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पूण� इजलास

मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक�, 
०७४-WF-००१६, उ��ेषण / परमादशे, डा. रामदवे 
यादवसमेत िव. लोक सेवा आयोग, के.का. अनामनगर 
काठमाड�समेत 

यस अदालतबाट जारी भएको उ��ेषण 
तथा परमादशेअनसुार लोक सेवा आयोगले उ� 
िव�ापनको नितजा �काशन गरी अ�तवा�ता�  िमितसमेत 
िनधा�रण गरपे�ात् ��ततु �रट दायर ह�न आएको 
देिखयो । िवप�ीह� जया स�यालले दायर गरकेो 
०७२-WO-०६३८ र �िदप के.सी. ले दायर गरकेो 
�रट नं. ०७२-WO-०६३७ मा िनवेदकह�को शैि�क 
यो�यतालाई ि�.िव. िचिक�साशा� अ�ययन स�ंथान 
िडनको काया�लयले आयवु�दमा �नातको�रसरहको 
मा�यता �दान गरकेोले उ� िव�ािपत पदको लािग 
तोिकएअनसुार िनजह�को यो�यता नपगेुको भ�न 
निम�ने भनी उ��ेषण तथा परमादेश जारी ह�ने गरी 
भएको फैसला अि�तम भई बसेको दिेखने ।
 िवप�ीम�येका जया स�याल र �िदप 
के.सी. को शैि�क उपािधको िवषयमा उठेको 
िववादको स�ब�धमा �रट िनवेदन खारजे ह�ने गरी 
यस अदालतबाट िमित २०७२।१२।१० मा भएको 
फैसला पनुरावलोकन ग�रपाउ ँभनी यी िवप�ीह� जया 
स�याल र �िदप के.सी. ले दायर गरकेो िनवेदनमा म�ुा 
पनुरावलोकन गरी हेन� अनमुित �दान भई यसैसाथ 
पेस भएका यसै लगाउका �रट नं. ०७३-NF-००४५ 
र ०७३-NF-००४६ मा िनवेदकह�ले �ा� गरकेो 
शैि�क उपािधलाई ि�.िव. िचिक�साशा� अ�ययन 
सं�थान िडनको काया�लय र ि�.िव. पाठ्य�म िवकास 
के��ले समक�ता �दान गरी मा�यता िदएको दिेखएको 
आधारमा िनजह�को यो�यता पगेुको देिखएको भनी 
िनवेदन मागबमोिजम िव�ािपत पदमा िनजह�को 
दरखा�त िलई परी�ा तथा सोस�ब�धी �ि�यामा 

सहभागी गराउन ु भनी िवप�ी लोक सेवा आयोगका 
नाममा उ��ेषण परमादशे जारी भएको प�र�े�यमा 
��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण 
परमादेश जारी ह�ने अव�था दिेखन नआउने ।
 अतः उि�लिखत आधार कारण एवं यसै 
लगाउका �रट नं. ०७३-NF-००४५ र ०७३-NF-
००४६ का �रट िनवेदनमा आज यसै इजलासबाट 
िवप�ीका नाममा उ��ेषण परमादेश जारी भएको ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण 
परमादेश जारी ह�ने अव�था नदेिखदँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७५ साल साउन ३१ गते रोज ५ शभुम् ।

सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६७-WO-००३१, उ��ेषण, 
स�यनारायण दायमा िव. ऋण असलुी �यायािधकरण 
कमलपोखरी काठमाडौसमेत

एउटा आिधका�रक िनकायबाट कानूनस�मत 
िनण�य भई सो िनण�यपिछ ऋण ितन� आउने सूचना 
गोरखाप�मा जारी भएप�ात् मा� आफूले �ितवाद 
नगरी �याद गजुारकेो म�ुामा भएको िनण�यलाई 
पनुरावेदनज�तो गरी िमित २०६६।११।५ मा मा� 
जानकारी पाएको भनी िवप�ीले ��ततु िनवेदन उ� 
ऋण असलुी �यायािधकरणको िमित २०६६।६।२० 
मा भएको फैसलाको जानकारी पाएको भनी उजरु गन� 
आएको देिखने ।

व�ततुः कानूनस�मत (Statutory 
Provision) बाट िनण�य भएको कुरामा �रट �े� 
आकिष�त ह�दँैन । �य�तै आिधका�रक िनकायमा 
भएको कारबाही र िनण�य जो कायम छ �यसलाई �रट 
िनवेदन�ारा बदर गन� पिन निम�ने । 
 �याज िमनाहा अिधकार नभई सिुवधा 
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मा� रहेको देिख�छ । �याज िमनाहा ऋिणले मा�दैमा 
िमनाहा पाउनैपछ�  भनी अथ� गन� िम�दैन । ऋण असलुी 
�यायािधकरणबाट ब�क तथा िव�ीय सं�थाको ऋण 
असलुी ऐन, २०५८ र ब�क तथा िव�ीय सं�थाको 
ऋण असलुी िनयमावली, २०५९ बमोिजम ऋण 
असलुी �यायािधकरणले कायम गरकेो �यूनतम् मू�य 
घरज�गाको �यूनतम् मू�य �.६१,८५,२४४।- कायम 
गरकेोमा िमित २०६६।४।६ मा �.६२,०१,०००।- को 
िसलब�दी बोलप� परकेो देिखदँा �यूनतम् मू�यभ�दा 
बढी नै मू�यमा िधतो स�पि� िललाम गरकेो देिखने ।
 अतः िव�ेषण ग�रएका आधार कारण र 
�माणसमेतबाट अिधकार �ा�त अिधकारी, ऋण 
असलुी �यायािधकरण र ऋण असलुी अिधकृतले ऋण 
असलुी ऐन, िनयम र साव�जिनक ख�रद ऐनअनसुारको 
�ि�या पूरा गरी िललाम िब�� गरी हक ह�ता�तरणको 
काय� गरकेो देिखदँा मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने 
अव�था नदेिखई �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७३ साल काि�क २ गते रोज ३ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६५-WO-०४४०, उ��ेषण / 
परमादशे, िव�दे�री�साद बमा� िव. द िट�बर कप�रसेन 
अफ नेपाल िलिमटेड, बबरमहल काठमाडौसमेत 

िनवेदकले आफूलाई सेवाबाट बरखा�त गन� 
गरी महा�ब�धकबाट भएको िनण�य गैरकानूनी भएको 
भनी िजिकर िलएको देिखए तापिन महा�ब�धकलाई 
सो िनण�य गन� अिधकार नभएको भनी दाबी िलन 
सकेको देिखदँैन । द िट�बर कप�रसेन अफ नेपाल 
िलिमटेड कम�चारी सेवा सत� िनयमावली, २०५२ को 
िनयम १३६ अनसुारको सजाय गन� अिधकार िनयम 
१३९ (१) मा सिमितको �वीकृित िलएर काय�कारी 
�मखुले गन� भ�ने कानूनी �यव�था रहेको र यी �रट 
िनवेदकलाई महा�ब�धकले सिमितको �वीकृित िलएर 
सजाय गरकेो भ�ने महा�ब�धकको िनण�यमा उ�लेख 

भएको दिेखएबाट िवना �वीकृित कारबाही गरकेो भ�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।

द िट�बर कप�रसेन अफ नेपाल िलिमटेड 
नेपालग�ज काया�लयअ�तग�त खजरुा िडपोबाट 
काठमाड� �ाने�र िडपोमा बझुाउने गरी िसपमे�ट 
ग�रएको ४ ि�प िचरान काठ चलानी ग�रएकोमा 
सोम�ये १ ि�प काठ िहनािमना गरकेो भ�ने अिभयोगमा 
उ� खजरुा िडपोका त�कालीन िडपो �मखु यी �रट 
िनवेदकलाई सफाइ पेस गन� भनी िमित २०५५।११।२० 
मा �प�ीकरण सोिधएको र सोबमोिजम पेस भएको 
�प�ीकरण स�तोषजनक नदेिखएकोले तपाइलँाई 
कम�चारी सेवा सत� िनयमावली, २०५२ को िनयम 
१३६(ख) बमोिजम सजाय िकन नगन� भनी सजाय 
��ताव गरी िमित २०५६।१।३१ मा पनुः �प�ीकरण 
सोधी िनजलाई भिव�यमा द िट�बर कप�रसेन अफ 
नेपाल िलिमटेडको सेवामा अयो�य ठह�रने गरी 
बरखा�त ग�रएको देिखएको र �या� सनुवुाइको मौका 
�दान गरी िनजले पेस गरकेो �प�ीकरण स�तोषजनक 
नदिेखएको भनी सनुवुाइको मौका निदई कारबाही 
ग�रएको देिखदँा कारबाही गदा� काय�िविधगत �िुट 
भएकोसमेत नदिेखने ।

िनवेदक काठ िसपमे�ट ग�रएको काया�लयको 
काया�लय �मखु रहेको र चलानी भएअनसुारको काठ 
स�बि�धत िडपोमा दािखला नभएको अव�थामा 
सो काठको खोजतलास गनु�पन� दािय�व काया�लय 
�मखुको भएकोमा काठ बेप�ा भएको अव�थामा 
आ�नो दािय�व पूरा गरकेो देिखएन । यसरी आ�नो 
पदीय दािय�व पूरा नगरकेो र काठ िहनािमनामा िनजको 
िमलेमतो रहेको भ�ने आधारमा भएको िनण�यमा कानूनी 
�िुट रहेको नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी 
ह�ने अव�था देिखन नआउने । 

अतः उि�लिखत त�यका आधारमा 
िनवेदकलाई भिव�यमा द िट�बर कप�रसेनको 
सेवामा अयो�य ठह�रने गरी सेवाबाट बरखा�त गन� 
गरी कप�रसेनको महा�ब�धकबाट भएको िमित 
२०५६।२।३० को िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गन� 
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गरी स�चालक सिमितबाट िमित २०६४।१२।११ मा 
भएको िनण�य �िुटपूण� नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषण परमादेश जारी ह�ने अव�थाको िव�मानता 
देिखएन �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-१४१५, मानव बेचिबखन 
ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. �ानबहादुर कटुवाल
 पीिडतलाई ओसारपसार तथा िब�� िवतरण 
गन� कसरुमा �ितवादी अदालतमा  पूण��पमा इ�कार 
रहेका जाहेरवालाले अदालतमा बकप� गदा� िमित 
२०७० साल माघ २६ गते भाइको छोराको �तब�ध 
भएकोले म �यसतफ�  गएको िथए ँ । छोरी पिन सगैँ 
गएक� िथई । २७ गते फक� आउदँा फोन गद� आएक�ले 
कसलाई फोन गछ�स् एस.एल.सी. परी�ा आउन 
ला�यो पढ्न ु पद�न ? भनी कराउदैँ मोबाइल खोसेर 
रािखिदए ँ । सोही �रसले एकिछनपिछ घरबाट 
िनि�कएर िहडँी, वा�तिवक कुरा ब�ुदा अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरु गरजे�तो ला�दैन भनी छोरीलाई 
गाली गररे मोबाइल खोसेको कारण िहडेँक� हो भ�ने 
कुरा नै उ�लेख गरी बकप� गरकेा र पीिडत रीता 
�े�ीले अदालतमा बकप� गदा� राित १२ बजे दउेराली 
बजार पगेुर �ानबहादरु कटुवाललाई भेटे । यित राित 
िकन कहा ँ िहडेँक� भनेर काकाले सो�ा घरमा भएको 
झैझगडाको बार े भनेपिछ राित नजाउ घरितर जान ु
भ�नभुयो । म झापा काकाको घरमा नै जाने भनेर गए ँ
�ानबहादरुको बिहनी मलाई िलन आउन ुभयो । पिछ 
काका गंगाराम काक� िलन आउन ु भयो । �यसको 
भोिलप�ट घरबाट बबुा िलन आउन ुभयो र िकन यसरी 
िहडेँक� भनेपिछ मैले मेरो िच� द�ुयो अिन घरबाट 
िहडेँ भने ँमलाई �ानबहादरु कटुवालले बेचिबखन गन� 
लागेको होइन । म आफूखसुी नै झापा काकाको घरमा 
जान भनी उहासँगँ गएक� ह� ँ भनी �वयम् पीिडतले 
अदालतसम� �वत�� �पमा गरकेो बकप�बाट 

पीिडतलाई �ितवादीले ओसारपसार तथा िब�� 
िवतरण गन� उ�े�यले लगेको हो भ�ने िमिसल सलं�न 
�माण कागजातबाट पिु� ह�न सकेको नदिेखदँा कसरु 
ठहर ग�रन ुपद�छ भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।
 तसथ� जाहेरवाला पीिडत भिनएक� �यि�, 
मौकामा कागज गन�लगायतका स�पूण� �यि�ह� 
अदालतमा उपि�थत भई �ितवादीले कुनै कसरु 
अपराध गरकेो छैन भनी गरकेो बकप�, �ितवादीको 
अदालतसम�को बयानसमेतका िमिसल संल�न �माण 
कागजका आधारमा पनुरावेदक �ितवादी �ानबहादरु 
कटुवाललाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदन ु पन�मा 
कसरु ठहर गन� गरकेो स�ु पाचँथर िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।३।४ को फैसला उ�टी भई �ितवादीले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट िमित २०७१।८।१५ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ई�री�साद भ�डारी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-RC-०१४२, कत��य �यान 
(साधक), नेपाल सरकार िव. माइला भ�ने मोहन भुजेल 
 �ितवादी मोहन भजेुलले अनसु�धानको 
�ममा र अदालतमा बयान गदा� िनयतवश मारकेो 
होइन । िनजको च�र� सधुार गन� सचेत गराउन 
खो�दा म�ृय ुभएको भनी बयान गरकेो र िनजको सो 
बयान बेहोरालाई जाहेरी दरखा�त र मौकामा कागज 
गन� मािनसले अदालतमा बकप� गरी पिु� ग�रिदएको 
समेतका आधार �माणबाट यी �ितवादी माइला भ�ने 
मोहन भजुेलले अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरकेो 
ठह�याई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई भएको 
स�ु तनह� ँिज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको फैसला 
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िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
 �ितवादीको बयान तथा िमिसल संल�न 
त�यबाट मतृक माया भजुेलको च�र�मािथ शङ्का गरी 
मतृक र �ितवादीबीचमा पटकपटक झगडा ह�ने गरकेो 
देिखए पिन िनजलाई मानु�  पन�स�मको अ�य कारण 
नदेिखएको तथा िनजह�बीचमा ४/५ वष�अगािड मा� 
�ेम स�ब�ध भई िववाह भएको देिख�छ । �ितवादीले 
आ�नी �ीमतीलाई मानु�  पन� अ�य कारण िमिसलबाट 
ख�ुन सकेको देिखदैँन । मतृकको च�र�का कारण 
िनजलाई मारकेो भनी �ितवादीले अनसु�धानको 
�ममा र अदालतमा बयान गदा�समेत �वीकार गरी 
अनसु�धान तथा �याियक �ि�यामा सहजता �दान 
गरकेो तथा �ीमतीलाई मानु�  पन� कुनै �रसइवी तथा 
पूव�योजना रहेको भ�ने पिु� ह�न सकेको नदिेखएको 
र अपराध गदा�को अव�थासमेतलाई िवचार गदा� 
यी �ितवादी माइला भ�ने मोहन भजेुललाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� जाने 
ह�दँा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनजलाई १० वष� कैद 
सजाय गदा� �यायको म�सद पूरा ह�ने देिखन आउने ।

अतः उि�लिखत त�य एवं आधारमा   
�ितवादी माइला भ�ने मोहन भजेुलले अिभयोग 
दाबीअनसुारको कसरु गरकेोले िनजलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी 
सोबमोिजम सजाय गदा�  चक� पन� जाने भनी अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम राय �य� गरी १० वष� कैदको 
सजाय ह�न मनािसब देिखएको भनी स�ु तनह� ँिज�ला 
अदालतबाट ��ताव ग�रएको राय सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०७२।५।२ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CR-१६२१, ��ाचार (रकम 

िहनािमना), नेपाल सरकार िव. �याम सु�दर िसहं 
�ितवादीले �थानीय �वायत शासन 

ऐनअ�तग�त नै उपभो�ा सिमित गठन भएको, खच� 
भएको रकम लेखापरी�ण भएको, िवकास िनमा�णको 
ि�टमेटमा इि�जिनयरसमेतले सही गरकेो अव�था 
भएको, खच� ह�न नसकेको रकम �.१०,५७,०००।- 
�.३५,०००।- तथा �.६५,०००।- समेत ब�कमा 
ज�मा गरकेो देिखयो । साथै खच� भएको भनी 
देखाइएको बजेटअनसुारको िनमा�ण काय� भए नभएको 
नै हेनु�पन�मा िमिसल संल�न कागज �माणबाट 
खच�को िहसाबअनसुारको काय� नभएको भ�ने पिन 
देिखदँनै । िज�ला िवकास सिमितमाफ� त �ा� 
उि�लिखत बजेट गाउ ँ प�रषद ्बाट पा�रत भई 
िविभ�न शीष�कमा खच� भएको िमिसल संल�न �माण 
कागजातबाट दिेखदँा रकम िहनािमना भएको भ�ने 
कहीकँतै �माण कागजातबाट नदेिखने ।

कुनै पिन �यि�लाई ��ाचारको 
कसरुअ�तग�त सजाय गन�को लािग ��ाचार गरकेो हो 
भ�ने िववादरिहत त�रकाले पिु� ह�न ुपद�छ । जहासँ�म 
बदिनयतपूव�क काम कारबाही भएको हो भ�ने त�य 
�वत�� �माणह�बाट पिु� ह�दँैन तबस�म ��ाचारको 
कसरुअ�तग�त सजायभागी ब�न ुनपन� ।

�ितवादी �याम श�ुदर िसंहले अनसु�धानको 
�ममा र िवशेष अदालतमा गरकेो बयान बेहोरा, 
गाउपँ�रषद ्बाट दाबीका आ.व.ह�को आय �यय 
�वीकृत भएको बैठक पिु�तका (minute) बाट 
देिखएको बेहोरा, अनसु�धानको �ममा संकलन 
भई पेस भएका लेखा परी�णसमेतका कागजातह� 
र िज�ला िवकास सिमित महो�रीले िमित 
२०७१।१०।२२ मा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगलाई स�बोधन गरी लेखेको प� तथा सोही 
काया�लयले िमित २०७१।८।८ मा च.नं.१४ बाट 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई लेखेको 
प�साथ सलं�न कागजातह�बाट समिथ�त ह�न आएको 
देिखयो । यी �ितवादीले ब�कको खातामा रकम 
ज�मासमेत ग�रसकेको अव�थामा केही सामा�य 
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�ि�याको कुरा निमलेको भ�ने आधारमा मा� 
गा.िव.स.मा �ा� बजेट िहनािमना गरकेो भ�ने नदिेखदँा 
आरोिपत मागदाबीबाट सफाइ पाउने गरी िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादी �याम स�ुदर िसंहले अिभयोग 
मागदाबीको रकम बदिनयत राखी िहनािमना गरी हािन 
नो�सानी गरकेो भ�ने नदेिखई काय�िविधगत सामा�य 
�ि�या नप�ुयाएको भ�नेस�मको आधारबाट मा� 
यी �ितवादीलाई कसरुदार ठहराउन िम�ने अव�था 
नभएकोले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७२।९।२० 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ठिग�� क�ेल / कोशले�वर �वाली
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-CR-१६५९, ��ाचार (रकम 
िहनािमना), नेपाल सरकार िव. िनम�लाकुमारी साहसमेत

वादी नेपाल सरकारको आरोपप�मा 
�ितवादीह�ले अिनयिमत तवरले खच� गरी रकम 
िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो भिनएको िबगो रकम 
�.६,११,८९६।- लाई उ� िव�ालयको नाममा रकम 
िनकासा िदने तथा िनयमन गन� िनकाय िज�ला िश�ा 
काया�लय महो�रीले बे�ज ु रकम मानी बे�ज ु रकम 
दािखल गन� िव�ालयलाई प�ाचार गरी िव�ालयको 
तफ� बाट बे�ज ुरकम भनी िज�ला िश�ा काया�लयको 
बे�ज ु रकम दािखला खातामा ज�मा भएको र सो 
दािखला भएको रकमलाई िज�ला िश�ा काया�लय 
महो�रीबाट पिन बे�ज ुरकम दािखला ज�मा भएको 
�वीकार गरी िमित २०७१।१२।१० मा प�ाचारसमेत 
भएको देिखयो । उि�लिखत दाबीको रकम हािन 
नो�सानी िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो नभई 
�ि�याअन�ुपको बे�ज ुरकम भएको र बे�ज ुअसलु 

फछ् य�ट �ि�याबाट फछ् य�ट ह�न आएको बे�ज ुरकम 
देिखने ।

िज�ला िश�ा काया�लय जले�र महो�रीको 
िमित २०७१।१२।१० को च.नं.२२५३ को प�बाट 
दाबीको रा.�ा.िव. स�सी-६ को िव�ालयबाट बे�ज ु
रकम �.६,११,८९६।- दािखला गरकेो भ�ने बेहोरा 
देिखएकाले र िमित २०७१।१२।९ मा राज� शीष�क 
नं.१५११२ मा सो िव�ालयको नामबाट बे�ज ुदािखला 
भनी सो रकम दािखलाको रा.बा.बैक जले�रको 
भौचरसमेत �ा� भएको देिखदँा �ितवादीह�ले कसरु 
गरकेो मा�न िम�ने नदिेखदँा आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई िवशेष अदालत, काठमाड�बाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अत:  उि�लिखत िववेिचत आधार कारण 
र �माणसमेतबाट �ितवादीह�ले कसरु गरकेो 
मा�न िम�नेसमेतको �प� आधार नदेिखएकोले 
�ितवादीह� िनम�लाकुमारी साह, रामनारायण साह र 
िदनेशकुमार यादवसमेतले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने  ठह�याई िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित 
२०७२।३।२० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ठिग�� क�ेल / कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६७-WO-०३४८, उ��ेषण, 
पुगे�जेन शेपा� िव. पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत 

�ग�ना कुलो िसंचाई आयोजना, दाङले 
आ�ान गरेको बोलप�को बेहोरा हेदा� BID Document 
मा Condition of Contract को Annex 1 मा “The 
quarry site of the construction material 
such as boulders concrete aggregates, 
filter gravel and sand can be the best 
source from Masot and Ganaha river bed 
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about 10km. (in average) from the project 
area” भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । सामा�यतः 
िनमा�ण साम�ी जटुाउने दािय�व ठेकेदार क�पनीको 
ह��छ । BID Document मा लेिखएको उि�लिखत 
�यव�थाबाट पिन ठेकेदार आ�नो दािय�वबाट म�ु छ 
भ�न सिकने अव�था नदेिखने ।

प�ह�का बीचमा भएको Condition of 
contract को दफा १४.१ मा “The contractor 
in preparing the Bid shall rely on any 
site investigation reports referred to in 
the contract data, supplemented by any 
information available to the bidder. In 
accordance with the instructions to the 
bidder, contractors must made their own 
arrangements to verify the availability and 
suitability of construction materials when 
preparing their bids.” भ�ने उ�लेख भएबाट पिन 
ठेकेदारले बोलप� पेस गनु� पूव� नै आफूले यथाथ� सूचना 
�ा� गरकेो हो होइन भनी यिकन गनु�पन� र सोप�ात्  
मा� बोलप� पेस गनु�पन� दािय�व ठेकेदार क�पनीको 
भएको देिख�छ । यसरी बोलप�मा नै िनमा�ण साम�ीको 
ढुवानी तथा �ावेल, बालवुा तथा बो�डरलगायतका 
िनमा�ण समा�ीह� पाइने ठाउकँो िवषयमा �प� 
उ�लेख भएकोमा सोबमोिजम ठेकेदार क�पनीले 
सोिवपरीत नहर िनमा�णको चरणमा वा िनमा�ण काय� 
स�प�न भइसकेप�ात् आएर िनमा�ण साम�ी तोिकएको 
दरुीभ�दा टाढाबाट ढुवानी गनु�  परकेोले Extra 
Haulage बापत थप रकम दाबी गनु�  स�झौतािवपरीत 
रहेको देिखने । 

नहर िनमा�ण काय�मा �योग ह�ने िनमा�ण साम�ी 
वो�डर, बालवुा तथा �ावेललगायतका सामा�ीह� 
पाइने र ढुवानी गनु�पन� अनमुािनत दरुी बोलप�मा 
नै उ�लेख भएको देिखएको र दईु प�बीच भएको 
Condition of contract को दफा १४.१ मा समेत 
सो कुरा �प�सगँ उ�लेख भएको देिखएको अव�थामा 
तोिकएको िनधा��रत दरुीभ�दा टाढाबाट उ� साम�ीह� 

ढुवानी गनु�  परकेो भनी दाबी गनु�  नै स�झौतािवपरीत 
देिखएको र यसरी स�झौतािवपरीतको दाबीमा समेत 
दाबीअनसुारको थप रकम आयोजनाबाट ठेकेदार 
क�पनीले भ�ुानी पाउने गरी म�य�थबाट भएको 
िनण�य आफूलाई सिु�पएको �े�भ�दा बािहर भएको वा 
सत�िवपरीत भएकोले सो शीष�कमा ग�रएको दाबीको 
हकमा म�य�थको िनण�य बदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको िनण�य म�य�थ ऐन, २०५५ को 
दफा ३०(२) को (ग) र (घ) को कानूनी �यव�थाको 
�ितकूल भएको भ�ने देिखन नआउने ।

प�ह�बीचमा भएको करारको सत� नं. 
३८.१ मा आयोजना �यानेजरले कुनै Item मा २५ 
�ितशतस�म प�रवत�न गन� पाउने भ�ने �यव�था 
भएको र सोही सत� नं.३८.२ मा १० �ितशतस�म 
फरक परमेा अनमुित िदन स�ने भ�ने उ�लेख भएको 
देिखएको र आयोजनाको काम भइरहेको समयमा 
ठेकेदार क�पनीले आयोजनासम� बढी काम भएको 
शीष�कमा थप रकम माग गरी प�ाचार गरकेोसमेत 
देिखएको र म�य�थले सो स�झौता तथा िमिसल 
सलं�न प�ाचारलगायतका �माण कागजका आधारमा 
ठेकेदार क�पनीले दाबी गरकेा िविभ�न शीष�कम�ये 
केही शीष�कमा दाबी नप�ुने र ज�मा २ वटा शीष�कमा 
दाबी प�ुने गरी िनण�य गरकेो देिखएको र सो िनण�यउपर 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट म�य�थको िनण�यमा 
�िुट देिखएको हदस�म बदर ह�ने र म�य�थको िनण�य 
मनािसब दिेखएको हदस�म सदर गन� गरी फैसला 
भएको देिखदँा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसला स�झौतािवपरीत भएको भ�ने अव�था देिखन 
नआउने ।

अतः उि�लिखत आधार, त�य र िववेचनाका 
आधारमा म�य�थ �ाइवनुलले दाबी नं. ६ को दाबीमा 
समेत आयोजनाबाट ठेकेदार क�पनीले भ�ुानी पाउने 
गरी िमित २०६४।१०।७ मा गरकेो िनण�य प�ह�को 
बीचमा भएको ठे�का स�झौतािवपरीत भएकाले 
सो हदस�म बदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६७।१।१२ मा भएको िनण�यमा 
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िनवेदन दाबीअनसुारको �िुट भएको नदिेखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादेश जारी ग�ररहन 
परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६७-WO-०४९३, उ��ेषण, 
िशवकुमार ब�नेत िव. पुनरावेदन अदालत, 
पाटनसमेत भएको म�ुामा पिन यसै अनसुार 
फैसला भएको छ ।

८
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६५-WO-०३३८, उ��ेषण / 
परमादशे, िशवकुमार ब�नेत िव. पुनरावेदन अदालत, 
पाटनसमेत 

दवुै प�बीच थप रकम भ�ुानीका स�ब�धमा 
िववाद उ�प�न भई ती िववाद समाधानका लािग 
म�य�थसम� गएको र उ� िववाद हेन� सत�मा म�य�थ 
िनय�ु भएको दिेखदँा िनवेदकको दाबीअन�ुप 
म�य�थले गरकेो िनण�य म�य�थ ऐन, २०५५ को 
दफा ३०(२) को (ग) को कानूनी �यव�थाको �ितकूल 
भएको भ�ने देिखन नआउने ।

प�ह�बीचमा भएको करारको सत� नं. 
३८.१ मा आयोजना �यानेजरले कुनै Item मा २५ 
�ितशतस�म प�रवत�न गन� पाउने भ�ने �यव�था 
भएको र सोही सत� नं.३८.२ मा १० �ितशतस�म 
फरक परेमा अनमुित िदन स�ने भ�ने उ�लेख भएको 
देिखएको र आयोजनाको काम भइरहेको समयमा 
ठेकेदार क�पनीले आयोजनासम� बढी काम भएको 
शीष�कमा थप रकम माग गरी प�ाचार गरकेोसमेत 
देिखएको र म�य�थले सो स�झौता तथा िमिसल 
संल�न प�ाचारलगायतका �माण कागजका आधारमा 
ठेकेदार क�पनीले दाबी गरकेा िविभ�न शीष�कम�ये 
केही शीष�कमा दाबी नप�ुने र ज�मा ५ वटा शीष�कमा 
दाबी प�ुने गरी िनण�य गरकेो दिेखदँा स�झौतािवपरीत 
िनण�य भएको भ�ने अव�थासमेत देिखन नआउने ।

अतः उि�लिखत आधार, त�य र िववेचनाका 
आधारमा म�य�थ �ाइवनुलले िमित २०६४।६।७ मा 
गरकेो िनण�यलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६५।४।१९ मा भएको िनण�यमा 
िनवेदन दाबीअनसुारको �िुट भएको नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषण िमि�त परमादेश जारी ग�ररहन 
परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

९
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६९-CR-१०१६, बढुवा तथा अ�य 
�योजनसमेतका लािग न�कली �माण प� पेस गरी 
��ाचार गरकेो, भरतकुमारी कोइराला िव. नेपाल 
सरकार 

एस.एल.सी परी�ा उ�ीण� भएको भिनएको 
सो �माणप� परी�ा िनय��ण काया�लय, सानोिठमी  
भ�परुमा �माणीकरणको लािग पठाउदँा उ� बोड�को 
प.स.ं २०६६।०६७ च.नं.९४ िमित २०६७।०५।०४ 
�माणीकरण िववरणबाट “िव.सं. २०५६ सालको 
िनयिमत एस.एल.सी. परी�ामा िस.नं. ०२४२८२४ 
“ई” बाट सि�मिलत भएको उ�लेख भएक� ि�भवुन 
हाइअर सेक�डरी �कूल नयाबँजार दैलेखक� परी�ाथ� 
भरतकुमारी कोइरालाको �यहाबँाट पठाइएको 
माक� िसटको छायाकँपी यस काया�लयको रकेड�मा 
निभडेकोले िफता� पठाइएको” भ�ने बेहोरा �माणीकरण 
भई आएको दिेख�छ । �माणप� जारी गन� आिधका�रक 
िनकायबाट काया�लयको रकेड�मा निभडेको भनी 
उ�लेख भई आएको यस अव�थामा �ितवादीको 
�यि�गत फाइलमा पेस भएको उ� शैि�क यो�यताको 
�माणप� स�य साचँो बेहोराको रहेछ भ�न िम�ने 
नदिेखने । 

�ितवादीले िनजको �यि�गत फाइलमा 
रहेको िनजको नामको शैि�क यो�यताको �माणप� यो 
उ�े�यको लािग फलानो �यि�ले पेस गरकेो हो भ�न 
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नसक� केवल आफूले पेस गरकेो होइन भनी बयानमा 
िलएको िजिकरका आधारमा मा� िववादमा आएको 
शैि�क यो�यताको �माणप� �ितवादीले पेस गरकेो 
होइन भ�ने अव�था देिखन आएन । िववादमा आएको 
सो �माणप� के �योजनको लािग कसले पेस गरकेो 
हो सो कुराको �माण पनुरावेदक �ितवादीले प�ुयाउन 
सकेको पिन िमिसलबाट देिखदँैन । िनजको �यि�गत  
फाइलमा रहेको सो �माणप� अ�य कसैले पेस गनु�को 
कुनै �योजनसमेत रहदैँन । िववादमा आएको उ� 
�माणप� पनुरावेदक �ितवादीले �हरी सेवामा �वेश 
गरकेो िमित २०५९।४।१३ प�ात् नै पेस गरकेो भ�ने 
िनजको �यि�गत िववरण फारामबाट देिखने ।   

��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ 
को उपदफा (१) मा कुनै �यि�ले रा��सेवकको ओहदा 
पाउने वा सो ओहदामा वहाल रहने वा कुनै हैिसयत, 
लाभ वा सिुवधा पाउने उ�े�यले िश�ास�ब�धी कुनै 
यो�यता, नाम, तीनप�ुते, उमेर, जात, थर, वतन, 
नाग�रकता वा यो�यता वा अ�य कुनै कुराको झ�ुा 
िववरण िदएमा वा सोस�ब�धी झ�ुा �माणप� पेस 
गरमेा िनजलाई कसरुको मा�ाअनसुार छ मिहनादेिख 
एक वष�स�म कैद र दश हजार �पैयादँेिख बीस हजार 
�पैयासँ�म ज�रवाना ह�नेछ भ�ने �यव�था भएको र 
पनुरावेदक �ितवादीले �हरी सेवामा �वेश गरपेिछ 
उ� िववािदत शैि�क यो�यताका �माणप� िनजको 
�यि�गत फाइलमा संल�न गराएको भ�ने िमिसलबाट 
देिखन आएकोले कसरु ह�दँाको अव�थामा �चलनमा 
रहेको ��ाचार िनवारण ऐन, नै आकिष�त ह�ने भई 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट भएको फैसला अ�यथा 
भएको भ�ने नदेिखने । 

अतः िववेचना ग�रएको त�य र �माणह�बाट 
पनुरावेदक �ितवादी भरतकुमारी कोइरालालाई  
�चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ 
को कसरुमा सोही ऐनको दफा १६(१) अनसुार ६ 
(छ) मिहना कैद र �.१०,०००।– (दश हजार) �पैया ँ
ज�रवाना ह�ने ठहर गरी िवशेष अदालत, काठमाड�बाट 
िमित २०६९।९।९ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 

सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
  क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभुम् ।

१०
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CR-०७६३ र ०६८-
CR-०७६४, कत��य �यान, कुलबहादुर राई िव. 
नेपाल सरकार र देवकुमारी माझी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह�ले ��ततु म�ुामा �हरीमा र 
अदालतमा बयान गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रही 
बयान गरकैे भरमा उ� इ�कारी बयान अ�य �वत�� 
�माणबाट पिु� ह�न आएको नपाइएको र िमिसलको 
सम� अ�ययन गदा� िनजह�ले नै �ितवादी सिुनल 
भ�ने कुलबहादरु राई र देवकुमार माझीले आरोिपत 
कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनजह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु सनुसरी 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गन� ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसलालाई 
अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।
 �ितवादीह� आरोिपत कसरुमा अनसु�धान 
अिधकारी र अदालतसम� पूण�तः इ�कार रही बयान 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादीको साथबाट कुनैपिन रकम 
बरामद भएको अव�था छैन । डाकँा गरी लगेको 
भिनएको रकम को कसले के कसरी डाकँा गरी लगेको 
र को कसले रकम के कसरी बाडँी खाएको भ�नेसमेत 
िमिसलबाट खलेुको छैन । यित ठूलो रकम को कसले 
कसरी डाकँा गरी लगे भ�ने नै ख�ुन नआएको 
अव�थामा अिभयोग दाबीकै भरमा सजाय ठहर गनु�  
�यायोिचतसमेत नदिेखने ।
 तसथ� िव�ेषण ग�रएका आधार कारण र 
�माणह�समेतबाट �ितवादी सिुनल भ�ने कुलबहादरु 
राई तथा �ितवादी देवकुमार माझीले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गन� ठह�याएको स�ु सनुसरी 



9

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, काि�क - १

िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबमोिजम 
डाकँातफ� को अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहरी केही 
उि�ट ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १५ गते रोज ४ शभुम् । 

११
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-CR-०६८४, ��ाचार, नेपाल सरकार 
िव. मु�ना चौधरीसमेत
 अनसु�धानको �ममा िमिसल सामेल रहेको 
िज�ला िश�ा काया�लय, सला�हीको च.नं. ८३४ 
िमित २०६४।६।२४ को प�बाट राधाकृ�ण �ाथिमक 
िव�ालय रोह�वा – ८, सला�हीलाई क�ा १ स�चालनका 
लािग अनमुित िदएको दिेखनकुा साथै िज�ला िश�ा 
काया�लयबाट िनयिमत�पमा रकम िनकासा ह�दँ ै
आएको अव�थामा यो िव�ालय स�चालनमै िथएन 
भ�ने अव�था नदेिखने ।
 अनसु�धानको �ममा संकलन भई िमिसल 
संल�न रहेको कागज नं. ३७।१६ को िमिसल संल�न 
आ.व. २०६५।०६६ देिख २०६९।०७० स�मको 
लेखा परी�ण �ितवेदन हेदा� तलब, मसल�द, 
परी�ा खच�, शैि�क साम�ी ख�रद, छा�विृ� तथा 
पाठ्यप�ुतक िवतरणसमेतमा खच� भई ब�कमा रहेको 
नगद मौ�दातसमेत उ�लेख भएको देिखन आयो । 
सो अविधमा यस यस िमितमा िव�ालय स�चालन 
नभएको यो य�तो आधार छ भनी अनसु�धानबाट 
खलेुको अव�था देिखएन । िव�ालय स�चालन रहेको 
अव�थामा िश�कको तलब भ�ाज�ता खच� तथा 
िव�ालय स�चालनमा आव�यक दैिनक मसल�द 
आिद खच� ह�ने नै देिखयो । सोबाहेकको बे�ज ुरकम 
�.२,००,०००।– िव�ालयको तफ� बाट िज�ला िश�ा 
काया�लयको Non Operative राज� खातामा ज�मा 
भएको भ�ने िमिसल सामेल रहेको िज�ला िश�ा 

काया�लय, सला�हीको च.नं. २१५६ िमित २०७३।३।२ 
को प�बाट देिखएको ह�दँा यी �ितवादीह�ले अब 
ितनु�  बझुाउन ुपन� रकम बाकँ� रहेको अव�था देिखन 
नआउने । 
 तसथ�, िव�ालय स�चालनमा रहेको 
तलबबाहेकको बे�ज ु दिेखएको �.२,००,०००।– 
नेपाल ब�क िल. शाखा काया�लय, मलङ्गवाको 
Non Operative राज� खातामा ज�मा भएको छ 
भनी िज�ला िश�ा काया�लय, सला�हीको प�बाट 
देिखएकोसमेतका आधारमा �ितवादीह�ले सरकारी 
रकम िहनािमना गरी नेपाल सरकारलाई हािन 
नो�सानी प�ुयाएको नदिेखएको समेतका आधारमा 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई स�ु िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित 
२०७३।५।१४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ई�र�साद भ�डारी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७१-CR-१२८३, नकवजनी चोरी, नेपाल 
सरकार  िव. �मोद�साद कलवारसमेत

�ितवादी सिचन भ�ने �मोद कलवार, 
जल�धर पटेल, अिनलकुमार साह, शेष मोितनसमेतको 
मौकाको सािबती बयानलाइ� �ितवादी अिनलकुमारको 
बारा िज�लामा रहेको सनुचादँी पसलबाट चोरी भएका 
सामानह� बरामद भएको बरामदी मचु�ुका, जाहेरी 
तथा जाहेरवालाको बकप� तथा बरामदी सामानलाइ�  
जाहेरवालाले सनाखत गदा� आ�नो सामान हो भनी 
कागज गरबेाट �ितवादीले गरकेो मौकाको सािबती 
समिथ�त भइरहेको देिखदँा जाहेरवालाको सनुचादँी 
पसलको ताला फोडी सनुचादँी नगदसमेतको सेफ िलइ� 
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�कमा लोड गरी उ� हेट�डामा चोरी भएका सामान 
अ�य� लगी सो सामानह� बाडँी खाने काय� गरकेो पिु� 
भई अिभयोग दाबीबमोिजम चोरीको कसरु गरकेो पिु� 
ह�न आउने ।

जाहेरवालाले िदएको िमित २०६८।७।६ 
को जाहेरी बेहोराको िनवेदन, िमित २०६८।९।८ को 
जाहेरी तथा जाहेरवालको अदालतको बकप�मा यो यस 
सामानको यो यित मू�य पद�छ भनी दाबी िलए तापिन 
उ� कागजातह�मा उि�लिखत चोरीको िबगोमा 
एक�पता देखाइ�  �वयम् जाहेरवालाले दाबी गन� सकेको 
पाइएन । बरामद भएको १ के.जी. ६०० �ामको चादँीका 
गहनाह�को मू�य �. १,०२७२४।– ह�ने भनी नेपाल 
सनुचादँी संघ मकवानपरुको िमित ०६८।९।१८ को 
मू�य खलुाई िदएको प�बाट देिखन आएको छ । िमित 
२०६८।७।४ मा चोरी भएको घटनाको स�ब�धमा िमित 
२०६८।९।१८ मा चोरीका सामान बरामद भएकोमा 
सो बरामद भएको सामानबाहेक अिभयोग प�मा दाबी 
िलएका मू�य बराबरमा गरगहनाह� चोरी भएको भ�ने 
त�यगत �माणबाट पिु�ट ह�न आएको छैन । अिभयोग 
दाबीको सामान जाहेरवालाको पसलमा रहेको र सो 
मू�यको सामान र नगद चोरी भएको व�तिुन� �माण 
जाहेरवालाले िदन नसकेको र जाहेरवालाको �वयंले 
उ�लेख गरकेो चोरीको िबगोमा समेत एक�पता नभई 
रहेको अव�थामा �ितवादीह�बाट बरामद भएको 
सामानको मू�य �.१,०२७२४।– लाई नै चोरीको 
िबगो कायम गनु�  मनािसब र �वभािवक दिेखदँा 
सोहीबमोिजम िबगो कायम गरकेो स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला अ�यथा नदेिखने ।

�ितवादीह� सिचन भ�ने �मोद कलवार, 
सरु�े� साह कलवार, जल�धर पटेलसमेतको 
िमलेमतोमा जाहेरवालाको सनुचादँी पसलबाट िबगो 
�.१,०२,७२४।- को चादँीका गहनाह� चोरी भएको 
पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादीह� सिचन भ�ने �मोद 
कलवार, सरु�े� साह कलवार र जल�धर पटेललाई  
चोरीको १ नं. र ३ नं. को कसरुमा चोरीको १२ र 
१४(१) नं. बमोिजम जनही १ मिहना १५ िदन कैद 

र िबगो �. १,०२,७२४ को डेडो �. १,५४,०८६।– 
ज�रवाना ह�ने ठह�याएको स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालत तथा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला 
सो हदस�म िमलेकै देिखन आउने । 

चोरीका सामान ल�ने �क त�कालीन अव�था 
�ितवादी शेष मोितनको स�चालनमा रहेको भनी 
चालकले पोल गरकेा छन् र िनजले चोरीका सामान 
लिगदउे भनेकाले नरकिटयास�म प�ुयाई िदएको ह� ँभनी 
चालक �ितवादी जल�धरले पोल गरी बयान गरकेा  
छन् । �ितवादीको पोल बयान बरामदी मचु�ुकाबाट 
समिथ�त भएको छ । चोरी गन� जादँा सगैँ नगएको भए पिन 
चोरी �याएकोमा बाडँी िलने मितयारको �पमा चोरीको 
२० नं. अनसुार �ितवादी अिनलकुमार साह र शेष 
मोितनले कसरु गरकेो दिेखदँा �ितवादी शेष मोितनको 
हकमा १ मिहना १५ िदन कैद र दामासाहीबाट ह�ने 
िबगोबमोिजम �.२०५४४।८० ज�रवाना गनु�पन�मा 
�ितवादी शेष मोितनलाइ�  चोरीको २० नं. अनसुार 
१ मिहना कैद र �.२०५४४।८० ज�रवाना ह�ने ठहर 
गरकेो स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतको फैसला 
िनज �ितवादीको हकमा सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा 
केही उ�टी गरी �ितवादी शेष मोितनलाइ� १ मिहना 
१५ िदन कैद र दामासाहीबाट ह�ने िबगोबमोिजम 
�.२०५४४।८० ज�रवाना ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको  फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादी अिनलकुमार साहले िबगो 
�.१०२७२४।- चोरीको धनमाल बाडँी खाएको 
बरामदी मचु�ुकाबाट देिखन आएको अव�थामा सो 
िबगोबमोिजम ज�रवाना �.१,०२७२४।– र कैद 
१ मिहना १५ िदन ह�ने ठहर गनु�पन�मा अिनलकुमार 
साहलाइ� चोरीको २० नं. अनसुार १ मिहना कैद र 
�.२०५४४।८० ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
मकवानपरु िज�ला अदालतको फैसला िनज 
�ितवादीको हकमा सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी गरी िनज �ितवादी अिनलकुमार साहलाइ� १ 
मिहना १५ िदन कैद र िबगोबमोिजम �.१,०२,७२४।– 
ज�रवाना ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
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हेट�डाको  फैसला िमलेकै देिखने ।
तसथ� स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतको 

िमित २०६९।११।३० को फैसला �ितवादीह� शेष 
मोितन र अिनलकुमार साहको हकमा स�म केही 
उ�टी गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७१।९।१३ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल फागनु १२ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१३८१, लाग ु औषध 
(सेतो हेरोइन), नेपाल सरकार  िव. गणेशबहादुर 
�याङताङ

लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १२ बमोिजम लाग ुऔषध म�ुामा �माणको भार 
�ितवादीमा रहने भए पिन अिभयोग दाबी पिु� गन� 
ठोस र व�तिुन� �माण पेस गन� दािय�व वादी नेपाल 
सरकारको नह�ने भ�न िम�ने देिखदैँन । आरोिपत 
कसरुमा �ितवादी इ�कारी रहेको अव�थामा पनुरावेदन 
गन� वादी नेपाल सरकारले �ितवादीउपरको कसरु 
पिु� ह�ने ठोस र व�तिुन� �माण पेस नगरमेा वादीको 
पनुरावेदनको औिच�य नह�ने । 
 सहअिभय�ु संजय, राज ु लामा र दशरथ 
अया�लले गरकेो कसरु लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ) र (च) को कसरु 
देिखए पिन �ितवादी गणेशबहादरु �याङताङको 
कसरु सोही दफाको िवपरीत भ�ने �माणको अभाव 
देिख�छ । �माणबाट जनु �कृितको कसरु देिख�छ, 
सोही कसरुको िनिम� िनधा��रत सजाय मा� िदन 
िम�छ । लाग ुऔषधको कसरु ठह�रने काय�मा स�रक 
भएको दिेखएको आधारमा मा� कसरु कायम गरी 
सजाय गनु�पछ�  भ�ने दाबी �यायोिचत ह�दँनै । एउटै 
कसरुमा संल�न देिखएका �यि�ह�को पिन कसरुमा 
संल�नताको �प फरकफरक ह�न स�ने । 

 अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�नलाई 
�ितवादी गणेशबहादरु �याङताङले स�ुदिेख सलं�न 
रही योजना बनाई लाग ुऔषध िब�� िवतरण, ख�रद, 
स�चय र ओसारपसारसमेत गरकेो दिेखन ुवा�छनीय 
ह��छ । अ�य तीनजना सहअिभय�ुले एक अका�सगँ 
लाग ु औषध भएको, एक अका�ले िब�� िवतरण गन� 
�ाहक खो�न भनेको र ख�रद गन� �ाहक खोजी �ाहक 
का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. २० परोपकारि�थत 
आउने भनेपिछ िब�� गन� जादँा ३७५ �ाम लाग ु
औषध (सेतो हेरोइन) सिहत प�ाउ परकेो देिख�छ 
भने गणेशबहादरु �याङताङलाई सहअिभय�ु संजय 
लामाले सोही वारदात�थलनिजकै भेटी राज ु लामा 
र दशरथ अया�लसगँ िचनजान भेटघाट गराएप�ात् 
भएको कुराकानीअनसुार त�काल केही नाफा (रकम) 
पाउने आशमा वारदात�थल व�रप�र मािनस हेन� 
बसेकोस�म दिेख�छ । सहअिभय�ुह�को बयानबाट 
पिन गणेशबहादरु �याङताङ पिहलेदेिख नै तयारी गरी 
योजना बनाई लाग ु औषध िब�� िवतरणमा सलं�न 
रहेको दिेखदँैन । यसरी तीनजना सहअिभय�ुसगँ 
वारदात�थलनिजक अचानक भेट भएपिछ गणेशबहादरु 
�याङताङले गरकेो ि�याकलापलाई संजय लामा, 
राज ुलामा र दशरथ अया�लले गरसेरहको कसरु मा�न 
िम�दैन । कसैले गरकेो काय� म�ुामा कसरुदार ठहर 
भएका सहअिभय�ुसरहको कसरु पिु� नभएस�म लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम 
नै सजाय गनु�  पन� । 

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले �ितवादी गणेशबहादरु 
�याङताङलाई सहअिभय�ु संजय, राज ु लामा र 
दशरथ अया�ललाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१) (छ) (३) बमोिजम भएको सजायको 
आधा सजाय ह�ने ठहर गरकेो िमित २०६८।१।२७ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ५ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-१२८७, मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार, राजकुमार साह िव. 
नेपाल सरकार

पीिडतले ग�रिदएको मौकाको कागजबाट 
बेचिबखन गन� उ�े�यले मखु छोपी जबरज�तीमा 
ट्या�सीमा राखेको, िब�कुट खवुाई बेहोस पारी 
पोखराबाट गौरस�म �याएको  भ�ने र पीिडतलाइ� 
िवदशे भारतस�म लैजान लागेको त�यलाइ� �ितवादीले 
�वीकार नै गरकेो दिेखएको र पोखराबाट आउने वा 
�याउने �ममा पीिडतका बाबआुमा वा कसैको 
म�जरुी वा जानकारीस�म भएको भ�ने पिन नदिेखदँा 
�ितवादीको िववाह गन� उ�े�यले िलइ� आएको भ�ने 
मौकाको बयान तथा पीिडतलाइ� जबरज�तीको 
बेहोराले पोखराबाट िलइ� आएको बेहोरा पीिडतको 
कागज, जाहेरी दरखा�तसमेतको िमिसल कागजबाट 
पिु� भइ� पीिडतको साथमा नै यी �ितवादी प�ाउ परकेो 
देिखदँा अिभयोग दाबीको कसरुबाट गरकेो इ�कारी 
स�यता �मािणत ह�न नसकेकोबाट िनज कसरुदार नै 
रहेको भ�ने देिखने । 

�रनादेवी (प�रवित�त नाम) लाई नेपालबाट 
भारतमा प�ुयाइ� िब�� गरकेो वा वे�याविृ�मा लगाएको 
वा कुनै �कारले शोषण गरकेो भ�ने दिेखदँैन । नेपाल 
सरहदिभ�ै अथा�त् गौर भ�सार काया�लयको निजकै 
प�ाउ परेको देिखएको छ । िवदशे लैजाने उ�े�यले 
लगेपिन �ितवादी नेपाल सरहदिभ�ै प�ाउ परकेोले 
र पीिडतसमेत साथैमा रहे भएकाले �ितवादीले 
मानव बेचिबखनको कसरु पूण� �पमा गरकेो मा�न 
िमलेन । मािनस िक�ने बे�ने उ�े�यले पोखराबाट गौरमा 
प�ुयाएको भए पिन बेचिबखनको काय� स�प�न नभएबाट 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन,२०६४ को दफा ४(२)(क) र सोही ऐनको दफा 

१५(१)(ङ)(१) िवपरीत िक�ने बे�ने उ�े�यले भारत 
प�ुयाउन मानव ओसारपसार गरी मानव बेचिबखन 
कसरुको उ�ोगस�मको कसरु गरकेो भ�ने देिखन 
आउने ।

�ितवादीले मौकाको बयानमा �रनादेवीको 
उमेर १८-२० को ह�नपुछ�  भनी लेखाएकोमा 
पीिडतले उमेर ख�ुने �माणसिहत पीिडत अदालतमा 
उपि�थत भइ� उमेरको स�ब�धमा प�्ुयाइ� गन� सकेको 
पाइदँैन । पनुरावेदन अदालतमा िलिखत �ितवादका 
साथ मतदाता नामावली पेस गद� पीिडतका बाब,ु आमा 
तथा िददीह�को मतदाता नामावलीसिहत पीिडतको 
नामसमेत उ� नामावलीमा समािव� भएको छ । 
पीिडतको नाम यो यस हो र उमेर १८ वष� हो भनी 
खलुाइ� िलएको िजिकरलाइ�  वादी प�ले ख�डन गरकेो 
देिखदँनै । पीिडतको िददीह�को मा� नाम र उमेर मा� 
रहेको यी पीिडतको नाम उमेर मतदाता नामावलीमा 
नरहेको भनी सबदु �माणसिहत वादीले दाबी िलन 
नसकेको, पीिडतले आ�नो उमेरको स�ब�धमा 
अदालतमा उपि�थत प�्ुयाइ� नगरबेाट केवल वादी 
प�ले दाबी िलएकै भरमा नाबालक नै ह�न् भनी भर गन� 
िव�सनीय आधार देिखन नआउने ।

फौजदारी कसरुमा उमेर त�वको कारणले 
सजाय बढाउने तथा घटाउनेसमेतका िवषयमा 
मह�वपूण� भूिमका ह�ने ह�दँा अिभयोग दाबी िलन ुमा� 
पया�� नह�ने र अिभयोग दाबीलाई पिु� गन� यथे� 
�माणह�को िव�मानता ह�न ु अिनवाय�  ह�ने ह�दँा 
अनमुान तथा अड्कलका भरमा पीिडतको उमेर 
नाबालक नै होला भ�ने मानी �ितवादीलाइ� चक� 
सजाय गनु�  फौजदारी �यायको मूल मम� नै परा�त ह�न 
गई सम� �याय �णाली�ित नै िवत�ृणा ह�ने देिखएकोले 
पया�� �माणको अभावमा पीिडतलाइ� नाबालक ठहर 
गरी चक� सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिददँा पीिडतको उमेर 
साबालक ठह�याइ� सजाय ठहर गरकेो स�ु रौतहट 
िज�ला अदालतको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ� यी �ितवादी राजकुमार साहउपर 
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परकेो िकटानी जाहेरी, पीिडत �रनाले यी �ितवादी 
राजकुमार साह िव�� मौकामा पोल गरकेोमा 
सनाखतसमेत गरकेो देिखएको, नेपाल सरहदिभ�ै गौर 
भ�सार काया�लयको निजकै यी �ितवादी प�ाउ परकेो 
देिखएको र पीिडतलाई पोखराबाट रौतहटस�म साथमै 
िलई गएको त�यमा मौकाको बयानमा यी �ितवादी 
राजकुमार साह सािबत नै रहेको देिखएको तथा िमिसल 
कागजातबाट वे�याविृ�मा लगाएको वा कुनै �कारको 
शोषण गरकेो भ�ने नदेिखएको र िक�ने बे�ने उ�े�यले 
मानव ओसारपसार गरी भारत लैजान पोखराबाट 
रौतहट गौरस�म प�ुयाएको भए भनी भारत प�ुयाइ� 
बेचिबखन वा कुनै �कारको शोषण गन� भने नपाएको 
देिखदँा �ितवादी राजकुमार साहलाई मानव बेचिबचन 
तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा 
१५(१)(ङ)(१) का आधारमा ऐ. दफा १५(१)(ज) 
अन�ुप ५ वष� कैद र �. २५०००।– ज�रवाना ह�ने र 
ऐनको दफा १७(१) बमोिजम पीिडतलाई �ितवादीबाट 
�.१५०००।– �ितपूित�समेत भराई िदने ठह�याएको 
स�ु रौतहट िज�ला अदालतको िमित २०६९।६।१८ 
को फैसला सदर ह�ने ठहर गनु�पन�मा पीिडत नाबालक 
देिखने व�तिुन� �माणको अभाव रहेकोमा बढी कैद 
ह�ने ठहर गरी गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०७१।७।२५ को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई स�ु रौतहट िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।६।१८ को फैसला सदर  
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल असार ५ गते रोज २ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७३-CR-०१६४, जबरज�ती 
करणी, ह�रकुमार �े� िव. नेपाल सरकार

यौनज�य अपराध सावधान भई एका�त�थल 
एवम् गो�य ठाउमँा ह�ने ह�दँा ��य�दश� ह�ने अव�था रहदँैन 
तथािप ��ततु म�ुाको मािथ उि�लिखत घटना�म 

हेदा�  कुमार अिधकारीले वारदात�थल खो�सीबाट 
पीिडत र �ितवादी आउदँै गरकेो दखेेको भ�ने अव�था 
प�रि�थित खलुाएको बेहोराबाट �ितवादीले आफूलाइ� 
वारदात�थलको खो�सीमा लगी जबरज�ती करणी 
गरकेो भ�ने पीिडतको भनाइ�लाइ�  वारदात�थल तथा 
वारदात समयमा त�काल दे�ने मािनसको कथनबाट 
थप समिथ�त गरकेो पाइ�छ । �ितवादी ह�रकुमार 
�े�ले अदालतमा गरकेो बयानमा आफूले अिभयोग 
दाबीको कसरु नगरकेो भनी इ�कारी बयान गर ेतापिन 
इ�कारी बयान समिथ�त ह�ने कुनै व�तगुत �माण पेस 
गन� सकेको पाइदैँन । पीिडतले अदालतमा उपि�थत 
भई आफँैउपर भएको आपरािधक ि�याकलाप बारमेा 
�प� बेहोराले घटना�मसमेत खलुाई िदएको बकप�ले 
भएको घटना तथा काय�को िच�ण गरकेो छ । वारदात 
नभएको भए �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
आफँैउपर सामािजक दाग ला�ने गरी दोष लगाउन ुपन� 
कारण नदिेखने ।

व�ततु: पीिडतले मौकामा �य� गरकेो 
कुरालाइ� अदालतमा समेत उपि�थत भई पिु� गरबेाट 
�य�तो अकाट्य �माणलाई �ितवादीले अ�यथा 
�मािणत नगरसे�म कसरु �थािपत गन� मह�वपूण� 
�माणको �पमा �हण गनु�  कानूनस�मत ह�ने ।

जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने वादीको 
अिभयोग दाबीलाइ� पीिडतको मौकाको कागज तथा 
बकप�, जाहेरी तथा जाहेरवालको बकप�, कुमार 
अिधकारीको मौकाको कागज तथा अदालतको 
बकप�समेतबाट पिु� भइरहेकोले �ितवादी ह�रकुमार 
�े�ले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १ नं. र ३ 
को देहाय ४ नं. िवपरीतको कसरु गरकेो देिखदँा सोही 
महलको ३ नं.को देहाय ४ सजाय ह�ने ठह�याएको स�ु 
तथा पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िमलेकै 
देिखने ।   

पीिडत अपाङ्ग भएको कुरा िमिसलसाथ 
पेस भएको ि�परु�ेर उप�वा��य काया�लय धािदङको 
प�बाट देिखएको र ��ततु म�ुामा पीिडत �वयम् ले 
अदालतमा उपि�थत भई आफूलाई �ितवादीले 
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डर�ासमा एका�त�थलमा पारी जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी लेखाएको बेहोरा िववेिचत आधार 
�माणसमेतबाट समिथ�त भएको र पीिडत अपाङ्ग 
भएको पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनले पिु� 
गरी रहेकोले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३ क नं. बमोिजम अपाङ्ग मिहलालाइ� �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो देिखन आएकोले अपाङ्ग 
मिहलालाइ�  करणी गरकेो ठहराइ�  थप सजाय कैद वष� 
५ (पाचँ) समेत ह�ने ठह�याएको स�ु तथा पनुरावेदन 
अदालतको फैसलासमेत िमलेकै दिेखन आउने । 

तसथ� जाहेरी दरखा�त, बिुझएका मािनसको 
कागज एवम् बकप�, पीिडतको �वा��य परी�ण 
�ितवेदनसमेतका संकिलत �माणको मू�याङ्कन 
गरी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. एवम् ३क नं. को कसरुमा सोही महलको 
३(४) नं. बमोिजम कैद वष� ५ र ऐ. ३(क) ले थप ५ 
वष� कैद गरी �ितवादीबाट पीिडतले �ितपूित�बापत 
�.२५,०००।- भराई पाउने ठह�याएको स�ु धािदङ 
िज�ला अदालतको िमित २०७२।९।२० को फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०७३।२।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७४ साल असार ५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-०८४४, कत��य 
�यान, सुभाष लामा िव. नेपाल सरकार 

शव परी�ण गन� िचिक�सकले धा�रलो 
हितयारको चोटबाहेक अ�य लाठो, पाइपको चोट 
देिखएन भनी अदालतमा आई बकप� गरकेो 
देिख�छ । सेनेगल भ�ने सभुाष लामाले च�कुले �हार 
गरकेो तथा रिंजत भ�ने �यि�ले खकुुरीले �हार 
गरकेो भनी जाहेरीमा लेखाएको तथा सोही बेहोरालाई 
समथ�न गरी अदालतमा समेत जाहेरवालाले बकप� 
गरकेो देिख�छ । मौकामा कागज गन� ��य�दश� 

िवनोद घले, िवनोद ग�ुङ, राजकुमार लामाले च�कु 
�योग गन� �यि� सभुाष लामा र रिंजत ह�न् भनी 
खलुाएको पाइ�छ । �ितवादीह� सधुन लामा र संिजव 
बढुाथोक�ले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� सभुाष 
लामाले च�कुले मतृकको पेट र टाउकोमा हानेको 
भनी बयान गरेको दिेख�छ । यसरी जाहेरी दरखा�त, 
�ितवादीह�को बयान, बिुझएका �यि�ह�को मौकाको 
कागज, Autopsy Report समेतबाट सभुाष लामाले 
धा�रलो हितयारले घन�याम महतलाई �हार गदा� म�ृय ु
ह�न गएको भ�ने देिखने । 

�ितवादी शभुाष लामा वारदातप�ात् स�ुमा 
फरार रही फरार �ितवादीको �पमा �हरीले प�ाउ 
गरी अदालतमा हािजर गराइएको देिख�छ । य�तो 
अव�थामा र मािथ उि�लिखत कागजातह�बाट यी 
�ितवादी म�ुय कसरुदार ह�न् भ�ने देिखने ।

 �ितवादीले पेस गरकेो उमेर खलेुको �माणप� 
घन�याम महतको म�ृयपु�चात् अथा�त् वारदातपिछ 
तयार भएको देिखएको तथा िनज �ितवादीले िमित 
२०६९।७।२४ मा अदालतमा बयान गदा� आ�नो 
उमेर २२ वष� भनी खलुाइिदएको अव�थामा वारदात 
समयमा यी �ितवादी १७ वष�को पिुगसकेको भ�ने 
देिख�छ । १७ वष� �यितत भइसकेका यी �ितवादी 
सभुाष लामालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ र १३(३) नं. को कसरु अपराधमा िनजलाई 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनले गरकेो फैसलालाई  अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार �माणह�बाट 
पनुरावेदक �ितवादी सेनेगल िनभा भ�ने सभुाष 
लामालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ र १३(३) नं. को कसरु अपराधमा िनजलाई 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतले िमित २०६९।९।१९ मा गरकेो 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०७१।४।२७ मा भएको फैसला 
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िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७४ साल जेठ २५ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-CR-०६१० र ०७२-RC-०२०२, 
कत��य �यान र जबरज�ती चोरी, रोिहत शाही िव. 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. राज भ�ने तु�सी 
िव.क. 

त�ुसी िव.क.ले आफू र �ितवादी रोिहत 
शाहीसमेत भई वारदात�थल जंगलमा घ�ुन जादँा व�ृ 
मिहलाह�ले गहना लगाएका देखी उ� गहना लट्ुने 
उ�े�यले एकजना मिहलालाई मैले टाउकोमा ढंुगाले 
िहका�एर र अक� मिहलालाई रोिहत शाहीले घाटँी 
बटारी मारी िनजह�ले नाक कानमा लगाएका गरगहना 
िझक� तानसेन आएका ह� भनी कसरु अपराध गरकेो 
कुरामा आफू सािबत भई सह�ितवादी रोिहत शाहीको 
पिन उ� घटनामा संल�नता छ भनी अिधकार�ा� 
अिधकारी तथा अदालतमा समेत एकै िमलानको 
बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादी त�ुसी िव.क.को उ� 
सािबती बयान �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम 
म�ुाको रोहमा �माणको रोहमा िलन िम�ने नै दिेख�छ । 
अनसु�धानका �ममा िनज �ितवादी त�ुसी िव.क.को 
डेरा कोठाबाट बरामद भएका गरगहना आ�नी सास ु
कुमारी गाहा तथा  हजरुआमा भूिमकला गाहाले लगाएका 
गरगहना ह�न् भनी जाहेरवालाह� फामबहादरु गाहा र 
रिनसरा गाहाले सनाखतसमेत गरी िदएको अव�था 
छ । साथै उ� गरगहना िनज �ितवादीह�लाई दखेाउदँा 
ती गहनाह� हामी �ितवादीह�ले लटुी लगेका 
म�येका ह�न् भनी �ितवादी त�ुसी िव.क.ले अदालतमा 
िदएको बयानको �ममा समेत सनाखत गरी िदएको 
पाइयो । यसबाट �ितवादी राज भ�ने त�ुसी िव.क. 
कत��य �यान र जबरज�ती चोरीको कसरुमा 
संल�न भएको पिु� ह��छ, तसथ� िनजलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 

बटुवलले गरकेो फैसला िमलेको नै देिखन आउने ।
अतः िववेिचत आधार कारणह�बाट 

�ितवादीह� राज भ�ने त�ुसी िव.क. र रोिहत 
शाहीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. को कानूनी �यव�था अनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने र िनज �ितवादीह�ले मतृक 
मिहलाह�ले नाक कानमा लगाएका गरगहनासमेत 
जबरज�ती चोरी गरकेोले सोही कसरुमा चोरीको 
१४(२) नं. बमोिजम जनही डेढ मिहना कैद र 
चोरीको िबगो �.४८,८०५।- को डेढीका िहसाबले 
�.७३,२०७।५० ज�रवाना भई उ� ज�रवानाबापत 
पिन कैद सजाय ह�ने ठहर गरेको स�ु पा�पा िज�ला 
अदालतको िमित २०६९।६।२१ को फैसलालाई 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०७०।१।१७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल चैत ८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-०४७६, डाकँा, 
नेपाल सरकार िव. िटकाबहादुर थापामगरसमेत

म�यरातमा भएको घटना वारदातका समयमा 
डाकँाह�लाई पिहचान गन� सकेको भए स�ु जाहेरीमा 
नै िकटानी �पमा नाम उ�लेख भई आउने अव�था 
ह�न जा��यो । डाकँाको वारदात भएको भोिलप�ट 
परकेो जाहेरीमा ५ जनाको सामा�य ह�िलयाबाहेक 
अ�य िववरण ख�ुन नसकेको पिछ मौकामा कागज 
गदा� अनमुानको आधारमा सनाखत गरकेो वा नाम 
उ�लेख गरकेो कुरालाई फौजदारी म�ुामा अकाट्य 
�माण मानी �हण गन� सिकने अव�था नरहने ह�दँा 
�ितवादीह� दीपक �े�ठ, शेरबहादरु भ�ने िदपेस 
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�े�ठ, गोपी थापामगर, िटकाबहादरु थापामगर र उमेश 
भ�ने कृ�णबहादरु थापामगरको डाकँा वारदातमा 
संल�नता रहेको भ�ने कुरा पिु�ट ह�न सकेको नदिेखदँा 
िनजह�लाई अिभयोगदाबीबाट सफाइ िदने ठह�याई 
भएको फैसला मनािसब देिखने । 

जाहेरवालाको घरमा के कित धनमाल के 
कसरी रािखएको िथयो, िथएन तथा जाहेरीमा उ�लेख 
भएको धनमालम�ये वा�तिवक �पमा डाकँा भएको 
के कित हो भ�नेलगायत डाकँा भयो भिनएको िबगोका 
स�ब�धमा भरपद� र त�यय�ु �माण आउन सकेको 
पाइदँैन । जाहेरवालाले उ�लेख गरकेा दवुैथरी िबगोका 
स�ब�धमा थप �माण केही पेस ह�न सकेको पाइएन । 
त�यपरक �माण ��ततु गररे दाबी ग�रएको आरोपको 
प�ुट्याई वादी प�ले गराउन स�न ुपद�छ । शङ्का र 
अनमुानको भरमा कसरु कायम गन� �यायोिचत ह�न 
स�दैन र �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले पिन 
शङ्का र अनमुानको भरमा कसरु कायम गन� �यव�था 
गरकेो पाइदैँन । अतः दाबी ग�रएको िबगो डाकँा भएको 
भनी कायम गन� �यायोिचत देिखदँैन । य�तो अव�थामा 
अदालतमा उपि�थत भएर आ�नो भागमा परकेो िबगो 
खलुाई लेखाइिदएका �ितवादी िटकाकुमार भ�ने 
िटका नगरकोटीको भनाइलाई आधार मानी िनजको 
हकमा स�म सोहीबमोिजमको िबगो कायम गरी िबगोको 
आधारमा ज�रवाना गरकेो पनुरावेदनको फैसला 
मनािसब देिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
स�ु फैसला केही उ�टी भई �ितवादीह� दीपक 
�े�ठ, शेरबहादरु भ�ने िदपेस �े�ठ, गोपी थापामगर, 
िटकाबहादरु थापामगर र उमेश भ�ने कृ�णबहादरु 
थापामगरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने, 
�ितवादी िटकाकुमार भ�ने िटका नगरकोटीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम डाकँाको कसरुमा ६ वष� कैद 
र िबगो �.२४,०००।- को डेढो बढाई �.३६,०००।- 
ज�रवाना ह�ने र िबगो �.२४,०००।– िनज �ितवादी 
टीका नगरकोटीबाट जाहेरवालालाई भराइिदने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 

२०७०।१२।१८ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर  
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल फागनु १९ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर े, ०७०-WO-०१९४, परमादेश, 
म�जु तामाङसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

सरकार�ारा प�रवार िनयोजन सेवाको 
राि��य काय� नीित, २०६८ तथा �जनन् �वा��यको 
लािग राि��य िचिक�सा �णाली मापद�डलगायतका 
योजनासिहत मिहलाको �जनन् �वा��य स�ब�धमा 
��य� सरोकार भएको गभ� िनरोधकको साधन र 
सेवा स�ब�धमा सीिमत भए पिन �यासह� भएको 
देिखएको स�दभ�मा �रट िनवेदन दाबीबमोिजम 
सरकारका स�बि�धत िनकायबाट मिहला �जनन् 
�वा��यसगँ स�बि�धत प�रवार िनयोजनका साधन र 
सेवा उपल�ध नै नभएको भ�न िम�ने अव�था छैन । 
व�ततु: राि��य बजेटको ठूलो िह�सा �वा��य �े�को 
लािग िविनयोिजत ह�ने गर ेपिन �य�तो बजेटले लि�त 
वग�स�म �वा��य सेवाको पह�चँ ह�न नसकेको यथाथ� 
हा�ो साम ु छ । मिहलाको �जनन् �वा��यस�ब�धी 
िवषयलाई स�बोधन गन� िविभ�न नीित, काय��म तथा 
योजना तयार भए पिन �यसको �भावकारी काया��वयन 
ह�न ुमह�वपूण� कुरा ह�ने ।

मिहलाको �जनन् �वा��य तथा प�रवार 
िनयोजनका सेवा र साधनमा पह�चँ परामश� 
सेवालगायतका िवषयमा सरकारी िनकायले पिन आफू 
�यित नै संवेदनशील भएको भ�ने कुरा �य� ग�रएको 
स�दभ�मा ग�रव, अिशि�त वा चेतनाको कमी रहेका 
वग�का मिहलाह�लाई �जनन् �वा��यस�ब�धी 
�ानको अित�र� गभ� िनरोध साधनमा पह�चँ �थािपत 
गन� रा�यको तफ� बाट िवशेष नीित, काय��म र �यसको 
�भावकारी काया��वयन गनु�  ज�री ह�ने ।
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तसथ� नेपालको संिवधान�ारा संरि�त 
मिहलाको �जनन् �वा��यस�ब�धी मौिलक 
हकअ�तग�त सबै �कारका गभ� िनरोध साधन र सेवामा 
सीमा�तकृत, अित ग�रबलगायत सबै मिहलाको पह�चँ 
�थािपत ह�नेगरी प�रवार िनयोजन राि��य काय�नीित, 
२०६८ मा आव�यक प�रमाज�न गरी अ�य आव�यक 
नीित, कानून, काय��म, जनशि�, बजेटको �यव�था 
गरी तदा�कताका साथ काया��वयन गन� गराउन भनी 
िवप�ी मि��प�रषद ् र �वा��य म��ालयका नाममा 
परमादशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : शकु�तला काक�
क��यटुर: स�तोष अवाल, रमेश आचाय� 
इित संवत् २०७४ साल साउन २५ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६८-CR-१००७, करकाप, ितजु चाई िव. 
�यामनारायण गडे�रयासमेत 

अ.बं. ७८ नं. बमोिजम स�े िकत�मा बयान 
गदा� यी वादी / पनुरावेदकले मैले कुनै ऋण िलएको 
छैन । तर उ� िदन मलाई ५।१० जना मािनस आई 
घरदेिख बािहर लगी कागजमा सिहछाप गन� लगाएका 
ह�न, सिहछाप मेरो हो भनी कागज भएको कुरा �वीकार 
गरकेो देिख�छ भने इलाका �शासन काया�लय 
मझगावँामा लालमन कुम�समेतले बयान गदा� यी 
पनुरावेदकलाई वैरघाट गा.िव.स. भवनमा �याई कागज 
गराएको भनी लेखाएको बेहोरासमेतले यी पनुरावेदकको 
उ� बयानलाई समथ�न गरकेो देिखएबाट पिन िमित 
२०६५।११।१५ को कपाली तमसकु यी पनुरावेदकले 
नै ग�रिदएको भ�ने दिेखन आउने ।

पनुरावेदक वादीले िमित २०६५।११।१५ 
को तमसकु िवप�ी �यामनारायण गडे�रयाको 
अगवुाइमा अ�य मािनसह�समेत भई जबरज�तीसगँ 
िमित २०६६।४।११ मा गराएको भ�ने िजिकर िलए 
पिन िवप�ी �याम नारायण गडे�रयाले के कुन कारण 
जबरज�तीसगँ सो कागज गराए र िकन �यसमा 
�.१,२५,०००।- मा� उ�लेख भयो भ�ने स�ब�धमा 

िव�वासयो�य आधार र कारण िदन सकेको नपाइएबाट 
पिन २०६५।११।१५ को िमित राखी २०६६।४।११ 
मा िवप�ी �यामनारायण गडे�रयासमेतले करकाप 
गरी डर, धाक, ध�क� िदई पनुरावेदक / वादीलाई 
जबरज�ती कागज गराएको भ�ने कुरा त�यपरक 
देिखन आएन । �यसमा पिन उ� तमसकु कागज हेदा� 
लेिखएका अ�र केरमेट भएका वा कािटएका ठाउमँा 
समेत यी पनुरावेदक / वादीको औठंा छाप (�या�चे) 
लागेको दिेखएबाट सो तमसकु कागज अ�वभािवक 
�कृितबाट खडा भएको मा�न मनािसब नह�दँा उ� 
तमसकु करकापबाट गराएको भनी पनुरावेदकले 
िलएको िजिकर �िततलायक नदेिखने । 

पनुरावेदक / वादीलाई िवप�ी 
�यामनारायणसमेतले समाती घरमा लगी जबरज�ती 
गरी �.१,२५,०००।- को कागज गराउदँा हामी पगेुका 
िथय�, हामीलाई लखेटी भगाए भनी पनुरावेदक / वादीका 
सा�ी रामशकंर चाइबाट बकप� भएको देिख�छ । तर 
�यसरी जबरज�ती कागज गराउदँा सो ठाउमँा पगेुको 
भए िनजले िकन कुनै �ितकारा�मक काम गरनेन् वा 
त�ु�तै लखेिटएका र भागेका भए �.१,२५,०००।- कै 
कागज गराएको भ�ने िनजलाई कसरी थाहा भयो भ�ने 
कुरा िनज सा�ीको बकप�मा खलेुको नपाइएबाट उ� 
बकप�समेत िव�वसनीय ह�न नआउने ।

अतः मािथका �करणह�मा िववेिचत आधार 
र कारणह�बाट यी पनुरावेदक / वादीलाई िवप�ी 
�ितवादीह�ले िमित २०६६।११।४ मा करकाप गरी 
जबरज�ती कागज गराएको भ�ने त�य व�तिुन� 
�पबाट पिु� ह�न आएको नह�दँा पनुरावेदकको 
िजिकर तथा यस अदालतबाट िमित २०७१।३।१ मा 
िवप�ी िझकाउदँा उि�लिखत आधारसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । तसथ� ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट िमित २०६८।३।७ मा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठह�याई भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज ३ शभुम् ।
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 § यसै लगाउको ०६८-CI-११२०, लेनदेन, 
ितजु चाई िव. �यामनारायण गडे�रया भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६८-CR-०३१९, अवैध र�च�दन काठ 
ओसारपसार, अिनलकुमार शमा� िव. नेपाल सरकार

र� च�दन नेपालको वनमा उ�पादन नभएको 
तथा नेपालको कुन वनमा (कहा)ँ र� च�दनको 
काठ कािटएको भ�ने अिभयोग प�मा नखलेुको भ�ने 
आधारमा मा� अ�तरा�ि��य जगतमा मह�वपूण� एवम् 
भावी प�ुताका लािग सरं�ण गनु�पन� वन पैदावार 
मािनएको र� च�दनको ओसारपसार र �यापारमा 
संल�न ह�ने कसरुदारलाई सजाय नगरी उ�मिु� िदन 
िम�ने नदिेखने ।

पनुरावेदक / �ितवादी अिनलकुमार शमा�ले 
अदालतमा बयान गदा� आ�नो �कबाट र� च�दन 
बरामद भएको कुरा आफूले प�पि�काबाट थाहा पाएको 
हो । मैले आ�नो �क २०६३।१२।१ दिेख नै करारनामा 
कागज गरी धान ढुवानी गन� भनी ग�बर (बस�त) 
ठाकुरलाई मािसक २०,०००।- भाडामा िदएको 
हो, भाडामा िलने िनज ग�बर ठाकुरले नै आफूखसुी 
�ाइभर राखी गाडी चलाउने गद�थे । िनज ग�बर 
ठाकुरले आफूखसुी गाडी चलाएको ह�दँा र� च�दन 
ओसार पसार स�ब�धमा मलाई कुनै थाहा जानकारी 
छैन भनी इ�कारी बयान गरकेो दिेख�छ । उ� �कका 
�ाइभर सहअिभय�ु (�ितवादी) लालबहादरु माझीले 
अदालतमा बयान गदा� आफूलाई ग�बर ठाकुरले �क 
चलाउन िदएको हो । िनजले उ� �कमा िचउरा लोड 
ग�रएको छ । काठमाड� लान प�यो भनी भनेकाले 
मैले पिहलो पटक सो �क चलाई काठमाड� लान 
ला�दा �हरीले प�ाउ गरकेो हो भनी बयान गरकेाले 
पिन ��ततु म�ुामा पनुरावेदक अिनलकुमार शमा�को 
संल�नता रहेको िथयो भ�ने त�य �प� �पमा दिेखन 
नआउने ।

�कका चालक लालबहादरु माझी 

(सहअिभय�ु) ले आफूलाई ग�बर ठाकुरले सो �क 
चलाउन भनेको भनी अदालतमा गरकेो बयान तथा 
वारदात�थलमा यी पनुरावेदक अिनलकुमार शमा�को 
उपि�थित नदिेखन,ु वारदात�थलमा फेला परकेा 
सहअिभय�ु अजु�न कुम�ले अदालतमा बयान गदा� 
�ितवादी बनाइएका �ाइभर लालबहादरु माझीबाहेक 
अ�लाई िचि�दन म या�ा गन� �कमा चढेको िथए ँ
भनी गरकेो बयानसमेतबाट यी पनुरावेदक / �ितवादी 
अिनलकुमार शमा�को र� च�दन ओसारपसारमा 
सलं�नता रहेको िथयो भ�ने कुरा िनिव�वाद र 
शङ्कारिहत तवरबाट पिु� ह�न स�ने देिखदैँन भने 
म�ुामा रहेको उि�लिखत त�य ख�डन ह�ने तथा 
यी �ितवादी अिनलकुमार शमा�को संल�नता देिखने 
�प� आधार �माण वादी (��यथ�) प�ले ��ततु 
गन� सकेकोसमेत नदेिखएबाट शङ्काको सिुवधा 
पनुरावेदकलाई �ा�त ह�ने नै दिेखने ।

िमिसल सलं�न कागजातबाट यी पनुरावेदक 
/ �ितवादी कसरुमा संल�न छन् भ�ने कुरा िनिव�वाद 
र शङ्कारिहत त�रकाबाट पिु� ह�न सकेको अव�था 
नदिेखदँा ��ततु म�ुामा यी पनुरावेदक अिनलकुमार 
शमा�लाई सजाय गन� िम�ने अव�था नदेिखने ।

��ततु म�ुामा �योग भएको सवारीको धनीले 
आरोिपत कसरु गरकेो त�य िनिव�वाद �पमा पिु� ह�न 
नसकेकोसमेतका मािथ उि�लिखत आधार �माणबाट 
सवारी धनीलाई सजाय गन� िम�ने नदेिखएकाले 
िनजको नामको ना.२ ख ३०४६ नं. को �कसमेत 
जफत गन� िम�ने नदेिखने ।

तसथ�ः िविभ�न �करणह�मा उि�लिखत 
त�य, आधार र कारणसमेतबाट ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक / �ितवादी अिनलकुमार शमा�लाई ७ मिहना 
कैद ह�ने तथा ना.२ ख ३०४६ नं. को �क जफत ह�ने 
ठहर गरी भएको िज�ला अदालत, नवलपरासीको 
फैसला सदर ह�ने ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०६६।१।२२ को फैसला िमलेको 
नदिेखदँा सो हदस�म उ�टी भई पनुरावेदक / �ितवादी 
अिनलकुमार शमा�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
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र ना.२ ख ३०४६ नं. को �क जफत नभई िनजले 
िफता� पाउनेसमेत ठहन� । 
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १शभुम् । 

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६९-CR-०४७१, लाग ु औषध �ाउन 
सगुर, नेपाल सरकार  िव. मिनष धोवी 

�ितवादी िनयिमत सेवनकता� रहेको भ�ने 
यसअिघ िनजले सेवनमा पाएको सजायसमेतबाट 
देिखन आएको र िनजले आफूलाई सजाय ह�ने गरी 
लाग ु औषधको सेवनस�म गरकेो �वीकार ग�ररहेको 
अव�थामा िनज �ितवादीलाई लाग ु औषधको 
सेवनतफ�  सजाय गनु�  �यायको रोहमा समेत उपय�ु ह�ने 
देिख�छ । तसथ�ः िमिसल संल�न कागज �माणबाट 
�ितवादी मिनष धोवीले लाग ुऔषध सेवन गन� गरकेो 
िनजले पिहला पिन लाग ुऔषध सेवनमै सजाय पाएको 
र सोही �योजनको लािग िनजले लाग ुऔषध ख�रद 
गरकेो देिखएको ह�दँा िनजलाई सेवनतफ�  सजाय 
गनु�पन� भएकाले िनज �ितवादीलाई अिभयोग दाबी 
तथा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन मागबमोिजम 
लाग ुऔषधको िनकासी पैठारी ओसारपसार र िब�� 
िवतरणसमेततफ�  सजाय गन� िम�ने नदेिखने ।

अदालतमा बयान गन� �ममा िव�ण�ुसाद 
बराल र समुन थापाले एक अका�लाई िच�दछु भनी 
बयान गरकेो देिख�छ भने ती दवुै �ितवादीले यी  
��यथ� । �ितवादी मिनष धोवीलाई िचनेको छैन 
भनी बयान गरकेो देिखएबाट पिन उि�लिखत 
�ितवादीह�सगँ यी �ितवादी / ��यथ� मिनष 
धोवीको कुनै स�पक�  र स�ब�ध नरहेको भ�ने दिेखन 
आउछँ, साथै तक� सङ्गत ह�ने एवम् त�यपरक अ�य 
कुराह�बाट समेत अिभयोगप�मा �ितवादी बनाइएका 
िव�ण�ुसाद बराल र समुन थापासगँ यी ��यथ� / 
�ितवादी मिनष धोवीको स�ब�ध छ भ�ने कुनै आधार 
�माण नदेिखएको अव�थामा सगैँ प�ाउ परकेो भ�ने 
आधारमा मा�ै यी �ितवादी / ��यथ�ले लाग ुऔषधको 

िनकासी, पैठारी ओसारपसार, ख�रद र स�चयतफ� को 
काय� गरकेो भनी �या�या गदा� �य�तो �या�या व�तगुत 
नभई याि��क र मनोगतसमेत ह�न जाने देिख�छ । 
�यायकता�ले याि��क र मनोगतभ�दा पिन घटनालाई 
व�तगुत �पबाट केलाएर कानून र िववेकको उिचत 
�योग गरी िन�कष�मा प�ुनपुन� भएबाट ��ततु म�ुामा 
�ितवादी / ��यथ� मिनष धोवीको आपरािधक काय� 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को 
ख�ड (ङ) र (च) अ�तग�तको काय�मा पन� नदेिखने ।

अतः उि�लिखत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट ��ततु म�ुामा �ितवादी / ��यथ� 
मिनष धोवीले ख�रद िब�� गन� ज�ता कारोबारको 
�योजनको लािग नभई सेवन गन� �योजनको लािग 
लाग ु औषध ख�रद गरी ख�तीमा राखेको भ�ने 
देिखन आएको र िनजले यसअिघ पिन लाग ु औषध 
सेवनमा अदालतबाट सजाय पाइसकेको अव�थामा 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िनजलाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम 
१ वष� कैद र ऐ. दफा १६ बमोिजम थप ३ वष� कैद 
र �. १५,०००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याई गरकेो िमित 
२०६९।१।३१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उ�व �साद गजरुले
क��यटुर: रमेश आचाय� 
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६९-CI-०१४४, िलखत दता�  बदर दता�, 
मलिकनी देवी  िव. मोिहत महतो कोइरीसमेत 

िवप�ी मोिहत महतो वादीको लो�ने रहेकोबाट 
िनजलाई घरको म�ुय �यि� नै मा�न ुपन� ह��छ । म�ुय 
�यि�को हैिसयतले िनजले के कित स�पि� आफूखसु 
गन� पाउने हो वा पनुरावेिदकाको म�जरुी िलन ु नपन� 
हो सो स�ब�धमा हा�ो कानूनी �यव�था हेदा�, मलुकु� 
ऐन, अंशब�डा महलको १९(१) नं. ले “िपता पखुा�को 
पालाको चल अचल गै� स�पि�को हकमा चलमा सबै 
र अचलमा आधीस�म �यवहार चलाउनलाई �वा�नी, 
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छोरा, एकासगोलका छोरी वा िबधवुा बहुारीको म�जरुी 
नभए पिन आफूखसु गन� पाउछँ । अचलमा आधीभ�दा 
बढी भने �यवहार चलाउनै पर े पिन उमेर नाघेका 
�वा�नी, छोरा, छोरी र िबधवा बहुारीह�को म�जरुी 
िलई मा� खच� गन� ह��छ । म�जरुी निलई गरकेो सदर 
ह�दँनै” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थानसुार िवप�ी मोिहत महतोले आ�ना पालामा 
आज�न गरकेो स�पि�मा घर �यवहार चलाउनलाई 
आधास�म आफूखसु गन� पाउने नै देिखने ।

पनुरावेिदका र िवप�ी मोिहत महतो दवुै 
उमेरले व�ृ भएको भ�ने पनुरावेदन प�बाट देिख�छ । 
यी व�ृ पित प�नी मा� बिसरहेको घरमा घर खच�बापत 
खच� गनु�पन� रकम आउने अ�य �ोत र त�रका 
नदेिखनकुा साथै �य�तो �ोत र त�रका छ भनी 
पनुरावेदकले खलुाउनसमेत सकेको देिखदैँन । य�तो 
अव�थामा घर खच�बापत खच� ह�ने रकमको लािग 
ज�गा बे�नलुाई अ�वभािवक तथा गैरकानूनी भनी अथ� 
लगाउन िम�ने नदिेखने ।

िमित २०६४।४।२१ मा र.नं. ३७३ को 
पा�रत िलखतबाट िब�� ग�रएको अचल स�पि� 
१-१०-० दिेखएको र यसै म�ुासाथ स�ुमा चलेको 
ियनै पनुरावेदक वादी िवप�ी मोिहत महतो �ितवादी 
भएको अशं म�ुामा मोिहत महतोबाट पेस भएको 
तायदाती फाटँवारी हेदा� सो तायदातीको िववरणमा 
पेस भएको ज�गा ०-१९-१४ देिखएकोले उ� र.नं. 
बाट िब�� भएको ज�गा आधाभ�दा बढी भएको दिेखन 
आएकोले बढी ज�गा िब�� गदा� िवप�ी मोिहत महतोले 
यी पनुरावेिदकाको म�जरुी िलन ु पन�मा सो िलएको 
नदेिखदँा म�जरुी निलएकोले म�जरुी निलई िब�� 
गरकेो िलखतको आधा िलखत बदर ह�ने ।

तसथ�ः उि�लिखत त�यगत र कानूनी 
अव�थाका आधारमा हेदा� ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुले िवप�ी मोिहत महतोले ज�गा 
िब�� गरकेो िमित २०६४।४।२१ को र.नं. ३७३ को 
िलखतको आधा िलखत बदर र आधा िलखत सदर 
ह�ने ठहर गरी बदर भएको आधा िलखतको २ भागको 

१ भाग ज�गा यी पनुरावेिदकाको नाममा दता�समेत ह�ने 
ठह�याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६८।१०।८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उ�व�साद गजरुले
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस े, ०७०-WO-०६२१, उ��ेषण, 
राजकृ�ण �े�समेत िव. आ�त�रक राज�व िवभाग, 
लािज�पाट काठमाड�समेत 

र�जना िसनेमा हलका साझेदारह�ले नै 
साझेदारी फम� िवघटनप�ात् र�जना �ेड से�टर 
�ा.िल. �थापना गरेको भनी ��यथ�ह�ले पिु� 
�मािणत गराउन सकेको देिखदँनै । र�जना िसनेमा 
हल साझेदारी फम� र र�जना �ेड से�टर �ा.िल.को 
सेयरधनीह� एउटै �यि� ह�न् भ�ने िजिकर िलएको पिन 
पाइदँैन । र�जना िसनेमा हलको साझेदारी फम� िवघटन 
ह�नअुगावै र�जना �ेड से�टर �ा.िल. सेयरधनी र 
िवघिटत र�जना िसनेमा हलका केही साझेदारह� 
भएको कारोबारलाई िवघिटत फम�को कारोबार भ�न 
िम�ने देिखदँनै । साझेदारी फम� िवघटन भई साझेदारी 
फम�को स�पि� साझेदारह�मा ह�ता�तरण भई सोमा 
भएको लाभमा कर भ�ुानी भइसकेको अव�थामा पनुः 
सोही स�पि� ह�ता�तरण भएको मानी दोहोरो कर 
लगाउन िम�ने कानूनी �यव�थासमेत भएको नदेिखने ।

यस�कार कर िनधा�रणको अविध समा� 
भइसकेपिछ एक वग�मा पन� स�पि� र छु�ै कारोबारलाई 
अक� �यि� र वग�मा पारी िवघिटत फम�को कारोबार 
भनी कर िनधा�रण गन� जारी सूचनाबाट िनवेदकह�को 
मौिलक एवम् कानूनी हकमा आघात पगेुको ह�नाले 
��यथ�ह�बाट िमित २०७०।१०।२९ मा जारी भई 
िमित २०७०।११।८ मा िनवेदकह�का नाउमँा तामेल 
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भएको आय कर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) 
बमोिजमको सूचना उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी 
�रट िनवेदकह�को मागबमोिजम �रट जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल चैत १३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७२-CR-०१५७, कत��य �यान, ह�रशराम 
िव.क. (कामी) िव. नेपाल सरकार 

भिवत�यको वारदात कायम ह�नको लािग 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको ५ नं. बमोिजमको 
अव�थाको िव�मानता दिेखनपुछ�  । �यानस�ब�धीको 
५ नं. मा “�यान िलने इिवलाग वा मनसाय नभई कसैले 
आफूले गरकेो कत��यले मािनस मला�ज�तो नदिेखएको 
कुनै काम गदा�  �यसै�ारा केही भई मािनस मन� 
गएको भिवत�य ठहछ� ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । घरायसी कलहका कारण �ितवादीले 
च�कुज�तो धा�रलो हितयारले मतृकको संवेदनशील 
अङ्ग, छाती र पेटमा चार चारवटा ठाउमँा घातक 
�हार गरकेो र सोही �हार र चोटका िपरले मतृक 
निवन िव.क. को म�ृय ु भएको देिखएको अव�थामा 
उ� वारदातलाई �यानस�ब�धीको ५ नं. मा उ�लेख 
भएबमोिजम भिवत�यको वारदात मा�न िम�ने 
नदेिखने ।

तसथ� मािथ उि�लिखत आधार �माणबाट 
�ितवादी ह�रशराम िव.क. ले च�कु �हार गरकेो कारण 
िनजको छोराको म�ृय ु ह�न गएको देिखन आएकोले 
िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर भएको स�ु 
फैसला सदर गरकेो त�कालीन पनुरावेदन अदालत, 
िदपायलको िमित २०७१।१२।२३ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी ह�रशराम िव.क.लाई 

�यानस�ब�धीको १३(३) नं. अनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने गरी भएको फैसला सदर ह�ने ठहर ेतापिन 
�ितवादीले आ�नै छोरा मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवी केही देिखदँनै । िनजले पूव�योजनाका साथ 
मारकेो पिन देिखदँैन । �ितवादीले र�सी सेवन गररे 
घरमा आई घरिभ�बाट ओढ्ने ओछ् याउने कपडा 
िलएर घरनिजकै रहेको बा�ा खोरमा गई सिुतरहेको 
अव�थामा उ� राित १० बजे मतृक छोरा पिन र�सी 
सेवन गरेर घरमा आई घरिभ� रहेका भाडँाकँुडा, 
ल�ाकपडासमेत बािहर फाली हातमा फ�वा िलएर 
आ�नो बबुा सिुतरहेको बा�ा खोरमा गई आ�नो बबुा 
यी �ितवादीसगँ झगडा गरकेो भ�ने मतृकको आमा 
तथा �ीमतीको बकप�बाट समेत देिखन आएकोले 
�ितवादीलाई उ�ेिजत पान� काय�मा �वयम् मतृकको 
पिन भूिमका रहेको देिखयो । यी त�यह�बाट र�सीको 
नसामा रहेका बाबछुोराबीच पर�परमा भनाभन तथा 
हात हालाहाल ह�दँा उ� वारदात घटेको देिखएको 
तथा �ितवादीले स�पूण� घटनालाई नलकुाई कसरु 
�वीकार गरी अनसु�धान तथा �याियक �ि�यामा 
समेत सहयोग प�ुयाएको अव�थालाई समेत �ि�गत 
गदा� सजायको हकमा िनजलाई सव��वसिहत ज�मकैद 
गदा� अिल चक� नै पन� दिेखएकोले र सजायको हकमा 
१५(प��) वष� कैद गदा� �यायको मकसद पिन पूरा ह�ने 
देिखदँा �ितवादी ह�रशराम िव.क.लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १८८ नं. बमोिजम कैद वष� 
१५(प��) ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल 
क��यटुरः हक� माया राई  
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७३-CR-०२२९, कत��य �यान, कालु 
िसंह नायक (नेगी) िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी काल ु िसंह नायक (नेगी) ले 
आमालाई मान� पूव�मनसाय नराखेको भए पिन 
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ज�गास�ब�धी िववाद ह�दँा त�काल उठेको �रस था�न 
नसक� आवेशमा आई आमाले �योग गन� गरकेो 
काठको ल�ीले िनजको आमामािथ �हार गरकेो कारण 
सोही चोटपीडाबाट िनजको म�ृय ु ह�न गएको त�य 
�थािपत ह�न आयो । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१४ नं. मा “�यान माना�को मनसाय रहेनछ �यान 
िलनस�मको इिव पिन रहेनछ लकु� चोरीको हानेको 
पिन रहेनछ । उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस 
था�न नसक� जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष 
खवुाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढंुगा, लात, म�ुका 
इ�यादीले हा�दा सोही चोटपीरले ऐनको �यादिभ� 
�यान मरमेा १०(दश) वष� कैद गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । �ितवादीको कसरु उ� 
कानूनमा उि�लिखत �यव�थाअ�तग�तको रहे भएको 
देिखन आएकोले सोहीअनसुार कसरुदार कायम गरी 
सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब 
नै देिखने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २७ मा 
�ितवादीले सजायमा कमी वा छुट ह�ने वा सजायबाट 
�रहाई पाउने कुराको िजिकर िलएमा सो कुराको �माण 
प�ुयाउने भार िनजको ह�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीको काय�बाट मतृकको म�ृय ु
भएको होइन भ�ने व�तिुन� आधार �माणबाट पिु� 
गन� नसकेको अव�थामा कसरुबाट पूण��पमा सफाइ 
पाउनपुन� भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उपयु��बमोिजम िववेिचत आधार 
कारणबाट �ितवादी कालिुसंह नायक (नेगी) लाई 
�यानस�ब�धीको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहर भएको स�ु फैसला सदर गरकेो 
त�कालीन पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित 
२०७३।१।२९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६८-CR-१३४७, कत��य �यान, 
स�तमाया शेपा� िव. नेपाल सरकार 

मतृकक� िददी जनुमुायाले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� कागज गदा� भाइले स�तमायाका 
छोराको सीम काड� चोरकेो भनी स�तमायाले ला�ीले 
३/४ पटक िपटेको भनी पोल गरकेो र सो पोललाई 
समथ�न गरी अदालतसम� बकप� ग�रिदएको 
पाइयो । म�ृयकुो कारण Hanging associated with 
blunt force injury to the head भ�ने Autopsy 
Report बाट ख�ुन आएको र सो �रपोट�लाई समथ�न 
गद� पो�माट�म गन� िवशेष� डा. जेनस आचाय�ले 
स�तोष ग�ुङको म�ृयकुो कारण टाउकोमा चोट 
लागेप�ात् झिु�डएर म�ृय ुभएको भनी अदालतसम� 
उपि�थत भई बकप� ग�रिदएको पाइ�छ । ब�चालाई 
कुटिपट नगरकेो र िनजले आफँै झिु�डई म�ृय ुभएको 
भनी पनुरावेदक �ितवादीले अदालतसम� इ�कारी 
बयान गर ेपिन मतृकको टाउकोमा के कसरी चोट पन� 
गयो भ�ने कुरा खलुाउन सकेको पाइदँैन । पनुरावेदक 
�ितवादीले मतृकलाई कुटिपट गरकेो दे�ने जनुमुायाले 
कुटिपट गरकेो कुरा नभ�न ु भनी �ितवादीले भनेको 
भनी अदालतमा बकप� गरकेो अव�थासमेतका त�य 
�माणबाट स�तोष ग�ुङको म�ृय ु आफँै पासो लगाई 
भएको नभई पनुरावेदक �ितवादी स�तमाया शेपा�ले 
कुटिपट गरपे�ात झ�ुड्याई ह�या गरकेो भ�ने नै देिखन 
आउने । 

पनुरावेदक �ितवादीले ब�चालाई ला�ाले 
हा�दा टाउकोमा चोट लागेपिछ सोबाट ब�न घाइते 
बालकलाई ट्वाइलेटमा लगी टाइको पासो लगाइिदएको 
कारण म�ृय ुह�न पगेुकाले मतृकको घाटँीमा नागवेली U 
आकारको पासोको डाम देिखन ुमा�ले आ�मह�या नै 
हो भ�न िम�दनै । टाउकामा गिहरो चोट लागेको एउटा 
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१३ वष�को नाबालकले उठी ट्वाइलेटमा पसी आफँै 
पासो लगाई आ�मह�या गर ेहोलान् भनी अनमुान गनु�  
सव�था अ�यायपूण� ह�न जाने ।

एउटा ब�चालाई ग�ती गन�बाट रो�ने र 
स�झाउने दािय�व अिभभावक�व िनवा�ह गन� संर�क 
वा अिभभावकले गन� स�ने नै ह��छ । तर स�झाउने 
बझुाउने नाउमँा कुटिपट गरी बेहोस बनाई त�प�ात 
घाटँीमा पासो लगाई झ�ुड्याउनेस�मको काय� 
संर�क�व �दान गन� �यि�बाट ह�न ु अमानिुसक र 
अमानवीय काय�को कोटीमा पछ�  ।  बालकको टाउकोमा 
गिहरो चोट लागेप�ात् झिु�डएर म�ृय ुह�न ु नै म�ृयकुो 
ज�रया रहेको अव�थामा पनुरावेदकको ब�चालाई मानु�  
पना�को मनसाय आफँै पिु� भएकाले पूव��रसइवी िथयो 
िथएन भनी हे�ररहन ु पन� नदेिखदँा पनुरावेदकलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य एवम् �माणको 
आधारमा पनुरावेदक �ितवादी स�तमाया शेपा�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३ नं. को 
कसरुमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गन� गरी भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।६।३ को फैसलालाई सदर ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।९।२६ 
मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७१-CI-०२२८, िलखत बदर, 
िबसुराम महरा िव. िडलमाया डाँगी महरा 

अ.बं. २९ नं. ले ज�गा, घर रहेको ठाउ ँजा�ँन ु
पन� देिखएको अव�थामा �य�तो इलाकाको अड्डाबाट 
मा� म�ुा हेनु�पछ�  भनी �े�ािधकार िनधा�रण गरी गरकेो 
कानूनी �यव�थालाई जनुजनु इलाकामा घर ज�गा 
रहेको छ सोहीसोही इलाकामा अशं म�ुा गद� जानपुछ�  

भनी अथ� गन� िम�दैन । �य�तो घर ज�गा रहेको एउटा 
इलाकामा दायर भएको अशं म�ुाको रोहबाट जनुसकैु 
इलाकामा रहे भएको स�पि�स�ब�धमा हेरी बझुी अंश 
गनु�पन� । ��यथ� वादीले पनुरावेदक �ितवादीम�येका 
िबसरुाम महराउपर दाङ दउेखरुी िज�ला अदालतमा 
अंश म�ुा दायर गरी सो अशं म�ुामा दाङ दउेखरुी 
िज�ला अदालतबाट सनुवुाइ भई फैसलासमेत भएको 
र िलखत बदर म�ुा अंश म�ुासगँ स�बि�धत भएको 
अव�थामा जनु िज�लाले अंश म�ुामा �े�ािधकार 
�हण गरी फैसला गरकेो छ सोही िज�ला अदालतमा 
िलखत बदर म�ुा दायर गन� र हेन� स�ने नै देिखने ।

अंश म�ुाकै वादी िडलमाया डागँी महरा वादी 
र �ितवादीह� िबसरुाम महरासमेत भई ��ततु िलखत 
बदर म�ुा चलेको पाइयो । वादी िडलमाया डागँी महरा 
दाङ िज�लामा नै रहे बसेको भ�ने आधारमा अंश 
म�ुा �हण गरी सो म�ुामा �माण बझुी स�ु िज�ला 
अदालतले फैसलासमेत ग�रसकेको अव�थामा सोही 
अंशम�ुासगँ स�बि�धत उनै वादीले उनै �ितवादीउपर 
िदएको िलखत बदर म�ुामा मलुकु� ऐन, अ.बं. २९ नं. 
को �े�ािधकार नभएको भनी िफराद खारजे गन� गरी 
भएको स�ु दाङ दउेखरुी िज�ला अदालतको फैसला 
िमलेको रहेछ भनी अथ� गन� निम�ने ।

िववािदत िक.नं. को ज�गा �ितवादी िबसरुाम 
महरा िदने र खेमा महरा िलने भई िमित २०६८।५।५ 
मा र.नं. ४९७ को िलखत पा�रत गरी िलनिुदन ुगरकेो 
भ�नेमा िववाद देिखएन । पनुरावेदक �ितवादी िबसरुाम 
महरासमेतलाई �ितवादी बनाई ियनै ��यथ� वादीले 
िमित २०६८।४।२४ मा अंश म�ुा दायर गरी िमित 
२०६८।४।२६ मा पनुरावेदक �ितवादीका नाममा सो 
अंश म�ुाको �याद कानूनबमोिजम तामेल भइसकेपिछ 
��यथ� वादीलाई थाहा जानकारी नै निदई उि�लिखत 
िववािदत िक.नं. को ज�गा पनुरावेदक �ितवादीले खेमा 
महराका नाममा िमित २०६८।५।५ मा राजीनामा 
िलखतबाट िलनिुदन ु गरकेो देिखयो । अंश म�ुा परी 
िवचाराधीन रहेको अव�थामा ��यथ� वादीह�समेतको 
अंश हक ला�ने ज�गा नै पनुरावेदक �ितवादीले खेमा 
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महरालाई राजीनामा िलखत गरी िदएको काय�बाट 
��यथ� वादीह�को अशं हक मन� जाने देिखदँा ��यथ� 
वादीह�को अशं हक जित ३ ख�डको २ ख�ड िलखत 
बदर ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न नसिकने । 

अतः िववेिचत त�य एवम् कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा �े�ािधकारको आधारमा 
िफराद दाबी खारजे गन� गरी भएको स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतको िमित २०६९।९।२२ को 
फैसलालाई उ�टी गरी पनुरावेदक �ितवादी िबसरुाम 
महराले र.नं. ४९७ िमित २०६८।५।५ मा ग�रिदएको 
िलखतबाट वादीह�को अंश हकजित ३ ख�डको २ 
ख�ड िलखत बदर भई वादीह�का नाममा दता�समेत 
ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट िमित 
२०७१।१।१७ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित संवत् २०७४ साल माग� ४ गते रोज २ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-CI-०२२७, 
बकसप�को िलखत बदर, िबसुराम महरा 
िव. िडलमाया डाँगी महरा भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७१-CR-१०४६, कत��य �यान, 
च��कुमारी अया�ल िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले  पूव�योजना  र  तयारीका  साथ 
��ततु वारदात घिटत गराएको नदेिखए तापिन एउटा 
साधारण समझ र िमजासको मािनसले हिँसया ज�तो 
जोिखमी हितयारले जथाभावी �हार गदा�  मािनस मन� 
स�छ भ�ने कुरा सहजै ब�ुन सिकने िवषय हो । तसथ� 
�ितवादीले  मतृकउपर  धा�रलो  जोिखमी  हितयारले 
टाउको पछािडबाट संवेदनशील अङ्गमा �हार गरकेो 
काय�ले मनसाय त�वलाई समेत अ��य� �पमा �कट 
गरकेो मा�न ुपन� ।

अत: धा�रलो हितयार हिँसयाले घाटँीको 
पछािड संवेदनशील भागमा �हार गरी मतृकको  म�ृय ु
भएको  दिेखएको  ��ततु  वारदात  �यानस�ब�धी 
महलको  १४  नं.  ले  प�रभािषत  गरकेो  आवेश�े�रत 
ह�याअ�तग�त पन� देिखएन । १४ नं. आकिष�त ह�नको 
लािग जोिखमी हितयारको �योग नभई साधारण लाठा, 
ढुङ्गा, लात, म�ुकाले हानेको ह�न ु अिनवाय� ह��छ । 
��ततु म�ुामा हिँसयाज�तो जोिखमी हितयारको �योग 
भएको देिखएको छ ।  तसथ� �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. िवपरीतको कसरुमा 
सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७१।८।७ को फैसला मनािसब 
देिखने ।

वारदात घिटत ह�नमा मतृक �वयंको काय� 
पिन मह�वपूण� देिखएको छ । मतृकले नै �ितवादीलाई 
घरायसी कुरामा िनह� ँखोजी तलँाई माछु�  भनी भनेको 
ि�याबाट ��ततु वारदात घिटत ह�न गएको दिेखयो । 
�ितवादीले आरोिपत कसरुमा सािबत रही अनसु�धान 
र अदालतमा बयान गरी �याियक �ि�यामा सहयोग 
प�ुयाएको अव�था पिन रहेको ह�दँा अ.ब.ं १८८ नं. 
�योग गरी सजायमा कमी गन� उपय�ु देिख�छ । िमिसल 
सलं�न उि�लिखत कारण र अव�थाका साथै वारदात 
ह�दँाको प�रि�थितलाई �ि�गत गदा� �ितवादीलाई 
हदैस�मको सजाय गदा�  चक� पन� दिेखयो । तसथ� 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७०।८।७ 
मा �ितवादी च��कुमारी अया�ललाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम कसरुमा 
सजाय गन� गरकेो फैसला  िमलेको देिखदँा सदर ह�ने  
र  मलुकु� ऐन, अं ब १८८ नं बमोिजम �ितवादीलाई 
१६(सो�) वष� मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर ८ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७१-CR-०३४०, जबरज�ती 
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करणी, शोिभत ल�साल िव. नेपाल सरकार 
जबरज�ती करणीज�तो जघ�य अपराध 

�यसमा पिन जबरज�ती करणीबाट ��य� �पमा 
पीिडत १२ वष�क� बािलकाले िसलिसलाब� �पमा 
अ�य �यि�सगँ आफू पीिडत भएको भनी �य� गरकेो 
कुरालाई �य�ता �यि�ले अदालतमा आई गरकेो 
बकप�लाई िमिसल संल�न अ�य �माणबाट पिु�ट 
भइरहेको अव�थामा �य�ता �यि�ले गरकेो बकप� 
सनुी जा�ने �माणको �पमा निलई ��य� �माणको 
�पमा िलनपुन� । पीिडतको �वा��य परी�णबाट Mild 
redness in upper medical aspect of right 
thigh, mild abrassion and rednees in the 
libia minora of vagina भ�ने उ�लेख ह�नकुा साथै 
पीिडतको �वा��य परी�ण गन� डा. सलभ सापकोटाले 
अदालतमा बकप� गदा� पीिडतको दािहनेप��को 
ित�ाको मािथ�लो र िभ�ी साइडमा ह�का रातोपन 
रहेको, क�याजालीमा दखल प�ुने गरी िनलडाम रहेको 
र पीिडत भएको मािनएको अव�था असामा�य िथयो 
भनी बकप� गरकेो देिखदँा �ितवादीले आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही गरकेो बयान र पनुरावेदन िजिकर 
समिथ�त ह�न नसक� १२ वष�क� शरीरको एकपाटो 
नच�ने बािलकालाई यी �ितवादी सोिभत ल�सालले 
जबरज�ती करणी गरकेो पिु� ह�न आउने । 

सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बािलकाको 
म�जरुी िलई वा निलई करणी गरमेा जबरज�ती करणी 
गरकेो मािनने र य�ती किललो उमेरक� बािलकाउपर 
करणी गन� उ�े�यले म�जरु िलएर ै भएपिन म�जरुी 
िलएको नमािनने र �य�ती बािलकाको मि�त�क 
पूण��पमा िवकिसत भइनसकेको ह�नाले नाबािलकाले 
�वत���पमा �य�तो काय�को �कृित र प�रणामसमेत 
महससु गरी म�जरुी वा सहमित जनाउन नस�ने 
ह�दँा बािलकालाई िवशेष संर�णको �यव�था गरी 
पीिडतको उमेरको आधारमा पीडकलाई िभ�निभ�न 
सजायको �यव�था गरकेो पाइ�छ । ��ततु म�ुामा 
पीिडत बािलका १२ वष�क� र अपाङ्गसमेत ह�दँा 
�ितवादीलाई सजाय गन� स�दभ�मा �ितवादीउपर 

कसरुको गा�भीय�को आधारमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(२) नं. र सोही महलको ३क. 
नं. आकिष�त ह�ने । पीिडत बािलका शरीरको एकपाटो 
नच�ने अपाङ्ग भएको देिखएको र चकलेटको �लोभन 
देखाई कोठािभ� लगी जबरज�ती करणी गरकेो 
ह�दँा पनुरावेदक �ितवादी सोिभत ल�साललाई उ� 
महलको ३(२) नं. बमोिजम ८ वष� र ३क. नं. बमोिजम 
थप ५(पाचँ) वष� थप कैदसमेत १३ वष� कैदको सजाय 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला 
मनािसब नै देिखने ।

तसथ� उपयु�� त�य, कानूनी �यव�था र 
िववेिचत आधार �माणबाट पनुरावेदक �ितवादी 
सोिभत ल�साललाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
१ नं. िवपरीत कसरुमा सोही महलको ३(२) नं. 
बमोिजम ८(आठ) वष� कैद र ३क. नं. बमोिजम थप 
५(पाचँ) वष� गरी ज�मा १३(ते�) वष� कैदको सजाय 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७१।१।१६ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल काि�क ३ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७१-CR-१६६६, घसु �रसवत 
िलई ��ाचार गरकेो, कृ�ण�साद पने� िव. नेपाल 
सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीले रकम नमागेको र 
िनजसगँ बाग�िनङसमेत नभएको ह�दँा �ितवादीलाई 
सजाय ह�नपुन� होइन भनी उजरुकता�ले बकप� गरकेो 
पाइ�छ । जसको टेवलको घरा�बाट रकम बरामद 
भएको हो �यो �यि�लाई उजरुकता�ले पोल गरकेो र 
अिभयोजन प�ले �ितवादी कायम गन� सकेकोसमेत 
देिखदँनै । मालपोत अिधकृतको कोठाको घरा�बाट 
बरामद भएको रकम यी पनुरावेदक �ितवादीले घसु 
िलएकै रकम हो भनी पिु� गन� ठोस �माण अिभयोजन 
प�ले गजुान� सकेकोसमेत नपाइने । 
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उजरुकता�सगैँ गएको अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको टोलीले एउटा कोठाको घरा�बाट 
रकम बरामद गरी अक� कोठामा रहेका पनुरावेदक 
�ितवादीलाई प�ाउ गरी खानतलासी िलएको 
भ�ने खानतलासी मचु�ुकासमेतबाट ख�ुन आएको 
र सो रकम िलनिुदन ु गरकैे अव�थामा पनुरावेदक 
�ितवादी प�ाउमा परकेो भ�नेसमेत ख�ुन सकेको 
पाइदँैन । य�तो अव�थामा अनमुानको आधारमा मा� 
घसु �रसवत िलई ��ाचार गरकेो भनी �या�या गनु�  
फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने ह�दँा 
पनुरावेदक �ितवादीले घसु �रसवत िलएको नदिेखने । 

घसु �रसवत िलएकोमा �ितवादीले 
अदालतमा पूण� इ�कारी बयान िदएको पाइ�छ । 
उजरुकता�ले अदालतमा बकप� गदा� रकम मा�ने �यि� 
रमेशकुमार भ�राई भएका ह�दँा पनुरावेदक �ितवादीलाई 
सजाय ह�नपुन� होइन भनी लेखाएका, बरामदी रकम 
पनुरावेदक �ितवादीको सगँसाथबाट बरामद ह�न 
नसक� मालपोत अिधकृतको टेवलुको घरा�बाट 
बरामद भएको, पनुरावेदक �ितवादीलाई प�ाउ गदा� 
िनजको आ�नै काय�क� हालसािबक फाटँबाट प�ाउ 
ग�रएको, उजरुकता�को फाइल पनुरावेदक �ितवादीसगँ 
नभई रमेशकुमार भ�राईसगैँ रहेको अव�थामा 
पनुरावेदक �ितवादीलाई उजरुकता�को अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानकै आधारमा मा� दोषी ठहर 
गन� िम�ने नदिेखने । 

अतः उि�लिखत त�य एवम् �माणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी कृ�ण�साद पने�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
३(१)(क) बमोिजम १ (एक) मिहना कैद र ऐ. दफा 
३(१) बमोिजम �.१०,०००।- (दश हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरी िवशेष अदालतबाट िमित 
२०७१।११।२९ मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ� फैसला उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादीले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
उपरिज��ार: इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७४ साल पसु १७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०६३ सालको स.फौ.नं.३८२६, 
गैरकानूनी �पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो, 
सर�वती ढंुगानासमेत िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी केदारनाथ ढंुगाना सरकारी 
सेवाको अिधकांश सेवा अविधमा राज�व �शासन 
खासगरी भ�सार िवभाग र भ�सार काया�लयह�मा 
रहेको देिख�छ । नोकरी अविधमा िनजले ख�रद 
गरकेा ज�गाह� र बनाएका घरह�लाई सो 
समयमा काया�लयह�सगँ आब� गरी हेदा�  कुल 
�.१,५८,६७,१२१।९५ बराबरको स�पि� रहेकोमा 
सोम�ये �.१,३१,५३,०२१।७५ को स�पि�को �ोत 
नखलेुको र ज�मा �.२७,१४,१००।२० बराबरको 
स�पि�को �ोत नखलेुको देिखएकोमा केदारनाथ 
ढंुगानाको पा�र�िमक �.५,३०,६३२।– म�येबाट 
�.११,०९०।२० लाई िनजको तलब ज�मा ह�ने 
ब�क खाता (नेपाल ब�क िलिमटेड, वीरग�ज) को �ोत 
खलेुको आय मानेर क�ा गरी सोबाट बाकँ� ह�न आउने 
�.५,१९,५४१।८० लाई िवश�ु मानवीय आधारमा 
�ोत नखलेुको कुल �.१,३१,५३,०२१।७५ बाट 
घटाई खदु ह�न आउने �.१,२६,३३,४७९।९५ लाई 
�ोत नखलेुको गैरकानूनी स�पि�को �पमा दाबी 
िलएको पाइने ।

कानूनमा हद�यादस�ब�धी गरकेो �यव�था 
सामा�यत: सजायको अि�तमतास�ब�धी िस�ा�तसगँ 
स�बि�धत िवषय हो । यसको अथ� कानूनको 
उ�लङ्घनमा सलं�न �यि�ले पाउनपुन� सजायको 
अि�तमता होइन । कानूनको अ�प�ता र बहृ�र 
�यव�थालाई समयानकूुल बनाउन नै कानूनमा समय 
सापे� सधुार र सशंोधनको �यव�था रहेको ह��छ । 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ मा रहे भएका य�तै 
कमीकमजोरीह�लाई हटाउन नै ��ाचार िनवारण 
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ऐन, २०५९ जारी ग�रएको िवधाियक� मनसायलाई 
अनदेखा गन� िम�दैन । पिछ�लो ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ ले गैरकानूनी स�पि� आज�नलाई कसरु 
कायम गरी �य�तो िव�मान स�पि�मा सािबक ऐनले 
कसरु कायम नगरकेो भनी �य�तो स�पि�को �ोत नै 
खोजी गन� पाइदैँन भ�ने अथ� गन� निम�ने ।

�ितवादी केदारनाथ ढंुगानासमेतले पैतकृ 
स�पि� िनज अच�ना घोषलाई बकसप�बाटै हक 
ह�ता�तरण गन� िदए होलान् भनी मा�दा पिन सोही 
ज�गा पनु: आफँैले कुन हैिसयत र अव�थाबाट �ा� 
गरकेा ह�न् भ�ने नखलुाई िलखतमा बकसप�बाट 
�ा� गरकेो हो भ�दैमा िव�ास गन� सिकने अव�था 
देिखदँैन । पैतकृ स�पि� हक ह�ता�तरण भइसकेपिछ 
िपतकृो नाममा पनु: आफँैले सरुि�त गन� चाहनाबार े
अनमुान लगाउन सके पिन सो स�पि� िबना मू�य, 
िबनाकारण �ा� भयो भ�ने कुरालाई �वीकार गन� 
सिकने अव�था भने नदेिखने ।

यस ि�थितमा मािथका �करणह�मा 
िववेिचत आधार र कारणह�बाट जाचँ अविधमा 
�ितवादी केदारनाथ ढंुगानाले आज�न गरकेो चल 
अचल स�पि�को िनमा�ण लागत एवम् ख�रद 
मू�य र ब�क मौ�दात िववरणका आधारमा 
�.६५,४७,२६०।३५ का चल अचल स�पि� 
आज�न गरकेो र �.३८,३५,६१८।२५ को चल अचल 
स�पि�को �ोत पिु� नभएको भनी �ोत खलेुको र 
नखलेुको स�पि� अलग छु�याई एकम�ु �पमा िहसाब 
गरी एकम�ु िबगोम�ये केही िह�सालाई �ोत खलेुको 
र केही स�पि� भाग िह�सा मा� �ोत ख�ुन नसकेको 
ठह�याई जफत गन� गरी भएको स�ु िवशेष अदालतको 
फैसला मनािसब नै देिखने । 

तसथ�, �ितवादी केदारनाथ ढंुगानाको 
नाउकँो ने.बै.िल. वीरग�जको बचत खाता नं. 
२४९५।०२ को �.११,०९०।२०, �ितवादी 
केदारनाथ ढंुगाना, िविनता ढंुगाना र अिनता ढंुगाना 
(पौडेल) को नाउकँो ने.रा.ब�.बाट िन�कािशत 
�मशः �. ४,००,०००।–, �. ४,००,०००।– र 

�.४,००,०००।– का बचतप�ह� �ितवादी अ�ण 
ढंुगानाको नाउकँो नेपाल इ�डि��यल ए�ड कमिस�यल 
ब�क िल. को �.४,०००।– को ४० िक�ा सेयर 
�ितवादी केदारनाथ ढंुगानाको नाउकँो लिलतपरु 
५(छ) ि�थत घर, गोठ, �टोर कोठा, पालेघर र पािक� ङ 
सेडसमेतको ज�मा लागत मू�य �.१८,६४,१६२।– 
म�ये �.११,२७,१९३।३० स�मको भाग िह�सा 
तथा सो घरमा रहेको मू�य �.१,७६,४५८।५० 
को आ�त�रक सजावट तथा फिन�चर र मू�य 
�.१,९२,९००।– का िव�तुीय सामानह�समेत ज�मा 
�.२७,११,६४२।– को �ोत पिु� भएको चल अचल 
स�पि�बाहेक �ोत पिु� नभएको �ितवादी केदारनाथ 
ढंुगानाको नाउकँो िहमालयन ब�क, भरतपरुको 
खाता नं. ०१११३० जे को �.१,७८,३४६।२१, 
िनजकै नाउकँो नेपाल बंगलादशे ब�क पतुलीसडकको 
खाता नं.०६९३०१एस को �.२,४३,५७६।७८, 
�ितवादी सर�वती ढंुगानाको नाउकँो नेपाल बंगलादेश 
ब�क, पतुलीसडकको खाता नं.०८९९८१एस को 
�.१,११,०६५।५२, �ितवादी िविनता ढंुगानाको 
नाउकँो नेपाल ब�क िलिमटेड पाटन  औ�ोिगक �े�को 
खाता नं.०४३८५५० को �.२,७५,७७१।४३ समेत 
ज�मा �.१०,९४,१३५।३३ �ितवादी केदारनाथ 
ढंुगानाका नाउकँो नेपाल आ.िव. िव� क�पनी, 
एभर�े ब�क िल., नेपाल इ�डि��यल ए�ड कमिस�यल 
ब�क िल. तारागाउ ँहोटलको तथा �ितवादी सर�वती 
ढंुगानाको नाउकँो िस�ाथ� एपोलो हि�पटलको ज�मा 
�.१,२८,३९०।– को सेयर िक�ाह�, �ितवादी 
सर�वती ढंुगानाको नाउकँो लिलतपरु नगरपािलका 
वडा नं. ५(च) ि�थत िक.नं. २०४ को ज�गा, िनजैका 
नाउकँो भरतपरु नगरपािलका वडा नं. ६(ङ) ि�थत 
िक.नं. २०८ को ज�गा र घर तथा �ितवादी केदारनाथ 
ढंुगानाको नाउकँो लिलतपरु नगरपािलका वडा नं. 
५(छ) ि�थत िक.नं. १२१ र १२२ मा बनेको लागत 
मू�य �.१८,६४,१६२।- को घर, गोठ, �टोर कोठा, 
पालेघर र पािक� ङ सेडम�ये �.७,३६,९६८।७० 
स�मको भाग िह�सासिहतको चल अचल स�पि� र 
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सोबाट बढेबढाएको स�पि�समेत ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा २०(२) तथा दफा ४७ बमोिजम 
जफत ह�ने र �ितवादी केदारनाथ ढंुगानाको म�ृय ु
भइसकेको देिखदँा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको 
३ नं. बमोिजम केही सजाय गनु�  नपन� भनी स�ु िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट िमित २०६२।०७।२७ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��केशरी पोखरले
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल जेठ २२ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CI-००६८, अंशब�डा िलखत 
बदर, सुर�े�कुमार चौधरी िव. हेम�तकुमार चौधरीसमेत
 अंश नामसारी म�ुाको तायदाती फाटँवारीमा 
पेस भएको ज�गा यी �ितवादीह�बीच एकआपसमा 
ब�डा गदा� वादीह�को पिन उपि�थित अिनवाय� 
ह�नपुन�मा यी वादीह�लाई थाहा जानकारी नै 
निदई ब�डा पा�रत भएको देिखयो । यी वादीह� म 
सरु�े�कुमार चौधरीको अशं खाने हकदार एवम् आि�त 
प�रवार भई िनजह�को अंश म �ितवादी सरु�े�कुमार 
चौधरीको िज�मा रहेको अव�थामा सो िलखतबाट यी 
वादीह�को अशं हकमा कुनै असर परकेो छैन भनी 
�ितवादी सरु�े�कुमार चौधरीको पनुरावेदन िजिकर 
भए तापिन पा�रत ब�डाप�मा यी वादीह�को आ�नो 
सहमित, उपि�थत एवम् म�जरुी रहे भएको नदिेखदँा 
स�ु फैसलाबाट यी वादीलाई �ा� ह�न आएको अंशको 
नैसिग�क हकलाई उ� पा�रत अशंब�डाको िलखतले 
�भाव पान� नै देिखन आउने ।
 वादीह� पनुरावेदक �ितवादी सरु�े�कुमार 
चौधरीको अंशबाट अंश पाउने प�नी एवम् छोरा 
नाताका मािनस भएको दिेखदँा मूल अंिशयारबीच 
भएको ब�डाप�को िलखत ��ततु म�ुाको रोहमा सबै 
बदर गनु�  �यायसङ्गत ह�दँैन । यसअिघ चलेको संवत् 
२०६० सालको दे.नं. १०८७ को अंश नामसारी 
म�ुामा नाथु�साद चौधरी र वीर�े�कुमार चौधरी मूल 

३ अिंशयारा रहेका ह�दँा ३ भागको १ भाग सरु�े�कुमार 
चौधरीको अशंबाट पनु: ५ भाग लगाई सोबाट ३ भाग 
अंश वादीले छु�्याई िलन पाउने ठहरकेो देिखदँा 
�ितवादीह�को अंश भागमा पन� ज�गाको हदस�मको 
िलखतले मा� कानूनी मा�यता नपाउने ह�दँा स�पूण� 
अंशब�डाको िलखतलाई नै बदर ह�ने ठहर भएको स�ु 
नवलपरासी िज�ला अदालतको फैसला निमलेकोले 
सो हदस�म केही उ�टी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको फैसला अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखन नआउने ।
 अत: िववेिचत आधार एवम् कारणह�बाट 
स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।७।२७ को फैसलासमेत भएको अंश नामसारी 
म�ुामा स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६३।२।१५ मा भएको फैसला पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट िमित २०६४।२।१४ मा भएको फैसला र 
सव��च अदालतबाट िमित २०६५।११।२३ मा भएको 
फैसलाबमोिजम उ� अंश नामसारी म�ुामा वादीले अंश 
पाउने ठह�रएको स�पि�समेत समावेश गरी अंशब�डा 
लगाई मालपोत काया�लय, नवलपरासीबाट िमित 
२०६३।४।२५ मा र.नं. ७०८ बाट �ितवादीह�ले 
आपसमा पा�रत गराई िलएको ब�डाप�को िलखतम�ये 
��ततु म�ुाका वादीको अंश भागमा पन� ठहर भएको 
भाग िह�साको स�पि�को हदस�मको पा�रत िलखत 
र सो नाताले भएको नामसारीसमेतका कामकारबाही 
बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०६९।५।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल जेठ ८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-०९००, कत��य �यान, 
सोमवीर राई िव. नेपाल सरकार
 �ितवादी सोमवीर राईले अदालतमा उपि�थत 
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भई बयान गदा� वारदात�थलमा उपि�थत भएको कुरा 
�वीकार गर ेपिन आफूले मतृकलाई समातेकोमा भने 
इ�कार रही बयान गरकेा छन् । अनसु�धानको �ममा 
घटना िववरण कागज गन� ��य�दश� िशव�सादले 
वारदातलाई समथ�न गद� सोमवीरको मतृकसगँ 
वादिववाद भएको भनी लेखाएका छन् । जाहेरवाला 
िदनेश राईले जाहेरी बेहोरालाई समथ�न गद� सोमवीरले 
मतृकलाई समातेको िथयो भनी अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गरकेा रहेछन् । बिुझएका मािनस ल�मण 
राई व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस भवुन िसहं राईले 
आ�नो अनसु�धानको �ममा गरकेो कागज बेहोरालाई 
समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो देिख�छ । �ितवादी 
सोमवीर राईले आ�नो िनद�िषता �मािणत गन� आ�नो 
सा�ीको �पमा च��कुमार राईलाई अदालतमा पेस 
गर ेपिन िनजको बकप� बेहोरा र �ितवादी सोमवीरको 
बयान बेहोरा एकआपसमा बािझएकोले िनजको 
सा�ीको बकप�लाई �माणको �पमा �हण गन� िम�ने 
नदेिखने ।
 �ितवादी �वयम् को तथा ��य�दश�ह�को 
भनाईबाट िनज �ितवादी सोमवीर राई वारदात�थलमा 
उपि�थत भई मतृकलाई समातेको अव�थामा अक� 
�ितवादी राजकुमार भ�ने उमेश राईले फलामको छुरी 
मनकुमार राईको पेटमा रोपी भागेकोमा घटना�थलमा 
नै मनकुमार राईको म�ृय ुभएको त�य पिु� ह�न आएको 
देिखयो । ��ततु वारदातमा �ितवादी सोमवीर राईले 
मतृकलाई समाती �यान मान� संयोग पा�रिदएको त�य 
��य� �माणबाट पिु� ह�न आएको दिेखएकोले िनजको 
सो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) 
नं. अनसुारको कसरु भएको देिखयो । यी �ितवादी 
िनद�ष रहेका छन् भनी िनजको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।
 तसथ� िववेिचत आधार कारण एवम् �माणबाट 
�ितवादी सोमवीर राईले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले िनज �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(४) बमोिजम 

ज�मकैद ह�ने ठह�याएको इलाम िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०७१।९।१४ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
इित संवत् २०७३ साल पसु २७ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-००५९, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, मीना बयलकोटी 
(प�रयार) िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी परकेो, 
पीिडतले गरकेो बयान र बकप�मा समेत 
जाहेरवालीलाई भारतको कोलक�ाि�थत वे�यालयमा 
िब�� गरकेो र उ� वे�यालयबाट भारतीय �हरी�ारा 
उ�ार गरी जाहेरवालीसमेत नेपाली महावािण�य 
दूतावास कोलक�ा भारतबाट माइती नेपालको 
काया�लय, गौशालास�म आउन सफल भएक� भ�ने 
बेहोरा लेखाई िजिकर िलएको अव�थामा जाहेरवालीले 
�ितवादीउपर आफूलाई िब�� गरकेो भनी पोल गनु�पन� 
कुनै औिच�यपूण� कारण नदेिखदँा पीिडतको भनाईलाई 
अ�यथा मा�न सिकने अव�था नरहेको र �ितवादीलाई 
लागेको कसरु ख�डन गन� भार �ितवादीमा रहेकोमा 
�ितवादीले सा�ी बकाई आ�नो इ�कारी पिु� गन� 
सकेकोसमेत नदेिखने ।

अत: �ितवादी मीना बयलकोटीले मानव 
बेचिबखन तथा  ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१) (क) अ�तग�त कैद वष� २० (बीस), 
ज�रवाना �.२,००,०००।– (दईु लाख) र �ितपूित� 
�.१,००,००० (एक लाख) भराई िदने गरी भएको 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।०२।१७ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िहरामाया अवाल 
इित संवत् २०७४ साल जेठ २४ गते रोज ४ शभुम् ।
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इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे,  ०६६-CI-०१९६, अंश चलन, 
ल�मीदवेी िसंह �े� िव. राम मान�धरसमेत 
 वादीका पित कण�लाल �े�को २०३८।२।१४ 
मा म�ृय ु भएप�ात् िनज कण�लाल �े�को हक खाने 
हकदार आफू मा� हो भनी ियनै वादीले िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�मा िनवेदन िदई उ� काया�लयबाट 
िमित २०५२।२।१ मा नाता �माणप� िलएको 
देिख�छ । िनज कण�लाल �े� नाउमँा त�काल कायम 
रहेको काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. २४ को िक.नं. ६८१ को घर ज�गामा आफू मा� 
हकदार रहेको भनी ियनै पनुरावेदक वादीले त�कालीन 
मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट िमित २०५२।७।१० 
मा उ� घर ज�गा आ�नो नाममा नामसारी गराई िलई 
सोही घरज�गा िमित २०५२।७।२९ मा आ�ना दईु 
जना छोरीह� शारदा �े� र ल�मीदवेी िसहं �े�लाई 
हालैदिेखको बकसप� िलखत पा�रत गरी िदएको 
त�यमा समेत कुनै िववाद रहेको नदेिखने । 

वादी र �ितवादीह�का पैतकृ �ोतका 
म�ुय �यि� नै िनजह�का पित िपता िनज कण�लाल 
�े� रहेको अव�थामा िनजको म�ृयपु�ात् िनजको 
नाउमँा कायम रहेको सो पैतकृ स�पि�मा आफू एक 
मा� हकदार ह� ँ भनी वादीले िनज पितको शेषपिछ 
सो पैतकृ घर ज�गा आ�नो नाउमँा नामसारी गराई 
िलई सोही घरज�गा आ�नो छोरीह�लाई िमित 
२०५२।७।२९मा हक ह�ता�तरण गरी िनवा�ध �पमा 
भोग गरी आइरहेकोमा िमित २०५७।१०।०५मा आएर 
�ितवादीह�सगँ अशंहक िलन बाकँ� छ भनी िफराद 
दायर गन� यी वादीले �ितवादीह�को िज�मामा रहेको 
यो यो स�पि�मा आ�नो पैतकृ हक यस कारणले 
िनिहत रहेको छ भनी कुनै �प� िजिकर िलन र सोको 
प�्ुयाइ ँगन� सकेको नपाइने ।

��यथ� �ितवादीह�का बीचमा िमित 
२०४९।४।३२ मा भएको ब�डाप� िलखतमा 
उि�लिखत स�पि�बाहेक �ितवादीह� िज�मामा 
पैतकृ स�पि� वा अ�य कुनै अ� स�पि� रहे भएको 
भनी वादीले देखाउन सकेकोसमेत नदेिखएको र 
वादी �वयम् ले पैतकृ स�पि�मा एकलौटी �पमा 
नामसारी गराई िनवा�ध �पमा उपभोग गरी हक 
ह�ता�तरणसमेतका �यवहार गरी आएको अव�थामा 
िनजह�ले आआ�नो खित उपती आआ�नै तवरले 
छु�ाछु�ै �पमा खाई बेहोद� आइरहेको दिेखन आएकोले 
यी पनुरावेदक वादी तथा ��यथ� �ितवादीह�का बीच 
िविधवत् �पमा अंशब�डाको िलखत नह�दँमैा िनजलाई 
एकासगोलका अंिशयार रहेको भनी मा�न िम�ने 
अव�था देिखन नआउने ।

पनुरावेदक वादी तथा ��यथ� �ितवादीह�का 
बीचमा िविधवत् अशंब�डा ह�न नसकेको भए पिन 
�यवहार �माणबाट वादीले पैतकृ स�पि�मा आफूखसु 
उपभोग हक ह�ता�तरणसमेत गरी आआ�नो �यवहार 
आआफँै गरी बसी आएको देिखएकोले यी वादी र 
�ितवादीह� एकासगोलका अिंशयार नदेिखएको 
ह�दँा वादी दाबी प�ुन नस�ने भनी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६४।०७।१३ 
मा भएको फैसला मनािसब रहेको देिखएकोले उ� 
फैसला उ�टी ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� यी पनुरावेदक वादी तथा ��यथ� 
�ितवादीह�का बीचमा िविधवत् �पमा अंशब�डाको 
िलखत भए गरकेो नदेिखए तापिन पैतकृ स�पि�मा 
वादीले अ�य हकदार नरहेको भनी एकलौटी �पमा 
आ�नो नाममा नामसारी गराई िलई िनवा�ध �पमा 
उपभोग एवम् हक ह�ता�तरणसमेत गरी आफूखसु 
�यवहार गरी आएकोले वादीको िफराद दाबी प�ुन 
नस�ने भनी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६३।४।१८।५ मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६४।७।१३मा 
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भएको फैसला मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-०१४८, िव�फोटक 
पदाथ�, नेपाल सरकार िव. स�तोषकुमार ब�नेत 

��ततु म�ुा २०६६।५।३१ मा दायर 
भएको म�ुाको परुक अिभयोगको �पमा दायर भएको 
देिख�छ । उ� म�ुाको �ितवादी राम�साद मैनालीले 
आ�नो अदालतसम�को बयानमा यी �ितवादी 
स�तोषकुमार ब�नेतको अिभयोगमा संल�नता रहेको 
भनी पोल गरकेो अव�था पिन देिखदैँन । माओवादी 
के��ीय काया�लयमा भएको बम िव�फोटमा एक थान 
िडटोनेटर मेघबहादरु ख�ीको साथबाट बरामद भएको 
भिनए पिन वादी नेपाल सरकारले बरामदी मचु�ुका 
�यि� र �ितवेदकह�लाई अदालतसम� उपि�थत 
गराई बकप� गराएको पिन दिेखदैँन । यी �ितवादी 
स�तोषकुमार ब�नेतको साथबाट कुनै दशी िचजव�त ु
बरामद भएको पिन नदिेखने । 

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
�ितवादी स�तोष कुमार ब�नेतले अदालतमा कसरुमा 
पूण� इ�कार रही बयान गरकेा, िनजको साथबाट कुनै 
दशीज�य िचजव�त ु बरामद भएको पिन नदिेखएको 
बरामदी मचु�ुकाका मािनसह� र �ितवेदकह�ले 
अदालतसम� उपि�थत भई बकप�समेत नगरकेो 
अव�थासमेतका िमिसल सलं�न कागज �माणह�बाट 
�ितवादीउपरको कसरु ठोस खि�बर �माणबाट पिु� 
ह�न नसकेकोले यस अदालतबाट िमित २०७०।३।३१ 
मा भएको िन�सा �दान गन� आदशेसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।१२।२३ मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।८।२० 

को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
इित संवत् २०७४ साल असार १४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा. 
�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-०२२२, 
जबरज�ती करणी उ�ोग, नेपाल सरकार िव. दीपक 
िसंह ठकु�ला 

पीिडतक� आमाले लो�ने नाताका यी 
�ितवादीले र�सी खाई घरमा आएर हो-ह�ला गन� गरकेो, 
केटाकेटीलाई गाली गलौज गरकेो, राित खानासमेत 
नखवुाएको कारणबाट आवेशमा आई तह लगाउन भनी 
जाहेरी िदएको हो भनी अदालतसम� बकप� गरकेो 
देिखयो । यी �ितवादीले पीिडत प�रवित�त नाम धनगढी 
‘A4’ लाई जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरु 
गरकेो त�य िनजले बकप� गदा� िकटान गन� सकेको 
पाइएन । पीिडत भिनएक� बािलका तथा 
�ितवादीसमेतको �वा��य परी�ण �ितवेदनबाट 
आरोिपत कसरु गरकेो त�य समिथ�त ह�न आएको 
नदिेखने । 

�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी पर े
पिन जाहेरवालीले अदालतसम� आई कसरु 
�मािणत ह�ने गरी बकप� नगरी उ�टै अिधकार�ा�  
अिधकारीसम�को बकप�को िवपरीत (Hostile) 
बकप� गरकेो देिख�छ । �ितवादीले अदालतसम�को 
बयानमा कसरुमा पूण� इ�कार भई बयान गरकेो 
देिख�छ । अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा�समेत 
आ�नी छोरी नाताक� जाहेरवालीउपर जबरज�ती 
करणीको उ�ोग गरकेो भ�ने कुरामा इ�कार रही 
र�सीको नसाका कारणबाट �ीमती हो भ�ने ठानेर 
िनजको संवेदनशील अङ्ग चलाउदँा छोरी प�रछ, 
तथािप जबरज�ती करणी उ�ोगको कसरु गरकेो 
छैन भनी त�यको �म (Mistake of fact) का 
कारणबाट निजकै गएकोस�मको कुराह� खलुाई 
बयान गरकेो देिखयो । व�ततुः िनजको उ� बयानलाई 
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सािबती बयान नामाकरण गनु�  तक� सङ्गत देिखदैँन । 
सारतः �ितवादी दीपक ठकु�लाले �हरीसम� गरकेो 
बयानलाई िनद�िषताको दाबी (Plea of not guilty) 
को �पमा िलन ु नै मनािसब देिख�छ । अ�य कुनै 
पिन �माण�ारा अिभयोजन प�ले �ितवादीउपरको 
अिभयोग दाबी पिु� गराउन सकेको नदेिखने । 

िववेिचत आधार कारणबाट अिभय�ुले 
आरोिपत कसरु गरकेो कुरामा इ�कार रही बयान 
गरकेो, वादी प�को सा�ीको �पमा रहेका पीिडत 
बािलका तथा िनजक� आमासमेतले �ितवादीले 
आरोिपत कसरु गरकेो होइनन् भनी अदालतसम� 
बकप� गरकेो अव�थामा सो कुरालाई अ�देखा गरी 
केवल स�ु जाहेरीमा लेिखएको बेहोरालाई मा� हेररे 
कसरु ठहर गनु�  मनािसब देिखएन । अतः �ितवादीलाई 
आरोिपत कसरुको अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने 
ठहर गरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।६।१० मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई �ितवादी दीपक िसंह ठकु�लाले अिभयोग 
प� मागदाबीअनसुारको कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट िमित 
२०७१।२।४ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार १४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-०७२५, िवना 
इजाजत वन पैदावर हटाई ओसारपसार गरकेो, 
मदन�साद पोखरलेसमेत िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी भरुै ममुु�  सतारले अ�य �ितवादीह� 
उपर पोल गरी कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो पाइन,ु 
िनजले �वे�छाले गरकेो बयानमा यी �ितवादीह� 
मदन�साद पोखरले र रिव��कुमार राईउपर गढाउ 
गरकेो पाइन,ु िनयमन िनकायका अिधकारीले  
आकि�मक ग�तीका �ममा अवैध काठ ओसारपसार 

भएको भे�ाउन,ु उ� अवैध काठ टया�टरमा 
ओसारपसार भएको देिखएको, ट् या�टर मािलक 
रिवन राईले लगाएअन�ुप भरु ै ममुु�  सतारले अवैध 
काठ ओसारपसार गरकेो देिखएको, ट् या�टरसिहत 
८५.४९ �यू िफट बराबरको लकडी बरामद गरकेो 
भ�ने बरामदी मचु�ुका, व�तिु�थित मचु�ुका र 
घटना�थल �कृित मचु�ुकासमेतका कागजातह�बाट 
पिु� भएको अव�थामा �ितवादी ममुु�  सतारले हामी 
�ितवादीह� उपर पोल गरी कसरुमा सािबत भई बयान 
गरकेो बयानका आधारमा मा� हामीलाई कसरुदार 
कायम गरकेो स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला 
�िुटपूण� छ भ�ने �ितवादीह� िव�ा भ�ने मदन�साद 
पोखरले र रिव��कुमार राईको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ने नदेिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट यी 
�ितवादीह�लाई कसरुदार कायम गरकेोलाई अ�यथा 
भ�न िम�ने देिखएन पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
यी पनुरावेदक �ितवादीह�लाई कसरुदार कायम 
गरी िमित २०६९।२।१४ मा भएको फैसला सदर 
ह��छ । �ितवादीह� मदन�साद पोखरले र रिव��कुमार 
राईलाई भएको ज�रवाना जनही �.१४,२४८।३३ को 
हकमा केही बोिलरहन ुपरने तर कैदको हकमा िवचार 
गदा� �ितवादीह�म�ये रिव��कुमार राई बरामद भएको 
ट्या�टरको मािलक भएको पाइन,ु अका� �ितवादी 
मदन�साद पोखरलेले अवैध काठ ओसारपसारका 
लािग गएको र ग�तीबाट प�ाउ परकेो नभई �ितवादी 
भरु ै ममुु�  सतारले गरकेो बयान तथा िमिसल सलं�न 
कागज �माणबाट कसरुदार देिखएको अव�थामा यी 
�ितवादीह�को कसरुमा भएको संल�नतासमेतलाई 
िवचार गदा� िनजह�लाई जनही कैद वष� १ गदा�  चक� 
पन� जाने ह�दँा जनही ६ (छ) मिहना कैद गदा�समेत 
ऐनको मकसद पूरा ह�ने देिखदँा िनजह�लाई  जनही १ 
वष�को स�ा ६ (छ) मिहना मा� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल असार  १४ गते रोज ४ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-०८३८, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. िगरीलाल गौतमसमेत 

अिभय�ु ताराद� भ�ले सहअिभय�ु 
िगरीलाल गौतमले जाहेरवाला मेन�साद व�तीबाट 
िवदशे रोजगारमा पठाउन भनी िलएको रकम िटकाद� 
भ�ले बझुेका ह�न्, रकम बझेुको कागजमा मैले 
सिहछाप गरकेो ह� ँभनी यी �ितवादी िटकाद� भ�उपर 
पोलस�म गरकेो देिख�छ । सोलाई पिु� ह�ने कुनै कागज 
�माण पेस नभएको र िनजउपर जाहेरी परकेो पिन 
देिखदँैन । िनज �ितवादी ताराद� भ�को सो काय�मा 
संल�न अ�य कुनै पिन कागजातह�बाट सल�नता 
पिु� ह�न नसकेकोले केवल सह अिभय�ुको पोलको 
आधारमा मा� िनजलाई आरोिपत कसरुमा दोषी 
ठह�याउन मनािसब नह�दँा िनजको हकमा अिभयोग 
दाबी प�ुन नस�ने ।

�ितवादी यिुनिफकेसन इ�टरनेशनल �ा.िल. 
का स�चालक खगे�� िसटौलाउपर जाहेरवालाह� 
अमतृा गवु�जा र सिंगता ग�ुङले िदएको जाहेरी 
दरखा�तमा िवप�ी िगरीलाल गौतमको यिुनिफकेसन 
इ�टरनेशनल एजकेुशन �ा.िल.मा िमित २०६८।१।४ 
मा नगद रकम बिुझएको रिसदको फोटोकपी पेस 
भएको भ�ने बेहोरा उ�लेख भएको र उ� �ा.िल.का 
�रिस�टमा खगे�� िसटौलाले िमित २०६८।१।४ 
मा तीन लाख �पैया ँ नगद बझुेको देिख�छ । 
सोबाहेक िनजउपर �ा.िल.को उ� कसरुमा कुनै 
संल�नता भएको िमिसल कुनै कागज �माणबाट 
देिखदँैन । उ� �ा.िल.को स�चालक खगे�� िसटौला 
भनी अिभयोग प�मा भिनए तापिन सो सं�था के 
कसको नाममा दता�  रहेको छ भनी अनसु�धानको  
�ममा सोिधएकोमा कुनै िववरण वा जानकारी 
�ा� नभएको भनी अिभयोग प�मा उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसथ� उ� सं�थाको रिसदबाट खगे�� 
िसटौलाले अमतृा गवु�जाबाट तीन लाख �पैया ँ
बझुेको देिखए तापिन के कुन �योजनको लािग के कुन 

हैिसयतमा उ� रकम बझेुको हो भ�ने रिसद आिदमा 
उ�लेख नभएको र वैदेिशक रोजगारको लािग नै उ� 
स�ंथाको रिसद �योग भएको हो भनी वादी प�बाट 
�मािणत गन� सकेको अव�था नदेिखदँा यिुनिफकेसन 
इ�टरनेशनल �ा.िल.का स�चालक भिनएका खगे�� 
िसटौलाको ��ततु कसरुमा संल�नता पिु� ह�न स�ने 
नदिेखने ।

जाहेरवाला मेन�साद व�तीलाई वैदेिशक 
रोजगारमा �ीस पठाउने भनी िनजबाट पाचँ लाख 
�पैया ँ बझुी ग�रिदएको िमित २०६७।११।१५ को 
िलखत पेस भएको देिखयो । �ितवादी िगरीलाल 
गौतमले अनसु�धान अिधकृत तथा वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणसम� बयान गदा� पिन रकम ताराद� 
भ�ले िलएर मलाई कागज ग�रिदन भनेकोले मैले 
उ� कागज ग�रिदएको हो, कागजमा भएको सिहछाप 
मेर ै हो, मैले जिज�यास�मको िटकट बनाई िदएको हो 
भनी आरोिपत कसरुमा �वीकार गरकेो अव�थामा 
समेतका आधार �माणह�बाट यी �ितवादीले वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजमको कसरु 
गरकेो देिखन आयो । अनाहकमा म कसरुमा सलं�न 
नै नभएको �यि�लाई कसरुदार कायम गरी भएको 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला बदर 
गरी सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादी िगरीलाल गौतमको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

तसथ� उि�लिखत आधार कारणबाट 
िगरीलाल गौतमबाहेकका अ�य �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुमा सफाइ पाउने र िनज �ितवादी 
िगरीलाल गौतमलाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ बमोिजमको कसरुमा सोही ऐनको 
दफा ४३ अनसुार १।६।० (एक वष� छ मिहना) कैद र 
�. १,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना ह�ने । साथै जाहेरवाला मेन�साद व�तीले 
�ितवादी िगरीलाल गौतमबाट िबगो �.५,००,०००।– 
(पाचँ लाख �पैया)ँ तथा सोको पचास �ितशतले 
ह�ने आउने रकम �.२,५०,०००।– (दईु लाख 
पचास हजार �पैया)ँ समेत ज�मा �.७,५०,०००।– 
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(सात लाख पचास हजार �पैया)ँ समेत भरी 
ठहछ�  । अ�य जाहेरवालाह�को हजा�नासिहतको 
िबगो भ�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन स�दैन भनी 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण काठमाड�को िमित 
२०७१।२।२७ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
इित संवत् २०७४ साल असार १४ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CR-०४१६, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. मैया माक �े� 

जाहेरवाली ल�मी नगरकोटीले �ितवादीलाई 
�.१५,००,०००।– को�रया काममा जानका लािग 
िदएको हो, मलाई भनेबमोिजम रोजगारीमा नपठाएकोले 
यो उजरुी गनु�  परकेो हो,भनी िजिकर िलए पिन 
िनजले वैदिेशक रोजगारमा जानको लािग अ�याव�क 
पन� पासपोट� बनाएको र पेस दािखला गन� सकेको 
पाइदँैन ।  पासपोट� �ितवादीले बनाई िद�छु भनेक� 
िथइन् तर बनाइनन् भनी  गरकेो बकप�बाट �ितवादीले 
ऋणबापत िलएको भनी �वीकार गरकेो रकम यी 
जाहेरवालीलाई वैदेिशक रोजगारमा  को�रया पठाउनकै 
लािग रकम िलएको भनी भ�न िम�ने अव�था दिेखन 
नआउने ।

अतः जाहेरवाली ल�मी नगरकोटीले िवदेश 
जानको लािग अप�रहाय� ह�ने राहदानी बनाएको 
नदेिखएको र वैदेिशक रोजगारमा जानका लािग 
अ�य आव�यक कागज �माणसमेत वादी प�बाट 
पेस दािखला ह�न आएको नदिेखएकोले �ितवादी 
मैया माक �े�ले जाहेरवाली ल�मी नगरकोटीलाई 
वैदेिशक रोजगारमा पठाई िदने �योजनका लािग रकम 
िलएको हो भ�ने कुराको पिु� वादी प�ले गन� सकेको 
नदेिखदँा �ितवादीलाई वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ को आरोपमा ऐ. ऐनको दफा 
४३ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी प�ुन 
स�दैन । �ितवादी मैया माक �े�ले आरोिपत 

कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण काठमाड�बाट िमित २०७१।१२।१७ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ� , 
�ितवादीले वैदिेशक रोजगार कसरु गरकेो पिु� ह�दँाह�दैँ 
सफाइ िदने गरी भएको फैसला �िुटपूण� भएकोले 
उ� फैसला बदर गरी �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय गरी जाहेरवालाको िबगो 
िदलाई भराई पाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: मुकु�द आचाय�
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार १४ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-००५६, ठगी, 
नेपाल सरकार िव. िगरीबहादुर थापासमेत 

जाहेरवाली ह�रमाया भजुेल अदालतमा 
उपि�थत भई िकटानी बकप� गरकेो देिखएको र यी 
�ितवादीह�लाई सनाखतसमेत गरकेो देिख�छ । यी 
�ितवादीह� िगरीबहादरु थापाको साथबाट भा�. 
३,०००।– ने.�. ७,०००।– सनुको ज�तो देिखने 
कानमा लगाउने पहेलो रगंको �रङ्ग थान २ मोबाइल 
थान १ फेला परकेो, राजकुमार था�को साथबाट 
िप�ल ज�तो देिखने पहेलँो रगंको धात ुथान-१ ने.�. 
१,०००।– मोबाइल थान-१ र दलबहादरु था�को 
साथबाट िप�ल ज�तो दिेखने पहेलँो रगंको धातकुो टु�ा 
थान-१ र मोबाइल थान-१ फेला परकेो भ�ने िमिसल 
सलं�न रहेको खानतलासी एवम् बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । यी �ितवादीह� सबैजना अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� मौकामा गरकेो कागजमा कसरु�ित 
सािबत रहेको पाइ�छ । �ितवादीह� अदालतमा 
कसरु�ित इ�कार रहे पिन �ितवादीह�को सो इ�कारी 
बयानलाई िनजह�ले अ�य �वत�� �माणबाट पिु� 
ह�न सकेको देिखदँनै । यसरी �ितवादीह� उपरको 
िकटानी जाहेरी, ठिगएको सामानह� �ितवादीह�बाट 
बरामद भएको बरामदी मचु�ुका, �ितवादीह�ले 
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मौकामा कसरुमा सािबत भई गरकेो बयान, बिुझएका 
�यि�ह�को कागज एवम् भनाई तथा जाहेरवालीको 
अदालतमा भएको बकप�समेतबाट यी �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरु गरकेोमा िववाद नदेिखने ।

जाहेरवालीको मू�य �.८५,८००।– को 
मंगलस�ु �.२८,६००।– को औठंी �.५७,२००।– 
को �रङ्ग एकजोर नगद �.४७,०००।– गरी ज�मा 
�.२,१८,६००।– बराबरको धनमाल ठगी गरकेो भ�ने 
अिभयोग मागदाबी भएपिन यी �ितवादीह�बाट ठगी 
भयो भिनएको सामानम�ये नेपाली �पैया ँ ८,००० 
र �.५७,२००।– पन� सनुको �रङ्ग मा� बरामद 
भएको िमिसल संल�न रहेको बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिखयो, सोबाहेक अिभयोग प�मा उि�लिखत सामान 
र नगद �ितवादीह�बाट बरामद भएको देिखदैँन । 
अिभयोग दाबीको आधारमा मा� जाहेरवालीको उ� 
स�पूण� िबगो �. २,१८,६००।- बराबरको समान यी 
�ितवादीह�ले चोरी गरकेा होलान् भ�ने अनमुान गरी 
ज�रवाना ठहर गनु�  �यायोिचत देिखदँैन । िमिसल संल�न 
कागज �माणह�बाट �ितवादीह� साथबाट ठगी 
भयो भिनएको सामानम�ये नेपाली �पैया ँ८,००० र 
�.५७,२००।– पन� सनुको �रङ्ग मा� बरामद भएको 
देिखएको अव�थामा अिभयोग दाबीअनसुार सजाय  
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने नदेिखने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणह�बाट 
यी �ितवादीह�लाई ठगी भयो भिनएको दशीका 
सामानम�ये नेपाली �पैया ँ आठ हजार नगद र 
�.५७,२००।- (स�ताउ�न हजार दईु सय मा�) 
पन� सनुको �रङ्ग एक जोर बरामद भएको दिेखदँा 
�.६५,२००।– (प�स�ी हजार दईु सय) िबगो कायम 
गरी सोहीबमोिजम कैद र ज�रवाना गनु�पन�मा सो नगरी 
जाहेरीमा र अिभयोग प�मा उि�लिखत िबगोलाई ठगी 
भएको िबगो मानी स�ु का�क� िज�ला अदालतले िमित 
२०७१।३।३२ मा गरकेो फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी ह�ने भई �ितवादीह�लाई बरामदी 
िबगो �.६५,२००।- (प�स�ी हजार दईु सय) बमोिजम 

दामासाहीले ज�रवाना ह�ने र कैदको हकमा जनही 
२ वष�को कैदको सजाय ह�ने स�ुको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सो हदस�म सदर ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट िमित २०७१।१०।१५ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मुकु�द आचाय�
क��यटुर: दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार १४ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CR-००५४, ठगी, 
नेपाल सरकार िव. िगरीबहादुर थापासमेत 
 �ितवादीह�ले मौकामा गरकेो सािबती 
बयान अ�य �वत�� �माणबाट समिथ�त ह�न सकेको 
देिखएन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
“फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु �मािणत 
गन� भार वादीको ह�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ ��ततु म�ुामा यी �ितवादीह� उपरको 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु पिु� ह�न ठोस सबतु 
�माण वादी प�बाट पेस ह�न सकेको छैन । य�तो 
ि�थितमा केवल िकटानी जाहेरी र अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको �ितवादीह�को बयानलाई 
मा� आधार िलई अ�य �वत�� �माणको अभावमा 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीअनसुार ठगीको कसरु 
गरकेा ह�न भनी िनजह�लाई कसरुदार ठह�याउन ु
�यायोिचत देिखन नआउने ।
 अतः िववेिचत आधार कारणबाट ठगी भयो 
भिनएको सामानह� बरामद ह�न नसकेको अव�थामा 
यी �ितवादीह�उपर अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु पिु� ह�न सकेको नदिेखदँा �यस ि�थितमा उ� 
ठगीको िबगो कायम गरी सोही िबगोको आधारमा कैद 
र ज�रवानासमेतको सजाय र िबगो बराबरको रकम 
भराउने गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
कानूनस�मत देिखन आएन । तसथ�, उि�लिखत 
त�य, �माण एवम् कारणसमेतको आधारमा ठगी भयो 
भिनएको दशीका सामान बरामद नभएको अव�थामा 
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जाहेरीमा उि�लिखत िबगोलाई नै अिभयोग प�मा 
िबगो कायम ग�रएको र सोहीबमोिजमको िबगोलाई 
नै स�ु का�क� िज�ला अदालतले ठगी भएको िबगो 
मानी िमित २०७१।३।३२ मा भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी भई वादी नेपाल सरकारको अिभयोग 
मागदाबी प�ुन नस�ने ह�दँा �ितवादीह�ले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट िमित २०७१।१०।१५ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७४ साल असार १४ गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-WO-०४९८, उ��ेषण 
/ परमादेश, सोमबहादुर प�त िव. �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालय, रामशाहपथ काठमाड�समेत 

िनवेदक ५० वष� नािघसकेको र अिनवाय� 
अवकाश ह�न क�रब २ वष� मा� बाकँ� रहेको देिख�छ 
भने िनजामती कम�चारी अ�पतालको ओ.िप.
डी. िटकटअनसुार िनज िनवेदक उ�च र�चाप, 
मधमेुहलगायतको िबरामी भई िनजलाई िनर�तर 
डा�टरको िनगरानीमा रहन ु पन� िनजले पेस गरकेा 
डा�टरको िसफा�रस (prescription) लगायतका 
कागजातह�बाट देिख�छ । उपयु��बमोिजम 
िचिक�सकबाटै िबरामी तथा अश� �मािणत भएको 
अव�थामा र िनज िनवेदक सोमबहादरु प�तले कुनै 
�कारको �ाथिमकता देखाई स�वाको माग गरकेो 
नदेिखनकुा साथै िनजसगँ कुनै पिन �कारको स�वाको 
लािग सहमित िलई स�वा गरकेो िमिसल संल�न 
�माणह�बाट समेत दिेखएन । यसरी ५८ वष� उमेर 
पगुी सेवा िनव�ृ ह�न क�रब २ वष� मा� बाकँ� रहेको 
अस� कम�चारीलाई िनजको �ाथिमकता मागसमेत 
नगरी सहमित िवना दोलखाको च�रकोट �वा��य 
चौक�मा स�वा गरकेो दिेख�छ । दोलखा च�रकोट अित 
दगु�ममा रािखएको नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, 

२०५५ को अनसूुची ११ को अित दगु�म “क२”७ बाट 
देिख�छ । य�तो अव�थामा िवप�ीह�को काम 
कारबाहीलाई नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को िनयम ३१ख(ग) को आधारमा �यायसङ्गत 
मा�न सिकएन । यसबाट �वा��य सेवा िवभागको िमित 
२०७१।७।२८ को िनण�य र सोबमोिजमको प�ले 
िनवेदकलाई स�वा गरकेो नेपाल �वा��य सेवा ऐन, 
तथा िनयमावलीले �दान गरकेो िनवेदकको कानूनी 
हकमािथ आघात पन� गएको पिु� ह�न आउने । 

अतः िनज िनवेदक सोमबहादरु प�तको 
अिनवाय� अवकाश ह�न थोर ै समय मा� बाकँ� रही 
िनजको शारी�रक अव�थाले दोलखा िज�लाको दगु�म 
�थानमा रहेको च�रकोट �वा��य चौक�मा गई काम 
गन� स�ने अव�थासमेत नदेिखदँा िनजलाई स�वा 
गन� गरी भएको िवप�ी �वा��य सेवा िवभागको िमित 
२०७१।७।२८ को िनण�य र सोबमोिजमको िवभागको 
प� नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली २०५५ को दफा 
३१ख को (ग) र (ङ) तथा संिवधान�द� सामािजक 
सरु�ा र समानताको हकसमेतको िवपरीत ह�दँा उ� 
िमित २०७१।७।२८ को िनण�य र सोबमोिजमको प� 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने । िनवेदकलाई िनज 
काय�रत रहेको दिधकोट �ा. �वा. के�� भ�परुमा 
स�वा िमलान तथा पद�थापन गन� परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�ठ
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-०२२३, ��ाचार, 
नेपाल सरकार िव. बै�नाथ�साद साहसमेत 

िव�ालय �यव�थापन सिमितको िमित 
२०६९।१२।२२ को िनण�यअनसुार सािबकको पोखरी 
अि�त�वमा रहे पिन उ� पोखरीको िडलसमेत िब�ी 
भ�क� मम�त गनु�पन� भनी भएको िनण�यसमेतबाट उ� 
पोखरी मम�तमा पूण� लागत ला�ने नै देिखयो । पोखरी 
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ख�दा सम�ुच �े�फलकै माटो खनी समान गिहराई 
बनाउन ुपन� र सािबकको पोखरीलाई पिन समान �पमा 
खनी स�याउन ुपन� ह�दँा सािबकको पोखरी भिनएको ती 
खा�डाख�ुडीह�लाई स�याउदँासमेत समान �पमा 
ख�न ुपन� भई रकम लागत ला�ने नै देिखयो । सािबकको 
पोखरीको गिहराई र आयतन के कित िथयो भ�नेसमेत 
�प� नभएको अव�थामा सािबकको पोखरीको �े�फल 
घटाई िनकािलएको िज�ला कृिष िवकास काया�लयको 
मू�याङ्कनलाई �यायसङ्गत मा�न नसिकने ।

िव�ालय �यव�थापन सिमितको िमित 
२०७०।३।३ मा बसेको बैठकबाट िनज �ितवादी 
�भ ु राय यादवले पाएको पोखरी िनमा�णको 
अिभभारा स�तोषजनक �पमा स�प�न गरकेोले 
उ� पोखरी िनमा�णमा िनज अ�य�ले गरकेो खच� 
�.२७,५१,३५०।– अनमुोदन गन� भनी सव�स�मितबाट 
िनण�य भएको दिेख�छ भने आ.व. २०६९।७० को 
लेखापरी�ण �ितवेदनसमेतबाट उ� पोखरीको िनमा�ण 
तथा सधुार खच� भनी �.२७,१६,३१४।– उ�लेख 
भएकोसमेत देिखदँा उ� पोखरी ख�न लागेको खच� र 
सोको अनमुोदन गन� स�ब�धमा आिधका�रक िनकाय 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको सव�स�मितमा भएको 
िनण�य र लेखापरी�णबाट समेत अनमुोदन भइरहेको 
अव�थामा उ� पोखरी ख�न लगाउने �ि�या 
तथा काय�िविध िनयमस�मत नै रहेको देिखदँा यी 
�ितवादीह�म�येका �भ ुराय यादवले िलएको बझुेको 
रकम र पोखरी बनाउदँाको खच� िहसाब िकताबलाई 
अ�यथा भ�न िमलेन । यसरी िनयमस�मत �ि�या 
प�ुयाई भएको काम कारबाहीलाई �ि�या नप�ुयाई 
रकम िहनािमना गरी ��ाचार ग�यो भ�ने पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।  

िव�ालय �यव�थापन सिमितको बैठकले 
सािबकको पोखरीको िडलसमेत भ�क� भताभङ्ुग 
अव�थामा रहेको भनी ��ट भइरहेको अव�थामा 
िज�ला कृिष िवकास काया�लय बाराले सो ज�गामा 
परुानो पोखरी रहेको मा�यतामा आधा�रत भएर गरकेो 

मू�याङ्कनलाई आधार मानी िनज �ितवादीह� मािथ 
िव�ालयको रकम िहनािमना गरकेो शङ्काको भरमा 
मा� आरोिपत कसरु गरकेो मा�न नसिकने ।

�ितवादीह� उ� आरोिपत कसरुमा 
स�ुदेिख नै इ�कार रहेको र उ� इ�कारीलाई समथ�न 
ह�ने गरी िव�ालय �यव�थापन सिमितको िविभ�न 
िमितमा भएको पोखरी िनमा�ण तथा मम�तस�ब�धी 
भएको िनण�यह�ले समेत समथ�न गरी रहेको, 
लेखापरी�णबाट उ� रकम िनकासालाई अनमुोदन 
गरकेो देिखएको र िनज �ितवादीह�को िनयतमा 
पिन कुनै िकिसमको दूिषत वा बदिनयत मनसाय रहे 
भएकोसमेत नदेिखएको अव�थामा िनजह�लाई 
कसरुदार मा�न निम�ने ।

िज�ला कृिष िवकास काया�लय बाराले िदएको 
मू�याङ्कन �ितवेदनको आधारमा िनजह�ले �ि�या 
नप�ुयाई पोखरी मम�त गदा�को रकम िहनािमना गरकेो 
भ�ने शङ्काको आधारमा मा� आएको आरोपप�लाई 
पिु� तथा समथ�न गन� अ�य व�तिुन� �माणको 
अभाव रही यी �ितवादीह� मािथ लगाइएको आरोप 
शङ्कारिहत तवरबाट पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
शङ्काको सिुवधा �ितवादीह�ले पाउने नै देिखने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादी �भ ु राय यादव र �ितवादी वै�नाथ�साद 
साहलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने गरी 
भएको िमित २०७३।३।२ गतेको िवशेष अदालत, 
काठमाड�को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े� 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७३ साल चैत २७ गते रोज १ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CR-०९१४, लाग ुऔषध 
(�ाउन सगुर), नेपाल सरकार िव. �वी गौचनसमेत 

�ितवादी झनकबहादरु �े�ले बरामद भएको 
लाग ुऔषध िब�� िवतरण गन� �योजनका लािग समेत 
राखेको हो । नाफा खाई िब�� गद�छु भनी अिधकार�ा� 
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अिधकारीसम� बयान गरकेो पाइयो । ८१ वटा ससाना 
प�ुरया बनाई राखेको अव�थामा बरामद भएको लाग ु
औषधको मा�ा र प�रणाम तथा िब�� गन� सिजलो 
ह�ने गरी धेर ैप�ुरया बनाई राखेको त�यबाट िब��को 
�योजन पिु� गरकेो पाइयो । �ितवादी छिव ग�ुङले 
बयानमा झनकबहादरु �े�बाट ख�रद गरी सेवन 
गछु�  भनेको अव�था यी �ितवादीको बयान, बरामदी 
मचु�ुका, �ितवेदक �.िन. िटकाबहादरु के.सी. को 
बकप�लगायतका सङ्किलत सबदु �माणबाट िनज 
�ितवादीउपरको अिभयोग माग दाबी पिु� भएको 
देिखने ।

�ितवादीको उमेर, कसरु गदा�को प�रि�थित, 
कसरु गरकेो त�रकालगायतका आधारबाट कसरुको 
ग�भीरता घटाउने र बढाउने आधारको िव�लेषण 
गरी �यायकता�ले सजायको िनधा�रण गरकेो िवषयलाई 
अ�यथा भ�न िम�ने अव�था नह�दँा घटाई सजाय 
कायम गरकेो निमलेको भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीले लाग ु औषध सेवन गन� कुरा 
अदालतमा समेत �वीकार गरकेो अव�था छ । बरामद 
भएको लाग ुऔषध सह�ितवादी झनकबहादरु �े�को 
कोठाबाट बरामद भएको छ । लाग ु औषध सेवन 
�योजनका लािग सह�ितवादी झनकबहादरु �े�को 
कोठामा आएको ह� ँभनी िनज �ितवादीले अदालतको 
बयानमा खलुाएको अव�था छ । �ितवादी झनकबहादरु 
�े�ले पिन �बी गौचनले सेवन गद�िछन् भनी बयान 
गरकेो अव�था छ । यी �ितवादी �बी गौचनको 
साथबाट लाग ु औषध बरामद भएको पिन देिखदँैन । 
लाग ुऔषध िब�� िवतरण गन� काय�मा िनज �ितवादी 
संल�नता रहेको भ�ने दाबी �मािणत गन� �माण वादी 
प�बाट पेस ह�न सकेको पिन देिखदैँन । िनजले सेवन 
�योजनका लािग लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ख�रद गन� 
�ितवादी झनकबहादरु �े�लाई रकम िदएको भनी 
अदालतमा �वीकार गरकेोसमेतका आधार �माणबाट 
िनज �ितवादी �बी गौचनले लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)छ(१) बमोिजम कसरु 

गरकेो नदेिखई लाग ुऔषध खैरो हेरोइन सेवनस�मको 
कसरु गरकेो पिु� ह�न आयो । िब�� िवतरणतफ�  ऐ. 
ऐनको दफा १४(१)छ(१) बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

यसथ�, िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादी �शा�त भ�ने झनकबहादरु �े�लाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)छ(१) 
बमोिजम कैद वष� ८ र ज�रवाना �.१२,०००।– र 
�ितवादी �बी गौचनलाई उ� ऐनको दफा १४(१)
(ङ) बमोिजम �.१०,०००।– ज�रवाना गन� गरी 
स�ु का�क� िज�ला अदालतको िमित २०६८।१।४ 
को फैसला केही उ�टी गरी �ितवादी �शा�त भ�ने 
झनकबहादरु �े�लाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)छ(१) बमोिजम कैद ५ वष� 
र ज�रवाना �.५,०००।– ह�ने तथा �ितवादी �वी 
गौचनलाई ऐ. ऐनको दफा १४(१)(ङ) बमोिजम १ वष� 
कैदको सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको िमित २०६९।८।१९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७४ साल काि�क २० गते रोज २ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-CR-०२०५, ०७३-CR-
०८८७, ०७३-CR-०६४९, ०७३-CR-०५३७ र 
०७३-CR-०७००, �यान मान� उ�ोग तथा डाकँा, 
रामे�र गोतामे िव. नेपाल सरकार, ई�र प�ली मगर िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. रामे�र गोतामेसमेत, 
िहरा रानामगर िव. नेपाल सरकार र अज�नबहादुर शाही 
ठकुरी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह�ले �हरीमा भएको बयान 
आ�नो �वे�छापूव�कको बयान होइन भ�ने िजिकर 
िलई अदालतमा बयान गद�मा िनजको �य�तो इ�कारी 
बयान मा�का आधारमा िनजलाई िनद�ष मा�न 
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िम�दैन । �हरीमा पढ्न निदई नसनुाई बयान गराएको 
भए �याद थपको �ममा अदालत �याएको बखत 
सो कुराको िजिकर िलई िनवेदन िदनपुन�मा �य�तो 
िजिकर िलएको वा पिछ पिन सो स�ब�धमा िनवेदन 
िदन सकेको देिखदैँन । �ितवादीह�को इ�कारी कथन 
�वत�� र त�यपूण� �माणबाट समिथ�त ह�न आव�यक 
छ । तर �ितवादीह�ले आफूलाई बयान गन� के कुन 
कारणले आरोिपत कसरु �वीकार गनु�  परकेो भ�ने 
कुरा भ�न नसकेको ि�थितमा यी �ितवादीह�लाई 
अनसु�धान अिधकारीसम� नसनुाई जबरज�ती 
इ�छािवपरीत बयान गराएको त�य �माणबाट दिेखन 
नआएको र िनजह�को सो सािबती बयान िमिसल 
संल�न �माण कागजातबाट समिथ�त ह�न आएको 
देिखएकोले उ� सािबती बयान �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ९(१) बमोिजम िनजह�ले अनसु�धानको 
�ममा �य� गरकेो भनाईलाई अ�यथा भ�न निम�ने 
भई सो �वीकारोि�लाई िनजह�का िव�� �माणमा   
िलनपुन� ।

�ितवादीह�ले बाटामा ढुक� जाहेरवालाको 
जाहेरीमा उि�लिखत नगद रकम जबरज�ती त�रकाले 
लगेको त�य जाहेरवालाको स�ु जाहेरी दरखा�त, 
जाहेरवालाले �ितवादीह�लाई िचनी ग�रिदएको 
सनाखत कागज, �ितवादीह�को अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को सािबती बयान र ��य�दश� कुवेर 
इटनीसमेतको बकप�बाट समिथ�त भएको दिेखदँा 
उि�लिखत वारदातमा मलुकु� ऐन, चोरीको महलको 
६ नं. ले प�रभािषत गरअेन�ुप चार जनाभ�दा बढीको 
जमात रहे भएको नदेिखदँा ��ततु वारदात डाकँाको 
नभई चोरीको महलको ५ नं. अनसुार रहजनी चोरीको 
वारदात दिेखदँा सो वारदात कायम गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

वारदातका िदन िव�ालयको खाताबाट 
�.१५,८९,०००।- मा� भ�ुानी गरी लगेको भनी 
राि��य वािण�य ब�क, धािदङको च.नं.१३० िमित 
२०७०।६।१४ को �ा� प�मा उ�लेख भएको 

देिख�छ । िमित २०७०।६।१४ को सािनमा ब�कको 
प�बाट वारदातका िदन जाहेरवालाले रकम भ�ुानी 
निलएको भ�ने उ�लेख रहेको पाइ�छ । �य�तै 
जाहेरवालाले घरबाट साथमा �याएको भिनएको 
�.१८,०००।- रकमको �ोत र �योजन ख�ुन सकेको 
देिखदँनै । जाहेरवालाको रकम �.१५,८९,०००।- मा� 
रहजनीको रीतसगँ चोरी गरकेो देिखदँा यी �ितवादीह� 
रामे�वर गोतामे, अजु�नबहादरु शाही ठकुरी र िहरा राना 
मगरलाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(३) नं. 
बमोिजम जनही �.३१,७८,०००।- ज�रवाना र जनही 
दईु मिहना कैद ह�ने साथै ज�रवानाबापत कैद ह�ने र अका� 
�ितवादी ई�र प�ली मगरउपर मलुकु� ऐन, चोरीको 
२० नं. को अिभयोग मागदाबी िलएको र िनज रहजनी 
चोरी वारदातमा ��य��पमा संल�न नरही उ� रहजनी 
चोरी गरकेो नगद �.३,२३,०००।- बाडँीिलएको 
देिखदँा िनजले �.३,२३,०००।- भ�दा बढी िलए 
खाएको नदेिखदँा उ� िबगोबमोिजम �.३,२३,०००।- 
ज�रवाना ह�ने साथै सो ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सोतफ�  पनुरावेदक �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

जाहेरवालाको “Cut injured in the 
head“ भ�ने घाउ जाचँ केस फाराममा उ�लेख भएको 
देिख�छ । उ�  घाउजाचँ केस फाराम हेदा� 
मन�स�मको घाउचोट रहेभएको अव�था देिखदँैन । 
�ितवादीह�को �यान मान�स�मको उ�े�य रहे भएको 
नभई जाहेरवालाको सगँसाथमा रहेको नगद धनमाल 
जबरज�ती क�जामा िलदँा दवुै प�बीच झगडा ह�दँा 
कुटिपट भई जाहेरवालाई चोट ला�न गएको अव�था 
िव�मान देिख�छ । ��य�दश� कुवेर ईटनीसमेतको 
बकप�बाट �यान मन�स�मको काय� भए गरकेो 
नदिेखएको अव�थामा यी �ितवादीह� उपर �यान 
मान� उ�ोगतफ�  ठहर ह�ने गरी स�ु धािदङ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।६।१ मा भएको फैसला 
सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी गरी मलुकु� 
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ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १५ नं. बमोिजमको 
अिभयोग दाबीबाट �ितवादीह�ले सफाइ पाउने र 
जाहेरवाला पीिडतको घाउ जाचँ केस फारामसमेतबाट 
कुटिपटको वारदातस�म देिखदँा सरोकारवालाले 
सकार गरमेा प� कायम गरी सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम कुटिपटतफ�  
प�रणत ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार र 
�माणसमेतबाट �ितवादीह� रामे�वर गोतामे, 
अजु�नबहादरु शाही ठकुरी र िहरा राना मगरलाई 
मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(३) नं. बमोिजम 
जनही �.३१,७८,०००।- (एकतीस लाख अठह�र 
हजार) ज�रवाना र जनही २ (दईु) मिहना कैद ह�ने साथै 
िनजह�लाई लागेको ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने 
एवम् �ितवादी ई�वर प�ली मगरलाई िबगोबमोिजम 
�.३,२३,०००।- (तीन लाख तेइस हजार मा�) 
ज�रवाना ह�ने र सो ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने 
एवम् �यान मान� उ�ोगतफ�  �ितवादीह�ले सफाइ 
पाउनपुन�मा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१५ नं. बमोिजम जनही ५ वष� कैद ह�ने ठहर गरी स�ु 
धािदङ िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।६।१ मा 
भएको फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी भई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१५ नं. बमोिजमको अिभयोग दाबीबाट �ितवादीह�ले 
सफाइ पाउने ठहर गरी जाहेरवाला पीिडतको घाउ 
जाचँ केस फारामसमेतबाट कुटिपटको वारदातस�म 
देिखदँा सरोकारवालाले सकार गरमेा प� कायम गरी 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ 
बमोिजम कुटिपटतफ�  प�रणत ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७२।०९।२१ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
इित संवत् २०७४साल मङ्िसर २४ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
मीरा खड्का, ०७३-CR-१४१६, कत��य �यान, 
गड्ुडीकुमारी साह िव. नेपाल सरकार 

मतृकले जबरज�ती करणीको उ�ोग गरी 
हातपात, छेकथुन, बाधँछादँसमेतको जोरजलुमु गरकेो 
देिखदँनै । य�तो अव�था केही नह�दँा मतृकलाई 
घाटँीमा बे�ट र सलले बाधँी च�कुले रटेी मतृकलाई 
मारकेो दिेख�छ । मतृकलाई मान� िबि�कै यो य�तो 
कारणले मतृकलाई मान� प�यो भ�ने कुराको कसैलाई 
सूचना िदएको पिन पाइदँैन । मतृकलाई मारी लासलाई 
काप�टमा बेरी आफू फरार रहेको पाइ�छ । अतः ��ततु 
म�ुामा �ितवादीले जबरज�ती करणीको महलको ८ 
नं. बमोिजमको उ�मिु� पाउने अव�था रहने नदेिखने । 

तसथ�, स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
�ितवादी गड्ुडीकुमारी साहलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
अनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
उ�च अदालत, पाटनको िमित  २०७३।८।२० को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।

मतृकलाई यी �ितवादीले कत��य गनु�पन� 
पूव��रसइवी रहेको भ�ने देिखदैँन । यी �ितवादी 
मतृकको घरमा डेरा िलएर बसेक� देिख�छ । वारदातको 
िदन यी �ितवादीका दाज ुनाताका अका� �ितवादी राज ु
साह यी �ितवादी गड्ुडीकुमारीको डेरामा आएका र 
मतृकसमेत सगैँ बसी र�सी खाएको र पिछ मतृकलाई 
खाना खान सो�न मतृकको कोठामा गएको अव�थामा 
मतृकले यौनज�य द�ुय�वहार गन� लागेकोले मतृकलाई 
कत��य गरकेो भ�ने �ितवादीको बयान रहेको, �ितवादी 
उमेर २७ वष�को रहेको देिखएकोसमेतबाट ऐनबमोिजम 
सजाय गदा� चक� पन� देिखएकोले यी �ितवादीलाई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद वष� ७ सजाय गदा�  ऐनको 



41

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, काि�क - १

मकसद पूरा ह�ने ह�दँा स�ु िज�ला अदालतले �य� 
गरकेो अ.बं. १८८ नं. राय सदर गरकेो उ�च अदालत, 
पाटनको रायसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकनाथ गौतम
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख २३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६६-CI-०१९०, हक कायम 
दता�, उ�राकुमारी पा�डेसमेत िव. भुपे��राज पा�डे

�ितवादी राम�साद दलुाल र ह�र�साद 
दलुालले िदएको िनवेदन, िफ�डबकुसमेतका �माणबाट 
िववािदत ज�गाको मोही िनज राम�साद दलुाल र 
ह�र�साद दलुाल भएको त�यमा िववाद दिेखएको 
छैन । िनज मोहीह�ले िववािदत ज�गा भपेु��राज 
पा�डेको हो भनी लेखाएर िनजको नाममा नै ज�गा दता� 
गरी िदए ह��छ भनी सनाखत गरकेो भए तापिन �यितको 
आधारमा मा� वादी भपेु��राज पा�डेको हक कायम 
गन� निम�ने । 

सािबकमा खडा भएको लगतमा ज�गाको 
�वािम�ववाला भनी नाम लेिखएको �यि�को नाम 
थरसगँ स�ब�ध देखाउन पिछबाट खडा भएका 
�माणह�लाई पिन सू�मतम �पमा हेनु�  पद�छ । वादीले 
मोहीले िफ�डबकुमा आफूलाई ज�गाधनी भनी लेखाई 
बालीसमेत बझुाएको भ�ने कुरालाई म�ुय �माणको 
�पमा दाबी गरकेो पाइ�छ । िमिसल सलं�न रहेको 
वादीले पेस गरकेो िफ�डबकुमा मोही गणेशभ� 
दलुाल र ह�र�साद दलुालले ज�गाधनी भपेु��राज 
भनी लेखाएको दिेखए तापिन सािबकमा िनज मोही 
ह�र�साद दलुालले िमित २०२२।३।२१ मा भरकेो 
िक.नं. ५२, ५३ र गणेशभ� दलुालले िक.नं.४९ 
को ज�गाको जोताहाको ४ नं. अ�थायी िन�सामा 
ज�गावालाको नाम थर महलमा भोगे��राज उपा�याय 
उ�लेख भएको देिख�छ । िनज भोगे��राज उपा�याय 
�ितवादी उ�राकुमारी र िवनायकराज पा�डेको 
िजजबुबुा / बढुा ससरुा भएको त�य �माणबाट समिथ�त 
भएको पाइने । 

�ितवादी िवनायकराज पा�डेका पखुा� टेकराज 
पि�डतले बढुािनलक�ठ टुकुडोल २० रोपनीम�ये 
िकित�िनिध िव�समेतले १४ रोपनी ज�गा पाएको 
पास नभएको बकसप�बमोिजम २५।३० वष�देिख 
उठ्तीलाई खाएको भ�ने उ�लेख गरी आ�नो कायम 
ह�नपुन� ६ रोपनी भनी ७ नं. फाटँवारीमा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । �ितवादी उ�राकुमारीसमेतले पिन सोही ६ 
रोपनी ज�गा नै नरबढी भई दता� बाकँ� रहेको भनी गरकेो 
दाबी ७ नं. फाटँवारीमा उि�लिखत बेहोरासमेतले 
समथ�न गरकेो देिखएबाट समेत वादी भपेु��राज 
पा�डेको हक कायम ह�न स�ने नदिेखने । 

अतः स�ु अदालतले वादी दाबीबमोिजम 
वादी भपेु��राज पा�डेको हक कायम गरकेो फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६३।९।२ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
भई वादी दाबीका ज�गामा वादी भपेु��राज पा�डेको 
हक कायम ह�न स�दैन । �ितवादी उ�राकुमारी र 
िवनायकराज पा�डेको हक कायम भई दता�समेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: अिभषेककुमार राय  
इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते  रोज ३ शभुम्  ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६६-CI-०१९१, िवता� हक कायम रकैर 

प�रणाम दता�, उ�राकुमारी पा�डेसमेत िव. 
ितलकुमारी दुलालसमेत
 § ०६६-CI-०१९२,  हक कायम, उ�राकुमारी 

पा�डेसमेत िव. भुपे��राज पा�डेसमेत
 § ०६६-CI-०१९३,  िबता� हक कायम गरी 

रकैर प�रणत दता� , उ�राकुमारी पा�डेसमेत 
िव. भुपे��राज ितलकुमारी दुलालसमेत

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-CI-०३८८, घर हटाई टप 
भ�काई चलन चलाई साव�जिनक कुलो कायम ग�रपाउ,ँ 
महेश�साद कलवार िव. बिलराम साह 
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सरकारी ज�गामा नेपाल सरकारको सरोकार 
िनिहत रहेको ह��छ । सरकारी ज�गामा �यि� िवशेषको 
अिधकार �थािपत नभएस�म �य�तो ज�गामा �यि�को 
अिधकार िसज�ना ह�न स�ैन । नेपाल सरकारको वा 
साव�जिनक िहत वा सरोकार िनिहत रहेको िवषयमा 
म�ुा गन� अड्डाको अनमुित िलई सव�साधारण जोसकैुले 
पिन वादी भई म�ुा चलाउन स�ने �यव�था मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको १० नं. मा �यव�था भएको र 
��ततु म�ुाका वादीले उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
बारा िज�ला अदालतबाट िफराद दता� गन� अनमुित 
िलई ��ततु म�ुा दायर गरकेो देिखन आएकोले ��ततु 
म�ुा दायर गन� हकदयैाको िवषयमा िववाद गन� अव�था 
रहेन । सरकारी ज�गा अित�मणका िवषयमा उजरु गन� 
हद�याद तोिकएको नह�दँा ��ततु िफरादप� हद�याद 
नघाई दता� भएको भ�न िम�ने नदेिखने ।

�ितवादी दता�को िक.नं. ११७९ र िक.नं. 
२९९२ ज�गाको बीचमा िक.नं. ५५ को सरकारी कुलो 
रहेको त�य न�सा मचु�ुका एवम् नापी न�साबाट 
��ट भएको छ । न�सा मचु�ुकाबाट न.नं. ९, १० 
र १६ मा झगडा जनाएको देिख�छ । उि�लिखत 
झगडा जिनएको ज�गाम�ये न.नं. ९ को ज�गा 
कुलोको ज�गाको िसमानािभ� पन� गएको दिेखएको 
छैन । न.नं. १० र १६ को ज�गा सरकारी कुलोको 
िसमानािभ� पन� देिख�छ । उ� न.नं. १० को ज�गामा 
पन� गरी �ितवादीले प�क� घरको टप राखेको दिेखएको 
र न.नं. १६ को ज�गामा �ितवादीले िनमा�ण गरकेो न.नं. 
१५ (िक.नं.११७९) को घरको भाग रहेको दिेखन 
आएको छ । यसरी साव�जिनक सरकारी कुलोको ज�गा 
�यि� िवशेषले िनजी तवरले क�जा गन� िम�ने अव�था 
नभएकोमा �ितवादीले गरकेो न.नं.१० र १६ को 
िनमा�ण काय�बाट साव�जिनक सरकारी कुलो अित�मण 
भएको देिखएकोले सो न.नं.१० र १६ मा िनमा�ण 
गरकेो भौितक संरचना भ�काई उठाई साव�जिनक कुलो 
र पैनी कायम रहने गरी चलन चलाई िदने ठह�याएको 
पनुरावदेन अदालत, हेट�डाको फैसला अ�यथा गनु�पन� 

अव�था देिखन नआउने । 
तसथ� स�ु बारा िज�ला अदालतको फैसला 

उ�टी गरी साव�जिनक कुलो अित�मण गरी बनाएको 
न.नं. १० र १६ को भौितक संरचना भ�काई उठाई 
कुलो कायम रहने गरी चलन चलाई िदने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�रता �रजाल 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल जेठ १६ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६६-CI-०९६९, अशं चलन, 
तजामुल जोलाह िव. नुर मोह�मद जोलाहसमेत

एकासगोलको स�पि� सगोलकै कुनै 
�यि�को नाउमँा �वािम�व ह�ता�तरण भएकै कारणले 
अ�य अंिशयारको अंश हक समा�त नह�ने ह�दँा यी 
पनुरावेदक वादीले �ितवादीह�ले बकसप� िलनिुदन ु
गरकेो स�पि�समेतबाट यी पनुरावेदक वादीले अंश 
पाउने देिखन आउने ।

वादीले पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत िक.नं. ११, ६०, १९७ र ४२ का घरज�गा 
तथा िनजका छोराका नामको िक.नं. ४६ घरज�गा 
िनजी �ान सीपबाट आज�न गरकेोले ब�डा नला�ने 
भनी उ�लेख नभएको ह�दँा ब�डा ला�ने नै देिखयो । 
�ितवादीह�ले पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत घरज�गाम�ये िज�ला बाकेँ, जयसपरु 
गा.िव.स. वडा नं.५ को ११० को ०-१-१४, ऐ. ऐ.िक.
नं. ११८ को ०-२-८ र ऐ. वडा नं. ७ को िक.नं. २४ 
को ०-१०-८ का ज�गाह� मोहमद ब�स जोलाहबाट 
यी ��यथ� �ितवादी मसुिलम जोलाहले र.नं. ११६ 
िमित २०४१।४।२१ को हालैदेिखको बकसप�को 
िलखतबाट �ा�त गरकेो, ऐ. वडा नं. ७ को िक.नं. 
४० को १-१-१४ को ज�गा मोहमद ब�स जोलाहबाट 
यी ��यथ� �ितवादी ताइउन जोलाहले र.नं. ११५ 
िमित २०४१।४।२१ को हालैदेिखको बकसप�को 
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िलखतबाट �ा�त गरकेो, ऐ. वडा नं. ६ को िक.नं. 
१३ को ४४५.६० को घरसिहतको ज�गा मोहमद 
ब�स जोलाहबाट यी ��यथ� �ितवादी नरु महमद 
जोलाहले मोहमद ब�स जोलाहकै पैतकृ स�पि�बाट 
अंश िलई घर बनाई आ�नो नाममा नापी गराएको भनी 
उ�लेख गरेको देिख�छ । उि�लिखत स�पि�को �ोत 
पैतकृ स�पि� नै दिेखएको र ��यथ� �ितवादीह�ले 
िनजी �ान सीपबाट आज�न गरकेो भनी भ�न र सोको 
�माण पेस गन� सकेको नदेिखएको ह�दँा �य�तो पैतकृ 
स�पि� बकसप� िददँा वा अंश िददँा यी पनुरावेदक 
वादीको म�जरुी िलएको नदेिखएको र सगोलका 
अंिशयारबीचमा अशंब�डा नह�दँै नाित र बहुारीलाई 
हालैदिेखको बकसप� गरी िदएको देिखदँा सो 
स�पि�बाट समेत यी पनुरावेदक वादीले अशं पाउने 
नै देिखयो । ऐ. वडा नं. १क िक.नं. ५१ को ०-३-५१ 
को ज�गा भने यी ��यथ� �ितवादी म�ुतक�म जोलाहले 
पनुरावेदक वादीसगँ मानो छु��एको िमित २०६२।६।८ 
प�चात् स�यनारायण कुम�बाट िमित २०६४।५।१७ 
मा र.नं. ४१०क को राजीनामा िलखतबाट ख�रद 
गरकेो देिखएको र सो ज�गा ख�रद गदा� यी पनुरावेदक 
वादीले आ�नो पिन योगदान रहेको भनी भ�न र सोको 
�माण पेस गन� नसकेकाले सो ज�गा भने िनज ��यथ� 
�ितवादी म�ुतक�म जोलाहको िनजी आज�नको दिेखदँा 
ब�डा गनु�पन� नदिेखने । 

अतः िववेिचत आधार �माणसमेतबाट 
पनुरावेदक वादी तथा ��यथ� �ितवादीह�को तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत घर ज�गाम�ये म�ुतक�म 
जोलाहका नामको िक.नं. ५१ को ज�गाबाहेकका 
स�पूण� घरज�गाबाट यी पनुरावेदक वादीले २ भागको 
१ भाग अंश पाउने र ��यथ� �ितवादीह�ले पेस गरकेो 
तायदाती फाटँवारीको घरज�गाबाट पनुरावेदक वादीले 
अंश नपाउने ठहर गरकेो हदस�म त�कालीन पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको फैसला केही उ�टी ह�ने 
ठहछ�  । आ�नो र छोराको नामका घरज�गाब�डा नगन� 
गरी तथा �ितवादीह�का नामका सबै घरज�गा ब�डा 
गन� गरी फैसला ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको पनुरावेदन 

िजिकर सो हदस�म प�ुन नस�ने । 
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल जेठ १७ गते रोज ४ शभुम्  ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७२-CR-१०४७, कत��य 
�यान, इमान िसंह पुन मगर िव. नेपाल सरकार 

��य�दश�को �पमा यी �ितवादीका छोरा 
रीमबहादरु पनु, बहुारी शाि�त पनु र �ितवादीिसत सगैँ 
घर छाउने काम गरकेा शोभाराम पनुसमेतले ग�रिदएको 
कागज एवम् शाि�त पनुसमेतले अदालतमा आई गरी 
िदएको बकप�बाट �ितवादीले गरकेो सािबती बयान 
समिथ�त भएको दिेखएकोसमेतका आधार �माणबाट 
यी �ितवादी र मतृक �वारी पनु दवैु लो�ने �वा�नी भई 
घटनापूव� र�सी सेवन गरकेोमा घर छाउने कुरालाई 
िलएर मतृकले कचकच गरके� र दवुैका बीच भनाभन ह�दँा 
�ितवादीले मतृक �वारी पनुलाई फलामको आगो िट�ने 
िच�टाले �हार गदा� सो िच�टा िनज मतृकको क�चटमा 
गढ्न गई सोही चोटबाट म�ृय ुभएको देिखन आई िनज 
�ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
पिु� भएको देिखदँा िनज �ितवादी इमानिसंह पनुलाई 
अिभयोग दाबीअनसुार मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याई स�ु �यठुान िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
त�ुसीपरुको फैसला िमलेकै देिखदँा  सदर ह�ने ।

�ितवादी इमान िसंह पनु र मतृक �वारी पनु 
पित प�नी भएको र िनज मतृकलाई �ितवादीले मानु�  
पन�स�मको कुनै पूव��रसइवी,मनसायसमेत केही भएको 
देिखदँनै । मतृकले �ितवादीलाई घर छाउने कुरालाई 
िलएर िदउसैँदेिख कचकच गरी रहेक�मा साझँ दवैु पित 
प�नीसमेतले केही मादक पदाथ� सेवन गरी खाना खाई 
दवैुजना सगैँ बिसरहेको अव�थामा दवैु पित प�नीका 
बीच सामा�य भनाभन भई निजकमा रहेको फलामे 
िच�टा हातमा िलई �ितवादीले मतृकलाई ताक� यो 
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िच�टाले हानी िदउ ँभनी भ�दा मतृकले लौ हान त भनी 
भनेबाट उ� िच�टाले �हार गदा� सो िच�टा ए�कासी 
मतृकको क�चटमा गढ्न गई सोही चोटबाट मतृकको 
त�काल म�ृय ुह�न गएको अव�थासमेतलाई िवचार गदा� 
�ितवादीलाई सव��सिहत ज�मकैद गदा�  चक� पन� जाने 
ह�दँा घटनाको प�रि�थितलाई हेदा�  िनज �ितवादीलाई 
५ वष� कैद गदा� �यायोिचत नै ह�ने देिखदँा सोअनसुार 
ह�न अ.बं.१८८ नं.बमोिजम �य� रायसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल चैत १ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद ��े, ०६९-CI-०८४७, जग भ�काई 
ज�गा साव�जिनक कायम ग�रपाउ,ँ िनरगुन यादव िव. 
मदन यादव

ज�गा नापी भई पत� ज�गा जिनई छु�ै िक�ा 
कायम भएको यस �कारको ज�गालाई िक�ा नं. 
उ�लेख गरी अनिधकृत िनकाय गा.िव.स. काया�लयले 
घर घडेरी दता� नामकरण गरी �माण पजुा� िदएकै 
आधारमा साव�जिनक पत� ज�गा �यि�को ह�न 
स�दैन । साव�जिनक पत� ज�गा �यि�को नाउमँा दता� 
गन� अि�तयार कानूनले गा.िव.स. काया�लयलाई �दान 
नगरकेो अव�थामा अिधकार नै नभएको िनकायले 
�दान गरकेो �ितवादीले पेस गरकेो घर घडेरीको दता� 
�माण पजुा�को कुनै औिच�यतासमेत रहेको नदेिखने । 

�चिलत कानूनले अिधकार नै �दान नगरकेो 
िनकायले अनिधकृत �पमा गरकेो िनण�यको �ितफल 
सधै ँ श�ुय नै ह�ने ह�दँा गा.िव.स.लाई घर घडेरी दता� 
�माण पजुा� िदने अिधकार नै नभएको अव�थामा �ा� 
�माण पजुा�को कुनै मा�यता रहन स�दनै । िववािदत 
िक.नं. ७७ को ज�गा पत� ज�गा रहेको भ�ने िफ�डबकु 
उतारबाट दिेखइरहेको र सो ज�गा आफूले िविधवत् 
�पमा �ा� गरी आ�नो नाममा हक भोग दता� गरी 

चलनसमेत गरकेो भ�ने व�तिुन� �माण �ितवादीले 
खलुाउन सकेको नदेिखदँा साव�जिनक कायम नह�ने 
गरी िनण�य िदन ुमनािसब नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट उि�लिखत िक.नं. ७७ को ज�गा 
साव�जिनक पत� ज�गा देिखदँा वादी दाबी प�ुन नस�ने 
भनी ठहर गरकेो स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।७।२८ को फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ�टी भई सो साव�जिनक पत� ज�गामा �ितवादीले 
गरकेो िनमा�ण संरचना भ�काई, हटाई, िखचोला मेटाई 
साव�जिनक ज�गा कायम ह�ने गरी चलनसमेत चलाई 
िदने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित 
२०६९।३।३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: नगे��केशरी पोखरले
इित संवत् २०७३ साल चैत १३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव�व�भर�साद ��े, ०७१-CR-०२२७, ०२२८,  
जालसाज, रामिमलन कहार िव. सोनवा कहार र उमा 
कहार िव. सोनवा कहार

रामिमलन कहारको नाममा दता� रहेको १२१ 
नं. को घरज�गा िनजक� �ीमती उमा कहारलाई िमित 
२०६१।८।२९ मा दूिषत मनसाय राखी हालैदेिखको 
बकसप� पा�रत गरकेोमा वादी सोनवा कहारले िमित 
२०६७।२।३१ मा थाहा पाई िमित २०६७।८।२४ 
मा िफरादप� िदएको दिेखदँा ��ततु म�ुाको 
िवषयव�त ु ऐनको हद�यादिभ�ै आएको देिख�छ । 
य�तो अव�थामा हद�याद नाघी िफराद परकेो भ�ने 
�ितवादीह�को िजिकर प�ुन स�ने दिेखएन । दूिषत 
मनोभावना राखी एकाले अका�को हक मेट्ने उ�े�यले 
यी �ितवादीह� एक अका�मा िमली ग�ु त�रकाले 
कुनै काय� गरकेो रहेछ भने �य�तो काय�मा वादीलाई 
हा.व. भएको िलखतको बारमेा थाहा जानकारी िथयो 
भ�ने अथ� गरी यी �ितवादीह�को भनाईलाई मा� 
आधार बनाई फैसलामा �हण गनु�  भनेको �यायलाई 
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परा�त गनु�बाहेक केही होइन । तसथ� ��ततु म�ुाको 
िवषयव�तकुो िववादलाई हद�यादिभ�ै रहेको अव�था 
मा�न ुपन� ।

अतः उि�लिखत त�य एवम् िववेिचत 
आधार कारणह�बाट घरबारीटोल पूव� मखुा नं. १२१ 
को घरज�गामा वादीको हकस�म २ भागको १ भाग 
जालसाजी ठह�याएको स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।३।१३ को फैसलालाई सदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित 
२०६९।३।१२ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CI-०२०५, ०२०६,  

अंश दपोट, उमा कहार िव. सोनवा कहार, 
रािमलन कहार िव. सोनवा कहार भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-१०७७,  जबरज�ती 
करणी, ल�मी महरा चमार िव. नेपाल सरकार

यौनज�य काय� आम मािनसको अगािड 
वा अ�य मािनसको समपुि�थितमा ग�रने काय� नभई 
एका�त�थानमा कसैले नदे�ने गरी ग�रने गो�य 
�कृितको काय� हो भने यसमा पीिडताबाहेक अ� 
सा�ीको समपुि�थत रहन स�ने अव�था नै रहदैँन । 
पीिडता नै ��ततु केसको लािग ��य� सा�ीको �पमा 
रहने । 

पीिडताले अनसु�धानको समयमा कागज 
गदा� �ितवादी ल�मी चमारले “मलाई समाती बाधँी 
सोही निजकको रामदेव महराको गोठमा लगी 
परालमािथ सतुाई हातले मखु थुनी जबरज�ती 
करणी ग�ररहेको अव�थामा मेरो बबुा पगुी िनजलाई 
प�ाउ गरी �हरीको िज�मा िदएको हो भनी घटना 
िववरणलाई िसलिसलाब� �पले �म िमलाई कागज 
ग�रिदएको र सोही बेहोरालाई मेलखाने गरी पीिडतले 

अदालतमा आई ईसारा गरअेनसुार उ�लेख गरी 
साङ्केितक भाषािव� िटकाल�मी पा�डेले लेखाई 
िदएको बेहोरासमेतबाट जाहेरवालाको भनाई तथा 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह� मोितलाल 
महरा, िवर�े� महराको बकप�बाट समेत अिभयोग 
दाबी पिु� ह�ने आधारभूत �माणह�को िव�मानता 
रहेबाट अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु �थािपत ह�न 
आएको दिेख�छ । सम� �माणबाट �ितवादी ल�मी 
महरा चमारले एकटागँा य लाई जबरज�ती करणी 
गरकेो त�य पिु� ह�न आएको छ । आ�नो इ�कारी 
बयान पिु� ह�ने �माण �ितवादीले पेस गन� सकेको 
देिखदँनै । �ितवादीले पीिडत एकटागँा य लाई 
जबरज�ती करणी गरी अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो ह�दँा �ितवादीलाई कसरुदार ठह�याई 
स�ुले गरकेो फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट भएको फैसला मनािसबै देिखन आउने ।

तसथ� उपयु�� िववेचना ग�रएका आधार 
�माणह�बाट �ितवादी ल�मी महरा चमारलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(३) नं. 
बमोिजम १४ वष�देिख मािथ १६ वष�भ�दा कम उमेरक� 
बािलकालाई जबरज�ती करणी गरकेोमा ६ वष� कैद 
र ऐ. ३ क नं. बमोिजम अश� अपाङ्ग मिहलालाई 
जबरज�ती गरकेोमा थप ५ वष� कैद र ऐ. १० नं. 
बमोिजम पीिडतलाई �ितवादीबाट �.१०,०००।– 
�ितपूित� भराइिदने गरी स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।३।१५ मा भएको फैसला सदर गरी गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७१।८।२३ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
इित संवत् २०७३ साल चैत २ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी िव��भर�साद 
��े, ०६७-CR-१३०३, ०६८-CR-०२१०, ०६८-
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CR-०६१७ र ०६८-CR-०९८४, कत��य �यान, 
�रता �े� िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. 
िदलबहादुर �धानसमेत, मदन �े� िव.नेपाल सरकार 
र राजु चौधरी िव. नेपाल सरकार

मतृक सीता �े�ठको स�पि� ह�याउन 
�ितवादी मदन �े�ठसमेतको योजनामा यी �ितवादी 
संल�न भई सीता �े�ठलाई मारबेापत िदने भनेको 
प�� लाख �पैयाकँो �लोभनमा परी ह�या गन� योजना 
मतुािबक मतृकसमेत ब�ने घरमा कोठा भाडामा िलई 
बसी �ितवादी मदन �े�ठले िदएको हितयार खकुुरी 
र छुरा �हार गरी मतृकलाई मारकेोमा �वयम् यी 
�ितवादी िदपेन चौधरी सािबती भई अदालतमा बयान 
तथा मौकामा बयान कागज ग�रिदएको देिख�छ । यी 
�ितवादीको उ� सािबती बयानलाई मौकामा कागज 
गन� ितलकबहादरु अिधकारीको कागज सह�ितवादी 
राज ुचौधरीले अदालतको बयान तथा मौकामा गरकेो 
बयान कागज, सह�ितवादी मदन �े�ठ र िदलबहादरु 
�धानले गरकेो मौकाको बयान कागज, �ितवेदक रवेत 
अिधकारी तथा गोिव�द िघिमरलेे अदालतमा आई गरकेो 
बकप� साथै व�तिु�थित मचु�ुकासमेतबाट समिथ�त 
भइरहेको देिखदँा स�ुले सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गरकेो फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।

मतृक सीता �े�ठको ह�या गदा� पाइने १५ 
लाख �पैयाकँो लोभ लालचमा परी यी �ितवादी 
राज ु चौधरी अ�य �ितवादीह�सगैँ मतृकसमेत ब�ने 
घरमा कोठा भाडामा िलई बसेको र सीता �े�ठ 
धरानबाट आएको िदनको राित २।३ बजेितर अ�य 
सह�ितवादीह�लाई सीता �े�ठको ह�या गन�को लािग 
सह�ितवादी मदन �े�ठले िदएको खकुुरी, छुरासिहतका 
हितयारसिहत मािथ सीता �े�ठ ब�ने ठाउमँा पठाई 
आफू अ� कोही आउछँन् िक भनी वारदात�थलमा 
बाटो ढुक� बसेको ह� ँ भनी सािबत भई यी �ितवादी 
राज ु चौधरीले अदालतमा बयान तथा मौकामा 
बयान कागज गरकेो देिख�छ । िनजको उ� सािबती 
बयानलाई समिथ�त गरी सह�ितवादी िदपेन चौधरीले 

राज ु चौधरीले भने मतुािबक हामीले छुरा �हार गरी 
सीता �े�ठको ह�या गरकेो हो भनी अदालतमा बयान 
तथा मौकामा बयान कागज गरकेो, मौकामा �ितवेदन 
गन� �.ना.िन. रवेत अिधकारीसमेतले राज ु चौधरीको 
िनद�शनअनसुार अ�य �ितवादीह�ले सीता �े�ठको 
ह�या गरकेो हो भनी अदालतमा आई बकप� गरकेो, 
मौकामा कागज गन� ितलकबहादरु अिधकारीको कागज 
र व�तिु�थित मचु�ुकासमेतको �माण कागजह�बाट 
यी �ितवादी राज ुचौधरीको िनद�शन एवम् वचनअनसुार 
अ�य �ितवादीह�ले सीता �े�ठको ह�या गरकेो र यी 
�ितवादी �वयम् वारदात�थलमा कोही आउछँन् िक 
भनी बाटो ढुक� बसेको पिु�ट भइरहेको दिेखदँा िनजलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. अनसुार ज�मकैद 
सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
फैसला िमलेको देिखने । 

�ितवादी मदन �े�ठले मौकामा गरकेो 
सािबती बयान, सह�ितवादीको पोल, �ितवेदकको 
बकप�समेतबाट यी �ितवादी मदन �े�ठले िददी सीता 
�े�ठको स�पि� आफूले िलन खानको लािग िनजको 
ह�या योजना बनाई सोही योजना मतुािबक ह�या गरकेो 
पिु� ह�न आएकोले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने यी �ितवादी मदन �े�ठको पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब देिखन नआउने ।

�ितवादी �रता �े�ठले अदालतमा बयान 
गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कारी रही मौकामा भएको 
बयान कागज डर �ासमा पारी गराएको भनी िजिकर 
िलई बयान गर ेतापिन मौकामा बयान कागज गदा� सीता 
�े�ठलाई मान� भ�ने कुरा पिह�यै थाहा िथयो भनी 
बयान कागज गरके� र उ� बयान कागज डर �ासमा 
परी गरकेो भ�ने स�ब�धमा कुनै �माण पेस गन� सकेको 
पाइदँैन । �य�तैगरी सह�ितवादी राज ुचौधरीसमेतले 
आफू कसरुमा सािबती भई यी �ितवादीसमेतको 
िमलेमतोमा सीता �े�ठलाई मान� योजना बनाई 
आफूह�लाई पैसा िदने �लोभन दखेाई मान� लगाएको 
भनी पोल गरकेो देिख�छ । अतः सह�ितवादीह� राज ु
चौधरीसमेत यी �ितवादीको घरमा डेरा गरी बसेको 
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र सह�ितवादी पित मदन �े�ठले हितयार उपल�ध 
गराएको साथै रातको समयमा पिन घरको ढोकाह� 
खलुा राखी यी �ितवादी �रता �े�ठले वारदात घटाउन 
सहज बनाई िदएको देिखदँा मतृक सीता �े�ठको 
ह�या योजना र मत स�लाहस�म यी �ितवादीको 
संल�नता रहेभएको पिु� ह�न आएकोले �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) बमोिजम ३ वष� कैद गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको फैसला िमलेको दिेखदँा 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने यी �ितवादी 
र अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर मनािसब दिेखन 
नआउने ।

िववाह गरी गएक� यी �ितवादी र�ना �े�ले 
आ�नी अिववािहत बिहनी मतृक सीता �े�ठलाई 
मारपेिछ िनजको स�पि� िलन खान पाउने कानूनी 
अव�थाका साथै अ�य कुनै फाइदा वा लाभ प�ुनेसमेत 
देिखदँैन । सहअिभय�ुको बयानबाहेक अ�य �माणबाट 
यी �ितवादी सीता �े�ठको ह�यामा कुनै न कुनै �पमा 
संल�न भएको �मािणत ह�न नसकेको अव�थामा 
शङ्काको भरमा मा� सजाय गन� मनािसब नह�ने ह�दँा 
पनुरावेदन अदालतबाट आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने गरी भएको फैसला िमलेको देिखदँा यी �ितवादी 
र�ना �े�ठलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब देिखन नआउने ।

�ितवादी िदलबहादरु �धानले मौकामा बयान 
कागज गदा� सह�ितवादी मदन �े�क� िददी सीता 
�े�लाई मान� मािनस खोजी सहयोग प�ुयाएबापत िनज 
मदन �े�ले १२।१५ लाख पन� दईु क�ा ज�गा मेरो 
नाममा पास ग�रिदने भनेकोले सो धनको लालचमा परी 
मैले सीता �े�लाई मान� काय�को लािग राज ुचौधरीसगँ 
मदन �े�को स�पक�  गराई िदनेसमेतको काय� गरी 
सहयोग गरकेो ह� ँभनी बयान गरकेो देिख�छ । मौकामा 
गरकेो उ� बयान कागजमा इ�कार रही अदालतमा 
बयान िदएको भएपिन यी �ितवादीले सो बयान कागज 
�वे�छा िव��को बयान कागज हो भनी �मािणत गन� 

सकेको अव�था देिखदँैन । सह�ितवादीह� िदपेन 
चौधरी र राज ु चौधरीले आफू कसरुमा सािबती भई 
यी �ितवादीसमेतको िमलेमतोमा सीता �े�ठलाई मान� 
योजना बनाएको भनी मौकाको बयान कागजमा पोल 
गरकेो देिख�छ । सह�ितवादी मदन �े�ठले पिन सीता 
�े�को ह�यामा यी �ितवादी िदलबहादरु �धानको 
सलं�नता रहेको भनी अदालतमा समेत बयान गरकेा 
पाइ�छ । �य�तैगरी �ितवेदक रवेत अिधकारीसमेतले 
सीता �े�लाई मान� षड्य��मा यी �ितवादी िदलबहादरु 
�धानको सलं�न रहेको भनी बकप� ग�रिदएको, यी 
�ितवादीले पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा 
िच� बझुाई यस अदालतमा पनुरावेदन नगरबेाट 
समेत मतृक सीता �े�ठलाई मान� मत स�लाहमा 
यी �ितवादीको संल�नता रहेको भएको पिु�ट ह��छ । 
वादी नेपाल सरकारले यी �ितवादीउपर मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. बमोिजम सजाय 
ह�न माग दाबी िलई अिभयोग प� दायर गर ेपिन िनजले 
सो हदस�मको कसरु गरकेो भ�ने कुरालाई �मािणत 
गन� सकेको अव�थासमेत नदेिखदँा यी �ितवादीका 
हकमा �यानस�ब�धी महलको १६ नं. अनसुार १० 
वष� कैद गरकेो स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।

�ितवादी दशरथ चौधरीले स�ु अदालतबाट 
भएको फैसलामा िच� बझुाई पनुरावेदन नै नगरी 
बसेको देिख�छ । प�� लाख �पैयाकँो �लोभनमा 
परी यी �ितवादीले सीता �े�लाई मान� मािनस खोजी 
गन�, मान� लगाउने र योजना िमलाउने काय�मा सहभागी 
भएको भ�ने कुरा सहअिभय�ुह� मदन �े�ठ, राज ु
चौधरीको बयान, �ितवेदक रवेत अिधकारीको बकप�, 
�हरीमा कागज गन� कमला �े�ठको कागजसमेतबाट 
पिु� भएको र यी �ितवादीले वारदात�थलमा गई �यान 
मान�लाई संयोग पा�रिदएको भ�ने पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा पनुरावेदन अदालतले गरकेो फैसला िमलेको 
देिखदँा अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर मनािसब 
नदिेखने ।
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अतः िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट 
��ततु म�ुाका �ितवादीम�येका �ितवादी र�ना 
�े�ठलाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने र अ�य 
�ितवादीम�येका �ितवादी िदपेन चौधरीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद, �ितवादीह� मदन �े�ठ र राज ु
चौधरीलाई ऐ. महलको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैद, 
�ितवादी िदलबहादरु �धानलाई ऐ. महलको १६ नं. 
बमोिजम १० वष� र �ितवादी �रता �े�ठ र दशरथ 
चौधरीलाई ऐ. महलको १७(३) नं. बमोिजम जनही ३ 
वष� कैदको सजाय ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरबाट िमित २०६७।११।२५ मा भएको 
फैसला मनािसब देिखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल साउन २२ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी िव��भर�साद 
��े, ०६६-CI-०६१९, नदीबाट उकास ज�गा दता�, 
मालपोत काया�लय, उदयपुर िव. मानबहादुर काक�

िनवेदकले िम�हा गराएको िववािदत ज�गा 
िनवेदकको हक �वािम�वको हो, होइन ? िनजले पेस 
गरकेा �माणह� हेरी र िनजले दाबी िलएको ज�गा 
िववािदत ज�गा हो, होइन भनी हेरी िनजको �माणबाट 
हक �वािम�विभ� पन� भए दता� गन� र िनजको दाबी 
नप�ुने भए सोहीबमोिजमको िनण�य ग�रिदन ु पन� 
कत��य मालपोत काया�लयको हो । आफूसम� परकेो 
िनवेदनमा नेपाल सरकारको नाममा ज�गा दता� भएकै 
आधारमा िनवेदकको �वािम�वको �माणको अि�त�व 
मेिटने होइन । आ�नो हक �वािम�वको ज�गा नदी 
कटान भई िम�हा पाएको ज�गापिछ नदी उकास भई 
पनु: भोगचलन गरमेा उसको हक �वािम�वको �माण 
हेरी िनण�य ग�रिदन ुपन� ।

नेपाल सरकारको नाउमँा दता� भएको 
ज�गासमेत �यि� िवशेषको हकभोगमा रहेको �माणबाट 
देिखए दता� गन� अिधकार�े� मालपोत काया�लयलाई 

रहेको देिखने । 
तसथ�, मालपोत काया�लय उदयपरुबाट 

भएको िमित २०६५।४।२० को िनण�य बदर गरी 
िनवेदकले िदएको �माणसमेतलाई हेरी बझुी िनजको 
नाममा दता� गन� िम�ने निम�ने स�ब�धमा यिकन िनण�य 
गनु�  भनी मालपोत काया�लय उदयपरुमा पनुः िनण�य गन� 
पठाउने गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित 
२०६६।५।२८ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ�डारी
इित संवत् २०७४ साल जेठ ३० गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी सपना �धान 
म�ल, ०६९-CR-०२९८ र ०६९-CR-०७०४, 
कत��य �यान, देवकुमार धमला िव. नेपाल सरकार र 
नेपाल सरकार िव. सुमन दाहालसमेत

�ितवादीको मोबाइल र पैसा मतृकले लगेको 
र िफता� निदएको िवषयलाई �रसइवी िलई �ितवादी 
देवकुमार धमला मतृक उ�व कोइरालाको खोजी गद� 
पिहला िनजको घरमा पगेुका, घरमा भेट नभएपिछ 
फिक� एर आउदँा बाटोमा भेट भई मतृकलाई कुटिपट 
गरकेोमा सोही कुटिपटको प�रणाम �व�प मतृकको 
म�ृय ु भएको भ�ने त�य िमिसल संल�न लास जाचँ 
मचु�ुका, �ितवादीको अदालतसम�को सािबती 
बयान, शव परी�ण �ितवेदन, घटनाका ��य�दश� 
�वणकुमार यादवले गरकेो बकप�समेतका सबदु 
�माणबाट पिु� ह�न आउने ।  

�ितवादी देवकुमार धमलाले आफूले 
सामा�य कुटिपट गरकेो भनी िजिकर िलए तापिन 
लास जाचँ मचु�ुकाबाट मतृकको आखँामा िनलडाम 
रहेको, आखँा सिु�नएको, घाटँीको अगािडको भागबाट 
गध�नको भागस�म १७ से.मी. ल�बाईको चोट रहेको 
देिख�छ । मतृकलाई �ितवादीले कुटिपट गद� गरकेो 
देखी छुट्याई िदएकोमा पनुः मतृकलाई िपछा गद� 
कुटिपट गरकेो भ�ने ��य�दश� �वणकुमार यादवको 
बकप�बाट ख�ुन आएको छ । त�कालको िववादमा 
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सामा�य �पको कुटिपट भएको भए घटना�थलबाट 
छुट्याई पठाइसकेपिछ पिन पनुः िपछा गद� गई कुटिपट 
गनु�पन� अव�था रहदँैन । �ितवादीकै कुटिपटको 
प�रणाम�व�प मतृक उ�व कोइरालाको म�ृय ुभएको 
देिखदँा सामा�य कुटिपट मा� भएको भ�ने �ितवादीको 
िजिकर �वीकारयो�य नदेिखने ।

मतृकलाई मान� मत स�लाहमा पसी वारदात 
�थलमा गएको भए तापिन मतृकलाई मान� उ�े�यले 
कुनै �कारको चोट �हार गरकेो भ�ने नदिेखएको 
अव�थामा यी �ितवादीह� रिवन काक� तथा समुन 
दाहाललाई समेत अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय 
गनु�  �यायोिचत ह�ने देिखएन । यसरी मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो कुरामा �ितवादीह� इ�कार रहेका, िमिसल 
संल�न लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन र 
सहअिभय�ु देवकुमार धमलाको बयानसमेतका कागज 
�माणले यी �ितवादीह�ले समेतले चोट �हार गरकेो 
अव�था पिु� नभएको र मन�सगँ पूव��रसइवी रहेको 
भ�ने पिन नदेिखदँा �ितवादीह� समुन दाहाल र रिवन 
काक�लाई समेत �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादी 
देवकुमार धमलालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने र �ितवादीह� रिवन काक� 
र समुन दाहाललाई �यानस�ब�धी महलको १७(२) 
नं. बमोिजम जनही ५ वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई 
मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।२।३१ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरबाट िमित २०६९।२।१७ मा भएको इ�साफ 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७३ साल काि�क १० गते रोज ४ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७१-CR-०७२७, न�कली �माणप� पेस 

गरी ��ाचार गरकेो, नेपाल सरकार िव. गु�राज थापा
िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित 

२०७०।४।२७ को आदशेानसुार उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषद ्सानोिठमी भ�परुमाफ� त पनुः �माणीकरण गन� 
पठाउदँा उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ् सानोिठमी 
भ�परुको िमित २०७१।३।२२ च.नं. १७८ को प�बाट 
�ितवादी ग�ुराज थापाको �माणप�को िवषयमा िबहार 
इ�टरिमिडयट एजकेुशन काउि�सल पटना, भारतबाट 
सन् १९९३ मा रोलकोड ६५१ अन�ुमांक ३०६६५ 
सूचीकरण नं. ९९८७१५।९१ योग ४६० ि�तीय 
�ेणीमा उ�ीण� गरकेो िववरण �माणप� �माणीकरण 
टोलीबाट योग ४१० ि�तीय �ेणीमा उि�ण� भएको 
बेहोरा प�रषद्को �माणप� �माणीकरण तथा 
समक�ता िनधा�रण सिमितको िमित २०७३।३।१३ 
को िनण�यानसुार भनी उ�लेख भई आएको 
देिख�छ । कूल �ा�ाङ्कमा अङ्क फरक परकेो दिेखए 
पिन िनज �ितवादीले ि�तीय �ेणीमा परी�ा उ�ीण� 
गरकेो भ�ने �प� �पमा देिखन आएकोले �ितवादीले 
बढुवा �योजनका लािग न�कली �माणप� पेस गरकेो 
भनी आरोिपत कसरुमा सजाय ठहर गनु�  �यायको 
�ि�ले मनािसब देिखन नआउने । 

तसथ� मािथ िववेचना ग�रएका आधार कारण 
र �माणसमेतबाट �ितवादीले बढुवा �योजनको लािग 
पेस गरकेो शैि�क यो�यताको �माणप� न�कली नभई 
स�कली रहेको पिु� ह�न आएकोले �ितवादीलाई िवशेष 
अदालत, काठमाड�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
ठह�याएको िमित २०७१।४।२२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल फागनु १० गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-CR-०६९९, ��ाचार (न�कली 
�माणप�), ढकबहादुर �े�ी िव. नेपाल सरकार

अनसु�धानको �ममा िनजको यो�यताको 
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�माणप� ठीक हो होइन भनी अनसु�धानको �ममा 
उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद् सानोिठमी भ�परुमाफ� त 
स�बि�धत बोड�मा �माणीकरण गन� पठाइएकोमा उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषद ् सानोिठमी भ�परुको िमित 
२०६९।१०।१९ च.नं. १५७ को प�बाट प�ाङ्क 
मा.िश.प./�े.का.वा./इ�टर/अिभलेख स�यापन /  
िदनांक १७।२।२०१२ को प�साथ �ा� �माणीकरण 
िववरणको िस.नं. ३६ मा परी�ाथ�का नाम ढकबहादरु 
�े�ी, िपता धनबहादरु �े�ी, परी�ा इ�टर, वष� १९९६ 
अन�ुमांक नं. ०९८३७५२ योग Fail भनी उ�लेख 
भएको �माणीकरण िववरणबाट देिखन आएकोले 
िनज �ितवादीले पेस गरकेो उ� इ�टर तहको शैि�क 
यो�यताको �माणप� स�े नभई न�कली भएको त�य 
�मािणत ह�न आएको देिखने ।

पेस भएको �माणप�को मा�यमबाट फाइदा 
�ा� नगरकैे आधारमा आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउन स�ने अव�था देिखएन ।

�ितवादी ढकबहादरु �े�ीले पेस गरकेो �माण 
प�अनसुार िनजले इ�टर िमिडयट तहको परी�ा सन् 
१९९६ मा उ�ीण� गरकेो भनी उ�लेख भएको र सो 
�माण प� बढुवा �योजनको लािग िनजले २०५३ 
सालमा पेस गरकेो हो भनी िनजले िवशेष अदालत, 
काठमाड�मा बयान गदा� खलुाएको देिखएबाट िनजले 
�चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ लागू ह�नभु�दा 
अगािड नै उ� �माणप�ह� पेस गरकेो दिेखन 
आएकोले ��ततु म�ुामा सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ ले �यव�था गरकेो कानूनी �यव�थाअनसुारको 
सजाय आकिष�त ह�ने देिखन आयो । 

तसथ� िववेचना ग�रएका आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादी ढकबहादरु �े�ीले न�कली 
शैि�क यो�यताको �माण प� पेस गरी सािबक ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु गरकेो 
ठहरकेोले िनज �ितवादीलाई सोही ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९(२) बमोिजम 
�.५००।- (पाचँ सय) ज�रवाना ह�ने ठह�याएको िवशेष 
अदालत, काठमाड�को िमित २०७१।१०।९ को 

फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत २०७३ साल फागनु १० गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी बमकुमार �े�, 
०७०-CI-१०७३, उ��ेषण / परमादेश, देवे��राज 
शमा� िव. िज�ला �शासन काया�लय, बबरमहल 
काठमाड�समेत

स�ंथा दता� ऐन, २०३४ को दफा ११ मा 
नेपाल सरकारले स�ंथालाई आव�यक िनद�शन िदन 
स�ने र �य�तो िनद�शनको पालना गनु�  स�बि�धत 
स�ंथाको कत��य ह�ने �यव�था भएको पाइ�छ । सोही 
ऐनको दफा १२ को उपदफा (६) मा अ�य कुराका 
अित�र� नेपाल सरकारले िदएको िनद�शन पालना 
नगन� स�ंथाको दता� िनल�बन वा खारजेस�म गन� 
स�ने अिधकार �थानीय अिधकारीलाई �दान गरकेो 
पाइ�छ । िवप�ी सं�थाले िवधानिवपरीत काय� गरकेो भए 
सो स�ब�धमा िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा 
उजरु गरी �य�तो काय� स�याउन सिकने वैकि�पक 
उपचारको बाटोसमेत �रट िनवेदकसगँ भएको देिखदँा 
िनवेदन दाबीबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादेशको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदेिखने ।

कानूनत: कुनै िनकायलाई �दान ग�रएको 
अिधकारको �योग सामा�यत: सोही िनकायबाट 
ह�नपुछ�  । उपचारको खोजी पिन उ� िनकायमाफ� त 
नै अवल�बन गनु�पन� ह��छ । व�ततु: सं�था दता� 
ऐन, २०३४ अ�तग�त �थािपत सम�ु�मन िव�ा 
�ित�ानको साधारण सभाको िनण�यको स�दभ�मा 
यसरी वैकि�पक उपचारको बाटो ह�दँाह�दँै अ�य 
िनकायको �े�ािधकारलाई  औिच�यहीन बनाउने गरी 
यस अदालतबाट बोिलरहनपुन� अव�थासमेत देिखन 
नआउने । 

तसथ�, �रट िनवेदकको कानूनी अिधकार हनन् 
भएको पिु� ह�न नसकेको तथा वैकि�पक उपचारको 
बाटो छँदाछँदै �रट �े�ािधकारअ�तग�त िनवेदन दायर 
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भएको आधारमा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।०९।१७ 
को आदेश िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः न�दिकशोर�साद यादव
इित संवत् २०७४ साल काि�क २८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-CI-०२०४, ब�डाप� 
बदर दता� बदर, अजयकुमार िगरी िव. राम औतार 
राउत कुम�समेत 

यस अदालतबाट वादीको नाउमँा दता� ह�ने 
ठहरकेो िववािदत ज�गाह� �ितवादीह�को बीचमा 
२०२९ सालमा ब�डाप� पा�रत गरी तहतह हक 
ह�ता�तरण भएको दिेखन आयो । �ितवादीह�को 
हक कायम भई दता� ह�न आएको मूल िनण�य नै यस 
अदालतको फैसलाबाट बदर भएको छ । �ितवादीह�ले 
�ा� गरकेो, हकको �ोत नै सव��च अदालतबाट 
बदर भई अि�तम भए रहेको अव�थामा हकै नभएको 
�यि�ह�बीचको �यवहार पिन दूिषत मा�न ु पन� 
ह��छ । दूिषत �ि�याबाट ह�न गएका काम कारबाही बदर 
गराउन हद�याद बाधक ब�न स�दैन । सोही कारणबाट 
वादीको िफराददाबी हद�यादिवहीन ह�न जाने दिेखन 
नआउने । 

अतः हद�यादको आधारमा दाबी खारजे 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६६।१०।१० को फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर 
ग�रिदएको छ । अब जो जे ब�ुन ु पन� हो बझुी ठहर 
फैसला गनु�  भनी उपि�थत प�ह�लाई तारखे तोक� 
िमिसल उ�च अदालत, जनकपरु, अ�थायी इजलास 
वीरग�जमा पठाई िदने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७४ साल असार ११  गते रोज १  शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६८-CI-०२०४, ब�डाप� 
बदर दता� बदर, अजयकुमार िगरी िव. राम 
औतार राउत कुम�समेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-CI-१३८९, ज�गा 
िखचोला घर उठाई चलन, सुलेमान िमयाँ िव. मिदना 
खातुन 

पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित 
२०७२।२।२७ मा भएको फैसलाउपर त�कालीन 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को िमित २०६७।१२।१५ 
को संशोधनसिहतको दफा ९(१) तथा हालको �याय 
�शासन ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा (१) 
अनसुार यस अदालतमा पनुरावेदन नै ला�न नस�ने 
अव�था रहेको र पनुरावेदनका लािग �याय �शासन 
ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) बमोिजम 
अनमुित िलनपुन� र अनमुित �दान भएमा मा� यस 
अदालतमा पनुरावेदन ला�ने देिख�छ । �याय �शासन 
ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को 
उ� कानूनी �यव�था अवल�बन नगरी �ितवादीको 
तफ� बाट यस अदालतमा िसधै पनुरावेदन दता� ह�न 
आएको दिेखएकाले ��ततु म�ुाको त�यिभ� �वेश 
गरी िववेचना गनु�पन� नदेिखने ।

तसथ� िमित २०७३।५।२७ देिख लागू भएको 
�याय �शासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) बमोिजम 
यस अदालतमा पनुरावेदन नै नला�ने अव�थामा 
��ततु पनुरावेदन दता� ह�न आएको देिखदँा दत� ह�न 
नस�ने ��ततु पनुरावेदनबमोिजम त�यमा �वेश गरी 
िनण�य गन� निम�ने ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.बं. १८० नं. 
बमोिजम ��ततु पनुरावेदनप� खारजे ह�ने ।
उपरिज��ार: िशवलाल पा�डेय
इित संवत् २०७४ साल माघ २३ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७१-CR-०४३६, कत��य �यान, नेपाल 
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सरकार िव. ओमबहादुर काक� 
�यान मान� उ�ोगको कसरु �थािपत ह�नको 

लािग सव��थम पीिडतमािथ भएको �हार �यान मान� 
मनसायले भएको ह�नपुन� ह��छ । यसमा �यान मान� 
मनसाय रहेको, सो मनसायअनसुार काय� गन� स�पूण� 
तयारी रहेको सो तयारीअनसुार �यान मान� ि�या पिन 
भएको देिखन ुपद�छ तर यसरी �यान मान� अपराध ह�ने 
स�पूण� चरण पूरा ग�रसकेको अव�थामा कुनै बा� 
त�वको उपि�थित अथा�त् अ�य कुनै कारणले संयोग 
परी �यान भने मन� नपाएको अव�थाको िव�मानता 
देिखनपुद�छ । यसमा �यान मान�लाई नै भनी स�पूण� 
काय� गरकेो अथा�त् �हारसमेत मन� गरी नै गरकेोमा 
संयोगवश तथा अ��यािसत �पमा मा� �यान मन� 
नपाएको कुरा पिु�ट ह�नपुद�छ । �यान मान� मनसायले 
नै �यान मान� आपरािधक काय�का स�पूण� चरण पूरा 
गरी �यान मन� स�ने गरी नै �हार गरकेो िथयो िथएन 
भ�ने त�य िनजले �य�तो काय� गदा�को प�रि�थित 
प�रवेश िनजले �हार गदा�को, �हार गनु�अिघ वा पिछ 
अपनाएको तौरत�रका आिदबाट �मािणत ह�नपुन� ।

�ितवादीले पीिडतलाई खकुुरीले िहका�ए पिन 
यिद मान� नै इ�छा भएको भए लखेटेर पिन मान� खो�न ु
पन�मा पीिडत भागेर गएपिछ िनजको पिछपिछ गई 
लखेटी �हार गरकेो वा �हार गन� खोजेको पाइदँैन । यी 
�ितवादीले मान� इ�छा राखी साधन खोजेको, अ�सगँ 
स�लाह गरकेो, आफँै िनह� ँखोजी �हार गरकेो, लकु� 
चोरी �हार गरकेो वा गन� खोजेको ज�ता कुनै पूव�तयारी 
गरकेोसमेत देिखन आउदँनै । अक�मात् कोठामा प�दा 
रातको १०:३० बजेको समयमा आ�नो �ीमतीसगँ 
चरुोट मा�न थालेको वा पीिडतकै शङ्का�पद 
ि�याकलाप देखी तसा�उन दाउराको खिलयानमा 
रहेको खकुुरीले �हार गरकेो देिखन आउछँ । पीिडतको 
�यान मन� निदन वारदातमा ते�ो प�को उपि�थित 
र ह�त�ेप रहेको पिन दिेखदैँन र �ितवादीक� �ीमती 
मन काक�ले पिन वारदातमा कुनै बचावटको �यास 
गरकेो पाइदँनै । साथै यो य�तो संयोग पररे मा� वा 
अ��यािशत त�रकाले ब�न सफल भएको भ�ने 

�मािणत ह�ने गरी वादी नेपाल सरकारले कुनै �माण 
प�ुयाउन सकेको देिखन नआउने ।

�ितवादीको �यानै मान� मनसाय भएको भए 
खकुुरीज�तो हितयार �योग भएको र �यसमा पिन 
कसैको बाधा, ह�त�ेप र अवरोध नदेिखएको अव�थामा 
सयंोग परी �यान नै मन� नसके पिन घातक चोट परकेो 
देिखनपुन� र केही गरी पीिडत भागेको अव�थामा 
पिन लखेट्दै गई �हार गरकेो वा गन� खोजेको देिखन ु
पन�मा घाउजाचँ केस फारामको whether fatal or 
not महलमा not fatal उ�लेख भएबाट उ� घाउ 
मान�स�मको घातक रहे भएको देिखन आएन । साथै 
िनज पीिडतलाई लखेट्दै गएको भ�ने पिन �माणबाट 
देिखएको छैन । यसरी पन� गएको घाउ चोट र अपराध 
ह�दँाको अव�थामा समेतलाई िवचार गदा�  �यान मान� 
मनसाय त�वको आधारबाट अपराध भएको अव�था 
देिखदँनै । यसबाट �ितवादीमा यी िवशेष िव�टलाई 
मानु�  पन�स�मको कुनै कारण र मनसाय रहेभएको र मान� 
गरी नै �हार गरकेो भ�ने �मािणत ह�न आउने नदेिखने ।

�ितवादीले पीिडतलाई आ�नो �ीमतीसगँ 
बसी चरुोट मागी कुराकानीसमेत गरकेो दखेी �रस 
उठी िनजलाई तसा�उन दाउराको खिलयानमा फेला 
परकेो व�त ु खकुुरी �हार गरकेोस�म देिखन आएको 
छ । यसरी �यान मान� मनसाय त�वको अभाव 
रहेको देिखएको अव�थामा भएको वारदातलाई 
उि�लिखत कानूनी �यव�थासमेतका आधारमा 
�यान मान� उ�ोगको कोटीमा रा�न निम�ने ह�दँा 
��ततु वारदातलाई अिभयोग दाबीअनसुारको �यान 
मान� उ�ोगको कसरु नठह�याई ��ततु वारदातलाई 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ 
अनसुार कुटिपटको वारदातस�म देिखन आउने भनी 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न निम�ने ।

अतः िववेिचत आधार कारणह�बाट ��यथ� 
/ �ितवादी ओमबहादरु काक�लाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ 
नं. बमोिजम �यान मान� उ�ोगको कसरुमा सोही नं. 
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बमोिजम ५ वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई स�ु मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।०५।१० मा भएको 
फैसला उ�टी गरी �यान मान� उ�ोगतफ� को दाबी नपगुी 
��ततु वारदात सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २७ अनसुार कुटिपटतफ�  प�रणत ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७१।०१।३० 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १२ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-०८८४, जबरज�ती करणी, 
नेपाल सरकार िव. प�रवित�त नाम  िब बहादुर 

पीिडतको योिनमा िलङ्ग पगेुको नभई दईु 
सा�ाको बीचमा स�म दलेको र �यसै अव�थामा 
वीय� �खलन भएको भ�नेस�म देिखएबाट �ितवादीले 
जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो पिु� ह�न नआई िनज 
�ितवादीले जबरज�ती करणीको उ�ोगस�म गरकेो 
देिखन आउने ।

�ितवादीको उमेर िनजको ज�मदता� 
र िव�ालयको रकेड�बाट १६ वष�भ�दा कम र 
पीिडतको उमेर १० वष�भ�दा कम रहेको देिख�छ । 
�ितवादीले जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो पिु� 
भएको अव�थामा िनजलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ५ नं. को कसरुमा ऐ. को ३(१) नं. 
अनसुार ह�ने सजायको आधा सजाय ह�नेमा िनजलाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) 
अनसुार ५ वष�को पिन आधा २ (दईु) वष� ६ (छ) मिहना 
कैद सजाय ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
भएको फैसला अ�यथा नभई िमलेकै देिखन आउने ।

�ितवादी िव�ालयमा अ�ययनरत िव�ाथ� 
रहेको र िनजको भिव�य अ�ययनसगँ पिन जोिडएको 
अव�था छ । जाहेरवालीले अदालतमा बकप� गदा� 
�ितवादीले जबरज�ती करणी नगरकेोले सजाय ह�न ु
नपन� भनी बकप� गरकेो देिखएको छ । �ितवादीले 

बयानमाफ� त गलत काय� गरकेो भनी प�ातापको 
भावना िलएको देिखएको छ । यी सम� अव�थाको 
िव�ेषण र �ितवादीको उमेर, पा�रवा�रक र आिथ�क 
अव�था र �ितवादीको भिव�यसमेतलाई हेदा�  िनजलाई 
अदालतबाट भएको सजाय �थिगत गन� गरकेो 
िनण�यलाई अ�यथा हो भ�न िम�ने नदिेखने ।

बालबािलकाह�को शारी�रक तथा मानिसक 
अप�रप�वताको कारण अपराधमा संल�न रहन स�ने 
भएकोले बालबािलकाले गन� अपराधलाई िवशेष 
�ि�या�ारा िनगरानी गरी सधुार एवम् संर�ण गनु�पन� 
र बालबािलकाको हकिहतको संर�ण गरी ितनीह�को 
शारी�रक मानिसक र बौि�क िवकासमा सहयोग गनु�पन� 
ह��छ । बालबािलकाह� कोसगँ रमाउछँन्, कोसगँ 
खसुी ह��छन्, कोसगँ ब�दा उनीह�लाई सिुवधा ह��छ, 
उनीह�को भिव�य कसरी उ��वल ह��छ, उनीह�को 
पालनपोषण, िश�ा, �वा��योपचार र मनोर�जनको 
प� कसबाट �भावकारी ब�दछ भ�ने ज�ता िवषयको 
मू�याङ्कन गनु�पन� ह��छ । एकाङ्गी ढंगले िनण�यमा 
प�ुदा बालबािलकाको भिव�यका स�ब�धमा �यो झनै 
��य�ुपादक पिन ह�न स�दछ । �यसैले य�ता िवषयमा 
स�बि�धत बालबािलकाको सव��म िहतको प�लाई 
साङ्गोपाङ्गो �पमा हेरी सम�याियक �ि�कोणबाट 
िन�कष�मा प�ुन ुअप�रहाय� ह�ने ।

तसथ� ��ततु म�ुामा �ितवादीलाई 
उपयु��बमोिजमका कुराह� हेरी िव�ेषण गरी बबुा 
आमाको संर�णमा रहने गरी सजाय �थगन गदा� 
नै िनज �ितवादीको िहतको अ�यतुम सरं�ण ह�ने 
देिख�छ । तसथ� �ितवादीलाई प�रवारको संर�णमा 
रा�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
फैसला अ�यथा हो भ�न निम�ने ।

तसथ� �ितवादी प�रवित�त नाम िव. 
बहादरुलाई २ (दईु) वष� ६ (छ) मिहना कैद ह�ने ठह�याई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) 
अनसुार ठहरकेो सजाय �थगन गन� गरी भएको स�ु 
�प�देही िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित २०७१।३।२५ 
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मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-WO-०२२४, उ��ेषण, 
धम���कुमार �ीवा�तव िव. पुनरावेदन अदालत, 
हेट�डासमेत 

एन.आइ.सी. एिसया ब�कको रो�कापिछ 
दो�ो व�रयतामा आउने गरी िनज नागे�वर साह 
कलवारको मागअनसुार रो�का रा�नपुन�मा पिहला नै 
िनवेदन परकेो िनजको मागअनसुारको रो�कालाई ते�ो 
व�रयतामा राखेकोलाई िमलेको मा�न िम�ने देिखएन । 
आफूले माग गरकेो रो�कालाई यसरी ते�ो व�रयतामा 
रा�ने आदेशउपर िनज नागे�वर साह कलवारले 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डामा मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ 
नं. अनसुार िनवेदन गदा� पनुरावेदन अदालतबाट उ� 
पसा� िज�ला अदालतको िमित २०७२।११।०४ को 
आदेश बदर गरी िनवेदक नागे�वर साह कलवारको 
िनवेदनमा िमित २०७२।०६।२० मा भएको रो�का 
आदेशलाई एन.आइ.सी. एिसया ब�कबाट भएको रो�का 
फुकुवा भएको बखत बेचिबखन हक ह�ता�तरण गन� 
नपाउने गरी रो�काको दो�ो व�रयतामा राखी पनुः 
रो�का आदशे गनु�होला भनी िमित २०७३।०३।०२ 
मा भएको आदेशमािथ िववेचना ग�रएअनसुार उपय�ु 
नै देिखन आयो । पिहला �वेश गन� तथा पिहले आदेश 
�ा�त गन�लाई पिहलो �ाथिमकताको �ममा रा�न ु
�यायोिचत ह�न जाने ह�दँा सोही आधारमा भएको 
गरकेो उ� आदेश कानून र �यायसङ्गत रहेको 
पाइ�छ । यसबाट यी िनवेदकको कुनै सवंैधािनक तथा 
कानूनी हकािधकारमा समेत आघात पगेुको दिेखन 
आएन । �यसैले उ� आदेश बदर गन�समेत उपय�ु 
आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनको मागअनसुारको 
आदेश जारी गनु�पन� नदेिखने । 

घरायसी िलखत, िलखतको �कृितले कुनै 

पिन समयमा तयार ह�न स�ने िलखत ह�दँा घरायसी 
िलखत भएको िमितलाई परुानो िमित कायम गनु�भ�दा 
िलखत औपचा�रक �पमा घोषणा भएको िमितलाई 
नै पिहलो िमित कायम गनु�पन� ह��छ । यस म�ुामा 
िनवेदक नागे�वर साह कलवार िव. सनैुनादेवीको 
चेक अनादर म�ुा िमित २०७२।०६।१८ मा दायर 
भएको र सोही िमित २०७२।०६।२० मा पसा� 
िज�ला अदालतबाट रो�काको आदशेसमेत भएको 
अव�थामा वादी धम���कुमार �ीवा�तव र �ितवादी 
सनुैनादेवी �ीवा�तवको बीच भएको लेनदेन म�ुा 
िमित २०७२।०६।२४ मा मा� दायर भई िमित 
२०७२।०७।११ मा मा� रो�काको आदेश भएकोमा 
पिहले औपचा�रक �पमा घोषणा भएको िमितको 
म�ुामा िमित २०७२।०६।२० को रो�काको 
आदशेलाई लेनदेनको िलखतको िमितको आधारमा 
िमित २०७२।०७।११ को रो�का पछािडको �ममा 
रा�ने िमित २०७२।११।४ को आदशे बदर गन� 
िमित २०७३।३।२ को पनुरावेदन अदालतको आदेश 
िमलेको देिखने ।

जहासँ�म लेनदेनको २५ नं. आकिष�त ह�ने वा 
नह�ने ��न छ, लेनदेनको २५ नं.ले एकालाई िलखत 
ग�रिदएको अचल स�पि� दोहोरो िलखत गरमेा जसको 
िलखतको िमित अिघको छ, उसैको सदर ह�ने �यव�था 
रहेकोमा यस म�ुामा दोहोरो िलखत नभई फरक िलखत 
भएकोमा लेनदेनको २५ नं. आकिष�त ह�न नस�ने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
पसा� िज�ला अदालतबाट िवप�ीम�येका नागे�वर 
साह कलवारको रो�कालाई रो�काको ते�ो व�रयता 
�ममा रा�ने गरी िमित २०७२।११।४ मा भएको पसा� 
िज�ला अदालतको आदेशलाई बदर गरी िनज नागे�वर 
साह कलवारको िनवेदनमा िमित २०७२।६।२० 
मा भएको रो�का आदशेलाई एन.आइ.सी. एिसया 
ब�कबाट भएको रो�का फुकुवा भएको बखत बेचिबखन 
हकह�ता�तरण गन� नपाउने गरी रो�काको दो�ो 
व�रयतामा राखी पनुः रो�का आदेश गनु�होला भनी �ी 
पसा� िज�ला अदालतका नाममा िमित २०७३।३।२ मा 



55

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, काि�क - १

पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको आदेश कानून 
र �यायस�मत नै दिेखएकोले उ� आदेश र सोसगँ 
स�बि�धत काम कारबाही बदर ग�ररहन ु परने । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७३-WO-०५१७, 
उ��ेषण / �ितषेध, मिणकुमारी तामाङ िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबार काठमाड�समेत 

िनवेदन दाबीको लिलतपरु िज�ला लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ५झ िक.नं. ५६६ र ५६८ 
को घर ज�गा िमित २०७०।६।२२ मा र.नं. १५६६(क) 
बाट िनवेिदकाले प�प ुठाकुरलाई राजीनामाको बेहोराले 
हक ह�ता�तरण ग�रिदनभुएको सोही ज�गा र सोमा 
बनेको घर पनुः प�प ुठाकुरले अजु�नकुमार ठाकुरलाई 
िमित २०७२।१०।२१ मा र.नं. ३८२४(क) बाट 
राजीनामाको बेहोराबाट हकह�ता�तरण भएप�चात् 
आफूले भोग गरी आएको भ�ने िवप�ीम�येका 
अजु�नकुमार ठाकुरले पेस गरकेो िलिखत जवाफबाट 
देिख�छ । िववािदत िक.नं. का घरज�गा आफूले िमित 
२०७०।६।२२ मा प�प ु ठाकुरलाई र.नं. १५६६(क) 
बाट राजीनामा ग�रिदएको र सो घरज�गा प�प ुठाकुरले 
िमित २०७२।१०।२१ मा अजु�न ठाकुरलाई राजीनामा 
ग�रिदएको ह�दँा करारको प�रपालना, दूिषत िलखत 
नामसारी दता� बदर र जालसाजी म�ुा लिलतपरु 
िज�ला अदालतमा दायर गरके� छु, भनी िनवेिदकाले 
आ�नो �रट िनवेदनमा उ�लेख गरके� ह�दँा सो िवषयमा 
सोही म�ुाह�बाट िन�पण ह�ने नै ह�दँा सो िवचाराधीन 
म�ुाह�मा �भाव पन� गरी ��ततु �रट िनवेदनबाट 
बो�न सिकने अव�था नह�ने ।

तसथ�, िववािदत घर ज�गामा िनवेिदकाको 
िनिव�वाद हकभोग कायम रिहरहेको भ�ने िनवेदन 

लेखबाट नदिेखएको, यसै �सङ्गमा िनषेधा�ा म�ुा 
िदई सो म�ुाको फैसलासमेत भइसकेको त�यलाई 
िनवेिदकाले �रट िनवेदनमा उ�लेखस�म नगरी 
आएकोलाई सफा हात िलई आएको भ�न नसिकने, 
��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएका अ�य िवषयव�तहु�को 
स�ब�धमा सािधकार अदालतमा िवचाराधीन रहेको 
भनी िनवेदनमा नै उ�लेख गरकेो स�दभ�मा सोही 
म�ुाह�बाट िन�पण ह�ने नै ह�दँा िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणिमि�त �ितषेधको आदेश जारी 
गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन प� खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवदरुकुमार उपा�याय                      
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल चैत १५  गते रोज ३ शभुम् । 

७
मा. �या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०७१-CR-११५६, लाग ु औषध खैरो 
िहरोइन, नेपाल सरकार  िव. सुकनारायण यादवसमेत 

सह�ितवादीह� पवन यादव र राजाराम 
कुम�ले अनसु�धान र अदालतमा बयान गदा� आफूह� 
बराबर लगानीमा ख�रद िब�� गन� गरकेो भनी 
लेखाइिदएको पाइ�छ । यी �ितवादीह�म�येबाट 
राम�ा �साद यादवको साथबाट �.१२,०००।- 
बरामद भएको र सकुनारायणको तफ� बाट ८५००।– 
बरामद भएको भएपिन यी �ितवादीह�बाट लाग ु
 औषध बरामद भएको देिखदँनै । उि�लिखत यी 
�ितवादीह�को बयान, सह�ितवादीह�को बयान र 
बरामदीको ि�थितसमेतलाई मनन गदा� लाग ु औषधको 
कारोबारमा यी �ितवादीह�को �मखु संल�नता नभई 
सह�ितवादीह� पवन यादव र राजाराम राउत कुम�को 
साथसगँस�म रहेको अव�था ��ट ख�ुन आएको 
ह�दँा मितयारको �पमा रहेको ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसलाउपर यी �ितवादीह�को पनुरावेदन 
परकेो नदिेखदँा सो स�ब�धमा थप िववेचना ग�ररहन ु
नपन� ।

ितनै जना �ितवादीह� राजकुमार भ�ने 
सकुनारायण यादव, अनोजकुमार यादव, राम�ा�साद 
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भ�ने राम�ा यादवबाट लाग ु  औषध बरामद भएको 
छैन । िमिसल संल�न �माणबाट ओसार पसार, ख�रद 
िब�� वा अ�य कुनै कारोबार गरकेो भ�ने पिु� ह�न 
सकेको छैन । �ितवेदकह�ले अदालतमा आई बकप� 
गदा� यी �ितवादीह�सगँ रहेको मा� भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । य�तो अव�थामा यी �ितवादीह�को 
मौकाको बयान र सहअिभय�ुह�को अनसु�धानको 
बयानको आधारमा मा� अ�य �ितवादीसरह कसरु 
कायम गरी सजाय गन� िम�ने अव�था रहे भएको 
नदेिखने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादीह� म�येका गजे�� भ�ने 
पवन यादवलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
ख�ड छ(३) बमोिजम १५ वष� कैद र �.५,००,०००।– 
(पाचँ लाख) ज�रवाना र �ितवादी ितलक पटेल भ�ने 
राजाराम राउत कुम�लाई सोही ऐनको १४(१)(झ) 
बमोिजम २ वष� र �.१,००,०००।- ज�रवाना ह�ने र 
अ�य �ितवादीह� राजकुमार यादव, अनोजकुमार 
यादव र राम�ा यादवको हकमा दाबीबमोिजमको आधा 
सजाय जनही १ वष� कैद र �.५०,०००।– (पचास 
हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याई काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।१०।१२ मा भएको फैसला 
िमलैके देिखदँा सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०७१।५।१५ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
इित संवत् २०७४ मङ् िसर १४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७४-CR-००२८, कत��य 
�यान, का�छी तामाङ िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले बयान गदा� आ�नो लो�ने िवदेश 
गएको समय आ�नो अक� परप�ुषसगँ यौन स�ब�ध भई 

गभ� रहन गएको भ�ने त�यमा सािबत भएको पाइ�छ । 
�ितवादीले मौका अनसु�धान र यस अदालतमा बयान 
गदा� गाउकैँ िवशाल तामाङ नाम गरकेो मािनसले िववाह 
गद�छु भनी ललाई फकाई शारी�रक स�पक�  गरकेो 
कारण गभ� रही ब�चा ट्वाइलेटमा ज�मेकोमा िजउदँो 
ब�चा वनमा लगी फाली घर आएक� ह� ँभनी कसरुमा 
सािबती भई बयान गरकेो देिख�छ । मतृकको लासजाचँ 
मचु�ुकामा घाटँीमा �यािपएको, िथिचएको ज�तो 
िनलडाम देिख�छ भ�ने उ�लेख छ । नवजात िशशकुो 
शव परी�ण ह�दँा म�ृयकुो कारणमा asphyxia due to 
throttling भ�ने डा�टरको रायसमेत रहे भएको देिखन 
आएकोबाट पिन �ितवादीले नवजात िशशकुो घाटँी 
िथची कत��य गरकेो भ�ने त�य �माणबाट �थािपत 
भएको देिखदँा �ितवादी का�छी तामाङलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को 
कसरु गरकेो देिखन आउने ।

अतः �ितवादीले आरोिपत कसरु गरमेा 
सािबती भई बयान गरकेो र िनजको सािबती र 
मतृकको पो�माट�म �रपोट�समेतबाट समथ�न भइरहेको 
ह�दँा �ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । लोक ल�जाको कारण जातकलाई 
मारकेो त�यमा �ितवादी अदालतमा समेत सािबती भई 
�याियक �ि�यामा सहयोग प�ुयाएको साथै �ितवादीको 
उमेर २२ वष� भएकोसमेतका त�य प�रि�थितलाई 
िवचार गदा�  ठहरबेमोिजम सजाय गदा� चक� पन� देिखदँा, 
िनज �ितवादीलाई पनुरावेदन अदालत, पाटन (उ�च 
अदालत, पाटन) बाट जाहेर भएको रायसमेत मनािसबै 
देिखदँा िनज �ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
५(पाचँ) वष� कैदको सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृतः चेतराज प�त
इित संवत् २०७५ साल वैशाख २० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CI-११२१ र ०७०-
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CI-११३९, उ��ेषण, �काश अया�ल िव. राजिकशोर 
�साद गु�ा र उमेश रि�जतकार िव. राजिकशोर �साद 
गु�ा 

िनवेदक रा��सेवक कम�चारी रहेको भ�ने 
त�यमा िववाद छैन िनजले �हरी िनयमावलीको कुन 
कसरुको आरोपमा िवभागीय कारबाही ग�रएको हो भ�ने 
कुरा �प�ट नभई डाकँा म�ुाको आरोप लागेकै आधारमा 
सेवाबाट बखा��ती गन�ज�तो कठोर र अि�तम सजाय 
गदा� िनजको सेवा सत�स�ब�धी िनयममा उि�लिखत 
काय�िविधको अ�रश: पालना भएको पिन दिेखन 
नआउने । 

जनु कारणबाट �ितवादीलाई जािगरबाट 
बखा��त ग�रएको हो । सो कारण नै उपय�ु र मनािसब 
नभई अदालतबाट यी �ितवादीलाई डाकँा म�ुाबाट 
सफाइ पाउने गरी िमित २०६३।३।१४ मा फैसला 
भएको छ । ��ततु म�ुामा डाकँा म�ुामा जे िनण�य ह��छ 
सोहीअनसुार �हरी जवान राजिकशोर�साद ग�ुाको 
नोकरी रहने वा नरहने िन�कष�मा प�ुन पन� ह��छ । 
डाकँा म�ुा िवचाराधीन रहेको अव�थामा स�बि�धत 
�हरी कम�चारीको पद िनल�बनस�म ह�ने ह��छ । म�ुा 
अि�तम नह�दँै यी �ितवादी राजिकशोर �साद ग�ुाको 
जािगरबाट बखा��त गन� काय� कानूनस�मत नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार �माणबाट तथा 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७०।११।१४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदकह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
इित संवत् २०७४ साल चैत १२ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६७-CI-०५७४, िलखत बदर दता� 
बदर दता� , राजे�र�साद यादवसमेत िव. अिनलकुमार 
वण�वाल 

�ितवादीह� स�ुज�साद र वजृमोहनलालले 
िब�� गरकेो ज�गाह� िक.नं.७६५ को ०-३-
५१।४, िक.नं.२११ को ०-१-० र िक.नं.४२५ 

को ०-१-५ समेत गरी ज�मा ०-५-१०१।४ 
देिख�छ । �ितवादीह� स�ुज�साद र वजृमोहनलालको 
हाल सयं�ु नाउमँा दता� रहेका ज�गाह� िनजह�ले 
�ितवादी अिनलकुमार वण�वाललाई िब�� गरकेोभ�दा 
बढी नै देिख�छ । वादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
हेदा� , अिघ नै �ितवादीह�ले आधी ज�गा िब�� 
ग�रसकेको भ�ने िजिकर िलए पिन सो िजिकर पिु� 
गन� िनज �ितवादीह�बाट कुनै �माण पेस ह�न सकेको 
देिखदँनै । �ितवादीह� स�ुज�साद र वजृमोहनलाल 
यादवले घरखच� गन�बापत भनी राजीनामा ग�रिदएको 
पाइ�छ । वादी स�तोषकुमार, �मोदकुमार र �िदपकुमार 
िलखत ह�दँाका अव�थामा २१ वष� पगेुको पिन 
देिखदँनै । तसथ�, स�ु फैसला उ�टी भई वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
फैसला मनािसब नै देिखने । 

अतः �ितवादीह� स�ुज�साद र 
वजृमोहनलाल घरमूली रहेको, िब�� गरकेो पैतकृ 
स�पि� ज�गा आधीभ�दा कम नै रहेकोसमेत देिखन 
आएकोले पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठह�याई गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु स�यू िल�बू
इित संवत् २०७४ साल फागनु १६ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:-

 § ०६७-CI-०५७२, िलखत बदर दता� 
बदर दता�, रामे�र�साद यादवसमेत िव. 
अिनलकुमार वण�लाल

 § ०६७-CI-०५७३, िलखत बदर दता� 
बदर दता�, रामे�र�साद यादवसमेत िव. 
अिनलकुमार वण�लाल

इजलास न.ं १३

मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा. 
�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७४-WH-००१४, 
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ब�दी��य�ीकरण, सुिनल रजंन िसंह िव. भ�पुर 
िज�ला अदालतसमेत

िवप�ी वादी तलुसीमायाले िबगो भराई 
पाउ ँ भनी दायर गरकेो िनवेदनमा दखेाएको िनवेदक 
�ितवादीको ज�गा िमित २०७३।१०।२८ मा िललाम 
भई िललामबाट आएको रकम िनज िवप�ी वादीले 
सोही िदन बझेुको त�यमा िववाद छैन । असलु ह�न 
बाकँ� िबगो स�ब�धमा २०७३ साल फागनु २७ गते 
�ितवादीका नाममा भएको अ�य �वत�� जेथा देखाई 
हािजर हौला भनी सोही िमित २०७३।१०।२८ का 
िदन वादीलाई तारखे िदएको पाइयो । त�प�चात् पिन 
भ�परु िज�ला अदालतबाट तोिकएको ता�रखका 
िदन िवप�ी (वादी) िनयिमत �पमा अदालतमा हािजर 
भएको र िबगो भ�रभराउ �ि�यामा रहेको िमिसल 
संल�न ता�रख भरपाइसमेतका कागजातबाट दिेखन 
आउछँ । िनवेदन मागदाबीअनसुारको जायजात भएको 
िमित २०७३।१०।२८ प�ात् पिन िबगो भराउने 
�ि�या कायम रहेको िमिसल �माणबाट दिेखएको 
छ । फैसला काया��वयनको काय� बाकँ� नरहेको भनी 
िमित २०७४।०३।२७ मा मा� िमिसल तामेली 
रा�ने आदेश भएको पाइयो । सो तामेली आदेशपूव� नै 
फैसला काया��वयनको काय� बाकँ� रहदँाकै अव�थामा 
िवप�ी वादी तलुसीमायाले थनुामा रािखपाउ ँ भनी 
िनवेदन दायर गरकेो र यी िनवेदक �ितवादीलाई 
थुनामा रा�ने आदेश िमित २०७४।०२।२५ मा नै 
भई आदेशानसुार थनुामा रा�न पठाएको देिखयो । 
तसथ� ७ िदनको �याद नघाई िनवेदन परकेो भनी मा�न 
निम�ने ।

सर�वती �े� िव. रीता खितवडासमेत भएको 
उ��ेषण �रट िनवेदनमा (सव��च अदालत, बलेुिटन, वष� 
२५, अङ्क २२, २०७३ फागनु १६-३०, पूणा�ङ्क 
५९२, प.ृ३८ मा) यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तिवपरीत िवप�ीह�ले गैरकानूनी थुनामा 
राखेको छ भ�ने िनवेदकको िनवेदन मागदाबी स�ब�धमा 
हेदा� उि�लिखत िववादमा फैसला काया��वयनको 
स�दभ� िकनारा लािगसकेपिछ सात िदनको �याद 

नाघेपिछ िढलो गरी िनवेदन परेको अव�था देिख�छ 
भने ��ततु िववादको स�दभ� हेदा� फैसला काया��वयन 
(िबगो भराउने) काय�को िसलिसला नटुङ्िगदँै वा 
�ि�या िनर�तर स�चालनमा रही रहेको अव�थामा 
द�ड सजायको महलको ४२(२) नं. बमोिजम आदेश 
भएको देिखयो । तसथ� आधारभूत�पमा नै िववादको 
त�यगत कुराह� फरकफरक रहेको दिेखदँा सर�वती 
�े�को मािथ उ�ृत िववादका स�दभ�मा �ितपािदत 
िस�ा�त ��ततु िववादमा आकिष�त ह�ने नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणबाट भ�परु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।११।२७ गते 
बाकँ� िबगोको हकमा �ितवादीका नाउमँा भएको 
�वत�� जेथा देखाई हािजर ह�न भनी अदालतबाट 
तारखे तोिकएको िमितमा वादीले जेथा नभएको कारण 
खलुाई �ितवादीलाई थनुामा रा�न भनी िनवेदन गरकेो 
ह�दँा िबगो भराउने कारबाहीको िनर�तरता कायम 
रिहरहेको अव�थामा थनुामा राखी पाउ ँभनी कानूनी 
आधार खलुाई िनवेदन गरकेो कुरालाई �याद नघाई 
िनवेदन परकेो मा�न िमलेन । िबगो भराउने स�दभ�मा 
भएका काम कारबाही तथा थुनामा रा�ने स�ब�धमा 
भएको आदशेसमेत मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको 
महलको १९ नं. र द�ड सजायको महलको ४२(२) 
नं. अनकूुल नै भएको देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन । �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवकास �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल काि�क १ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CI-०७२९, िलखत 
बदर, राजे��कुमार �े� िव. सुनकेशरी महज�नसमेत 

िपता पित बाबकुाजी महज�न र िवप�ी वादीह� 
�ीमती सनुकेशरी महज�न र छोराह� िशलर�न महज�न 
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र वादीह� देवनारायण महज�न र धन नारायण महज�न 
गरी ३ भाइ रहेको दिेखदँा ज�मा ५ जना अंिशयार रहेको 
देिख�छ । नातामा िववाद रहेको देिखदँनै । �माणमा 
आएको वादी धन नारायण महज�न �ितवादी बाबकुाजी 
महज�नसमेत भएको संवत् ०६८ को दे.नं.०५१६४ को 
अंश चलन म�ुामा स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
०७०।१।८ मा फैसला ह�दँा वादीह�ले ५ भागको ३ 
भाग अंश पाउने ठहर ेपिन िववािदत िक.नं.६३२ बाहेक 
अ�य स�पि� रहे भएको दिेखएन । बाबकुाजी महज�नले 
अंिशयारको म�जरुी िलन ु पन�मा निलई म�जरुीिबना 
राजीनामा िलखत पा�रत गरी िदएकोमा सोही ज�गा 
�ितवादीह�बाट तहतह िब�� गरकेो ��ट देिखने ।

मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको १० नं. 
र सोही ऐनको अंशब�डाको महल १९ (१) नं. 
बमोिजमको कानूनी �ि�या प�ुयाई वादीह�समेतको 
हक ला�ने एकासगोलका �यि� वादीह�लाई सा�ी 
रा�न ु पन�मा वा म�जरुीको िलखत गराई िलन ु पन�मा 
�ितवादीले सो गराई राजीनामा िलखत गरकेो 
नदेिखदँा वादीह�को म�जरुीिबना नै वादीह�का 
िपता तथा पित बाबकुाजी महज�नले उ� ज�गाको हक 
ह�ता�तरण गरकेो ह�दँा मलुकु� ऐन, लेनदने �यवहारको 
१० नं. र सोही ऐनको अंशब�डाको महल १९ (१) 
नं. बमोिजमको कानूनिवपरीतको भएको देिखदँा उ� 
ज�गामा अिंशयारा वादीह�को हक ला�ने नै दिेखने ।

अतः �यसरी कानूनले हक ह�ता�तरण गन� 
नपाउने स�पि� तहतह ह�ता�तरण गरकेो दिेखएको 
र यस ि�थितमा बाबकुाजी महज�नले नर�े�कुमार 
�धानलाई िब�� गरकेो िमित २०६८।११।२९ को 
िलखतमा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला उ�टी 
गरी उि�लिखत ज�गामा वादीह�को समेत हक ला�ने 
देिखदँा �ितवादी बाबकुाजी महज�नले यी वादीह�को 
म�जरुी निलई �ितवादी नर�े�कुमार �धानलाई 
िमित २०६८।५।२९ मा र.न. १०८८क बाट पा�रत 
ग�रिदएउपर ियनै वादीह� र �ितवादी बाबकुाजी 
महज�नसमेत बीच चलेको िलखत बदर म�ुामा िलखत 

बदर ह�ने ठहरी फैसला भएको र सोही ज�गा नर�े�कुमार 
�धानले िमित ०६८।५।३० मा राजे��कुमार �े�लाई 
िब�� गरेको िवषयमा ��ततु म�ुामा ह�दँा यसमा पिन 
स�ु फैसला उ�टी गरी ५ भागको ३ भाग िलखत 
बदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७१।११।४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
इित संवत् २०७४ साल चैत १८ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७२-CI-०७२८, �ि�ब�धक 
िलखत बदर, राजे��कुमार �े� िव. सुनकेशरी 
महज�नसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-CI-१४२०, उ��ेषण /  
परमादेश, �ा�रका अिधकारी िव. हेट�डा िसमे�ट उ�ोग 
िल., के.का. लामसुर ेहेट�डासमेत 

िनवेदक �ा�रका अिधकारीले दरखा�त 
फाराम भदा� उ�ीण� गरकेो परी�ामा Bachelor of 
Engineering म�ुय िवषयह�मा Environmental 
Engineering उ�लेख गरी फाराम भरकेो देिखयो । 
साथै �रट िनवेदन बेहोरामा म िनवेदक Environmental 
Engineer भएको नाताले माइिनङ इि�जिनय�रङको 
छु�ै िवषयको अ�ययन र �माणप� म िनवेदकले �ा�त 
नगरकेो भनी बेहोरा उ�लेख गरकेो पाइ�छ । ��यथ� 
हेट�डा िसमे�ट उ�ोगले पदपूित�का लािग Mining 
Engineer भनी िव�ापन गरकेो त�यमा िववाद 
छैन । आफूले �ा�त गरकेो शैि�क यो�यताको उपािध र 
िव�ापनमा माग गरकेो यो�यताको उपािध एकै हो भ�ने 
देखाउने कत��य �रट िनवेदककै ह�नेमा सो गन� सकेको 
पिन पाइदँनै । यसबाट तोिकएको यो�यता िनवेदकसगँ 
नभएको भनी मा�नपुन� अव�था दिेख�छ । आव�यक 
शैि�क यो�यता नभएको �यि�ले िदएको दरखा�त 
फाराम �वीकृत ह�दँमैा अयो�य �यि�ले िनयिु� 
पाउनपुछ�  भ�ने कुरा �यायसङ्गत पिन नदिेखने । 
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तसथ� पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७१।१२।४ को आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सिुदपकुमार भ�राई
इित सवंत् २०७४ साल काि�क २१ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७०-CR-१५०५, ०७२-CR-२०५३ 
र ०७२-CR-२०५४, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. 
जङ्गबहादुर साह कानू, असलम अ�सारी िव. नेपाल 
सरकार र रामनाथ साह िव. नेपाल सरकार 

अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयान 
�वे�छा िव��को हो भनी बयान गरकेोमा सो पिु� ह�ने 
�माण िनज �ितवादीह� असलम अ�सारी र रामनाथ 
साहले गजुान� सकेको अव�था पिन देिखएको छैन । 
िनजह�को सािबती बयानमािथ उ�लेख ग�रए ज�तै चोरी 
भएको कपडा बरामद ह�न,ु बरामदी कपडा चोरी भएम�येकै 
हो भनी सनाखत ह�न,ु बरामदी कपडा िनजह�ले पोल 
गरमे�येकै �ितवादी जगंबहादरुबाट िदई िलइएको हो भनी 
सनाखतसमेत ह�नबुाट थप पिु� र समिथ�त भएको अव�था 
िमिसलबाट दिेख�छ । जाहेरवाला र घटना�थल तथा 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�को भनाइबाट समेत 
िनज �ितवादीह�को सािबती बयान बेहोरालाई थप पिु� 
गरकेो पाइने ।

मतृकको म�ृय ु कत��यबाट भएकोमा िववाद 
नभएको, यी �ितवादीह� अदालतमा बयान गदा�  कसरुमा 
इ�कार रहेको भए पिन अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा�  िनज मतृकलाई कत��य गरी मारकेोमा सािबत 
भई बयान गरकेो देिखएको, अदालतमा बयान गदा� 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान �वे�छा 
िव��को हो भनी िजिकर िलएको भए पिन सो कुराको 
पिु� ह�ने कुनै �माण पेस दािखल गन� नसकेको आधार 
कारणसमेतबाट �ितवादीह� असलम अ�सारी र रामनाथ 
साहलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ (१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७१।०९।८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी जगंबहादरु साह कानूउपर िकटानी 
जाहेरी नपरकेो, सहअिभय�ुले �यान मान� काय�मा समेत 
िनजको संल�नता िथयो भनी पोल गन� नसकेको, वारदात 
घटनाकै स�दभ� र �ममा िनज घटना�थलभ�दा बािहर 
रहे भएको भनी पोल गरपेिन सो कुरालाई िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट �वत�� �पमा पिु� ह�न नसकेबाट िनज 
�ितवादीले अिभयोग दाबीअनसुार �यान मान�स�मको 
काय�मा संल�न रही दाबीको कसरु अपराध गरकेो भ�ने 
दिेखन आएन । तसथ� यी �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३ (१) नं बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभनी िलएको मागदाबी प�ुन नस�ने भनी पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७०।९।२४।४ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७४ साल चैत २६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CI-१०७८, पालन पोषण खच� िदलाई 
पाऊँ, ओमकार लोनीयासमेत िव. राधे�याम लोनीयासमेत

आ�ना स�तानको उिचत �याहार 
स�भारलगायतका अिभभावक�य दािय�व पूरा गनु�पन� 
कत��य बाबआुमाको नै ह��छ । �ितवादी रोिहत�साद 
लोिनयाले आिथ�क अव�था कमजोर भएको कारण 
छोराह� आमासगँ नै बसेको, आमाको पिन आ�दानीको 
�ोत भएको, पालनपोषण गन� िज�मेवारी आमामा समेत 
भएको ह�दँा आ�नो स�तानको पालनपोषण गन�को 
िनि�त खच� भराउन नस�ने भनी �ितउ�र िफराएको 
दिेखयो । य�तो तक�  यिु�सङ्गत, िववेकपूण� र शोभनीय 
दिेखदैँन । आिथ�क अव�था कमजोर भएकै कारण कुनै पिन 
बाब-ुआमाले आ�नो स�तान�ित िनवा�ह गनु�पन� संर�क�य 
दािय�वबाट पि�छन िम�ने देिखदैँन । अतः स�तानको 
पालनपोषणमा बाबलेु समेत आ�नो �मताअनसुार 



61

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, काि�क - १

योगदान गनु�पन� नै ह�ने । 
�ितवादी रोिहत�साद लोिनयासगँ अंशबापत 

�ा�त ह�न आएको अचल स�पि� रहेको भ�ने कुरा िमिसल 
सलं�न कागजातह�बाट देिखन आयो । िनज मजदरुी 
गरी आय आज�नसमेतमा सलं�न रहेको भ�ने सज�िमन 
मचु�ुकाको बेहोराबाट देिख�छ । यसका अित�र� पिछ 
बह�िववाहका कारणले �हरी सेवाबाट अवकाश भएपिछ 
उपदान र स�चय कोषबापत २ लाख जित रकम �ा�त 
गरकेो भ�ने वादीको दाबीलाई िनज �ितवादीले स�माण 
अ�यथा ख�डन गन� सकेको देिखदैँन । यस ि�थितमा 
िनज आ�ना स�तानको पालनपोषण गन� नस�ने नाजकु 
अव�थामा रहेको भ�ने देिखन आएन । अझ २ छोराह� 
म�ये जेठो छोरा ओमकार लोिनया स�ुत मनि�थितको 
भएकाले �ीमती र छोराह��ित �ीमान् / बाब ु रोिहतको 
भूिमका थप संवेदनशील र अप�रहाय� रहेको दिेख�छ । 
य�तो अव�थामा उनीह�लाई भावना�मक र आिथ�क 
�पमा थप सहयोग गनु�पन�मा �यसको िवपरीत दो�ो िववाह 
गन� र बाबकुो हैिसयतबाट छोराह��ित िनवा�ह गनु�पन� 
अिभभावक�य भूिमकाबाट समेत उि�कन खो�ने �विृ� 
शोभनीय ह�न नस�ने ।

वादीले आ�नो स�तानको संर�क भई दाबी 
गरकेो दईु स�तानको भरणपोषण, िश�ा, औषधोपचार र 
मनोर�जनलगायतको लािग �ित स�तानको िनि�त दाबी 
गरकेो मािसक �.२०००।– रकम बेमनािसब रहेको पिन 
देिखदैँन । सो रकम यिु�सङ्गत र तक� सङ्गत नै रहेको 
ह�दँा उ� रकम �ितवादीम�ये रोिहत�साद लोिनयाबाट 
वादीले िदलाई भराई पाउने नै ह�ने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट संर�क 
आमा मा�डवीदवेी वादी भएको अंश म�ुाबाट आ�नो 
भाग अंश छुट्याई निलउ�जेलस�मको अविधको लािग 
नाबालक ओमकार लोिनया र अिभशेष लोिनयाले 
�ितमिहना जनही �.१०००।– का दरले ज�मा 
�.२०००।– पालन पोषणबापतको खच� िदलाई भराई िदने 
ठहछ�  भ�नेसमेत बेहोराको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०६९।६।२४ को फैसला केही उ�टी भइ नाबालक 
वादीह�को पालनपोषण, िश�ा, िद�ा, औषधोपचारसमेत 

संर�क आमा �वयम् ले नै गरकेो देिखन आएकोले 
वादीह�ले साबालक भई अंश �ा� नगरेस�म �ितस�तान 
मािसक �.२०००।– का दरले ज�मा �.४०००।- चार 
हजारको दरले पालन पोषण खच� �ितवादीम�ये बाब ु
रोिहत�सादबाट िदलाई भराई िदने ठहछ�  भ�ने स�ु 
नवलपरासी िज�ला अदालतको िमित ०६८।८।२८ को 
फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद आचाय�
इित संवत् २०७५साल वैशाख ३१ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउको ०७३-CR-१६७४, जालसाजी, मा�डवी 
दवेी लोिनया िव. राधे�याम लोिनयासमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CR-१४०१, जबरज�ती 
करणी, राजे��  �यौपाने िव. नेपाल सरकार

फौजदारी अिभयोगमा व�तिुन�ठ �माणह�को 
मह�वपूण� �थान ह��छ । ��य� �माणको अभावमा 
अिभयोग पिु� गन� मालाकार �पमा त�यलाई पिु� गन� 
प�रि�थितज�य �माणह�को आव�यकता पद�छ । क�पना 
र अनमुानमा आधा�रत बकप�लाई मा� �माणमा िलन ु
�माण कानूनको मा�य िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�न 
जा�छ । जबरज�ती करणीको वारदात �थािपत ह�नको 
लािग पीिडतको िव�वसनीय भनाईको साथसाथै शारी�रक 
परी�ण �ितवेदन र िवशेष�को बकप�को मह�वपूण� �थान 
रहेको ह��छ । िनज पीिडत भिनएक� मिहलाको उमेर र 
िनजको जीवनशैली वा कामको �कृितलाई हेदा�  िनजको 
क�याजाली �याितनलुाई करणीकै अ�जाम हो भनी िकटान 
गनु�  �वाभािवक ह�दैँन । िनज पीिडत भिनएक� �या�दी ओ ले 
कोदो रो�न जादँा राजे��ले मलाई सतुाएको होइन, उप�लो 
गरामा होला खै थाहा भएन भनी संर�क जाहेरवाला �या�दी 
�यकुो रोहबरमा पनुरावेदन अदालत, बागलङुमा बकप� 
गरेको देिखने ।

�ितवादी र पीिडतको बीचमा द�ुमनी रहेकोले 
�ितवादीलाई फसाउन खोिजएको हो भनी वादीका सा�ी 
व�तिु�थित मचु�ुका कागज गन� धम�राज सवेुदीले बकप� 
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ग�रिदएको देिख�छ । �या�दी पी ले भनेको आधारमा 
जाहेरी िदएको ह� ँभनी जाहेरवाली �या�दी �यूले अदालतमा 
बकप� गरकेो देिख�छ । राजे�� �यौपानेसगँ पूव��रसइवी 
भएको कारण फसाउन वा �स�त पैसा झान� भनी यो 
जाहेरी िदएका ह�न्, जाहेरी झ�ुा हो, वा�तवमा यो करणी 
वारदात िनजले गरकेो पिन होइन, घटना घटेको पिन होइन 
भनी �ितवादीका सा�ीह� िदनेश ख�ी, मिनषा ख�ी, 
प�ुकर भ�डारी, �ेमबहादरु ख�ी, मनबहादरु भ�डारीले 
अदालतमा बकप� गरकेो देिखने । 

�ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
बयान गदा�  आफू घटना�थलमा नभई घरमै रहेको भ�ने 
बयान िदए तापिन घटना�थल निजक रहेका रिवन हम�लले 
कागज गदा�  यी �ितवादीलाई घटना�थलबाट भा�दै 
गरकेो देखेको ह� ँभनी उ�लेख गरकेो र अदालतमा समेत 
उपि�थत भई बकप� गरकेो, �या�दी पी ले समेत िनज 
�ितवादीलाई घटना�थलमा मािथ�लो गराको का�लामा 
पीिडतलाई सतुाएको दखेेको भनी अदालतमा समेत 
बकप� गरकेोबाट िनज �ितवादी वारदात �थलमा नभएको 
र िनजले पीिडतलाई केही पिन नगरकेो भ�ने िजिकर 
खि�डत ह�न आउछँ । यी �ितवादीको शारी�रक परी�णमा 
No evidence suggestive of forceful sexual 
intercourse  भ�ने देिखएबाट करणी गन� न�याएको 
भ�ने िन�कष�मा पगेु पिन यी �ितवादी घटना�थलमा 
रहेको र करणी गन� मनसायले यी पीिडतलाई हात समाई 
अक� बारीमा लगी करणी गन� �य�न गरकेोस�म उपयु�� 
घटना�म तथा सा�ीह�को बयान तथा बकप�बाट पिु�ट 
ह�न आउने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र �माणह�बाट 
�ितवादी राजे�� �यौपानेले पीिडत भिनएक� �या�दी 
ओ लाई जबरज�ती करणी गरेको हो भ�ने पीिडत र 
�ितवादीको समेत शारी�रक परी�णबाट शङ्कारिहत 
�पमा पिु�ट नभएको, च�मिदद गवाह नभएको, करणी 
गरकेो भ�ने अ�य प�रि�थितज�य �माणबाट शङ्कारिहत 
तवरबाट �मािणत नभएको भए तापिन पीिडतको साथै 
खेतमा काम गन� गएक� �या�दी पी ले िकटानीसाथ यी 
�ितवादीले पीिडतलाई मािथ�लो गराको का�लामा 

सतुाएको देखेको र आफूले एक थ�पड हानेपिछ यी 
�ितवादी डहरितर भागेको भनी अदालतसम� आई 
बकप� गरबेाट यी �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गन� �यासस�म गरकेो अव�था देिखन आएको ह�दँा 
�ितवादी राजे�� �यौपानेलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(५) नं. बमोिजम िनजलाई ५ (पाचँ) 
वष� कैद सजाय र ऐ. को ३क. नं. बमोिजम थप ५ वष� कैद 
सजाय ह�ने भई ज�मा १० वष� कैद सजाय ह�ने र ऐ. को 
१० र १०ग नं. बमोिजम पीिडता �या�दी ओ ले �ितवादी 
राजे�� �यौपानेबाट �.५०,०००।– (पचास हजार) 
�ितपूित� भराई िलन पाउने ठह�याई स�ु �या�दी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।७।२७ मा फैसला भएको सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बागलङुबाट भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई िनज �ितवादी 
राजे�� �यौपानेलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ५ 
नं. बमोिजम जबरज�ती करणीमा ह�ने सजायको आधी २ 
वष� ६ मिहना कैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा� 
क��यटुर: िसजन रे�मी
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७४-WH-०१०५, 
ब�दी��य�ीकरण, वीरबहादुर तामाङ िव. सव��च 
अदालत, रामशाहपथसमेत

िनवेदकको नाउकँो �याद तामेल गदा� मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको ११०(१) को �ि�या पूरा 
गरी �यादवाला घरमा नभएको र एकाघरको जहानले 
ब�ुन नमानेकोले िनजको घरको दैलोमा सबैले दे�ने गरी 
सा�ीह�को रोहबरमा टासँ गरी सो �यादको एक�ित 
गा.िव.स.को काया�लयमा बझुाई सो गा.िव.स.का सिचवलाई 
समेत रोहबरमा राखी सिहछाप गराई �याद तामेलीको 
�ि�या पूरा गरकेो देिखयो । िनवेदक िमित २०५३।१।१० 
दिेख नै उ� �थानबाट बसाई सराई गरी का�ेपला�चोक 



63

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, काि�क - १

िज�ला बनेपा नगरपािलका वडा नं.११ मा िनजको वतन 
आई �थायी बसोबास गरी आएको भने तापिन िनजको 
नाग�रकतामा िनजको वतन का�ेपला�चोक िज�ला 
शंखपुाटी चौर गा.िव.स. वडा नं.५ भ�ने भई सोही वतन 
अिभयोग प�मा लेिखएको तथा स�ु अदालतबाट जारी 
भएको �यादमा समेत सोही वतन नै उ�लेख ग�रएकोमा 
सा�ी एवम् गा.िव.स. सिचवको रोहबरमा �याद तामेल 
भई आएको देिखदँा रीतपूव�क �याद तामेल भएन भ�ने 
िनवेदकको िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

िनवेदकका नाउमँा स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट रीतपूव�क �याद तामेल भई आएको र उ� 
तामेल भई आएको �यादिभ� यी िनवेदक हािजर नभई 
स�ु �याद नै गजुारी बसेको अव�थामा स�ु अदालतबाट 
सनुवुाइ �ि�या �ार�भ भई उ� ठगी र सरकारी छाप 
द�तखत िकत� म�ुामा िनजलाई मलुकु� ऐन, ठगीको 
महलको ४ नं. बमोिजम १।०।० (एक वष�) कैद र 
�.१०,७०,१८५।७३ (दश लाख स�री हजार एकसय 
पचासी �पैया ँि�ह�र पैसा) ज�रवाना ह�ने र ऐ. ऐनको िकत� 
कागजको १२ नं. बमोिजम १।०।० (एक वष�) कैद र �. 
५०।- (पचास �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहरी ज�मा २।०।० 
(दईु वष�) कैद र �.१०,७०,२३५।७३ ज�रवाना ह�ने ठहरी 
फैसला भएको देिख�छ । सो फैसला पनुरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदन परकेोमा केही उ�टी भई िनज �ितवादीलाई 
१।०।० (एक वष� कैद र �.१०,००,०००।- (दश लाख 
�पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६०।११।२६ गते फैसला भएकोमा उ� फैसला 
सदर ह�ने ठहरी िमित २०६६।५।१५ गते यस अदालतबाट 
फैसला भई अि�तम भएको देिखने ।

तसथ�, िनवेदकको नाउमँा जारी भएको �याद 
रीतपूव�क तामेल भएको दिेखएको, सबदु �माणको 
मू�याङ्कन गरी अदालतको िविभ�न तहबाट अि�तम 
फैसला भएपिछ फैसला काया��वयनको �ममा प�ाउ 
गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट कैद �याद ठेक� 
कानूनबमोिजम कारागार काया�लयमा थनुामा रा�न िदएको 
कैदी पजु�मा कानूनी �िुट नदेिखएको अव�थामा यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�बाट ह�त�ेप गन� 

िम�ने नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल असार ८ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७०-WO-०१८६, उ��ेषण / परमादेश, लेखनाथ 
तामाङसमेत िव. �वा��य तथा जनसं�या म��ालय, 
रामशाहपथ, काठमाड�समेत
 िनवेदकह� नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ 
अ�तग�त �वा��य सेवाको छैठ� तहमा काय�रत कम�चारी 
रहेको र ऐनले सात� तहमा �तरविृ�को लािग तोकेको 
आव�यक सेवा अविध, काय�स�पादनको �तर र दगु�म 
�े�को अनभुवलगायतको सबै आधारह� पूरा गरकेोले 
सात� तहमा �तरविृ� ह�नपुन� भ�ने िजिकर िलएको 
दिेख�छ । ३ वष� सेवा अविध पूरा गरकेा र ३ वष�को काय� 
स�पादनमा उ�म अङ्क �ा� गरी २ वष� दगु�म वा १ वष� अित 
दगु�म �े�मा काम ग�रसकेको छैठ� तहका कम�चारीह�लाई 
सात� तहमा �तरविृ� ग�रने भ�ने नेपाल �वा��य सेवा ऐन, 
२०५३ को दफा ९(२) को त�कालीन कानूनी �यव�था 
तथा संवत् २०५४ साल जेठ १४ गतेपिछ तह िमलान 
भई हाल छैठ� अिधकृत तहमा काय�रत कम�चारीलाई 
सात� तहमा �तरविृ� ग�रनेछ भ�ने सोही ऐनमा िमित 
२०६३।८।२२ मा भएको ते�ो संशोधनबाट लागू भएको 
दफा ९(७ख) को कानूनी �यव�थाको आधारमा �तरविृ� 
ह�नपुन� िजिकरसिहत िनवेदकह�को िनवेदन दायर भएको 
दिेख�छ । उि�लिखत दवैु कानूनी �यव�थाह� िमित 
२०६९।१२।२९ बाट लागू भएको नेपाल �वा��य 
अ�यादेश, २०६९ तथा िमित २०७०।१२।१२ बाट लागू 
भएको नेपाल �वा��य सेवा ऐनको चौथो सशंोधनबाट 
संशोिधत भइसकेको देिखदँा संशोधनपूव�को कानूनी 
�यव�था िनवेदकह�को हकमा आकिष�त ह�न स�ने 
नदेिखने ।
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 अत: िनवेदकह�ले दाबी गरअेनसुार नेपाल 
�वा��य सेवाको सात� तहमा �तरविृ�को लािग आव�यक 
पन� भनी नेपाल �वा��य (चौथो संशोधन २०७०) 
ऐन, २०५३ ले िनधा�रण गरेको यो�यता र आधारह� 
िनवेदकह�को हकमा पूरा भएको नदेिखई िनवेदकह�को 
िनवेदन दाबी प�ुन नस�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : मनकुमारी िज.एम.िव.क.
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७५ साल जेठ ३ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७०-WO-०१६०, उ��ेषण 

/ परमादेश, दवेर�न महज�नसमेत िव. �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएको छ ।

इजलास नं. १८

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७०-WO-०६४३, उ��ेषण, िमथलेश िसंह 
िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

नेपाल सरकारलाई नेपाली नाग�रकताको �माण 
र� गन� अिधकार रहेकोमा �य�तो अिधकार नेपाल सरकारले 
पिन ��यायोजन गन� िम�ने नदेिखदँा गहृम��ीलाई नेपाली 
नाग�रकबाट हटाउने अिधकार िनरपे� �पमा रहे भएको 
भ�न िम�ने अव�था देिखन नआउने । 

कानून �या�याको िस�ा�तले कानूनको �यव�था 
�प� भएस�म जे छ सोही शाि�दक �पमा नै �या�या 
गनु�पन� ह�दँा नेपाल सरकारले गन� भनी कानूनले तोकेको 
काय�मा उसैले िनण�य गनु�पद�छ । कानूनले नै ��यायोजन 
गन� रोक लगाएको अिधकार ��यायोजन भएपिन �यसरी 
��यायोिजत अिधकारबाट भएको िनण�यले पिन कानूनी 
मा�यता पाउन नस�ने ।

राि��यतासगँ जोिडएर आएको िवषयव�त ु र 
गा�भीय�लाई िवचार गरी सो िवषयमा आव�यक छानिबन 
गरी �यायोिचत िन�कष�मा प�ुन स�ने बाटो सरकारलाई 

रहे भएको अव�थामा अझ पिन सरकारले नाग�रकता ऐन, 
२०६३ को दफा १४(१) र २० को अिधकार �योग गरी 
िनवेदकको नाग�रकतास�ब�धी िवषयमा िनण�य गन� स�ने 
नै दिेख�छ । तसथ�, सरकारले कानूनले तोकेको अिधकार 
�योग गरी कानूनस�मत िनण�य नग�रसकेको अव�थामा 
िनवेदकले �ा� गरकेो नाग�रकतालाई अदालतले सदर 
वा बदर गनु� सा�दिभ�क नरहने ह�नाले �य�तो िवषयलाई 
िववादको िवषयव�त ु बनाई िन�कष�मा प�ुन ु अिधकार 
�े�ा�मक �िुटको �ि�टकोणले मनािसब नदिेखने ।

तसथ�, िववेिचत त�य, कानून, �ितपािदत 
िस�ा�तको आधारमा िनवेदकको नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� बदर गन� िसफा�रस गन� गरकेो िज�ला 
�शासन काया�लय, िसरहाको िसफा�रसको आधारमा 
नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा १४(१) र २० 
बमोिजम नेपाली नाग�रकताबाट हटाउने गहृम��ीको िमित 
२०६९।१२।२५ को िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित २०७०।८।१७ 
गतेको फैसलाले अिधकार �े�को �िुट गरी अिधकार �े� 
�हण गरी गैरकानूनी िनण�यलाई सदर गरकेो िनण�य कायम 
ह�न नस�ने ह�दँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको 
छ । अब जो जे ब�ुनपुछ�  बझुी नेपाल नाग�रकता ऐन, 
२०६३ को दफा १४(१) र २० को �ि�या अवल�बन 
गरी िमथलेश िसंहको नाग�रकता स�ब�धमा पनु: िनण�य 
गनु�  भनी सोको जानकारी नेपाल सरकार गहृ म��ालय र 
िज�ला �शासन काया�लय िसरहालाई िदने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद भ�राई
इित संवत् २०७४ साल पसु २० गते रोज ५ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७२-CR-०५०५, नेपाली 
नाग�रकताको �माण प� र� गन�स�ब�धी, 
िमथलेश िसंह िव. �मोदकुमार यादव 

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७४-CR-००३७, ग�डा मारी खाग िब�� 
�यवसाय गरकेो, नेपाल सरकार िव. रिवकुमार �े� 

मौकामा प�ाउ परकेा गणेश तामाङसमेतका 
�ितवादीह�ले राि��य िनकु�ज �े�िभ� अनमुितिबना 
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�वेश गरी ग�डा मारी सोको खागसमेत िब�� िवतरण र 
�यवसाय गन�को लािग �ितवादी राजे�� मान�धरसगँ 
स�पक�  भई िनजै राजे�� मान�धरले यी �ितवादी रिव 
भ�ने रिवकुमार �े�लाई कामदार लैजान भनी गाडी माग 
गरकेो दिेखएको र उ� गाडी उपल�ध गराउने काम यी 
�ितवादीले गरकेो देिख�छ । तर ग�डाको चोरी िशकारी 
तथा खाग ओसार पसार गन�को लािग गाडी खोिजिदएको 
भ�ने कुरा किहकँतैबाट पिु� �मािणत ह�न आएको 
देिखदैँन । िचनजानको प�रिचत �यि�ले एउटा उ�े�यको 
लािग सहयोग मागेकोमा कामदार लैजानको लािग गाडी 
खोिजिदन ु प�यो भनेबाट सोही �योजनको लािग गाडी 
खोजी िदएकोमा �योगकता�ले गलत त�रकाले �योग 
गरकेो अव�थामा गाडी खोजी िदनेले स�पूण� दािय�व वहन 
गनु�पछ�  भनी पूण� दािय�व वहन गराउन ु �यायसङ्गत ह�न 
आउदैँन । तर अ�य �ितवादीले सोही गाडी �योग गरी 
ग�डाको खाग सोही गाडीमा राखी काठमाड� लगी िब�� 
ग�रएको भ�ने देिखन आएबाट यी �ितवादी रिव भ�ने 
रिवकुमार �े�ले उ� ग�डाको खाग िब�� तथा ओसार 
पसार गन�को िनिम� उ� गाडी उपल�ध गराएको भ�ने 
नदेिखए तापिन िनजले उपल�ध गराएको गाडीमा सो 
ग�डाको खाग ओसारपसार भएको दिेखएबाट िनजले गरकेो 
उ� कसरुको मा�ाअनसुार ग�डाको खाग िब�� िवतरण 
र ओसारपसारमा िनजको ��य� तथा पूण�तः सलं�नता 
रहेको भ�ने देिखन नआउने । 

समान ि�थितका अिभय�ुह�लाई समान 
अपराधको लािग बे�लाबे�लै िकिसमले फरकफरक 
सजाय तो�न ुवा अपराधको मा�ाअनसुार सजाय नतोक� 
फरकफरक आपरािधक दािय�वलाई समान सजाय तोिकन ु
पिन �यायोिचत ह�दँैन । अपराधको गा�भीय� र सो काय�मा 
िनवा�ह गरकेो भूिमकाका आधारमा सजायको िनधा�रण 
ग�रन ु�यायोिचत ह�ने । 

�ितवादी रिवकुमार �े�ले जानीजानी थाहा 
पाई ग�डाकै खाग गाडीमा राखी लैजानको लािग गाडी 
खोिजिदएको भ�ने कुरा िमिसल संल�न त�यगत 
�माणह�बाट पिु� ह�न आएको देिखदँनै भने ग�डाको 
खागको �यापार गन� कुरामा िनजको यो, य�तो सलं�नता 

रहे भएको र िनजले सोका लािग िनवा�ह गरकेो भूिमकासमेत 
केही देिखदँनै । िमिसल सलं�न �माणह�बाट िनजको 
भूिमकाको स�ब�धमा कहीकँतैबाट ख�ुन नआएको र 
िनजले कुनै आिथ�क लाभ हािसल गरकेो वा संगिठत �पले 
उ� वारदातमा सलं�न रहेको कुरा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ अनसुार िववादरिहत तवरले �मािणत ह�न आएको 
नदेिखदँा केवल गाडी भाडा लगाउने �यवसाय ग�ररहेकोमा 
कामदार लैजानको लािग गाडी उपल�ध गराएकै आधारमा 
मा� ग�डाको खाग ओसारपसारमा संल�न रहेको भनी मा�न 
िम�ने देिखदैँन । शङ्का र अनमुानकै भरमा ग�डाको खाग 
ओसारपसार गन�कै लािग गाडी उपल�ध गराएको भनी 
भ�न िम�ने नदिेखएकोले उ�च अदालत, पाटन, हेट�डा 
इजलासबाट उ� िमित २०७३।१२।२२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखन आएकोले वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी रिव 
भ�ने रिवकुमार �े�लाई १०वष� कैद र ७५ हजार ज�रवाना 
गरेको हदस�मको स�ु फैसलालाई केही उ�टी गरी िनज 
�ितवादी रिवकुमार �े�लाई िनजको कसरुसगँ जोिडएको 
भारका आधारमा राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसरं�ण 
ऐन, २०२९ को दफा २६(१)बमोिजम �.१,००,०००।- 
(एक लाख) ज�रवाना ह�ने भनी उ�च अदालत, पाटन, 
हेट�डा इजलासबाट िमित २०७३।१२।२२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
शाखा अिधकृतः सरुथ�साद ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल चैत ६ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७२-CR-१०७७, डाकँा, नेपाल सरकार िव. सु�बा 
मगरसमेत 

जाहेरी दरखा�तको बेहोरा �वयम् जाहेरवाला र 
वारदात भएको भिनएकै होटेलमा ब�ने ��य�दश� भिनएका 
�यि�बाहेक अ�य कुनै �माणह�बाट समिथ�त ह�न आएको 
दिेखन आउदैँन । जाहेरी दरखा�तमा चाउचाउ, िब�कुट, 
फोन, घडी, मोबाइल, मगुाको मालाज�ता िचजव�त ु र 
सनु, नगदसमेतका धनमाल यी �ितवादीह�ले समेत 
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भई हातहितयारसमेत दखेाई डाकँा गरी िलई गएको 
भनी बेहोरा उ�लेख गरकेोमा हातहितयार र डाकँा ग�यो 
भिनएका कुनै पिन सामान, दशी वा धनमाल यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�का सगँसाथबाट बरामद ह�न सकेको दिेखदैँन । 
यसरी डाकँा ग�रएको र डाकँा गन� �योग ग�रएको भिनएका 
हातहितयारलगायतका कुनै पिन सामानह� यी ��यथ� 
/ �ितवादीह�बाट बरामद नभएको अव�थामा डाकँा 
भएको वा यी �ितवादीह�बाट नै डाकँा भएको भ�ने त�य 
िन:स�देह पिु� ह�न सकेको नपाइने ।

�ितवादीह� मोटरसाइकलमा आएको र 
सो मोटरसाइकल बरामद भएको भिनए पिन उ� 
मोटरसाइकल यी �ितवादीह�को साथबाट बरामद भएको 
देिखदैँन । उ� मोटरसाइकल दोलखा िज�ला, लाकुरी 
डाडँा गा.िव.स. वडा नं.८ ि�थत जलजले गाउतँफ�  जाने 
क�ची सडकमा बेवा�रसे अव�थामा फेला परकेो र सो 
मोटरसाइकल बा.४४ प २२८२ नं. को भएको भ�ने 
बरामदी मचु�ुकाबाट देिखन आउछँ । उ� मोटरसाइकल 
यी �ितवादीह�ले नै �योग गरकेो मोटरसाइकल हो अथा�त् 
सोही मोटरसाइकलमा गएका मािनसह�ले नै डाकँा गरकेो 
हो भ�ने कहीकँतैबाट ख�ुन आएको नपाइने । 

जाहेरी बेहोरा आफँैमा कुनै �वत�� �माण 
होइन । यसका मा�यमबाट वारदातको स�ब�धमा सूचना 
�ा�त गरी अनसु�धान काय� अगािड बढाइने भएकोले यो 
अनसु�धानको एक आधारस�म हो । जाहेरी दरखा�तको 
बेहोरा अ�य �वत�� तथा व�तगुत �माणह�बाट पिु� 
ह�नपुन� ह��छ । अ�यथा जाहेरीमा उ�लेख गरकेो कुरा 
र जाहेरीकता�ले आ�नो जाहेरी बेहोराको समथ�नमा 
अनसु�धानमा र अदालतमा लेखाएको कुराह�को 
�ामािणक मह�व रहन स�ने देिखदँनै । यसैगरी कुनै पिन 
फौजदारी कसरुमा अिभय�ुउपर लागेको अिभयोगलाई 
पिु� ह�ने प�ले �माणह� संकलन गरी अदालतमा पेस गन� 
स�न ुपद�छ । व�तिुन�ठ, ठोस र ��य� �माणको अभावमा 
शङ्काकै भरले कसैलाई पिन कसरुदार ठह�याउदँ ै जाने 
हो भने फौ�दारी �याय िस�ा�तको मम�िवपरीत ह�न जाने । 

जाहेरवालाह� र ��य�दश� भिनएका �यि�ह� 
�वयंले �ितवादीह�लाई िचने जानेको भ�ने िनजह�को 

जाहेरी दरखा�त र बकप� बेहोराबाट देिखन आएको 
छैन । िनजह�ले नाम थाहा भएको भनी लेखाएका स�ुबा 
मगरको नाम पिन िनजह�ले अ�ले बोलाएको सनुी थाहा 
पाएको भनी लेखाएको पाइ�छ । अ�य मौकामा कागज 
गन� �यि�ह�ले केबल वारदात भएको सनेुको मा� 
भनी अदालत र अनसु�धानको �ममा भएको कागजमा 
लेखाइिदएको देिखदँा केबल सनेुर लेखाएको भनाइका 
आधारमा मा� यी �ितवादीह�लाई दोषी ठहर गन� िम�ने 
दिेखदैँन । �यसैले �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै देिखन आउने । 

अतः िववेिचत आधार, कारण तथा �माणह�बाट 
वादी नेपाल सरकारले यी पनुरावेदक �ितवादीह�ले नै 
डाकँा गरी धनमाल िलए खाएको हो भ�ने व�तिुन�ठ एवम् 
िव�वसनीय �माण ��ततु गरी अिभयोग दाबी �मािणत 
गराउन सकेको अव�था नह�दँा केबल जाहेरी बेहोराको 
आधारमा मा� यी पनुरावेदक �ितवादीह�लाई दोषी 
ठहर गन� नसिकने भएकोले �ितवादीह� �रजन भ�ने 
मानबहादरु पाि�न र स�ुबा मगरलाई मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको १४(४) नं. बमोिजम डाकँाको कसरुमा सजाय 
गन� ठह�याई भएको स�ु दोलखा िज�ला अदालतको 
िमित २०७१।०३।१७ को फैसला उ�टी गरी िनज 
पनुरावेदक / �ितवादीह� �रजन भ�ने मानबहादरु पाि�न 
र स�ुबा मगरले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।११।२६ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन रे�मी
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७३-CI-१६५६, हर िहसाब गराई रकम ब�ुन 
लगाई रो�का ज�गा फुकुवा ग�रपाउ,ँ दीपक �े� िव. 
स�जुकुमार थापा 

वादीले सहकारीलाई ग�रिदएको �ि�ब�धक 
तमसकुको पेट बोलीको बेहोरामा िवनोद ग�ुङसगँको 
िहसाब िमलान गन� भ�ने उ�लेख छ । यो बेहोराले पूण�बहादरु 
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ग�ुङले नै उ� रकम िलएको र िनजले नै ितनु�पन� गरी 
रकम िलएको पिन दिेख�न । पूण�बहादरु ग�ुङले सहकारी 
वा अ�य कुनै स�ंथा वा �यि�सगँ िलएको रकम ितरीिदन 
भनी यी िनवेदकले सहकारीबाट उ� रकम िलएपिछ ��ततु 
रकमको स�ब�धमा पूण�बहादरु ग�ुङसगँ यी वादीको बे�लै 
�यवहार िलखत आिद भएको भए सोहीबमोिजम ह�ने नै 
ह�दँा ��ततु �ि�ब�धक तमसकु िनवेदकले जेसकैु बेहोरा 
उ�लेख गररे िलए पिन सोको दािय�वबार ेबेहोरा स�बि�धत 
�यि�को म�जरुी सोही िलखतमा उ�लेख नभएको 
अव�थामा कानूनतः सोको दािय�व िलखत ग�रिदने 
�यि� अथा�त् यी िनवेदककै ह�ने त�यमा कुनै ि�िवधा रहन 
जादैँन । उ� �ि�टब�धक तमसकुको अिधकांश रकम 
यी वादीले नै सहकारीलाई ित�रसकेको त�यले पिन सो 
िलखतको दािय�वलाई आफूले �ार�भबाट नै �वीकार 
ग�रसकेको देिखदँा अब उ� रकम उनाउ �यि�को 
�यवहार िमलाउन िलएकोले सो ितन� दािय�व िनजैको हो, 
सोबाट मेरो ज�गा रो�का ह�नपुन� होइन भ�ने दाबीको कुनै 
औिच�य नै नदेिखने ।

िवनोद ग�ुङले िलएको ऋणका हकमा यी 
वादी आफूले िहसाब िमलान गन� नगद िलएको भ�नेस�म 
�ि�टब�धक िलखतमा बेहोरा उ�लेख भएको तर दािय�व 
िलई कुनै कागज गरकेो नदिेखएको, आफूले िलएको कजा� 
रकम ितनु�  बझुाउन ु यी वादीको दािय�व भएकोमा उ� 
रकम ितन� बझुाउन यी वादी तयार नै रहेको देिख�छ । स�ु 
िमिसल संल�न कजा� �मािणत लेजरको फोटोकपीबाट यी 
वादी स�जकुुमार थापाले �.३२,८७७।- मा� सं�थालाई 
ितन� बझुाउन बाकँ� रहेको देिखएको र यी वादीसगँ सं�थाले 
अ� रकम िलन बाकँ� रहेको भ�ने िमिसल संल�न �माण 
कागजबाट नदेिखने । 

अतः िववेिचत आधार �माणबाट वादीले 
�ितवादी ऋण सहकारी स�ंथाबाट कजा� िलएकोम�ये 
वादीले िमित २०६५।६।२२ स�म �ितवादी सहकारी 
स�ंथालाई �.३२,८७७।- ितन� बझुाउन बाकँ� रहेको भ�ने 
देिखएबाट सो रकम र सो रकमको हालस�मको सं�थाको 
िनयमानसुार ितन� बझुाउन पन� रकमसमेत वादीले 
�ितवादी सहकारी स�ंथामा बझुाई िहसाब िमलान गर ेउ� 

कजा�मा �ितवादी सं�थाले रो�का राखेको वादीको ज�गा 
िनज वादीले फुकुवा गरी िलन पाउने ठह�याएको स�ुको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०७२।१।७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल फागनु १० गते रोज ५ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक�, ०७४-WH-००८२, 
ब�दी��य�ीकरण, अनुपच�द सेिठयासमेत िव. उ�च 
अदालत, िवराटनगरसमेत 

िनवेदक / �ितवादीह�लाई मोरङ िज�ला 
अदालतबाट म�ुा पपु��का लािग �माण मू�याङ्कनको 
आधारमा मलुकु� ऐन, अ.बं.११८ को दहेाय २ बमोिजम 
थनुामा राखेकोमा उ�च अदालत, िवराटनगरबाट सो 
आदेश सदर भएको देिख�छ । िनवेदक �ितवादीह� 
कसरुदार ह�न् वा होइनन् ठगी म�ुामा िनण�य ह�दँा 
मू�याङ्कन र िव�लेषण गन� िवषय हो जनु ��ततु 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनबाट िन�पण ह�न स�ने 
अव�था ह�दैँन । कानूनबमोिजम सािधकार अदालतको 
आदेशबमोिजम थुनामा रािखएकोलाई गैरकानूनी थुनामा 
राखेको भनी मा�न िम�दैन । सो �ि�याअनसुार सनुवुाइ 
ह�न नसकेको कुनै त�यय�ु आधार र कारण िनवेदकले 
खलुाउन सकेको पिन नदेिखने ।

िनवेदकह�ले उ�लेख गरकेा त�यह� 
यथाथ�परक र व�तगुत ह�न् भनी िव�वास गन� सिकने 
आधार पिन िनवेदनमा उ�लेख गन� सकेको पाइएन । यस 
�ि�ले हेदा�समेत िनवेदकह� उिचत तवरले सही कानूनी 
माग�बाट अदालतमा �वेश गन� आएको भ�ने देिखएन । 
िनवेदन बेहोरासिहत ��ततु ह�न आएका त�यगत स�दभ�मा 
िवचार गदा� िनवेदक सफा हात िलई अदालतमा �वेश 
गरेको भनी िव�वास गन� सिकने अव�था देिखएन । तसथ� 
िवप�ीह�का नाउमँा कारण देखाउ आदेश जारी गनु�पन� 
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�योजन र औिच�य देिखन नआउने ।
अतः मािथ उि�लिखत आधार र कारणबाट 

िवप�ीह�ले गरे िबराएज�तो अव�था (Prima facie 
case) नदेिखएको र ब�दी गैरकानूनी थुनामा राखेको 
भ�ने नै नदेिखदँा सव��च अदालत, िनयमावली, २०७४ 
को िनयम ३४ को उपिनयम (४) बमोिजम िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ िझकाइरहन ु पन� देिखएन । ��तुत �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कोशले�वर �वाली
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७४ साल चैत १५ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर,े ०७३-WO-११४१, 
उ��ेषण, मौनेसा खातुनसमेत िव. दुलहिनया देवी 
अिहरसमेत 

हक बेहकबार ेिनण�य भइसकेपिछ सोही म�ुाको 
ज�रयामा रहेका चल वा अचल स�पि�को हक कुनै 
िकिसमबाट ह�ता�तरण ग�रएको भएमा म�ुाका प�ले 
बेहोरा खलुाई िनवेदन गन� आएमा सोही िमिसलबाट 
कारबाही िकनारा गन� बाधा ह�ने नदिेखने । 

िब�� भएको ज�गामा यी वादी िनवेदनको अंशहक 
पाएको ज�गा होइन भनी भ�न नसकेको ब�डा ह�नपुन� नै 
ज�गा िनजका पित श�भ ुराह�त अिहरले िनजको अंशहक 
मेट्ने गरी अि�तम फैसला भएप�ात् केही ज�गा र केही 
ज�गा ब�डा छुट्याउने काय� बाकँ� रहेको अव�थामा िब�� 
गरकेो देिखएको भनी “ब�डा मचु�ुकामा पाएको तफ� बाट 
दता�  बदर गरी वादी यी िनवेदकको नाउमँा दता� गरी िदन ु
भनी मालपोत काया�लयमा लेखी पठाई िनयमानसुार गनु�” 
भ�ने िमित २०७३।१।३१ को आदेश र सोउपर अ.बं. 
१७ नं. बमोिजम परकेो िनवेदनमा “िमित २०७३।३।३ 
को िनवेदनमा भएको आदेश बेरीतको नदेिखदँा प�रवत�न 
ग�ररहन ु नपन�” भनी िमित २०७३।८।१६ मा उ�च 
अदालत, जनकपरु, अ�थायी इजलास वीरग�जबाट समेत 

भएको आदेशलाई अ�यथा मा�न िमलेन । ब�डा नह�नपुन� 
ज�गा ब�डा गन� गरी आदेश िनण�य भएको भनी �� पिन 
नउठाइएको, कारोबार गरी स�पि� िलनेिदने �यि�लाई 
�याद जारी गरी ब�ुद ैनबिुझएको भ�ने िजिकर िलएको पिन 
नदेिखने । 

फैसला काया��वयनमा जादँा िववादको 
स�पि� म�ुाको स�बि�धत प�को नाममा कायम नरही 
अ�य �यि�को नाममा हक ह�ता�तरण भई ते�ो 
प�को अिधकार िसज�ना भइसकेको कारणले फैसला 
काया��वयन ह�न नस�ने अव�था िसज�ना भएमा सो हक 
ह�ता�तरणलाई बदर गराउन पनुः िफराद गनु�पदा� म�ुाका 
प�लाई एउटै िववादको स�पि�को िवषयमा पटकपटक 
म�ुा ग�ररहन पन� अव�था भई हैरानी ह�ने भएकोले य�तो 
सम�या समाधानका लािग फैसला काया��वयनको तहमा नै 
सो स�ब�धमा म�ुाका प�ले िनवेदन िदन स�ने तथा सोका 
लािग छु�ै िफराद ग�ररहन ु नपरी िनवेदनका मा�यमबाट 
स�बि�धत प�ले उपचार पाउन स�ने अव�था रहेको ह�ने ।

हक बेहक गरी कानून �द� अिधकार हनन्  
भएको भए �य�ता िनण�य वा आदेशउपर पनुरावेदन 
तहमा पनुरावेदन गन� जाने हक सरुि�त रही नै रहनेमा सो 
अव�थािवपरीत िज�ला अदालत, िनयमावली, २०५२ 
को िनयम ७८क बमोिजम भएको िनण�य आदशेउपर 
पनुरावेदन तहबाट समेत सदर भएप�ात्  आफूले गरकेो 
ि�याकलापबाट नो�सानी नै भएको भए पिन स�बि�धत 
कानूनी �यव�था र �ि�यािवपरीत हकबेहक �थािपत गन� 
नसिकने देखी �रट �े� �योग गरी आएको ��ततु �रट 
िनवेदन �ारि�भक �पमा नै औिच�यपूण� नदेिखएको ह�दँा 
िवप�ीह�सगँ िलिखत जवाफ मगाइरहन ुपन� अव�थासमेत 
नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले 
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।


