ्क १२ िन.नं.४४३५ प.ृ८४९) “जहाँ कानूनले 
दुईवटा उपचारको �यव�था गरकेो ह��छ, �यहाँ दुइ� 
उपचारम�ये कुन उपचारको माग� अवल�बन गन� हो 
सो वादीको इ�छामा िनभ�र रहने कुरा हो । दुईम�ये 
एक उपचारको माग� अवल�बन गरी आएकोमा अक� 
माग�तफ�  जानुपन� भनी अदालतले भ�न िम�दैन” भनी 
यो अदालतका पूण� इजलासबाट िस�ा�त �ितपादन 
भएको पाइ�छ । उपयु�� कानूनी िस�ा�तअनसुार, 
जहा ँकानूनले दईुवटा उपचारको �यव�था गरकेो ह��छ, 
�यहा ँदईु उपचारम�ये कुन उपचारको बाटो अवल�बन 
गन� हो भ�ने कुरा वादीको इ�छामा भर पन� ह�दँा दईुम�ये 
एक उपचारको माग� अवल�बन गरी आएकोमा अक� 
माग�तफ�  जानपुन� भनी अदालतले भ�न निम�ने ह�दँा 
वादीह�ले िलखत बदरतफ�  नािलस गन� जानपुन� भ�ने 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

वादीह�को म�जरुी निलइ� िब�� गरकेो िमित 
२०६६/०७/२९ को र.नं.२५२१(ड) को राजीनामाको 
िलखतको ५ ख�डको ३ ख�ड वादीह�को अंश हकमा 
असर पन� देिखइ� िकत� कागजको ३ नं. अनसुारको 
काय� भएको देिखदँा जालसाज गन� धनबहादरु 
थापालाइ�  िबगोबमोिजम �.३४,०००।– ज�रवाना ह�ने 
र वादीम�येका २१ वष� उमेर पूरा गरकेा िमना कुमारी, 
�काश थापा र सरुशेका हकमा िमित २०६६।७।२९ को 
र.नं. २५२१(ङ) को राजीनामा िलखतको ५ ख�डको 
३ ख�डको हदस�म र सोही अनपुातमा �ितवादी 
िविनता खाती �े�ीले िलएको िमित २०६६/०९/०९ 
र िनजबाट िव�णकुुमारी साक�ले २०६७/०१/१७ मा 
राजीनामा गरी िलएका ज�गाको पिन सोही अनपुातमा 
िलखत बदर ह�ने र वादीम�येक� िशला थापा ज�गा 
िब�� गदा� िनजको उमेर २१ वष� पगेुको िमिसल 
संल�न कागजातबाट देिखन नआएको ह�दँा िनजको 

हकमा स�म वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िमित २०६९/०५/२५ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट िमित २०७०/११/२८ मा भएको 
फैसला मनािसब नै देिखदँा यस अदालतबाट लेनदने 
�यवहारको १० नं.को हद�याद नाघी दायर गरकेो 
िफरादबाट जालसाजी ठहर गन� गरी भएको फैसलामा 
दोहो�याउने िन�सा (अनमुित) �दान गन� गरी भएको 
आदशेसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, 
कारणह�समेतबाट ��ततु म�ुा मलुकु� ऐन, िकत� 
कागजको महलको हद�यादिभ�ै दायर भएको अव�था 
देिख�छ । �ितवादी धनबहादरु थापाको नाममा यो 
िववािदत ज�गा िब�� ह�दँाको अव�थामा ��ततु म�ुासगैँ 
चलेको अंश म�ुाबाट कुनै ज�गा नदेिखएको ह�दँा वादीह� 
िनरशंी ह�ने अव�था देिखएकोले िमित २०६६/०७/२९ 
मा र.नं.२५२१(ङ) बाट पा�रत राजीनामाको 
िलखतको ५ ख�डको ३ ख�डस�म वादीह�को 
हकस�मको जालसाजपूण� ह�दँा सो अनपुातमा िमित 
२०६६/०९/०९ र िमित २०६७/०१/१७ को  पा�रत 
राजीनामाको िलखतसमेत जालसाजपूण� ह�दँा �यस 
हदस�म िलखत िनि��य भइ� �ितवादी धनबहादरु 
थापा मगरलाइ�  ज�रवाना ह�ने ठह�याई भएको स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतबाट िमित २०६९/०५/२५ 
मा स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित २०७०/११/२८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-CR-०७०८, लागु औषध 
डाइजेपाम, नेपाल सरकार िव. रमेश प�रयार  

�ितवादीबाट लाग ु औषध डाइजेपाम 
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इ�जे�सन २५ ए�पलु, �यिु�नोिफ� न इ�जे�सन २५ 
ए�पलु, र फेनाग�न इ�जे�सन २५ ए�पलु बरामद 
भएको बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । लाग ु औषध 
ठुलो मा�ामा बरामद भएको देिखएको छैन । बरामदी 
मचु�ुका गन� �ितवेदक �.स.िन. जटाशंकर �साद 
कलवारले �ितवादी रमेश प�रयारले आ�नो ख�ुाको 
ित�ामा टेपले बाधँी लकुाई िछपाई �याएको अव�थामा 
बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत लाग ुऔषध डाइजेपाम 
बस चेकजाचँको �ममा बरामद गरकेो हो भनी बकप� 
गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादीले लाग ुऔषध िब�� 
िवतरण गन� लागेको अव�थामा लाग ु औषध बरामद 
भएको दिेखदँैन । लाग ुऔषधको प�रमाणलाई �ि�टगत 
गदा� उ� लाग ु औषध सेवनको लािग बाहेक िब�� 
िवतरणको लािग िलई िहडेँको अव�था देिखदँनै । 
�ितवादीले लाग ु औषध िब�� गरकेो वा यो यस 
�यि�लाई िब�� गन� �याएको वा िब�� गन� लागेको 
भ�ने देिखन आएको छैन । यसरी िनजले बोकेको लाग ु
औषधको प�रमाण र िनजले िब�� िवतरण गन� गरकेो वा 
सोसगँ स�बि�धत कारोबारीसगँ स�पक�  स�ब�ध रहेको 
सबदु �माणको अभाव दिेखएकोमा िब�� िवतरण र 
सोका लािग ओसारपसार गरकेो कसरु पिु� नभई िनज 
�ितवादीले लाग ु औषध सेवनस�म गरकेो कुरा पिु� 
भइरहेको अव�था देिखने । 

लाग ु औषधको मा�ा र �ितवादीसगँ अ� 
कसैको संल�नता रहे भएको नदेिखएको, सङ्गठना�मक 
�पले संल�नता रहेको नदेिखएको, बरामद लाग ु
औषध ओसारपसार गरी यो यसलाई िब�� िवतरण 
गरकेो भ�नेसमेत नदेिखएबाट �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(ज) बमोिजम लाग ुऔषध सेवनतफ�  
१(एक) मिहना कैद र �.२,०००।– ज�रवाना र 
लाग ु औषध ख�रद िब�� िवतरण समेतको कसरुमा 
ऐ.ऐनको दफा १४(१)(झ) बमोिजम कैद वष� ३(तीन) 
र �.१,००,०००।–(एक लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 

ठहरी स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०/०६/०९ मा भएको फैसला केही उ�टी भई 
�ितवादीले सोही ऐनको दफा ४(छ) स�मको कसरु 
गरकेो देिखदँा सोही ऐनको दफा १४(१)(ज) अनसुार 
�.२,०००।– ज�रवाना र २(दईु) मिहना कैद सजाय 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७१/०१/३० मा भएको फैसला मनािसब नै देिखन 
आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट �ितवादीबाट बरामद भएको लाग ु
औषधको मा�ासमेतलाई िवचार गदा� सेवनको लािग 
�याएकोस�म देिखई रहेको र लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३को दफा ४ को दहेाय (छ) अनसुार कसरु 
गरकेो देिखएको र �ितवादीले सोही ऐनको दफा 
४ को (घ)(ङ) र (च) को कसरु गरकेो पिु� भएको 
नदिेखदँा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ज) 
बमोिजम लाग ुऔषध सेवनतफ�  १(एक) मिहना कैद र 
�.२,०००।– ज�रवाना र लाग ु औषध ख�रद िब�� 
िवतरणसमेतको कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(घ) 
बमोिजम कैद वष� ३(तीन) र �.१,००,०००।–(एक 
लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहरी स�ु मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०/०६/०९ मा भएको 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादीले सोही ऐनको दफा 
४(छ) स�मको कसरु गरकेो दिेखदँा सोही ऐनको दफा 
१४(१)(ज) अनसुार �.२,०००।– ज�रवाना र २(दईु) 
मिहना कैद सजाय ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०७१/०१/३० मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-०८३५, जालसाजी, �बी 
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िस�ीक� िव. हाजरा िस�ीक�समेत
मोह�मद �रयाज िस�ीक�ले िनजको नाममा 

रहेको पूव� उ�र एकनाले िपछुवार भ�ने लखेरन टोल 
नं. ९६१/१ को ०-०-१०१/

२
 ज�गा र सो ज�गामा 

बनेको घरसिहत िमित २०६६/१/१६ मा िदने 
मोह�मद �रयाज िस�ीक� र िलने �ितवादी अ�वास 
अिल िस�ीक� भई राजीनामा िलखतमा रिज��ेसन 
भएको देिखयो । सो घर ज�गामा वादीसमेतको अशंहक 
रहेको र वादीको म�जरुी निलई िब�� गरकेोले सो 
िलखतलाई जालसाजी घोिषत ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
दाबी भएको देिखयो । सो घर ज�गा िब�� गन� मो. 
�रयाज िस�ीक�को म�ृय ु भइसकेको कारण िनजलाई 
�ितवादी बनाएको नदेिखने ।

वादीको िफराद परकेो िमितपूव� नै वादीका 
पित मो. रिहस िस�ीक�ले िनजका बबुा मो. �रयाज 
िस�ीक�बाट अशं बझेुको भरपाई गरी र.नं. १७८८ 
बाट िमित २०६४।१।३ मा मालपोत काया�लय 
बाकेँबाट रिज��ेसन पा�रत भएको देिख�छ । वादीका 
पितले आ�नो बबुाबाट ग�रिलएको उि�लिखत अशं 
भरपाईलाई चनुौती िदएकोसमेत िमिसल संल�न कुनै 
कागजातबाट नदेिखदँा सो अशं बझेुको भरपाई यथावत् 
कायम नै रहेको दिेखयो । यसरी अंश बझुी िलएको 
अि�थ�वलाई चनुौती निदएप�ात् सो िलखतले कानूनी 
मा�यता �ा� गन� नै ह��छ र सो िलखतका आधारमा यी 
वादीका पितले अंश बिुझसकेको मा�न ुपन� ।

लेनदनेको �यवहारको १० नं. मा भएको 
कानूनी �यव�थाअनसुार छु�ी िभ�न भइसकेको 
वादीका पितको म�जरुी िलनपुन� अव�था दिेखएन । घर 
ज�गा िब�� गदा�को अव�थामा वादी र वादीको ससरुा 
एकासगोलको अिंशयारसमेत नभएकोले वादी दाबीको 
घर ज�गा राजीनामा ग�रिदएको काय�बाट वादीको 
अंशहक मेिटएको अव�थासमेत नभएकोले वादी 
दाबीको घर ज�गा राजीनामा ग�रिदएको िलखतलाई 
जालसाज घोिषत ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक वादीको 

पनुरावेदन िजिकर र िनजका कानून �यवसायीको बहस 
बेहोरासगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार, कारणबाट स�ु बाकेँ 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।३।२७ को फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०६९।१।१२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �काशद� भ�
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित सवंत् २०७६ साल वैशाख ५ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७०-CR-

०८३४,०६३१ स�ब�ध िव�छेद, दता� बदर, 
�बी िस�ीक� िव. हाजरा िस�ीक�समेत 
भएको म�ुाको फैसला यसै �कृितको रहेको ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CI-१३०९, िलखत दता� बदर 
दता�, �साद साह कानु िव. िवश�भर दयाल शमा�समेत

ियनै वादी �ितवादीह�िबचमा स�ु 
अदालतमा चलेको  दे.नं. ६०८ तथा पनुरावेदन 
अदालतमा चलेको ०६९-DP-१०३९ को िट�पणी 
आदशे बदर दता� बदर न�सा सधुार हक कायम म�ुामा 
स�ु अदालतबाट ०-०-३-१५१/

२
 ज�गा वादीको 

िक.नं. ५६० को ज�गा भई �ितवादीले िक.नं. ७ मा 
िमसाई हाल सािबक गराई न�सा कायम गरकेो भनी 
ठहर गरकेोमा उ� फैसला उ�टी ह�ने ठहरी पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाबाट मालपोत काया�लयको िमित 
२०५९/७/५ को हाल सािबक गन� िवषयको िट�पणी 
आदशे सदर ह�ने र �ितवादी िवश�भर दयाल शमा�ले 
मालपोत काया�लयको िमित ०५९/५/७ को िट�पणी 
आदशेअनसुार हाल सािबक गरकेो आ�नो ज�गा नै 
िलखत ग�रिदएको देिखदँा �ितवादीह�ले िलन ु िदन ु
गरकेो िमित २०६१/४/६ को र.नं. १६०/ख र िमित 
२०६४/७/२६ को र.नं. १०२३/क को िलखत सदर 
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कायम ह�ने ठहछ�  भनी फैसला गरकेो दिेखने ।
सोही पनुरावेदन अदालतमा चलेको ०६९-

DP-१०३९ को म�ुामा भएको फैसलाको आधारमा 
नै ��ततु म�ुामा समेत �ितवादीह�ले िलन ु िदन ु
गरकेो िमित २०६१/४/६ को र.नं. १६०/क र 
िमित २०६४/७/२६ को र.नं. १०२३/ख को 
िलखत सदर कायम ह�ने ठहछ�  भनी फैसला भएको 
देिख�छ । पनुरावेदन अदालतमा लगाउ रहेको ०६९-
DP-१०३९ को म�ुामा पनुरावेदन अदालत हेटौडाबाट 
भएको फैसलालाई �वीकार गरी यी पनुरावेदक वादी 
बसेको अव�थामा देिख�छ । मूल म�ुाको �पमा रहेको 
उ� म�ुामा भएको फैसलालाई �वीकार गरी बसेको 
अव�थामा ��ततु म�ुामा पनुरावेदकले िवप�ीले 
आ�नो िक.नं. ४६० को ज�गामा  म पनुरावेदकको 
ज.िव. ०-०-४-८ ज�गा िमसाई हालसािबक गराई 
िक.नं. ७ कायम गरकेोले उ� ज�गाको हदस�मको 
िमित २०५९।७।५ को िट�पणी आदेश र िवप�ीका 
नाउकँो दता�समेत बदर गरी सािबक न�साअनसुार 
न�सा संशोधन गरी मेरो हक कायम ग�रपाउ ँ भ�ने 
िफराद दाबी �वत: �पमा िनजले लगाउको म�ुामा 
�वीकार गरकेो दिेखन आउछँ । य�तो अव�थामा 
िनजको पनुरावेदन िजिकर औिच�यिवहीन ह�न आउने ।

तसथ� उपयु��बमोिजमका सम� �माणह�को 
मू�याङ्कनबाट यी पनुरावेदकको भोगमा रहेको ज�गा 
र �े�ता पजुा�मा कायम भएको ज�गाको �े�फल 
लगभग समान दिेखएको, �ितवादीको नाउकँो ज�गामा 
समेत िनजको सािबक कायम �े�ताभ�दा बढी रहेको 
नदेिखएको तथा पनुरावेदन अदालतबाट लगाउको 
०६९-DP-१०३९ को म�ुामा भएको फैसलालाई 
पनुरावेदन नगरी �वीकार गरी बसेको सो िवषयव�त ु
यसभ�दा फरक नरहेको अव�थामा  पनुरावेदन 
अदालतबाट �ितवादीह�का िबचमा भएको िलखत 
बदर नह�ने ठहरी भएको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
निम�ने ।

अत: उपयु��बमोिजमका आधार र �माणको 
आधारमा पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०५९/७/५ को मालपोत काया�लयको हाल सािबक 
गन� िवषयको िट�पणी आदेशअनसुार कायम भएको 
ज�गा र उ� ज�गालाई र.नं. १६०ख र र.नं. १०२३क 
बाट �ितवादीह�ले िलनिुदन ुगरकेो िलखत सदर ह�ने 
ठहर गरी भएको िमित २०७१/५/८ को फैसला िमलेकै 
ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल पौष १० गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-CR-०८३९, जबरज�ती करणी, 
अशोककुमार बढई िव. नेपाल सरकार

जबरज�ती करणीज�तो जघ�य फौजदारी 
अपराधमा पीिडत नाबािलगको कथन िनजको शारी�रक 
परी�ण, पीिडतले अदालतमा गरकेो बकप� ज�ता 
�माणह� �ा� भइरहेको अव�थामा �ितवादीले मलाई 
फसाउने उ�े�यले जाहेरी िदएका ह�न् भनी पनुरावेदन 
िजिकर िलए तापिन ७ वष�क� नाबािलगले कसै�ित 
�रसइवी िलने कसैलाई फसाउने भावनाले गलत 
वा झ�ुा कुराको पोल गन�स�मको �ान पिन िवकास 
भइसकेको ह�दँैन । एक िनद�ष नाबािलगले आफूमािथ 
जबरज�ती करणी नगरकेो भए �ितवादीलाई िकटान 
गरी दखेाउनपुन� कुनै कारण वा प�रि�थितसमेत नह�दँा 
पीिडत बािलकाले गरकेो मौकाको कागज, बकप� र 
िनज पीिडताको शारी�रक परी�ण �ितवेदनसमेतलाई 
�माणको �पमा िलन ुपन� ।

यौनज�य ि�याकलापको सामा�य जानकारी 
पिन रा�न नस�ने र यौन अङ्गह�को पूण�तः िवकास 
भई नसकेक� अवोध बािलकाउपर �ितवादीबाट भएको 
उ� ि�याकलाप समाज र मानवताकै िव��को जघ�य 
अपराध हो भ�न सिक�छ । जबरज�ती करणीको 
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महलको १ नं. मा "कसैले कुनै मिहलालाई िनजको 
म�जुरी निलई करणी गरमेा वा सो� वष�भ�दा 
कम उमेरक� बािलकालाई िनजको म�जुरी िलई 
वा निलई करणी गरमेा िनजले जबरज�ती करणी 
गरकेो ठहछ�" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । उ� 
कानूनी �यव�थाअनसुार, ��ततु म�ुामा जाहेरवालाले 
मौकामा िदएको जाहेरी दरखा�त पीिडतको शारी�रक 
परी�ण �ितवेदन पीिडतको मौकामा गरकेो कागज¸ 
�ितवादीले अनसु�धानको �ममा गरकेो सािबती 
बयान र पीिडत तथा जाहेरवालाले मौकाको कागज/
जाहेरी दरखा�तलाई समथ�न ह�ने गरी गरकेो 
बकप�समेतका िमिसल सलं�न �माणबाट �ितवादीले 
वष� ७ को पीिडत "क कुमारी" लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो त�य पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको १ नं. अनसुारको 
कसरुमा सोही ३ नं. को देहाय १ बमोिजम १२ (बा�) 
वष� कैद सजाय र सोही महलको १० नं. बमोिजम 
�ितवादी अशोककुमार बढईबाट पीिडत "क कुमारी" 
लाई २५,०००।- (पि�चस हजार �पैया)ँ �ितपूित� 
भराइिदने गरी भएको स�ु किपलव�त ु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७२/०६/२० मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट 
िमित २०७३/०१/०५ मा भएको फैसला मनािसब नै 
देिखदँा अ�यथा ग�ररहनपुन� अव�था नदिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, 
कारणह�समेतबाट �ितवादीले वष� ७ को पीिडत 
"क कुमारी" लाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य पिु� 
ह�न आएको देिखएकोले िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन जबरज�ती करणीको १ नं. अनसुारको कसरुमा 
सोही ३ नं. को दहेाय १ बमोिजम १२ (बा�) वष� कैद 
सजाय र सोही महलको १० नं. बमोिजम �ितवादी 
अशोककुमार बढईबाट पीिडत "क कुमारी" लाई 
२५,०००।- (प�चीस हजार �पैया)ँ �ितपूित� भराइिदने 
गरी भएको स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतबाट िमित 

२०७२/०६/२० मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत बटुवलबाट िमित 
२०७३/०१/०५ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २७ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०६७-CR-१३३१, ११८८, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. पदमबहादुर िव.क. समेत

अ�य �ितवादीह�को उ� काय�मा अथा�त् 
औषधी छक� ने काय�मा कुनै सलं�नता नभएको र आ�नो 
हक भोगिभ�को ज�गा नभएको �ितवादीम�येक� 
मनकुमारीको हक भोग �वािम�वको ज�गामा 
आफूह�ले िवषादी छक� को छका�उने काय� नगरकेो 
भनी बयान गरकेो र िनजह�को उ� काय�मा सलं�न 
रहेको त�यगत आधार �माणसमेत केही नदेिखएको 
अथा�त् आ�नो नाउकँो बारीसमेत रहेको नदेिखएबाट 
िनजह�को संल�नता रहेको देिखदैँन । �ितवादीह�को 
यो यस �कारले संल�नता रहेको र �यान मान�स�मको 
�रसइवी भएको कुरासमेत कहीकँतैबाट �थािपत ह�न 
सकेको अव�था दिेखदँैन । वादी प�ले �ितवादीह�को 
आपरािधक काय�लाई पिु� ह�ने गरी �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २५ अनसुार पिु� गराउन सकेको देिखदँनै । 
�यान ज�तो अपराधमा िवना�माण कसरुदार ठहर गनु�  
फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने 
देिखएबाट �ितवादी पदमबहादरु िव.क., रमेश िव.क. 
र ल�मी िव.क. समेतको संल�नता स�दभ�मा नेपाल 
सरकारको अिभयोग दाबीअनसुार सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । तसथ� 
�ितवादीह� पदमबहादरु िव.क., रमेश िव.क. र ल�मी 
िव.क.लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने ठह�याई 
पनुरवेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६७/०७/११ 
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मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा अ�यथा गनु�पन� 
अव�था नदेिखने । 

�ितवादीम�येक� मनकुमारी िव.क.ले दईु 
पोका पाउडर घरबारीमा भएको दाख फल कुिहन र 
क�राले खान लागेको कारण चौतारा बजारबाट थाहा 
नभएको पाउडर िकनी म��तेलमा िमसाई फलमा 
छक� क� िथए ँ। िनज िदलबहादरु �े� के कारणले मरकेो 
हो थाहा छैन भनी मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गरकेो भए तापिन घरवारीको दाख फलमा मैले 
िवष िकनी म��तेलमा घोली दाखको बोटमा छरकेो 
होइन भनी स�ु अदालतमा इ�कारी बयान ग�रिदएको 
देिखने ।

िमित २०६१/०३/०२ मा परकेो स�ु जाहेरी 
दरखा�तको बेहोरामा ड�मरबहादरु �े�ठलगायतका 
चार पाचँजना बालबािलकाले सोही िदन िछमेक� 
खड्गबहादरु िव.क.को जठ्ुयान बारीमा गई काचँो दाख 
(अंगरु) िटपी खादँा लडेछन् । हेन� जादँा सबै बेहोस भई 
उपचार गन� लगेकोले कारबाही ग�रपाउ ँभनी उ�लेख 
भएकोमा �यसको ९ िदनपिछ ऊनै कृ�णबहादरु 
�े�ठसमेतले अक� जाहेरी दरखा�तमा दाख फलमा िवष 
हाली मान� िनयतले फलमा िवषादी �योग गरकेो भ�ने 
कुरास�म उ�लेख गरी �ितवादीको बारीको दाख फल 
जाहेरवालाह�को ब�चाह�ले आफँैले िटपी खाएको 
भ�ने कुरालाई �वीकार गरी जाहेरी िदएकोमा �यसको 
६ मिहनापिछ िनज मतृकसमेतका नाबािलगह�लाई 
�ितवादीह�ले दाख अंगरु िटपी कचौरामा राखी सो 
फलमा िकटनाशक औषधी राखी मछुी जाहेरवालाका 
नाबािलग छोराह�लाई नाबािलग सभुाष िव.क. र बैमा 
िव.क. माफ� त बोलाउन लगाई उ� िवष िमसाएको दाख 
फल खान िदएको भनी अक�  बेहोरा उ�लेख गरी जाहेरी 
दरखा�त िदएको दिेखयो । यसरी जाहेरी दरखा�त नै 
ितन थरीको देिखदँा �ितवादी मनकुमारीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयान खि�डत भई जाहेरी 
दरखा�तको बेहोराह�बाट त�यको कुरामा अिभयोजन 

प�को भनाइमा नै िवरोधाभाष भएको दिेखने ।
मौकामा बिुझएका वादी प�का सा�ीह� 

िटकामाया �े�ठसमेतका मिनसह�को बकप�बाट 
यी �ितवादीले नै दाख फल िटपी िवष िमसाई मतृक 
िदलबहादरु �े�लगायतका नाबालकह�लाई खवुाएको 
भ�ने कुरा पिु� ह�न सकेको देिखदैँन । मतृक िदलबहादरु 
�े�ठसगैँ दाख फल खाने भिनएका अ�य बालकह� 
सरुशे �े�ठ, उमेश �े�ठसमेतको कागज बेहोराबाट 
िनजह�ले गरकेो बकप�बाट पिन �यसरी मान� िनयतले 
िटपेको दाख फलमा िवषादी िमसाई �ितवादीले मतृक 
िदलबहादरु �े�ठलाई खवुाएको भ�ने कुरा पिु� ह�न 
सकेको दिेखदैँन । िवष िमसाएको दाख फल खवुाउने 
भिनएका सभुाष िव.क. र बैमा िव.क. यी �ितवादीले के 
क�तो अपराधको लािग के क�तो काम कुरा गन� लाए 
अ�ाएको िथयो भ�ने कुरा अिभयोजन प�ले पिु� गन� 
सकेको दिेखएन । यसै गरी मतृकको िभषेरा �रपोट�मा 
िवषादी नदेिखएको अव�था दिेखदँा यी �ितवादी 
मनकुमारी िव.क.ले होस नप�ुयाई िवषादी औषधी 
छक� को दाख फल खाएको कारणबाट मतृकको म�ृय ु
ह�न गएको भनी �ितवादी मनकुमारी िव.क.ले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ५ नं. अनसुारको 
कसरु गरकेो नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट �ितवादी मनकुमारी िव.क.ले होस 
नप�ुयाई लापरवाहीपूण� त�रकाले िवष छक� को कारणबाट 
भिवत�य परी सोही िवष छक� को दाख फल (अगंरु) 
खाई मािनसको म�ृय ुभएको दिेखदँा �ितवादीम�येक� 
मनकुमारीको कसरु मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
५ नं. अनसुार कसरु गरकेो देिखदँा सोही महलको 
६(२) नं. अनसुार �.५००।- ज�रवाना तथा ६(छ) 
मिहना कैद ह�ने ठहरी त�कालीन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट िमित २०६७/०७/११ मा भएको फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई अनमुान र शंकाको भरमा 
कसरुदार कायम गन� निम�ने ह�दँा �ितवादीह�उपरको 
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कत��य �यान म�ुाको अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने 
भई �ितवादीह� पदमबहादरु िव.क., रमेश िव.क. 
मनकुमारी िव.क. र ल�मी िव.क.ले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठहरी स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६६/०५/०२ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल चै� २६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं८

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CI-१२१८, दूिषत नापी 
दता� �े�ता बदर हक कायम दता�, राममाया लामा िव. 
रामिजत छुमी

िज�ला मकवानपरु, िच�लाङ गा.िव.स. वडा 
नं. २ को पाना नं. ६०० र.ैनं.३३० को िनगरु ेने�टदेिख 
पि�चम, खोरचेौर िचहान डाडँादेिख दि�ण, मानिसहँका 
घरदेिख पूव�, बोगेल खोलादेिख उ�र यित चार 
िक�लािभ�को सनुा लामाले आवाद गरकेो हाल मोही 
िच�लाङ िसरान पौवा ब�ने िजतबहादरु छुमी तामाङ 
पाखो खेत िक�ा १ को रोपनी ४।।२ को ।१९।१०-७८ 
पैसा ितरो ला�ने भनी वादीले आ�नो �ोत दखेाएको 
ज�गा वादीका बाजे िजतबहादरुको िचरकालदेिख 
घरवास, भोगचलन, ितरोको ज�गा रहेको भ�ने 
देिख�छ । सोलाई मालपोत काया�लय हेट�डाको च.नं. 
८७७ िमित २०६८।५।२७ को प�बाट म.ु िजतबहादरु 
िज�माको िललािनिध िव�को पालाको ८८ सालदेिख 
बाली आउने भनी लेिखएको सािबक �े�ताको र.ैनं. 
३३० को ४।।।२ ज�गा िजतबहादरु लामाको पाखो 
खेत भनी उ�लेख गरी पिु� गरकेो देिख�छ । सोलाई 
�ितवादीले अ�यथा भ�न सकेको नदेिखने ।

�ितवादीले आ�नो हकको �ोत भनी देखाएको 
काले िथङबाट �ा� गरकेो िमित २०२५।१।१० को 
राजीनामाको िलखतमा �ितवादीले पाएको ज�गाको 
चार िक�लाम�ये पूव�तफ� को िक�ा ज�गा �ानबहादरुको 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । �ानबहादरु हालका 
वादीको बाब ु ह�न् भ�ने नै दिेख�छ । सो पूव�प��को 
ज�गा िनज �ान बहादरुले दता� गराएको भ�ने देिखन 
आउदैँन । नापी काया�लय मकवानपरुको च.नं. १६५७ 
िमित २०६७।१२।१५ को प�बाट �ा� ह�न आएको 
िववािदत िक.नं. ३६२ को ६-१५-३-३ ज�गाको न�सा 
�ेस तथा मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भई आएको 
िमित २०६८।१२।३ को सज�िमन मचु�ुकामा िववािदत 
वादी दाबीको ज�गाको चार िक�ला उि�लिखत र.ैनं. 
३३० मा उ�लेख भएअन�ुपको नै देिखएको छ । सो 
ज�गामा वादीका बाजेले घर बनाएको र सािबकदेिख 
हालस�म पिन वादीकै भोग भई घर बसोबास रहेको 
भ�ने पिन सज�िमन बेहोराबाट दिेखने । 

नापी काया�लयबाट �ा� सव� नापीको �े�ीय 
िकताब र सव� न�सासमेतबाट िक.नं.३६४ को पूव�मा 
वादी दाबीको िक.नं.३६२ को ज�गा रहेको देिख�छ । सो 
िक.नं.३६२ को ज�गाको पूव�मा �ानबहादरु वा वादीको 
बाबकुो नामको अ�य ज�गा रहेको भ�नेसमेत देिखन 
आउदैँन । यसबाट पिन �ितवादीको िक.नं.३६४ को 
ज�गाभ�दा पूव�मा वादीको बाब ु �ानबहादरुको ज�गा 
रहनपुन� दिेख�छ । िक.नं. ३६४ भ�दा पूव�मा िक.नं.३६२ 
को ज�गा रहेको देिखन आएको अव�थामा सो िक.नं. 
३६२ को ज�गा नै वादीको �ोतको िलखतमा देिखएको 
र.ैनं. ३३० को ज�गा नै हो भ�ने त�य �थािपत ह�ने । 

�ितवादीका दाता भनेका सजु�बहादरु छुमी 
तामाङले खोलाघारी बारी िक�ा १ ऐ.ऐ. को घरबारी 
ज�मा माटो मरुी ८ को २०२७ को सेमा�  �.३।६० 
िमित २०२८।१।२ मा िज�मवुाललाई बझुाएको रिसद 
देिख�छ । सोही रिसदको पछािड िक.नं. ३६२ x ३६४ 
को ज�गा िभडी दता� ह�ने भनी ३ न�बर नापी टोलीबाट 
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�मािणत गरकेो पाइयो । िमित २०२५।१।१० को 
राजीनामाको िलखतमा �ितवादीले पाएको ज�गाको 
चार िक�लाम�ये पूव�तफ� को िक�ा ज�गा वादीका बाब ु
�ानबहादरुको ज�गा रहेको भ�ने त�य �प� छ । सो 
िमित २०२८।१।२ को रिसदमा एक िक�ा ज�गा मा� 
उ�लेख भएको छ । एक िक�ा ज�गाको रिसद देखाई 
दईु िक�ा ज�गा दता� गराएको देिखने । 

वादीले पेस गरकेो सािबक र.ैनं. ३०० को 
िक�ा ज�गासगँ सजु�बहादरु छुमीको नाममा दता� भएको 
िववािदत िक.नं. ३६२ को ६-१५-३-३ ज�गाको िक�ा 
िभड्न आएको भ�ने पिु� भएको दिेखएको ह�दँा एकाको 
हकको ज�गा अका�ले दता� गराएको काय� दूिषत भई सो 
दूिषत काय�ले कानूनी मा�यता �ा� गन� स�ने दिेखन 
आउदँैन । अतः वादी दाबीको ज�गामा वादीको पखुा�को 
पालादेिख नै हक भोग बसोबास रहेको देिखन आएको 
छ । यस अव�थामा कानूनी �पमा हक टुटाई अ�य� 
नगएस�म सो ज�गामा वादीको हक रहेकै भ�ने देिखने । 

��ततु म�ुामा पिन पाना ६०० र.ैनं. ३३० 
मा ज�गा कायम रहेको, सोको चार िक�ला सज�िमनवाट 
िभडेको, सो ज�गा अ�य� रहेको छ भनी �ितवादीले 
देखाउन नसकेको, �ितवादीले देखाएको �ोतको 
िमित २०२५।१।१० को िलखतमा पूव�तफ� को िक�ला 
�ानबहादरु भ�ने उ�लेख भएको, सव� न�सामा 
िक.नं. ३६४ को पूव�मा दाबीको िक.नं. ३६२ को 
ज�गा देिखएकोसमेतका आधार �माणबाट दाबीको 
िक.नं.३६२ को ज�गा वादीको पखुा�को हकभोगको 
देिखएकोमा �ितवादीले �ोतको कुनै िलखत बेगर 
दूिषत तवरले नापी दता� गराएको भ�ने नै देिखने । 

वादीको हकको �ोतको िलखतिवपरीत 
दाबीको उ� ज�गा �ितवादीको नाममा दता� भएको 
देिखन आएको छ । यस अव�थामा सो दता�  पिन दूिषत 
दता� नै मा�नपुन� ह�न आएको छ । य�ता काय�ले समय 
सीमाको कारणले मा�यता पाउने ि�थित नरहोस् भनेर 
नै दूिषत दता� बदर गराउन हद�याद नला�ने िस�ा�त 

कायम भएको देिख�छ । दूिषत दता� बदरमा हद�याद 
बाधक नह�ने भनी िस�ा�तसमेत कायम भइसकेको 
प�र�े�यमा ��यथ� वादीकै घर बसोबास र भोगसमेत 
रहेको उ� ज�गा �ितवादीले अ�य �यि�लाई िलखत 
गरी िदएप�ात् पनुरावेदक �ितवादी उ� ज�गामा भोग 
गन� आएपिछ जानकारी पाएको भ�ने ��यथ� वादीको 
िफराद कथनलाई अ�यथा भनी हद�यादिभ� िफराद 
नपरकेो भनी भ�न िम�ने नदेिखने ।

तसथ�ः उपयु�� िववेिचत आधार कारण र 
�माणह�समेतबाट वादी दाबीको िक.नं. ३६२ को 
ज�गामा वादीको दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भनी स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।२।१० 
मा भएको फैसलालाई उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम 
नापी दता� तथा �े�ता बदर गरी दाबीको उ� 
िक.नं.३६२ को ज�गामा वादीको हक कायमसमेत 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत हेटौडाको िमित 
२०७०।९।२१ को फैसला मनािसब नै देिखएकोले 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नारद�साद भ�राई
क��यटुर : देवीमाया खितवडा 
इित सवंत् २०७६ साल काित�क २६ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७०-CI-१२१९, ०७०-

CI-१२१७, घर हटाई ज�गा िखचोला मेटाई 
चलन, हालैको बकसप� िलखत बदर, 
कृ�णमाया लामासमेत िव. रामिजत छुमी, 
जानक�माया लामासमेत िव. रामजत छुमी 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

२
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद �े�ठ र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०६९-CI-०००८, ज�गा 
िखचोला चलन, लछुमन गु�ङ  िव. उ�रकुमार 
गु�ङसमेत

�ितवादीह� उ�रकुमार ग�ुङसमेतले 
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दाबी लछुमान ग�ुङको िक.नं.६१८ को ज�गा वादीकै 
हकभोगको ज�गा हो, उ� ज�गामा आफूह�ले कुनै 
�कारले िखचोला नगरकेो भ�ने �ितउ�र िजिकर 
िलएको देिख�छ । यसैगरी स�ु संखवुासभा िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।११।११ को आदेशानसुार 
िमित २०६८।०२।२८ मा भएको न�सा मचु�ुकामा 
समेत दाबीको िक.नं.६१८ को ज�गा यी �ितवादीह�ले 
िखचोला गरकेा छैनन्, होइन, सो ज�गा सािबकदेिख 
नै वादी लछुमन ग�ुङले भोगचलन ग�रआएका छन् 
भनी उ�रकुमार ग�ुङसमेतले बेहोरा लेखाएको 
देिख�छ । �ितवादीका सा�ी गणेश राई र गंगाबहादरु 
ग�ङ स�ु अदालतमा उपि�थत भई िक.नं.६१८ 
को ज�गा वादीकै भोगचलनमा रहेको, �ितवादीह�ले 
िखचोला नगरकेो भनी �ितवादीह�को �ितउ�र 
िजिकरलाई समथ�न गरी बकप� गरकेो पाइने ।

यसैगरी �माणको �पमा पेस भएको २३-
०६६-००४२८ को लटुिपट म�ुाको िमिसल हेदा�, वादी 
लछुमन ग�ुङसमेत र �ितवादी उ�रकुमार ग�ुङसमेत 
भएको अल�ची लटुिपट म�ुा स�ु संखवुासभा 
िज�ला अदालतमा िमित २०६६।०९।१२ मा दायर 
भएको दिेख�छ । उ� लटुिपट म�ुामा वादी लछुमन 
ग�ुङसमेतले �ितवादी उ�रकुमार ग�ुङसमेतले 
िक.नं.५५६, िक.नं.६१८ र िक.नं.६१७ समेतको 
ज�गाको अल�ची २०० मन लटुिपट गरकेो भ�ने 
दाबी िलएको देिख�छ । सो म�ुामा वादीह� लछुमन 
ग�ुङसमेतले आफूह�ले दाबी �मािणत गन� नस�ने 
भनी मलुकु� ऐन, अ.बं.९२ नं. बमोिजम म�ुा िफता� 
िलएको दिेख�छ । लटुिपट म�ुामा िक.नं.६१८ को 
ज�गाको हकमा समेत दाबी �मािणत गन� नस�ने भनी 
वादीले म�ुा िफता� िलएको ह�दँा वादीको िक.नं.६१८ 
को ज�गामा िनजै वादीको भोग छ, िखचोला गरकेो छैन 
भनी �ितवादीले िलएको िजिकर र न�सा मचु�ुकामा 
उि�लिखत बेहोरा पिु� ह�ने ।

मूलतः वादी दाबीको न.नं.१७ को 

िक.नं.६१८ को ज�गा वादीकै हो, वादीको हकको 
हो भनी �ितवादीह�ले स�ु �ि�उ�र िजिकरबाटै 
�वीकार ग�ररहेको देिख�छ । �ितवादीह�ले सोही 
िजिकर न�सा मचु�ुकामा समेत उ�लेख गरकेो 
देिखयो । उ� न.नं.१७ को िक.नं.६१८ को ज�गामा 
वादीले दाबी गरझे� अलैचीलगायतका बोटिव�वा 
फाडँफँुड, खनखान लगायतका कुनै काय� गरी 
�ितवादीह�ले सो ज�गा िखचोला गरकेो त�य पिु� 
ह�न आएको दिेखएन । देवानी म�ुामा वादी दाबी पिु� 
गन� भार �माण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोिजम 
वादीमा िनिहत रहेको ह��छ । ियनै �ितवादीसमेतउपर 
िक.नं.६१८ समेतको ज�गाको अल�ची लटुिपट गरकेो 
भनी वादीसमेतले अलैची लटुिपट म�ुा दायर गरकेोमा 
आफूह�ले दाबी �मािणत गन� नस�ने भनी म�ुा िफता� 
िलएबाट वादीले िलएको दाबी िनजैले ख�डन ग�ररहेको 
देिखयो । वादी दाबीबमोिजमको ज�गा िखचोला पिु� ह�न 
नसकेको ि�थितमा पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट 
वादीदाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी भएको फैसला अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
वादी दाबी प�ुने ठहर गरी स�ु संखवुासभा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत धनकुटाबाट 
िमित २०६९।०२।१६ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नरह�र ढकाल, कािलबहादरु सा�यू 
िल�बू
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६९-CI-१११२, िलखत बदर 
दता� बदर, जमुना थापासमेत िव. रामकाजी थापासमेत

दाबीका िक.नं. ३८४, ३८५ र ५९२ का 



33

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, फागनु - २

ज�गा १९९९ सालमा भ�बहादरु नेवार िज�माको 
मानबहादरु ब�नेत नाउ ँदता�को भई िनजबाट वादीह�को 
जेठा ससरुा पहलबहादरु थापाले राजीनामा िलई 
िवप�ीका ससरुा भ�बहादरुले अंशमा पाएको र उ� 
ज�गा सभ� नापीमा वादीका पितह� रामकाजी थापा, 
ठाकुरबहादरु थापा र गोपाल थापा नाबालक भएकै 
अव�थामा िनजह�को संय�ु नाउमँा दता� ह�न आएको 
पैतकृ स�पि� देिखएको छ । ससरुा भ�बहादरुको अशं 
भागमा �ा� भएको ज�गाम�ये िक.नं. ३८४, ३८५ र 
५९२ का ज�गाह� िनजका छोराह� रामकाजी थापा, 
ठाकुरबहादरु थापा र गोपाल थापा तीनैजनाको नाउमँा 
संय�ु दता� गराएको भ�ने देिख�छ । उ� ज�गाह� 
वादीह�का ससरुा भ�बहादरुले छोराह�को अिधकृत 
वारसेसमेत िलई हक ह�ता�तरण गरकेो भ�ने पा�रत 
िलखत बेहोराबाट देिख�छ । घरको मूल �यि� ससरुाले 
घर खच� गन� भनी पैतकृ स�पि� िब�� गरकेो सो 
िलखतबाट देिखने । 

वादी र िनजह�का पित तथा ससरुासमेत 
एकासगोलमा रहेको भ�ने कुरामा िववाद देिखएन । 
�ितवादीह�िबच राजीनामा पा�रत गरी िलनिुदन ुगरकेो 
र.नं. २२६५ को िलखतमा घरखच� गन� ज�गा िब�� 
गरी िलए िदएको भ�ने  उ�लेख भएको दिेखने ।

�य�तै, अंशब�डाको १९ नं. को देहाय 
१ मा भएको �यव�थाले एकाघर सगोलमा रहेको 
िपता पखुा�को पालादेिखको स�पि�म�ये चलमा सबै 
र अचलमा आधास�म एकासगोलका उमेर पगेुका 
अंिशयारह�को म�जरुी नभए पिन घर �यवहार 
चलाउनलाई िब�� गन�स�ने �यव�था गरकेो दिेखने ।

�ितवादीह� रामकाजी थापा, ठाकुरबहादरु 
थापा र गोपाल थापाले एकासगोलको िनजह�को 
संय�ु नाउकँो िववादका ज�गा िब�� गरी हक 
ह�ता�तरण गरकेोले सोम�ये वादीह�को हक 
िह�साजित िलखत बदर ह�नपुन� भ�ने दाबी िजिकरको 
स�दभ�मा यी �ितवादीह�ले िब�� गरबेाहेक िज. 

खोटाङ, बा�ाङ गा.िव.स. वडा नं. ७ िक.नं. ११७ 
को २७-२-३-१ र ऐ.ऐ. िक. नं. १२६ को ४-१५-०-
२ समेतका ज�गा वादीका पितह� रामकाजी थापा, 
ठाकुरबहादरु थापा र गोपाल थापाको संय�ु नाउमँा 
कायम रहेको देिख�छ । �य�तै �ितवादी रामकाजी 
थापाका नाउमँा ऐ. ऐ. वडा नं. ७ िक. नं. ५४४ 
�े.फ. ३-८-०-० ज�गा र वादीकै ससरुा भ�बहादरु 
थापाका नाउमँा ऐ. ऐ. वडा नं. ७ िक. नं. ३९५ �े.फ. 
२-१२-०-३,  ऐ.ऐ. िक.नं. ७५६ �े.फ. ८-१-२-१ 
र ऐ.ऐ. िक. नं. ५४५ �े.फ. ७-६-१-२ समेत ज.रो. 
५३-१४-०-१ ज�गा वादीका एकासगोलका अंिशयार 
िवप�ी पितह�समेतका नाउमँा कायमै रहेको िमिसल 
सलं�न �ा� दता� �े�ताबाट देिख�छ । उ� दता�  �े�ता 
तथा पा�रत िलखत �माणसमेतबाट िब�� गरकेो 
ज�मा �े�फल ज.रो. ९-८-०-२ भ�दा बढी �े�फल 
ज.रो. ५३-१४-०-१ ज�गा य�िप वादीका पितह� 
तथा एकासगोलका ससरुाको नाउमँा दता� रहेको 
देिखयो । वादीह�लाई िनरअंशी बनाउने उ�े�यले 
िववािदत ज�गा िब�� गरकेो देिखन आएको छैन । घरको 
मूल �यि�लाई घर �यवहार स�चालन गन� कानूनले नै 
सिुवधा िदएको र एकासगोलमा रहेका वादीह�समेतको 
लािग घर �यवहार चलाउने दािय�वसमेत घरमूलीको नै 
ह�ने ह�दँा रीतपूव�क हक ह�ता�तरण भएको िलखत बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी मनािसब देिखने । 

अत: मािथ िववेचना ग�रएका आधार 
कारणबाट वादीह� एकासगोलमा नै रहेका र दाबीको र. 
नं. २२६५ को िलखतबाट िब�� भई हक ह�ता�तरण 
गरकेो ज�गाभ�दा बढी �े�फल ज�गा िवप�ी पितह�को 
सयं�ु तथा अलग अलग एवं ससरुासमेतको नाउमँा 
कायमै रहेको दिेखएकोले अंशब�डाको १९ नं.को देहाय 
(१) को अव�था िव�मान भई घर �यवहारको लािग 
एकाघर सगोलका मूल �यि� भ�बहादरु थापासमेत 
अिधकृत वारसे भई दाबीका ज�गा िब�� गरी िलनिुदन ु
गरकेो देिखएकोले स�ु अदालतले िलखत बदर गरकेो 
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फैसला उ�टी गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजले 
वादी दाबी नप�ुने ठहराएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।                                 
इजलास अिधकृतः नरह�र ढकाल
क��यटुर: देिवना खितवडा 
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर १९ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��ेठ र मा. �या.�ी 
टंकबहादरु मो�ान, ०७०-CR-००६३, ०७०-CR-
०५९६, मानव अपहरण तथा शरीर ब�धक, नेपाल 
सरकार िव. अजय चौधरीसमेत, माया िनरौला राई िव. 
नेपाल सरकार

पीिडतको बसको िटकटसमेत �ितवादी 
माया िनरौला राईले ख�रद ग�रिदएक� र पीिडतलाई 
काकडिभ�ास�म प�ुयाई आ�नो घर लगेको त�य 
घटना�मबाट दिेख�छ । पीिडतको पस�बाट िवदेशी 
रकमसमेत हराएको अव�था छ । िनज पीिडतलाई 
उ�ार गरलेगतै  औषधोपचारको लािग काठमाड� ि�थत 
मे�रिडयन हे�थ केयर से�टर �ा.िल. (Meridian 
Health Care Centre Pvt. Ltd.) मा लिगएको 
देिख�छ । पीिडतलाई �ितवादी माया िनरौलाले जसु 
खान िदएपिछ बेहोस भएक� छन् । सोही कारणले 
िनजलाई लामो समयस�म औषधोपचार गनु�  परकेो 
भ�ने देिखने ।

िवना िचनजानका �यि�लाई बसको िटकट 
कािटिदई पीिडत च��िनगाहपरुमा उ�नपुन� भ�ने 
�ितवादी मायालाई थाहा भएको अव�थामा समेत 
झापाि�थत आ�नो घरस�म प�ुयाउने काय� िकन 
गनु�  परकेो हो ? सोको यिु�सङ्गत र स�तोषजनक 
कारण �ितवादी माया िनरौलाले उ�लेख गन� सकेको 
पाइदँैन । िनजउपर उपकार गरकेो भए �हरीमा खबर 
गनु�पन� ि�थित िथयो । पीिडतलाई �हरी �शासनमा 
नबझुाई आ�नो घरमा राखेको काय�बाट �ितवादी 
माया िनरौला राईको असल िनयत रहेको देिखएन । 

यस अव�थामा िनज िनद�ष रहेको मा�न निम�ने ।
�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो अव�था 

छैन । िनज �ितवादी स�ुदेिख नै अिभयोग दाबीको 
कसरुमा इ�कार रहदँ ै आएका छन् । जाहेरवाला 
सीतादवेी अिधकारीले अदालतसम� बकप� गन� 
�ममा �ाइभर अजय चौधरीकै सहयोगमा आ�नो 
छोरीको उ�ार भएको र छोरीको साथमा रहेको िवदेशी 
रकम र मोबाइल सेट �ितवादी माया िनरौला राईले 
लगेको भनी लेखाएक� छन् । िनज �ितवादी अजय 
चौधरीसमेत ��ततु वारदातमा संल�न रहेको भ�ने 
बेहोरा पीिडतको बयानमा कहीकँतै उ�लेख भएको 
छैन । ब� िनज �ाइभरले नै पीिडत अलप� परकेो भनी 
सानाहातह� नेपाल भ�ने सं�थालाई सूचना िदएको र 
सोही सूचनाको आधारमा िनजको उ�ार भएको भ�ने 
त�य िमिसल संल�न कागजातह�बाट पिु� भइरहेको 
छ । अजय चौधरीले नै पीिडतसगँ भएको िवदेशी रकम 
र मोबाइल लगेको हो भ�ने �ितवादी माया िनरौलाको 
बयान भए पिन ठोस �माणबाट ��ततु वारदातमा 
अजय चौधरीको संल�नता देखाउन सकेको अव�था 
छैन । य�तो ि�थितमा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी अजय चौधरीको अिभयोगदाबीको 
कसरुमा संल�नता नभई िनजले सफाइ पाएको 
अव�थामा ��ततु म�ुामा �ितवादी माया िनरौलाउपर 
भएको सजायतफ�  िवचार गदा�, पीिडत मिहलाको 
धन स�पि� लाने उ�े�यले �ितवादी माया िनरौलाले 
आ�नो घरमा ब�धक बनाएको त�य पिु� ह�न आएकोले 
िनज पीिडतलाई मलुकु� ऐन अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको ३ नं. तथा ९ नं.बमोिजम सजाय गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत इलामको फैसलालाई 
अ�यथा ग�ररहन ुपरने । िनज �ितवादीलाई सो ऐनको 
७ नं. बमोिजम २वष� थप गरी सजाय गनु�पन� भ�ने 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर रहे तापिन ��ततु 
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म�ुामा �ितवादी माया िनरौलाउपरको कसरु मा� पिु� 
भएको अव�थामा सङ्गिठत�पमा अपहरण गरकेोमा 
थप सजाय ह�ने भ�ने �यव�था आकिष�त ह�ने अव�था 
नरहने ।

अतः िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
माया िनरौला राईले पीिडत िवपना अिधकारीलाई धन 
स�पि� �ा� गन� उ�े�यबाट आ�नो घरमा ब�धक 
बनाएको त�य पिु� ह�न आएकोले यी पनुरावेदक 
�ितवादी माया िनरौला राईलाई मलुकु� ऐन, अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ नं.अनसुार 
७(सात) वष� कैद तथा ९ नं.बमोिजम थप २ वष� कैद 
गरी ज�मा ९ वष� कैद र �.२५,०००।– ज�रवाना 
ह�ने तथा िबगो �.१,९१,७७५।– र �ितपूित� 
�.२५,०००।– समेत �ितवादी माया िनरौला राईबाट 
पीिडत िवपना अिधकारीले भरी पाउने एवम् �ितवादी 
अजय चौधरीलाई अिभयोग दाबीको कसरुबाट सफाइ 
िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत इलामको िमित 
२०६९।११।१४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का
क��यटुर: देिवमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल साउन २८ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव�व�भर�साद ��े र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७५-RC-००५२, िवष खुवाई कत��य �यान 
(�यान मान� उ�ोग), नेपाल सरकार िव. सीता चौधरी
 आफूले मा� िवष सेवन गरेको छोरीह�लाई 
िवष नखवुाएको भ�ने �ितवादीको अदालतको बयान 
िमिसलबाट पिु� ह�न आएन । जाहेरी बेहोरा, �ितवादीको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को िसलिसलेवार 
सािबती, नाबालक जमनुा चौधरीको मौकाको 
कागज, शव परी�ण �ितवेदन र िमिसलमा संकिलत 
सबतु �माण, घटनाको अव�था र �कृितसमेतका 
आधारमा �ितवादीले आफँैले ख�रद गरी �याएको 

िवष छोरीह�लाई खवुाएको काय� कारणबाट नाबालक 
गंगा चौधरीको म�ृय ु ह�न गएको र अक� छोरी जमनुा 
उपचारबाट बा�ँन सफल भएको भ�ने देिखने ।
 �ितवादीको उ� काय�मा �यानस�ब�धी 
महलको १३ (२) तथा ऐ. १५ बमोिजमको अिभयोग 
दाबी रहेको दिेख�छ । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. मा “---कसैले कुनै मािनसको �यान 
मान�, मान� लगाउन वा माना�को उ�ोग गनु� ह�दैँन” 
भ�ने उ�लेख छ । कानूनले िनषेध गरकेो काय� गर े
अपराध ह��छ । �य�तै सोही महलको १३ को (२) 
मा “िवष खुवाई �यान मारमेा खुवाउने �यानमारा 
ठहछ� । �य�तालाई सव��वसिहत ज�मकैद 
गनु�पछ� । मािनसलाई िवष खुवाउन लगाउनलेाई 
ज�मकैद गनु�पछ�” भ�ने कानूनी �यव�था छ । �य�तै ऐ. 
१५ मा “�यान मान� मनसायले गोली चलाउने वा बम 
हा�ने वा घातक हितयारले काट्ने वा मान�को लािग 
अ� जुनसकैु कुराको उ�ोग गरी मन�स�मको काम 
गरकेोमा कुनै कारणले �यान मन� पाएको रहनेछ भने 
�य�तो काम गन� वा गन� लगाउने तथा सो ठाउँमा 
गई वचन िदने वा म�त गन�लाई पाचँ वष�देिख बा� 
वष�स�म कैद गनु�पछ�” भ�ने �यव�था देिखने ।
 उि�लिखत िववेिचत आधार कारण तथा 
कानूनी �यव�थाबाट �ितवादी सीता चौधरीले सासू 
तथा पितसमेतले हेला गन�, घरमा ब�न निदने, दःुख 
िदने काय� गरकेोले आिजत भई मन� िनधो गरी ४ 
वष�का ज�ु�याहा छोरीह� गंगा र जमनुालाई KI-TOP 
नामक िकटनाशक औषधी सेवन गराई आफूसमेतले 
सेवन गरकेोले छोरी गंगा चौधरीको म�ृय ुभएको अक� 
छोरी जमनुा चौधरी औषधी उपचारपिछ बाचेँको भ�ने 
िमिसल संल�न �माणह�बाट समिथ�त भएको आधारमा 
�ितवादीलाई त�कालीन मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(२) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
र ऐ.ऐनको १५ नं. बमोिजम ५ वष� कैदको सजाय 
गन� गरकेो स�ु अदालतको फैसला सदर गरकेो उ�च 
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अदालत त�ुसीपरु, नेपालग�ज इजलासबाट िमित 
२०७४।७।२८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
 �ितवादीलाई त�कालीन मलुकु� ऐनको 
�यव�थाअन�ुप सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
भएको देिख�छ । �चिलत मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै 
कसुरबापत सव��वको सजाय ह�ने रहछे भन ेयो ऐन 
�ार�भ भएपिछ �य�तो कसुरमा सजाय गदा� सव��व 
ह�ने गरी सजाय ग�रने छैन” भनी उ�लेख गरकेो र 
प�र�छेद १२ को �यानस�ब�धी कसरुमा सव��व गन� 
�यव�था रहे भएको नदेिखदँा �ितवादीलाई सव��व गन� 
निम�ने ।

साथै वारदात ह�दँाको बखत �चिलत 
मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ नं. मा “...कसरुदारलाई 
ऐनबमोिजमको सजाय िददँा चक� ह�ने भई घटी सजाय 
ह�नपुन� िच�ले देखेमा ऐनले गनु�पन� सजाय ठहराई 
आ�ना िच�ले देखेको कारणसिहतको खलुासा राय 
पिन साधक तोकमा लेखी जाहेर गनु�  ह��छ । अि�तम 
िनण�य िदनेले पिन �य�तो देखेमा ऐनले ह�ने सजायमा 
घटाई तो�न ह��छ” भ�ने �यायकता�को �विववेक�य 
अिधकारको �यव�था गरकेो पाइ�छ । ��ततु कानूनी 
�यव�थाअनसुार पीडकलाई अि�तम सजाय िनधा�रण 
गदा� �याियक मन �योग गरी �यायोिचत सजाय गनु�  
उपय�ु ह�ने ।
 ��ततु म�ुामा �ितवादीले घरमा सासू, 
पितसमेतले गरकेो �यवहारबाट जीवनदिेख नै िनरास भई 
आ�नो जीवनसमेत समा�त पान� योजना बनाई नाबालक 
छोरीह�ले आफू मरपेिछ दःुख पाउने अव�था रह�छ 
भ�ने कमजोर मनि�थित रहेको अव�थामा �ितवादीले 
िवष सेवन गरी नाबालक छोरीह�लाई सेवन गराएको 
भ�ने देिख�छ । वारदात ह�दँा उपचारपिछ बाचेक� अक� 
छोरीसमेत वष� ४ क� नाबालक रहेको र आफू पनुः 
गभ�वती भई हालसालै अक� छोरीसमेत जि�मसकेको 

भ�ने ि�थित ��ततु म�ुामा िवचारणीय प� रहेको 
छ । आ�नो छोरीलाई मानु�पन� अ�य कुनै कारण, आधार 
देिखएको छैन । आफूपिन मन� र छोरीह�ले दःुख 
पाउलान् भनी िनजह�लाई पिन मान� उ�े�य िलएको 
िवषय सवंेदनशील छ । िनज �ितवादीले ��ततु म�ुामा 
�य� गरकेो भनाइलाई पिन सजाय िनधा�रण गदा� 
िवचार गनु�पन� देिख�छ ।  िनजले िवष सेवन गराएक� 
अक� ४ वष�क� छोरी जमनुा चौधरी बाचेँको ि�थितमा 
िनजले स�तान छोरी�ित गनु�पन� दािय�व, कत��यसमेत 
बाकँ� रहेको छ । िनज �ितवादीको िवष सेवन गनु�पन� 
कारण, अव�था, मनोदशालाई समेत सजाय िनधा�रण 
गदा� िवचार गनु�पन� ह��छ । �ितवादीलाई ठहर भएको 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� देिखन आएकोले 
त�कालीन मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० 
(दश) वष� कैदको सजाय गदा�समेत �यायको मकसद 
पूरा ह�ने देिखदँा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �ितवादीलाई 
१०(दश) वष� कैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- मदन पराजलुी
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७६ साल जेठ २९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं.९

१
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७६-WH-००७६, 
ब�दी��य�ीकरण, िवकलकुमार गौतम िव. उ�च 
अदालत जनकपुरसमेत

िवमला कुमारी र िवकलकुमार गौतमका िबच 
जाहेरवाली िसताकुमारीले अंश बझुी िलखत पा�रत 
गनु�भ�दा पिहले नै िववाह गरकेोलगायतका त�यह� 
��ततु ह�न आएको देिखयो । म�ुामा देिखएका र 
िन�पण गनु�पन� अव�थाका ��ह�को िन�पण म�ुामा 
ग�रने र सनुवुाइका �ममा ह�ने नै दिेख�छ । अिहले नै 
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�रट �े�ािधकारबाट �यस �कारका त�यगत िवषयको 
�माणको मू�याङ्कन गरी िन�पण गनु�  उिचत ह�दँैन । 
िनवेदकउपर बह�िववाहको कसरु गरकेो भ�ने अिभयोग 
दाबी रहेको देिख�छ । म�ुामा कानूनबमोिजम सनुवुाइ 
भई सािधकार िज�ला अदालतबाट तथा उ�च अदालत 
जनकपरुसमेतबाट िनवेदक िवकलकुमार गौतमलाई 
म�ुामा पपु��का लािग थनुामा रा�ने गरी आदेश भएको 
पाइयो । तह तह अदालतबाट सनुवुाइ र आदेश भएको 
भएको िनयिमत �याियक �ि�याको िवषयमा अिहले 
�रट �े�ािधकारबाट ह�त�ेप गनु�पन�स�मको कुनै उिचत 
कारण ख�ुन आएको देिखदँैन । कारबाही �ि�यामा 
कानून �ितकूल कामकारबाही भएको वा ग�भीर 
अ�यायको अव�था रहेको भ�ने पिन देिखन आएन । 
यस अव�थामा िनयिमत �याियक �ि�याबाट भएको 
कारबाहीको प�रणाम�व�प सािधकार अदालतको 
आदेशबमोिजम म�ुामा पपु��का लािग थुनामा रािखएको 
कुरालाई गैरकानूनी थनुा मा�न निम�ने । 

अतः िनयिमत �याियक �ि�याबाट म�ुा चली 
स�ु िज�ला अदालत र उ�च अदालत जनकपरुबाट 
िनवेदक िवकलकुमार गौतमलाई म�ुा पपु��का लािग 
थुनामा रा�ने गरी आदशे भएको देिखयो । �याियक 
�ि�याको स�दभ�मा तह-तह अदालतबाट भएको 
काम कारबाही र आदेशमा कुनै �िुट रहेको वा ग�भीर 
अ�यायको अव�था कायम रहेको देिखएन । तसथ� 
िनवेदन मागबमोिजम �रट आदेश जारी गन� िमलेन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- राजे�� वा�ले
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल काित�क २५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७६-WH-००५४, 
ब�दी��य�ीकरण, उ��ेषण / परमादेश, पृ�वी राज 
चेमजोङ िव. �ी उ�च अदालत पाटन, लिलतपुरसमेत

िनवेदकउपर म�ज ु �े�को जाहेरीले नेपाल 
सरकार वादी भएको ब�िकङ कसरु म�ुामा सनुवुाइको 
मौका निदई फैसला भएको र सो फैसलाको कारण 
थनुामा रहन ु परकेोले सनुवुाइको मौका िदलाउन 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने 
िनवेदन दाबी दिेख�छ । ब�िकङ कसरु म�ुामा भएको 
�याद तामेलीलाई अ�यथा भ�न स�ने अव�था छैन । 
�ितवादीलाई ब�िकङ कसरु तथा सजाय ऐनबमोिजम 
कैद ज�रवानासमेत ह�ने ठहर भएको छ । फैसलाले 
कैद लागेको �यि�लाई कैद ठेक� कैदी पजु� िदई 
कारागार काया�लय पठाइएको हो । िनवेदन खारजे 
ह�नपुछ�  भ�ने िलिखत जवाफ देिख�छ । िमिसल 
हेदा�  िनवेदकका नाउमँा जारी भएको ३० िदने �याद 
िमित २०७५।०३।२७ गते िनजको िज�ला पाचँथर 
सािबक यासोक गा.िव.स. वडा नं. ८ हाल प�रवित�त 
कु�यायक गा. पा. वडा नं. १ मा रहेको िनजको घरमा 
सा�ीह�समेतको रोहवरमा रीतपूव�क टासँ गरी �याद 
तामेल भएको दिेखयो । िमित २०७३।१०।२६ गते 
बसाई सरकेो भनी िनवेदकले िजिकर िलएको भए पिन 
िनजले उ�च अदालत पाटनमा िमित २०७४।०९।११ 
मा दायर गरकेो ०७४-WO-०५२६ को िनषेधा�ाको 
िनवेदनमा पाचँथर िज�लाकै उपयु�� उि�लिखत 
ठेगानालाई वतन भनी खलुाएको देिखयो । तसथ� बसाई 
सराईको िजिकर मनािसब देिखएन । िनवेदकको नाउमँा 
कानूनबमोिजम रीतपूव�क �याद जारी भई तामेल भएको 
देिख�छ । उ�च अदालत पाटन (वािण�य इजलास) 
बाट िमित २०७५/९/१७ मा भएको फैसलाअनसुार 
थनुामा रािखएको कुरालाई गैरकानूनी थनुामा रहेको 
भनी मा�न िमलेन । अदालतबाट भएको फैसलाअनसुार 
थनुामा रहेको अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गनु�  मनािसब नह�ने ।

अतः िनवेदक िनयिमत �याियक 
�ि�याअनसुार कानूनबमोिजम म�ुा चली फैसलाप�ात् 
थनुामा रहेको र िनजलाई गैरकानूनी थनुामा 
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राखेको भ�ने नदेिखएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणसमेतको आदेश जारी गन� िमलेन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल भा� २३ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७६-WH-००५७, 
ब�दी��य�ीकरण, उ��ेषण / परमादशे, शंकर िधताल 
िव. काठमाड� िज�ला अदालत, बबरमहलसमेत

कृिष िवकास ब�कबाट ऋण िलएकोमा कर 
च�ुा �माण प� िकत� गरकेोले िकत�मा स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतमा म�ुा चलेको र म�ुा पपु��का लािग 
थुनामा राखेउपर उ�च अदालत पाटनमा िनवेदन 
गदा� सदर गरकेोले उ� कामकारबाही बदर गरी 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी तारखेमा राखी 
म�ुाको पपु�� गनु�  भ�ने परमादशेको आदेशसमेत जारी 
ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत बेहोराको िनवेदन प� देिख�छ । 
साधारण अिधकार �े�अ�तग�त म�ुाको रोहमा िज�ला 
अदालतबाट भएको म�ुा पपु��को लािग थुनामा रा�ने 
गरी भएको आदेश उ�च अदालतबाट सदर भएको 
��ततु �रट खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िलिखत जवाफ 
रहेको देिख�छ । िनवेदकउपर मलुकु� अपराध सिंहता, 
२०७४ को दफा २७६(३) (ग) बमोिजम सजाय ह�न 
भनी िलखतस�ब�धी कसरुमा अिभयोग प� दायर 
भएको पाइयो । िनजह�लाई म�ुामा पपु��का लािग 
थुनामा रा�ने गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७६।०१।०९ मा भएको आदेश उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७६।०२।१६ मा सदर भएकोसमेत 
पाइयो । यसरी िनयिमत �याियक �ि�याको स�दभ�मा 
म�ुाको रोहमा तह तह अदालतबाट िमिसल संल�न 
त�काल �ा� �माणको मू�याङ्कन गरी थुनामा रा�ने 
गरी भएको आदेशबमोिजम पपु��का लािग थुनामा 

राखेको देिखएको छ । म�ुा हेन� िनकायको अिधकार �े� 
नभएको वा हद�याद नाघेको वा कानूनबमोिजम पूरा 
गनु�पन� �ि�या नै पूरा नगरी थनुामा राखेको वा थुनाको 
कारणबाट ग�भीर अ�यायको अव�था पैदा भएको 
अव�थामा तह-तह अदालतबाट भएको आदशेउपर 
पिन यदाकदा अपवाद �व�पको अव�थामा 
ब�दी��य�ीकरणको �रटको मा�यमबाट �याियक 
उपचार �दान गन� सिक�छ । तर �यस �कारको 
अव�था नदेिखएको ि�थितमा िनयिमत अदालतबाट 
म�ुामा भएको काम कारबाही वा थनुछेकको आदेशको 
अ�तरव�तमुा �वेश गरी �रट �े�ािधकारबाट अ�यथा 
आदशे गनु�  मनािसब ह�दँैन । तसथ� �रट िनवेदकलाई 
गैरकानूनी तवरबाट थनुामा राखेको भ�ने नदेिखएको 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन� िमलेन । 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर:- मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल भा� २३ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७६-WH-००५८, 

ब�दी��य�ीकरण, उ��ेपण / परमादेश, 
अिनल अिधकारी िव. काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहलसमेत भएको म�ुाको 
आदशे यसै �कृितको रहेको ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
�ी सु�मालता माथेमा, ०७६-WH-००५९, 
ब�दी��य�ीकरण, ई�छा बुढा (दज�) समेत िव. 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. १५, ि�थत �ी 
महानगरीय �हरी वृ�, �वय�भुसमेत

िनवेदकउपर बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०७५ िव��को कसरु गरकेो कुरामा उजरुी परकेो 
देिखयो । काठमाड� िज�ला अदालतबाट िनजलाई 
प�ाउ गन� मलुकु� फौ�दारी अपराध संिहता, २०७४ 
को दफा ९(३) बमोिजम अनमुित �दान भएकोसमेत 
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पाइयो । ब�दीलाई थुनामा रािखएको कुराको कानूनी 
वैधता परी�ण गरी गैरकानूनी तवरबाट थनुामा रािखएको 
देिखएमा थनुाबाट म�ु गन� ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने हो । ��ततु म�ुामा सािधकार अदालतबाट 
�चिलत कानूनी �यव�थाबमोिजम िहरासत रा�न 
अनमुित �दान भएको र अनसु�धान काय� भइरहेको 
पाइयो । अदालतबाट �दान भएको अनमुितअनसुार 
प�ाउ पजु� तथा थनुवुा पजु�समेत िदई अनसु�धानका 
लािग िहरासतमा राखेको दिेख�छ । यसरी िहरासतमा 
रा�ने स�दभ�मा कुनै कानूनी �ि�यागत �िुट रहेकोसमेत 
देिखदँैन । �व�ृ धारणा राखी काय� गरकेो वा ग�भीर 
अ�यायको प�रणाम आउने अव�था रहेकोसमेत 
देिखएन । िनयिमत �याियक �ि�याबाट थुनामा 
रािखएको अव�था ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गनु�  मनािसब देिखएन । अनसु�धानको काय� 
स�प�न भएप�ात् म�ुा चलाउनपुन� पया��त अव�था छ 
वा छैन भ�नेसमेतका सम� प�मा अिभयोजनकता�बाट 
िववेकसङ्गत िनण�य ह�ने नै भएकोले अिहले नै �माण 
मू�याङ्कन गरी िनवेदकले िलएको िनद�िषतास�ब�धी 
िजिकरको िन�पण गन� निम�ने ।

अतः िनवेदक िनयिमत �याियक 
�ि�याअनसुार कानूनबमोिजम थुनामा रहेको र 
िनजलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भ�ने नदिेखएको 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर:- मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल भा� २३ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७१-CR-०१२३, सवारी �यान, नेपाल 
सरकार िव. मुकेश साह तेलीसमेत

�ितवादी स�भािवत दघु�टना�ित सावधान 

रही गित िनय��ण गरी सवारी चलाउनपुन�मा सो 
गरकेो देिखदँनै । अ�पतालको गेटज�तो िभडभाड 
ह�ने �थानमा होिसयारीपूव�क सवारी चलाएको पिन 
देिखदँनै । सवारी चलाउनको लािग िनि�त �ान 
िसप द�ता आव�यक पद�छ । �ितवादीले सवारी 
चलाउनको लािग अनमुितप� (License) पाएको भ�ने 
पिन दिेखदँैन । य�तो अव�थामा सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को १६१(३) मा प�रक�पना 
ग�रएको अव�था िव�मान रहेको नदिेखने ।

�ितवादी मकेुश साह तेलीले चालक 
अनमुितप� �ा� नगरी सवारी चलाई दघु�टना भएकोमा 
कुनै िववाद देिखदँैन । सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा ४५ मा "कुनै �यि�ले चालक 
अनमुितप� �ा� नगरी कुनै पिन सवारी चलाउन ु
ह�दैँन ।" भ�ने �यव�था रहेको छ । सवारी चालक 
अनमुितप� �ा� गन� िनि�त यो�यता र �मता रहनपुन�, 
िनि�त �ि�या र काय�िविध पूरा गनु�पन�, स�बि�धत 
िनकायबाट िलइने िलिखत र �योगा�मक परी�ा 
उ�ीण� �यि�ह�लाई मा� सवारी चालक अनमुितप� 
�दान ग�रने �यव�था सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐनमा उ�लेख भएको पाइयो । िव�ाियकाले सवारी 
दघु�टनाबाट ह�न स�ने िजउधनको सरु�ा गन� सवारी 
चालकमा ह�नपुन� यो�यता र �मता िनधा�रण गरी �य�तो 
यो�यता र �मताको परी�ण गन� िलिखत र �योगा�मक 
परी�ा अिनवाय� �पमा पास गनु�पन�लगायतको कानूनी 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । तसथ� सवारी अनमुित 
प�िवना सवारी चलाउन ु आफँैमा गैरकानूनी काय� 
रहेको �प� देिख�छ । साव�जिनक सडक, अ�पतालको 
गेटअगािड सवारी चालक अनमुितप� �ा� नगरकेो 
�यि�ले सवारी चलाउने काय� गनु�  भनेको आफँैमा 
झनै ग�भीर लापरवाहीपूण� काय� भएको र सोही काय� 
�ितवादीबाट भएको छ । अ�पतालज�तो धेर ैिभडभाड 
ह�ने �े�मा सवारी चालक अनमुितप� �ा� नगरकेो 
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�यि�ले चलाएको सवारीले बाटो �स गन� लागेका 
�यि�लाई ठ�कर िदई वा िकची �यान गएकोमा सो 
काय� �वत: लापरवाहीपूव�क ग�रएको काय�को प�रणाम 
दघु�टना भएको मा�नपुन� ।

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(२) मा भएको कानूनी �यव�था एव ं
िमिसल �माणबाट �ितवादी मकेुश साह तेलीको 
आपरािधक काय� सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजमको अव�था 
कायम ह�ने देिखएन । िनजले गरकेो कसरु मािथ िववेिचत 
आधार �माणसमेतबाट सोही ऐनको दफा १६१(२) 
अ�तग�तको ह�ने देिखने ।

अका� �ितवादी ललन�साद महतोको हकमा 
िवचार गदा�, �ितवादी मकेुश साह तेलीले अिधकार �ा� 
अिधकारी एवं अदालतसम� बयान गदा� मेरो काका 
नाता पन� ललन�साद महतोको BR 05 A 6654 नं. 
को मोटरसाइकल मागी सोही मोटरसाइकल चलाई 
चामल प�ुयाउन जादँा दघु�टना भएको भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । सो बयान बेहोरासमेतबाट �ितवादीम�येका 
ललन�साद महतोले सवारी चालक अनमुितप� �ा� 
नगरकेा मकेुश साह तेलीलाई आ�नो �वािम�वमा 
रहेको BR 05 A 6654 नं. को मोटरसाइकल 
चलाउन िदएको हो भ�ने कुरा िनिव�वाद �पमा पिु� ह�न 
आयो । सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा ४६ मा कसैले आ�नो �वािम�वको वा आ�नो 
िज�मामा रहेको कुनै सवारी चालक अनमुितप� �ा� 
नगरकेो कुनै �यि�लाई चलाउन िदन ह�दँैन भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । िनज �ितवादीले 
सवारी चालक अनमुित �ा� नगरकेो सवारी चलाउन 
अयो�य �यि�लाई सवारी चलाउन िदएको कुरा पिु� 
ह�न आएबाट िनजलाई सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(५) बमोिजमको सजाय 
ह�ने ।

अत: िववेिचत आधार �माणबाट पनुरावेदन 
अदालत हेटौडँाको िमित २०७०।१०।७ को फैसला 
केही उ�टी भई �ितवादी मकेुशकुमार साह तेलीलाई 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) बमोिजम २ (दईु) वष� कैद र दफा १६१(४) 
बमोिजम �. २०००/- ज�रवाना ह�ने तथा अका� 
�ितवादी ललन�साद महतोलाई उ� ऐनको दफा 
१६१(५) बमोिजम २(दईु) मिहना कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत:- दगुा��साद ब�याल
क��यटुर :- िवजय खड्का
इित संवत् २०७६ साल असार ८ गते रोज १ शभुम् । 

६
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७२-CR-१६१४, िकत� जालसाज, 
ल�मीिनया देवीसमेत िव. बलराम सदा

िक.नं. ४९२ को ०-२-३ ज�गा �ितवादी 
ल�मीिनयाले मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँ भिन ��परु 
गा.िव.स.को काया�लयमा िनवेदन िदएकोमा गा.िव.स. 
सिचव मखन लालले मोही कैनक� सदाको म�ृय ु३४-
३५ सालअगािड नै भएको, िनजको हक खाने �वा�नी 
छोरासमेतको म�ृय ु भइसकेकोले मोही लगत क�ा 
ग�रिदए ह��छ भ�ने बेहोराको िसफा�रस (च.नं.१३४ 
िमित २०६९।२।२२) का आधारमा भूिमसधुार 
काया�लयले मोही लगत क�ा गरकेो पाइयो । उ� 
िसफा�रसको िवषयलाई िलएर स�रीका �थानीय 
िवकास अिधकारीले वादीलाई िमित २०६९।१०।८ 
मा गा.िव.स. सिचव मखनलाल सरदारउपर कारबाही 
चलाउन अनमुितसमेत �दान गरकेो देिखयो । 
उि�लिखत ज�गाको दता�वाला मोही कैनक� सदा रहेको 
कुरालाई �ितवादीह�ले त�यलाई इ�कार गरकेो 
देिखदँनै । उ� ज�गा �ितवादीम�येको गंगाई म�डलको 
नाउमँा दता� रहेकोमा िनजले �ितवादीम�येको 
ल�मीिनया दवेीलाई िमित २०६८।६।३० मा 
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राजीनामाको बेहोराले िलखत पा�रत ग�रिदएकोमा 
पिन िववाद दिेखएन । �ितवादी गंगाई म�डलका सा�ी 
गोपाल म�डलले वादीको बबुाको नाम मोहीतलाल सदा 
र हजरुबबुाको नाम कैनक� सदा हो । वादी बलराम सदा 
िजउदैँ छ भनी अदालतमा आई बकप� ग�रिदएको 
अव�थामा बलराम सदाको ��ततु िफराद परकेो 
देिखएबाट वादी दाबी समिथ�त भएको देिखने ।

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६ 
(८) मा उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार िक.नं. 
४९२ को ज�गा ह�ता�तरण गदा� सोको जानकारी 
वादी बलराम सदालाई र गा.िव.स. ��परुलाई 
गराएको देिखदँनै । �ितवादीले पिन वादीलाई हक 
ह�ता�तरणको जानकारी िदएको िथए भ�ने िजिकर 
िलन सकेको नदेिखने । 

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६ मा 
“मोहीले कमाई आएको ज�गामा मोहीस�ब�धी िनजको 
हक िनजपिछ िनजको एका सगोलका पित, प�नी, 
छोरा, छोरी, आमा, बाबु, छोरा, धम�पु�, धम�पु�ी, 
छोरा बुहारी, नाित नाितनी बुहारी दाजु भाइ वा 
िददी बिहनीह�म�ये ज�गावालाले प�याएको 
�यि�लाई �ा� ह�ने छ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । �ितवादीह�को �ितउ�र प�मा वादी भारतीय 
नाग�रक भई भारतमा बसेको भ�ने िजिकर िलएकोमा 
गा.िव.स.को िसफा�रस प�मा हकवालाह�को म�ृय ु
भइसकेको भ�नेस�म उ�लेख भएको पाइयो । वादीले 
आफू मतृक मोही कैनक� सदाको नाित जीिवत 
हकवाला ह�दँाह�दँै �ितवादीह�ले हकवालाह� सबै 
म�रसकेको झ�ुा िसफा�रस गा.िव.स.बाट बनाई 
जालसाजीपूण� काय� गरकेाले जालसाजीमा सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने दाबी िलएको देिख�छ । �ितउ�रप�मा 
वादी मतृक मोही कैनक�को नाित हकवाला होइन भ�न 
सकेको पिन देिखएन । वादी �ितवादीका सा�ीह�ले 
पिन मोही कैनक� सदाको नाित यी वादी वलराम सदा 

भएको, िनज वादी जीिवतै छन् भनी बकप�मा लेखाइ 
िदएको एवं मतृकसगँ वादीको नाता ख�ुने �माण 
कागजातसमेत िफरादप�साथ पेस भएको देिखदँा 
वादी दाबी समिथ�त र पिु� ह�न आएको देिखयो । वादी 
भारतीय नाग�रक ह�न् भनी �मािणत ह�ने �माण पेस ह�न 
आएको नपाइने । 

वादी वलराम सदाको हजरुबबुा कैनक� सदा 
िक.न. ४९२ को ज�गाको मोही रहेकोमा िववाद नरहेको, 
सािबक ज�गादाता �ितवादी गगंाई म�डलले उ� 
ज�गा िमित २०६८।६।३० मा �ितवादी लि�मिनया 
देवीलाई राजीनामाको िलखतबाट पा�रत ग�रिदएको 
देिखएको, �ितवादी लि�मिनयाले ज�गा ख�रद गरपेिछ 
मोहीको हकवाला कोही पिन छैन भनी िनवेदन िदएको, 
गा.िव.स.काया�लयका सिचव मखनलाल सरदारले 
मोही कैनक� सदा र िनजको छोरासमेतको म�ृय ुभई 
हकवाला कोही नभएको भ�ने बेहोराले मोही लगत 
क�ा ग�रिदएमा फरक नपन� भ�ने बेहोराको िसफा�रस 
िदएको आधारमा भूिम सधुार काया�लय स�रीबाट मोही 
लगत क�ा भएको देिखएको र अ�य �ितवादीह�ले 
साव�जिनक सूचना, मचु�ुकामा सा�ी ब�ने काय� गरी 
िसलिसलाव� �पमा भए गरकेो काय�बाट वादी बलराम 
सदाको हक मेटाउने मतलबले काय� भएको देिखने ।

अतः िववेिचत आधार, �माण र कारणबाट 
वादी वलराम सदा जीिवतै रहेको, िक.न. ४९२ को 
ज�गाको मोही यी वादीका बाजे कैनक� सदा रहेको 
कुरामा िववाद नदिेखएको, �ितवादी ल�मीिनयाले 
झ�ुा िववरण उ�लेख गरी गा.िव.स.को काया�लयबाट 
िसफा�रस िलई मोही लगत क�ा गरकेो देिखयो । 
तसथ� �ितवादीह�ले िकत� कागजको ३ नं. बमोिजम 
जालसाजीको कसरु गरकेो ठहर गरी गा.िव.स.काया�लय 
��परुको च.नं.१३४ को िमित २०६९।२।२२ को 
िसफा�रस र सोका आधारमा भए गरकेा स�पूण� काय� 
िनि��य ह�ने र �ितवादीह�लाई ऐ.िकत� कागजको 
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१० नं. बमोिजम �.२००।- ज�रवाना गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित २०७१।९।८ 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः- राजे�� वा�ले, ओजा लािमछाने 
(शा.अ.)
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७६ साल काि��क २७ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७२-CR-१६१७, जालसाज, 
लालोकुमारी साह� सुँडी िव. रामदेव साहसमेत

वादीले आफू र �ितवादी �.रामदेविबच िमित 
२०५१।४।१४ मा भएको करारनामाको कागज र 
दे.नं. १९७१ िमित २०५१।११।५ को िमलाप�लाई 
नै आ�नो हकको �ोत भनी िमित २०६७।८।६ को 
सज�िमन तथा िसफा�रस एवं सोका आधारमा िमित 
२०६८।३।१४ मा �ितवादीको नाममा लगत कायम गन� 
गरी मालपोत काया�लय, स�रीबाट भएको िनण�यलाई 
जालसाजीको िवषयव�त ु बनाएको देिखयो । वादी 
�ितवादीिबच करारनामा ह�दँाका बखत िक.नं.४२६ 
को ज�गा �ितवादी रामदवेको नाममा नरही िनजको 
�व. िपता पलट साह सडुीको नाममा कायम रहेको 
देिख�छ । यसै िवषयमा स�री िज�ला अदालतमा 
म�ुा परी वादी �ितवादीिबच िमलाप� ह�दँाका 
बखत पिन �ितवादीका नाममा उ� ज�गा रहेको 
देिखदँैन । वादी �ितवादीिबच भएको करारनामाको 
बेहोरामा “यो ज�गा �व. बाबुको नाउँबाट नामसारी 
गराई यो करारनामा िलखत भएको िमितले ६ 
मिहनािभ� रिज��ेसन पा�रत ग�रिदन ेछु” भ�ने सत� 
उ�लेख गद� “पा�रत गरी निदए कानूनबमोिजम गरी 
िलनु” भ�ने बेहोरा उ�लेख गरकेो पाइयो । उि�लिखत 
बेहोरा हेदा� करारनामाबमोिजमको ज�गा पा�रत गरी 
निदएमा कानूनबमोिजम ह�ने भ�ने कुरालाई वादी 
�वयंले �वीकार गरकेो पाइयो । करारनामाको िलखत 
ह�दँा उ� कागजको िशरमा “िमित २०५१।४।१४ 

को करारनामा िलखत र िमित २०५१।११।५ को 
करारनामा िलखत स�री िज�ला अदालतबाट भएको 
िमलाप�अनुसार करार गरी िदनेको नामका ज�गा 
दता� नरहकेोले उ� िलखतको थैली �.२५,०००।- 
मा� पा�रत भएको” भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको 
देिखदँा उ� िलखत पा�रत ह�दँाका बखतस�म 
�ितवादीको नाममा करारनामामा उि�लिखत ज�गा 
दता� ह�न आएको दिेखएन । उि�लिखत बेहोरालाई हेदा� 
थैलीस�म पा�रत भएको दिेखयो । पा�रत िलखतबाट 
करारका प�ह�को सो थैलीस�ममा दािय�व सीिमत 
रहने अव�था देिखने । 

वादीले करारनामाको दािय�व पूरा गराई पाउ ँ
भ�ने म�ुामा भएको िमलाप�लाई नै मूल आधार िलई 
िफराद दायर गरकेो देिख�छ । आ�ना नाममा नभए 
नरहेको ज�गामा करारनामा गद�मा करारीय दािय�व 
िसज�ना ह�न र करारनामामा उि�लिखत सत�ह�भ�दा 
बढी दािय�व िसज�ना ह�न नस�ने स�दभ�मा िमित 
२०५१।११।५ मा भएको िमलाप�ले वादीलाई 
दाबीको ज�गामा हक �थािपत गराएको भ�न िम�ने 
देिखदँनै । वादीले उ� ज�गामा आ�नो हकभोग रहेको 
भनी पनुरावेदन िजिकर िलएकोमा सो त�यसमेत 
�मािणत भएको पाइएन । वादीले दाबी िलएको िक.नं. 
४२६ को ज�गामा वादीको हक �वािम�व पिु� गन� कुनै 
कानूनी आधार नदेिखदँा मालपोत काया�लय स�रीको 
िनण�यसमेतका आधारमा �ितवादीले आ�ना �व. 
बबुाको शेषपिछ आ�ना नाममा नामसारी गरी िलएको 
िनण�य र काम कारबाहीह�लाई जालसाज ठहर गन� 
निम�ने । 

अतः िववेिचत आधार, �माण र कारणबाट 
दाबीको ज�गामा वादीको हक �वािम�व रहेको देिखने 
�माणको अभावमा �ितवादीको नाममा सा.िक.
नं.४२६ �े.फ.०-१-२ ज�गाको लगत कायम गन� गरी 
मालपोत काया�लय, स�रीबाट भएको िनण�य र �यसका 
आधारमा भए गरकेा काम कारबाहीह�लाई जालसाजी 
ठहर गन� िमलेन । वादी दाबी नप�ुने भनी पनुरावेदन 
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अदालत राजिवराजबाट भएको िमित २०७२।४।१२ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजे�� वा�ले
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७६ साल काित�क २७ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७५-CR-०५०३, ��ाचार 
(रकम िहनािमना), नेपाल सरकार िव. अिनता गु�ङ

�ितवादी अिनता ग�ुङमाफ� त लगानी 
ग�रएका उ�मह�म�ये दगुा�  भगवती टोल िवकास 
सं�था र ड�डे तरकारी �यवसायबाट उठ्न बाकँ� रहेको 
पोखरा उपमहानगरपािलकाको िमित २०७३।७।११ 
को प�मा उि�लिखत रकमम�ये सावँा रकम असलु 
भइसकेको कुरा �ितवादीले स�ु िवशेष अदालतमा 
गरकेो बयान तथा पोखरा उपमहानगरपािलकाक� 
काय��म अिधकृत दगुा�  �यौपानेले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरी िदएको कागजसमेतबाट पिु� 
भएको देिख�छ । ऋणी उ�मी �यवसायीह�बाट उठन 
बाकँ� रहेको �याज रकम िम�हाको लािग काया�लयमा 
कारबाही चिलरहेको अव�थामा उ� �यवसायीह�बाट 
असलुउपर ह�न नसकेको �याज रकम कम�चारीले ितनु�  
बझुाउनपुछ�  भ�न �यायोिचत दिेखदँैन । कम�चारीले 
ऋणीबाट उठाएको सावा ँ �याज समयमा काया�लयमा 
दािखला नगरमेा कम�चारीको सेवा सत�स�ब�धी 
कानूनमा भएको �ावधानअनसुार असलुउपर गनु�पन� 
कत��य काया�लयको ह�न जा�छ । यस अव�थामा 
�ितवादीले उ�मीह�बाट उठाएको सावा ँ रकम 
काया�लयमा दािखला ग�रसकेपिछ �याज रकमको 
हरिहसाब िमलानमा केही सामा�य अङ्क फरक 
परकेो भ�नेस�मको आधारमा कसरु ठहर गनु�  मनािसब 
नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी पोखरा उपमहानगरपािलकामा सह–
सामािजक प�रचािलका पदमा काय�रत रहदँा 
महानगरपािलकाले स�चालन गरकेो सहरी ग�रबी 

�यूनीकरण काय��मअ�तग�त लगानी भएको 
रकम असलु गन� स�ब�धमा लगानी गदा�का बखत 
ऋणीसगँ भएको स�झौता एव ं तमसकुमा उि�लिखत 
सत�बमोिजम ह�ने र रकम उठाउने िज�मेवारी पाएका 
कम�चारीको हकमा समेत िनजह�को सेवा सत�सगँ 
स�बि�धत िविनयमावलीबमोिजम ह�ने दिेखएको, 
उ� सहरी ग�रबी �यूनीकरण काय��मको काय��म 
अिधकृत दगुा�  �यौपानेको कागजबाट �ितवादी अिनता 
ग�ुङबाट िबगोको सावँा रकम असलु भइसकेको 
भ�ने देिखएकोसमेतका आधारमा �ितवादी अिनता 
ग�ुङका िव�� लगाइएको आरोप दाबी प�ुन 
स�ैन । िनजले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भनी 
िवशेष अदालत काठमाड�बाट िमित २०७५।३।१२ मा 
भएको फैसला मनािसब दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:- धनबहादरु काक�
क��यटुर:- मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७६ साल �ावण २८ गते रोज ३ शभुम् । 

९
मा.�या.�ी ई�वर�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
ह�र�साद फुयाल, ०७४-CR-१२९४, स�पि� 
शुि�करण (आतङ्कवादी ि�याकलापमा िव�ीय 
लगानी), नेपाल सरकार िव. कुमार चौहानको नामले 
िचिनने भारतीय नाग�रकसमेत

भारतको NCB_New Delhi बाट �ा� 
आतङ्ककारी सङ्गठनह�को िववरणको १५ नं. 
मा PEOPLE’S REVOLUTIONARY PARTY 
OF KANGLEIPAK (PREPAK) र १६ नं. मा 
KANGLEIPAK COMMUNIST PARTY (KCP) 
उ�लेख भएको पाइ�छ । �य�तै Interpol India 
को िदनाङ्क Oct 10-2013 को प�मा Members 
of banned terrorist outfit PREPAK-UPPK 
उ�लेख भई प�को (a) मा Ningthoujam Shanti 
Matei @Chingkhei @ Chinglemba @ 
Takhelchangbam Hemanta Sharma s/o) 
Late N. Surendrakumar @ Dhanabir, Born 
on 21-5-1967, Resident of Wahengbam 
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Leikai, Manipur. He Was the SS General 
Secretary Of PREPAK-UPPK, a faction of 
Proscribed terrorist organization PREPAK. 
(b) मा Elangbam Bobo @ Kha Naganba, 
s/o E. Inaocha Singh, born in November, 
1978. He was the SS Major of PREPAK-
UPPK. (c) मा Langpoklakpam Inaocha 
Singh @ Brijit @ Jit @ Tomba @ Raj Singh 
@ Lalcha, s/o Shri L. Gourahari Singh, 
born on 3rd March, 1973. He was the SS 
Finance Secretary of PREPAK-UPPK. (d) 
मा Laishram Jiten Singh @ Selkai, s/o Late 
Laishram Naboni Sigh, born on 10th October 
1977. He was the SS caption of PREPAK-
UPPK उ�लेख भई प�को (२) मा During course 
of their examination in custody, they have 
revealed their travel in foreign countries, on 
foreign Passports made in fake identities to 
countries like Bangladesh, Nepal, Thailand, 
Pakistan and Myanmar, in furtherance of 
their anti-national activities of their banned 
organization like organizing training camps, 
extortion, arms purchase, etc. उ�लेख भई 
आएबाट �ितवादीह� Ningthoujam Shanti Matei 
(शाि�त तामाङ), Langpoklakpam  Inaocha 
Singh (राजेश थापा) र Laishram Jiten Singh 
(जीतबहादरु चौधरी) समेत भारतीय नाग�रक भई 
िनज �ितवादीह� भारतको आतङ्ककारी सङ्गठन 
PREPAK-UPPK नामक आतङ्ककारी सङ्गठनका 
पदािधकारी रहेको भ�ने िमिसल संल�न कागजातबाट 
देिखने ।

�ितवादी सरुशे अिधकारीको अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयान हेदा� मैले झ�ुा िववरण पेस 
गरी नेपाल नाग�रकता बनाएको हो । म राजेश भ�राईको 
पसलमा काम गद�छु, सो पसल राजेश भ�राई र 
शाि�त तामाङको संय�ु लगानीमा चलेको िथयो । 

शाि�त तामाङ, कुमार चौहान र कण�जीत रोकाया 
उ� आतङ्ककारी सङ्गठनका सद�यह� ह�न । 
िनजह�ले झ�ुा िववरण पेस गरी नेपाली नाग�रकता 
िलएका ह�न् । राजेश भ�राईले सो आतङ्ककारी 
सङ्गठनको लगानीमा �यवसाय गरकेा ह�न् भनी बयान 
गरकेो दिेख�छ भने शकंर�साद गरुागाईलेँ अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� म शाि�त तामाङसगँ एउटै 
घरमा ब�थे ँ । मेरो घरभाडा �.२५,०००।– िनजले 
नै ित�रिद�थे । शाि�त तामाङको िव�ीय कारोबारमा 
मैले सहयोग गरकेो िथए ँ । िनज मिणपरुलाई िभ�नै 
रा�य कायम गनु�पन� भनी माग राखी भारत सरकारसगँ 
आ�दोलन गन� आतङ्ककारी िल�का �यि� ह�न् 
भनी बयान गरकेो पाइ�छ । िमित २०७१।१।२९ मा 
�ितवादी शकंर�साद गरुागाईलेँ डेरा गरी बसेको कोठा 
खानतलासी गदा� HISTORY OF KANGLEIPAK 
लेिखएको िनलो रगंको वाइि�डङ ग�रएको १८४ 
पानाको िकताब फेला परी दशीको �पमा पेस ह�न 
आएको र सो िकताब उ� आतङ्ककारी सङ्गठन 
PREPAK-UPPK को आिधका�रक द�ताबेजको 
�पमा रहेको पाइने ।

�ितवादी सीता भ�राईको नाममा 
रहेको एभरे� ब�क �यरुोडको ब�क खाता नं. 
००२००५०१२००९२७ मा भारतका िविभ�न 
�थानह�बाट नौ पटक �. ७८,०८०।– का दरले 
ज�मा �. ७,०२,७२०।– ज�मा भएको, सबै 
िववरणमा IMPHAL उ�लेख भएको र रकम ज�मा 
भए लग�ै �यूनतम �याले�स मा� राखी िझ�ने गरकेो 
�ा� ब�क �टेटमे�टबाट दिेख�छ । �य�तै �ितवादी 
सरुशे अिधकारीको नाममा एभर�े ब�क �यरुोडमा 
रहेको ब�क खाता नं. ००२००५०१००९३९४ मा 
भारतका  IMPHAL र IRILBUNG भ�ने िविभ�न 
�थानह�बाट उ�नाइस पटक �. ७८,०८०।– का 
दरले ज�मा �. १४,८३,५२०।– ज�मा भई ज�मा 
भए लग�ै �यूनतम �याले�स राखी िझ�ने गरकेो 
देिखयो । उ� ज�मा भएको रकमह�मा नौ पटक 
ज�मा ह�दँाको िववरणमा IRILBUNG उ�लेख भएको, 
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नौ पटक  IMPHAL उ�लेख भएको र एक पटक 
SANTACRUZ MUMBAI उ�लेख भएको िमिसल 
संल�न ब�क �टेटमे�टबाट दिेख�छ । �य�तै �ितवादी 
करणिजत रोकायाका नाममा एभर�े ब�क �यरुोडमा 
रहेको ब�क खाता नं. ००२००५०१२०२४०० मा 
भारतका िविभ�न �थानह�बाट �.७८,०८०।– का 
दरले नौ पटक गरी ज�मा �. ७,०२,७२०।– ज�मा 
भएको र रकम ज�मा भए लग�ै �यूनतम �याले�स 
राखी िझ�ने ग�रएको िमिसल संल�न ब�क �टेटमे�टबाट 
देिख�छ । �ितवादीह� िसता भ�राई र करणिजत 
रोकायाको खाताबाट उ�ले�य रकम �ितवादी सरुशे 
अिधकारीलाई भ�ुानी िदएको देिख�छ भने �ितवादी 
सरुशे अिधकारी �वयम् को खाताबाट भने िविभ�न 
�यि�लाई भ�ुानी िदएको पाइ�छ । �ितवादीह� सरुशे 
अिधकारी र शंकर�साद गरुागाईलेँ कसरुमा इ�कार 
रही अदालतसम� बयान गरकेो भए तापिन िनजह�को 
ब�क खातामा भारतका िविभ�न �थानह�बाट रकम 
ज�मा ह�न आएको कुरा ब�क �टेटमे�टबाट देिखएको, 
उ� रकम के कुन �योजनका लािग कसरी �ा� ह�न 
आएको हो सो स�ब�धमा �ितवादी सरुशे अिधकारीले 
सो रकमको �ोत पिु� गन� सकेको देिखन नआउने । 

�ितवादी करणिजत रोकाय, सीता भ�राई, 
कुमार चौहान समेतले जारी भएको �यादै गजुारी बसी 
आरोिपत कसरुमा सलं�नता नरहेको भ�ने कुराको कुनै 
�माण ��ततु गन� सकेको देिखदँनै । �ितवादीम�येका 
शंकर�साद गरुागाईलेँ शाि�त तामाङका नाउमँा िविभ�न 
िमितमा रकम ज�मा ग�रिदएको िमिसल संल�न ब�क 
�टेटमे�टबाट देिख�छ । िनजले ज�मा ग�रिदएको रकम 
के कुन �ोतबाट �ा� भएको हो सोको �माण ��ततु 
गन� सकेको देिखएन । �ितवादी शंकर�साद गरुागाईलेँ 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� PREPAK-
UPPK नामक सं�थाका बारमेा आफूलाई थाहा भएको, 
भ�राई �ेडस�मा भारतको मािथ उि�लिखत �थानबाट 
आएको रकम राजेश भ�राईको भ�राई �ेडस�मा लगानी 
गरकेो भ�ने कुरा उ�लेख गरकेो दिेख�छ । आरोप 
दाबीमा �.८०,००,०००।– (असी लाख) लगानी 

गरकेो भनी दाबी िलए तापिन िमिसल संल�न �माणबाट 
रकमस�म ज�मा गन� िनका�ने काय� भएको देिखयो । 
उि�लिखत अव�थाबाट �ितवादीह�म�येका Shanti 
Matei भ�ने शाि�त तामाङ, शंकर�साद गरुागाई, 
सरुशे अिधकारी, राजेश भ�राई, सीता भ�राई र कुमार 
चौहान अिभयोग दाबीको कसरुमा संल�न रहेकै देिखन 
आउने ।

�ितवादीम�येका Laishram Jiten Singh 
(जीतबहादरु चौधरी), L. Inaocha Singh (Raj 
Singh Lalcha) र सोमनाथ चौहानका नाउमँा 
भारतबाट कुनै रकम नेपालमा �ा� ह�न आएको िमिसल 
सलं�न कागजातबाट देिखदँैन । �ितवादी Laishram 
Jiten Singh Lalcha ले स�ु �यादै गजुारी बसे तापिन 
िनजले नेपालमा िव�ीय लगानी गरकेो भ�ने िमिसल 
सलं�न ब�क �टेटमे�टलगायतका �माणबाट पिु� भएको 
देिखदँनै । �ितवादी सोमनाथ चौहानका नाउमँा रहेको 
रकम तथा िनजको कारोबारसमेत आरोिपत ग�रए 
ज�तै गरी आतङ्ककारी सङ्गठनलाई िव�ीय लगानी 
गन� उ�े�यबाट ग�रएको भ�ने िमिसल �माणबाट देिखन 
आएको छैन । िनजका नाउमँा भारतबाट रकम �ा� 
भएको भ�ने ब�क �टेटमे�टबाट दिेखदँैन । �ितवादी 
सोमनाथ चौहानका छोरा नाताका �यि�ह� रमेश 
चौहान, मोहन चौहानसमेत वैदेिशक रोजगारमा रहेका 
समयमा िनजह�ले पठाउने गरकेो रकम ज�मा गन� 
गरकेो भनी िजिकर िलएको केही रकम �यसरी �ा� 
भई ज�मा भएकोसमेत देिख�छ । उ� खातामा अ�य 
�ोतबाट रकम �ा� भएको भनी वादीले दखेाउन 
सकेको पिन पाइदैँन । यसरी �ितवादीह� Laishram 
Jiten Singh (जीत बहादरु चौधरी), L. Inaocha 
Singh (Raj Singh Lalcha भ�ने राजेश थापा) र 
सोमनाथ चौहानको आरोिपत कसरुमा सलं�नता रहेको 
भ�ने अव�था िमिसल संल�न �माणबाट पिु� ह�न 
सकेको नपाइने ।

�ितवादीह�म�ये शाि�त तामाङ भनी 
नेपालमा िचिनने शाि�त मेटाई (Shanti Matei) भ�ने 
हेम�त शमा� (Hemanta Sharma) ले नेपालको झापा 
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िज�लाबाट नेपाली नाग�रकताको �माणप� िलई ब�क 
अफ काठमाड�को बालवुाटार शाखामा ब�क खाता नं. 
२४०२००००००२८५२४ खोली रकम ज�मा गरी 
सो खातामा िवदेशबाट समेत रकम ज�मा गराउने 
गरकेो र सो खाता ब�द नभई केही रकम खातामा 
मौ�दात रहेको सो खाताको ब�क �टेटमे�टबाट 
देिख�छ । िमिसल कागजातबाट िनज �ितवादीले 
भारतका िविभ�न �थानबाट �. ५१,१५,६६०।– 
रकम िभ�याई सोही सङ्गठनको िनिम� खच� गरकेो 
कुरा िमिसल सलं�न कागजातह�बाट देिखदँा िनजले 
स�पि� श�ुीकरण (मनी लाउ�ड�रङ) िनय��ण ऐन, 
२०६४ को दफा ४ को (क) र (ग) को कसरु गरकेो 
पाइयो । �ितवादी शंकर�साद गरुागाईलेँ शाि�त 
तामाङलाई उ� �.५१,१५,६६०।– रकम नेपाल 
िभ�याउन र लगानी गन� सहयोग गरकेो, �ितवादी सरुशे 
अिधकारीले आ�नो ब�क खाताबाट उ� आतङ्ककारी 
सङ्गठनको रकम भ�ने जा�दाजा�दै पिन आ�नो ब�क 
खातामा भारतबाट ज�मा भएको �.१४,८३,५२०।– 
रकम िनकाली शाि�त तामाङसमेतलाई िदई सहयोग 
गरकेो, �ितवादीह� करणिजत रोकाया र सीता 
भ�राईले भारतबाट िनजह�लाई ब�कमाफ� त �ा� 
रकम आतङ्ककारी सङ्गठनको रकम हो भ�ने 
जा�दाजा�दै ब�कबाट जनही �. ७,०२,७२०।– का 
दरले रकम िनकाली शाि�त तामाङसमेतलाई िदएको 
र राजेश भ�राईले आ�नो �ीमतीको नामको रकम 
�. ७,०२,७२०।– शाि�त तामाङलाई िदलाउन 
सहयोग गनु�को साथै शाि�त तामाङ आतङ्ककारी 
ि�याकलापमा रहेको जा�दाजा�दै पिन शाि�त 
तामाङको समेत लगानीमा पसल �यवसाय गरकेो, 
कुमार चौहानले ब�क खाताबाट िनकािलएको रकम �. 
७,०२,७२०।– शाि�त तामाङलाई िदलाएको समेतका 
काय� गरबेाट उ� आतङ्ककारी ि�याकलापमा िव�ीय 
लगानी गन� काय�मा �ितवादी शाि�त तामाङलाई 
सहयोग गरी �ितवादीह� शंकर�साद गरुागाई ँ, सरुशे 
अिधकारी, करणिजत रोकाया, सीता भ�राई, राजेश 
भ�राई र कुमार चौहानले मितयारको �पमा काय� गरी 

सोही ऐनको दफा ४(क) र (ग) को कसरु गरकेो देिखन 
आउने ।

अतः िववेिचत आधार, �माणबाट 
�ितवादीह� नेपालमा शाि�त तामाङ भिनने भारतीय 
नाग�रक N. Shanti Matei (Hemanta Sharma), 
नेपालमा राजेश थापा भिनने भारतीय नाग�रक L. 
Inaocha Singh @ Birjit, नेपालमा जीतबहादरु 
चौधरी भिनने भारतीय नाग�रक L. Jiten Singh 
समेतका �यि�ह� भारतीय आतंकवादी समूह 
PREPAK-UPPK को सि�य सद�य रहेको कुरा 
Interpol India को िदनाङ्क Oct 10, 2013 को 
प�बाट खलेुको, िनजह�ले भारतमा आतङ्कवादी 
गितिविध स�चालन गरी िविभ�न समयमा नेपाल �वेश 
गरी झ�ुा िववरणका आधारमा नेपाली नाग�रकता 
�ा� गरी भारतमा आतङ्कवादी गितिविधबाट 
आिज�त रकम भारतको िविभ�न �थानबाट नेपाल 
ि�थत िविभ�न ब�कमाफ� त �ितवादीह� करणिजत 
रोकाया, सरुशे अिधकारी र िसता भ�राई समेतको 
नाममा पठाई नेपालमा लगानीसमेत गरकेो देिखएकोले 
�ितवादीह�म�येका शाि�त तामाङ नामले िचिनने 
N. Shanti Matei (Hemanta Sharma) लाई 
स�पि� श�ुीकरण (मनी लाउ�ड�रङ) िनवारण ऐन, 
२०६४ को दफा ४(१)(३) को कसरु गरकेो ठहर 
गरी ऐ. ३०(३) बमोिजम �.२,५५,७८,३००।९० 
ज�रवाना भई ३ वष� कैदसमेत ह�ने र कायम भएको 
िबगो रकम जफत ह�ने, �ितवादी सरुशे अिधकारीलाई 
ऐ. ऐनको दफा ३०(४) बमोिजम �.३७,०८,८००।- 
ज�रवाना ह�ने तथा एक वष� छ मिहना कैद सजाय ह�ने, 
�ितवादी शंकर�साद गरुागाईलँाई ऐ. ऐनको ४(४)
(क)(ग) को कसरु ठहर गरी ऐ. दफा ३०(४) बमोिजम 
�.१,२७,८९,१५०।४५ ज�रवाना ह�ने तथा एक 
वष� छ मिहना कैदसमेत ह�ने, �ितवादी करणिजत 
रोकाया र सीता भ�राईलाई ऐ. ऐनको दफा ४ (क) 
(ग) को कसरु ठहर गरी �.१७,५६,८००।- का दरले 
ज�रवाना भई एक वष� छ मिहनाका दरले कैद सजाय 
ह�ने,  �ितवादी कुमार चौहानलाई ऐ. ऐनको दफा ४(क) 
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र (ग) को कसरु ठहर गरी ऐ. ऐनको दफा ३०(४) 
बमोिजम �.१७,५६,८००।- ज�रवाना भई एक वष� 
छ मिहना कैद ह�ने, �ितवादी राजेश भ�राईलाई ऐ. 
ऐनको दफा ४ (क)(ग) को कसरु ठहर गरी ऐ. दफा 
३०(४) बमोिजम �.१७,५६,८००।- ज�रवाना भई 
एक वष� छ मिहना कैद तथा �ितवादीह� जीतबहादरु 
चौधरीको नामले िचिनने Laishram Jiten Singh, 
राजेश थापाको नामले िचिनने L. Inaocha Singh 
(Raj Singh Lalcha) र सोमनाथ चौहानले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहरी िवशेष अदालतबाट 
िमित २०७४।४।२६ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
इित संवत् २०७६ साल �ावण २८ गते रोज ३ शभुम् । 

इजलास न.ं१०

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी सपना �धान म�ल, ०६९-WO-०३९३, 
उ��ेषण, स�यवती उपा�याय अया�ल िव. काठमाड� 
महानगरपािलका काया�लयसमेत

सङ्घीय मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालय तथा बागमती स�यता एक�कृत िवकास 
सिमितसमेतको िलिखत जवाफबाट समेत 
िनवेिदकाको ज�गा सडकमा परकेो देिखए पिन 
�यसको दािय�व िलन कोही तयार भएको अव�था 
िमिसलबाट देिखएन । प�रणामतः एउटा मिहला 
�यायको खोजीमा वष� भ�ता�रन ुपरकेो अव�था यहा ँ
देिखयो । संिवधानले स�पि�को हक ��याभूत गरकेो छ 
भने सो हकको हरहालतमा संर�ण ग�रन ुपद�छ । यसो 
नग�रएमा अ�याय ह�न जा�छ �य�तो भएको अव�थामा 
अदालतले आ�नो दािय�व िनवा�ह गद� हक �चलन 
गराउन उिचत र उपय�ु आदशे िदनपुछ� , देखादेख 
अ�याय भएको टुलटुुल ु हेररे ब�ने कुरा नह�ने । यस 
�ि�टबाट हेदा�, िनवेिदकाको ज�गा अिध�हणमा परकेो, 

अिध�हणमा परकेो ज�गाको �ितपूित� नपाएको भ�ने 
समेत देिखदा अिध�हणमा परकेो ज�गाको मआु�जा 
िनवेिदकाले कानूनबमोिजम पाउनपुन� नै देिखने ।

सडकमा �योग भएको काठमाड� 
महानगरपािलकािभ� रहेको र सो ज�गा बागमती 
क�रडोरको बाटो िव�तारमा परकेो बागमती स�यता 
एक�कृत िवकास सिमित गहुे�री एवं �थानीय िवकास 
म��ालयसमेतको िलिखत जवाफलगायतका िमिसल 
सलं�न कागजातबाट देिखदँा �ितपूित� िदने सबै 
िनकायह�को दािय�व ह�ने नै दिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, त�य र 
कारणबाट िनवेिदकाको नाममा दता� �े�ता कायम 
रही िनजको भोगचलनमा रहेको सािबक �े�ताको 
वाड� नं. १० हालको वाड� नं. ३४ मा पन� सािबक 
िक.नं. २६ को �े.फ. ०-६-०-० र िक.नं. २७ 
को �े.फ. ०-८-०-० ज�गाम�ये बागमती क�रडोर 
सडकमा परकेो ज�गाको कानूनबमोिजमको मआु�जा 
िनवेिदकाले पाउने नै ह�दँा िनवेिदकाको हक भोगको 
उ� ज�गाको हकमा जे ज�तो �ि�या प�ुयाउनपुन� 
हो प�ुयाई मआु�जा नपाएको ज�गा पनुः यिकन गनु�पन� 
भए सो स�ब�धमा िनवेिदकासमेतलाई रोहवरमा राखी 
नापी काया�लयबाट यिकन नापी गराई एकआपसमा 
सम�वयसमेत गरी गराई मआु�जा िदने काय� सङ्घीय 
मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयले गनू� । यस 
िवषयमा सरकारलगायत जो जहाबँाट िनकासा िलनपुन� 
हो म��ालयले िलनू । साथै मआु�जा िदने िदलाउने 
िवषयमा उ� म��ालयलाई आव�यक सहयोग गनु�  भनी 
सबै िवप�ीह� अथा�त् काठमाड� महानगरपािलका, 
बागमती स�यता एक�कृत िवकास सिमित र सङ्घीय 
मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालयका नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई 
इित संवत् २०७४ साल काित�क ७ गते रोज शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CI-०५९४, साव�जिनक 
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ज�गा कायम गरी िखचोला िमटाई चलन चलाई पाऊँ, 
जगनाराण ठठेरसमेत िव. �भाकरमिण ि�पाठी

िमिसल सामेल स�पूण� कागज �माण 
अ�ययन गरी किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।८।२१ मा  “बालिबटोरी न.ं १९१ र १२४ 
को चारिक�ला र सो �थानमा बाटो रह े नरहकेो, 
रहकेो भए के-कुनतफ�  रहकेो हो सोसमते खुलाई 
बालिबटोरीको �े�ता सलं�न गरी पठाउनू” भनी 
आदेश भएकोमा िसिस�हवा गा.िव.स.को काया�लयले 
उ� आदशेानसुार “वादी �भाकरमिण ि�पाठीको 
बालिबटोरी न.ं १९१ को चारिक�लामा पूव�मा 
सडक, पि�ममा कृ�णदेवमिण ि�पाठी, उ�रमा 
रह�न बािनया र दि�णमा अ�थायी िटनको 
छाना” भनी उ�लेख गरकेो �य�तै “�ितवादी 
जगनारायण ठठेरसमेतको बालिबटोरी न.ं १२४ 
को चारिक�लामा पूव�मा अ�थायी िटनको छाना, 
पि�ममा ब�ी�साद िम�, उ�रमा �भाकरमिण 
ि�पाठी र दि�णमा �ा�रका बािनया” भनी िमित 
२०६७।११।३० मा प� पठाएको देिखयो । उ� प�मा 
वादी �भाकरमिण ि�पाठीको दि�णतफ�  र �ितवादी 
जगनारायण ठठेरको पूव�तफ�  रहेको िववािदत ज�गा 
उ� प�मा अ�थायी िटनको छाना भनी लेिखएको 
तर को-कसको भोगमा रहेको हो सो भने खलुाएको 
पाइदँैन । यसरी पनुरावेदक �ितवादी जगनारायण 
ठठेरसमेतले भोगचलन गरकेो िववािदत ज�गा आ�नो 
दता� �े�ताको ज�गा हो भनी िनजह�ले कुनै ठोस 
सबतु �माण पेस गरकेो िमिसलबाट नदेिखने ।

किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।३।२० मा भई आएको न�सा मचु�ुका हेदा�, 
न.नं. १ मा वादी �भाकरमिण ि�पाठीको हकभोकको 
ज�गा, न.नं. ३, ४ र ५ �ितवादीम�येका जगनारायण 
ठठेरको हकभोगको ज�गा, न.नं. ९, १० र ११ 
�ितवादीम�येका प�े�री ठठेरको हकभोगको ज�गा, 
न.नं. ६, ७ र ८ �ितवादी जगनारायण ठठेरसमेतले 
भोगचलन गरकेो िववािदत ज�गा, न.नं. १२ इनार, 
न.नं. १४ गाउकँो मूल सडक र न.नं. १५ िशव मि�दर 

भनी उ�लेख भएको देिख�छ । �ितवादीह�ले न.नं. ६, 
७ र ८ को िववािदत ज�गा साव�जिनक नभई पखुा�देिख 
भोगचलन गरकेो ज�गा हो भनी िजिकर िलए तापिन 
न�सा मचु�ुका एवं सरजिमन मचु�ुकाका इसमाइल 
मिनहार, कणीकराम उपा�याय, शाह मह�मद खा,ँ 
�ेमशकंर बािनया र टहल बािनयासमेतका भनाइबाट 
िववािदत ज�गा �ितवादीह�ले भोगचलन गरकेो भए 
तापिन उ� ज�गा �ितवादीह�को हकभोगको ज�गा हो 
भनी भ�न सकेको पाइदँैन । �य�तै अ�दलु सलाम खा ँ
र बालाजी िम�ासमेतले िववािदत ज�गा �ितवादीह�ले 
भोगचलन गरकेो तर उ� ज�गा साव�जिनक ज�गा हो 
भनी लेखाएको पाइ�छ । न�सा मचु�ुकाको न.नं. ६, ७ 
र ८ समेतका िववािदत ज�गाको पि�ममा न.नं. ३, ४, 
५, ९, १० र ११ समेतको �ितवादीह�को हकभोगको 
बालिबटोरी नं. १२४ को ज�गा दिेख�छ । न�सा 
मचु�ुका एवं सरजिमन मचु�ुकाका अ�दलु सलाम 
खासँमेतले िववादको ज�गा यी �ितवादीह�को नभई 
साव�जिनक ज�गा हो भनी आ�नो बेहोरा लेखाई िदएको 
देिख�छ । िववािदत ज�गासगैँ साव�जिनक �योगको इनार 
न.नं. १२ मा देिखइरहेको र उ� ज�गाको अवि�थित 
र �कृित हेदा�  न.नं. ६, ७ र ८ को ज�गा साव�जिनक 
�कृितको नै देिख�छ । ज�गा साव�जिनक देिखएको ह�दँा 
यस �कारको ज�गा िनजी �योगमा �ितवादीह�ले 
�याएको काय�लाई िखचोला ठहर गनु�पन�मा वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर गरकेो स�ु किपलव�त ु िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।१।१४ को फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई वादी दाबी बमोिजम न.नं. ६, ७ 
र ८ को ज�गामा �ितवादीह�को िखचोला मेटाई घर 
भ�काई साव�जिनक कायम ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत बटुवलबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट 
साव�जिनक ज�गा कायम गरी िखचोला मेटाई पाउ ँ
भ�ने वादी दाबी नप�ुने ठह�याएको किपलव�त ु
िज�ला अदालतको िमित २०६८।१।१४ को फैसला 
उ�टी भई वादी दाबीबमोिजम न.नं. ६, ७ र ८ को 
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ज�गामा �ितवादीह�को िखचोला मेटाई घर भ�काई 
साव�जिनक कायम ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
बटुवलको िमित २०६९।१।३१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: क�णा �े�
इित संवत् २०७६ साल पसु २१ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CR-२०२१, राहदानी 
िकत�, मनोज कम�चाय� िव. नेपाल सरकार

राहदानी सरकारी िनकायबाट जारी भएको 
सरकारी कम�चारीको द�तखत तथा सरकारी छाप 
लागेको सरकारी कागजमा रहेको एकाको फोटो 
उ�काई एउटा �योजनको लािग तयार भएको सरकारी 
कागजको अक�  �योजनमा �योग ह�ने गरी तयार गन� 
काय� मलुकु� ऐन, िकत� कागजको १ नं. को प�रभाषामा 
नसमेिटने भ�ने तक�  गनु�  यिु�सङ्गत ह�ने देिखदैँन । 
यस ि�थितमा ��ततु म�ुामा �ितवादीले गरकेो उ� 
काय� िकत� कागजको १ नं. मा उि�लिखत काय�को 
प�रभाषािभ� पन� आउने देिखएकोले यी �ितवादी 
बेकसरु रहेको मा�न निम�ने ।

राहदानी सरकारी िनकायबाट जारी ह�ने 
सरकारी कागज रहेको र सरकारी छाप द�तखत 
लागेको �य�तो कागजमा रहेको एकाको फोटो उ�काई 
अक� फोटो टासँी एउटा �योजनको लािग तयार 
ग�रएको कागजलाई अक�  �योजनका लािग तयार 
गन� कसरुमा मलुकु� ऐन, िकत� कागजको १, ९ र १२ 
नं. समेत आकिष�त ह�ने भई य�तो अव�थामा दवुै 
ऐनअ�तग�त कारबाही ह�ने गरकेो कैयौ ँउदाहरण छन् । 
यसबाट ��ततु वारदातमा मलुकु� ऐन, िकत� कागजको 
१,९ र १२ नं. आकिष�त ह�ने होइन भ�ने पनुरावेदकको 
िजिकर कानूनस�मत नदेिखएकाले यो इजलास सहमत 
ह�ने अव�था नरहने ।

सहयोगको लािग आिथ�क लाभ निलई 
उ� काय� गरकेो, िकत� काय� गरकेो छैन, होइन 
भ�ने पनुरावेदकको अक� िजिकर रहेकोमा �थमतः 

सहयोगको याचना गन� �यि�को पिहचान पनुरावेदकले 
निदएको, िनज प�ाउ नपरकेो, िनजउपर दाबी नरहेको 
अव�थामा पनुरावेदकको उ� भनाइ नै खि�बर ह�न 
आएको छैन भने �चिलत कानून बिज�त काय� गरी 
कसैलाई कुनै �कारको सहयोग गन� कानूनले कसैलाई 
छुट िददँैन । आिथ�क लाभ िलए निलएको जे भए पिन 
कानूनले िनषेध गरकेो काय� गनु�  कसरुज�य मािन�छ र 
कानूनबमोिजम सजायको भागी ह�न ु �वाभािवक ह�ने 
ह�दँा पनुरावेदकको उ� पनुरावेदन िजिकर मनािसब 
नदिेखने ।

�ितवादी सरकारी अड्डाको छाप तथा 
सरकारी कम�चारीको सहीछापसमेत लागेको अका�को 
नाउमँा जारी भएको सरकारी कागज राहदानीमा अक�  
�यि�को फोटो टा�ँने काय�मा संल�न रहेको �मािणत 
भएको अव�था ह�दँा यी �ितवादी िकत� कागज बनाएको 
अड्डाको कम�चारी भएको �मािणत नभएबाट िनज 
�ितवादीलाई उ� मलुकु� ऐन, िकत� कागजको १२ नं. 
बमोिजम १ (एक) वष� कैद ह�ने नै दिेखने । 

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�बाट समेत �ितवादीले सरकारी अड्डाको 
छाप सरकारी कम�चारीको छाप द�तखत लागेको 
सरकारी कागज राहदानीमा भएको एकाको फोटो 
उ�काई अका�को फोटो टासँ गरकेो कुरा �मािणत 
ह�न आएको ह�दँा यी पनुरावेदक �ितवादी मनोज 
कम�चाय�लाई समेत िकत� कागजको ९ नं. बमोिजम 
�.५०।– ज�रवाना गरी सोही महलको १२ नं. बमोिजम 
थप १ (एक) वष� कैद सजायसमेत ह�ने भनी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७०/०१/१५ 
मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७०/११/०६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे�� ितवारी
इित सवंत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CI-१०९८, ज�गा 



50

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, फागनु - २

नामसारी दा.खा. चलन, खडान�द खितवडा िव. 
�काश खितवडा

वादी, �ितवादीको बबुा, हजरुबबुा र 
हजरुआमािबच िमित २०३६ सालमा ब�डा भई छु�ी 
िभ�न बसेकोमा दवैु प�को मखु िमलेको देिखयो । 
िमिसलमा पा�रत ब�डाप� भेिटँदैन तर ब�डाप�को 
कुरालाई दवैु प�ले अदालतमा कागज गदा� �वीकार 
गरकेोले अब ब�डा भएको रहेनछ भ�न िमलेन । सो 
ब�डाप�प�ात् वादीक� आमा तथा �ितवादीका 
हजरुआमा नैनकला खितवडाले यसैले मेरो सेवा 
टहल गरकेो हो भनी कुनै िलखत गरी िदएको 
देिखदँैन । �ितवादीका हजरुआमा नैनकलाको पालन 
पोषण, औषधी उपचार यी �ितवादीले गरकेो भनी 
यी �ितवादीले गाउ ँ िवकास सिमितको काया�लय, 
सतासीधामबाट िमित २०७१।४।१८ मा िसफा�रस 
�ा� गरी पेस गर ेपिन सो िसफा�रस िमित २०७०।६।१ 
मा िफराद प�रसकेप�चात् को िमितमा तयार पा�रएको 
देिखयो । यस अव�थामा हजरुआमा नैनकला 
खितवडाको सेवा स�भार यी �ितवादीले नै गरकेो कुरा 
िनिव�वाद �पमा कहीकँतैबाट �थािपत ह�न आएको 
अव�था नदेिखने ।

२०३६ सालमा वादी, �ितवादीका बबुा, 
हजरुबवुा तथा हजरुआमा नैनकला खितवडािबच 
ब�डाप�को िलखत पा�रत भएको भनी िफराद 
तथा �ितउ�रप�ह�बाटै �वीकार गरेकोबाट 
िनजह�को हकमा ब�डा भएको रहेनछ भ�न 
िमलेन । तर ब�डाप�चात् नैनकला अलग भई बसेको 
भ�ने िलखत �माणबेगर भ�न सिकएन । २०६० सालमा 
नैनकलाको म�ृय ुभइसकेको र िववािदत िज�ला झापा 
िशवग�ज गा.िव.स वाड� नं. ७(ल) को िक.नं. २९३ को 
ज.िव. ०-१९-३ ज�गाम�ये बाकँ� रहेको ०-८-३ ज�गा 
वादीको आमा र �ितवादीको हजरुआमा नैनकलाको 
नाममा देिखएकोबाट सो ज�गा अब�डा रहेछ भ�नपुन� 
देिखयो । अंशब�डाको ३५ नं. ले सो ज�गामा बाचेँका 
छोरा र छोराका स�तानह�ले भागशाि�त खान पाउने 
नै ह�न आयो । यहा ँ ज�गा अब�डा रहेको र वादीको 

िफराद मलुकु� ऐन ज�गा िम�नेको १८ नं. र ज�गा 
पजनीको १७ नं. अ�तग�त परकेोसमेतबाट वादीको 
आधा ज�गामा स�म हक प�ुने नै देिखन आयो । सो 
ज�गाम�ये आधास�म ज�गामा यी वादीको हक कायम 
गरी नामसारी दा.खा. ह�ने ठहर गनु�पन�मा वादी दाबी 
नपनेु ठहराएको स�ु झापा िज�ला अदालतको िमित 
२०७२।२।२४ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत इलामको िमित २०७३।५।२३ को फैसला 
सो हदस�म िमलेको नदिेखने ।

अतः उि�लिखत त�य, कानूनी �या�या 
एवं िववेचनासमेतका आधारमा नैनकला खितवडाको 
नाउमँा रहेको िववािदत ज�गाबाट नरम गरम िमलाई 
आधा ज�गास�म वादी दाबीबमोिजम वादीका नाउमँा 
नामसारी दा.खा. दता�  गरी चलनसमेत चलाई 
िदनपुन�मा सो नगरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहराएको 
श� झापा िज�ला अदालतको िमित २०७२।२।२४ 
को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत इलामको 
िमित २०७३।५।२३ को फैसला िमलेको नदेिखदँा 
केही उ�टी भई नैनकला खितवडाको नाउमँा दता� 
रहेको िज�ला झापा िशवग�ज गा.िव.स वाड� नं.७(ल) 
को िक.नं. २९३ को ज.िव.०-१९-३ ज�गा म�ये 
बाकँ� रहेको ०-८-३ ज�गाबाट नरम गरम िमलाई 
आधा ज�गास�म वादी दाबीबमोिजम वादीका नाउमँा 
नामसारी दा.खा. दता� भई चलनसमेत पाउने ।
इजलास अिधकृत: िदपे�� ितवारी
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७५ साल असार ३१ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी कुमार र�ेमी, ०७४-WO-०५२३, उ��ेषण, 
सुर�े� िसलवाल िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत

 Flow Meter को �यव�था अ�तःश�ुक 
 िनयमावली, २०५९ को नव� सशंोधनबाट रािखएको 
देिख�छ । उ� िनयमावलीको  िनयम २३क मा 
उि�लिखत �यव�थाअनसुार �ित�ठानमा जडान 
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ग�रएको Flow Meter ले िमित २०६७।६।२४ देिख 
नै काम नगरकेो कुरा िनवेदक र िवप�ीले �वीकार गरकैे 
देिख�छ । ��ततु �रट िनवेदनमा पिन ठुला करदाता 
काया�लयबाट अ�तःश�ुक िनधा�रण गरकेो िवषयमा 
िववाद रहेको देिख�छ । य�तै िवषयमा गोखा� �अुरी 
�ा.िल. को तफ� बाट सरु�े� िसलवालले अ�तःश�ुक 
िनधा�रण गरउेपर राज�व अनसु�धान िवभागसमेतलाई 
िवप�ी बनाई सवंत् २०६५ सालको �रट नं. ०५७७ 
को उ��ेषण �रट िनवेदन दायर गरकेोमा  आ�त�रक 
राज�व िवभागमा �शासक�य पनुरावलोकनको लािग 
िनवेदन गन� भनी यस अदालतमा िनवेदन िदई यस 
अदालतको िमित २०६५।१२।२० को आदेशबाट उ� 
�रट िनवेदन िफता�  भएको दिेख�छ । �यसैगरी ियनै �रट 
िनवेदकबाट यस अदालतमा दायर भएको  ०६७-WO-
०९६१ को �रट िनवेदनमा “िवप�ी आ�त�रक राज�व 
काया�लय भरतपरुले अि�तम अ�तःश�ुक िनधा�रण 
गरउेपर िच� नबझेुमा �रट िनवेदकले �शासक�य 
पनुरावलोकनको उपचारको माग� अवल�बन गनु�पन�मा 
�रट िनवेदन िदएको भनी िलिखत जवाफमा िजिकर 
भएको देिखएकाले िमित २०६७।११।१५ को 
 अ�तःश�ुक िनधा�रण आदशे िनवेदकलाई �रतपूव�क 
बझुाएको भए �यसको िन�सा वा आिधका�रक �माण 
िवप�ी आ�त�रक राज�व काया�लय भरतपरुबाट 
महा�यायािधव�को काया�लयमाफ� त िझकाई लगाउको 
०६९-WO-१२२३ को म�ुासमेत साथै राखी पेस 
गनू�” भनी यस अदालतबाट िमित २०७२।२।३२ मा 
आदेश भएकोमा आदेशानसुारको िन�सा �ा�त भई 
िमिसल सामेल रहेको देिख�छ । यसरी अ�तःश�ुक 
िनधा�रण आदेशको जानकारी िनवेदकलाई बझुाएको 
िन�सा �ा�त भएपिछ �रट िनवेदकले उि�लिखत 
०६७-WO-०९६१ र ०६९-WO-१२२३ को �रट 
िनवेदनमा िमित २०७२।४।२७ गतेदेिख तारखे 
गजुारी बसेबाट दवुै �रट िनवेदनह� यस अदालतको 
िमित २०७२।१०।१८ को आदेशले तामेली गएको 
देिख�छ । �यसैगरी  आ.व. २०७०/७१ र आ.व. 
२०७१/७२ को हकमा �शासक�य पनुरावलोकनका 

लािग गएकोमा �शासक�य पनुरावलोकनबाट भएको 
िमित २०७४।११।२९ को िनण�यउपर �रट िनवेदकको 
तफ� बाट राज�व �यायािधकरणमा पनुरावेदनसमेत 
परकेो देिख�छ । यसबाट िववािदत िवषयमा आ.व. 
२०७०/७१ अिघका वष�ह�मा अ�तःश�ुक लगाएको 
हकमा िनवेदकको �रट िनवेदनह� तामेलीमा गएबाट 
िनजले िलएको अडान छाडेको भ�नपुन� अव�था छ 
भने  आ.व. २०७०/७१ तथा आ.व. २०७१/७२ को 
हकमा कानूनले िनि�त गरकेो उपचारको िनयिमत 
माग� अनशुरण गरकेो अव�था दिेख�छ । िनयिमत 
माग�बाट उपचार �ा�त ह�ने ि�थितमा प�लाई सोही 
माग� अनशुरण गन� �े�रत गनु�  अदालतको कत��य ह��छ । 
िनवेदकले ��ततु �रट िनवेदनमा जे जित तक�  िलएको 
छ सो तक� ह� पनुरावेदनको तहमा िलन नस�ने भ�ने 
नह�ने । 

��ततु िववादमा पिन �ारि�भक कर िनधा�रण 
आदशे भएको देिख�छ । य�तो आदेशमा िच� 
नबझुेमा �रट िनवेदकले अ�त:श�ुक ऐन, २०५८ को 
दफा १९(१) बमोिजम आ�त�रक राज�व िवभागका 
महािनद�शकसम� �शासक�य पनुरावलोकनको लािग 
िनवेदन िदनस�ने र �शासक�य पनुरावलोकनको 
लािग िदएको िनवेदनमा आ�त�रक राज�व िवभागका 
महािनद�शकले गरकेो आदेशमा िच� नबझुे अ�त:श�ुक 
ऐन, २०५८ को दफा १९ को उपदफा १ र ६ बमोिजम 
राज�व �यायािधकरणमा पनुरावेदन गन� स�ने कानूनी 
�यव�था रहेको देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थालाई यी 
�रट िनवेदकले समेत अवल�बन गन�स�नेमा सो नगरी 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त यस अदालतमा 
आएको देिखने । 

करस�ब�धी िववादलाई िछटो छ�रतो �पमा 
�याय िन�पण गन� र कर दातालाई म�ुा मािमलाको 
झ�झटमा पनु�  नपरोस ्भनेर करस�ब�धी कानूनह�मा 
पूवा�देश, �शासक�य पनुरावलोकनलगायतका �यव�था 
ग�रएको हो भने करस�ब�धी िववादह� जिटल �कृितको 
ह�ने र �यसमा �ािविधक िवषयह�समेत समावेश ह�ने 
भएकाले कानून िव�को अ�य�तामा राज�व र लेखा 
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सद�य रहने गरी छु�ै �यायािधकरण गठन ग�रएको 
हो । यसको अथ� रा�यले करस�ब�धी िववादलाई 
िवशेष मह�व िदएर िछटो छ�रतो �पले �याय िन�पण 
गन� िनयिमत अदालतभ�दा �भावकारी ह�ने प�रक�पना 
गरी राज�व �यायािधकरण गठन गरकेो हो । राज�व 
�यायािधकरणमाफ� त �ा�त ह�ने कानूनी उपचार 
के कित कारणले यी िनवेदको हकमा पया��त ह�न 
नसकेको हो सो कुरा �रट िनवेदनमा खलुाउन सकेको 
देिखदँैन । िवना आधार र कारण करस�ब�धी 
िववादह�मा सोझै असाधारण �े�माफ� त आउन 
पाउने बाटो खलुाइिदने हो भने करस�ब�धी कानूनी 
�यव�थाह� र राज�व  �यायािधकरण ऐन, २०३१ 
समेत अथ�िहन भई िन��योजन ह�न जा�छ । यी �रट 
िनवेदक िनयिमत उपचारको माग� �श�त ह�दँाह�दँ ैपिन 
िनयिमत कानूनी उपचारको बाटो अवल�बन नगरी 
�रट �े�मा �वेश गरकेो देिख�छ । यसमा �ारि�भक 
कर िनधा�रण आदेश भई हाल �रट िनवेदनमा अ�त�रम 
आदेश जारी भएको कारणबाट मा� अ�य कारबाही 
रोिकएपिन िनवेदकले आ�नो कुरा भ�न पाउने र 
वैकि�पक उपचारको बाटो िव�मान रहेको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नपुन� अव�था 
नदेिखने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, 
कारण, �ितपािदत िस�ा�त र िव�मान कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा �रट िनवेदकलाई कर 
काया�लयले �ारि�भक कर िनधा�रण आदेशमा िच� 
नबझेुमा �य�तो आदेशउपर अ�त:श�ुक ऐन, २०५८ 
को दफा १९(१) बमोिजम आ�त�रक राज�व िवभागका 
महािनद�शकसम� �शासक�य पनुरावलोकनको लािग 
िनवेदन िदनस�ने र �शासक�य पनुरावलोकनको लािग 
िदएको िनवेदनमा पिन आ�त�रक राज�व िवभागका 
महािनद�शकले गरकेो आदेशमा िच� नबझेु अ�त:श�ुक 
ऐन, २०५८ को दफा १९(१),(६) बमोिजम राज�व 
�यायािधकरणमा पनुरावेदन गन� स�ने िनयिमत 
उपचारको कानूनी �यव�था ह�दँाह�दैँ पिन �रट िनवेदकले 
उ� कानूनी �यव�थालाई अवल�बन गरकेो नदिेखदँा 

��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहरकेाले यस अदालतको एक �यायाधीशको 
इजलासबाट िमित २०७४।११।२ मा भएको अ�त�रम 
आदशे र सो आदेशलाई िनर�तरता �दान गन� गरी यस 
अदालतको सयं�ु इजलासबाट िमित २०७४।११।२३ 
मा भएको आदेश �वतः िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे��बहादरु काक�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल पसु १५ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
कुमार र�ेमी, ०७४-CI-११७७, दूिषत अंशब�डा 
िलखत बदर, िच�रमाया महज�न िव. ब�ी महज�नसमेत

िमिसल संल�न िफराद, �ितउ�र र अ�य 
कागज �माण अ�ययन गरी हेदा�, �व. नारायणकृ�ण 
महज�न र िनजका छोराह� यी पनुरावेदक वादी 
िच�रमाया महज�नका पित ब�ी महज�न र देवर िदलीप 
महज�नका िबच र.नं. ३३१ िमित २०५७।४।१७ 
मा अशंब�डाको िलखत पा�रत भएकोमा िववाद 
देिखदँनै । उ� अंशब�डाको िलखत िनज बाब-ु
छोराह�को आपसी सहमितबाट भएको भ�ने 
�ितवादीह�को �ितउ�रबाट देिख�छ । उ� 
ब�डाप�को �ितिलिप हेदा�, िपता नारायणकृ�ण 
महज�नले कुल �े.फ. ४-६-०-२ ज�गा, �ितवादी िदलीप 
महज�नले कुल �े.फ. ४-११-०-० ज�गा र वादीका पित 
ब�ी महज�नले कुल �े.फ. ५-१०-१-० ज�गा र नगद 
�. १०,००,०००।- (दश लाख) अंशबापत कानूनी 
�रतपूव�क समान तहका अंिशयारिबच िलनिुदन ु गरी 
नरमगरम / सापोनापो िमलाई ब�डाप� पा�रत भएको 
देिखयो । वादीका पित ब�ी महज�नको अशंभागमा 
अ�य अंिशयारह�को तलुनामा केही बढी �े�फल 
ज�गा आएको र िनजले �.१०,००,०००।- रकम 
नगदै बझेुको देिख�छ । अंश म�ुामा यी �ितवादी ब�ी 
महज�नबाट पेस भएको तायदाती फाटँवारीमा िनजको 
अंशभागको उ� ज�गाह� हालस�म पिन िनजकै 
नाममा रहेको देिखने ।
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��ततु म�ुाको दोहो�याई हेन� िन�सा �दान 
ह�दँा उ�लेख भएको लिलतपरु िज�ला, सनुाकोठी 
गा.िव.स. वडा नं. ६(क) को िक.नं. ४४० ज.रो. २-५-
०-० र ऐ.ऐ. वडा नं. ४(क) िक.नं. १५० ज.रो. ०-१३-
१-० को ज�गा पणु�लाल महज�नबाट ब�ी महज�नले 
हालैदिेखको बकसप�बाट �ा� गरी िनजले िमित 
२०५४।८।२० मा िक.नं. ४४० िग�रधर डंगोललाई 
बेचेकोमा िमित २०५७।४।६ मा �ितवादी िदलीप 
महज�नले िग�रधर डंगोलबाट ख�रद गरकेो �य�तै 
िक.नं. १५० ब�ी महज�नले नै िमित २०५६।२।९ 
मा कम� महज�नलाई बेचेकोमा िदलीप महज�नको 
�ीमती पानमैया महज�नले िमित २०५७।४।९ मा 
कम� महज�नबाट ख�रद गरकेो भ�ने उ� हालैदेिखको 
बकसप� र राजीनामाको �ितिलिपबाट दिेखदँा 
िनजी आज�न भ�ने �ितवादीको िजिकर पिु� ह�न 
आएको पाइयो । सोम�ये िक.नं. ४४० को ज�गा यी 
�ितवादीह� ब�ी महज�न र िदलीप महज�न दवुैक� 
िददी कृ�णकुमारीलाई िदलीप महज�नले राजीनामा गरी 
िदएको दिेखने ।

मलुकु� देवानी संिहता, २०७४ को दफा 
२२६ मा “स�पि� लुकाउन िछपाउन नपाउने” भ�ने 
�यव�था गरी उपदफा (१) मा "कसैले पिन अंशब�डा 
गनु�पन� स�पि� लुकाउन िछपाउन पाउने छैन ।" 
उपदफा (२) मा "अशंब�डा ह�दँा वा अदालतले 
स�पि�को फाँटवारी मागेका बखत कुनै अिंशयारले 
आ�नो नाममा रहकेो ब�डा ह�ने स�पि� लुकाए 
वा िछपाएको कुरा पिछ ठहरमेा �यसरी लुकाउन े
वा िछपाउनेले �य�तो स�पि� िलन पाउने छैन ।" 
उपदफा (३) मा "उपदफा (२) बमोिजम लुकाए वा 
िछपाएको स�पि� अ�य अंिशयारले अशं भाग लगाई 
िलन पाउन ेछ ।" भ�ने �यव�था भएको ।

मूल अंिशयारह�को आपसी सहमितमा 
भएको िमित २०५७।४।१७ को अशंब�डाप�मा िच� 
नबझेुमा सािबक मलुकु� ऐन, अंशब�डाको ३२ नं. 
बमोिजमको हद�यादिभ� नालेस गनु�पन�मा वादीले 
उ� हद�यादिभ� बदरको लािग आएको नदेिखएको, 

अंशब�डा िलखतअनसुार िपता नारायणकृ�ण महज�नले 
�े.फ. ४-६-०-२ ज�गा �ितवादी िदलीप महज�नले 
�े.फ. ४-११-०-० ज�गा वादीका पित ब�ी महज�नले 
�े.फ. ५-१०-१-० ज�गा र नगद �.१०,००,०००।- 
अंश हकबापत बिुझिलएको अंशब�डाको िलखत 
कानूनी रीतपूव�कको देिखएको साथै अंशब�डाअनसुार 
अंिशयारका नाउमँा असमान �े�फल र स�पि� भ�ने 
नदिेखएको तथा वादीका पित ब�ी महज�नको अंश 
भागमा बढी �े�फल र नगद �.१०,००,०००।- 
देिखदँा वादीका पितले अशंब�डाबाट �ा� स�पि� 
�यायोिचत नै देिखएको, उ� ब�डाप�बाट �ा� 
स�पि� िक.नं. ३१७ �े.फ. ०-५-१-० ज�गा िक.नं. 
३१८ �े.फ. ५-५-०-० ज�गा हाल यसै लगाउको अंश 
चलन म�ुामा ब�ी महज�नले फाटँवारी पेस गदा� यथावत् 
देिखएकोबाट उ� िमित २०५७।४।१७ र.नं. ३३१ 
बाट भएको ब�डाप�लाई दूिषत भ�न िम�ने आधार 
नदिेखएबाट दूिषत ब�डाप� बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
दाबी नप�ुने ठह�याएको लिलतपरु िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरी उ�च अदालत पाटनले गरकेो 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट िमित 
२०५७।४।१७ र.नं. ३३१ बाट भएको अशंब�डाप� 
दूिषत ठहर गरी बदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याएको िमित २०७३।९।१२ को लिलतपरु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च 
अदालत पाटनबाट िमित २०७४।१०।९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: क�णा �े�
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल पसु २० गते रोज १ शभुम् ।
 § यसमा यसै लगाउको ०७४-CI-११७८, 

११७६, ११७५ र ०७४-CR-१७०३, 
१७०४ र १७०५, अंशचलन, मानाचामल 
र जालसाजी िच�रमाया महज�न िव. ब�ी 
महज�नसमेत भएको म�ुाको फैसला यसै 
�कृितको रहेको ।
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इजलास न.ं११

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-११९२, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक डाँका, अजयकुमार कलवार िव. 
नवराज कड�रयासमेत

जाहेरवाला अजयकुमार कलवारले �ितवादी 
स�तोष कलवारलाई मल पठाएको, यी जाहेरवाला 
अजयकुमार कलवारलाई अका� जाहेरवाला रिबन 
मैनालीले जाहेरी िदइसकेप�चात मा� घटनाको 
बारमेा जानकारी भएको, आ�नो मलको पैसा स�तोष 
कलवारले नपठाएका कारण सो रकम असलु गन�का 
लािग �हरीमा उजरुी गन� जादँा �हरीले चोरीमा जाहेरी 
िदन ु भनेकोले जाहेरी िदएको, अजयकुमार कलवार 
र स�तोष कलवारिबच अ�य लेनदेन कारोबारसमेत 
रहेको भ�नेसमेतको अव�था दिेखने । 

�ितवादी स�तोष कलवारले यी जाहेरवाला 
अजयकुमार कलवारलाई मलसमेतको रकम नपठाएका 
कारण सो रकम असलु गन� �योजनका लािग �हरी 
काया�लयमा जादँा �हरीले सो मलका स�ब�धमा 
रिबन मैनालीको जाहेरी परकेोले चोरीमै जाहेरी गदा� 
उपय�ु ह�ने सझुाव यी जाहेरवालालाई िदएबाट मा� यी 
अजयकुमार कलवारले जाहेरी िदएको अव�था छ । यी 
जाहेरवाला अजयकुमार कलवारको र रिबन मैनालीको 
जाहेरी बेहोराका श�द एवम् वा�य चयनमा ताि�वक 
िभ�नता रहेको देिखदैँन । यसको मतलब �हरीले 
पिहले परकेो रिबन मैनालीको जाहेरी बेहोराअनसुारकै 
जाहेरी तयार गररे यी जाहेरवालाको सहीछाप गराएको 
भ�ने अनमुान सहजै गन� सिकने अव�था दिेखने । 

सरकारी िनकायमा पेस भएको कुनै िलखतमा 
उ�लेख भएको कुनै कुरा सो कुरा �य� गन� �यि� 
सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत भई बयान गरमेा 
�माणमा िलन ह�ने �यव�था �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १८मा उ�लेख छ । एकभ�दा बढी �यि�ह�ले 

फरक-फरक िदनमा आ�नो बेहोरा जाहेरीमा ले�दा 
वा लेखाउदँा त�य िभड्न स�छ, तर श�द-श�द नै 
िभड्न स�दैन । श�द-श�द नै िभड्नका लािग या त 
पूव�तयारी गरी बेहोरा क�ठ�थ गरी लेखाएको ह�न ु
पद�छ या त जाहेरी तयार गन� �यि�ले एकै बेहोरा 
एकभ�दा बढी जाहेरीमा लेखी याि��क�पमा िलखत 
तयार गरी सहीछापस�म गराएको ह�न ु पद�छ । यी 
जाहेरवालाको हकमा पिछ परकेो जाहेरीमा भएका 
शाि�दक एक�पताले उ� जाहेरी याि��क�पमा 
तयार गरकेो िव�वास गनु�पन� पया��त कारण र आधार 
देिख�छ । यी जाहेरवाला घटनाको �वयम् ��य�दश� 
होइनन्, आ�नो रकम असलु ह�नस�छ िक भ�ने 
अिभ�ायले �हरीमा उजरुी गन� जादँा �हरीको 
भनाइ मा�न ु यी जाहेरवालाका लािग अ�वाभािवक 
देिखदँनै । यी जाहेरवाला अजयकुमार कलवारले 
आ�नो रकम असलु गन� �योजनका लािग �हरीको 
िव�वासमा परी �हरीको भनाइअनसुार जाहेरी िदएको 
भनी अदालतमा बकप� गरकेो र अदालतमा गरकेो 
बकप� बेहोरा स�य भएको कुरा अ�य त�य एवम् 
�माणह�बाट समेत पिु�ट भइरहेको ह�दँा िनजले स�ु 
अदालतमा गरकेो बकप� बेहोरा नै स�य भएको मा�न ु
पन� देिखने । 

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन,२०४९ को दफा 
२८(१) मा "अनुसूची -१ वा २ मा लेिखएको म�ुामा 
पोल उजुर गरबेापतको सजाय ह�ने छैन" भनी दफा 
२८(२) मा "उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन आफू गवाह भई नपेाल सरकार, �हरी 
कम�चारी वा अ�य अिधकारीलाई िव�वास पन� 
िकिसमसगँ कुरा वा सबुत �माण देखाई पोल उजुर 
गरकेोबाट अदालतमा म�ुा चिलसकेपिछ सो कुरा 
वा सबुत �माण झु�ा वा बनावटी हो भ�ने देिखएमा 
अदालतले सजाय गन� स�ने छ" भनी उ�लेख भएको 
देिख�छ । उ� ऐनको दफा २३ मा अनसूुची-१ वा २ 
मा उि�लिखत म�ुास�ब�धी सूचना िदने �यि� वादी 
नेपाल सरकारको गवाह मािनने ह�दँा यी जाहेरवाला 
नेपाल सरकारको गवाह ह�नेमा िववाद देिखदँैन । उ� 
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२८(२) को कानूनी �यव�थाअनसुार यी जाहेरवालाले 
�हरी कम�चारीलाई िव�वास पन� िकिसमसगँ कुनै 
कुरा गरकेो वा सबतु �माण देखाई पोल उजरु गरकेो 
नभई आ�नो मलसमेतको रकम उठाउने �योजनका 
लािग �हरी काया�लयमा जादँा �हरी कम�चारीले 
िनज जाहेरवालालाई मल चोरीका स�ब�धमा रिबन 
मैनालीको पिन जाहेरी परकेो जानकारी गराई िनजलाई 
पिन चोरीमा नै जाहेरी िदए रकम उठ्ने िव�वास िदलाई 
वा िव�वासमा पारी जाहेरी िदन लगाएको अव�था 
छ । यहा ँ जाहेरवालाले �हरीलाई िव�वास गराएको 
नभई �हरीले जाहेरवालालाई िव�वास गराएको 
अव�था देिख�छ । अक�तफ�  िमिसलमा यी अजयकुमार 
कलवारको जाहेरी संल�न रहे पिन म�ुा दायर गदा� 
रिबन मैनालीको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भई म�ुा 
चलेको देिखदँा य�तो अव�थामा उ� दफा २८(२) को 
कानूनी �यव�था यी जाहेरवाला भिनएका अजयकुमार 
कलवारको हकमा आकिष�त ह�ने नदेिखने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार कारणबाट 
यी अजयकुमार कलवारले झ�ुा जाहेरी िदएको वा झ�ुा 
बकप� गरकेो पिु�ट नभएकोले झ�ुा बकप� गरकेो 
भ�ने आधारमा िनजलाई सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २८(२)(क) बमोिजम २(दईु) मिहना 
कैद ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित 
२०७१/८/२१ मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई िनजलाई भएको उ� २(दईु) मिहना कैदको 
सजाय बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुल�साद दाहाल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७६-WH- ०१५६, 
ब�दी��य�ीकरण, िवमला थापा िव. वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, बबरमहलसमेत

स�रताकुमारी सापकोटाले िमित 
२०७३/०२/३१ मा िदएको जाहेरी दरखा�तमा 

िवमला थापाको ठेगाना काठमाड� िज�ला काठमाड� 
महानगरपािलका १० भई हाल काठमाड� िज�ला, 
मि�डखाटार १३ भ�ने उ�लेख भएको छ । िनवेदक 
िवमला थापाले जाहेरवाली स�रताकुमारी सापकोटालाई 
िमित २०७१।०७।१९ मा ग�रिदएको कागजमा पिन 
हालको ठेगाना बढुािनलक�ठ नगरपािलका १३ 
मि�डखाटार नै उ�लेख गरकेो देिख�छ । िनवेदकको 
�थायी ठेगानामा रहेको घर म�ुाको स�ुवात ह�नभु�दा 
पिहला नै िमित २०६७।११।१२ गते सािकला 
राईसमेतलाई िब�� ग�रसकेको मालपोत काया�लय 
िड�लीबजार, काठमाड�को राजीनामा िलखतबाट 
देिखएको छ । वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट जारी 
�याद तामेल गदा� पिन घर ठेगानामा कोही पिन फेला 
नपरकेाले घर दैलोमा �याद टासँ भएको अव�था छ । 
िनवेिदका िवमला थापाले  वैदेिशक रोजगार िवभागको 
बयानमा �थायी ठेगाना नाग�रकतामा उ�लेख 
भएबमोिजम काठमाड� महानगरपािलका १० भने 
तापिन िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�तलागायतका 
�माणह�बाट हाल िनज मि�डखाटारमा नै रहे बसेको 
कुरामा जाहेरवाला र वैदेिशक रोजगार िवभाग पिन 
जानकार रहेको देिख�छ । काठमाड� महानगरपािलका 
१० ि�थत घरमा  िमित  २०७३।०५।२६ मा �याद 
टासँ ह�दँा िनज िवमला थापा तथा िनजका एकाघरका 
कोही पिन फेला नपरपेिछ घर दैलोमा टासँ भएको 
छ । सहरी �े�मा घर ज�गाह� िब�� भइरहने ह�दँा 
िछटो िछटो घरधनीह� प�रवत�न भइरहने ह�न स�दछ 
र �यसको यथाथ� जानकारी टोल िछमेकलाई नह�न पिन 
स�दछ । तसथ� सहर बजार �े�मा �याद तामेल गदा� 
घरमा स�बि�धत मािनस फेला नपरकेो अव�थामा उ� 
घर कसको हो ? घरधनी कहा ँब�दछन ? भ�ने िवषयमा 
सोध खोज गरी यिकन जानकारी िलने र सोहीबमोिजम 
�याद तामेल गनु�  पद�छ । यहा ँ तामेलदारले सोको 
कुनै �य�न नगरकेो कुरा �याद तामेल गदा� हालका 
घरधनी वा डेरावाल  कोही पिन रोहवरमा नरहेबाट 
पिु� ह��छ । �याद तामेल ह�नभु�दा िनकै अिघ उ� 
घर िब�� भइसकेको र जाहेरी दरखा�तलगायतका 
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�माण कागजह�मा िनवेिदकाको हालको ठेगाना 
बढुािनलक�ठ नगरपािलका मि�डखाटार नै उ�लेख 
भएको अव�थामा िनवेिदका सूचना पाएर पिन कानूनले 
था�ने थमाउने �यादिभ�समेत �यायािधकरणमा 
�ितवाद गन� उपि�थत नभएको भ�ने नदेिखने । 

सनुवुाइको मौका भनेको �ाकृितक �यायको 
आधारभूत िविधशा�ीय िस�ा�तको �पमा रहेको 
छ । जनु �यि�को हक वा िहतको �ितकूल कारबाही 
वा िनण�य गन� लािगएको हो, सो �यि�को कुरा स�ुन 
(Audi alteram partem) तथा िनजलाई आ�नो 
�ितर�ा गन� मनािसब अवसर िदइन ु पद�छ भ�ने 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको आधारभूत मा�यता 
हो । नेपालको संिवधानको धारा २० मा उि�लिखत 
�यायस�ब�धी हकअ�तग�त “��येक �यि�लाई िनज 
िव�� ग�रएको कारबाहीको जानकारी ह�ने छ”, 
धारा २०(८) तथा “��येक �यि�लाई �वत��, 
िन�प� र स�म अदालत वा �याियक िनकायबाट 
�व�छ सुनुवाइको हक ह�ने छ”, धारा २०(९) 
भ�ने �यव�था रहेको छ । अथा�त् कुनै �यि�को हक 
अिधकारमा असर पन� गरी िनण�य ग�र�छ भने �य�तो 
अिधकारीले �व�छ िकिसमले कारबाही गरी िनण�यमा 
पगेुको देिखन ुपद�छ र जसका िव�� अिभयोग वा दाबी 
पेस गरी िनण�य ग�र�छ उसलाई आ�नो दाबी र भनाइ 
रा�ने र �माण पेस गन� मौका �दान ग�रनपुद�छ भ�ने 
नै उि�लिखत सवंैधािनक �यव�थाको मूल मम� हो । 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तले म�ुय�पले आ�मसात् 
गरकेो पिन यसै िवषय भएको दिेखने ।

म�ुाको फैसलाको चरण प�ुनभु�दा पिहले 
�यसका पूव� चरणका �पमा रहेको उजरुी, उजरुीपिछका 
प� िझकाउने, �माण पेस गन�, पेस भएका �माणको 
सही मू�याङ्कनको कानूनी िविध र �ि�या म�ुाका 
अिभ�न अङ्ग ह�न् । कानूनले तोकेको िविध र 
�ि�याको अिनवाय� �पले पालना गनु�पन� अिनवाय� 
त�व हो भने �यसमा तजिबजी अिधकारसमेत �योग गन� 
िम�ने दिेखदैँन । प�लाई सूचना िदने कानूनी �ावधान 

ग�रनकुो िविधशा�ीय मा�यता भनेको प�ले आ�नो 
�माणह� जटुाएर अदालत आई �याियक �ि�यामा 
समावेश होस भ�ने हो । तसथ�, �याद तामेललाई 
म�ुाको सामा�य �ि�याको �पमा मा� ब�ुन ु ह�दँैन । 
प�ले जानकारी पाउन स�ने अव�था छ, छैन ? प�को 
अ�य� पिन बसोबास छ, छैन भ�ने हेरी जनु �थानमा 
�याद तामेल गदा� प�ले सिजलै सूचना �ा�त गद�छ भने 
सोही �थानमा �याद तामेल गनु�  नै िवधाियक� मनसाय 
भएकाले सोतफ�  स�बि�धत िनकाय संवेदनशील ह�नै 
पन� । 

िनवेिदकाको हालको बसोबास वढुािनलक�ठ 
नगरपािलका-१३ मि�डखाटार रहेको कुरा जाहेरी 
दरखा�तलगायतका �माणह�बाट पिु� भएको र 
नाग�रकतामा उ�लेख भएको िनजको �थायी ठेगानामा 
काठमाड� महानगरपािलका-१० को घर म�ुाको 
स�ुवात ह�नभु�दा पिहले नै हकह�ता�तरण गरी िब�� 
ग�रसकेको अव�थामा िब�� गरी हक टुिटसकेको घरमा 
टासँ भएको �यादबाट िनजले म�ुाको बारमेा कानूनी 
�पले सूचना पाएको भनी मा�न सकेको अव�था 
देिखएन । म�ुाको बारमेा सूचना पाएर पिन �ितवाद र 
�ितर�ाका लािग वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा 
उपि�थत नभएको भनी मा�न िमलेन । िनवेिदका 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तअनसुार कानूनबमोिजम 
रीतपूव�कको सनुवुाइको मौका नपाई थुनामा रहनपुरकेो 
अव�था िव�मान रहेको देिखएकोले सनुवुाइको 
मौका िबना थनुामा राखेको काय�ले कानूनी मा�यता 
�ा� गन� नस�ने भएबाट िमित २०७३।०५।२६ मा 
तामेल भएको �याद सोपिछ भएका वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट भएका स�पूण� काम कारबाही र 
फैसलासमेत बदर ह�ने गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ठहछ�  । अब: िनवेिदकालाई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणमा हािजर गराउन पठाई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट नै �यायािधकरणकै रोहवरमा �याद 
जारी गरी, कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी बाकँ� 
कारबाही गन� वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणमा लेखी 
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पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत: अ�चन भ�राई
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर २६ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.
�ी ह�र�साद फुयाल, ०७५-WH-०१९१, 
ब�दी��य�ीकरण, अिजतकुमार िसंहसमेत िव. 
काठमाड� िज�ला अदालतसमेत

यस अदालतको आदेशबमोिजम 
इजलाससम� �ा�त भएको अनसु�धानसगँ स�बि�धत 
िमिसल तथा काठमाड� िज�ला अदालतबाट �ा�त 
�याद थप रिज��रसमेत हेदा�, यी िनवेदकह�उपर 
ठगी तथा सङ्गिठत अपराध म�ुामा परकेो जाहेरीका 
स�ब�धमा सािधकार िनकायबाट कानूनबमोिजम �याद 
थप गरी अनसु�धानका काय�ह� जारी रहेको भ�ने 
देिख�छ । आरोिपतह�को बयानका काय�ह� िविभ�न 
स�बि�धत िनकायमा प�ाचार गन� तथा बरामद दशी 
 �माणह�को वै�ािनक परी�णसमेतका काय�ह� जारी 
रहेको भ�ने िवप�ीह�को िलिखतजवाफ तथा �ा�त 
स�कल िमिसलसमेतबाट देिखने । 

नेपालको संिवधानको धारा १३३(२) 
ले यस अदालतलाई �दान गरकेो असाधारण 
अिधकार�े�का आधारमा कुनै �यि�को वैयि�क 
�वत��ता कानूनिवपरीत अपहरण गरी कुनै �कारले 
ब�दी बनाइएको र �य�तो ब�दी बनाउदँा कानूनले 
तोकेको �ि�या पूरा नगरकेो वा पूवा��ह र �व�ृ भावना 
देिखएकोलगायतका अव�थामा उपय�ु आदेश जारी 
गरी ब�दीलाई गैरकानूनी थनुाबाट म�ु गन� स�ने 
�यव�था सव��च अदालत िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ३७ मा रहेको छ । यस �कृितको िनवेदन 
सनुवुाइ गदा� ब�दी बनाउनकुो औिच�य तथा थनुाम�ु 
रा�ने अिधकारी वा िनकायको काम कारबाहीको 
वैधािनकताको परी�ण गनु�पन� ह��छ । थुनामा रा�न 
�चिलत कानूनबमोिजमका काय�िविध अपनाइएको 
छ, छैन ? बदिनयत �व�ृ भावना, कानूनिवपरीत 

वा अिनवाय��पमा पालना गनु�पन� काय�िविध पालना 
भएको छ, छैन ? कानूनबमोिजम अिधकार�ा�त 
अिधकारीको ब�दी बनाउने काय� मनािसब तथा पया�� 
छ, छैन ? ब�दीका स�ब�धमा अदालतको साधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त रीतपूव�क कुनै कारबाही उठान 
भएको छ, छैन ? इ�यािद िवषयह�बार ेजानकारी िलई 
मा� अदालतले ब�दी ��य�ीकरणको आदेश जारी 
ग�र�छ । सामा�यतः रीतपूव�क अनसु�धान चिलरहेको 
अव�थामा साधारण उपचार �े�अ�तग�त कारबाही 
चिलरहेकोमा वा अ�य उपचारको माग� पया��त वा 
�भावकारी भएमा अदालतले यस �कृितको आदेश 
जारी गन� इ�कार गन� ग�रने । 

��ततु िनवेदकह�को हकमा हेदा�, जाहेरवाला 
सारदा अिधकारीलाई खाता खो�न लगाई रकम ज�मा 
गराएको, गौरीदवेी िघिमर ेर च��बहादरु अिधकारीबाट 
महे�� िसहंलाई रकम िदएपिछ िनज स�पक� िवहीन 
भएको भनी जाहेरी परकेोमा अनसु�धानको �ममा यी 
िनवेदकह�लाई याक ए�ड यित होटल, दरबारमाग�मा 
गो�ठी गद�को अव�थामा प�ाउ परकेो भ�ने िमिसलबाट 
देिख�छ । कसैले आरोप लगाउदँमैा कुनै �यि� अपराधी 
भइहा�ने होइन । तर �माण ऐनको �योजनाथ� �माण 
सङ्कलन गन� अित आव�यक देिखएमा र �य�ता 
�यि�ह�लाई िहरासतमा निलए �माण हराउने मािसन 
स�ने स�भावना भएमा कानूनको रीत पू�याई िहरासतमा 
रा�न सिकने नै ह��छ । �यस �ममा यी िनवेदकउपर 
अनसु�धान �ार�भ ग�रएको र प�ाउ पजु� िदई प�ाउ 
गदा� िमित २०७६।१।२८ मा २०७६।१।२७ देिख 
लाग ुह�ने गरी पिहलो पटक ७ िदन, िमित २०७६।२।३ 
बाट लाग ु ह�ने गरी दो�ो पटक ५ िदन र िमित 
२०७६।२।८ बाट लाग ुह�ने गरी ते�ो पटक ७ िदनको 
�याद थप भएको देिख�छ । उ� थप �यादह�मा केही 
िनवेदकह�को बयान स�प�न भएको र केहीको बयान 
िलन बाकँ� नै रहेको भ�ने िलिखत जवाफबाट ख�ुन 
आएको छ । सो अनसु�धानको कारबाहीबार े िलिखत 
जवाफमा उि�लिखत बेहोराह�लाई िनवेदकह�ले 
अ�यथा भ�न सकेको देिखएन । यसरी अदालतको 
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अनमुित िलई िहरासतमा रािखएको र अनसु�धान ह�दँ ै
गरकेो अव�था िमिसल संल�न �माणह�बाट देिख�छ । 
अनसु�धानको दायरामा धेर ै�यि�ह� रहेको र कानूनले 
तोकेको �यादिभ� �ा�त �माणह�को िव�लेषण गरी 
कसको िव�� म�ुा चलाउन पया��त �माण संकिलत 
छ र कसको िव�� �माण छैन भ�ने िन�कष�मा पगुी 
म�ुा चलाउने वा नचलाउने भ�नेबार े अिभयोजन 
प� िन�प� एवं व�तिुन� �माणका आधारमा िनण�य 
गनु�पन� । 

अनसु�धानका लािग �हरी िहरासतमा रहेका 
यी िनवेदकह� के कुन कसरुमा के क�तो आपरािधक 
दािय�व वहन गनु�पन� हो वा िनद�ष सािबत ह�न 
जा�छन् भ�ने िवषयमा हाल जारी रहेको अनसु�धान, 
िनवेदकह�को बयान तथा ठगी तथा सङ्गिठत 
अपराध म�ुामा जाहेरवालाह�ले पेस गरकेो �माण 
कागजातको सू�म, �वत��, वै�ािनक अनसु�धानबाट 
मा� िन�य�लमा प�ुन सिकने िवषय हो । िनवेदकले माग 
गरबेमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�नका 
लािग ब�दीह�लाई गैरकानूनी थुनामा रािखएको, �व�ृ 
धारणा बनाई वा बदिनयत वा कपटपूण� तवरले थुनामा 
रािखएको अव�था दिेखनपुन� ह��छ । अि�तयारवाला 
बाहेक अ�बाट भएको काम कारबाही वा आदेशले 
अनिधकृत तवरबाट �व�छ सनुवुाइको अवसरबेगर 
�प�ट कानूनी �ि�याको �िुट तथा अिधकार �े�ा�मक 
�िुटसमेत रहेको थनुालाई मा� गैरकानूनी थनुा मानी 
�य�तो अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
ह�ने अव�था ह��छ । ��ततु �रट िनवेदनमा िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ तथा अनसु�धानको िसलिसलामा 
रहेको ठगी तथा संगिठत म�ुाउपरको िमिसलबाट 
यी र य�ता कुनै अव�था �प�ट देिखएको छैन । 
"ब�दी��य�ीकरणको उपचार �दान गदा�, पया��त 
सावधानी, सुझबुझ, सयंम र बुि�म�ाको �योग 
अपेि�त रहन े गद�छ । �माण म�ूयाङ्कनस�ब�धी 
िवषय वा तजिबजी अिधकारको �योग गदा� िविवध 
मानवीय �ि�टकोणमा रहन े�वाभािवक िविवधताको 

कारणबाट देखा पन� अ�तरिभ�नता ज�ता कुरालाई 
हरेरे मातहतका अदालतले साधारण अिधकार 
�े�अ�तग�त म�ुाको िनयिमत �ि�याका स�दभ�मा 
गरकेा िनण�य वा आदेशानुसार थुना वा कैदमा परकेो 
िवषयलाई िलएर ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
गनु� �वीकृत �याियक मा�यता वा प�रपाटीअनुकूल 
ह�दैँन । ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� 
अिधकारको खुकुलो वा हलुको �योगले �याय 
प�ितमा खलबली वा गडबडी नमि�चयोस ् भ�ने 
प�मा वाि�छत िववेक पु�नु आव�यक ह�ने" भनी 
ने.का.प. २०७५, अङ्क १०, िन.नं. १०१०८ 
मा �या�या भइरहेको अव�थामा ��ततु िनवेदनमा 
उि�लिखत िनवेदकह�का हकमा समेत �माणको 
मू�याङ्कन ह�नपुन� िवषयमा र अदालतको आदशेबाट 
अनसु�धानको लािग �याद थप भएको अव�थामा 
अनसु�धानका िनयिमत �ि�यालाई �भािवत ह�ने 
गरी ब�दी��य�ीकरणको मा�यमबाट त�काल यस 
अदालतको असाधारण अिधकार�े� �योग गरी 
ह�त�ेप ग�रहा�न ु वा�छनीय देिखदँैन । िनि�चत 
कसरुको सूचनाका आधारमा भएको प�ाउ र सािधकार 
िनकायबाट कानूनबमोिजम �याद थपको अनमुित 
िलई अनसु�धानका लािग �हरी िहरासतमा रािखएको 
िवषयलाई गैरकानूनी थनुा भनी ब�दी��य�ीकरणको 
�रट जारी गरी िनवेदकह�लाई थनुाम�ु ग�रपाउ ँभ�ने 
�रट िनवेदन तथा िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने । 

ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन खारजे भए 
पिन के कुन आरोिपत िनवेदकका िव�� के, क�ता 
�माण संकलन भएका छन् र िनवेदकह�लाई अब 
थनुामै रा�नपुन� गरी भएको अनसु�धान स�तोषजनक 
छ, छैन ? िहरासतमा रा�न �याद थप गनु�पन� हो, 
होइन ? भ�ने स�ब�धमा मलुकु� फौजदारी काय�िविध 
सिंहता, २०७४ को दफा १४(६) बमोिजम िवचार 
गरी स�बि�धत कानून �यवसायीको बहससमेत सनुी 
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आव�यक कारबाही गनु�  भनी िवप�ीह�लाई जानकारी 
गराउनू ।
इजलास अिधकृत: पारा�वर कडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल जेठ १६ रोज ५ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७५-WH-०१९२, 

ब�दी��य�ीकरण, मोह�मद सैफ िव. 
काठमाड� िज�ला अदालतसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

इजलास न.ं१२

१
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CI-०३९८, िक�ाकाट बदर, 
िनण�य दता� बदर, फैसला ब�डा बदरसमेत, कारी यादव 
िव. राजो देवी कथविनया

यी पनुरावेदक कारी यादवका ज�गा दाता 
रजंनादेवी दासका ससरुा कारी दासले सा.दे.नं.२३६० 
को अंश म�ुामा अंशब�डा ह�ने गरी िमित २०३७।६।१ 
मा िमलाप� ह�दँा दप� दासका नाममा दता� कायम रहेको 
िज�ला स�री गा.िव.स. जमनुी मधेपूरा वडा नं. १ क 
को िक.नं ३२४ को ०-९-४१/

२
 ज�गाको पि�चमबाट 

०-२-२ ज�गा अशंबापत �ा�त गरकेो भ�ने कुरामा कुनै 
िववाद दिेखदँैन । ब�डाप�अनसुार मालपोत काया�लय 
स�रीले िमित २०३७।९।२६ मा  दा.खा को िनण�य 
गराउदँा दप� दासका नाममा िक. नं. ४९२ को ०-२-
१४ ज�गा कायम भएको र कारी दासको नाममा िक.नं 
४९३ को ०-१-१४१/

२
 र िक. नं. ४९४ को ०-२-२ 

ज�गा कायम भएको त�यमा पिन िववाद दिेखदैँन । 
कारी दासका प�नी तथा छोराह�िबच चलेको सा.दे.नं. 
२१५० को अंश दता�  म�ुामा िमित २०५६।६।१४ मा 
िमलाप� भएको र िमलाप�अनसुार मूल िक�ा ३२४ 
िक�ाकाट भई कायम भएको िक.नं. ४९४ को ०-२-२ 
ज�गाको दा.खा. गराउदँा प�ृवी च�� दासका नाममा 
िक.नं.११०९ �े�फल ०-१-११ र सवुेच�� दासको 

नाममा िक.नं.१११० �े�फल ०-१-११ ज�गा अंश 
भागमा परकेो िमिसलबाट देिखन आउछँ । िमिसल 
सलं�न रहेको नापी शाखा, स�तरीबाट च.नं.३४० िमित 
२०६३।११।१ मा मालपोत काया�लय, स�तरीलाई 
न�सा सधुार स�ब�धमा ग�रएको प�ाचारमा सािबक 
िक.नं.३२४ िक�ाकाट भई कायम भएका िक.नं 
ह�को �ायल चेक गदा�  घटीबढी गरी िक�ाकाट 
भएको भनी उ�लेख ह�नकुा साथै मालपोत काया�लय, 
स�तरीको िमित २०४७।९।९ को आदेशबाट �ायल 
चेक भई िक.नं. ४९४ को �े�फल ०-२-२ लाई ०-३-
२ अथा�त् ०-१-० बढी कायम गरी �े�ता सधुार भएको 
�े�ताबाट देिख�छ भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । सोही 
प�मा िक.नं. ४९४ मा ०-१-० सधुार भएको बढी 
ज�गामा सबै ज�गा अ�य� गइसकेको हाल ०-०-९ मा� 
बाकँ� रहेको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएबाट वादी दाबीको 
िक.नं.४९२ को ज�गामा ब�डाप�अनसुारको �े�फल 
कम रहेको भ�ने कुरा पिु�ट ह�न आउने ।

��ततु म�ुामा नापी काया�लयले िववािदत 
ज�गाको िक�ाकाट गदा� ज�गा धनीबाट पेस भएको 
िववरणअनसुार नै िक�ाकाट गनु�पन�मा पेस भएको 
िववरणमा फरक पारी कुनै िक�ामा बढी र कुनै िक�ामा 
घटी ह�ने गरी िक�ाकाट गरकेो अव�था छ । वादीको 
सहमित िलएर िक�ाकाटका लािग पठाइएको िववरण 
भ�दा फरक पन� गरी िक�ाकाट गन� िनण�य ग�रएको 
रहेछ िक त भनी �यसतफ�  हेदा� पिन सो िनण�यमा वादीको 
सहमित रहेको कुरा िमिसलबाट कतै पिन देिखदँैन । 
यसैगरी यी पनुरावेदक र अ�य �ितवादीह�ले िमित 
२०३७।६।१ को िमलाप�अनसुार अंशब�डा गन� �ममा 
नापी काया�लयबाट िक�ाकाट गदा�  वादी दप� दासको 
अंश भागमा परकेो िक.नं.४९२ �े�फल ०-२-१४ को 
ज�गामा ०-०-१८ घटाई िक.नं.४९४ मा बढी कायम 
गरकेो भ�ने वादीको दाबीलाई व�तिुन�ठ �माणह� पेस 
गरी ख�डन गरकेो अव�था नह�दँा वादीको अशं भागमा 
परकेो िक.नं.४९२ को ज�गाबाट ०-०-१८ घटाई 
िक.नं.४९४ मा रहेको ०-२-२ ज�गाको �े�फललाई 
०-३-२ कायम गराई िक.नं ४९४ को िक�ाकाट गरी 
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िक.नं ११०९ मा ०-१-१० तथा िक.नं १११० मा 
०-१-११ कायम गरी दा.खा. गरकेो मालपोत काया�लय, 
स�रीको िट�पणी आदेशले कानूनी मा�यता पाउने 
अव�था रहेको देिखएन । वादीको अंश भागमा परकेो 
िक.नं.४९२ को ज�गाको �े�फल घटाई िक.नं.४९४ 
मा बढाएको त�य पिु�ट ह�न आएको अव�थामा यी 
पनुरावेदकका ज�गा दाता रजंनादेवी दासले सा.द.े
नं.४१४१ को अंशदता� म�ुाको फैसलाबाट िक.नं. 
४९४ िक�ाकाट भई कायम भएको सवुेच�� दासको 
नामको िक.नं.१११० ज�गा पनुः िक�ाकाट भई 
रजंनादेवी दासले अंशबापत िक.नं. ११५४ को ज�गा 
पाए तापिन वादी कारी दासको हकजितको ज�गामा 
िनज रजंनादेवी दासको हक प�ुने देिखन आएन । यसरी 
यी पनुरावेदक कारी यादवले रजंनादेवी दासबाट िमित 
२०६३।७।१७ मा र.नं.१६३६ख बाट राजीनामा 
पा�रत गरी िलएको िलखत वादी दप� दासको हकजित 
कायम रहन स�ने देिखएन । साथै यही िववािदत 
ज�गाका स�ब�धमा पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
फैसला भई �माणमा संल�न रहेको ०६९-DP-६६० 
को िक�ाकाट बदर, िनण�य दता� बदर, फैसला ब�डा 
बदरसमेतका म�ुामा वादीको िक.नं.४९१ को ०-१-
१४ बाट घटाई ०-१-९ कायम गराएको हदस�मको 
दा.खा.िनण�य बदर भई उ� ०-०-५ ज�गामा 
वादीको हक कायम  ह�ने र सोही अन�ुप िक�ाकाट 
संशोधनसमेत ह�ने ठह�याएको स�ु स�तरी िज�ला 
अदालतको फैसलालाई सदर ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७२।११।१२ मा 
भएको फैसला अि�तम भई बसेबाट ��ततु म�ुामा 
समेत वादी दाबीअनसुार िक�ाकाट सशंोधन भई यी 
पनुरावेदकले रजंनादेवी दासबाट िमित २०६३।७।१७ 
मा र.नं.१६३६ख बाट राजीनामा पा�रत गरी िलएको 
िलखत वादीको हकजित कायम रहन स�ने अव�था 
नदेिखएबाट �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः स�ु अदालतको फैसला उ�टी गरी 
वादी दाबीअनसुारको ज�गाको �े�फल कायम ह�ने गरी 

न�सा िक�ाकाट सशंोधन ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजबाट िमित २०७२।११।१२ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
क��यटुरः स�ुभा अया�ल
इित संवत् २०७६ साल पौष २३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-CI-१६६३, ०७३-CI-१६६५, 
िनषेधा�ा, रोिहतराज पोखरले िव. अमलावती �े� 
थापा, िव�णुबहादुर खड्का िव. अमलावती �े� थापा

िनवेदक र िवप�ी दवुै प�ले �योग गन� पाउने 
गरी २०४६ सालमा घरायसी कागज गरी िनवेदकको 
नाममा दता� कायम रहेको िक.नं. ८० र ८१ को 
ज�गाको पि�चमतफ�  ३ िफटको बाटो छोिडएको र 
िफ�डमा समेत सो स�झौताअनसुारको बाटो कायम 
रहेको त�यमा िववाद देिखदैँन । सोही समयदेिख �योग 
भइरहेको बाटो �योग गन�मा आफूह�लाई िनवेदकले 
रोक लगाएको भ�ने िवप�ीह�को िजिकर रहेको पिन 
देिखदँनै । िवप�ीह�ले स�झौता भएको समयदेिख 
नै आफूह�ले ८ िफटभ�दा बढीको बाटो िनर�तर 
भोगचलन गरी आएको भ�ने िजिकर िलए तापिन उ� 
२०४६ सालको स�झौतामा िनवेदकको िक.नं. ८० 
र ८१ को ज�गाको पि�चमतफ�  आवतजावत गन�का 
लािग ३ िफटको मा� बाटो कायम गरकेो देिखन 
आउछँ । िवप�ीह�ले िलिखत जवाफमा िफ�डमा ८ 
िफटको बाटो भएको भ�ने िजिकर िलएतफ�  िमिसल 
सलं�न नापी काया�लयबाट �ा�त �ेस न�सामा िक.नं. 
८० र ८१ को ज�गाको पि�चमतफ�  बाटो नै रहेको 
देिखदँनै । िववािदत बाटोको स�ब�धमा अदालतबाट 
भएको न�सा मचु�ुकाको न.नं. ८ मा वादीको िक.नं. 
८० र ८१ ले छोडेको ३ िफटको बाटो दिेखनकुा साथै 
सो बाटोको िनकास यी िवप�ीह�को ज�गामा गएर 
अ��य भएको दिेख�छ । ��ततु िनवेदनमा दवैु प�ले 
स�झौताअनसुारको ३ िफटको बाटोलाई अ�वीकार 
गरकेो अव�था नदेिखने । 
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संिवधानलगायत कानूनले नाग�रकलाई 
�दान गरकेो हकको ��याभूित िदने दािय�व रा�यमा 
िनिहत रहेको ह��छ । तर कानूनी आधारिबना 
कसैले आ�नो अभी�ट �वाथ� पूरा गराउने उ�े�यले 
अध��याियक िनकायमा िनवेदन िदएकै आधारमा सो 
िनकायबाट �यि�को िनजी स�पि�लाई साव�जिनक 
कायम गराउन ु भनेको �यि�लाई स�पि�स�ब�धी 
अिधकारबाट वि�चत गराउनसुरह हो । यसरी िफ�डमा 
बाटो दिेखए तापिन �े�तामा बाटो नजिनएको, बाटोको 
�पमा �योग भएको ज�गासमेत िनवेदककै नाममा दता� 
रहेको अव�थामा सिुवधाका लािग घरायसी स�झौता 
गरी कायम भएको ३ िफटको बाटोमा साव�जिनक 
मापद�ड लाग ु ग�रिदन कानूनत: िम�नेसमेत 
देिखदँैन । िनवेदकलाई िनवा�ध �पमा आ�नो स�पि� 
उपभोग गन�मा अवरोध खडा गन� गरी िवप�ीह�ले गन� 
लागेको काय�बाट िनवेदकको संवैधािनक एव ं कानून 
�द� अिधकारमा ��य� असर पन� स�भावना रहेको 
देिखन आउने ।

अतः िववेिचत आधार, �माणबाट िनवेदक र 
िवप�ीह�ले सिुवधाका लािग २०४६ सालमा घरायसी 
कागज गरी िनवेदकको नाममा दता� कायम रहेको िक.नं. 
८० र ८१ को ज�गाको पि�चमतफ�  ३ िफटको बाटो 
कायम गरी दवैु प�ले �योग गरी आएको र िफ�डमा 
बाटो दिेखए तापिन �े�तामा बाटो नजिनएको, बाटोको 
�पमा �योग भएको ज�गासमेत िनवेदककै नाममा 
दता� रहेको र सो बाटोको िनकास ियनै प�ह�को 
ज�गाका लािग मा� कायम भएको देिखन आएबाट स�ु 
भ�परु िज�ला अदालतको िमित २०७२।४।२६ को 
आदेश उ�टी गरी २०४६ सालको स�झौताअनसुार 
३ िफटस�म बाटो कायम ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७३।४।१९ को आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मनुा अिधकारी ढकाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७६ साल पषु २३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१३

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी कुमार 
र�ेमी, ०७३-CR-०३४८, डाँका, जयराम ितिमि�सना 
िव. नेपाल सरकार

अनसु�धानको �ममा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� ��ततु म�ुाका 
सह�ितवादीह� रमेश लामा र केशव ितिमि�सनासमेतले 
आ�नो घर कोठाबाट जाहेरवालाको सनुको गहनासमेत 
बरामद भएको कुरालाई �वीकार गरी बयान गरकेो 
पाइ�छ । िमित २०६०।१।२३ मा भएको खानतलासी 
मचु�ुकामा प�ुयलाल ब�ाचाय�को पाचँतले प�क� 
घरको चौथो तलाको कोठामा रमेश लामा र ओम 
ख�ीसगैँ ब�ने गरकेो र केशव ितिमि�सना र जयराम 
ितिमि�सना सोही घरको भइु ँ तलाको कोठामा 
सगैँ ब�ने गरकेो र जयराम ितिमि�सनासमेत यस 
वारदातमा संल�न भई हाल फरार रहेको भनी केशव 
ितिमि�सनाबाट ख�ुन आएको ह�नाले  दवैु कोठाह� 
खानतलासी गदा�  रमेश लामाको कोठाबाट बरामद 
भएका सामान र केशव ितिमि�सनाको कोठाबाट 
बरामद भएका सामानह�को फेह�र�त उ�लेख 
भएको पाइ�छ । केशव ितिमि�सनाको कोठाबाट 
चोरीका सामानह�लगायत यी �ितवादी जयराम 
ितिमि�सनाको नाग�रकताको �माण प� र राहदानी 
बरामद भएको पाइने ।

�ितवादी जयराम ितिमि�सनासमेतका 
१२ जना �ितवादीह�उपर जाहेरवालाले िकटानी 
जाहेरी िदएको पाइ�छ । जाहेरीप�ात् म�ुा अनसु�धान 
भई १२ जना �ितवादीह�उपर डाकँा चोरी म�ुा 
दायर भई �ितवादीह� जयराम ितिमि�सना र ओम 
ख�ी फरार रहेको ह�नाले मलुतवीमा रही अ�य १० 
जना �ितवादीह�लाई डाकँा गरकेो ठह�याई िमित 
२०६५।३।१२ मा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
फैसला भई अि�तम भएर रहेको देिख�छ । �ितवादी 
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जयराम ितिमि�सना फरार रहेको ह�नाले �हरीले 
अदालतमा उपि�थत गराएप�ात् मलुतवीबाट जागी 
��ततु म�ुाको कारबाही अगािड बढेको पाइ�छ । यी 
�ितवादी अनसु�धानको �ममा फरार रहेको ह�नाले 
आ�नो भनाइ रा�न सकेको पाइदँैन भने ��ततु म�ुामा 
डाकँा गरकेो ठहर भएका अ�य सबै �ितवादीह�ले 
अनसु�धानको �ममा अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� यी �ितवादी जयराम ितिमि�सना 
पिन डाकँा गन� सगैँ गएको भनी पोल उजरु गरकेो 
पाइ�छ । यी �ितवादी डाकँा गन� सह�ितवादीह� सगँ 
सगैँ नगएको भए सबै �ितवादीह�ले समान �पमा पोल 
उजरु गनु�पन� अव�था पिन देिखदैँन । �ितवादी जयराम 
ितिमि�सनासमेतका १२ जना �ितवादीह�समेतले 
डाकँा गरकेा ह�न् भनी िकटानी �पमा जाहेरवालाले 
जाहेरी िदएका र अदालतमा आई बकप� गदा� पिन 
जाहेरीमा उि�लिखत कथनलाई समथ�न गन� गरी 
बकप� गन� गरकेो पाइ�छ । िनज �ितवादी जयराम 
ितिमि�सना अदालतमा आई बयान गदा� पूण� �पमा 
कसरुमा इ�कार भई बयान गरकेो भए तापिन उनको 
इ�कारी बयानलाई अ�य व�तिुन� �माणले पिु� 
गन� नसकेको ह�दँा ��ततु म�ुामा डाकँा चोरी ठहर 
भएका अ�य �ितवादीह�को पोल उजरु, बरामदी एव ं
खानतलासी मचु�ुकामा उ�लेख भएको बेहोरालाई 
अ�यथा भ�न सिकने देिखन नआउने ।

जाहेरवालाले जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख 
गरकेा स�पूण� सामानह� �ितवादीह�बाट बरामद 
भएको पाइदँनै । �ितवादीह�का घरकोठाबाट 
बरामद भएका चोरीका सामानह�म�ये जाहेरवालाले 
सनाखत गरकेा सामानह�को मू�य बराबरको िबगो 
कायम ग�रएको पाइ�छ । �ितवादीह�को कोठाबाट 
बरामद नभएका सामानह�को िबगो कायम गन� 
स�ब�धमा जाहेरवालाकै घरबाट ती सामानह� चोरी 
भएका ह�न् भनी वादी प�ले व�तिुन� �माणबाट 
पिु� गन� सकेको पाइदँैन । पनुरावेदन अदालतबाट 
िमित २०६५।०३।१२ मा अ�य �ितवादीह�का 
हकमा फैसला ह�दँा �ितवादीबाट बरामद भएका र 

जाहेरवालाले सनाखत गरकेा सामानह�को मा� मोल 
िबगो कायम गरी डाकँा चोरी म�ुामा ठहर भएका अ�य 
�ितवादीह�लाई सजाय भएको र उ� फैसलालाई 
वादी नेपाल सरकारले पिन िच� बझुाई बसेको देिखदँा 
बरामदी सामानह�को मा� िबगो कायम गरी सजाय 
गरकेो हकमा अ�यथा भ�नपुन� दिेखन नआउने ।

मलुकु� ऐन चोरीको महलको १४ (४) नं. 
बमोिजम डाकँा गन�लाई िबगोको डेढी बढाई ज�रवाना 
गरी पिहलो  पटकलाई ६ वष�, दो�ो पटकलाई ९ वष� र 
ते�ो पटकदेिख जितसकैु पटक भए पिन १२ वष� कैद 
गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । ��ततु 
कानूनी �यव�था हेदा� ते�ो पटकदेिख मािथ जितसकैु 
पटक डाकँा गरकेो अव�था भएपिन १२ वष�भ�दा मािथ 
कैद सजाय गन� िम�ने देिखन नआउने ।

�ितवादी जयराम ितिमि�सना अदालतमा 
आई बयान गदा� कसरुमा पूण� इ�कार भई बयान गरकेो 
भए तापिन जाहेरवालाले यी �ितवादीसमेतलाई 
िकटानी जाहेरी िदई सोहीअन�ुप अदालतमा आई 
बकप� गरकेो, ��ततु म�ुामा ठहर भएका अ�य 
�ितवादीह�ले यी �ितवादी पिन उ� वारदातमा 
सलं�न भएको भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गरकेो, केशव ितिमि�सना र यी �ितवादी सगैँ 
एउटै कोठामा ब�ने गरकेो र उ� कोठाबाट चोरीका 
सामान समेत यी �ितवादी जयराम ितिमि�सनाको 
राहदानी र नाग�रकता बरामद भएको तथा ियनैसरहका 
अ�य �ितवादीह�लाई डाकँा गरकेो ठहर भई िमित 
२०६५।३।१२ मा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
फैसला भई अि�तम भएर रहेकोसमेत आधारबाट यी 
�ितवादी जयराम ितिमि�सनासमेत भई जाहेरवालाको 
घरमा डाकँा गरकेो ��ट देिखन आएको ह�नाले यी 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर, िनजको कानून 
�यवसायीले गनु�भएको बहस िजिकर र यस अदालतमा 
िमित २०७३।९।४ मा भएको म�ुा दोहो�याई हेन� गरी 
िन�सा �दान भएको आदेशसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 अत: उि�लिखत आधार �माण एवं कानूनी
 �यव�थाह�बाट यी पनुरावेदक �ितवादी जयराम
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 ितिमि�सनालाई ते�ो पटक कायम गरी मलुकु� ऐनको
  चोरीको महलको १४ (४) नं. बमोिजम बरामद भएको
 िबगो �. २४,९६०।- को डेढी ३७,४४०।- ज�रवाना र
 १२ वष� कैद सजाय ह�ने ठहरी िमित २०७२।०३।१७
 मा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको
 फैसलालाई सदर गन� गरी िमित २०७३।२।३ मा
 पनुरावेदन अदालत पाटन (म�ुा नं.०७२-CS-०३०९
बाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सूय��साद भ�डारी, शाखा 
अिधकृत:  मितना शा�य
क��यटुर : च��ावती ितम�सेना
इित संवत् २०७६ साल भा� २३ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०७३-CR-०७८७, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०७८८, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०७८९, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०७९०, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०७९१, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०७९२, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०७९३, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०७९४, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०७९५, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०७९६, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०७९७, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार

 § ०७३-CR-०७९८, डाकँा, जयराम 
ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०७९९, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०८००,  डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०८०१, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार
 § ०७३-CR-०८०२, डाकँा, जयराम 

ितिमि�सना िव. नेपाल सरकार

इजलास न.ं१४

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७२-CI-०३८५, ०७२-CI-
०३८७, अपुताली हक कायम, �यामलाल चाई िव. 
पितयादवेी चाई, बेलासी चाईसमेत िव. पितयादेवी चाई

अंश र अपतुालीिबच कानूनी �पमा नै 
िभ�नता रहेको छ । अशं कानून बमोिजमका अिंशयारले 
मा� पाउने ह��छ भने अपतुाली अंिशयारबाहेक 
मन�का प�ुषतफ� का हागँाका निजकका हकवाला र 
स�तानले पिन पाउने ह��छ । ती निजकका हकवाला 
अंिशयारबाहेकका प�ुषतफ� का हागँाका नातागोताका 
�यि� पिन पन� ह��छन् । मन�को प�ुषतफ� का हागँाका 
निजकका हकवाला र स�तान ह�ने ह��छन् । �यसरी 
प�ुषतफ� का हागँाका निजकका हकवाला वा स�तानमा 
�थमत: सगैँ बसेका �यसपिछ िभ�न भएका वा िववािहत 
भएमा हेरचाह गन�को �यि� ह�नपुन� भनी �ाथिमकता 
�ममा तोकेको छ । हेरचाह गन�को त�य िनिव�वाद 
�पमा व�तगुत �माणह�बाट नै पिु� ह�न आव�यक छ । 
मन�लाई हेरचाह गन� �यि� मन�को प�ुषतफ� को हागँाका 
हकवाला वा स�तानमा आ�नै बाबबुाट वा आफँैबाट 
ज�मेका हकवाला र स�तान निजकका ह��छन् । मन� 
िन:स�तान भएमा उसका दाजभुाइ वा िददीबिहनी 
निजकका हकवाला ह�ने ह��छन् । मन�को दाजभुाइ 
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नभई िददीबिहनी रहेछन् र उनीह� िववािहत छन् भने 
उनीह�ले मन�लाई हेरचाह नै गरकेा छैनन् भनी सतही 
आधारमा अपतुालीको हकबाट उनीह�लाई उपे�ा गनु�  
ह�दँनै । मन�को एकै बाबबुाट ज�मेका िददीबिहनी रहेछन् 
र उनीह� िववािहत भए पिन हेरचाह गरकेा रहेछन् 
भने मन�को अपतुाली पाउने �ाथिमकतामा उनीह� नै 
पन� गछ�न् । यस�कार अपतुालीमा मन�को प�ुषतफ� को 
हागँाको हकवाला र स�तान भएको हेरचाह गन�ले नै 
�ाथिमकता पाउने ।

मतृक दउेतािदनको म�ृय ु ह�दँास�मको 
अव�था हेदा�, मतृक देउतािदन आ�नो िपता मथरुा 
चाईको ए�ला छोरा र बिहनी वादी पितयादेवी चाई 
रहेक� र िनज पितयादेवी िववािहत रहेक� िछन् । मतृक 
देउतािदन आ�नो बाबकुा ए�ला छोरा रहेकाले िनज 
अ� अिंशयारह�सगँ अलग भएर ब�नपुन� अव�था 
रहेको देिखदँैन । मतृक आ�नो अंश भागको स�पि�मा 
आ�ना बबुाका समक�ी अंिशयारबाट सािबकदेिख 
नै ए�लै बिसरहेको ि�थित रहेको छ । �ितवादीह� 
मतृकका काकाका छोरा रहेका र उनीह� सािबकदेिख 
नै अलग-अलग भई बसेको अव�था दिेख�छ । मतृक 
देउतािदन सािबकबाटै अलग रही आ�नै घरमा बसेको 
अव�था रहेको छ । मतृक र आफूह�को घर जोिडएको 
ह�नाले िनज देउतािदनलाई हामीले आ�नो घरमा लगी 
पालनपोषण गरी मरपेिछ काजिक�रयासमेत आफूह�ले 
नै गरकेो भ�ने �ितवादीको भनाइ िजिकर रहेको छ । 
सा�ी �माण हेदा�, मतृकको �याहार ससुार र म�ृयपुिछ 
काजिक�रयासमेत आफूले गरकेो भ�ने दाबीलाई 
वादीका सा�ी मेडै खैराहाले स�ु िज�ला अदालतमा 
बकप� गदा� वादीको दाबीबमोिजम देउतािदन 
चाई दाज ु नाता पन� भएकाले िनजको भरणपोषण, 
रखेदखे, �याहार स�भार, देखभाल, औषधी उपचार 
र म�ृयपुिछको काजिक�रयासमेत यी वादी पितयादेवी 
चाईले नै गरके� ह�न् (स.ज.५), िनजका काकाका छोरा 
िवप�ी दाजभुाइले गरकेा होइनन्, वादीले नै गरके� 
ह�न् (स.ज.१३) भनी बकप� ग�रिदएको देिख�छ । 
�ितवादीह� मतृक देउतािदनका ठुलोबबुाको छोरा 

रहेको र िनजको निजकको हकवाला हामीह� नै 
भएकोले अपतुालीको १ र २ नं. को आधारमा मा� 
अपतुाली पाउ ँ भनी पनुरावेदक �ितवादीह�समेतले 
गरकेो दाबी मनािसब देिखदँैन । मतृकको सहोदर बिहनी 
रहेको अव�थामा छु�ी िभ�न भइसकेका मतृकका 
काकाका छोरा �ितवादीह�ले लालनपालनका साथै 
िनजको म�ृयपुिछ पिन काजिक�रयासमेत गरकेो भ�ने 
भनाइ िव�सनीय मा�न िम�ने नदेिखने ।

मािथ उि�लिखत अपतुालीको महलको 
७ नं.को कानूनी �यव�था हेदा�, मन�को अपतुाली 
प�ुषतफ� को हागँातफ� का स�तानले पाउने भ�ने 
उ�लेख छ । अपतुालीको ७ नं. बमोिजम अपतुाली 
पाउन मन�लाई �याहार स�भार, पालनपोषण र 
मरपेिछ काजिक�रया गरकेो ह�नपुन� भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । प�ुषतफ� को हागँाबाट मतृकका 
िददीबिहनी यी वादीले पिन दाजकुो अपतुालीमा 
�ाथिमकता पाउने गरी कानूनले �यव�था गरकेो 
छ । अपतुाली पाउनमा पा�ने, �याहार स�भार गन�लाई 
पिन कानूनले �ाथिमकतामा नै राखेको छ । मन� 
देउतािदन आ�नो बाबकुो ए�लो छोरा र पितयादेवी 
ए�ली छोरी रहेक� िछन् । पितयादेवी िववािहता भएपिन 
िनजले आ�नो ए�लो दाजलुाई बाचँ�ुजेल �याहार 
स�भार, पालनपोषण नै गरके� छैनन् भ�न िम�दनै । 
िमिसल संल�न कागजात र सज�िमनबाट अपतुाली पन� 
दाज ु देउतािदनलाई बाचँ�ुजेल बिहनी पितयादेवीले 
नै �याहार स�भार र पालनपोषण गरकेो भ�ने रहेको 
छ । अपतुाली पन� देउतािदनको वादी एक मा� बिहनी 
रहेक� र िनज िववािहत भए पिन मन� देउतािदनलाई 
बाचँ�ुचेल पालनपोषण, रखेदेख, एवं �याहार स�भार 
गरकेो नै देिखदँा र अपतुालीको महलको ७ नं. मा पिन 
मन�को एकै बाबबुाट ज�मेको दाजभुाई वा िददीबिहनीले 
अपतुाली पाउने कानूनी �यव�था रहेकोले मन�को एक 
मा� जीिवत बिहनीले मन� दाज ुदेउतािदनको अपतुाली 
पाउने भनी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने अव�था नदेिखने ।   

तसथ�: मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
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मतृकको नाउमँा रहेको िववािदत िक.नं.२२६ र २३७ 
को ज�गा िनज मतृक दाजलुाई लालनपालन, �याहार 
र म�ृयपुिछ काजिक�रयासमेत गरकेो आधारमा 
अपतुालीको ७ नं. र ११ नं. बमोिजम ��यथ� वादीको 
एकलौटी हक कायम ह�ने भएकोले स�ु िज�ला 
अदालतले वादी दाबीबमोिजम वादीको अपतुाली हक 
कायम गनु�पन�मा दाबी नप�ुने ठह�याएको फैसलालाई 
उ�टी गरी ��यथ� वादीको िफराद दाबीबमोिजम 
अपतुाली हक कायम ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जबाट िमित २०७१।१२।२९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सीता अिधकारी
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७६ साल भदौ १ गते रोज १ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-०३९६, अपतुाली 

हक कायम, �यामलाल चाई िव. पितयादेवी 
चाईसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७२-CI-१२५१, हक कायम 
दता�, रामे�र�साद चौधरी िव. रामलखन यादव

यसरी ��यथ� वादी रामलखन यादवको 
िनवेदनबमोिजम िनि�लहवा गा.िव.स. ले िमित 
२०५२।५।२० मा ज�गा दता�को लािग ग�रिदएको 
िसफा�रस, मालपोत काया�लय किपलव�तबुाट 
जारी हकदाबीस�ब�धी साव�जिनक सूचना िमित 
२०५७।७।२७ मा टासँ भई उ� �यादमा िवप�ी 
�ितवादी रामे�र�साद चौधरीको दाबी िवरोध नपरकेो 
तथा िमित २०६७।६।२६ को मालपोत काया�लयबाट 
भएको सज�िमन र मालपोत काया�लयमा गई पनुरावेदक 
�ितवादी रामे�र�साद चौधरीले रामलखनको ज�गा 
हो, िनजको नाममा दता� गरी िदएमा फरक पद�न भनी 
िदएको िनवेदन र सोको सनाखतसमेतको आधारमा 
िवप�ी वादीको हक कायम भई िनजको नाममा दता� 
ह�ने भनी पनुरावेदन अदालतबाट फैसला भएको 

देिखयो । यसरी पनुरावेदक �ितवादीले एक पटक 
कुनै कुरा य�तो हो भनी सािधकार िनकायमा गई सो 
काम गरपेिछ उ� कुरा होइन वा िथएन भनी भ�न 
िवब�धनको िस�ा�तले समेत िनजलाई िददँनै । तसथ� 
िवप�ी वादीको हक कायम भई िनजको नाममा दता� 
ह�ने भनी भएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको फैसला 
िमलेकै देिखने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार र कारणबाट 
िक.नं.१०३५ र १०३६ को ज�गाको हक कायम दता� 
गराई पाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याएको 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबीबमोिजम वादीको हक कायम भई िनजको नाममा 
दता� ह�ने भनी गरेको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित २०७२।३।२३ गते भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १ रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथमेा, ०७२-CI-१६२४, ज�गा िखचोला 
चलन, समजो िमयाँसमेत िव. गीतादेवी दास

िमिसल अ�ययत गदा� स�री िज�ला मलेठ 
गा.िव.स. वडा नं. ५ िक.नं ४५२ को ०-२-१११/

२
 

ज�गाको �े�ता वादी िगतादेवी दासको नाउमँा 
रहेको मालपोत काया�लय स�रीबाट जारी ज�गाधनी 
�े�ताबाट देिख�छ । वादीका सा�ी उिदत नारायण 
म�डल र रामव�ृ दासले स�ु अदालतमा बकप� गदा� 
उ� िववािदत ज�गा वादीको भएको र �ितवादीह�ले 
िखचोला गरकेो हो भनी बकप� गरकेो देिखयो । 
पनुरावेदन अदालत स�रीको आदशेबमोिजम िमित 
२०७२।२।२८ मा गरकेो नाप न�सा मचु�ुकाबाट न.नं. 
३ िक.नं. ४५२ को ज�गा िविभ�न �यि�ह�ले भोग 
गरकेो भ�नेसमेत देिखएको छ । दवुै प�को रोहवरमा 
न�सा मचु�ुका ह�नपुन� पनुरावेदकह�को ज�गाको पिन 
नाप न�सा गनु�पन� भनी िलएको पनुरावेदन िजिकर 
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स�ब�धमा िवचार गदा� िमित २०७२।२।२८ मा  
न�सा मचु�ुका ह�दँा पनुरावेदक �ितवादीम�येका भिव 
यादवको उपि�थित रहेको देिख�छ साथै सो न�सा 
मचु�ुकामा िववािदत न.नं.३ िक.नं.४५२ को ��यथ� 
वादीको ज�गाको पि�मतफ�  न.नं. २ मा पनुरावेदक 
�ितवादीम�येका आिमन र जमुनको हक भोगको 
ज�गा पूव�मा न.नं.४ िक.नं. ४४१ को पनुरावेदक 
�ितवादीम�येका िजयारत, हिनफ र समजो िमयाकँो 
हक भोगको ज�गा दि�णमा न.नं. ६ िक.नं. ३४५ 
को पनुरावेदक �ितवादीम�येका तयैव िमयाकँा ज�गा 
देखाइएबाट पनुरावेदकह�को ज�गाको न�सा गरकेो 
छैन भ�ने िजिकर पिु� ह�न आएन । सो मचु�ुकामा 
��यथ� वादीको ज�गा िविभ�न �यि�ह�ले भोग 
गरकेो उ�लेख भएको र िनजको ज�गा चारतैफ� बाट 
पनुरावेदक �ितवादीह�को हकभोगको ज�गाबाट 
घे�रएको अव�थामा िनजह�ले नै क�जा िखचोला 
गरकेो भ�ने देिखने ।

अतः िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
वादीको िक.नं. ४५२ (न.नं.३) को ज�गामा 
�ितवादीह�ले गरकेो िखचोला मेटाई वादीलाई चलन 
चलाइिदने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत स�रीको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७३-CI-०३७८, िलखत बदर 
दता� बदर दता�, जीवछी देवी म�डल िव. िहरण भ�ने 
िह�रयादेवी म�डलसमेत

वादीले आ�नो िफराद दाबीमा दाबी िलएको 
िक. नं. ३५०, ३७० र ३७३ को िक�ा ज�गाकै 
स�ब�धमा आ�ना पितका दाजभुाइिबच िमित 
२०२२।७।२६ गते अशंब�डा रिज��ेसन ह�दँा छुट 
भएकोले आ�नोसमेत भाग ला�ने अब�डाको ज�गा 
ब�डा चलन पाउ ँभनी दायर गरकेो उि�लिखत म�ुामा 

ब�डा पाउने गरी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
पनुरावेदन अदालतबाट उ�टी भई वादी दाबी नप�ुने 
ठहर भएको र सोउपर यस अदालतमा परकेो ०७३-
CI-०३८३ को अब�डा ज�गा ब�डा चलन म�ुामा 
यस अदालतबाट िमित २०७४।३।२ मा फैसला ह�दँा 
रामसनु�र देवी अशं छुट्याई बिससकेको र िववािदत 
ज�गाको दता� स�ब�धमा पिन यी वादीका लो�ने 
खोनाई म�डलको म�ृयपुिछ म�ुा परी तहतह ह�दँा यस 
अदालतबाट िमित २०६७/१०/४ को फैसलाबाट 
िह�रयादेवीका नाउमँा दता� ह�ने ठहरी फैसला भएको 
भ�ने दिेख�छ र उ� फैसलाका स�ब�धमा यी वादीले 
कहीकँतै उ�लेख नगरकेो भ�नेसमेत आधारमा वादी 
दाबी नप�ुने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
सदर भएको दिेखने । 

��ततु म�ुा दाबीका ज�गा �ितवादी 
िह�रयादेवी म�डलले फैसलाले िजती पाएपिछ 
आ�नो नाउमँा दता� गरपे�ात् िमित २०६९/६/१७ 
मा अक� �ितवादीलाई र. नं. ५२१५ को िलखतबाट 
राजीनामा पा�रत गरी िलन ुिदन ुगरकेो िलखत बदरको 
लािग पन� आएको दिेख�छ । यसरी तहगत�पमा 
यस अदालतस�म म�ुा आई यस अदालतको िमित 
२०६७/१०/४ को फैसलाले िह�रया देवीका नाममा 
दता� भएउपर चनुौती निदई बसेकोसमेत आधारमा 
िनजको अंश हक कायम ह�न नसकेको अव�था देिखदँा 
�ितवादीिबच भएको राजीनामा िलखत दता�  बदरसमेत 
ह�न स�ने नदिेखदँा पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट 
भएको फैसला िमलेकै दिेखने । 

तसथ� उि�लिखत कारणबाट िक.नं. 
३५०,३७० र ३७३ का ज�गाको िलखत दता� बदर ह�न 
नस�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत राजिबराजको 
िमित २०७२/११/१४ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शारदादेवी पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७६ साल मङ्िसर १ गते रोज १ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७४-CR-०६८६, लागु औषध 
�ाउन सुगरसमेत, नेपाल सरकार िव. शेख मोह�मद 
अलीसमेत

��ततु म�ुामा �ितवादी शेख मोह�मद अलीको 
साथबाट �ाउन सगुर ६ �ाम र नाइ�ोसन च�क� ७५ 
थान तथा नोिकया मोबाइल बरामद भएको कुरामा 
मखु िमलेको देिखदँा सोतफ�  थप िववेचना ग�ररहन 
परने । जहासँ�म वादी नेपाल सरकारले यी �ितवादीलाई 
पटके कायम नगरी एकम�ु �पमा लाग ुऔषध िब�� 
िवतरणसमेतको कसरुमा लाग ुऔषध �ाउन सगुरतफ�  
मा� सजाय गरकेो निमलेको भ�ने िजिकर िलएको 
छ । सो स�दभ�मा रहेको कानूनी �यव�थालाई हेदा�, 
लाग ु औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा ४ (छ) 
मा "अिफम, कोका वा सोबाट बनेको लागु औषधको 
सेवन र खेती गन� काय�बोहक अ�य िनषेिधत काय� गन� 
�यि�लाई (१) प�चीस �ामस�मको कारोबार गन�लाई 
पाँच वष�देिख दश वष�स�म कैद र पाँच हजार �पैयाँदेिख 
प�चीस हजार �पैयाँस�म ज�रवाना ह�ने" भ�ने बेहोरा 
रहेको पाइ�छ । िनज �ितवादी शेख मोह�मद अलीको 
साथबाट ६�ाम �ाउन सगुर र ७५ थान नाइ�ोसन 
च�क� बरामद भएको पाइ�छ । मौकामा अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयानमा उ� बरामिदत लाग ुऔषध 
आफूसमेतको लगानीमा भारतको र�सौलबाट ख�रद 
गरी पोखरामा िब�� िवतरण गन� भनी िलई आउदँा 
�हरीले फेला पारी बरामद गरी प�ाउ गरकेो हो भनी 
कसरु �वीकार गरी बयान गरकेो पाइ�छ भने िनजले 
अदालतसम�को बयानमा उ� बरामिदत लाग ुऔषध 
िब�� िवतरणको लािग नभई सेवनको लािग �याएको 
हो भनी बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । तथािप बरामिदत 
लाग ु औषधको प�रमाण हेदा� सेवनको लािग मा� हो 
भ�न सिकने अव�था नदेिखदँा उ� लाग ु औषध 
िब�� िवतरणकै लािग �याएका ह�न् भनी मा�न पन� 
देिखयो । साथै िनजको साथबाट बरामिदत लाग ु
औषध एकै समयमा एकै पटक एकैजनाबाट बरामद 

भएको पाइ�छ । यसरी एउटै वारदातमा बरामद भएको 
लाग ुऔषधलाई फरकफरक कसरु र सजाय ह�ने भनी 
छु�ाछु�ै अथ� गन� मनािसब देिखएन । तसथ� उ�च 
अदालत पोखराले सम�ुच गणना गरी िब�� िवतरण गन� 
�योजनको लािग �याएको ठहर गरी िनज �ितवादीलाई 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ 
को ख�ड (घ) र (च) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१४(१)(छ)(१) बमोिजम ५ वष� कैद र �.५,०००।– 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न 
सिकएन । �य�तै िनजउपर पटके कायम नग�रएको 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको िजिकर रहेको छ सोतफ�  
हेदा�  वादी नेपाल सरकारले आधार िलएको ०७२-
CS-०३३६ को लाग ु औषध म�ुामा उ�च अदालत 
पोखराबाट सफाइ पाइसकेको र सो फैसलाउपर 
म�ुा दोहो�याई पाउकँो िनवेदनस�म दता� भएको भ�ने 
पनुरावेदनप�बाट देिखन आएको ह�दँा उ� म�ुाबाट 
िनजलाई कसरुदार कायम नभइसकेको अव�था ह�दँा 
अनमुानको भरमा कसरुदार कायम गरी पटके कायम 
गरी सजाय गन�समेत �यायोिचत नदिेखने ।

अक� �ितवादीह� शेख अ�बास र सिुनल 
िव.क.को हकमा िवचार गदा�, �ितवादी शेख मोह�मद 
अलीले मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयानमा उ� कसरुमा यी �ितवादीह�को समेत 
सलं�नता रहेको भनी बयान गरकेो पाई�छ । �य�तै 
�ितवादीम�येका शेख अ�बासले बरामदी लाग ुऔषध 
शेख मोह�मद अलीसगैँ वीरग�जबाट ख�रद गरी िलई 
आएको भनी र �ितवादी सिुनल िव.क.ले बरामदी 
लाग ु औषध आफूले मगाएकोमा सािबत भई बयान 
गरकेो देिखएता पिन िनजह�ले अदालतसम�को 
बयानमा यी �ितवादीह� िबच आपसमा िचनजान 
नभएको र कसरुमा संल�नता नभएको भनी कसरु 
गरउेपर इ�कार रही बयान गरकेो पाइ�छ । ��ततु 
वारदातमा �ितवादीम�येका शेख अ�बास, शेख 
मोह�मद अलीको साथ रहेको भ�ने िजिकर िलएको 
देिखए तापिन िनजको साथबाट लाग ु औषधसमेत 
बरामद भएको देिखदँैन । फौ�दारी कानूनको सव�मा�य 



68

सव��च अदालत बलेुिटन २०७७, फागनु - २

िस�ा�तअनसुार कुनै पिन अपरािधक काय� पिु� 
ह�नलाई मनसाय त�व र आपरािधक काय� ह�न पद�छ 
भ�ने रहेको पाइ�छ । ��ततु स�दभ�मा हेदा� िनजह�को 
उ� लाग ुऔषध ख�रद गन�, ओसारपसार र कारोबार 
गन� ज�ता आपारािधक काय�मा कुनै सलं�नता रहेको 
भ�ने त�य �माणबाट पिु� ह�न सकेको देिखएन । यसै 
स�दभ�मा पनुरावेदक/�ितवादी शोिभत गौतम िव�� 
��यथ�/वादी नेपाल सरकार भएको लाग ुऔषध म�ुा 
(ने.का.प.२०७५, अङ्क- ५ िनण�य नं.१००११,) 
मा ”कुनै आपरािधक काय� गन� �यि�ले �य�तो काय� 
गरकेो वा ग�ररहेको अव�थामा अ�य सो अपराधमा 
संल�नता नै नभएका �यि� िविभ�न कारण,  �योजन 
वा संयोगको कारणबाट �य�तो आपरािधक काय� 
गन� �यि�सम� पु�न स�ने वा रहन स�ने स�भावना 
रह�छ । यसबाट कुनै आपरािधक ि�या भएको समयमा 
�य�तो काय� गन� �यि�सम� पुगेकै वा रहेकै आधारमा 
िनजको समेत �य�तो अपराधमा िनरपे��पमा सो 
आपरािधक काय� गन� �यि�सरह आपरािधक दािय�व 
ह��छ भ�नु फौजदारी अपराधमा �यि�गत दािय�व 
ह��छ भ�ने फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तसमेतको 
िवपरीत ह�न जा�छ” भनी िस�ा�तसमेत �ितपािदत 
भएको पाइने ।

उपयु�� आधार, कारणसमेतबाट ��ततु 
वारदातमा यी �ितवादीह� शेख अ�बास र सिुनल 
िब.क.उपर वादी प�ले िलएको िजिकर पिु� ह�ने कुनै 
पिन ठोस एवं �वत�� �माणह� पेस गन�  सकेको 
नदेिखदँा यी �ितवादीह�लाई स�ु तथा उ�च अदालत 
पोखराले आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने ठहर गरकेो 
फैसला मनािसब नै देिखयो । अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�न पछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर तथा िव�ान् उप�यायािधव�ाले गनु�  भएको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत:   िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादीह� शेख अ�बास र सिुनल िव.क.लाई  
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी तथा 
�ितवादी शेख मोह�मद अलीलाई लाग ु औषध 

(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख�ड (घ) र 
(च) को कसरुमा ऐ. १४(१)(छ)(१) बमोिजम ५ वष� 
कैद र �.५,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहर गरी उ�च 
अदालत पोखराबाट िमित २०७३।१०।०३ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उषा �े�
क��यटुर: हक�  माया राई
इित संवत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं१५

मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७२-CR-१३२९,  लागु औषध 
(इ�जे�सन तथा ट्या�लेट), नेपाल सरकार िव. �काश 
मैनाली

�ितवादी �काश मैनालीको साथबाट बरामद 
भएको लाग ुऔषध र सोको प�रमाण स�ब�धमा िववाद 
नदिेखदँा सोतफ�  थप िववेचना ग�ररहन नपन� । 

िमिसल संल�न बरामदी मचु�ुकाबाट िमित 
२०६९।१०।१९ गतेका िदन �ितवादीको साथबाट २ 
एम.एल.को लाग ु औषध इ�जे�सन, डाइजेपाम १४, 
फेनारगन १४, लिु�जेिसक १४ िपस र नाइ�ोभेट 
ट्या�लेट १४ समेत बोक� िहिँडरहेको अव�थामा 
बरामद भएको भ�ने देिखन आएको छ । िनजले मौका 
तथा अदालतसम� बयान गदा�  िनज सेवनकता� रहेको र 
सेवनको लािग �याएको ह�,ँ िब�� िवतरण गन� �याएको 
होइन भनी िब�� िवतरणतफ�  इ�कार रही सेवनतफ�  
�वीकार गरी बयान गरकेो । 

िनज �ितवादीलाई �हरीले प�ाउ गदा�को 
अव�थामा िनजले उ� लाग ु  औषध कोही कसैलाई 
िब�� िवतरण गरकेो अव�थामा नभई ए�लै बोकेर 
िहिँडरहेको अव�थामा प�ाउ परकेो दिेख�छ । बरामत 
भई आएको लाग ुऔषध �कृितलाई िवचार गदा� �ाउन 
सगुर तथा �ाईट सगुरज�तो घातक नभएको र एक 
�कारको औषधी मा� सेवन गदा� कुनै असर निदने 
सबैको िमलान गरी खादँाको अव�थामा मा� �ितकूल 
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असर गन� �कृितको देिख�छ भने मा�ासमेतलाई 
िवचार गदा� �यादै ठुलो मा�ा पिन नदिेखएको ठूलो 
प�रमाणसमेत नभएको र �य�तो ट्या�लेट औषधी 
आफू कुलतमा परकेो कारण सेवन गन� गरकेोमा 
सेवनको �योजनको लािगस�म �याएको देिख�छ । 
उ� बरामदी भई आएको औषधीको प�रमाणबाट स�ु� 
िब�� गन� उ�े�यले ओसार पसार गरकेो अव�थासमेत 
�थािपत ह�न सकेको देिखदँनै । �यसबाट �यादै मनुाफा 
�ा� भई िनजले �यादै लाभ िलन स�ने अव�थाको 
समेत देिखदैन । िनजले यो यसलाई िब�� गन� 
लागेको वा के क�तो मनुाफा िलनको लािग �याएको 
वा यो यसलाई िब�� गरकेो भ�नेसमेत शंकारिहत 
तवरबाट पिु� �मािणत ह�न सकेको देिखदँैन । तर लाग ु
औषधको �कृित प�रमाणसमेतलाई िवचार गदा� यी 
�ितवादीबाट बरामद भएको उ� लाग ुऔषध िनजले 
सेवन गन� उ�े�यले नै �याएको भ�ने पिु�ट ह�न आएको 
पाइ�छ । उ� लाग ुऔषध �ितवादीले िब�� िवतरण र 
ओसार पसारका लािग �याएका ह�न् भनी वादी नेपाल 
सरकारले िजिकर िलए तापिन उ� लाग ुऔषध ख�रद 
गन� ख�रदकता� तथा िनजलाई लाग ु औषध ओसार 
पसार गराउन लगाउने अ�य कुनै पिन �यि� उपि�थत 
गराउन गन� सकेको पाइदँैन । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ ले फौजदारी म�ुामा अिभय�ुको कसरु 
�मािणत गन� भार वादी प�को ह�ने तथा फौजदारी 
म�ुामा शंकाको सिुवधासमेत अिभय�ुले पाउछँ भ�ने 
�यव�था रहेको ।

�हरी �ितवेदन, �ितवादीको बयानलगायतका 
िमिसल संल�न कागज �माणसमेतको आधारमा िनज 
�ितवादी लाग ु औषध सेवनकता� रहेको र सेवनको 
लािग भारतबाट ख�रद गरी िलएर आउदँै गदा� प�ाउ 
परकेो देिखन आएको ह�दँा स�ुले गरकेो फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको 
फैसला मनािसब नै देिखन आयो । यस अदालतबाट 
िमित २०७२।१०।१३ मा भएको िन�साको आधारसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

स�ु पसा� िज�ला अदालतले �ितवादी 

�काश मैनालीलाई लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(ज) बमोिजम २(दईु) मिहना कैद 
र �.२,०००।– ज�रवानासमेत ह�ने ठहर गरी िमित 
२०७०।१०।२७ मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत हेटौडाबाट िमित २०७१।०९।०८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� । 
इजलास अिधकृत : उषा �े�ठ
क��यटुर: हक� माया राई
इित सवंत् २०७६ साल �ावण २४ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं१६

१
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी स�ुमालता 
माथेमा, ०७२-CI-१४८९, िमलाप� दता� मालपोत 
काया�लयको िनण�य तथा ज�गाधनी �माणपुजा� बदर 
गरी हा�ा नाममा दता� गरी ज�गाधनी �माणपुजा� पाऊँ, 
हेम कुमार मादेनसमेत िव. पुण�बहादुर मादेनसमेत

पूण�बहादरु मादेनसमेतका िफरादीह�ले 
आ�नो प�ुतावारी खलुाई आ�नो हक ला�ने ज�गा 
िवप�ी �ितवादीह�ले हामी तराईितर ब�ने भएकोले 
थाहा जानकारी निदई मालपोत काया�लयमा छुट ज�गा 
दता�को लािग िनवेदन िदएको र सो िनवेदनसमेतका 
आधारमा यी �ितवादीह�का नाउमँा छुट ज�गा दता� 
गरी िदएको अव�था र सोउपर िच� नबझुी पनुरावेदन 
अदालत इलाममा अमतृबहादरु मादेनसमेतमा 
�यि�ह�को पनुरावेदन दता� भएको र पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट सो स�ब�धमा िमलाप� भएको 
बेहोरा िमिसल संल�न �माण कागजातबाट देिखने ।

पनुरावेदक वादी र िवप�ी �ितवादीिबच 
ज�गाको िवषयलाई िलएर चलेको म�ुामा मालपोत 
काया�लय ता�लेजङ्ुगबाट छुट ज�गा दता� स�ब�धमा 
िमित २०६०।१०।९ मा गरकेो िनण�य तथा सो िवषयमा 
पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित २०६२।१।९ 
मा भएको िमलाप�समेतबाट िववािदत ज�गाको 
हकभोग को कसको हो ? ज�गाको मूल �ोत के हो 
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? िववािदत ज�गाको हालको अव�थासमेतका सम� 
िववािदत िवषयह�को िन�पण स�बि�धत िज�ला 
अदालतबाट गन� उपय�ु र मनािसब ह�ने देिख�छ 
। ��ततु िमिसलसाथ पेस भएका स�ु, रकेड� तथा 
�माण िमिसलह� हेदा�समेत ��ततु म�ुाको �याियक 
समाधानका लािग स�बि�धत िज�ला अदालत नै 
उपय�ु ह�ने ।

��ततु म�ुामा िमिसल संल�न रहेका सम� 
�माणह�को समिुचत मू�यांकन गरी दाबी प�ुने नप�ुने 
ठहर फैसला गनु�पन�मा सो नगरी ��ततु म�ुाको िफराद 
हद�याद नाघी दता� गरकेो आधार देखाई अ.बं. १८० 
नं. बमोिजम खारजे गन� गरकेो स�ु ता�लेजङु िज�ला 
अदालतको िमित २०७१।१।१२ को फैसला बदर 
गरी पनु: �माण बझुी फैसला गन� िज�ला अदालतमा 
पठाउने गरी गरकेो पनुरावेदन अदालत इलामको िमित 
२०७२।४।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा उ� फैसला 
सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: नर�े�बहादरु बढुा
क��यटुर: स�ुभा अया�ल
इित संवत् २०७६ साल माघ ५ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बमकुमार �े�ठ र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७२-CR-००८०, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. शरण राई

�ितवादी शरण राईको अनसु�धानको �ममा 
भएको सािबती बयानलाई िनजउपर परकेो िकटानी 
जाहेरी, जाहेरी बेहोरा समथ�न गरी जाहेरवाली र 
पीिडतसमेतले मौकामा आ�नो बेहोरालाई समथ�न गरी 
अदालतमा गरकेो बकप�, कोशी अ�चल अ�पतालको 
पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनसमेतबाट 
�ितवादीउपरको आरोिपत कसरु �थािपत भइराखेको 
भ�ने देिख�छ । सो कुरा �ितवादीले पनुरावेदन नगरी 
बसेबाट समेत पिु�ट ह�ने ।

अनसु�धानका �ममा तयार भएका कागजात 
एवं िनजको अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानबाट 

�ितवादीको उमेर १७ वष�को भ�ने देिखएकोमा 
अदालतसम� बयान गदा� िनजले आ�नो उमेर १४ 
वष� उ�लेख गरी �यसको �माण�व�प �थानीय 
पि�जकािधकारीको काया�लय, ताङ्गखेवाबाट जारी 
भएको िनजको ज�म दता� �माणप�को �ितिलिप 
तथा �ी सनुसरी िन. मा. िव., मधमु�ला-७ बाट 
जारी ग�रएको चा�रि�क �माणप�को �ितिलिप पेस 
गरकेोबाट वारदात िमित समयमा िनजको ज�मिमित 
२०५५/०१/२२ भई िमित २०६९/०८/२० स�मको 
िहसाबले िनजको उमेर १४ वष� ६ मिहना २८ िदन 
भएको भ�ने देिखने ।

�ितवादी शरण राईलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम 
सजाय ह�नेमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) बमोिजम आधा सजाय कैद वष� ४ (चार) 
ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
फैसला अ�यथा देिखएन । तसथ� �ितवादीलाई 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम नै सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
२०७१।९।२ मा �ितवादीलाई बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम उमेर 
पगेुकालाई ह�ने सजायको आधी सजाय कैद वष� ४ 
ह�ने ठहर गरी भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । साथै, �ितवादीलाई कैद वष� ४ (चार) सजाय 
भइसकेको, िनज १४ वष�को नाबालक, िव�ालयमा 
अ�ययनरत िव�ाथ� भएको, िनजको पा�रवा�रक 
आिथ�क अव�थासमेत सामा�य भएको भ�ने 
िमिसलबाट देिखएको अव�थामा कसरुदारबाट ह�ने 
पीिडतलाई �ितपूित� नभराउदँा पिन �यायको मकसद 
पूरा ह�ने दिेखदँा जबरज�ती करणीको महलको १० नं. 
बमोिजम पीिडतलाई कसरुदारबाट भएको शारी�रक 
वा मानिसक �ित बापतको �ितपूित� कसरुदारबाट 
भराइिदनपुन� भ�ने पनुरावेदन िजिकरसमेत मनािसब 
नदिेखदँा पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट िमित 
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२०७१।९।२ मा भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल 
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७६ फा�गनु ३० गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बमकुमार �े�ठ र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७२-CR-१३१४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. दगुा�देवी तामाङ

आफूलाई ४-५ िदन अगािडदिेख नै �वरो 
आएको र पाठेघरबाट रगत जानेसमेत भएका कारण 
कमजोर भई उठ्न नसक� घरमै सिुतराखेको, 
वारदातको िदनमा समेत घरमै सिुतरहेको बेला क�हैया 
बहरदार र�सी खाई मातेर मेरो घरमा आई बािहरबाट 
ढोका खोल् भनी पटक-पटक कराउन थालेपिछ मैले 
िभ�ैबाट आफू ए�लै छु, मलाई स�चो छैन, �यसैले 
ढोका खोि�दन भ�दा लग�ै िनजले ला�ाले हानी 
ढोका भ�काई खो�यो र िभ� प�यो । मलाई जबरज�ती 
करणी गन� भइुमँा लडाई मलाई िचथोन� थालेको, घरमा 
कोही नभएकोले मैले आ�मर�ाको लािग निजकै रहेको 
आगो फु�ने बासँको ढुङ्�ोले िनजको ख�ुामा हानेपिछ 
ऊ ज�ु�क उठेर बािहर गयो । म कमजोर भएको 
कारण आ�नो इ�जत जोगाउनका लािग बासँको 
ढुङ्�ोले हानेको हो, के कित कारणले चोट लागेर 
म�ृय ु भयो आफूलाई थाहा नभएको भनी अदालतमा 
बयान गरकेो देिख�छ । यसबाट �ितवादीले मतृकलाई 
मान� पूव�वत् �पमा आपरािधक मनसाय (mens rea) 
राखी मान�स�मको काय�  (actus reas) गरकेो भ�ने 
नदेिखने ।

मतृकक� प�नी जाहेरवालीले मौकामा 
�ितवादी दगुा�दवेी तामाङमािथ िकटानी जाहेरी 
िदए तापिन �ितवादीले नै आ�नो मतृक पितलाई 
िचप�टले हानेको भ�ने कथन आ�नो नभई �हरीले 
थानामा लेखेर िठ�क पारकेो कागजमा आफूलाई सही 
गराएको हो, वारदात �थलमा आफू नभएकोले मतृक 
पितलाई कसैले कुटिपट गरकेो कुरा नभनेको भनी 
अदालतमा बकप� ग�रिदएको देिखदँा िनजको जाहेरी 

आफँैमा खि�डत भएको दिेख�छ । ��ततु घटना 
दे�ने ��य�दश�समेत कोही नभएको, घटना�थलमा 
�ितवादी र मतृक मा� रहेको र �ितवादीले आ�नो 
सती�व र�ाको लािग मतृकलाई आगो फु�ने बासँको 
ढुङ्�ोले िहका�एको भ�ने िमिसलबाट देिखने ।

�ितवादीले कुनै त�य �वीकार गद�मा 
अपराध नै �वीकार गरकेो भनी मा�न िम�दैन । सती�व 
र�ाको लािग एकपटक आगो फु�ने ढुङ्�ोले हानेको 
घाउचोटबाट मतृक मरकेो दिेखदँैन । मतृकको पो�माट�म 
�रपोट�बाट मतृकको ख�ुाको गोलीगाठँो छेउमा घाउचोट 
देिखएको छ । पो�टमाट�म गन� िचिक�सकले अदालतमा 
बकप� गदा� मृतकको मृ�युको कारण मृतकको छातीको 
तलितर पेटको मािथितर (Left Side) मा चोटपटक 
ला�दा ३ वटा करङ्ग भाँिचएर Spleen मा चोटपटक 
लागेर फुटेको कारण �यहाँबाट धेर ै bleeding 
(haemorrahage) भई शरीरमा रगत कम भएको 
कारणले भएको भनी लेखाइिदएको पाइ�छ । �य�तै, 
वारदात �थलमा �ितवादीले एकपटक मा� आगो फु�ने 
ढुङ्�ोले �ितवादीको ख�ुामा िहका�एको, �यसपिछ 
मतृक �यहाबँाट िनि�कएर गएको, �यसपिछको 
घटनाका बारमेा आफूलाई थाहा नभएको भ�ने 
�ितवादीसमेतको बयानबाट दिेख�छ । मादक पदाथ�ले 
मातेका मतृक �ितवादीको घरबाट िनि�कएपिछ के 
भयो मतृकको शरीरमा के कसरी घाचोट पर े�यसतफ�  
अनसु�धानकता�ले अनसु�धान अगािड बढाएको भ�ने 
िमिसलबाट नदेिखने । 

म�ृयकुो कारक त�व (Causation) को 
बारमेा पिहचान ह�न नसकेको अव�था िमिसलबाट 
देिखदँा दो�ो घटनाबाट मतृकको म�ृय ु भएको 
ह�नस�छ भ�ने कुरा त�यले दखेाएकोबाट िस�ा�तत: 
पिहलो घटनामा संल�न �यि�लाई �थम �तर (१st 
degree) को कसरुदार ठहराउन निम�ने, म�ृयकुो 
कारण cause of death - Haemorrhagic shock 
due to ruptured spleen भ�ने Autopsy Report 
बाट दिेखएको, लाठी र बि�सङ्गले िहका�उदँा केही 
व�तलेु ठोिकँदा ठूलो चोटपटकले spleen ruptured 
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ह�नस�ने र Spleen फुटेर धेर ैbleeding भएमा म�ृय ु
ह�नस�छ भनी िचिक�सकले उपि�थत भई बकप� 
ग�रिदएकोसमेत देिखदँा �ितवादीले मतृकलाई ख�ुामा 
हानेको चोट �हारबाट Haemorrhagic shock, 
ruptured spleen भएको भ�ने त�यबाट नै नदिेखदँा 
��ततु कसरुमा �यानस�ब�धी महलको १३(३) को 
अिभयोग दाबी आकिष�त ह�ने भ�ने वादी दाबीसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

वारदातका िदन मतृकले र�सी खाएको, 
मतृक �ितवादीको घरबाट िनि�कएपिछ बाटोमा अ�य 
�यि�ह�सगँ भनाभन, झगडा भएको भ�ने �वय ं
वादी प�का सा�ी िदपे�� बहादरुले िकटानी बकप� 
गरकेो, मतृकको शरीरको अ�य भागमा समेत चोट 
पटक लागेको भ�ने पो�टमाट�म �रपोट�समेतका कागज 
�माणबाट देिखएकोमा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको ६ नं. को देहाय २ बमोिजम 
भिवत�य �यानको कसरु कायम गरी २ वष� कैद ह�ने 
ठहर गरकेो स�ु मोरङ िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत िवराटनगरको 
फैसला अ�यथा नदेिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल 
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७६ साल फा�गनु ३० गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी बमकुमार �े�ठ र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७३-CR-१५८६, गौवध, नेपाल 
सरकार िव. आङ ला�पा लामा

वारदातका िदन घटना�थलबाट ढुङ्गा र 
खकुुरी बरामद भई गाईको टाउकोको गद�न िछनालेको 
र शरीरको स�पूण� भाग टु�ा टु�ा पारी छरप� गरकेो 
अव�थाको िसनोसिहत �ितवादी आङ ला�पा 
लामालाई भेिटएको भ�ने अनसु�धान अिधकारीको 
�ितवेदनबाट देिखने ।

�ितवादीले अनसु�धानको �ममा वारदातका 
िदन िदउँसो गाई चराई गाईलाई घरतफ�  िलई आउने 
�ममा गाई िहँड्न नमानी दुःख िदएपिछ एका�त चौरमा 

लगी गाईलाई मारी मासु खाने िनयतले ढुङ्गाले हा�दा 
गाई भुइँमा ढलेपिछ आफूसँग भएको खुकुरी िनकाली 
गाईको गध�न काटी मारकेो ह�ँ भनी �वीकार गरी सािबती 
बयान गर ेतापिन अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही गाईलाई चराउन लगी 
घर �याउँदा बाटोमा निहडेँकोले ढुङ्गाले हा�दा गाई 
लडी मरकेोले घरबाट खुकुरी �याई काटेको हो, मासु 
खाने िब�� गन� उ�े�यले गाई मारकेो होइन, �रसको 
झोकमा ढुङ्गाले हा�दा मरपेिछ काटेको भनी बयान 
गरकेो । 

िसनो मचु�ुका तथा बरामदी मचु�ुकाका 
�यि�ह� अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
ग�रिदएको अव�था िमिसलबाट देिखदँैन भने �थानीय 
मािनसह�ले खबर गरपेिछ आफू घटना�थल जाँदा 
�ितवादीले गाई काटी टु�ा पारी रहेको अव�थामा 
भेटेको ह� ँभनी �ितवेदकसमेतले अदालतमा बकप� गन� 
सकेको अव�था पिन देिखदँनै । �ितवादीले िनयोिजत 
�पमा नै गाईलाई ढंुगाले िहका�एको र गाई लडेपिछ गाई 
जीिवतै रहेको अव�थामा खकुुरीले काटेको भ�नेसमेत 
कहीकँतैबाट पिु� भएको पाइदँैन । गोवध ज�तो 
ग�भीर �कृितको फौजदारी अपराधमा केवल शकंा र 
अनमुानको भरमा मा� कसरुदार ठहर गदा� �यायोिचत 
नह�ने ।  

�ितवादीले गरकेो आपरािधक काय�को 
�कृित, अव�था, प�रि�थित र अपराधमा िनजको 
सलं�नतालगायतका अव�थाह�को िववेचना गरी हेदा� 
�ितवादीले गाईलाई मान� नै िनयत राखी पूव�िनयोिजत 
तवरबाट ढुङ्गा �हार गरी गोवध गरकेो भ�ने त�य 
कहीकँतैबाट पिु� �मािणत ह�न सकेको देिखदैँन । 
�ितवादीउपरको दाबी, �माण ऐन, २०३१ को दफा 
२५ बमोिजम शंकारिहत तवरबाट पिु� गन� दािय�व 
अिभयोजन प�कै ह�नेमा सो दािय�व अिभयोजन 
प�बाट िनवा�ह नभएको ।

मलुकु� ऐन, चौपायाको महलको २ नं. 
बमोिजम गाई मरकेो कसरुलाई भिवत�य ठह�याई सोही 
महलको १५ नं. बमोिजम �ितवादी �वयम् ले आ�नो 
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बयानका �ममा १२ वष�अिघ �.५,०००/- मा ख�रद 
गरकेो भनी उ�लेख गरकेो आधारमा सोही रकमलाई 
िबगो कायम गरी �ितवादीलाई �.५,०००/- ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई भएको स�ु अदालतको फैसलालाई 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७१।१२।०४ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल  
क��यटुर: सर�वती दाहाल
इित संवत् २०७६ फा�गनु ३० गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं१७

१
मा.�या.�ी ड�बरबहादुर शाही र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७२-CR-१३१६, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. �ेमबहादुर चेपाङ

यस म�ुामा शव परी�ण �ितवेदनबाट 
शरीरमा ग�भीर चोट लागेको भ�ने नदेिखएको, म�ृयकुो 
कारणमा ‘’undetermined’’ भ�ने उ�लेख गरी िनि�त 
भ�न नसिकएको अव�था छ भने वारदातको राित दवुै 
जनाले मादक पदाथ� सेवन गरकेो भ�ने त�यलाई 
मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले अदालतसम� 
ग�रिदएको बकप�बाट समेत देिखएको छ । यसरी 
उि�लिखत िन�सा �दान गदा� आधार िलएको निजर 
र ��ततु म�ुाको त�य एकआपसमा िम�ने नदिेखदँा 
यस अदालतबाट िन�सा �दान गदा� आधार िलएको 
ने.का.प. २०७०, अङ्क ४, िन.नं. ९००५, प�ृ 
६२३-६२४ मा �ितपािदत निजर ��ततु म�ुामा 
आकिष�त ह�ने स�ने नदिेखने ।

घटनाका ��य�दश� तथा घटना िववरण 
कागज गन� �यि�ह� सानमुाया चेपाङ, िबिनता 
चेपाङ, िव�णमुाया चेपाङ र सकुबहादरु तामाङले 
अदालतसम� गरकेो बकप�बाट मतृक र �ितवादीिबच 
मिदरा सेवन गरकेो अव�थामा सामा�य कुटिपट भएको 
देिखएको छ । यसमा मतृकलाई मान� उ�े�यले हातपात 

गरकेो भ�ने दिेखन नआई मादक पदाथ� सेवन नगन�, 
घरमा िफता� जान भनी �ेमबहादरुले असल मनसाय 
राखी आ�नी �ीमतीलाई स�झाउने, बझुाउने �ममा 
िववाद भई कुटिपट ह�दँा भिवत�य पन� गई जनुा �जाको 
म�ृय ुह�न गएको देिखने । 

अब क�तो �कृितको वारदातलाई भिवत�य 
भ�नपुन� हो त भ�ने स�दभ�मा रहेको कानूनी �यव�था 
हेदा�  मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. मा 
"�यान िलने इिबलाग वा मनसाय भई कसैले आफूले 
गरकेो कत��यले मािनस मला� ज�तो नदेिखएको 
कुनै काम गदा� �यसै�ारा केही भई कुनै मािनस मन� 
गएको भिवत�य ठहछ� " भ�ने र ऐ. महलको ६(४) नं. 
मा “कसैले कसैलाई कुटिपट गदा� भिवत�य परकेोमा 
पाँच सय �पैयाँस�म ज�रवाना वा दुई सय �पैयासँ�म 
कैद वा दुवै सजाय ह��छ” भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�था रहेको स�दभ�मा ��ततु 
म�ुाको घटना िववरण हेदा�  �ितवादी �ेमबहादरु चेपाङले 
आ�नी �ीमती जनुा �जालाई असल मनसाय राखी 
धेर ैमिदरा सेवन नगन� र घर फक� न भनी स�झाई बझुाई 
गन� �ममा दईु �ीमान् �ीमतीिबच आकि�मक झगडा 
भई सामा�य कुटिपट ह�दँा अिनि�त प�रणामको िसज�ना 
भई जनुा �जाको म�ृय ुह�न गएको देिख�छ । �ितवादी 
�ेमबहादरु चेपाङलाई आ�नो सामा�य कुटिपटले जनुा 
�जाको म�ृय ुह��छ भ�ने पूव��ान वा आ�नो काय�बाट 
�यान मन� स�छ भ�ने कुराको �ान रहेको र िनजले सो 
प�रणामको अपे�ा गरकेो अव�था रहे भएको नदेिखई 
�ितवादी र मतृक जनुािबच भएको आकि�मक झगडा 
र सामा�य कुटिपटको प�रणाम �व�प जनुा �जाको 
म�ृय ुभएको भ�ने दिेखई उि�लिखत �यानस�ब�धीको 
५ नं को कानूनी �यव�थाअन�ुपको अव�था रहे 
भएको पाइयो । �ितवादी �ेमबहादरु चेपाङ र िनजक� 
�ीमती जनुाको एकआपसमा झगडा भएको र प�रणाम 
�व�प जनुा �जाको आकि�मक म�ृय ु भएको भ�ने 
देिखएतापिन �ितवादीको कुटिपटको उद�ेय �यान 
मान� भएको भ�ने नदेिखएको र आवेश�े�रत ह�याको 
अव�थासमेत िव�मान नदेिखएकोले त�काल केही 
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गदा� परकेो सामा�य कुटिपटको कारणले भिवत�यबाट 
मतृक जनुा �जाको म�ृय ु भएको दिेखएको ह�दँा 
भिवत�यतफ�  सजाय ह�ने ठहर गरकेो स�ु फैसलालाई 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत हेटौडँाको 
फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारणबाट �ितवादी 
�ेमबहादरु चेपाङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ५ नं.को कसरुमा ऐ. ६(४) नं. बमोिजम 
सजायको उप�लो हद २(दईु) वष� कैद र �.५००।- 
(पाचँ सय �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
पाटनको िमित २०७१।१०।६ को फैसला स�ब� 
कानून एवम् �यायको रोहमा िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: फणे�वरी िघिमर,े ल�मी राना 
(शा.अ.)
इित संवत् २०७६ साल काित�क ७ रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ड�बरबहादुर शाही र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०७३-CR-१२५४, जबरज�ती 
करणी, निसम अ�सारी िव. नेपाल सरकार

जाहेरवालाको वष� १५ क� छोरी प�रवित�त 
नाम २१– S घरनिजकैको बासँघारीमा शौचालय 
जान घरबाट िन�केकोमा �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने िमित २०७१/०१/१७ को 
जाहेरी दरखा�तबाट ��ततु म�ुाको अनसु�धान 
�ार�भ भएको दिेख�छ । यी �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� आफू तथा पीिडत 
भिनएक� २१– S िबच सहमितमा करणी भएको हो 
भनी करणी गरेको त�यमा �वीकार गरी बयान गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� �हरीमा 
भएको बयान आ�नो �वे�छापूव�क भएको होइन 
भनी इ�कारी बयान गर े तापिन आफूलाई के कसरी 
इ�छा िवपरीत बयान गराएको भनी खलुाउन सकेको 
पाइदँैन । अदालतबािहर भएको बयान कागजातलाई 
�माणमा िलने स�ब�धमा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
९ (२) मा भएको �यव�था हेन� आव�यक ह��छ । सो 

उपदफामा फौजदारी म�ुामा कुनै अिभय�ुले िनजलाई 
लगाइएको अिभयोगको स�ब�धमा अदालत वाहेक 
अ�य� �य� गरकेो कुरा अदालतले दहेायबमोिजम 
ठह�याएमा �माणमा िलन ह�ने �यव�था गरकेो पाइ�छः-  

(१) सो कुरा �य� गदा� अिभय�ु सचेत अव�थामा 
र आफूले भनेको र गरकेो कुरा ब�ुन स�ने 
अव�थामा िथयो ।

(२) िनजलाई बा�य गरी वा िनज वा अ� कसैलाई 
यातना िदई वा यातना िदने ध�क� िदई वा 
िनजलाई आ�नो इ�छा िव�� सो कुरा 
�य� गन� ि�थितमा पारी सो कुरा �य� गरकेो 
होइन ।

(३) सो अिभयोगबार ेकुनै साव�जिनक अिधकारीले 
गन� कारबाहीको स�ब�धमा य�तो ध�क� 
वा िव�वास पन� आ�वासन िदएको िथएन 
जसबाट िनजले सो कुरा अस�य �पमा 
�य� गन� स�भावना िथयो र जनु ध�क� वा 
आ�वासन काया�ि�वत गन� स�ने अिधकार 
र शि� सो अिधकारीलाई िथयो भ�ने कुरा 
िनजले यिु�सङ्गत �पमा िव�वास गरकेो 
िथयो ।
उपयु��बमोिजमको अव�था िथएन भनी 

यी पनुरावेदक �ितवादीले �मािणत गन� नसकेको  
अव�थामा अदालतमा भएको िनजको �य�तो 
इ�कारी बयान मा�का आधारमा िनद�ष मा�न िम�न 
ह�दैँन । �ितवादीको इ�कारी बयान �वत�� र त�यपूण� 
�माणबाट समिथ�त ह�न आव�यक छ । आफूलाई डर, 
�ास दखेाई वा ध�क� िदई बयान गराएको कारणले 
�हरीमा कसरु �वीकार गनु�  परकेो कुराको िजिकर 
िलनेले सो कुरालाई व�तिुन� �पमा �मािणतसमेत 
गराउन स�नपुछ�  । तर �ितवादीले आफूलाई सािबती 
बयान गन� बा�य पा�रएको, ध�क� िदएको वा अ�य के 
क�तो कारणले आरोिपत कसरु �वीकार गनु�  परकेो भ�ने 
कुरा भ�न नसकेको ि�थितमा िनजले अनसु�धानको 
�ममा �य� गरकेो भनाइलाई �वे�छाको होइन 
भ�न निम�ने भई अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
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�वीकारोि�लाई िनजका िव�� �माणमा िलन िम�ने 
देिख�छ । िनजको सो बयान िकटानी जाहेरी, पीिडतको 
घटना िववरण कागज, �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
समेत समिथ�त भएको देिखने ।

अब, िनजले गरकेो सािबती बयानमा 
सहमितबाट करणी गरकेो भ�ने िजिकरका स�दभ�मा 
हेदा� त�कालीन मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. मा “कसैले कुनै मिहलालाई िनजको 
म�जुरी निलई करणी गरमेा वा सो� वष�भ�दा कम 
उमेरक� बािलकालाई िनजको म�जुरी िलई वा निलई 
करणी गरमेा िनजले जबरज�ती करणी गरकेो 
ठहछ�" भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । यसरी १६ वष� 
नपगेुका बािलकालाई करणी गनु�  नै �वतः जबरज�ती 
करणीको कसरु ह�ने देिख�छ । �यस अव�थामा सहमित 
भए नभएको भ�ने कुरा �ासङ्िगक नै ह�दँैन । िमिसल 
संल�न पीिडतको ज�मदता� �माण प�बाट िनजको 
ज�मिमित २०५७।१।१७ उ�लेख भएबाट वारदात 
िमित २०७१।१।३ मा िनज १४ वष�क� मा� दिेखएको 
छ । १४ वष�क� बािलकाको सहमित नै भए पिन उ� 
काय�लाई कानूनले जबरज�ती करणी नै मानेको 
देिखने ।

पीिडत २१–S को उमेर स�ब�धमा िववाद 
देखाइए तापिन िनजको ज�मदता�को �माणप�को 
�ितिलिपबाट १६ वष�भ�दा कम अथा�त् १४ 
वष�क� मा� रहेको देिख�छ । िनजको उमेर परी�ण 
नभएको भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको िजिकरका 
स�ब�धमा हेदा� बाल�याय (काय�िविध) िनयमावली, 
२०६३ को दफा १५ मा उमेर िनधा�रण गदा� पिहलो 
�ाथिमकता ज�मदता�ले नै पाउने �यव�था भएको ह�दँा 
उमेर परी�ण ह�नपुन� भ�ने िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । �ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
सहमितमा करणी गरकेो भनी बयान गरकेो भए 
तापिन मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं.को कानूनी �यव�था िवपरीत सहमितमै करणी 
िलनिुदन ु गरकेो भए पिन उ� काय� कसरुज�य काय� 
भएको मािनने ह�दँा यी �ितवादीको अनसु�धान 

अिधकारीसम�को बयानसमेतका आधारमा यी 
�ितवादीले २१–S लाई जबरज�ती करणी गरकेो 
पिु�ट ह�न आयो । जाहेरवालाले स�ु जाहेरीभ�दा फरक 
गरी अदालतमा बकप� गरकेोले सफाइ पाउनपुछ�  भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर स�दभ�मा हेदा� , �ितवादी, पीिडत 
तथा िनजको प�रवार एकै ठाउकँा मािनसह� भएको 
र जाहेरवालालाई डर, �ास वा अ�य कुनै �लोभनमा 
पारी कसरुबाट ब�ने, उ�कने अनेक हथक�डा 
अपनाई जाहेरी बेहोराभ�दा फरक बकप� गन� लगाउने 
स�भावनालाई नकान� सिकँदैन । जाहेरी दरखा�त 
केवल घटनाको सूचनास�म भएकोले अ�य �वत�� 
�माणले पिु�ट भएमा जाहेरवालाको बकप�लाई 
मा� आधारमानी कसरुबाट उ�मिु� िदन िम�ने 
देिखदँनै । अक�तफ�  यी जाहेरवालाले झ�ुा बकप� 
गरकेो ठहर भएउपर पनुरावेदनसमेत नगरी अि�तम 
भएबाट िनजको उ� झ�ुा बकप�को आधारमा यी 
�ितवादीले कसरु गरकेो होइनन् भनी भ�न िम�ने 
नदिेखने ।

अतः पीिडतको िकटानी भनाइ तथा 
बकप�को बेहोरा, शारी�रक परी�ण �ितवेदन, ज�म 
दता� �माणप�, �ितवादीको मौकाको बयानसमेतबाट 
�ितवादीले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी महलको 
१ र ३(३) नं. िवपरीत जबरज�ती करणी अपराध 
गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीलाई जबरज�ती करणी 
महलको ३(३) नं. बमोिजम ६ (छ) वष� कैद ह�ने 
तथा �ितवादीबाट पीिडतलाई �ितपूित�  �व�प 
�.५०,०००।– भराइिदने तथा जाहेरवालाले 
झ�ुा कुरा �य� गरकेो देिखन आएकोले िनज 
जाहेरवालालाई �.२,०००।–  ज�रवाना ह�ने ठहराई 
स�ु महो�री िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०७२।१२।२४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७६ साल माघ २ गते रोज ५ शभुम् ।
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इजलास न.ं२०

मा.�या.�ी �काशकुमार ढंुगाना र मा.�या.�ी 
सु�मालता माथेमा, ०६८-CR-०५३५, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. िवकाश राई

�ितवादी िवकाश राईउपर जबरज�ती 
करणीको ३(२) नं. बमोिजम सजाय माग दाबी भएको 
पाइ�छ । उ� ३(२) नं. मा दश वष� वा सोभ�दा बढी 
१४ वष�भ�दा कम उमेरक� बािलका भए आठदेिख बा� 
वष�स�म कैद सजाय ह�ने �यव�था रहेको छ । वारदात 
अव�थामा पीिडतको उमेर १३ वष� मा� भनी जाहेरी 
दरखा�त, मौकामा तयार ग�रएका कागजलगायतमा 
उ�लेख भई तदन�ुप अिभयोग प�समेत दायर भएको 
देिख�छ । तर �ितवादी िवकास राईले अदालतसम� 
बयान गदा� एवं पनुरावेदन अदालतमा दायर गरकेो 
पनुरावेदन प�समेतमा पीिडतको उमेर १७ वष� भनी 
उ�लेख गरकेो अव�थामा पनुरावेदन अदालतबाट 
कम सजाय गरकेो प�रवत�न ह�न ु पद�न भ�ने िनजको 
कानून �यवसाियको बहस िजिकर रहेको छ । तर 
सोबमोिजम �ितवादी िवकाश राईले स�ु अदालतमा 
बयान गदा�  पीिडत ठुली राई १७ वष� पगेुको हो भनी 
िकटानी साथ भ�न नसकेको, १७ वष� पगेुक� ह�नपुछ�  
स�म भने तापिन सो पिु� ह�ने कुनै �माण पेस भएको 
छैन । अक�तफ�  जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�त, 
अिभयोग प�, �वयम् पीिडतको कागज र अदालतको 

बकप�समेतबाट पीिडतको उमेर १३ वष�को 
देिख�छ । पीिडतको कागज ह�दँाका अव�थामा आ�नो 
उमेर १३ वष� लेखाएक� िछन् भने १ वष�पिछ बकप� 
गदा� १४ वष� लेखाएकोसमेतबाट िनजको वा�तिवक 
उमेर वारदातका बखत १३ वष� नै रहेको पिु� ह�न 
आएकोले ��यथ�का कानून �यवसायीको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, �ितवादी िवकाश राइले अदालतमा 
गरकेो बयानमा पीिडतको उमेर १७ वष� पगेुक� ह�नपुछ�  
भनेको मा� आधारमा �वयम् पीिडताले वारदातको 
१ वष�पिछ गरकेो बकप�मा आ�नो उमेर १४ वष� 
भनी लेखाएको जवाफलाई अनदेखा गरी मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. अनसुार कसरु 
गरकेो र िनजलाई सोही महलको ३ नं. को देहाय 
२ बमोिजम ८ वष� कैद गनु�पन�मा ऐ ऐनको ३(४) नं. 
बमोिजम ५ वष� कैद सजाय गरकेो हदस�म पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरको िमित २०६७।१२।१५ को 
फैसला िमलेको नदिेखदँा सो हदस�म केही उ�टी 
भई ��यथ� �ितवादी िवकास राईलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३ (२) नं बमोिजम 
८ (आठ) वष� कैद र ऐ. को १० नं. बमोिजम 
�.१०,०००।- �ितवादीबाट वा कानूनबमोिजमको 
िनकायबाट पीिडतले �ितपूित� भराई िलन पाउने ।
इजलास अिधकृत:- अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर :- मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७६ साल आषाढ ५ गते रोज ५ शभुम् ।


