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माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  केदार�साद चािलसेकेदार�साद चािलसे,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिजमु�य रिज��ा��ार �ी र �ी नृप�वज िनरौनृप�वज िनरौलाला              --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधमहा�यायािधवव�ा�ाकोको  काया�काया�लयलय    --  सद�यसद�य  
रिजरिज��ा��ार �ी मह�े�नाथ उपा�यायर �ी मह�े�नाथ उपा�याय              --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन        --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारीखगे���साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन  --  सद�यसद�य  
�ा.डा.�ा.डा.िवजय िसहं िसजािवजय िसहं िसजापितपित,,  िडनिडन,,  ि�भुि�भुवन िव�िव�ालयवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय      --  सद�यसद�य  
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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद राम�साद पौडेलपौडेल  
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कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत शाखा अिधकृत �ी�ी  मि�दमि�दरा शाहीरा शाही  
शाखा अिधकृत �ी शाखा अिधकृत �ी देवीदेवी  चौधचौधरीरी  
शाखा अिधकृत �ी राजकुमार ग�ुङशाखा अिधकृत �ी राजकुमार ग�ुङ  
क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ु �ी यशोदा िनरौलाना.स.ु �ी यशोदा िनरौला  
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  
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म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायिसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण मण महहज�नज�न  
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बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�सादबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद  सुसुवेदीवेदी  
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नपेाल कानून पि�का  
मा �कािशत भएका फैसलाह� (२०१५ सालदिेख 

हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

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

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७५, फागुन – १, पृ� १ 

खो�न ेत�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरपे�ात् गहृप�ृमा दिेखने श�दबाट फैसला खो�नहुोस ् भ�ने 
�थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गनु�होस् । यसबाट 
खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वेबसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नकेाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 
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सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम् अ�य �याियक 
िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� सिकने छ । 
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संयु� इजलास १ - ६ 

१.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

मह�े��साद शमा� िव. 
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३.  
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परमादशे 

प�ुषो�म िसंखडा िव. 
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िवमान�थल नाग�रक 
उड्डयन काया�लय, 
गौचरसमेत 

५.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

�ीकाजी मो�ानसमेत िव. वन 
तथा भू-संर�ण म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

६.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

�मोदकुमार ढकालसमेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

७.  

वैदिेशक 
रोजगार 
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कसरु 
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िदनदयाल पाठक िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, 
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११.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

पनुम राणासमेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

१२.  
लाग ुऔषध 
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१९.  
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बमोिजम 
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िललादवेी बरालसमेत िव. 
�ा.डा. कमलमणी बराल 
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उ��ेषण / 
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दउेकुमारी ग�ुङसमेत िव. 
राि��य ताल संर�ण िवकास 
सिमित, बाने�रसमेत 

२४.  उ��ेषण 
केदारबहादरु खड्कासमेत िव. 
मालपोत काया�लय, भ�परु, 
झापासमेत 

२५.  उ��ेषण 
रामच�� साह तेली िव. 
पनुरावेदन अदालत, 
हटे�डासमेत 

२६.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. हक� बहादरु 
तामाङ 

इजलास न.ं ४ २२ - २६ 

२७.  
लाग ुऔषध 
खैरो हरेोइन 

नेपाल सरकार िव. 
अिभषेककुमार ितवारी 

२८.  

मानव 
बेचिबखन  

तथा 
ओसारपसार 

रामकृ�ण नेपाली िव. नेपाल 
सरकार 

२९.  
जबरज�ती 
करणी तथा 
डाकँा चोरी 

दीपककुमार बढुामगर िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास न.ं ५ २६ - २८ 

३०.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

केदार�साद कलवार िव. 
भूिमसधुार काया�लय, 
सला�हीसमेत 

३१.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

गगनबहादरु ख�ी िव. 
िव�ालय िश�क 
िकताबखाना, ताहचलसमेत  

३२.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

जानक�दवेी म�डलसमेत िव. 
मालपोत काया�लय, 
सला�हीसमेत  
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सयुं� इजलास

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७१-WO-०९०५, उ��ेषण / परमादेश, 
महे���साद शमा� िव. ि�.िव.िव. पुनरावेदन आयोग 
क�ित� पुरसमेत 

�रट िनवेदकले सो िव�ापनउपर कुनै �� 
नउठाई आफूसमेत उ� िव�ापनअनसुार �ित�पधा�मा 
सहभागी भई आफू अन�ुीण� भएपिछ िव�ापनमा 
तोिकएअनसुारको यो�यता नपगेुका �यि�लाई बढुवा 
गरकेो भनी दाबी गनु�  मनािसब देिखन आउदैँन । यिद 
िव�ापनमा तोिकएको यो�यता वा मापद�ड गलत भएको 
भए सोही बखत उ� िव�ापनमा �� उठाउन स�न ु
पन� ह��छ । पदपूित�का लािग भएको िव�ापनअनसुार 
आफूसमेत सहभागी भई आफू िसफा�रसमा नपरपेिछ 
सो िव�ापन नै गलत िथयो भनी दाबी िलन िम�ने 
नदिेखने । 

ि�.िव.िव. सेवा आयोगबाट भएको िव�ापनमा 
त�काल �रट िनवेदकले �� उठाउन नसक� सो 
िव�ापनमा आफूसमेत सहभागी भई आफू असफल 
भएपिछ मा� िव�ापनमा तोिकएको यो�यता तथा 
मापद�ड नै गलत िथयो भनी दाबी िलएको दिेखएको र 
ि�.िव.िव. सेवा आयोगले तोिकएको मापद�डअनसुार 
यो�यता पगेुका सह�ा�यापकह�म�येबाट नै �ा�यापक 
पदमा बढुवा गरकेो दिेखएको र सो बढुवा िसफा�रस 
गलत तथा दूिषत भएको भ�ने नदेिखएको र सो 
िसफा�रसउपर यी िनवेदकले ि�.िव.िव. पनुरावेदन 
आयोगमा उजरुी िदएकोमा उ� पनुरावेदन आयोगबाट 
उजरुीउपर गरकेो िनण�यसमेत कानूनिवपरीतको 
देिखन नआएको तथा बहसको �ममा बढुवा पाउने 
�यि�ह� हाल सेवा िनव�ृ भइसकेको भनी �वयं 
िनवेदकले उ�लेख गनु�भएको ह�दँा अब ह�ने �र� 

पदमा कानूनबमोिजम िव�ापन भएका बखत यी �रट 
िनवेदकसमेत सहभागी भई बढुवातफ� को कारबाहीमा 
समावेश ह�नस�ने नै देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
आदेश जारी ह�नस�ने अव�था देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट �रट िनवेदक 
ि�.िव.िव. सेवा आयोगबाट भएको िव�ापनमा सहभागी 
भई आफू अन�ुीण� भएपिछ उजरुी िदएको र मौकामा 
�� उठाउन सकेको नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषणको आदशे जारी ह�ने अव�था देिखएन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १२ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-WO-०९२१, उ��ेषण 

/ परमादेश, महे���साद शमा� िव. ि�.िव.िव. 
पुनरावेदन आयोग क�ित�पुरसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६७-CI-१४५७, िखचोला 
छोडाई नाद ख�ुा हटाई नाला ब�द गराई चलन, सै�ल 
धोिवनसमेत िव. पारस�साद कलवार

िज�ला अदालतबाट भई आएको न�सा 
मचु�ुकाबाट न.नं. ३ मा देखाइएको ज�गा वादीको 
िक.नं. १७ कै ज�गा देिखएको र उ� ज�गा हाल 
�ितवादी यावकु िमया धोवीको भोगचलनमा रहेको भ�ने 
दिेखएबाट वादीको उ� िक.नं. १७ को ज�गाम�येको 
उ� न.नं. ३ मा देखाइएको �े�फल �ितवादीको 
भोगचलनमा रहेबाट वादी दाबीअनसुारको �े�फल 
िखचोला गरकेो नभई उ� न�सा मचु�ुकामा न.नं. ३ 
मा उ�लेख भएको �े�फल ०-०-०-८ �े�फलस�म 
िखचोला गरकेो ठहर गरी स�ु अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट भएको फैसला अ�यथा भयो भ�ने अव�था 
दिेखन नआउने ।
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अतः उि�लिखत आधार कारणबाट वादीको 
िक.नं. १७ को ज�गाम�ये न.नं. ३ मा देखाइएको ०-०-
०-८ ज�गा िखचोला गरकेो र िखचोला मेटाई चलन 
चलाउन पाउने ठहर गरी भएको स�ु फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०६६।१२।२३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दगुा��साद खनाल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर १० गते रोज १ शभुम् । 

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-WO-०८३३, 
उ��ेषण / परमादेश, �ाने�� क�पित िव. सहरी 
िवकास म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

िनि�त उ�े�यका लािग मनोनयन 
तथा िनयिु� ग�रएको �यि�ले काम गन� �ममा 
िनयिु�कता�ले स�ुपेको िज�मेवारी �ितकूल काय� गन�, 
काम नगन�, िज�मेवारी स�हालेको सं�थाको उ�े�य 
र ल�य हािसल गन� नस�ने तौरत�रकाबाट काम 
गरमेा सं�थाको िहतका खाितर िनयिु� वा मनोनयन 
गन� अिधकारीले �य�तो मनोनयन भएको �यि�लाई 
हटाई अक� यो�य �यि�लाई िनय�ु वा मनोनयन गन� 
नपाउने भ�न िम�दैन । पर�त ु तोिकएको िज�मेवारी 
कुशलतापूव�क बहन नगरकेो भ�ने कुरा मनोगत�पमा 
िलिपव� कुराबाट होइन आधार र कारणबाट �मािणत 
ह�ने व�तिुन� त�यबाट �मािणत गनु�पछ�  । साव�जिनक 
जनता�ित जवाफदेही भई कत��य पूरा गन� अिभभारा 
रहेका िवप�ी म��ालय र सोका म��ीह�ले गन� िनण�य 
पिन पारदश� व�तिुन� ह�नपुछ�  भ�नेतफ�  सदैव सजग 
ह�नपुछ�  । सशुासन (�यव�थापन तथा स�चालन) ऐन, 
२०६४ को भावना र मनसाय पिन यही नै ह�ने । 

मनोनयन गदा� नै “बढीमा” २ वष� भ�ने उ�लेख 
ग�रएको ह�दँा सो अविधिभ� जनुसकैुबेला पिन हटाउन 

स�ने भनी यसरी िनय�ु वा मनोनयन ग�रएका �यि�ले 
तोिकएको पदमा काम गन� पाउने हक अिधकार िनय�ु 
वा मनोनयन गन� पदािधकारीको इ�छामा िनभ�र ह��छ 
भनी अथ� गन� कदािप उिचत र �यायस�मत ह�दँनै । य�तो 
सि�झयो भने रा�यका साव�जिनक िनकायमा रही काम 
गन� पदािधकारीको िनण�यमा �वे�छाचा�रताको िवकास 
भई कानूनको शासन �ितकूल ह�न जाने । 

िनवेदक �ाने�� क�पितलाई २ वष�को लािग 
चौतारा नगर िवकास सिमित िस�धपुा�चोकको अ�य� 
पदमा िवप�ी सहरी िवकास म��ालयको म��ी�तरीय 
िनण�यबाट िमित २०७१।५।३१ मा मनोनयन गरी 
प�समेत िदई िनजले कामकाजसमेत ग�रसकेको 
दिेख�छ । यसरी उ� नगर िवकास सिमितको अ�य� 
पदमा तोिकएको अविधस�म रही काम गन� कानूनी हक 
िसज�ना भएको िनवेदकलाई के कित कारणले मनोनयन 
भएको ६ मिहनािभ� िमित २०७१।१२।२ मा िनजको 
सेवाको अ��य ग�रएको हो सो थाहा जानकारी पाउने 
अिधकार िनजमा रहने । 

साव�जिनक जवाफदेहीको पदमा मनोनयन 
भई काम गरकेो �यि�लाई मनोनयनकता�ले 
सनुवुाइको मौकािबना नै हटाउन स�ने हो भने �यो 
कुरा स�बि�धत कानूनमा नै ��ट�पमा लेिखन ुपद�छ 
अ�यथा साव�जिनक पदािधकारीले �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको पालना गनु�  नपन� भनी क�पना गन�स�म 
सिकँदैन । यही �ाकृितक �यायको शा�त मा�यताका 
आधारमा यस अदालत, एकल इजलासबाट िमित 
२०७२।२।१४ मा �ारि�भक सनुवुाइका �ममा 
िवप�ी रिव���साद �े�लाई चौतारा नगर िवकास 
सिमित िस�धपुा�चोकको अ�य� पदमा मनोनयन 
गरकेो नेपाल सरकार सहरी िवकास म��ालयको िमित 
२०७१।१२।२ को िनण�य काया��वयन नगनु�  नगराउन,ु 
िनवेदकलाई सो सिमितको अ�य� पदमा यथावत् 
काम गन� िदन ु भनी अ�त�रम आदेश जारी भई उ� 
आदेशबमोिजम िनवेदकले काम गन� पाई २ वष�को 
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अविधसमेत �यितत भइसकेको आधार र कारणबाट 
��ततु िनवेदनको औिच�य नै समा� भइसकेको ह�दँा 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
क��य ुटरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-WO-०१४४, 
उ��ेषण / परमादेश, पु�षो�म िसंखडा िव. ि�भुवन 
अ�तरा�ि��य िवमान�थल नाग�रक उड्डयन काया�लय, 
गौचरसमेत 

सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ 
को दफा ९६ ले नेपाल सरकारलाई साव�जिनक 
सवारी तथा भाडाका सवारी साधनह�को भाडा दर 
तो�ने कानूनी अिधकार �दान गरकेो देिख�छ । नेपाल 
सरकारको नीित िनयम र िनद�शनलाई पालना गरी सेवा 
िदने काय�मा साव�जिनक उ�रदािय�व रहने । 

व�ततुः साव�जिनक सवारी र ढुवानीका सवारी 
साधन भ�नाले बस, �क, िजप माइ�ोबस एवम् 
ट्या�सी सेवासमेतका साधनह� पद�छन् । उपयु�� सबै 
साधनले के कित सवारी वा ढुवानी भाडा िलन पाउने 
भ�ने स�दभ�मा यातायात �यव�था िवभागले िनयमन 
गन� ह�दँा उ� साधनह�म�ये बस र �कसमेतका 
सवारीले �दान गन� सिुवधा र बोलकबोल गरी ठे�कामा 
एकम�ु रकम बझुाउने दािय�व भएको िनवेदक �ा.िल. 
ले �दान गन� सेवामा सारभूत िभ�नता रहेको भ�न 
निम�ने । 

मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ को दफा ५  को 
�प� पथृक पथृक कानूनी आधारिबना कुनै �कृितको 
सेवामा मू�य अिभविृ� कर ला�ने र कुनैमा नला�ने 
भनी अथ� गदा� कानूनको पालना र �योगमा सबैलाई 
समान �यवहार गनु�पछ�  भ�ने समानताको िस�ा�तको 
�ितकूल ह�न जाने ह�दँा िवप�ी राज�व अनसु�धान 

िवभागको िमित २०७१।१२।२० को िनण�य एवम् 
सोको आधारमा भएका प�ाचार एवम् िवप�ी नाग�रक 
उड्डयन काया�लय, िवमान�थलले िनवेदकलाई कर 
असलु गनु�  भनी िमित २०७२।४।२९ मा लेखेको 
प�समेत कानूनअनकूुल रहेको देिखन नआउने ।

तसथ�, मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ को 
दफा ५ को उपदफा ३ र सो ले तोकेको अनसूुची-
१ को समूह ९ मा या�बुाहक यातायात तथा ढुवानी 
सेवाह�को कारोबारमा मू�य अिभविृ� कर ला�ने छैन 
भ�ने कानूनी �यव�थाले िनवेदक �ा.िल. ले अ�तरा�ि��य 
र आ�त�रक टिम�नल भवनबाट आवतजावत गन� 
या�हु�लाई स�बि�धत ग�त�यमा प�ुयाउन ि�पेड 
ट्या�सी सेवा िदएबापत या�हु�सगँ मू�य अिभविृ� 
कर असलु गन� नपाउने अव�था देिखदँा िनवेदक �ा.
िल. र िवप�ी नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरणबीच 
िमित २०६९।२।८ मा भएको स�झौताको दफा ५ 
बमोिजम िनवेदकले बझुाउने रकममा मू�य अिभविृ� 
कर िलन निम�ने ह�दँा मू�य अिभविृ� कर संकलन गनु�  
भनी िवप�ी आ�त�रक राज�व िवभाग लािज�पाटले 
िमित २०७१।१२।२० मा गरकेो िनण�य एवम् िमित 
२०७१।१२।३० को प�ाचार तथा सोही िनण�य एवम् 
प�का आधारमा िवप�ी नाग�रक उड्डयन �ािधकरण 
ि�भवुन अ�तरा� ि��य िवमान�थल काया�लयले मू�य 
अिभविृ� कर बझुाउन ु भनी िनवेदकलाई िमित 
२०७२।१।८ मा लेखेको प�समेत कानूनअनकूुलको 
नहँ�दा उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । 
िनवेदक �ा.िल. सगँ मू�य अिभविृ� कर असलु गरेको 
भए अब आइ�दा �य�तो कर असलु नगनु�  निलन ुभनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः किपलमणी गौतम
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभुम् ।
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५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WO-०३०१, 
उ��ेषण / परमादेश, �ीकाजी मो�ानसमेत िव. वन 
तथा भू-सरं�ण म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

नेपाल सरकारले िनि�त उ�े�य �ाि�का 
लािग कानूनबमोिजम मनोनयन गरकेा पदािधकारीको 
नेपाल सरकारको नीित िनयम र िनद�शनको पालना 
गरी काम गन� कत��य ह��छ । तोिकएको काम कारबाही 
स�तोषजनक �पमा नगरमेा मनोनयन गन� �यि� वा 
िनकायले तोिकएको अविध पूरा नह�दैँ हटाउन स�दैन 
भ�न िम�दैन । तर, कानूनमा नै उ�लेख भएको पदाविध 
२ वष�का लािग मनोनयन भइसकेका �यि�को हकमा 
तोिकएको अविधस�म कानूनी हक िसज�ना भएको 
ह��छ । य�ता �यि�लाई अविध पूरा नह�दैँ हटाउन 
िनजह�को के क�तो काय�का कारण हटाउन ु परकेो 
हो, सोबारमेा सफाइ पेस गन� मौका �दान गरी आधार 
कारण खोली हटाउन ुपन� । 

नेपाल सरकारको म��ालय स�चालन गन� 
म��ी�तरको पदािधकारीको िज�मेवारीमा रही काम 
गन� �यि�को कानूनको पालना गन� दािय�व सामा�य 
नाग�रकको भ�दा ग�ु�र ह�ने । 

कानूनी हक िसज�ना भइसकेका 
िनवेदकह�लाई के कित कारणले आ�नो 
सेवाको अ��य ग�रएको हो जा�न पाउने अिधकार 
रह�छ । आ�नो कानूनी अिधकार �ितकूल ह�न लागेको 
िनण�यको जानकारी पाउन ु स�बि�धत �यि�को 
नैसिग�क अिधकार पिन हो । य�तो शा�त जहासँकैु 
अंिगकार ग�रदैँ आएको �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
मनोनयन ह�ने पदािधकारीको हकमा लागू ह�न स�दैन 
भनी क�पना गन� नसिकने । 

अदालतमा �यायका लािग याचना गन� �यि�ले 
अदालतले िदएको आदेशअन�ुप �याय �ा� भयो 
भएन भनी सचेततापूव�क खोजिबन गनु�पछ�  । आ�नो 

अिधकार�ित सचेत नह�ने �यि�लाई अदालतले सधै ँ
सहयोग ग�ररहन स�दैन । आ�नो अिधकार�ित सजग 
नह�ने �यि�ले तोिकएको िज�मेवारी जवाफदेहीपूव�क 
िनभाउछँ भनी अनमुान गन� पिन नसिकने ।

नेपाल सरकार म��ी�तरीय िमित 
२०७३।६।१ को िनण�य काया��वयन नगनु� , 
यथाि�थितमा रा�न ु भनी यस अदालतबाट िमित 
२०७३।७।४ मा अ�त�रम आदेश जारी भएप�ात् 
िनवेदकह� लालबहादरु कुम� र काजी मो�ान बारा 
िज�ला वन पैदावार आपूित� सिमितको बैठकमा 
उपि�थत भई आ�नो पदीय दािय�वअनसुारको 
काम कारबाहीमा स�रक रहेको भ�ने नदेिखएको र 
आज सनुवुाइका �ममा िनज प�ह�लाई पटकपटक 
पकुारा गदा�समेत उपि�थत ह�न नआएकोले ��ततु 
�रट िनवेदन�ित िनवेदकह�ले चासो �य� गरेको 
दिेखएन । िनवेदकह�ले मनोनयन पाएको २ वष�को 
पदाविध �यितत ह�न केही मिहना मा� बाकँ� रहेको 
अव�था छ । यसबाट िनवेदकह�ले ��ततु िनवेदनबाट 
उपचार पाई कामकाज गन� पाउने २ वष�िभ�को बाकँ� 
अविध िवप�ी वन पैदावार आपूित� सिमितको सद�य 
रही काय�रत रहन इ�छा �कट नगरकेा िनवेदकह�लाई 
उ� पदबाट हटाउने गरी िवप�ी वन तथा भू-सरं�ण 
म��ालयबाट िमित २०७३।६।११ मा भएको 
िनण�यबाट िनजह�को हकमा अपूरणीय �ित पगेुको 
भनी मा�न निम�ने देिखएकोले यस अदालतबाट िमित  
२०७३।७।४ मा भएको अ�त�रम आदशे िनि��य भई 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित सवंत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WO-०४०६, उ��ेषण 
/ परमादेश, �मोदकुमार ढकालसमेत िव. �धानम��ी 
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तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 
�जाताि��क र लोक क�याणकारी रा�यमा 

�ित�पधा��मक �यवसायको आ�नै मह�व छ । 
�ित�पधा��मक सेवाले सेवा�ाहीलाई सव�सलुभ िछटो, 
छ�रतो र गणुा�मक सेवा �दान ह��छ भ�ने िव��यापी 
मा�यता रािख�छ । वैदेिशक रोजगार �दान गन� सं�था 
र ितनको शाखा काया�लयह�को अनगुमन गन� पया�� 
जनशि� नह�नकुो कारण देखाई वैदेिशक रोजगारको 
�यवसाय नै दता� गन� रो�ने िनण�य आफँैमा गैरसंवैधािनक, 
गैरकानूनी र मनोगत िनण�य हो । सरकारका य�ता 
िनण�यले एकाितर कानूनको शासनको उपहास ह�न 
जा�छ भने अक�ितर काय�पािलक�य िनकायको कानून 
काया��वयन गन� काय��मता स�ुढ नभई िनर�तर िगद� 
ि�थितमा रहेको भ�ने नै �ितत ह�न आउने । 

िवप�ी वैदेिशक रोजगार िवभागसमेतले 
कानूनले तोकेको बाटोको अनशुरण नगरी यस 
अदालतबाट अनिुचत ठहर भइसकेको नेपाल सरकार 
मि��प�रषद ्को िमित २०६८।६।१३ को िनण�यलाई 
देखाई आ�नो कत��यिभ� पन� आव�यक िसफा�रस 
गन� इ�कार गरकेो ि�थित छ । जनुकुरा वैदेिशक रोजगार 
ऐनको भावना र मम�िवपरीत रहेको पाइने ।

नेपाल सरकारबाट वैदिेशक रोजगारको लािग 
क�पनी दता� गन� रोक लगाउने िनण�य बदर भइसकेको 
अव�थामा पिन सोही िनण�य बदर गन� नाग�रकह�लाई 
यस अदालतमा िनवेदन ग�ररहन ु पन� असामा�य 
अव�था रही रहेको पाइने ।

तसथ�, िवप�ी नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो 
िमित २०६८।६।१३ को िनण�यको बुदँा नं. ४ यस 
अदालतबाट बदर भइसकेको ि�थितमा िवप�ी 
वैदेिशक रोजगार िवभागले सोही िनण�यलाई आधार 
मानी िनवेदकह� �मशः �मोदकुमार ढकालको, 
िस�ध ु ओभरिसज �ा.िल., नवीना �े�को �वेश 
ओभरिसज �ा.िल., जनक �े�को �यास ओभरिसज 
�ा.िल. र �र�कु शाही िव�को कंगा� �मुन �रसोस� �ा.

िल. लाई वैदेिशक रोजगारको पेसा �यवसाय स�चालन 
गन� �योजनका लािग दता� नगनु�  भनी िवप�ी क�पनी 
रिज��ारको काया�लयलाई िमित २०७३।७।३० मा 
पठाएको प� एवम् सोको आधारमा िनवेदकह�लाई 
ग�रएको प�ाचारसमेत संिवधान र वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ �ितकूल ह�दँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
िदएको छ । िनवेदकह�ले िमित २०७३।७।१० गते 
क�पनी दता� गन�को लािग पेस गरकेा िनवेदन संल�न 
कागजातह� पया�� छन् छैनन् आव�यक छानिबन गरी 
कानूनले तोकेको �ि�या पूरा गरकेो अव�था भए दता� 
गरी िनवेदकह�लाई इजाजत प� िदन ुभनी िवप�ीह� 
वैदिेशक रोजगार िवभाग र क�पनी रिज��ारको 
काया�लयका नाममा परमादशेको आदेशसमेत जारी 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७४ साल भदौ ५ गते रोज २ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७०-CR-०४२०, वैदेिशक 
रोजगारस�ब�धी कसरु, नेपाल सरकार िव. मोहन 
बा�तोला

म�ुय �ितवादी िनरबहादरु बढुाथोक�ले 
अनसु�धान अिधकृतसम� बयान गदा� जाहेरवालाह� 
गंगाबहादरु ब�नेत, राज ुथापा र ह�र�साद पा�डेलाई 
वैदिेशक रोजगारीमा अफगािन�तान जान भनी 
मोहन बा�तोलालाई स�पक�  गराई िदएको हो । 
जाहेरवालाह�सगँ रकम िलइएको मोहन बा�तोलाले 
हो भनी यी �ितवादीउपर पोल गरेको देिख�छ । 
जाहेरवालाह� तीनै जनाले वैदेिशक रोजगारमा 
अफगािन�तान जान भनी �ितवादी िनरबहादरु 
बढुाथोक�लाई रकम िदएको भनी आ�नो बकप�मा 
उ�लेख गरकेा र UAE एयरपोट�मा के.िव. िल�बू िलन 
आई  िनजले लगी कोठामा २ मिहनास�म राखी बेप�ा 
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भएको भ�ने जाहेरवालाह�म�ये राज ुथापा र गंगाबहादरु 
ब�नेतको बकप� बेहोरा देिखदँा यी �ितवादी मोहन 
बा�तोलाले �ितवादी िनरबहादरु बढुाथोक�माफ� त 
आएका जाहेरवालाह�लाई िबनाइजाजत वैदेिशक 
रोजगारमा दबुईस�म पठाउने काय� गरी �ितवादी 
िनरबहादरु बढुाथोक�लाई सहयोग गरी मितयारको 
भूिमका िनवा�ह गरकेो र जाहेरवालाह�ले �ितवादी मोहन 
वा�तोलालाई आफूह�ले �पैया ँ िदएको भ�ने बेहोरा 
नह�दँा अ�य �ितवादीह�माफ� त जाहेरवालाह�लाई 
अ��य��पमा वैदेिशक रोजगारमा पठाउने काय�मा 
सलं�न रहेको पिु� भएको अव�थामा �ितवादीको 
समेत जाहेरवालाह�लाई िवदशे पठाउने काय�मा म�ुय 
भूिमका रहेको भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

िववेिचत �माण र आधारसमेतबाट �ितवादी 
मोहन बा�तोलालाई मितयारस�म दिेखन आएको 
ठह�याई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५६ 
बमोिजम म�ुय �ितवादी िनरबहादरु बढुाथोक�लाई 
भएको सजायको आधा सजाय १।६।० (एक वष� छ 
मिहना) कैद र �.१,५०,०००।- (एक लाख पचास 
हजार �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०६९।५।२६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ई�री�साद भ�डारी
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित सवंत् २०७४ साल साउन १८ गते रोज ४ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६८-WO-०१२९, उ��ेषण / परमादेश, कुमार 
काक� िव. �हरी �धान काया�लय, न�सालसमेत 

िनवेदकले आफू िबरामी भई उपचारको लािग 
अ�पताल भना� भएको भनी िनवेदनमा िजिकर िलएको 
भए पिन िनजले काय�रत काया�लयबाट िबदा िलदँा 
िबरामी परकेो भ�ने बेहोरा उ�लेख नगरी घरायसी 

सम�या परकेोले भनी कारण खोली २ िदनको लािग 
�या.िव. �वीकृत गराई िबदा बसेको भ�ने देिखएको र 
िनजले िमित २०६७।१२।२० मा हािजर ह�न गएको 
भ�ने त�यसमेत �मािणत ह�न सकेको नदेिखने ।

िनवेदकले िमित २०६७।११।४ मा २ 
िदनको �या.िव. �वीकृत गराई िबदा बसेको र 
िमित २०६७।१२।२० मा हािजर ह�न जादँा हािजर 
नगराएको भनी िनवेदनमा उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
२ िदनको �या.िव. �वीकृत गराई िबदा बसेको �हरी 
कम�चारी ४३ िदनस�म गैरहािजर भई बसेको देिखदँा 
यितका लामो अविधस�म िबना सूचना तथा जानकारी 
गैरहािजर ह�ने �यि� आ�नो कत��य�ित सजग रहेको 
भ�ने आधार नदेिखएको र िबरामी भई उपचारमा 
रहेको भ�ने कथनसमेत िव�ासयो�य नदेिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने अव�था देिखन
नआउने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट यी 
�रट िनवेदक २ िदनको �या.िव. �वीकृत गराई िबना 
जानकारी लामो समयस�म गैरहािजर भई आ�नो 
पदीय कत��य�ित सजग भएको नदेिखदँा मागबमोिजम 
उ��ेषण तथा परमादेश जारी ह�ने अव�था देिखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर ११ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०००६, परमादेश, 
राममिण भ�राईसमेत िव. मैया केशरी सवुाल 

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ मा
भएको कानूनी �यव�था हेदा� नगर�े�िभ�को घर 
ज�गाको लगत रा�ने दािय�व नगरपािलकालाई 
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तोकेको देिख�छ भने �चिलत कानूनबमोिजम 
आव�यक िसफा�रस गन� काम नगरपािलकाको 
नगर �मखु र वडा काया�लयको वडा सद�यह�लाई 
तोकेको दिेख�छ । िवप�ीले िलिखत जवाफमा 
आफूलाई मालपोत काया�लयबाट माग गरकेो घर 
ज�गाको िसफा�रस गन� अिधकार नरहेको भनी भ�न 
सकेको पिन देिखदैँन । कानूनतः िवप�ी भ�परु 
नगरपािलका र ५ नं. वडा सिमितको काया�लयलाई 
घर बाटोको िसफा�रस गन� दािय�व उ� ऐनले तोकेको 
देिखने ।

नगर िवकास सिमित, काठमाड� उप�यका 
िवकास �ािधकरण र िवप�ी भ�परु नगरपािलका 
अलगअलग कानूनी �यव�थाबमोिजम गिठत िनकाय 
रहेको देिख�छ । ��ततु म�ुामा िनवेिदकाले नगर 
िवकास सिमित र काठमाड� उप�यका िवकास 
�ािधकरणलाई िवप�ी बनाएको अव�था देिखदँनै । यस 
ि�थितमा नगर िवकास सिमित र काठमाड� उप�यका 
िवकास �ािधकरणलाई भएका अिधकारले ��ततु 
�रट िनवेदनमा कुनै स�ब�ध रा�न स�ने अव�था 
नदिेखदँा सोतफ� को पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखन   
नआउने ।

कुनै पिन सरकारी िनकायले कानूनले 
आफूलाई �दान गरकेो अिधकारिभ� रहेर काय� 
गरमेा मा� �य�तो काय�ले कानूनी वैधािनकता �ा� 
गद�छ । साव�जिनक िहतको लािग गरकेो भ�दमैा 
कानूनले अिधकार नै निदएको िवषयमा गरकेो कुनै 
काय�ले कानूनी वैधािनकता �ा� गन� अव�था रहदैँन । 
िवप�ीह�ले िनवेिदकाको दाताले िदएको घर बाटोको 
िसफा�रस पाउ ँभ�ने िनवेदन नै रो�का रिहसकेको भनी 
उ�लेख गरकेो दिेखने ।

िनवेिदकाले िवप�ी भ�परु नगरपािलका 
र ५ नं. वडा सिमितको काया�लय, भ�परुबाट घर 
बाटो िसफा�रस �दान गन� माग गरकेो र सो िसफा�रस 
गन� अिधकार कानूनले िवप�ी नगरपािलका र वडा 

काया�लयलाई �दान गरकेो अव�था देिखएको, 
िनवेदकको दाताको घरबाटो िसफा�रस रो�का 
भइसकेको र ज�गा एक�करण गन� काय� भइरहेको 
कारण िसफा�रस निदएको भ�ने कुरा �यायोिचत 
दिेखन नआएकोलगायतका अव�थाह�लाई म�यनजर 
गदा� िनवेिदकाले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो िक�ा नं. 
३१२ को ज�गाको घर बाटोको िसफा�रस रो�का 
नराखी �चिलत कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी 
िनवेदकलाई घर बाटोको िसफा�रस िदनपुन� नै देिखन 
आउने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
कानूनसमेतका आधारमा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िवप�ीम�येका भ�परु नगरपािलका र ५ 
नं. वडा काया�लय, भ�परुका नाउमँा दाबीको ज�गाको 
स�ब�धमा घर बाटो छ छैन कानूनबमोिजम �ि�या 
पूरा गरी िसफा�रस उपल�ध गराउन ुभनी परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने ठह�याई भएको िमित २०७०।१२।१९ 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित सवंत् २०७३ साल माघ २० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७०-WO-०५२९, उ��ेषण, िदनदयाल 
पाठक िव. िज�ला �हरी काया�लय, �प�देहीसमेत

�हरी हव�दारलाई भिव�यमा सरकारी 
नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट 
हटाउने भनी तोिकएको �हरी उपरी�कबाट 
िनवेदकलाई भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग 
अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी िनण�य 
भएको  र पनुरावेदन गरी पनुरावेदन स�ुने अिधकारी 
भनी िनयमावलीमा उ�लेख गरकेो पदािधकारी 
पि�म �े�ीय �हरी काया�लय, पोखराका �हरी नायब 
महािनरी�कबाट नै िनवेदकले गरकेो पनुरावेदन सनुी 
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िनण�य भई सोही िनयमावलीमा भएको �यव�थाबमोिजम 
�य�तो िनण�य अि�तम ह�ने �यव�थाबमोिजम िनण�य 
अि�तमसमेत भइसकेको अव�था देिखने । 

�हरी िनयमावलीमा सफाइको मौका 
निदइकन पिन सेवाबाट हटाउनेस�ब�धी �यव�था रही 
सो �यव�थाको सत� ब�देजको पालना गरी िनजलाई 
कानूनबमोिजम नै नोकरीबाट हटाइएको देिखएकोले 
िनवेदकले बदर गन� माग गरकेो िमित २०७०।२।९ र 
२०७०।९।९ को िनण�यह� उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर गनु�पन� अव�थाको दिेखन नआउने । 

अब, िनवेदकले िवप�ीको नाउमँा नोकरीमा 
पनुः बहाली ग�रपाउन उपय�ु आ�ा आदेश जारी 
गन� माग गरकेोतफ�  हेदा� मािथ �करणह�मा िववेचना 
ग�रएका आधारह�बाट िनजलाई नोकरीबाट हटाउने 
गरी भएको िनण�य नै बदर गन� नपन� देिखएको प�र�े�यमा 
िनजलाई नोकरीमा पनुब�हाली गराउन ु पन� अव�था 
नै नरहने ह�दँा िवप�ीह�को नाउमँा मागबमोिजमको 
परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�ररहन ुपन� नदिेखने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारण र कानूनी 
�यव�थासमेतबाट िनवेदन माग दाबीबमोिजम 
िवप�ीह�बाट भएको िमित २०७०।२।९ र 
२०७०।९।९ भएका िनण�यह� उ��ेषणको आदशेबाट 
बदर नह�ने र सोही कारणले परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ग�ररहन ुपन� अव�था नरहेको ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल काि�क ८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६७-WO-०६४८, उ��ेषण 
/ परमादेश, पुनम राणासमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

िवल�बको िस�ा�त कानूनले नै �यवि�थत 

भएको िस�ा�त नभई अदालतले म�ुा मािमलामा 
उिचत �याय (Equitable Justice) गन�का लािग 
�ितपािदत गरकेो िस�ा�त हो । नापीको बखत नै 
पोखरी जिनएकोमा ज�गाधनी �माण पजुा� �ा� भएपिछ 
त�कालै कुनै कारबाही नचलाएको, दाबीको ज�गा नेपाल 
सरकारको नाउमँा दता� भएकोमा सो दता� बदरतफ�  कुनै 
कारबाही नचलाइ� बेवा�ता गरकेो, पटकपटक मालपोत 
काया�लयले सािबक दता� �माण पेस गरमेा दता�तफ�  
िनण�य गन� भनेकोमा बेवा�ता गरी त�कालै कुनै �माण 
पेस नगरी बसेको  र समयमै आ�नो नाउमँा दता� गन� 
नसकेकोमा नेपाल सरकारका नाउमँा दता� भएपिछ 
मा� �माण पेस गरकेो देिखएकोले उपयु�� सबै अव�था 
हेदा� िनवेदक आ�नो हकािधकारमा नै बेवा�ता गरेको 
नै देिखन आउने । 

मूलत: आ�नो अिधकारको बेवा�ता गन� 
�यि�लाई म�त गन� अदालतलाई पिन कर ला�दैन 
भ�ने तक� मा िवल�बको िस�ा�त आधा�रत ह��छ । 
हद�यादस�ब�धी कानूनी �यव�थाज�तो समयको 
गणना गररे िवल�बको िस�ा�तलाई �योग गन� 
ह�दँैन । यसको लािग समय त�व (Time factor) 
िन�य नै मह�वपूण� ह��छ । २०२५ सालमा नै सभ� 
नापी भएको अव�थामा र ज�गा नापजाचँ भई िनवेदन 
दाबीको ज�गामा ज�गाधनी �माणपजुा� �ा� नभएपिछ 
उपचार माग ग�रएको िवषयको त�कालीन समयमा 
नै जानकारी  िनवेदकलाइ� भएपिछ लामो समयस�म 
�यस िवषयमा साथ�क सरोकार वा चासो नदेखाइनकुा 
साथै िवल�ब ह�नकुो व�तिुन� आधारसमेत ��ततु 
गन� नस�न ु अनिुचत िवल�ब गरकेो नै आधार पिु� 
ह�न आउछँ । अत: िनवेदकले २०२५ सालको नापी र 
दाबीको ज�गा नेपाल सरकारको नाउमँा नापी भएकोमा 
अनिुचत िवल�ब गरी उपचारको माग� अवल�बन गरेको 
दिेखदँा िनवेदनमा उठाएका िवषयिभ� �वेश ग�ररहन ु
पन� देिखन नआउने ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) 
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बमोिजम छुट ज�गा दता� जिहले पिन गन� सिक�छ । छुट 
दता�को लािग कसैको िनवेदन परमेा सबतु �माणको 
�याियक मू�याङ्कन गरी स�बि�धत मालपोत 
काया�लयले िनण�य गन� पछ�  भ�ने िनवेदन दाबी रहेतफ�  
हेदा�  �यसरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) 
बमोिजम छुट ज�गा दता�को लािग िनवेदन स�ब�धमा 
दाबीको िक.नं. १४३ को ज�गा नापीको समयमा 
नापन�सा ह�दँा पोखरी लेिखएको र नेपाल सरकारका 
नाममा दता�समेत �े�तासमेत तयार भइसकेको 
अव�था देिखदँा िनवेदकको मागबमोिजम दता� गन� 
स�ने अव�था नभएको भनी तामेलीमा रा�ने गरी 
मालपोत काया�लय, �प�देहीले िमित २०६७।५।१८ 
मा िनण�य गरकेोमा �य�तो मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा ७(२) को िनण�यउपर मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा ३१ बमोिजम मालपोत काया�लयले गरकेो 
िनण�यउपर पनुरावेदन ला�ने वैकि�पक कानूनी �यव�था 
भएकोमा �य�तो वैकि�पक माग� अवल�बन नगरी �रट 
�े�ािधकारमा �वेश गरकेो दिेखयो । उपयु��बमोिजम 
वैकि�पक उपचारको माग� रहेको अव�थामा �रट 
�े�ािधकार आकिष�त ह�ने अव�था नरहने ।

तसथ� २०२५ सालमा ज�गा नापजाचँ 
भएको ज�गा नेपाल सरकारका नाउमँा दता� गन� िनण�य 
भएकोमा लामो अविध �यितत गरी सो िनण�य बदरको 
लािग अनिुचत िवल�ब गरी ��ततु िनवेदन माग गरकेो र 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोिजमको छुट 
ज�गातफ� को दाबीमा मालपोत काया�लय, �प�देहीको 
िनण�यउपर सोही ऐनको दफा ३१ बमोिजम पनुरावेदन 
अदालतमा पनुरावेदन ला�ने वैकि�पक उपचारको माग� 
अपनाउन सिकनेमा �रट �े�मा �वेश गरकेो देिखदँा 
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने 
अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल,  ०७१-CR-०२८४, लाग ुऔषध (खैरो 
हेरोइन), प�चान�द ितवारी िव. नेपाल सरकार

िज�ला मकवानपरु च�ुरयामाई गाउ ँ
िवकास सिमित वडा नं. ३ रातोमाटेि�थत सडकमा 
सवारीसाधन चेकजाचँ गन� �ममा प�चान�द ितवारीको 
शरीर तलासी िलदँा िनजले बोकेको झोलाबाट लाग ु
औषध खैरो िहरोइन १८० �ाम र ९८१३००६४१३ 
र ९१९९९९७७३५ को दईुवटा िसम भएको 
अ�ंेजीमा XI NOKIA लेिखएको कालो मोबाइल सेट 
बरामद भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट देिख�छ । 
उ� बरामदी मचु�ुकाको रोहबरमा लेिखएको बेहोरामा 
�हरीले कानूनी रीतपूव�क मेरो शरीर तलासी िलदँा मेरो 
साथबाट लाग ुऔषध खैरो िहरोइन �लाि�कको �याकमा 
रहेको २ सानो पोका तौल गदा� १८० (एक सय असी) 
�ाम बरामद भएको हो । अ�य नगद िज�सी धनमाल 
बरामद भएको छैन भनी सही गन� िनजै अिभय�ु 
प�चान�द ितवारी भनी उ�लेख भएको देिख�छ । 
बरामद लाग ु औषध परी�णको लािग पठाइएकोमा 
िहरोइन पाइएको भ�ने परी�ण �ितवेदनबाट देिखन 
आउने ।

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा� कसरुमा 
इ�कार रहेको दिेख�छ तर िनजको इ�कारी बयान 
पिु� ह�ने कुनै सबदु �माण �ितवादीले पेस गन� सकेको 
दिेखदैँन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ मा कसरुबाट 
छुट पाउने वा �रहाइ पाउने कुराको िजिकर िलने 
�ितवादीले नै सो कुराको �माण प�ुयाउन ुपद�छ भ�ने 
�यव�था रहेको देिख�छ भने लाग ुऔषध िनय��ण ऐन, 
२०३१ को दफा १२ ले आफूसगँ रहेको लाग ुऔषध 
गैरकानूनी नभएको कुराको पिु� गरी िनद�िषता सािबत 
गन� िज�मेवारी �ितवादीउपर नै स�ुपेको दिेखने ।

�ितवादीले आफूसगँबाट बरामद भएको लाग ु
औषधको वैध �ोत �मािणत गन� नसकेको र िनद�िषता 
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पिु� ह�ने अ�य ठोस सबदु �माण पेस दािखला गन� 
नसकेको अव�थामा िनजको इ�कारी बयानकै भरमा 
िनज िनद�ष रहेछन् भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।

�ितवादीले अदालतमा बयान गदा�  कसरुमा 
इ�कार रहे तापिन अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गदा� कसरुमा सािबत रहेको देिखएको, अदालतको 
इ�कारी पिु� ह�ने गरी कुनै सबदु �माण �ितवादीले 
पेस दािखला गन� नसकेको, �ितवादीको साथबाट 
लाग ु औषध खैरो िहरोइन बरामद भएको दिेखएको, 
काम तामेली गन� �हरी हव�दार कृ�णबहादरु बढुाले 
�ितवादीको साथबाट लाग ुऔषध बरामद भएको भनी 
बरामदी मचु�ुकाको बेहोरा समिथ�त ह�ने गरी अदालतमा 
बकप� गरकेो देिखएको, �ितवादीले बरामदी मचु�ुकामा 
रोहबरमा बसी लाग ुऔषध आफूसगँबाट बरामद भएको 
कुरा �वीकार गरी बरामदी मचु�ुकामा सही द�तखत 
ग�रिदएकोलगायतका आधार कारणह�बाट �ितवादी 
भारतबाट नेपालमा लाग ुऔषध पैठारी गन� कारोबारी 
रहेको दिेखएबाट �ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरेको पिु� ह�न आउने ।

�ितवादी भारतबाट नेपालमा लाग ु औषध 
ओसारपसार गन� लाग ु औषधको कारोबारी मािनस 
भएको देिखन आएको छ । लाग ु औषधको कारोबार 
गन� मािनसले �य�तो लाग ु औषध कारोबार गन�को 
लािग लाग ु औषध ख�रद गन�, लाग ु औषधको िब�� 
िवतरण गन�, िनकासी पैठारी गन�, कारोबार गन�को 
लािग स�चय गरी रा�ने र ओसारपसारलगायतका 
काय� गन� स�ने अव�थालाई इ�कार गन� िम�ने अव�था 
देिखदँनै । �ितवादी लाग ुऔषधको कारोबारी भएको 
देिखन आएको र िनजबाट बरामद लाग ु औषधको 
प�रमाणसमेतलाई िवचार गदा� िनज �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय नगरी कम सजाय 
गनु�पन� कुनै अव�था नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 

�ितवादीलाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४ को (घ)(ङ) र (च) कसरु अपराधमा ऐ. 
ऐनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम १५(प��) वष� 
कैद र ५,००,०००।- (पाचँ लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने 
ठहर गरी िमित २०७०।२।२८ मा भएको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७०।१२।११ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर   
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल काि�क ७ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल,  ०७१-CR-०८४५, �यान मान� उ�ोग, 
नेपाल सरकार िव. रामबहादरु रानासमेत

कानूनमा नै ��ट �पमा ५ वष�देिख १२ 
वष�स�म कैद सजाय गन� स�ने �यव�था रहेको, 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट �ितवादीह�म�येका 
मोहन रानाले म�ुय भई दाउराको िचरपटले पीिडत 
किव�� सनुवुारको टाउकोमा �हार गरी �यान 
मान� उ�ोगको कसरु गरकेोमा वारदातमा िनजको 
संल�नतासमेतलाई िवचार गदा� िनजलाई स�ुले ६ वष� 
कैद ह�ने ठहर गरकेो फैसला मनािसब नै देिखन आउने ।

�ितवादीह� पाम ु भ�ने अशोक राना र रमेश 
थापाको वारदातको संल�नतालाई म�यनजर गरी िनज 
�ितवादीह� पाम ुभ�ने अशोक राना र रमेश थापालाई 
तजिबजी ५ पाचँ वष� कैद ह�ने गरी सजाय गरकेो र 
िनजह�लाई भएको कैद सजाय कानूनबमोिजम नै 
रहेको ह�दँा उ� फैसला अिभयोग मागदाबीभ�दा बािहर 
गएर भएको मा�न निम�ने भई अिभयोग दाबीबमोिजम 
नै सजाय भएको अव�था ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाबाट �ितवादी मोहन रानालाई ६ वष� कैद गन� 
गरी स�ुले गरकेो फैसला मनािसब ठहर गरी र अ�य 
�ितवादीह� पाम ुभ�ने अशोक राना र रमेश थापालाई 
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तजिबजी ५ वष� कैद गन� गरी भएको फैसला मनािसब 
नै दिेखन आउने ।

�ितवादी रामबहादरु रानाले अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतमा बयान गदा� आफू पीिडत 
किव�� सनुवुारलाई कुटिपट गन� काय�मा सलं�न 
नभएको भनी कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिख�छ । �ितवादीको सा�ी सिुनता रानाले अदालतमा 
बयान गदा� म र �ितवादी रामबहादरु राना घटना 
वारदात भएको िमित समयमा आ�नै घरमा िथय� । 
�ितवादीह�म�ये रामबहादरु रानाले कुटिपट गरकेो 
होइन भनी �ितवादीको इ�कारी बयान समिथ�त ह�ने 
गरी बकप� ग�रिदएको दिेख�छ । �ितवादी रामबहादरु 
रानाउपर स�ु जाहेरी िददँा िनजको नाम उ�लेख भएको 
नदिेखने ।

वादी प�बाट रामबहादरु रानाको घटना 
वारदातमा संल�नता रहेको पिु� ह�ने कुनै ठोस सबदु 
�माण पेस गन� सकेको अव�था पिन देिखदँनै । 
सरकारवादी फौजदारी म�ुामा �ितवादीउपरको 
अिभयोग शङ्कारिहत सबदु �माणबाट पिु� 
गन� दािय�व वादी प�मा रह�छ । �ितवादी 
रामबहादरु रानाउपरको अिभयोग वादी प�बाट 
शङ्कारिहत तवरबाट �मािणत गन� सकेको अव�था 
देिखएन । उि�लिखत अव�थाह�लाई म�यनजर गदा� 
यी �ितवादी रामबहादरु राना अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरुदार रहेछन् भनी मा�न सिकने नदेिखने ।

�ितवादीह�बाट पीिडतको �ीमती रामकुमारी 
सनुवुारले िनवेदनमा उ�लेख गरी पेस गरकेो खच� 
रकम �. ८,००,०००।- �ितपूित� भराई िदन मागदाबी 
िलइएकोमा स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट 
�ितवादीह�बाट �ितपूित� रकम भराई नपाउने 
ठहरी भएको फैसलाका हकमा हेदा� वादी प�बाट 
अिभयोगप� पेस गदा� कुन कानूनअनसुार उ� 
�ितपूित� माग ग�रएको हो सो कुरा �प� �पमा उ�लेख 
गरकेो देिखदैँन । �ितपूित� भराई िदने माग गदा� �ितपूित� 

भराउने स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�था र �ितपूित�  
भराउन पन� आधारह� ��ट खलुाई अिभयोगप� 
आएको अव�था ह�नपुन� ।

वादी प�बाट कुन कानूनअनसुार �ितपूित�  
भराउन माग ग�रएको हो सो कुरा नै �प� उ�लेख 
नगरकेो र �यान मान� उ�ोगको कसरुमा �ितपूित�  
भराउने स�ब�धमा कुनै कानूनी �यव�थासमेत भएको 
नदेिखदँा स�ु धनकुटा िज�ला अदालतबाट कानूनको 
अभावमा �ितपूित�तफ� को अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर गरकेो फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको फैसला मनािसब नै देिखन आउने । 

अतः िववेिचत आधार कारणह�बाट स�ु 
धनकुटा िज�ला अदालतबाट �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम 
जनही तजिबजी कैद वष� ६(छ) ह�ने र �ितवादीह�बाट 
�.८,००,०००।– (आठ लाख) �ितपूित�  भराई पाउ ँ
भ�नेस�मको नेपाल सरकारको अिभयोग मागदाबी 
प�ुन नस�ने ठहर गरेको फैसला उ�टी ह�ने ठह�याई 
�ितवादीह�म�येका मोहन रानालाई ६ वष� कैद 
सजाय गन� गरी स�ुले गरकेो फैसला मनािसब ठहर 
गरी, �ितवादीह� पाम ु भ�ने अशोक राना, रमेश 
थापालाई तजिबजी ५ वष� कैद सजाय ह�ने, �ितवादी 
रामबहादरु रानाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र 
�ितवादीह�बाट अिभयोग दाबीबमोिजम पीिडतलाई 
�ितपूित� भराई पाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर र अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने �ितवादीह� पाम ुभ�ने अशोक राना, मोहन राना 
र रमेश थापाको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट िमित २०७१।३।९ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल काि�क ७ गते रोज १ शभुम् ।
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६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल,  ०७१-CR-१११४, जबरज�ती करणी 
हाडनाता, .................... िव. नेपाल सरकार

पीिडतको उमेर १२ वष�को भ�ने देिखदँा 
�ितवादीले जबरज�ती करणीको महलको १ नं. 
िवपरीत कसरु अपराध गरकेो �मािणत ह�न आएको 
र िनजलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम जबरज�ती 
करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम आठदिेख वा� 
वष�स�म कैद ह�नेमा िनज �ितवादीले आ�नै वष� १२ 
क� नाबािलका छोरीलाई िनजको बालकपनको फाइदा 
उठाई कसैलाई भिनिदएमा काट्ने मान� ध�क� िदई 
िनजको बालमि�त�कमा ग�भीर दीघ�कालीन �पमा 
असर पन� गरी जबरज�ती करणी गरकेो �माणह�बाट 
पिु� ह�न आएकोले िनजलाई १२ बा� वष�स�म कैद 
सजाय ह�न र �ितवादीले आफँैले ज�माएको छोरीलाई 
करणी गरकेो देिखदँा िनजलाई हाडनाता करणीको 
महलको १ नं. ले ह�ने कैद सजाय जबरज�ती करणीको 
महलको २ नं. बमोिजम थप १० वष� कैद सजाय 
ह�न र पीिडतको शारी�रक तथा मानिसक �ितको 
मापन मू�यमा गन� सिकने अव�था नह�ने भए तापिन 
�ितवादीबाट पीिडतलाई �ितपूित� भराइिदन अिभयोग 
मागदाबी िलएको अव�थामा िनजबाट पीिडतलाई �. 
५०,०००।- �ितपूित� भराई िदन मनािसब ह�ने देिखदँा 
सोहीबमोिजम स�ु रो�पा िज�ला अदालतबाट कैद र 
�ितपूित�को सजाय गन� गरी भएको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला कानून र 
�यायको रोहमा िमलेकै देिखने ।

�ितवादीले पनुरावेदन प�मा आफूले गरकेो 
द�ुकम�को प�ाताप गरकेो, कसरुका स�ब�धमा सािबत 
भई बयान गरकेोले आफूलाई कम सजाय ह�नपुन� 
भनी िलएको पनुरावेदन िजिकर िलएको देिख�छ । 
�ितवादीले उि�लिखत िजिकर िलए तापिन जबरज�ती 
करणीको महलको ३(२) मा भएको सजायको 

�यव�थातफ�  िवचार गदा� पीिडतको उमेरको आधारमा 
कसरुको �यूनतम र अिधकतम कैदको हद तोिकएको 
दिेख�छ । िनज अदालतमा कसरुमा सािबत भएको र 
कसरुमा प�ाताप गरकैे कारणले कैदको हद �यून गन� 
सिकने स�ब�धमा कानूनमा उ�लेख भएको नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�समेतबाट �ितवादी ......................
लाई आरोिपत कसरुमा सजाय ह�ने ठह�याई स�ु 
रो�पा िज�ला अदालतले गरकेो फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित २०७१।७।२४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल काि�क ७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-CI-११४५, उ��ेषण, 
�ितषेध तथा परमादेश, आ�त�रक राज�व काया�लय, 
िवराटनगरका तफ� बाट �मुख कर अिधकृत गोपाल 
कोइराला िव. मोरङ िज�ला, कटहरी गा.िव.स. वडा नं. 
९ ि�थत �वािलटी थाई फुड्स �ा. तफ� बाट स�चालक 
िविपन काबरा

चाउचाउ उ�पादन गरी बजार पठाउनको 
लािग �योग भएको �यापस� अ�तःश�ुक ऐन, २०५८ 
को दफा ३क(३) मा छुट िदएको क�चा पदाथ�िभ� 
पछ�  पद�न भ�नेतफ�  हेदा�  उ� अ�तःश�ुक ऐनमा क�चा 
पदाथ�को प�रभाषा गरकेो नह�दँा य�तो अव�थामा अ�य 
कानूनमा भएको �यव�थालाई आधार िलन ुपन� । 

�यापस� िबना चाउचाउ बजारयो�य उ�पादन 
ह�न नस�ने अव�था ह�दँा �यसलाई क�चा पदाथ�को 
�पमा मा�न ुपन� । 
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िनवेदक क�पनीले चाउचाउलाई बजारयो�य 
बनाउनका लािग स�पूण� िववरण खलुाइएको �यापस� 
िबना उ�पादन भएको चाउचाउ बजारयो�य उ�पादन 
छ भ�न, मा�न स�ने अव�था नह�दँा �यसलाई क�चा 
पदाथ� मा�न ुपन� नै देिखने । 

एकपटक क�चा पदाथ� �यापस�मा ला�ने 
अ�तःश�ुक ितरी सकेको अव�थामा अ�तःश�ुक ऐन, 
२०५८ को दफा ३क (३) बमोिजम िनवेदक क�पनीले 
क�ी सिुवधा िलन पाउने अव�था रहेको अ�तःश�ुक 
पनुः ��य� वा अ��य� �पमा असलु गन� कारबाही 
िनण�य वा आदेश गन� काय�लाई कानूनस�मत मा�न 
नसिकने ह�दँा िनवेदकले क�चा पदाथ�मा ितरकेो 
अ�तःश�ुक तयारी व�त ु चाउचाउ िन�काशन गदा� 
ितनु�पन� अ�तःश�ुकमा कानूनबमोिजम क�ा गन� पाउने 
नै दिेखन आउने । 

कानूनले �प� �पमा �यापस�मा कर ला�छ 
नभनेस�म �यापस�मा कुनै पिन नामको कर ला�ने 
देिखदँनै । य�तो अव�थामा िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम चाउचाउमा �योग भएको क�चा पदाथ� 
�यापस�मा ितरकेो अ�तः श�ुक क�ी सिुवधा पाउने र 
�यापस�मा थप कर निलन ु भनी पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरबाट िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठहर गरी 
गरकेो फैसला िमलेको नै दिेखने ।

अतः उि�लिखत िस�ा�त, कानूनी �यव�था 
र आधार कारणह�बाट िनवेदक क�पनीले चाउचाउमा 
�योग ह�ने �यापस�लाई क�चा पदाथ� मानी सोमा ितरकेो 
अ�तःश�ुक तयारी व�त ुचाउचाउ उ�पादन गरी िब�� 
िवतरण गदा� अ�तःश�ुक क�ी गन� िदन ु तथा थप 
कर िनधा�रण नगनु�  भनी िनषेधा�ाको आदेश जारी 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरले िमित 
२०७१।६।२७ मा गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : �ेम खड्का
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७२-CR-१२२३ र ०७२-
CR-२१२१, जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. 
सुरज िव�कमा� रसाइली र सुरज िव�कमा� रसाइली 
िव. नेपाल सरकार 

वारदात  भएको भिनएको िमित  २०७१।३।९ 
गते  पीिडतसगँ भेटघाट भएको पीिडतलाई साइकलमा 
राखी िनजको घरतफ�  प�ुयाउन गएको बीच बाटोबाट 
साइकलबाट झररे पैदल घरमा फक� को भनी 
�ितवादीले अदालतको बयानमा उ�लेख गरेका 
छन् । घटना�थल निजक �ितवादीको CAP भेिटएको 
छ भने घटना�थल मकैबारीमा माटो तथा झार मािडएको 
भ�ने उ�लेख छ । �ितवादीउपर दोष लगाउन ु पन� 
अ�य कारण केही दिेखन आएको छैन । यस अव�थामा 
पीिडत प�रवित�त नाम ०४९-२८-०७०।०७१ लाई 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गन� �य�न गरकेो पिु� 
ह�न आउछँ । जबरज�ती करणी गन� मनसाय िलई 
�ितवादीले पीिडतलाई एका�त �थान मकैबारीमा 
लगेको �यहा ँजबरज�ती करणी गन� �यास गरकेो भए 
पिन जबरज�ती करणीको काय� गरकेो भ�ने व�तिुन� 
�माणबाट वारदात पिु� ह�न आएको नह�दँा �ितवादीले 
पीिडत प�रवित�त नाम ०४९-२८-०७०।०७१ लाई 
जबरज�ती करणी गन� उ�ोगको कसरु गरकेो दिेखने । 

िमित २०५६।११।१० मा पीिडतको 
ज�म भएको भनी वारदातको िमितप�ात् िमित 
२०७१।३।१५ मा ज�मदता� �माणप� िलएको 
आधारले १४ वष� भनी अिभयोगप�मा उ�लेख भएको 
पाइयो । वारदात िमितपिछ िसज�ना ग�रएको सो 
ज�मदता� �माणप�मा उि�लिखत िमितलाई समथ�न 
गन� पीिडतको िव�ालयको सिट� िफकेट आिद पेस 
भएको छैन । यस अव�थामा वारदातपिछ बनाइएको सो 
ज�मदता�को �माणप�मा उि�लिखत िमित िव�ास�द 
दिेखन आएन । �यसको अलावा जाहेरी दरखा�त तथा 



14

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, फागनु - १

�वयम् पीिडतले गरकेो बकप�मा उि�लिखत उमेरसगँ 
पिन सो ज�मदता�को �माण प�मा लेिखएको िमितको 
उमेर िम�दैन अथा�त् एक�पता रहेको नपाइने ।

पीिडतको हड्डी जोन�ह�को X-ray गरी 
वै�ािनक आधारबाट िवशेष� िचिक�सकले पीिडतको 
उमेर २० दिेख  २५ वष�को ह�ने भनी त�य नै �मािणत भएको 
छ । य�तो अव�थामा पीिडतको उमेर २० वष�देिख 
२५ वष�स�मको ह�ने त�य पिु� ह�न आउने ।

उि�लिखत आधार कारणह�बाट पीिडतलाई 
�ितवादीले जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरु 
गरकेो र पीिडतको उमेर २० वष� पगेुको भ�ने त�य 
पिन �थािपत भएको छ । २० वष� वा सोभ�दा बढी 
उमेरक� मिहला भए पाचँदेिख सात वष�स�म कैद ह�ने 
कानूनी �यव�था जबरज�ती करणी महलको ३(५) 
नं. मा रहेको छ । �ितवादीले जबरज�ती करणीको 
उ�ोग गरकेोस�म ठहरकेो ह�दँा ऐ. को ३(५) नं. मा 
भएको कैदको सजायको आधी ऐ. को ५ नं. अनसुार 
िनज �ितवादीलाई ३ वष� कैदको सजाय गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला िमलेकै देिखने ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
१० नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम जबरज�ती 
करणीको उ�ोगको कसरुमा पीिडतलाई �ितवादीबाट 
�ितपूित� भराइिदन िम�ने देिखदँनै । य�तो अव�थामा 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले �ितवादीबाट �ितपूित� 
भराई िदन निम�ने भनी गरकेो इ�साफ पिन िमलेको 
नै दिेखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादीले जबरज�ती करणीको महलको ५ नं. को 
कसरुमा उ� महलको दफा ३(५) नं. बमोिजम उमेर 
पगेुक� मिहलालाई जबरज�ती करणी गरबेापत ह�ने 
सजायको आधी ३ वष� कैद गन� गरी स�ु िचतवन 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।८।११ मा भएको 
फैसला सो हदस�म िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने र 
जबरज�ती करणीको उ�ोग ठहर भएको कसरुमा 

उ� महलको १० नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार 
�ितपूित� भराई िदन िम�ने नदेिखदँा स�ु िचतवन 
िज�ला अदालतको उ� फैसला सो हदस�म िमलेको 
भ�न नसिकने ठहर गद� स�ु फैसलामा केही उ�टी 
भई पीिडतलाई �ितपूित� भराई िदन नपन� ठहछ�  भनी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले िमित २०७२।७।१७ मा 
गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �ेम खड्का
क��यटुर : स�तोष अवाल 
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६७-WO-०७४१, उ��ेषण 
/ परमादेश, रामपुरीसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसहंदरबारसमेत

कुनै ज�गा �यि�को नाउमँा दता� ह�ने वा नह�ने 
भ�ने कुरा सािबक �ोत, भोग, ितरो ितरान, लगत तथा 
�े�ताबाट यिकन ग�रने िवषय ह�न् । कुनै ज�गा सरकारी, 
साव�जिनक, गठुी वा िनजी के क�तो हो भ�नेबारमेा 
�े�ता र अिभलेख रा�ने िनकायबाट सो ज�गाको 
अव�था यिकन ग�रन ु पद�छ । एकपटक �यि�को 
नाममा दता� भइसकेको ज�गा कुनै बेहोराबाट अ�य� 
ह�ता�तरण नभएस�म कुनै िनकाय वा पदािधकारीको 
ग�ती र �िुटको कारण कसैको �वािम�व हरण ह�नस�ने 
दिेखदैँन । तथािप सरकारी ज�गा कुनै �िुटवश कुनै 
�यि�को नाउमँा दता� ह�न गएको रहेछ भने �यसलाई 
पनुः सरकारको �वािम�व कायम गन� नसिकने भ�ने 
नदेिखने । 

िववादको ज�गाको �ोत सािबक िक.नं.१९३ 
को िफ�डबकुमा बागमती खोला भनी जिनएको र सो 
ज�गा बागमती खोलाले छोडे पिन खोला उकासको 
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कायम ह�ने दिेखएकोले सो ज�गा मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा २(ख२) बमोिजम सरकारी ज�गाको 
प�रभाषािभ� पन� । 

िवप�ीम�येका बाबकुाजी महज�नसमेतका 
नाममा दता� भई िवप�ीम�येको म�डप िवजनेस 
हो�सको नाउमँा ह�ता�तरण भइसकेको ज�गासमेत 
दता� बदर भई सो ज�गाको �वािम�व पिन नेपाल 
सरकारको नाउमँा गइसकेको भ�ने िमिसलबाट 
देिख�छ । िववािदत ज�गा सरकारी ज�गा हो भ�ने 
ठहर गरी नेपाल सरकारका नाउमँा दता� भइसकेको र 
िनवेदकको हक भोगको ज�गा हो भ�ने यिकन �माण 
पेस ह�न नआएको ह�दँा िनवेदकको नाउमँा दता� ह�ने 
अव�था देिखन नआउने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादशेको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अनपुमा प�त
इित संवत् २०७५ साल जेठ २१ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६९-CI-११७८, उ��ेषण,  
िव�म �े� िव. राजु �े�
 िववािदत ज�गा दता�फारी ह�ने कुरामा 
िवप�ीले इ�कार गरकेो नभए तापिन नगर िवकास 
योजनाको ��तािवत बाटोमा पन� �े�फल कटाई 
नरमगरम िमलाउन ुपन� भनी स�ुमा नै दाबी िलएको 
पाइ�छ । अदालतबाट दता� फारी ह�ने ठहरी फैसला 
भएको भए तापिन 

 दता�फारी ह�ने ठहर भएको 
देिख�छ । वादी �ितवादीका नाउमँा सयं�ु दता�  रहेको 
साझा स�पि�को ज�गा फैसलामै नरमगरम िमलाएर 
दता�फारी ह�ने ठहर भएपिछ दवैुप�लाई िच� ब�ुने गरी 
नरम गरम िमलाएर मा� िक�ाकाट ह�न ु�यायोिचत र 

िववेकस�मत ह�ने ।
  संय�ु दता� रहेको ज�गामािथ पनुरावेदकसरह 
हक रहेका �यि�लाई ब�ुदै नबझुी, आ�नो कुरा 
रा�ने मौकास�म निदई एकतफ� िनवेदन मागअन�ुप 
िक�ाकाट गरी दािखल खारजे गरकेो देिखदँा 
मालपोत काया�लयको उ� काम कारबाही एवम् 
िनण�य दता�फारी म�ुामा भएको फैसला एवम् �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तसमेतको िवपरीत रहेको देिखयो । 
यसरी दईु �यि�को नाउमँा संय�ु दता�  रहेको ज�गा 
एकतफ� िनवेदन मागबमोिजम िक�ाकाट गन� गरी 
मालपोत काया�लय, लिलतपरुबाट िमित २०६८।७।२ 
मा भएको िनण�य कानूनस�मत रहेको नदेिखदँा उ� 
िनण�य कायम ह�नस�ने दिेखएन । तसथ� मालपोत 
काया�लय, लिलतपरुबाट िमित २०६८।७।२ मा भएको 
िनण�य बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त पालना नगरी मालपोत 
काया�लय, लिलतपरुबाट िमित २०६८।७।२ मा भएको 
दता�फारी िनण�य,  सो िनण�य बदर ग�रपाउ ँभनी िदएको 
िनवेदनमा पनुरावेदन गन� जान ु भनी सनुाएको िमित 
२०६९।१।५ मा भएको िनण�यसमेत कानूनिवपरीत 
रहेको दिेखदँा उ��ेषणको आदशे�ारा बदर गरी 
दवुै प�लाई बझुी पनुः िनण�य गनु�  भनी मालपोत 
काया�लयलाई जानकारी िदने गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६९।१०।३ मा भएको आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित सवंत् २०७४ साल फागनु ६ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६९-CI-११४७, फैसलाबमोिजम ज�गा 
दता�, िललादेवी बरालसमेत िव. �ा.डा. कमलमणी 
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बराल
कानूनतः मालपोत काया�लयको अिधकार 

भनेको ज�गा दता� गन�स�मको अिधकार हो हकबेहकको 
अव�था उ�प�न भएकोमा मालपोत काया�लयले सोझै 
िनण�य गन� िम�दैन । कुनै ज�गाको हक स�ब�धमा 
एकभ�दा बढी प�को बीचमा िववाद उठेमा अथा�त् 
तेरोमेरोको िववाद परकेोमा के कुन �माण आधारबाट 
दाबी गन� प�को हक दाबी प�ुन स�ने नस�ने के हो 
भ�ने कुराको िववेचना गरी िनण�यमा प�ुनपुन� । 

पैतकृ सगोलको स�पि� आ�नोसमेत हक 
ला�ने भनी दाबी गरकेो अव�था रहेको र प�रवारका 
सद�यम�ये को कसले पाउने वा खाने हो भ�ने िववाद 
रहेको ह�दँा अदालतले �याियक िनण�य गरसेरह िनण�य 
गन� अिधकार मालपोत काया�लयलाई रहेको नदेिखने । 

एउटै ज�गा स�ब�धमा आ-आ�नो हकको 
दाबी िलएको अव�थामा मालपोत काया�लयले 
अदालतबाट हक कायम गराई �याउन ुभनी सनुाउन ु
पन�मा आफँै िनण�य गरकेो काय� �िुटपूण� रहेको दिेखने । 

िववािदत ज�गा बाबबुाजेकै पालादेिखको 
पैतकृ स�पि� रहे भएको भ�नेमा िववाद नरहेको र 
यस�कारको स�पि� प�रवारका सद�यह�म�ये को 
कसले खाने वा पाउने भ�ने कुराको िन�पण मालपोत 
काया�लयबाट ह�ने ज�गा दता� �ि�याबाट ह�नस�ने 
देिखदँनै । यही िववािदत ज�गा महे�र बरालका 
चारजना छोराह� सबैको समान हक ला�ने हो भने 
ज�गा दता�  ह�दँाको �ममा जो जसका नाउमँा दता� भए 
पिन अिंशयारह�ले अब�डा स�पि� ब�डा गरी िलन 
कुनै कानूनी बाधा देिखदैँन । यस�कारको िवषयमा अब 
हक बेहकमा मालपोत काया�लयबाट सनुाई िदनपुन� 
कुनै तािक� क आधारसमेत  देिखदँैन । ��ततु म�ुा 
तहतह इ�साफ ह�दँ ै यस अदालतसम� आइसकेको 
र हक कायम गरी �याउन ुभनी दवुै प�लाई सनुाउने 
�योजनको लािग  पनुः स�ु तहमा पठाउदँा म�ुाको 
�ि�या लि�बन जाने िनि�त छ । प�रणाम�व�प 

म�ुाका प�ह�ले अनाव�यक हैरानी बेहोनु�  पन� 
अव�था िसज�ना ह�ने देिख�छ । ियनै कुरालाई म�यनजर 
गरी म�ुामा इ�साफ गनु�पन� ��ह�सगँ स�ब� 
�माणह� त�लो अदालत, िनकाय वा अिधकारीले 
ब�ुन छुटाएको रहेछ भने आफँैले बझुी फैसला वा 
अि�तम आदेश गन� अिधकार िविधकता�ले पनुरावेदन 
अदालतलाई  िदएको देिख�छ । यसरी उपयु�� कानूनी 
�यव�थाबमोिजम आफूसम� िवचाराधीन रहेको 
म�ुामा �माण ब�ुनपुन� भए स�ब� आफँैले बझुी िनण�य 
गन� सिकनेमा सोबमोिजम नगरी  हकबेहकमा सनुाउन ु
भनी िमिसल मालपोत काया�लयमा पठाउने गरेको 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको फैसला कानूनस�मत 
भ�न निम�ने ।

मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िववािदत 
ज�गा आआ�नो नाममा दता� ह�नपुन� भनी वादी 
�ितवादीको दाबी रही हक बेहकको ि�थित उ�प�न 
भएको अव�थामा आ�नो अिधकार�े�भ�दा बािहर गई 
िनवेिदका देवक� बराल र िललादेवी बरालका नाउमँा 
संय�ु नामसारी दता� ह�ने ठह�याई मालपोत काया�लय, 
का�क�बाट िमित २०६८।०५।०१ मा भएको 
िनण�य बदर गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालतको 
इ�साफ मनािसब भएपिन मािथ उि�लिखत कानूनी 
�ावधानअनसुार स�ब� �माण बझुी �वयम् िनण�य 
गनु�पन�मा नगरी मालपोत काया�लयमा हकबेहकमा 
सनुाउन ुभनी पठाएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
िमित २०६९।८।१२ को फैसला �िुटपूण� ह�दँा बदर ह�ने 
ठहछ�  । अब िमिसल संल�न �माणलगायत अ�य जो 
जे �माण ब�ुनपुछ�  बझुी उ�च अदालत, पोखराबाट नै 
कानूनबमोिजम फैसला गनु�  भनी म�ुाका दवैु प�लाई 
तारखे तोक� उ�च अदालत, पोखरामा पठाई िदने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-WO-०५१९, उ��ेषण, 
ब�ीबहादुर काक� िव. नेपाल वायु सेवा िनगम के��ीय 
काया�लय, �यूरोडसमेत

िनवेदकले �ा� गरकेो लाइसे�सको आधारमा 
�दान गरकेो भ�ा गैरकानूनी भएको भिनएको तर सो 
भ�ा उपल�ध गराउन िसफा�रस गन� अिधकारीउपर 
कुनै कारबाही भएको देिखदैँन । भ�ा खान पाउने 
भनी िसफा�रस गन� पदािधकारीउपर कुनै कारबाही 
नग�रएको अव�थामा िनजको िसफा�रसको आधारमा 
उपल�ध भ�ा कटौती गनु�  �यायोिचत ह�न स�दैन । 
िनवेदक वाययुान मम�त स�भारतफ�  काय�रत �ािविधक 
कम�चारी रहेकोमा िनजले गरकेो कामबापत स�चालक 
सिमितको िनण�य मतुािबक भ�ा पाउन ु पन� भ�ने 
िनवेदकको वैध अपे�ा रहनकुा अित�र� हकसमेत 
रहने । कुनै पिन साव�जिनक िनकाय वा पदािधकारीले 
�यि�का वैध अपे�ालाई िबनाआधार िन�तेज पान� 
निम�ने ।

िनगम आफँैले िज�मेवारी िदई सो िज�मेवारी 
वहन गरबेापत भनी भ�ा उपल�ध गराउने अिन 
आफँैले असलुउपर गन� गदा� एउटै िनकायले दोहोरो 
मापद�ड अपनाएको देिख�छ । िनवेदकले काम नगरी 
भ�ा खाएको भ�ने िलिखत जवाफसमेतबाट देिखदँनै । 
िनवेदकले अनमुितप� �ा� गरकेो िवषयिसत स�बि�धत 
काय� गरी भ�ा �ा� गरकेोमा सो भ�ा �ा� गन� िम�ने 
होइन भ�ने िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट नदेिखई 
केबल बढी भ�ा �ा� गरकेो भ�ने देिख�छ । साथै  
स�चालक सिमितबाट गिठत उपसिमितले िनवेदकले 
पाउनपुन� रकम यित हो भनी यिकन गन� सकेकोसमेत 
देिखदँनै । िनवेदकले आफूले पाउन ु पन� तलब भ�ा 
आफूखसुी िलए खाएको भ�ने नदेिखएको अव�थामा 
सेवा िनव�ृ भएपिछ �ा� ह�ने रकम क�ा गन� गरी भएको 
िवप�ीको िनण�य िववेकस�मत मा�न निम�ने ।  

मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदकले 
२०६४ असारदेिख २०६९ पौषस�म �ा� गरकेो भ�ा 
रकम �.१२,००,९०१।- कटौती गन� गरी  स�चालक 
सिमितबाट गिठत उपसिमितले िमित २०७०।२।२९ 
मा पेस गरकेो िसफा�रस एवम् सो िसफा�रसलाई 
काया��वयन गन� गरी भएको िमित २०७०।३।२३ को 
स�चालक सिमितको िनण�य र सो िनण�यको आधारमा 
नेपाल वाय ुसेवा िनगमको अथ� िवभाग�ारा िनवेदकले 
�ा� गनु�पन� रकम क�ा गरकेो १७ जलुाई २०१३ 
को प�लगायतका काम कारबाही कानून �ितकूल 
रहेको देिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको          
छ । अब िनवेदकले खाई पाई आएको उपयु�� रकम 
िनवेदकलाई भ�ुानी िदन ुिदलाउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने  ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल 
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७४ साल काि�क २६ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CI-१६०३, उ��ेषण 
/ परमादेश, िनषेधा�ा, भुली देवीसमेत िव. उपे�� 
ठाकुरसमेत

तेजनारायण ठाकुरका नाउमँा दता� रहेको 
िक.नं.२०३ बाट वादी दाबीबमोिजमको दता� बदर 
भए पिन बदर भएको ज�गा साव�जिनक �कृितको 
दिेखएकाले वादीका नाउमँा दता� ह�न नस�ने भनी ठहर 
फैसला भएको देिखएकोमा सोही फैसलालाई टेकेर 
िक.नं.२०३ बाट बदर भएको ज�गा िक.नं.२८८ को 
०-०-४-२ ज�गा वादी मिुनदेवीका नाउमँा दता� ह�ने गरी 
मालपोत काया�लय, धनषुाबाट िमित २०५६।११।६ मा 
िनण�य भएको मालपोत काया�लयको िनण�य िमिसलबाट 
दिेख�छ । सोही ज�गा तहतह ह�ता�तरण ह�दैँ हाल यी 
पनुरावेदकका नाउमँा आएको देिखयो । अदालतको 
फैसलाले साव�जिनक ठहर गरेको ज�गा झ�ुा बेहोरा 
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उ�लेख गरी दूिषत त�रकाबाट �यि�को नाममा दता� 
गराएको �प� �पमा देिखदँा �य�तो दता�  नै अवैध र 
कानूनिवपरीत रहेको देिखने ।

धनषुा  िज�ला  अदालतको  फैसलाअनसुार 
मालपोत काया�लयले मिुनदेवी साह कलवारको नाउमँा 
दता�  भएको  ज�गा  देवनारायण  यादवको  नाउमँा  हक 
ह�ता�तरण  भएको  हो । हामीले  स�कल  ज�गाधनी 
पजुा�  हेरी सपुथ �पैयाँ ितरी ख�रद र भोगचलन गरकेो 
ज�गाको दता� िनण�य बदर ह�ने होइन भ�ने पनुरावेदकले 
िजिकर  िलएको  दिेख�छ । िववािदत  ज�गाको  दता�को 
मूल  आधार  भनेको  धनषुा  िज�ला  अदालतको  िमित 
२०५६।११।६  को  फैसला  भ�ने  देिख�छ । तर 
उ�  फैसलाबाट  पनुरावेदकको  परदाता  मिुनदेवी 
साह  कलवारको  नाममा  दता�  ह�ने  ठहर  भएको  भ�ने 
देिखदँनै । यसरी  मिुनदवेी  साह  कलवारको  नाममा 
कानूनस�मत  �पमा  दता�  भएको  नदेिखएको 
अव�थामा  मूल  �ोत  नै  दूिषत  भएपिछ  �यसपिछका 
हकह�ता�तरणले  वैधता  �ा�  गन�  नस�ने  ह�दँा 
िववािदत ज�गाको दता� बदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

मािथ िववेिचत आधार कारणबाट अदालतको 
फैसलाबाट साव�जिनक कायम भएको िववािदत ज�गा 
झठुा बेहोरा उ�लेख गरी अदालतको फैसलािवपरीत 
�यि�को नाममा दता� गन� गरी मालपोत काया�लय, 
धनषुाबाट िमित २०५६।११।६ मा भएको िनण�य र 
सो िनण�यका आधारमा भएको हक ह�ता�तरणको 
काय�समेत बदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट िमित २०७१।१२।२४ मा भएको आदेश 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-CI-०१५९, परमादेश, 

थ�मराज �े�समेत िव. िटकाबहादुर ऐडी
Eminent Domain रा�यस�ाको 

अ�तरिनिहत र अिवभा�य अिधकार हो । यसअ�तग�त 
रा�यले साव�जिनक �योगको लािग �यि�को स�पि� 
�ा� गन�स�ने कुरालाई �वीकार गरकेो पाइ�छ । तर 
सव�साधारणको स�पि� साव�जिनक �योगको लािग 
�ा� गदा� रा�यले उिचत �ितपूित� िदनपुन� अपे�ा यस 
िस�ा�तले आ�मसात् गरकेो ह�दँा रा�यले नाग�रकको 
िनजी स�पि� कानूनबमोिजम उिचत �ितपूित� िदएर 
मा� �ा� गन� स�दछ । कानूनबमोिजम बाहेक �यि�को 
िनजी स�पि� कुनै िनकायले �वे�छाचारी त�रकाले 
उपभोग गन�बाट वि�चत गन� िम�ने ह�दँनै । साव�जिनक 
काय�को लािग �यि�को स�पि� �ा� गनु�  परमेा पिन 
संिवधान र �चिलत कानूनबमोिजमको काय�िविध पूरा 
गरी अिध�हण भएको ह�नपुन� । 

बाटोमा परकेो �े�फल बराबरको िनवेदकको 
ज�गा नगर िवकास सिमितले आ�नो ज�गाबाट 
िदने भ�ने सखु�त उप�यका नगर िवकास सिमितको 
िमित २०५८।८।२२ को िनण�यबाट देिख�छ । 
आफूले गरकेो उ� िनण�य काया��वयन नभएको 
कुरा पनुरावेदकले �वीकार गरकेो दिेख�छ । व�ततु 
रा�यका साव�जिनक िनकायबाट भएका कानूनस�मत 
िनण�य काया��वयन ह��छन् भनी आम नाग�रकले 
अपे�ा गनु�लाई अ�यथा भ�न िम�दैन । �शासिनक 
�व�छता कायम गन�को लािगसमेत यो अप�रहाय� रहेको
ह��छ । ��ततु िववादमा िविधवत् ज�गा अिध�हण भएको 
नदेिखएकोसमेतका आधारबाट नगर िवकास सिमितले 
आ�नो िनण�य काया��वयन गन�बाट पिछ हट्न िम�ने 
दिेखदैँन । यसथ� िनवेदकलाई ज�गा िदने िवषयमा गरेको 
िनण�य लामो समयस�म ज�ताको �य�तै रहन नस�ने 
भनी िवप�ीले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदकको 
िक.नं.१४५१ को बाकँ� ०-०-१ ज�गा सखु�त उप�यका 
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नगर िवकास सिमितका नाउमँा र उ� िक.नं.१४५१ 
को ज.िव. ०-०-७ ज�गाको स�ा मू�याङ्कन र 
�े�फलको िहसाबले बराबर ह�ने ज�गा िनवेदकको 
नाममा ह�ता�तरण गन� काय� गनु�  गराउन ुभनी सखु�त 
उप�यका नगर िवकास सिमितका नाउमँा परमादेशको 
आदशे जारी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तबाट िमित २०७२।१२।२४ मा भएको आदेश 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६८-WO-०८७२, उ��ेषण / 
परमादेश, दउेकुमारी गु�ङसमेत िव. राि��य ताल 
सरं�ण िवकास सिमित, बाने�रसमेत

िनवेदकह�समेतको ज�गा रो�का रा�न 
पोखरा उप�यका नगर िवकास सिमितले च.नं.१५५ 
िमित २०६६।११।११ मा प�ाचार गरकेो छ । 
तालतलैयाज�ता जल�ोतह� बह�आयािमक मह�वको 
भएको र जैिवक िविवधता संर�ण तथा स�ब��न गन� 
र वातावरणीय स�तलुन कायम रा�न तालतलैयाको 
सरं�ण ह�नपुन� आव�यक देिखएको र सो दािय�व 
रा�यको ह�ने भएकोले सोही दािय�व पूरा गन� उ�े�यले 
पोखरा उप�यका नगर िवकास सिमितले उ� ज�गा 
रो�का राखेको देिखयो । पोखरा उप�यका नगर 
िवकास सिमित सरकारी काया�लय, भएको र सो 
काया�लयको प�ाचारअनसुार मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा ८ख(२) का अधीनमा रही मालपोत काया�लय, 
का�क�ले िनवेदकह�को ज�गा रो�का रा�ने काय� 
गरकेो देिखएकाले सो काय� कानूनबमोिजम �ा� गरकेो 
अि�तयार र जनिहतको संर�णको उ�े�यबाट नै 
भएको मा�न ुपन� ।

पोखरा उप�यका नगरिवकास सिमितले के 

कित ज�गा अिध�हण गन� हो सो कुराको िछनोफानो 
भएपिछ िलन आव�यक पन� भए त�ु�तै �ितपूित�  
िदई अिध�हण गन� र सो गन� नपन� भए ज�गाको 
रो�का फुकुवा गन� �ितब�ता िलिखत जवाफमाफ� त 
जनाए पिन िनवेदकह�को िनजी दता�मा रहेको ज�गा 
यित लामो समयस�म रो�का रा�दा िनजह�को घर 
�यवहार चलाउन आव�यक परकेो बेला बेचिबखन 
गन�समेत नपाउने भएकोले �यसबाट सिंवधान�द� 
स�पि�को अिधकार उपभोग गन�बाट िनवेदकह� 
वि�चत ह�न जाने अव�था देिखन आएकोले �यसतफ�  
यस अदालतको ग�भीर �यानाकष�ण ह�ने ।

तसथ� िववेिचत आधार कारणह�बाट 
िनवेदकह�को नाम दता�को ज�गा ताल सरं�ण गन� 
उ�े�यले कानूनले �दान गरकेो अि�तयारीबमोिजम 
नै रो�का ग�रएकोले सो रो�काको िनण�य िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणको आदेशले बदर ग�ररहन ु
परने । तर िनवेदकह�को ज�गा लामो समयस�म रो�का 
रा�दा िनवेदकह�लाई पन� जाने सम�यातफ�  िवचार 
गदा� �रट िनवेदनमा उ�लेख भएका िनवेदकह�को ज�गा 
ताल संर�णसमेतका काय�को लािग आव�यक पन� भए 
�े�फल यिकन गरी उिचत मआु�जा �दान गरी ज�गा 
�ा� गन�तफ�  यथाशी� आव�यक पहल गनु�  र रो�का 
रा�न नपन� ज�गा अिवल�ब फुकुवा गन� �यव�था गनु�  
गराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा� र अनपुमा प�त
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १६ गते रोज १ शभुम् । 
 § यसै लगाउको ०६९-WO-०२९४, उ��ेषण 

/ परमादेश, िव�णुमाया ितिमि�सनासमेत 
िव. राि��य ताल सरं�ण िवकास सिमित, 
बाने�रसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

८
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-WO-०१३५, उ��ेषण, 
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केदारबहादुर खड्कासमेत िव. मालपोत काया�लय, 
भ�पुर, झापासमेत

अदालतले कुनै पिन िववादको िन�पण गदा� 
सव��थम हद�याद, हकदैया र �े�ािधकार रहेको छ छैन 
भ�ने कुरा �ारि�भक �पमा हेनु�  पन� ह��छ । जसअनसुार 
आ�नो हक �चलनको लािग अदालतमा उजरुी िलई 
आउने �यि�ले सव��थम �यस िवषयमा आ�नो हक 
�थािपत रहेको छ भ�ने देखाउन ुआव�यक ह�ने । 

सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट 
िनवेदकह�ले िविधवत् �पमा ज�गाधनी �माणपजुा� 
�ा� गरी नसकेको भ�ने देिखदँा उ� ज�गामा 
िनवेदकह�को हक �वािम�व कायम भएको अव�था 
देिखदँनै । यसरी आ-आ�नो नाममा ज�गा दता� भई दता� 
�े�ता कायम भई नसकेको अव�थामा �य�तो ज�गामा 
घर बनाई बसेको भ�ने मा� आधारमा िनवेदकह�को 
हक िसज�ना भएको मा�न िमलेन । साथै िनवेदकह�ले 
आ�नो सम�ुचा िनवेदनमा आफूलाई संिवधान वा 
अ�य कुनै कानून�ारा �द� यो हक हनन भएको भनी 
किहकँतै उ�लेख गन� सकेको देिखदैँन । िववािदत 
ज�गा िनवेदकह�को नाउमँा दता� माग गरी मालपोत 
काया�लय, झापामा िनवेदन िदएको भ�ने मा� आधारले 
उ� ज�गामािथ हकअिधकार िसज�ना भएको अथ� गन� 
निम�ने ।

िववेिचत आधार कारणबाट िववािदत ज�गा 
सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगले कानूनबमोिजम 
िनवेदकह�लाई िवतरण गरी िनवेदकह�को नाममा 
िविधवत् दता� �े�ता कायम भएको भ�ने नदिेखएको, 
िवतरणको �यासस�म भएको भ�ने आधारमा 
िनवेदकह�को हक �थािपत भएको भ�न निम�ने 
ह�दँा िववािदत ज�गा स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट भएको िनण�य एवम् मालपोत 
काया�लय, भ�परुबाट िमित २०६३।१०।११ र 
िमित २०६४।४।२४ को िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भनी 
िनवेदकह�लाई ��ततु �रट िनवेदन िदने हकदैया 

रहेको भ�न िमलेन । तसथ� हकदैयाको अभावमा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित सवंत् २०७४ साल चैत ६ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-WO-०७३५, उ��ेषण, रामच�� 
साह तेली िव. पुनरावेदन अदालत, हेट�डासमेत

मोिहयानी हक कानूनबमोिजम �ा�त हक 
भएको ह�दँा यसको समाि� पिन कानून�ारा िनिद�� 
िविध र �ि�याबाट मा� ह�नस�छ । एकपटक मोही 
कायम भइसकेको ज�गा हक ह�ता�तरण ह�दँै िविभ�न 
�यि�मा गए पिन �यसले मोहीको कानूनी हैिसयतमा 
कुनै प�रवत�न नह�ने । 

एकपटक सािबक िक.नं. को ज�गाको मोिहयानी 
हक स�ब�धमा िववाद उठी अदालतबाट मोिहयानी 
हक कायमह�ने गरी फैसला भइसकेको त�यलाई पूण�त: 
अनदेखा गरी आ�नो काया�लयमा रहेको सािबक �े�ता 
एवम् अिभलेख नहेरी एकतफ� िनण�यको आधारमा 
मोहीलगत क�ा गन� गरी भएको भूिमसधुार काया�लय, 
रौतहटको िनण�य गैरिज�मेवारीपूण�, �वे�छाचारी एवम् 
िनण�य अि�तमताको िस�ा�तिवपरीतसमेत रहेको 
दिेखयो । आ�नो अड्डामा रहेको फैसला �माण नहेरी 
�याय गन� नाममा हतार गरी �याय नै मन� गरी ग�रएको 
काय� �वीकारयो�य नभई बदरभागी ह�ने । 

यस अदालतको पूव�फैसलाले �रट 
िनवेदकलाई ��ततु िक�ाकाट ह�नअुगावै कायम रहेको 
ज�गाको मोही हक कायम ग�ररहेको ि�थितमा अ.बं.१७ 
नं. बमोिजम पनुरावेदन अदालत, गएको भनी अ�यथा 
तक� गनु�  �यायसङ्गत ह�दँनै । तसथ� िनवेदक गलत 
बाटो समाती अदालत, �वेश गरकेोले �रट िनवेदन 
खारजे ह�नपुछ�  भनी िवप�ीको िजिकरसगँ सहमत ह�न  
नसिकने ।
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तसथ� िववेिचत आधार कारणबाट िववािदत 
िक.नं. ११४८ को ज�गामा रहेको िनवेदकको मोिहयानी 
लगत क�ा गन� गरी भूिमसधुार काया�लय, रौतहटबाट 
िमित २०६९।११।१४ मा भएको िनण�य र सो 
िनण�यलाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०७१।७।१३ को आदेश �िुटपूण� रहेको देिखदँा 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित सवंत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७४-CR-०३४०, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. हक� बहादुर तामाङ

मतृकको मखुबाट रगतज�तो रातो पदाथ� 
िनि�कएको, बाया ँ क�चटमा एक इ�चजितको चोट 
लागेको, टाउकाको बायापँ��को पछािडको भागमा 
अ�दाजी ५।२ िस.एम.को घाउ भ�ने रहेको भ�ने 
घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुकामा उ�लेख भएको 
पाइ�छ । शव परी�ण �ितवेदनबाट म�ृयकुो कारण 
TRAUMATIC HEAD INJURY CAUSING 
EXCESSIVE BLEEDING भ�ने उ�लेख भएको 
छ । मतृकले आफूलाई गाली गरकेो �रसको आवेशमा 
मैले ब�दकु उठाई सोही ब�दकुले शरीरको िविभ�न 
भागमा घाइते बनाउने उ�े�यले िहका�एको र सोही 
चोटबाट िनजको म�ृय ुभएको हो । मान� िनयतले �हार 
गरकेो होइन भनी �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी 
र अदालतसम� समेत कसरुमा सािबत रही बयान 
गरकेो देिख�छ । यसरी �ितवादीउपरको िकटानी 
जाहेरी, मौकामा बिुझएका मािनसको अदालतसम� 
भएको बकप�, शव परी�ण �ितवेदनसमेतका �वत�� 
�माणह�बाट �ितवादीको सािबती बयान समिथ�त 
ह�न आएको देिखदँा �ितवादी हक� बहादरु तामाङकै 
कत��यबाट िचनबहादरुको म�ृय ुभएको हो भ�ने त�य 

शङ्कारिहत �पमा पिु� ह�न आएको देिखने ।
�ितवादीले पड्काई सकेको भ�वा ब�दकुको 

बडले �हार गरकेो देिखदँा जोिखमी हितयारको �योग 
भएको भ�ने पिन िमिसलबाट दिेखदँैन । मतृकको �ीमती 
ल�छी तामाङ, जाहेरवाला पकेु तामाङ, व�तिु�थित 
मचु�ुकाका मािनस फुवा� तामाङसमेतका वादी प�का 
सा�ीह�ले मतृक र �ितवादीबीच पूव��रिसइवी झगडा 
लेनदेन केही िथएन भनी अदालतसम� उपि�थत 
भई बकप� गरकेो पाइ�छ । यसबाट �ितवादीले 
योजनाब��पले पूव��रसइवी िलई मतृकलाई मान� नै 
मनसायले आ�मण गरकेो भ�ने त�य िनिव�वाद �पमा 
पिु� ह�न सकेको नदेिखने । 

वारदात�थलमा �ितवादी �वयम् ले 
िबनाकारण मतृकसगँ िनह� ँ खोजी प�रि�थितलाई 
उ�ेिजत बनाएको नभई मतृक र �ितवादीलगायतका 
मािनसह� भेला भई भोज खाइरहेको अव�थामा मतृकले 
र�सीको नसाको सरुमा �ितवादीलाई जथाभावी गाली 
गन�, कुट्न खो�नेज�तो �यवहार दखेाई �ितवादीलाई 
उ�ेिजत बनाएको कारणबाट �ितवादी आवेशमा आई 
छेउमै राखेको भ�वा ब�दकुको पछािडको भागले 
मतृक िचनबहादरु तामाङको टाउकामा हानी कुटिपट 
गरकेो कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने त�य 
�थािपत भएको देिखदँा �ितवादीको उ� काय� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी  महलको १४ नं. िवपरीतको 
कसरु कायम ह�ने देिखयो । उ� आधार कारणबाट 
मतृकको �यान मान� मनसाय त�वको अभावमा 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न
नसिकने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याई स�ु 
िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
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सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७२।४।३१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल जेठ १५ गते रोज ३शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०६८-CR-१०५९, लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन, नेपाल सरकार िव. अिभषेककुमार ितवारी

�ितवादी अिभषेककुमार ितवारीले स�ु 
अदालतमा बयानमा सो बरामद भएको �पैया ँ मेरो 
आ�नै हो, �या�पसको फ� ितन�को लािग राखेको ह� ँ
भनी लेखाई िदएको देिख�छ । �ितवादीले मौकाको 
बयानमा लेखाई िदएको मा� आधारमा सो नगद �पैया ँ
लाग ुऔषध िब�� गरी आज�न गरकेो मानी अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम जफत गन� निम�ने ह�दँा सो �पैया ँ
जफत ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

स�ु अदालतमा बयान गदा� �ितवादी गोपाल 
भ�ने अिभषेककुमार ितवारीले आ�नो साथबाट लाग ु
औषध खैरो हेरोइन, तौल गन� तराजसुिहत बरामद 
भएको त�यलाई �वीकार गरकेो पाइ�छ । यसैगरी 
अका� �ितवादी मेराज म�सरुीले अदालतमा बयान 
गदा�समेत २० �ाम लाग ुऔषध �ितवादी गोपाल भ�ने 
अिभषेककुमार ितवारीलाई िदन आउदँा प�ाउ परी 
बरामद भएको त�य �वीकार गरकेो पाइ�छ । यसरी 
स�ु अदालतमा लाग ुऔषध बरामद भएको त�यलाई 
�वीकार गन� �ितवादी लाग ुऔषध कारोबार गन� �यि� 
भएकोमा अ�यथा मा�न सिकने अव�था नदिेखदँा िनज 
�ितवादी अिभषेककुमार ितवारीउपर गरकेो पोललाई 
�वभािवक �पमा �माणमा �हण गनु�पन� देिखन   

आउने ।
�ितवादीबाट लाग ुऔषध खैरो हेरोइन र तराज ु

बरामद भएकोमा �वीकार गरी स�ु अदालतमा बयान 
गरबेाट बरामदी मचु�ुकालाई �माणमा �हण गन� 
निम�ने भ�ने बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अिभयोजन प�ले अिभयोगप�मा यो यित 
सजाय छुट ग�रपाउ ँभनी माग दाबी गर ेपिन कसरुको 
मा�ा, अपराध ह�दँाको प�रि�थित, �ितवादीको 
भनाइसमेतलाई म�यनजर गरी सजाय के कित 
छुट िदने भ�ने �विववेक�य अिधकार उ� कानूनले 
�यायकता�लाई �दान गरकेो छ । अदालतले कित 
छुट िदन स�ने भ�ने स�ब�धमा िनण�य गन� नै स�ने 
दिेख�छ । िनज �ितवादी अिभषेककुमार ितवारीले कसरु 
गनु� पूव� अपराधको जानकारी िदई सहयोग गरकेो नभई 
आफू लाग ु औषधको कारोबारमा संल�न भई प�ाउ 
परपे�चात् अ�य �यि�को स�ब�धमा जानकारी िदएको 
कारणले सजायमा आंिशक छुट ह�न मागदाबी िलई 
अिभयोग दायर भएकोमा िनज �ितवादी अिभषेककुमार 
ितवारीलाई लागेको कैद १५ वष�मा १ वष� छुट िदई 
ज�मा वष� १४ कैद सजाय ह�ने ठह�याई स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।११।२६ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६८।९।१२ मा फैसला भएबाट सजायमा 
पूण� छुट पाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।  

अतः  मािथ  िववेिचत  आधार, कारण  तथा 
�माणह�बाट अिभयोग माग दाबीअनसुार �ितवादी 
अिभषेककुमार ितवारीलाई लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम १५ 
वष� कैद र �. ५,००,०००।- ज�रवाना ह�ने र िनजको 
हकमा अिभयोग मागदाबीअनसुार उ� सजायमा 
१ वष� कम गरी १४ वष� कैद र �.५,००,०००।- 
ज�रवाना ह�ने तथा बरामद तराज ुजफत भई बरामद 
�.१४,०००।- �ितवादी गोपाल भ�ने अिभषेककुमार 
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ितवारीले िफता� पाउने ठहर गरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६६।११।२६ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६८।९।१२ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असोज २ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी मीरा 
खडका, ०७०-CR-०५३४, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार, रामकृ�ण नेपाली िव. नेपाल सरकार

वा�तवमा दोषी �मािणत नभएस�म िनद�ष 
(कसरुदार होइन) भनी अदालतले अनमुान गनु�पन� 
(Presumption of innocence) िस�ा�तको 
िव�मानता र “होइन” भ�ने कुरा भ�दा “हो” भ�ने कुराको 
पया��त �माण ह��छ भ�ने मा�यता भएको कारणले नै 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी म�ुामा 
अिभय�ुको कसरु �मािणत गन� भार वादी प�मा 
रािखएको हो । तर �माण ऐनको आ�ोपा�त अ�ययन 
गदा� �ितवादीले कुनै कुरा �मािणत गन� पन� रहेनछ भनी 
अथ�बोध गन� भने िम�ने नदिेखने । 

पीिडत बकप�ाथ� अदालतमा उपि�थत नभएको 
भ�ने बुदँालाई �ाथिमकता िदएर �याय अ�यायको 
िन�कष� िनका�दा िन�चय नै ऐनले �यव�था गरकेो 
“�माण प�ुयाउने भार” र “�मािणत बयान �माणमा 
िलनपुन�” भ�ने कानूनी �यव�था �योजनहीन ह�न 
प�ुदछन् । िजउ मा�ने बे�ने ज�तो ग�भीर अपराध 
िनय��ण गन� उ�े�य िलएर बनेको ऐनलाई सोही 
मतुािबक लागू गनु�  अदालतको कानूनी कत��य पिन हो, 
अ�यथा िवधाियक� मनसाय साकार नह�ने । 

एउटी िनर�र �ामीण मिहलाले �ितवादीले 
आफूलाई िववाह गरी घ�ुन जाने बहानामा काठमाड�को 
बालाजबुाट ट्या�सी चढाई नारायणघाट, �यहाबँाट 

बस चढाई काकडिभ�ा, �यहाबँाट �र�सा चढाई कुनै 
अमकु ठाउ ँलगेर बस चढाई ७, ८ घ�टा बस चढेपिछ 
िद�ली प�ुयाएको भ�ने बेहोरा जाहेरी दरखा�त र 
�मािणत बयानमा उ�लेख गरके� छन् । बालाजदुेिख 
िद�लीस�मको या�ा िववरण (Itinerary) िनजले 
�मब� �पमा उ�लेख गरकेो देिखदँा एउटी िनर�र 
�ामीण मिहलाले कृि�म �पमा गद� नगरकेो या�ाको 
य�तो सिव�तार िववरण उ�लेख गन� स�भव पिन 
ह�दँैन । अत: �ितवादीले जाहेरवालीसगँ बनावटी िववाह 
(Sham marriage) गरी िव�ासमा पारी घ�ुन जाने 
बहानामा िद�ली प�ुयाई वे�यालयमा िब�� गरकेो भ�ने 
जाहेरी दरखा�त र �मािणत बयान बेहोरालाई िम�या 
ह�न् िक भनी शङ्का ग�ररहनपुन� अव�था िमिसलको 
अ�ययनबाट दिेखन नआउने । 

जाहेरवालीले �ितवादीउपर लगाएको आरोप 
भावी िदनमा िनज �वयलंाई समेत ग�भीर असर 
प�ुयाउने र पीडानभूुित ग�ररहन ु पन� �कृितको छ । 
सदूुर भिव�यस�म आ�नो पा�रवा�रक तथा सामािजक 
जीवनमा �ितकूल ि�थितको िसज�ना गन� र जी�दगी 
नै अपहेिलत एवम् िन�रह ह�ने जोिखम बेहोररे �यस 
�कृितको बनावटी उजरुी िलई �यायको यािचका 
गन� कुनै मिहला अदालत, आउदैँनन् भनी कानूनले 
ठा�दछ । यिद आउछँन् भने �य�ता मिहलाको 
यािचकाउपर ग�भीर भएर सोची िनजलाई �याय �दान 
गन� अदालतले काधँ था�नै पन� ह��छ । िववेिचत उपयु�� 
आधार �माणबाट पनुरावेदक / �ितवादीले अिभयोग 
दाबीबमोिजमको आरोिपत कसरु गरकेो देिखन आउने । 

दवुै �ितवादीलाई िजउ मा�ने बे�ने काय� 
(िनय��ण) ऐन, २०४३ वा अिभयोगप�मा दाबी ग�रएको 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ ले �ितवादीलाई ह�ने सजायको तुलना�मक 
मा�ा हेदा� पिहलो ऐनले गरेको सजायभ�दा पिछ�लो 
ऐनले गरकेो सजायको मा�ा बढी रहेको र �ितपूित�को 
दािय�वसमेत थप गरकेो दिेख�छ । �ितवादीले गरेको 
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कसरु पिछ�लो ऐन, लागू भएको िमित २०६४।४।८ 
भ�दा अगािड पिहलो ऐन, लागू रहेको समयको
हो । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
२४(४) मा “त�काल �चिलत कानूनले सजाय नह�ने 
कुनै काम गरबेापत कुनै �यि� सजायको भागी ह�ने 
छैन र कुनै पिन �यि�लाई कसरु गदा�को अव�थामा 
�चिलत कानूनमा तोिकएभ�दा बढी सजाय िदइने छैन” 
भ�ने उ�लेख भएको ह�दँा यस म�ुाका �ितवादीलाई 
पिछ�लो ऐनको नभई पिहलो ऐनकै सजाय आकिष�त 
ह�ने देिखन आउने । 

पनुरावेदक / �ितवादी रामकृ�ण नेपालीले 
एउटी �ामीण र िनर�र मिहलालाई बनावटी िववाह 
गरी झ�ुयाएर नेपालको िविभ�न ठाउ ँ ह�दँै भारतको 
िद�ली प�ुयाई वे�यालयमा िब�� गरकेो अव�था र 
पीिडतले भो�न ु परकेो शारी�रक एवम् मनोवै�ािनक 
पीडाका �ि�टकोणबाट िनज पनुरावेदक / �ितवादीले 
गरकेो कसरु ग�भीर �कृितको दिेखन आएकोले िनज 
�ितवादीलाई त�काल �चिलत िजउ मा�ने बे�ने काय� 
(िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) बमोिजम १५ 
वष� कैद गदा� पिन �यायको म�सद पूरा ह�ने देिखदँा 
१५ वष� कैद गरी दफा ८(५) बमोिजम िब�� गरकेो 
भा.�.५०,०००।- को ह�ने नेपाली �.८०,०००।- 
ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६९।१२।२० मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा मनािसब नै दिेखन आउने ।  

अतः मािथ िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह�समेतबाट �ितवादी रामकृ�ण नेपाली र 
ब�ी नेपालीसमेत भई पीिडता सीता नेपालीलाई 
भारतको िद�ली िजबी रोडि�थत वे�यालयमा प�ुयाई 
भा.�.५०,०००।- (पचास हजार) मा िब�� गरकेा भनी 
िकटानी जाहेरी िदई जाहेरी िमलानको अदालतबाट 
भएको �मािणत बयानमा समेतबाट पिु�ट ह�न आएको 
देिखदँा अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादी रामकृ�ण 
नेपालीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(क) 
बमोिजम २०(बीस) वष� कैद र �.२,००,०००।- (दईु 
लाख) ज�रवाना भई ऐ. का दफा १७ बमोिजम पीिडत 
जाहेरवालीलाई �ितवादीबाट �.१,००,०००।- (एक 
लाख) �ितपूित�समेत भराई िदने ठह�याई नवुाकोट 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।०८।२९ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी ह�ने ठह�याई िनज 
�ितवादीलाई त�काल �चिलत िजउ मा�ने बे�ने काय� 
(िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) बमोिजम १५ 
वष� कैद गदा� पिन �यायको म�सद पूरा ह�ने देिखदँा 
१५ वष� कैद गरी दफा ८(५) बमोिजम िब�� गरेको 
भा.�.५०,०००।- को ह�ने नेपाली �.८०,०००।- 
(असी हजार मा�) ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१२।२० मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल काि�क १ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-CR-०८८६, ०६९-
CR-१०३५ र ०६९-CR-१०३६,  जबरज�ती करणी 
तथा डाकँा चोरी, दीपककुमार बुढामगर िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. दीपककुमार बुढामगर र 
अजय वली िव. नेपाल सरकार

पीिडतको  शरीरमा कुनै घाउचोट नह�न ु
योिनमा िलङ्ग �वेश भए नभएको भ�न नसिकने 
भनी िवशेष� डा. केदार�साद सेनचरुीले पनुरावेदन 
अदालत, तुलसीपरुमा बकप� गरकेो भए तापिन 
पीिडत जाहेरवाली प�रवित�त नाम लालमती वलीले 
यी �ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी िदई आफूले 
मौकामा िदएको जाहेरी दरखा�त समिथ�त ह�ने 
गरी स�ु अदालतमा �ितवादीह�ले नै आफूलाई 
जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी बकप� गरेको 
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देिखएबाट �ितवादीह� अजय वली, दीपककुमार 
बढुामगरसमेतले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. र ३(४) नं. अनसुारको कसरु अपराध 
गरकेो देिखन आउने ।

जाहेरवाली प�रवित�त नाम लालमती 
वलीलाई यी �ितवादीह� अजय वलीले र दीपककुमार 
बढुामगरले पालैपालो जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी 
जाहेरवाली पीिडतले आफूले मौकामा िदएको जाहेरी 
बेहोरालाई समिथ�त ह�ने गरी अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गरकेो देिख�छ । यसैगरी �ितवादी दीपककुमार 
बढुामगरले मौकामा अनसु�धान अिधकारीसम� िमित 
२०६६।८।२६ गते िबहान अजय वली मेरो घरमा आई 
खाना पकाउन लागेको अव�थामा स�तोष के.सी र 
चडुामणी डागँी आई हामीह�लाई पिन खाना पकाउ 
भनी गाउबँाट भाले र र�सी �याई सबै जनाले मास ु
भात खाय� अजय वली र म तलुसीपरु जान भनी 
िहडेँकोमा बेलकुा अ�दाजी साढे ६ बजेको समयमा 
पवननगर गा.िव.स. वडा नं.२ मा रहेको चौतारामा प�ुदा 
स�तोष के.सी. र चडुामणी फेला परी िनजह�ले एक 
जना केटी �याएका रहेछन् मलाई उ� केटीसगँ करणी 
गर ् भनेकाले मैले एक पटक करणी गरकेो ह� ँ । हामी 
प�ुनभु�दा पिहले नै स�तोष र चडुामणीले िनजलाई 
करणी ग�रसकेका िथए । मैले करणी गदा� जाहेरवालीसगँ 
सनुका गहना र मोबाइल िथएनन् । पिछ अजय वलीले 
जाहेरवालीलाई िलएर गएका ह�न् भनी सामूिहक 
�पमा जाहेरवालीलाई करणी गरकेो कुरामा सािबत 
भई बयान गरकेो देिखएबाट यी �ितवादीह� अजय 
वलीले, दीपककुमार बढुामगरसमेतले सामूिहक �पमा 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो िनिव�वाद �पमा 
पिु� ह�न आएको देिखदँा यी पनुरावेदक / �ितवादीह� 
अजय वलीले र दीपककुमार बढुासमेतले मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३क नं. अनसुारको 
कसरु अपराध गरकेो देिखन आउने ।

�ितवादी अजय वलीले वारदातको िदन 

जाहेरवाली लालमतीलाई िनजको घरमा छोड्न गएको 
ह� ँ भनी कसरुमा इ�कार रही मौकामा अनसु�धान 
अिधकारी तथा स�ु अदालतसम� बयान गर ेतापिन 
वारदातको समयमा यी �ितवादी जाहेरवाली पीिडत 
लालमतीसगँ नै रहेको कुरा �वीकार गरकेो देिख�छ । 
यसैगरी अका� �ितवादी दीपककुमार बढुामगरले मौकामा 
अनसु�धान अिधकारीसम� आरोिपत कसरुमा सािबत 
भई बयान गरकेो पाइ�छ भने स�ु अदालतमा कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरी आफू वारदातको समयमा म 
आ�नो गाडी िलई स�यान कपरुकोटमा रहेको कुरा 
उ�लेख गरी बयान गरकेो पाइ�छ । यसरी �ितवादी 
दीपककुमार बढुामगरले आफू वारदातको समयमा 
स�यान कपरुकोट गएको भनी िवपरीत �थानमा 
उपि�थत भएको भ�ने Alibi को िजिकर िलएको भए 
तापिन सो त�य व�तिुन�ठ �माणबाट पिु� ह�न सकेको 
नदेिखने । 

�ितवादीह�ले पीिडतसगँ रहेको सनु, 
मोबाइल सेट र ज�मा नगद �.३५००।- डाकँा 
चोरी गरी लगेको भ�ने घटना�थल मचु�ुका भए पिन 
िनजह�बाट सनु बरामद ह�न नसकेको, बरामद भएको 
मोबाइल सेट जाहेरवालीले भनेबमोिजमको नभएको 
र बरामद भएको �.३३००।- पिन �ितवादी अजय 
वलीले मेर ै ह�न् भनी मौकामा तथा अदालतमा समेत 
डाकँा गरकेो कुरामा इ�कार रही बयान गरबेाट र अका� 
�ितवादी दीपककुमार बढुामगरको साथबाट कुनै 
पिन दशी बरामद ह�न सकेको नदेिखएबाट अिभयोग 
दाबीबमोिजमको डाकँातफ� को आरोप �मािणत भएको 
नदेिखने । 

�ितवादीह� अजय वली र दीपककुमार 
बढुामगरले जाहेरवाली पीिडतलाई जबरज�ती करणी 
गरी िनजका सनुका गहना डाकँा गरी िलएको कुरा 
पिु�ट ह�ने िनिव�वाद आधारह� वादी प�बाट पेस ह�न 
सकेको देिखदँनै । डाकँा गरी िलएको सनुका गहनाह� 
र मोबाइल सेट यी �ितवादीह�बाट बरामद भएको 
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पिन पाइदँैन । �ितवादीह�ले डाकँा गरकेो भ�ने कुरा 
अ�य �वत�� �माणले पिु� गरकेो नदेिखदँा केबल यी 
पनुरावेदक / �ितवादीह� अजय वली र दीपककुमार 
बढुामगरलाई डाकँातफ� को अिभयोग लगाएको 
आधारमा मा� डाकँातफ�  कसरुदार ठह�याउन िम�ने 
नदिेखने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह�बाट अिभयोग दाबीबमोिजम �ितवादीह�लाई 
सामूिहक जबरज�ती करणीमा सजाय गनु�पन�मा 
सो नगरी स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतबाट 
डाकँातफ�  कैद वष� ६(छ) सजाय मा� गन� गरी िमित 
२०६८।९।२८ मा भएको फैसला �िुटपूण� देिखदँा 
केही उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदक / �ितवादीह� 
अजय वली र दीपककुमार बढुामगरसमेतले पीिडत 
जाहेरवालीलाई सामूिहक �पमा जबरज�ती करणी 
गरकेो दिेखन आउदँा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३ नं.को देहाय (४) नं. बमोिजम तजिबजी कैद 
वष� ५(पाचँ) र सोही महलको ३क नं. बमोिजम कैद 
वष� ५(पाचँ) थप सजायसमेत ह�ने गरी यी दईु जना 
�ितवादीह�लाई जनही कैद वष� १०(दश) ह�ने तथा 
सोही महलको १० नं. बमोिजम पीिडत जाहेरवालीलाई 
परकेो शारी�रक र मानिसक �ितसमेतलाई िवचार गदा� 
िनजलाई यी दईु �ितवादीह�बाट जनही �.२५,०००।- 
�ितपूित�समेत भराइिदने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरु दाङबाट िमित २०६९।६।१६ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-WO-०३९६, उ��ेषण 

/  परमादेश, केदार�साद कलवार िव. भूिमसुधार 
काया�लय, सला�हीसमेत

िनवेदकह�को नाग�रकताको �माणप�बाट 
समेत सला�ही िज�लाकै ��परुी गा.िव.स. वडा नं. 
१ को वतन देिखएकोमा इ�रपरु गा.िव.स. वडा नं. ३ 
को वतनमा �याद तामेल गरी भगवुा मोही लगत क�ा 
ग�रपाउ ँभनी िवप�ीको िनवेदन परकेो देिखदँा िनवेदक 
मोहीको फरक वतनमा �याद तामेल भएकै आधारमा 
िनजले सनुवुाइको मौका पाएको भ�न निम�दा 
िनवेदकह�को हकमा असर पन� िवषयमा सनुवुाइको 
उिचत मौका �दानै नगरी भएका िनण�यलगायतका 
काम कारबाही �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत भई 
�यायस�मत् भएको देिखन नआउने ।

अतः भूिमसधुार काया�लय, सला�हीबाट जारी 
भई टासँ भएको ३५ िदने �याद / हक दाबीस�ब�धी 
िमित २०७०।३।२३ र िमित २०७०।३।२२ मा सूचना, 
�रट िनवेदकको िपता राम अिशष कलवारको नामको 
मोही लगत क�ा ग�रिदने गरी भूिमसधुार काया�लयबाट 
िमित २०७०।८।६ मा भएको िनण�यलगायतका 
सोसगँ स�बि�धत काम कारबाही �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत भए गरकेो देिखएकोले उ� �याद 
सूचना, िनण�यलगायतका काम कारबाही उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब �रट िनवेदकले 
�रट िनवेदनमा उ�लेख गरकेो वतनमा कानूनबमोिजम 
�याद सूचना जारी गरी �रट िनवेदकह�लाई सनुवुाइको 
मौका �दान गरी पनुः िनण�य गनु�  भनी भूिमसधुार 
काया�लय, सला�हीका नाउमँा समेत परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल असार २५ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-WO-०६८६, उ��ेषण 
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/ परमादेश, गगनबहादुर ख�ी िव. िव�ालय िश�क 
िकताबखाना, ताहचलसमेत 

कानूनमा संशोधन ह�नपूुव� शैि�क यो�यतामा 
उि�लिखत उमेरका आधारमा उमेरको गणना ग�रने 
भनी भएका िनण�यह� कानूनमा भएको संशोधनअनसुार 
सशंोिधत वा खारजे ह�न जाने ह�दँा शैि�क यो�यताको 
आधारमा उमेर गणना ग�रने भनी भएका पूव�िनद�शन 
वा प�रप� िश�ा िनयमावलीमा २०६७।१०।९ मा 
भएको छैठ� संशोधन�ारा खारजे ह�ने नै देिखयो । य�तो 
अव�थामा उमेरको गणना गदा�  सरकारी िनकायबाट 
भएको िनण�यको आधारमा ह�नपुन� भ�न िम�ने 
देिखदँनै । िश�ा िनयमावली (छैट� सशंोधन), २०५९ 
को िनयम १३१(१) को �प�ीकरणअनसुार �रट 
िनवेदकको अवकाशको ६० वष� उमेर २०६६।३।१४ 
मा प�ुने देिखयो । तर उ� िनयमावलीमा २०६७।१०।९ 
मा मा� संशोधन भएको अव�थामा �रट िनवेदकको 
६० वष�को उमेर २०६७।१०।९ मा मा� प�ुने गरी 
िवप�ीह�बाट िमित २०७०।११।२२ मा िनण�य 
भएको भ�ने पाइ�छ । कानूनी �यव�थाअनसुार नै 
�रट िनवेदकको उमेरको गणना गरी ग�रएको िमित 
२०७०।११।२२ को िनण�य र सो िनण�यका आधारमा 
िमित २०७०।१२।२ मा भएको प� �यवहारसमेतलाई 
गैरकानूनी मा�न िम�ने नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य एवम् कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा िमित २०७०।११।२२ 
मा भएको िनण�य र सो िनण�यका आधारमा िमित 
२०७०।१२।२ मा भएको प�ाचारसमेत उ��ेषणको 
आदशेले बदर गरी �रट िनवेदकको अवकासको 
उमेर िमित २०७१।३।१४ कायम ग�रपाउ ँभ�ने �रट 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । 
�रट खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित सवंत् २०७४ साल मङ्िसर १२ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-WO-०२९६, उ��ेषण 
/ परमादशे, जानक�देवी म�डलसमेत िव. मालपोत 
काया�लय, सला�हीसमेत 

नेपाल सरकारका नाममा दता� �े�ता कायम 
रहेको सरकारी वा साव�जिनक ज�गामा कुनै �यि�ले 
लामो समयस�म भोगचलन गरकैे आधारमा �यि� 
िवशेषको नाममा नामसारी गन� निम�ने । 

दाबी ग�रएको िक.नं. ७३, ५१ र ५८ का 
ज�गाह� आफूले भोग गरकेो र ितरो ितरकेोमा नापीमा 
दता� गन� छुट भएकोले छुट ज�गा दता� ग�रपाउ ँ भनी 
मालपोत काया�लय, सला�हीमा �रट िनवेदकह�का 
िपता / पितले िदएको िनवेदनमा िमित २०७१।५।२ मा 
उ� ज�गा नेपाल सरकारका नाउमँा दता� कायम रहेको 
ह�दँा �यि�का नाउमँा दता� गन� निम�ने भनी मालपोत 
काया�लयले गरकेो िनण�य बदर गराई मा�न ��ततु �रट 
िनवेदन दायर ह�न आएको भ�ने देिखयो । मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ७ बमोिजम मालपोत काया�लयबाट 
उ� िनण�य भएको भ�ने देिखएको र सो दफा ७ 
बमोिजम मालपोत काया�लयबाट भएको िनण�यउपर 
ऐ. ऐनको दफा ३१ बमोिजम पनुरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदन ला�ने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । �रट िनवेदकह�ले मालपोत काया�लयले 
गरकेो उ� िनण�यलाई पनुरावेदनको माग� अवल�बन 
गरी चनुौती निदई सोझै �रट �े�मा �वेश गरकेो भ�ने 
दिेखन आयो । �रट �े�ािधकारको �योग कानूनी हक 
अिधकारको वैकि�पक उपचारको उपाय नभएको 
अव�थामा अवल�बन गन� हो । जहा ँ पनुरावेदनको 
माग� उपल�ध छ �यहा ँ �रट �े�ािधकार आकिष�त ह�न 
नस�ने । 

अतः िववेिचत त�य, �यव�था एवम् 
�माणको आधारमा मोठ �े�ताबाट सरकारी ज�गा 
भनी मोठ�े�ता िभडी नेपाल सरकारको नाममा दता� 



28

सव��च अदालत बलेुिटन २०७५, फागनु - १

कायम भएको ज�गा �यि� िवशेषको नाममा नामसारी 
गन� निम�ने भनी मालपोत काया�लय, सला�हीबाट 
िमित २०७१।५।२ मा भएको िनण�यउपर मालपोत 
ऐन, २०३४ बमोिजम पनुरावेदनको वैकि�पक माग� 
अवल�बन नगरी �रट �े�ािधकारमा �वेश गरकेो 
देिखएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी गन� 
िमलेन । �रट खारजे ह�ने ।
उपरिज��ारः इि�दरा शमा�
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर १२ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-WO-०३३५, उ��ेषण 
/ परमादेश, थाने�र आचाय� िव. नेपाल रा�� ब�क, 
के.का. बालुवाटारसमेत 

सजाय िदन पाउने अिधकारीले कानूनले 
िनधा�रण गरकेो �ि�या पूरा गरी िनवेदकलाई आ�नो 
भनाइ रा�ने उिचत समय िदई िनवेदकले पेस गरकेो 
सफाइको मू�याङ्कन गरी सजाय गरकेो ह�नपुन� 
ह��छ । सजाय िदन पाउने अिधकारीले कानूनी �ि�याको 
अवल�बन गरी आफँैले कारबाहीको थालनी गरी िनण�य 
गदा� आधार र कारणसमेत खलुाउन ु पन� �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त हो । तर सजाय गन� अिधकारीले 
कुनै �यि�लाई िवभागीय सजाय गदा� �शासक�य 
काम कारबाहीमा ज�तो िट�पणी र आदेशलाई सदर 
गरी भएको काम कारबाहीलाई �यायको �ि�कोणबाट 
उिचत मा�न निम�ने । 

�ाकृितक �यायको िस�ा�तअनसुार �याियक 
अिधकारस�ब�धमा िनण�य गदा� आधार र कारणसमेत 
खलुाई िनण�य गनु�पन� ह��छ । भाषा अ�ययनको 
लािग अ�ययन िबदा िदने कानूनी �यव�था नभएको 
भ�ने मा� आधारमा िनवेदकले िबदा माग गरी पेस 
गरकेो िनवेदनमा कारबाही नै नगरी लामो समयस�म 
काया�लयमा अनपुि�थत भएको भनी सेवाबाट हटाउने 
गरी िनण�य गदा� िनवेदकलाई सफाइ पेस गन� मौका 

िदएकोसमेत नदेिखएको र गभन�रबाट िट�पणी र 
आदेशलाई सदर गरी िनण�य ग�रएको देिखदँा उ� 
िनण�यले कानूनी मा�यता पाउने नदेिखने । 

अतः उि�लिखत त�य एवम् �माणबाट 
�रट िनवेदकलाई भिव�यमा ब�कको सेवाको िनिम� 
अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउने भनी ब�कका 
गभन�रबाट िमित २०७२।४।१ मा भएको िनण�य र सो 
िनण�यलाई सदर गन� गरी स�चालक सिमितबाट िमित 
२०७२।५।२१ मा भएको िनण�य एवम् सो िनण�यह�का 
आधारमा भए गरकेा प�ाचारलगायतका स�पूण� काम 
कारबाही उ��ेषणको आदशेले बदर ह�ने ठहछ�  । 
िनवेदकलाई सािबक पदमा पनुब�हाली गनु�  गराउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७४ साल मङ् िसर १२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६७-CI-०३५३, िलखत बदर, 
स�तोषकुमार लेखर िव. हौसीलाल कुम�समेत

पनुरावेदक �ितवादीका दाता �ितवादी 
कृ�णकुमार कुम� र ितथ�राम कुम� समान प�ुताका 
दाजभुाइ नाताका अिंशयार रहेको कुरामा िववाद 
दिेखदैँन । दाबीको िक.नं. २९७ को ज�गा वादी 
ितथ�राम कुम�ले अंिशयारबाहेकका अ�य �यि�लाई 
हक ह�ता�तरण ग�रिदएको नभई आ�नै एकासगोलका 
अिंशयार भाइ कृ�णकुमार कुम�लाई हालैको बकसप� 
िलखत पा�रत ग�रिदएको दिेखयो । अंशब�डाको 
१९(५) नं. मा अशंब�डा नह�दँकैो अव�थामा 
कसैले िदन नपाउने स�पि� िदएको रहेछ भने पिन 
ब�डा गदा� सोसमेत सबै स�पि� िमसाई अंशब�डा 
ग�रिदन ु पन� कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । उ� 
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कानूनी �यव�थाबमोिजम िक.नं. २९७ को ज�गा 
अंिशयारम�येकै कृ�णकुमार कुम�का नाममा रही सबै 
अंिशयारलाई अंश भाग ला�ने �कृितको देिखएको र 
िनजले सो ज�गा िब�� गदा� लेनदेन �यवहारको १० 
नं. बमोिजम सगोलका अिंशयार वादीह�को म�जरुी 
िलएको नदेिखएको र मािथ उि�लिखत अंश म�ुाबाट 
उ� ज�गा सबै अंिशयारह�लाई अंश भाग ला�ने ठहर 
भइसकेको देिखदँा सो राजीनामा िलखत यथावत् 
कायम रहन नस�ने ह�दँा �ितवादी स�तोषकुमार लेखर 
र िनजतफ� का िव�ान् अिधव�ाले गनु�भएको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
दाबीको िलखतम�ये ६ भागको ५ भाग िलखत बदर 
ह�ने ठह�याएको स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको िमित 
२०६३।११।२७ को फैसला केही उ�टी गरी सो 
िलखतम�ये ७ भागको ५ भाग िलखत बदर भई 
वादीह�का नाममा दता�समेत ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको िमित २०६६।१०।५ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवमला पौडेल  
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६७-CI-०७४१, ज�गा िखचोला 
मेटाई हक कायम गरी चलन चलाई पाउ,ँ सुरथबहादुर 
बािनयाँ िव. हेमबहादुर थापा 

पनुरावेदक �ितवादीले िक.नं. २६ को ज�गा 
राजीनामा पा�रत ग�रिलएको िमित २०४७।२।१० बाटै 
उ� िक.नं. ११०२ को ज�गासमेत भोग गरकेो भने 
पिन भोग गरकैे आधारमा अ�को हक दता�को ज�गाको 
�वािम�व �ा�त ह�नस�ने ह�दँैन । तसथ� पनुरावेदक 
�ितवादीको िक.नं.२६ मा �े�ताको �े�फलभ�दा 
कम ज�गा रहेको भ�ने कारणले मा� अका�को हकको 

�े�ता नापी न�सामा अि�त�वमा रहेको ज�गामा िनज 
�ितवादीको हक �वािम�व रहने भनी मा�न िम�ने 
ह�दँैन । य�तो अव�थामा पनुरावेदन अदालत, 
पोखराबाट िववािदत न.नं.१३, िक.नं.११०२ को 
�े�फल ०-१४-०-२ ज�गा िवप�ी वादी हेमबहादरु 
थापाको कायम ह�ने गरी भएको फैसला बदर गरी 
का�क� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
कायम ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक �ितवादी सरुथबहादरु 
बािनयाकँो पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न
नसिकने ।

अतः उि�लिखत आधार एवम् कारणबाट 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठह�याई स�ु का�क� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६५।५।१ मा भएको 
फैसला उ�टी गरी पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
आदेशबमोिजम भई आएको िमित २०६६।१०।१८ 
को न�सा मचु�ुकामा उि�लिखत िववािदत न.नं. 
१३ िक.नं.११०२ को ज�गास�म वादीको कायम गरी 
�ितवादीको िखचोला मेटाई वादीले चलनसमेत पाउने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०६६।१२।४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

 इजलास अिधकृत: िवमला पौडेल
 क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट
इित सवंत् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६७-CI-०७४२, फैसला बदर, 
सुिशला बनेनीसमेत िव. मु�नीदेवी बनेनी 

अदालतको आदेशबमोिजम २०६२।६।५ मा 
भई आएको नापन�सा मचु�ुकामा िववादको न.नं. १६ 
को घरको बेहोरामा “दईु तले प�क� घर उ�र, पि�चम 
मखुा रहेको । सो घरम�ये आधा घर कधैयालाल ग�ुा 
र िकशोरीलाल ग�ुा (वादी) को नाउमँा कोठी नं.२४४ 
को घर हो, उ� घरमा आधा घर रती बनेनीको नाउमँा 
र कोठी नं. २४५ रामरती बनेनीको घर हो भ�ने 
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वादीको भनाइ रहेको र सो घर िसि�नाथ िशव मि�दर 
धम�शालाको हो भ�ने �ितवादीको भनाइ रहेको र सो 
घरमा म�ुनी दवेी ग�ुाले भोगचलन गरी बसी आएको ।” 
भनी उ�लेख भएको देिख�छ । यसबाट दाबीको घरमा 
��ततु म�ुाको वादी म�ुनीदेवीको भोग रहेको दिेखने । 

म�ुनीदेवीको भोगमा रहेको बागे�वरी टोलमा 
रहेको बेलगती ज�गामा रहेको घर तथा पनुरावेदक 
�ितवादीको देिखएको िव�को�रयन टोलमा रहेको 
कोठी नं.२४४ का ज�गाह� फरकफरक रहेको 
देिखदँा उ� दवुै ज�गाह�लाई एकै कायम गरी भएको 
२०६४।१।१२ को बाकेँ िज�ला अदालतको फैसला 
कायम नह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट 
िमित २०६६।१०।२४ मा भएको फैसला मनािसब 
देिखदँा सो फैसला बदर ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, संवत् २०६२ सालको िव.दे.नं. 
१८ को बहाल िदलाई घर खाली गराई चलन चलाई 
पाउ ँभ�ने म�ुामा िमित २०६२।६।५ मा भई आएको 
नाप न�सा मचु�ुकामा दाबीको घरको स�ब�धमा 
न.नं. १६ मा उि�लिखत बेहोराबाट दाबीको घर 
वादी म�ुनीदवेीको दिेखएको तथा उ� म�ुा र सवंत् 
२०६० सालको दे.नं. १२७० को दता�  छुट्याई चलन 
चलाई पाउ ँभ�ने म�ुामा समेत पेस भएको �ितवादीको 
ज�गा र वादीको भोगमा रहेको ज�गाह� फरकफरक 
�थान िव�को�रयन टोल र बागे�वरी टोलमा रहेको 
देिखई �ितवादीको ज�गा नै फरक रहेको देिखदँा 
उपयु�� फैसला बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी नप�ुने 
ठह�याएको बाकेँ िज�ला अदालतको फैसला उ�टी 
गरी िमित २०६४।१।१२ को जालसाजी म�ुा बदर 
गरी तथा दे.नं. १२७० को म�ुामा िमित २०६१।९।५ 
मा बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको फैसला कायम 
नरहने गरी पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट िमित 
२०६६।१०।२४ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 

सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल / िवकाशकुमार 
रजक
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७०-CR-०५५० र ०७०-CR-
१५६७, िजउ मा�ने बे�ने, नेपाल सरकार िव. स�तोष 
काक� र स�तोष काक� िव. नेपाल सरकार

�ितवादी स�तोष काक�ले पीिडतह� चौतारा 
M र N लाई िब�� गन� उ�े�यले िलएर गएको भए पिन 
बेचिबखन गन� ग�त�यस�म प�ुयाएको र पीिडतह�लाई 
िब�� गरकेो नदेिखई सो उ�े�यले पीिडतह�लाई 
लैजादँ ैगदा�को अव�थामा पीिडतह�को उ�ार भएको 
दिेखएकोले �ितवादीले आ�नो उ�े�यअन�ुपको 
काय� स�प�न गरी सकेको नदेिखदँा िनजको उ� 
काय� अिभयोग दाबीबमोिजम िजउ मा�ने बे�ने काय� 
नभई सोको उ�ोगस�म भएको देिखन आयो । �यसैले  
अिभयोग दाबीबाट पूण��पमा सफाइ पाउनपुछ�  
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) मा मानव 
बेचिबखन वा ओसारपसारको कसरुको उ�ोग गन�लाई 
सो कसरु गदा� ह�ने सजायको आधा सजाय ह�नेछ भ�ने 
कानूनी �यव�था गरकेो र ��ततु म�ुामा �ितवादीको 
उि�लिखत काय� अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु नभई 
सोको उ�ोगस�मको कसरु देिखएकोले �ितवादी 
स�तोष काक�लाई मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ज) बमोिजम 
५ वष� कैद र �.२५,०००।- ज�रवाना ह�ने ।

मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १७ मा पीिडतलाई 
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�ितपूित� भराउने �यव�था भए पिन ��ततु 
वारदात उ�ोगस�मको कसरु ठहरकेो र पीिडत 
जाहेरवालाह�ले अदालतमा मौकाको �मािणत बयान 
�ितकूल बकप� गरी �याियक �ि�यामा असहयोग 
गरकेो देिखदँासमेत िनज पीिडतह�लाई ऐनको दफा 
१७ बमोिजमको �ितपूित�  भराइरहन ु पन� नदेिखदँा 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न   नसिकने ।   

अत: मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
िजउ मा�ने बे�ने कसरुमा �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम १० वष� कैद र ५०,०००।- (पचास 
हजार) ज�रवाना गरी  पीिडतह�ले �ितपूित�  भराई 
नपाउने र पीिडत जाहेरवालाह�लाई �.५००।- 
ज�रवानासमेत ह�ने ठह�याई िस�धपुा�चोक िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।१२।२९ मा भएको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।१०।२३ को फैसला केही उ�टी भई �ितवादी 
स�तोष काक�लाई मानव बेचिबखन तथा  ओसारपसार 
ऐन, २०६४ को दफा १५(१) (ज) बमोिजम िजउ 
मा�ने बे�ने कसरुको उ�ोगमा ५ वष� कैद र २५०००।- 
ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवमला पौडेल
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल भदौ २८ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७१-CR-१०४७ र ०७१-
CR-१४६५, कत��य �यान र जबरज�ती चोरी, 
अ�यकुमार िगरी िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार 
िव. अ�यकुमार िगरी

मतृकको म�ृय ु कत��यबाट भएको 
कुरामा िववाद नभएको र �ितवादीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� बयान गदा� मतृकलाई घाटँी िथची 
छुरा हानी कत��य गरी मारकेो कुरामा सािबत रहेका, 

िनजको सो सािबती बयान घटना�थल तथा लास जाचँ 
मचु�ुका, पो�टमाट�म �रपोट� , मौकामा कागज गन� उषा 
ग�ुङले वारदातको िदन �ितवादी आ�नो घरतफ� बाट 
जादँै गरकेो देखेको भनी अदालतसम� गरकेो बकप�, 
जाहेरी बेहोरा समिथ�त ह�ने गरी जाहेरवाला यमबहादरु 
ग�ुङले अदालतमा गरकेो बकप� तथा मौकामा कागज 
गन� अ�य �यि�ह�को कथनसमेतका सबदु �माणबाट 
समिथ�त भएको दिेखयो । यस�कार �ितवादीले 
मतृकलाई घाटँी िथची छुरी हानी कत��य गरी मारेको 
कुरा पिु� ह�न आएकोले आफूले कसरु नगरेको 
ह�दँा पनुरावेदन अदालत, पाटनसमेतले आफूलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो फैसला 
िमलेको नह�दँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ुपद�छ 
भनी िनज �ितवादीले िलएको पनुरावेदन िजिकर र 
िनजतफ� बाट उपि�थत िव�ान् अिधव�ाह�को बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादीले जबरज�ती चोरी गरकेो भिनएको 
नगद तथा गरगहना बरामद भएको दिेखएको छैन । 
जाहेरवालालगायतका मौकामा कागज गन� �यि�ह�ले 
नगद तथा गरगहना �ितवादीले चोरी गरकेो देखेको 
भनी भ�न सकेको अव�था पिन छैन । वादी प�ले अ�य 
व�तिुन�ठ �माण पेस गरी �ितवादीले चोरीको कसरु 
गरकेो भनी �मािणत गन� सकेकोसमेत नदेिखएको 
अव�थामा बरामद नै नभएको धनमाल यी पनुरावेदक 
�ितवादीले नै चोरी गरकेो भनी ठहर िनण�य गनु�  
�यायोिचत ह�ने नदेिखदँासमेत वादी नेपाल सरकारको 
उ� िजिकरसगँ समेत सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी अ�यकुमार िगरीले मतृकलाई कत��य गरी 
मारकेोस�मको कसरु �थािपत ह�न आएकोले िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र चोरीको 
१४(२) नं. बमोिजम डेढ मिहना कैद र िबगोको डेढी 
ज�रवाना गरी सोबापत समेत कैद सजाय ह�ने ठह�याई 
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स�ु धािदङ िज�ला अदालतले िमित २०७०।४।२८ 
मा गरेको फैसला केही उ�टी गरी �ितवादीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याएको 
हदस�मको उ� फैसला सदर ह�ने र चोरीको महलको 
१४(२) नं. बमोिजम सजाय गन� गरकेो हदस�मको 
उ� फैसला िमलेको नदेिखदँा िनज �ितवादीले 
चोरीको महलतफ� को अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७१।६।७ को फैसला मनािसब दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िवमला पौडेल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७४ साल भदौ २८  गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-WO-०२७९, उ��ेषण 
/ परमादेश, िसताराम अ�वाल िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

�ितिनिध सभा सद�य िनवा�चन ऐन, २०७४ 
को दफा ३५(२) तथा �देश सभा सद�य िनवा�चन ऐन, 
२०७४ को दफा ३५(२) को �यव�था हेदा� िनवा�चन 
आयोगमा ब�दसूची बझुाउने दलभ�दा बढी चनुाव 
िच� भएको मतप� छा�न ह�दँैन भ�ने �यव�था रहेको 
पाइएन । राजनीितक दलले िनवा�चनमा भाग िलने 
इ�छा �य� गरी िनवा�चन आयोगमा प�ाचार गन� तर 
ब�दसूची बझुाउने समयमा भने ब�दसूची नबझुाउने 
गदा� यदाकदा केही बढी मत िच�सिहत मतप� छािपने 
अव�था पिन आइपन� दिेखएको तर सो कारणबाट 
मतदाताले आ�नो मत अिभ�य� गन� अवसरबाट 
वि�चत भइहा�छन् भ�ने अव�था रहने नदेिखने । 

तसथ�ः िनवेदकले बदर ग�रपाउ ँ भनी माग 
गरकेो मतप� �योग भई �ितिनिध सभा सद�य 

समानपुाितक िनवा�चन (पिहलो संशोधन) िनद�िशका, 
२०७४ तथा �देश सभा सद�य समानपुाितक िनवा�चन 
(पिहलो संशोधन) िनद�िशका, २०७४ समेतको 
आधारमा तोिकएको िमितमा मतदान भई �ितिनिध 
सभा र �दशे सभाको सद�यह�को िनवा�चन स�प�न 
भइसकेकोले ��ततु �रट िनवेदनको औिच�य समा� 
भइसकेको देिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नारद�साद भ�राई
क��यटुर: िवनोदकुमार बािनयाँ
इित संवत् २०७५ साल असोज ५ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७४-WO-०२८०, 

उ��ेषण / परमादेश, िसताराम अ�वाल िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी., ०७५-WH-००२६, 
ब�दी��य�ीकरण, मोहनबहादुर काक�समेत िव. गृह 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदक�य कृ�ण�साद धमला र मोहनबहादरु 
काक�लाई का�ेपला�चोक िज�लामा �सर उ�ोगमा 
आगजनी गरकेो भ�ने वारदातमा अनसु�धानको 
लािग प�ाउ गरी अनसु�धान तहिककात 
भइराखेको अव�थामा यस अदालतमा दायर भएको 
२०७५ सालको �रट नं. ०७५-WH-००१८ को 
ब�दी��य�ीकरणको म�ुामा िमित २०७५।५।१८ 
गते थनुाबाट छाडी िदन ुभ�ने आदेश भए लगतै यस 
अदालतको म�ुय रिज��ारको रोहबरमा िनजह�लाई 
छािडएको देिखने । 

कुनै पिन राजनीितक पाट� र सोका 
काय�कता�ले डर �ास र दबाबबाट च�दा मा�ने, असलु 
गन� र निदएमा उनीह�को धनजन एवम् स�पि�लाई 
आघात पान� काय�लाई कानूनले अनमुित निदएको ह�दँा 
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�य�ता काय� एवम् कसरु िव��को आरोप त�य एवम् 
व�तगुत आधारमा पिु� ह�नपुद�छ भने अक�तफ�  कुनै 
व�तगुत आधारिवनै संिवधानबमोिजम राजनीितक 
गितिविध स�चालन गरकेा राजनीितक पाट�का नेता 
तथा काय�कता�लाई राजनीितक �ितशोधको आधारमा 
�व�ृ धारणा राखी पूवा��ही भई फौजदारी एवम् रा�य 
िव��का म�ुाह� लगाइरहन उिचत नह�ने । राजनीितक 
प�ृभूिमका �यि�ह�लाई फौजदारी कसरुको 
अिभयोगमा अनसु�धान गन� थनुामा रा�नको लािग 
��य� �माणसिहतको पया�� आधार र कारण व�तिुन� 
�पमा नै देिखन ज�री ह�न जा�छ । िनवेदकह�लाई 
प�ाउ गदा�खेरीको प�ृभूिमदिेख थनुामा रा�ने �याद 
थपको अव�थास�म पया�� आधार र कारणह� �प� 
�पमा नै खलेुको नदेिखएबाट िनजह�लाई �व�ृ धारणा 
एवम् राजनीितक पूवा��हको आधारमा नै फौजदारी 
म�ुाको मा�यमबाट िनजह�लाई प�ने र थनुामा रा�ने 
शङ्ृखलाब�य�ु काय� गरकेो देिखदँा य�तो प�ृभूिम र 
�कृितको काम कारबाही र सो आधारमा िनजह�लाई 
रािखएको थनुालाई कानूनस�मत मा�न निम�दा 
िनजह� गैरकानूनी थुनामा नै रहेको देिखन आउने । 

तसथ�, पया�� िबना आधार र कारण 
िनवेदकह�को संिवधान �द� मौिलक हकह�मािथ 
अनिुचत ब�देज लगाउने गरी प�ाउ गरी िवप�ीह�ले 
गैरकानूनी �पमा िनवेदकह�लाई थनुामा राखेको 
देिखएको ह�दँा उ� थुना गैरकानूनी देिखई नेपालको 
सिंवधानको धारा १३३(३) मा भएको उपधारा (२) 
बमोिजमको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त सव��च 
अदालतले “ब�दी��य�ीकरण परमादेश, उ��ेषण, 
�ितषेध अिधकारप�ृछालगायत अ�य उपय�ु आदेश 
जारी गन� स�नेछ ।” भ�ने �यव�थाअन�ुप िनवेदक�य 
कृ�ण�साद धमला र मोहनबहादरु काक�लाई 
गैरकानूनी थनुाबाट यस अदालतका म�ुय रिज��ारको 
रोहबरमा आजै छाडी िदन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा 

ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः स�रता �रजाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७५ साल भदौ २५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलस े र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६९-CI-१२२९, िलिखत दता� बदर, 
ितथ�माया महज�नसमेत िव. रामदेवी महज�नसमेत

िववािदत घरज�गा िमित २०६०।३।३ गते 
पा�रत शेषपिछको बकसप�को आधारमा मालपोत 
काया�लयको िमित २०६५।१०।५ को िनण�यबाट 
पूण�देवी महज�नको नामबाट रामदेवी महज�नको नाममा 
�ा� भएको देिख�छ । िमित २०५५।६।१ को िमलाप�मा 
पूण�माया महज�नको शेषपिछ सबै अिंशयारले बाडँी 
खान ुभ�ने कहीकँतै उ�लेख भएको पाइदँनै । आ�नो 
एकलौटी अंश भागको आफूखसु गन� पाउने घर ज�गा 
जनुसकैु बेहोराबाट जोसकैु �यि�लाई हक ह�ता�तरण 
गन� कुनै पिन कानूनले ब�देज लगाएको अव�थासमेत 
दिेखदैँन । शेषपिछको बकसप�मा रामदेवी महज�नले 
नै पालनपोषण �याहार गद� आई �रझाएकोले बकस 
ग�रिदएको भ�ने देिखदँा उ� ज�गाको पनुरावेदक 
वादीह�को हक पगेुको आधार केही नदेिखएको र 
आ-आ�नो अंश हक िलई िभ�न भइसकेको अव�थामा 
अक� अिंशयारले पाएको अशं आफूखशु गन� पाउने 
स�पि� रहेको देिख�छ । उ� शेषपिछको बकसप�बाट 
पनुरावेदक वादीह�को कुनै पिन कानूनी हकमा 
आघात परकेो अव�था देिखन नआउदँा पनुरावेदक 
वादीह�को हक मेिटएको हदस�म अथा�त् ४ ख�डको 
३ ख�ड िलखत बदर गरी हामी िफरादीह�का नाममा 
नामसारी दता� ह�ने ठह�याई ज�गाधनी �माण पजुा�समेत 
िदलाई पाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकर मनािसब
नदेिखने । 

अतः काठमाड� िज�ला अदालतबाट िलखत 
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दता� बदर ग�रपाउ ँभ�नेसमेत वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर गरी भएको िमित २०६६।११।१० को फैसला 
सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६८।१।४ को फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल चैत २५ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्:
 § ०६८-CI-१२३०, िनण�य दता� बदर, 

ितथ�माया महज�नसमेत िव. रामदेवी 
महज�नसमेत
 § ०६९-CR-१००६, जालसाजी, ितथ�माया 

महज�नसमेत िव. रामदवेी महज�नसमेत
 § ०७०-WO-००६२, उ��ेषण, ितथ�माया 

महज�नसमेत िव. रामदवेी महज�नसमेत
४

मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-CR-१४८७, ब�दी��य�ीकरण, 
िजलेवीया सरदार िव. सुनसरी िज�ला अदालत, 
इन�वासमेत

कुसमु प�रयार र मूित� देवी सरदारको जाहेरीले 
नेपाल सरकार वादी भएको िजउ मा�ने बे�ने म�ुामा 
िजलेिवया सरदारसमेतलाई �ितवादी कायम ग�रएको 
देिख�छ । यसरी �ितवादी कायम ग�रएका िजलेिवया 
सरदारको नाममा पटकपटक िमित २०४५।१२।१७, 
िमित २०४६।४।१२ र २०४६।८।३० मा �याद जारी 
भई �ितवादी िजलेवीया सरदारको नाउकँो �याद 
घरदैलोमा टासँ गरी तामेल भएको र सोम�ये िमित 
२०४५।११।१७ मा टासँ गरी तामेल भएको �यादमा 
लालवीर सरदार रोहबर सा�ी बसेको भ�ने दिेखने । 

पनुरावेदक िनवेदकले आफूलाई लालवीरको 

छोरा भनी िनवेदनमा उ�लेख गरी �वीकारकेो र 
िनवेदकले �ा� गरकेो नाग�रकताको �माणप�मा 
िनवेदक िजलेवीयाको बाबकुो नाम लालबीर भनी 
उ�लेख भएको पाइएकोले पनुरावेदक िनवेदक 
िजलेिवया सरदार लालबीरको छोरा रहेछन् भ�ने कुरा 
�प� दिेखने । 

िनवेदकको वतन खनार-६ हो भनी िलएको 
िजिकरका स�ब�धमा हेन� हो भने खनार-६ को 
मतदाता नामावलीमा िनवेदक र िनजको बाबकुो नाम 
समावेश भएको नदेिखदँा मेरो वतन खनार-६ हो भ�ने 
पनुरावेदकको िजिकर त�यपरक र िव�वासयो�य भई 
भरपद�समेत देिखएन । अक� कुरा धेर ैसमयअगािडको 
कुरा भएको र समयको लामो अ�तरालमा वतन 
तलमािथ ह�न  सामा�य कुरा हो । तर पनुरावेदकले 
आ�नो वतन खनार-६ हो भनी भनेपिन �यसको 
भरपद� र िव�वासयो�य �माण ��ततु गन� नसकेको 
अव�था एकातफ�  छँदै छ भने अक�तफ�  खनार-४ मा 
जारी भएको �याद िनजको घरदलैामा टासँ तामेल 
भएको तथा खनार-४ को मतदाता नामावलीमा िनजको 
नाम समावेश भएको अव�थाले िजलेिवया सरदारको 
वतन खनार-४ रहेको भ�ने कुरा �प� देिखने ।

पनुरावेदक िनवेदकको वतन सनुसरी िज�ला 
खनार गाउ ँिवकास सिमित वडा नं. ६ रहेको िनजको 
नाग�रकताबाट दिेखएको छ भ�ने कुरा हो सो स�ब�धमा 
घटना २०४५ सालको भएको र समयको यित लामो 
अ�तरालमा वतन फे�रन ुअ�वाभािवक नह�ने भएकोले 
नाग�रकतामा वतन खनार-६ भनी उ�लेख भएकै एक 
मा� कारणले पनुरावेदक िनवेदकको वतन खनार-
४ होइन भनी भ�न िम�ने दिेखदैँन । जनु कुरालाई 
खनार-४ को वतनमा जारी भएको �याद पनुरावेदक 
िनवेदकको घरदलैामा टासँ ह�न,ु �यादमा िनजको 
बाब ु लालवीर रोहबर रहन,ु खनार-६ को मतदाता 
नामावलीमा ियनी र ियनको बाबसुमेतको नाम समावेश 
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नभई खनार-४ को मतदाता नामावलीमा समावेश 
भएको पाइनबुाट फैसलाबमोिजम कैद लागेको �यि� 
म होइन मलाई गैरकानूनी ढङ्गले कैदमा रािखयो 
भ�ने पनुरावेदक िनवेदकको िजिकरमािथ उ�लेख भई 
िववेचना भएको आधार �माण एवम् कारणसमेतबाट 
�मािणत भई �थािपत भएको नदेिखदँा मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन । 
िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७१।१२।२३ मा 
भएको आदेश िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�ठ
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७५ साल भदौ ४ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७३-WO-०२८०, उ��ेषण / 
परमादेश, राजे�� अ�वालसमेत िव. िज�ला िवकास 
सिमितको काया�लय, कैलालीसमेत

मूल ऐनमा नै कर िलन पाउने भनी उ�लेख 
नभएको र �थानीय �वाय� शासन िनयम, २०५६ 
को िनयम २०७ ले अनसूुची २३ को व�तमुा 
कर लगाउन पाउने भए तापिन िब�कुट कर िलन 
पाउने िवषयव�तिुभ� परकेो नदेिखएकोले िब�कुट 
उ�पादनमा लगाएको कर कानूनबमोिजम नदेिखएकोले 
िवप�ी िज�ला प�रषद ्को आ.व.२०७३।२०७४ 
को िन.नं.२३ को िववरण ख�डको �मसं�या १६ 
मा िब�कुटमा कर लगाउने भनी भएको िनण�य 
कानूनिवपरीतको दिेखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने 
ठहछ�  । कानूनिवपरीत िनवेदकबाट िब�कुटमा 
उठाइएको कर �ि�या प�ुयाई िनवेदकलाई िफता�समेत 
िदन ुभनी िवप�ीका नाममा परमादशेसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल चैत २५ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१६५४, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, पहलमान िथङ्ग िव. 
नेपाल सरकार 

अनसु�धानका �ममा कसरुमा सािबत रहेका 
�ितवादीले स�ु अदालतमा बयान गदा� कसरुमा इ�कार 
रही बयान गर ेतापिन अनसु�धान अिधकारीसम�को 
बयान �वे�छा िव��को भनी �मािणत गनु�  र 
अदालतसम�को इ�कारी बयानलाई �वत�� �माणबाट 
पिु� गन� सकेको पिन देिखदँैन । �वयम् पीिडतह�को 
मौकाको बयान र अदालतमा आई ग�रिदएको बकप� 
तथा अनसु�धानको �ममा बिुझएका मािनसह�ले 
अनसु�धानका �ममा ग�रिदएको कागज र अदालतमा 
आई ग�रिदएको बकप�बाट �ितवादीको उ� इ�कारी 
बयान खि�डत भएको अव�था छ । िनज �ितवादीका 
सा�ीले िनजलाई �य�तो �विृ�का मािनस होइनन् भनी 
ग�रिदएको बकप� व�तिुन�ठ �माणमा आधा�रत नभई 
अनमुानमा आधा�रत रहेको छ । �यसैगरी �ितवादीको 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान पिु� ह�ने गरी 
�ितवेदक ल�मण पाठकले पसा� िज�ला अदालतमा 
बकप�समेत ग�रिदएको अव�था र प�रि�थितलाई हेदा�  
यी �ितवादी िनद�ष ह�न् भनी मा�न सिकने अव�था 
नदेिखने । 

�ितवादी पहलमान िथङले अदालतमा 
बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही बयान गर े तापिन 
मौकामा अिधकार�ा�त अिधकारीसम� बयान गदा� 
कसरु गरेकोमा सािबत रहेको देिख�छ । पीिडत 
जाहेरवालाह�को बयान मानव बेचिबखन तथा 
 ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ६ 
बमोिजम िज�ला अदालतबाट �मािणत गराएको पिन 
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देिखयो । कुनै �यि�लाई यस ऐनअ�तग�तको कसरु 
गरकेो अिभयोग लागेकोमा सो कसरु आफूले गरकेो 
छैन भ�ने कुराको �माण िनजले नै प�ुयाउन ु पन�छ 
भ�ने सोही ऐनको दफा ९ मा उ�लेख भइरहेको छ । 
�ितवादीले अनसु�धानका �ममा गरकेो बयान बेहोरा 
झ�ुा हो भ�न सिकने �माणसमेत गजुान� सकेको 
नदिेखने ।

जाहेरवालीको मौकामा गरकेो बयान 
अदालतसम� उपि�थत भई ग�रिदएको 
बकप�समेतबाट ियनै �ितवादीको सगँसाथ लागी 
गएको भ�ने देिख�छ । यी �ितवादीले समेत मौकामा 
अनसु�धान अिधकृतसम� बयान गदा� उनाउ गरकेा 
�यि�लाई िज�मा लगाई िदन आफूले िलई गएको 
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । पीिडतह�को बयान 
बकप� र �ितवादीले अनसु�धान अिधकृतसम� 
मौकामा गरकेो बयानलाई हेदा� यी �ितवादीले पीिडत 
जाहेरवालीह�लाई िवदेश पठाउने बहानामा िबना 
पासपोट�  िलएर गई सरुज �े�ी भ�ने �यि�लाई िज�मा 
लगाउने र सोबापत रकम िलने गरकेो तथा पिहला 
पिन यसैगरी मािनस प�ुयाएको भनी उ�लेख गरकेो 
देिखएबाट सोही आधारबाट �ितवादीलाई कसरुदार 
ठहर गरकेो मनािसब नै देिखने । 

तसथ�, नाम प�रवित�त ठूलीमाया र 
सनुमायालाई िब�� गन� उ�े�यले िलई गएको भनी 
परकेो �.ना.िन ल�मण पाठकको िकटानी �ितवेदन, 
पीिडत ठूलीमाया र सनुमायाले िदएको िकटानी 
जाहेरी र अदालतमा गरकेो �मािणत बयान तथा 
पिछ अदालतमा आई ग�रिदएको बकप�, �ितवादी 
पहलमान िथङले मौकामा गरकेो सािबती बयान, 
मीना िगरीसमेतका �यि�ह�ले िब�� गन� उ�े�यले 
लगेकोमा िव�वास ला�छ भनी लेखाई िदएको मचु�ुका 
र अदालतमा गरकेो बकप�समेतबाट �ितवादीले 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम कसरु गरकेो �मािणत 
भएको अव�था देिखदँा केवल �ितवादीले अदालतमा 

गरकेो इ�कारी बयानलाई मा� आधार मानेर पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम सफाइ िदन िम�ने नदेिखदँा 
�ितवादीलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) 
बमोिजम १० (दस) वष� कैद र �.१ लाख ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित  
२०६९।१०।२३ मा भएको फैसलालाई सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित  २०७०।१०।२८ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले
क��यटुर: िव�णदुवेी �े�ठ
इित संवत् २०७४ साल वैशाख ११ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६७-CR-०९५६, बह�िववाह, िकशोर 
भुषाल िव. नेपाल सरकार

�ितवादी मीना काक�को स�ब�धमा 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट जारी भएको सूचना 
�याद िनज बसेको घर ढोकामा टासँ गरकेो �याद बेरीत 
भएको भनी बदर गरकेो पिन देिखदँैन । िनज �ितवादी 
मीना काक�ले आफूउपर लागेको अिभयोगबार े मौन 
बसी अदालती �ि�यामा संल�न नभएकै कारणबाट 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन स�ने अव�था पिन 
ह�दँैन । िनज अदालतमा उपि�थत नभई �ितवादी 
िकशोर भषुालसगँको स�ब�धलाई �वीकार गरी बसेको 
अव�था देिखएको ि�थितमा गर े भएको कसरुबाट 
िनजह�ले उ�मिु� पाउन नस�ने । 

�ितवादी मीना काक� (भषुाल) सगँ िकशोर 
भषुालले दो�ो िववाह गरकेो भ�ने दिेखइरहेको 
अव�थामा िनजको नाउकँो �याद बेप�े तामेल भएकै 
कारणबाट मा� पनुरावेदक �ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीको कसरुबाट फुस�द पाउन ु पछ�  भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर िम�दो नदेिखने । 

जाहेरवाली सर�वती भषुाल िनज 
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पनुरावेदक �ितवादीको िववािहता �ीमती भएको 
कुरामा िववाद देिखदँनै । आ�नै �ीमतीले पितलाई 
कैदस�मको सजाय ह�ने कसरुमा उजरुी िदनपुन� 
कारण र अव�थाबार े पनुरावेदक �ितवादीले कुनै 
िजिकर िलएको पिन पाइदँैन । पित प�नीको स�ब�ध 
�थािपत भइसकेपिछ आ�नो दािय�व िनवा�ह गन� 
�य�न गरकेो छु भनी देखाउन सकेको पिन पाइदँनै । 
ए�लै बिसरहेको छु, अक� िववाह गरकेो छैन भ�न ुमा�ै 
िनद�िषताको �माण ह�न स�दैन । अक� �ितवादी मीना 
काक� भषुाल अदालती कारबाहीमा स�रक नभई बसेकै 
कारणबाट मा� िनजसगँ दो�ो िववाह गरकेो कुरालाई 
व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह�ले समेत �मािणत 
गरी अदालतमा समेत उपि�थत भई बकप� ग�रिदएको 
कुरालाई अनदेखा गन� िमलेन । आ�नो उपि�थितबाट 
सजायको भागीदार ब�नपुन� स�भावनाको आकँलन गरी 
अनसु�धानका �ममा र अदालतमा समेत अनपुि�थत 
भएकै कारणबाट �ितवादी मीना काक�को अि�त�व नै 
छैन भनी अनमुान गरी यी पनुरावेदक �ितवादी िकशोर 
भषुाललाई िनद�ष ठहर गनु�  कानूनसङ्गत पिन नह�ने । 

तसथ�, �ितवादी िकशोर भषुाल र मीना 
काक� भषुाललाई समेत अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी गरकेो ग�ुमी िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।१०।२५।२ को फैसला उ�टी गरी 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु अपराधमा िनज 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, िवहावारीको १० नं. 
बमोिजम जनही १ वष� कैद र �.७,०००।– ज�रवाना 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट भएको 
िमित २०६७।११।१०।३ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले 
इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CR-०४३४, मानव बेचिबखन 

तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. �ीमती भावना 
ब�नेत

�ितवादी भावना ब�नेतले अनसु�धानका 
�ममा र अदालतसम� बयान गदा� कसरुमा इ�कार 
रही बयान गर ेतापिन जाहेरवाला र �ितवादीबीच कुनै 
�कारको �रसइवी झै-झगडा पिन नभएको अव�थामा 
यौन स�पक�  गन� बा�य त�ुयाएको भनी आ�नो 
च�र�लाई नै असर पान� गरी जाहेरी िदन,ु बयान गनु�  र 
सो कुरालाई अदालतमा समेत आई बकप� ग�रिदनपुन� 
कुनै कारण नदिेखने । 

जाहेरवालीले �ितवादीको होटलमा काम 
गरकेो डेढ मिहना मा� भएको र जाहेरीमै यौन स�पक�  
गन� दबाब िदएको सहन नसक� जाहेरी िदएको भ�ने 
िमिसल कागजातबाट देिखन आएको र �ितवादीले 
पीिडत जाहेरवालीलाई काम गरकेो िदनको रकम 
िदएको भ�ने नदेिखएकोले यी दवुैबीच काम गरेको 
िदनको रकम िलने िदने कुरामा सामा�य िववाद 
ह�नलुाई अ�वाभािवक मा�न नसिकने ह�दँा पीिडतलाई 
तलबसमेत निदएको ि�थितमा पीिडतलाई िविभ�न 
�ाहकवग�सगँ यौन स�पक�  रा�न लगाउन द�ु�साहन 
िदन �े�रत गरकेो मा�नपुन� अव�था यस म�ुाको 
�कृितबाट दिेख�छ । यौनज�य ि�याकलापमा 
संल�न भएको भ�ने जाचँ परी�णसमेत नभएको र 
जाहेरवालाको अनसु�धानका �ममा भएको बयान, 
अदालतसम� ग�रिदएको बकप� तथा प�रि�थितज�य 
�माणह�समेतबाट यी �ितवादीले जाहेरवालीलाई 
�य�तो यौनज�य ि�याकलापमा संल�न गराएको भ�ने 
पिु� ह�ने त�यय�ु �माण नभए पिन र�ेटुर�ेटमा  �ाहक 
सं�या बढ्ने िनयतले जाहेरवालीलाई वे�याविृ�मा 
लगाउनेज�तो काय� गरकेो िथइनन् होला भनी भ�न 
सिकने अव�था नदेिखएको �वयम् �ितवादीले 
मौकाको बयानमा जाहेरवालीसगँ �रसइवी िथएन भ�ने 
बयान गरबेाट पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
अ�यथा मा�नपुन� अव�था नदेिखने । 
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तसथ�, स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।३।२३ मा भएको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादी भावना 
ब�नेतलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(१)(ख) तथा 
१५(१)(ज) बमोिजम र�ेटुर�ेटमा �ाहक सं�या बढाउने 
िनयतले जाहेरवालीलाई वे�याविृ�मा लगाउनेज�तो 
काय� गन� जाहेरवालीलाई द�ु�साहन िदई वे�याविृ�मा 
लगाउने उ�ोगको कसरु गरकेो ठहना�ले �ितवादी 
भावना ब�नेतलाई सोही ऐनको दफा १५(१)(ज) ले 
दफा १५(१)(ख) मा उ�लेख भएको �यूनतम सजायको 
आधाले ह�ने ५(पाचँ) वष� कैद र �.२५,०००।– 
(प�चीस हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।१०।३ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-CR-००९४ (०६६-RI-
१२४४), लाग ुऔषध खैरो हेरोइन, गोिव�द गु�ङ िव. 
नेपाल सरकार 

अनसु�धानका �ममा गोिव�द ग�ुङले 
अनसु�धान अिधकारीसम� िदएको बयान र 
सहअिभय�ुले पोलेको आधारमा हेदा� िनजले �ितवादी 
िछ�रङ टासी शेपा�लाई लाग ु औषध बेचिबखन गन� 
काय�मा मितयारको �पमा सहयोग गरकेो भ�ने 
अव�था दिेखन आयो । बरामद भएको लाग ु औषध 
आफूसगँ बरामद नभएको, सगँसाथमा प�ाउ नपरकेो 
अव�था र कारणबाट मा�ै िनजको उ� लाग ुऔषधको 
कारोबार र िब�� िवतरणमा म�ुय अिभय�ुलाई 
सघाउ गरकेो हैन भनी मा�न ु र सोको िजिकर 
िलदँैमा कसरुदार हैनन् भनी भ�न ु �यायसङ्गत ह�ने 

दिेखदैँन । अदालतसम� बयान गदा� िनज �ितवादी 
गोिव�द ग�ुङले कसरुमा इ�कार रही बयान गर ेतापिन 
िनजसगँ िचनजान भएको र फोनमा कुराकानी ह�ने 
गरकेो कुरालाई �वीकार गरकेो पाइ�छ । �ितवादी 
िछ�रङ टासी शेपा�ले पिन िनज गोिव�द ग�ुङलाई 
िचनेको भनी अदालतसम�को बयानमा उ�लेख गरेको 
दिेख�छ । लाग ु औषधको कारोबारमा िनज िछ�रङ 
टासी शेपा�ले िनजको संल�नतालाई उ�लेख गनु�पन� 
अ�य कारण र अव�था रहे भएको पिन िमिसल 
संल�न �माण कागजह�बाट नदेिखने । यी पनुरावेदक 
�ितवादी गोिव�द ग�ुङबाट लाग ुऔषध बरामद भएको 
भ�ने त�यगत �माणबाट पिु� नभएकोमा िछ�रङ टासी 
शेपा�लाई सहयोग गरकेो कुरा �वीकार गरकेोस�मको 
अव�थामा �ितवादी िछ�रङ टासी शेपा�लाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को 
(छ) (२) अनसुार ११ वष� कैद र �.१,००,०००।- 
(एक लाख) ज�रवाना तथा िनज गोिव�द ग�ुङलाई 
कसरुको मा�ाअनसुार लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १७ अ�तग�तको कसरु दिेखएको भनी 
५ वष� ६ मिहना कैद र �.५०,०००।- ज�रवाना ह�ने 
सजाय ग�रएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला अ�यथा गनु�पन� देिखन नआउने । 

तसथ� �ितवादी िछ�रङ टासी शेपा�ले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान, बरामदी 
मचु�ुका �.स.िन. िव�ण ु खितवडा, �.ह.प�का�त 
�यौपाने, �.िन. यादवबहादरु घत� र �.स. िन. 
लोके��बहादरु च�दको बकप�बाट �ितवादी गोिव�द 
ग�ुङले मितयार भई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १७ अ�तग�तको कसरु गरकेो भनी 
कसरुको मा�ाबमोिजम ५(पाचँ) वष� ६ मिहना कैद र 
�.५०,०००।- (पचास हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले िमित २०६६।१।२१ 
मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भनी 
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पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६६।११।२५ 
मा भएको फैसला मनािसब नै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��केशरी पोखरले
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७३ साल चैत १६ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७१-CR-००४९, लाग ुऔषध 
�ाउन सगुर / बिु�निफ� र, राजेश ठाकुर िव. नेपाल 
सरकार 

�ितवादी राजेश ठाकुरसमेतको साथबाट 
लाग ु बरामद भएको ह�दँा िनजह�लाई आव�यक 
कारबाही ग�रपाउ ँ भ�ने बेहोराको मौकाको बरामदी 
मचु�ुका रहेको, �ितवादीले लाग ु औषध कारोबार 
गन� गरकेोमा अिधकार�ा� अिधकारीसम� सािबती 
भई बयान गरकेो देिखएको, बरामद भएको व�त ुलाग ु
औषध परी�णबाट लाग ु औषध नै हो भ�ने यिकन 
भइसकेको र िनज �ितवादीले स�ु अदालतसम� 
गरकेो बयानमा समेत लाग ु औषध आफूबाट बरामद 
भएको कुरालाई �वीकार गरेको देिख�छ । �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ९ अनसुार प�ले �य� गरकेो 
कुरा िनजको िव��मा �माणमा िलन िम�ने देिखदँा 
राजेश ठाकुरलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा ४ को ख�ड (घ)(ङ) र (च) तथा ऐ.ऐनको 
दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम कसरुदार ठहर गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा भ�न
नसिकने । 

िमिसल सामेल रहेको �ितवादीको 
ज�मदता�को �माणप�को �ितिलिपलाई हेदा�  िनज 
�ितवादीको ज�मिमित २०५४।४।५ मा भएको भनी 
िमित २०६७।११।१ दता� भएको ज�मदता�को �माणप� 
पेस भएको देिख�छ । �ितवादी राजेश ठाकुर िमित 
२०६७।११।२६ गते लाग ुऔषधसिहत प�ाउ भएको 
देिखएको अव�थामा कसरु गनु�भ�दा २५ िदनअगािड 

मा� �थानीय पि�जकािधकारीसम� ज�मदता� गराएको 
दिेख�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा ६ (ग) मा 
अ�यथा �मािणत नभएस�म सरकारी काया�लयमा 
कानूनबमोिजम रहेको दता� �े�ता अदालतले �माणमा 
िलनपुन� भनी उ�लेख भए तापिन �ितवादीले पेस 
गरकेो ज�मदता�को �माणप� ज�म भएको क�रब १३ 
वष� ७ मिहनापिछ मा� दता� भएको देिखएको र उ� 
ज�मदता� �माणप�लाई थप प�्ुयाई गन�गरी उमेर 
ख�ुने अ�य कुनै व�तिुन� कागज �माण �ितवादीले 
पेस गन� नसकेको अव�थामा केवल कम उमेरको भनी 
िलएको िजिकर र ज�मेको धेर ैपिछ मा� दता� ग�रएको 
ज�मदता�को �माणप�को �ितिलिपका आधारमा मा� 
�ितवादीलाई कम उमेरको हो भनी मा�न नस�दा 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ समेत 
सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ� मािथ िववेिचत ग�रएका आधार, कारण 
र �माणसमेतबाट �ितवादी राजेश ठाकुरलाई लाग ु
औषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)छ(२) 
बमोिजम १० वष� कैद र एक लाख ज�रवाना गरेको 
स�ु फैसलालाई सदर गन� ठहरी पनुरावेदन अदालत, 
पोखराबाट िमित २०७०।५।२ मा भएको फैसला 
�माण मू�याङ्कनको रोहमा िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मिनराम �वाली
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित सवंत् २०७५ साल असार २४ गते रोज  शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी िव��भर�साद 
�े�, ०७०-CI-०६८८, बाटो िनकास खलुाई चलन, 
काशी नरशे ितवारी िव. राजे�� ितवारी

िफराद दाबीमा न.नं. ३ वादीको ज�गाको 
उ�रतफ�  रहेको बाटो िनकासको स�ममा दाबी रहेको 
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छ । न.नं. ८ को बाटो वादी को न.नं. ३ को दि�णतफ�  
अवि�थत रहेको छ । वादीले दाबी नै नगरकेो िवषयमा 
अदालत �वयम् वादी भई िनण�य गन� िम�ने ह�दँनै । 
वादीको दाबीको सीमािभ� रही िववािदत िवषयमा 
हे�रने �याियक पर�परा प�रपाटी नै हो । न.नं. ८ को 
बाटो िनकास िमचेको भ�ने दाबी नै छैन । न.नं.४ को 
बाटो दि�णतफ�  रहेको न.नं. ८ को बाटोसगँ जोडी 
िनकास कायम भइरहेको पिन देिखदैँन । सो दि�णतफ�  
रहेको न.नं. ८ को बाटो न.नं. ४ मा रहेको बाटोसगँ 
जोिडएको िनकास बाटो रहेको भ�ने �ितउ�रमा पिन 
उ�लेख भएको नपाइने ।

अत: िफराद र �ितउ�रमा नै िववाद 
नदिेखएको त�यमा अदालतले बो�न िम�ने देिखन 
आएन । �ितवादीको न.नं. ६ र ७ को ज�गाले न.नं. 
४ को बाटो िमचेकोतफ�  िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलाउपर �ितवादीले पनुरावेदन नगरी िच� बझुाई 
सकेको ह�दँा अब सोतफ�  अिहले पनु: िवचार गन� 
िमलेन । िववाद नभएको न.नं.८ को स�ब�धमा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सो हदस�म बदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसलालाई अ�यथा  
भ�न  िम�ने  देिखन  आएन  । तसथ� मािथ उि�लिखत 
आधार �माणसमेतबाट पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०६९।९।८ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल चैत ८ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी िव��भर�साद 
��े, ०७०-CI-१२२०, िनषेधा�ा, महे�र�साद 
चौधरी िव. मिण�ाम �प�देहीका आयोजना �मुखसमेत

िवप�ी �यापा�रक माग� िव�तार आयोजना 
(बेलिहया-बटुवल सडक) �प�देहीको िलिखत 
जवाफ हेदा� २०७०।२।१० मा बटुवल टुडे तथा 

लिु�बनी दैिनकमा १५ िदने सूचना �काशन गरी िमित 
२०३४।३।२० भ�दा पिहले िनमा�ण भएका घर टहरा वा 
अ�य सरंचनाको हकमा स�माण योजना काया�लयमा 
स�पक�  रा�न अनरुोध ग�र�छ । उ� िमितभ�दा 
अगािड िनमा�ण भएका भौितक संरचनाह�को �ितपूित�  
िनधा�रण गन� आव�यक सहयोगको लािग स�बि�धत 
घरधनीह�सगँ सम�वयसाथ काय� गन� उ�े�यले 
उ� सूचनामाफ� त आ�ान ग�रएको दिेख�छ । यसरी 
पि�कामा �कािशत सूचना िनवेदकको जानकारीमा 
आएको मा�न ु पन� ह��छ । िवप�ीले पनुरावेदक 
िनवेदकलाई सम�वयका लािग आ�ान गरपेिछ िनवेदक 
पिन स�पक�  रा�न जानपुन� र आफूलाई मका� परेको 
िवषयव�तकुो स�ब�धमा छलफल गरी सम�वय गनु�पन� 
दािय�व िनवेदकको पिन रहने । 

यसथ� अदालतबाट यसै िवषयमा सडक 
िव�तारको काय� रो�ने गरी आदशे नभएको घरका 
स�ब�धमा फरकफरक �थानमा भ�काउने िच� 
लगाएको छ भ�ने िवषयलाई स�बोधन गन�का लािग 
सम�वय गरी �यव�था िमलाउन ु भनी भइरहेको 
आदेशानसुार िनवेदक स�पक�  रा�न गएको भ�ने 
दिेखएन । पटक-पटक एउटै िवषयमा अदालतमा 
�वेश ग�ररहेको र माग पिन ताि�वक फरक नभई एउटै 
िवषयव�त ु रहेको छ सोही िवषयमा िनवेदकले दायर 
गरकेो ०६९-WO-००७६ को िनषेधा�ािमि�त 
परमादेश म�ुामा २०७०।०१।२५ मा आदेश भइसकेको 
ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदशे जारी 
ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन खारजे गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०७०।९।२९ को 
आदेशलाई अ�यथा भ�न िमलेन । तसथ�, मािथ िववेिचत 
आधारसमेतबाट पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०७०।९।२९ को आदशे िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरुकुमार उपा�याय
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित सवंत् २०७३ साल चैत ८ गते रोज ३ शभुम् । 
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 § यसै लगाउको ०७०-CR-१६२०, 
अदालतको अवहेलना, महे�र�साद चौधरी 
िव. �यापा�रक माग� िव�तार आयोजना 
(बेलिहया - बुटवल सडक) मिण�ाम 
�प�देहीका आयोजना �मुखसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७१-CR-१११३, वैदिेशक रोजगार ठगी, 
नेपाल सरकार िव. शाि�त लामा 

�ितवादीले �यायािधकरणसम� गरकेो 
इ�कारी बयानलाई िनज �ितवादीका सा�ी रतनबहादरु 
तामाङले समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो देिख�छ भने 
जाहेरवालाह� �ेम राना र दगुा��साद घत�ले वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणसम� उपि�थत भई बकप� गदा� 
वैदेिशक रोजगारमा इराक जान भनी िमलन पनुलाई 
जनही �.२,५०,०००।- 

िदएकोमा िनज भागेपिछ िनजको साथी 
यी �ितवादी शाि�त लामालाई वैदिेशक रोजगारको 
कागज गराई जाहेरी िदएका ह�, जाहेरी बेहोरा झ�ुा 
हो भनी आ�नो जाहेरी दरखा�त र िलखतको बेहोरा 
ख�डन गरी बकप� गरकेो दिेख�छ । यसरी वादीका 
सा�ीह� जाहेरवालाह� �वयम् ले हामीले वैदेिशक 
रोजगारमा जानको लािग �ितवादीलाई रकम िदएको 
होइन, जाहेरी बेहोरा झ�ुो हो भनी बकप� गरबेाट यी 
�ितवादीले जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक रोजगारमा 
पठाई िदने भनी झ�ुा आ�वासन तथा �लोभन देखाई 
रकम िलएको त�य नै पिु� ह�न नआएबाट िनजउपरको 
अिभयोग दाबी �मािणत ह�न सकेको नदेिखने । 

अत: मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट
�ितवादी शाि�त लामालाई वैदेिशक रोजगार ऐन, 
२०६४ को दफा १० र ४३ आरोपमा ऐ. ऐनको 
दफा ४३ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको 

मागदाबी प�ुन स�दनै । �ितवादी शाि�त 

लामाले आरोिपत कसरुबाट 

२०७१।६।२६ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद पराजलुी
क��यटुर: उ�रमान राई
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर ६ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-०६७०, लाग ु
ओषध चरसे, नेपाल सरकार िव. राजकुमार प�रयार 

�ितवादी राजकुमार प�रयारको कोठाबाट 
२३० �ाम लाग ु औषध चरसे बरामद भएको त�य 
िमिसल सलं�न बरामदी मचु�ुका तथा सो त�यलाई 
�ितवादीले आ�नो बयानमा �वीकारसमेत गरेको 
दिेखदँा सो त�यमा कुनै िववाद रहेको देिखदँैन । 
साथीह�सगँ िहड्ँने �ममा साथी िदपक नेपालीले लाग ु
औषध चरसे खान िसकाएकोले खान थालेको ह� ँ। पिछ 
िनजले मलाई आधा िकलोजित चरसे िदएकोले �ीमती 
र छोराह� समेतलाई थाहा निदई ओ�यानमिुन लकुाई 
राखी सेवनसमेत गद� आएको िथए ँ। म लाग ुऔषधको 
कारोबार, स�चय र िब�� िवतरण गिद�न । सो लाग ु
औषध खादैँ जादँा २३० �ाम मा� रहेको भनी सेवन 
गरकेो त�यलाई �वीकार गरी अिधकार�ा� अिधकारी 
एवम् अदालतसम� बयान गरकेो देिखने ।

मौकामा र अदालतमा समेत �ितवादीले 
आफू लाग ुऔषध सेवनकता�  भएको भनी बयान गरेको 
दिेख�छ । यी �ितवादीसगँ २३० �ाम लाग ु औषध 
चरसे बरामद भएको देिख�छ । सो लाग ुऔषध चरसे 
यी �ितवादीले िब�� िवतरण गन� उ�े�यले नै �याएका 
रहेछन् भनी मा�न िम�ने कुनै ठोस आधार �माण 
वादी प�ले पेस गन� सकेको देिखदैँन । अिभयोग 
दाबीअनसुारको सजाय गन� सोअनसुारको कसरु 
गरकेो स�माण पिु� भएको ह�नपुछ�  । ��ततु म�ुामा 
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�ितवादीले अिभयोग दाबीअनसुारको कसरु गरकेा 
रहेछन् भनी मा�न िम�ने कुनै �माण वादी प�ले पेस 
गन� सकेको देिखदँैन । यी �ितवादी पट्के कसरुदार 
पिन रहेको भ�ने नदिेखने ।

अतः बरामद भएको लाग ु औषधको �कृित 
र प�रमाण, �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारी 
एवम् अदालतसम� भएको बयानसमेतका िमिसल 
सलं�न रहेका �माणह�को आधारमा यी �ितवादीले 
अिभयोग दाबीअनसुार लाग ु  औषध ख�रद िब��को 
कसरु अपराध गरकेा रहेछन् भनी मा�न िम�ने अव�था 
नदिेखदँा यी �ितवादीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४(क) िवपरीत लाग ु औषध सेवन 
गन� गरकेो देिखदँा िनजलाई सोही ऐनको दफा १४(१)
(क) बमोिजम १(एक) मिहना कैद सजाय ह�ने ठह�याई 
भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।११।१७ को फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।१।१७ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली
इित संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-११३८,  
मोटरसाइकल चोरी, नेपाल सरकार िव. रतन तामाङ

जाहेरवालाको चोरी भएको मोटरसाइकल 
ियनै �ितवादीको साथबाट बरामद भएको अव�थामा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ७(क) मा ग�रएको उ� 
कानूनी �यव�थाबमोिजम आफूसगँ बरामद भएको 
मोटरसाइकल आफूले चोरी गरकेो हैन भ�ने कुराको 
�माण �ितवादीले नै प�ुयाउन ुपन� ह��छ । तर यी �ितवादी 
रतन तामाङले आफूसगँ बरामद भएको मोटरसाइकल 
आफूले चोरी गरकेो हैन भनी मा�न िम�नेस�मको 
कुनै ख�बीर �माण पेस गन� सकेको िमिसलबाट 
देिखदँनै । बरामद भएको मोटरसाइकल आफूले चोरी 

गरकेो नभई िव�म थापा भ�ने �यि�बाट ख�रद गरेको 
भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� �ितवादीले बयान 
गरकेो भए पिन िव�म थापा भ�ने �यि�को �प� वतन 
खलुाउन सकेको नदेिखनकुो अित�र� सो �यि�सगँ 
�ितवादीले बरामद भएको मोटरसाइकल ख�रद रहेछन् 
भनी मा�न िम�ने कुनै पिन व�तिुन� �माण पेस गन� सकेको 
दिेखदैँन । सो �यि�को अि�त�व नै �मािणत ह�न 
सकेको नदेिखने । चोरीको मोटरसाइकल बरामद 
भएको अव�थामा अ�यथा �मािणत नभएस�म बरामद 
भएकै �यि�ले सो बरामद भएको सामान चोरकेो हो 
भनी अदालतले �वतः अनमुान गनु�पन� ह��छ । व�तिुन� 
एवम् भरपद� �माणको अभावमा केवल �ितवादीको 
मौिखक भनाइकै आधारमा अ�यथा रहेछ भनी 
अनमुान गन� िम�ने ह�दैन । चोरीको महलको २४ नं. 
को कसरु कायम ह�न सव��थम चोरी गन� �यि�उपरको 
कसरु ठहर गनु�पन� ह��छ । चोरी गन� �यि�को अि�त�व 
नै �मािणत ह�न नसकेको अव�थामा सो �यि�बाट यी 
�ितवादीले चोरीको मोटरसाइकल ख�रद गरकेा रहेछन् 
भनी अदालतले अनमुान गरी िनण�यमा प�ुनसमेत िम�ने 
ह�दँैन । चोरीको मोटरसाइकल �ितवादीबाट बरामद 
भएको अव�थामा सो मोटरसाइकल अ�य �यि�बाट 
ख�रद गरकेो भनी स�माण पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
चोरीको २४ नं. को कसरु कायम गरकेो स�ु फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
नदेिखने ।

अतः �ितवादीकै सगँसाथबाट चोरीको 
मोटरसाइकल बरामद भएको त�यलाई �ितवादीले 
�वीकार गरकेो देिखएको, सो मोटरसाइकल आफूले 
चोरी गरकेो नभई िव�म थापा नाम �यि�बाट ख�रद 
गरकेो भनी �ितवादीको बयान बेहोरा रहे पिन सो 
बयान बेहोराको पिु� ह�ने ख�बीर �माण िनजले पेस गन� 
नसकेको, िनज िव�म थापा भ�ने �यि�को अि�त�व 
नै �मािणत गराउन नसकेको, कालो रङको बा. २३ प 
८८४१ को मोटरसाइकलको न�बरलाई िनलो रङको 
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बा. २३ प ८०४९ बनाई चलाई रहेको अव�थामा 
प�ाउ परकेो देिखदँा ियनै �ितवादीले जाहेरवालाको 
मोटरसाइकल चोरी गरी मलुकु� ऐन, चोरीको १ र १२ 
नं. बमोिजमको कसरु गरकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले िनज 
�ितवादीलाई चोरीको १२ नं. अनसुार (एक) मिहना 
कैद तथा मू�य मचु�ुकाबाट चोरीको मोटरसाइकलको 
मू�य �.१,००,०००।- (एक लाख) रहेको भ�ने देिखदँा 
सो �.१,००,०००।- (एक लाख) ज�रवाना ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीलाई चोरीको २४ नं. अनसुारको कसरुमा �. 
६०,०००।- (साठी हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याएको 
स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०७०।२।२२ को फैसला केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-१२५३,  
मोटरसाइकल चोरी, नेपाल सरकार िव. सिमर 
लामासमेत 

�ितवादीले बरामद भएको मोटरसाइकल 
आफूले चोरी गरकेो हैन भनी िलएको िजिकर व�तिुन� 
�माणबाट �मािणत गन� सकेको देिखदँैन । व�तिुन� 
एवम् भरपद� �माणको अभावमा केवल �ितवादीको 
मौिखक भनाइकै आधारमा अ�यथा रहेछ भनी 
अनमुान गन� िम�ने ह�दँैन । चोरी गन� �यि�को अि�त�व 
नै �मािणत ह�न नसकेको अव�थामा सो �यि�बाट यी 
�ितवादीले चोरीको मोटरसाइकल ख�रद गरकेा रहेछन् 
भनी अदालतले अनमुान गरी िनण�यमा प�ुनसमेत िम�ने 
ह�दैँन । चोरीको मोटरसाइकल �ितवादीबाट बरामद 
भएको अव�थामा सो मोटरसाइकल अ�य �यि�बाट 
ख�रद गरेको भनी स�माण पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
चोरीको २४ नं. को कसरु कायम गरकेो स�ु फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 

नदेिखने ।
�ितवादीकै सगँसाथबाट चोरीको 

मोटरसाइकल बरामद भएको त�यलाई �ितवादीले 
�वीकार गरकेो देिखएको, सो मोटरसाइकल आफूले 
चोरी गरकेो नभई अिनल चौधरी तथा िशिशर थापाबाट 
ख�रद गरकेो भनी �ितवादीको बयान बेहोरा रहे पिन सो 
इ�कारी बयान बेहोराको पिु� ह�ने ख�बीर �माण िनजले 
पेस गन� नसकेको, िनजह�को अि�त�व नै �मािणत 
गराउन नसकेको, चोरीको मोटरसाइकल चलाइरहेको 
अव�थामा प�ाउ परकेो देिखदँा ियनै �ितवादीले 
जाहेरवालाको मोटरसाइकल चोरी गरकेो मा�न ुपन� ।

अतः िववेिचत आधार तथा कारणबाट 
�ितवादी सिमर लामाले मलुकु� ऐन, चोरीको १ 
र १२ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो दिेखदँा िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको २४ नं. 
अनसुार िबगोबमोिजम �.२,१०,०००।- सजाय गरेको 
स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६९।१२।२० को फैसला निमलेकोले केही 
उ�टी भई िनज �ितवादीलाई सोही महलको १२ नं. 
अनसुार िबगोबमोिजम �.२,१०,०००।- ज�रवाना र 
१ मिहना कैद ह�ने ठहछ�  । �ितवादी अिनल चौधरीको 
हकमा िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम 
१९(क)(४) बमोिजम तामेलीमा रा�न सिकने नै ह�दँा 
िनजको हकमा तामेलीमा राखेको िमलेकै देिखने ।
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
क��यटुर: उ�रमान राई
इित सवंत् २०७४ साल भदौ १४ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी मीरा खडका र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-१२६१ र ०७०-
CR-१२८३, जबरज�ती करणी, महेश यादव िव. 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. महेश यादव 

वारदात ह�दँाका ��य�दश� �याम देव मेहताले 
“�ितवादीले वष� १२ क� प�रवित�त नाम क�रनालाई 
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उि�लिखत िमितमा जबरज�ती करणी गन� काय� गरकेो 
ह�दँा िनज बािलका िच�याएको मैले सनुी के भएछ ? भनी 
हेन� जादँा �ितवादीले हतार हतार आ�नो धोती क�दै 
भागेको मैले देखेको ह� ँ र सोही कारणले िवषादीसमेत 
सेवन गन�स�मको काय� भएको” भनी घटना िववरण 
कागज गरकेो दिेख�छ । “सो िमित समयमा म खेतबारीमा 
िथए ँ । महेश यादव हा�ो घरमा आएका िथए । मैले 
आखँाले देखे,ँ ब�चा िच�याउदैँ िथइन् घरवालालाई 
पिछ बोलाए,ँ महेश यादव ब�चामािथ चढेको िथयो 
तब म पगेुपिछ �ितवादी भागे” भ�ने �ेमदवेी मेहताले 
अदालतमा बकप� गरकेो दिेख�छ । ��ततु आधार 
र कारणलाई मनन गदा� पीिडत जबरज�ती करणीको 
वारदात पूरा भएको नदेिखई सोको उ�ोगस�म भएको 
देिखन आउछँ । तसथ� प�रवित�त नाम क�रनाउपर 
जबरज�ती करणीको वारदात भएको भ�ने वादीतफ� को 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

पीिडत नै घटनाको आधारभूत गवाह हो । 
िनजले अनसु�धान अिधकारी तथा अदालतसम� 
�य� गरकेो कुरालाई �माण ऐन, २०३१ को दफा 
१०(ख) (क) बमोिजम ��य� र िनणा�यक �माणको 
�पमा िलनपुन� ह��छ । पीिडतको बयानबाट �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गन� खोजेको तर आफू िच�याएको 
कारणबाट िनज �ितवादी भागेको भनी गरकेो 
बयानबाट जबरज�ती करणीको काय� गन� मनसाय 
िनज �ितवादीको रहेको, सोको तयारीसमेत गरकेो र 
वारदातको �ममा बा� �यि�को ह�त�ेपको कारण 
वारदात पूण� ह�न नपाएको भनी िमिसल सलं�न कागजात 
�माणबाट देिखन आयो । यसबाट आपरािधक काय� 
भइसकेको तर पूण�ता नपाएको अव�था िव�मान 
रहेकोले ��ततु वारदात, जबरज�ती करणी 
उ�ोगस�मको रहेको र सो काय�मा िनज �ितवादीको 
सलं�नता रहेको त�य िनिव�वाद देिखन आउने ।

जाहेरवाला ��य�दश� नभए पिन िनज 
कामबाट घर आउदँा सबै कुरा थाहा पाई घर 

प�रवारले बताएबमोिजम आफूले जाहेरी िदएको र 
िनजको िकटानी जाहेरीलाई िनज �वयम् अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरी पिु� ग�रिदएको देिख�छ । 
के सही र के गलत भनी रा�री छु�याउन नस�ने १२ 
वष�य बािलकाले कोही कसैलाई िनयतवश: फसाउन ु
पन� कारण देिखदैँन, वारदातै नभई जबरज�ती 
करणीज�तो घिृणत �यवहार केवल प�रक�पनाको 
आधारमा िसलिसलेबर �पमा १२ वष�क� बािलकाले 
�य� गन� सि�छन् भनी िव�ास गन� सिकँदैन । यी 
पीिडतले जबरज�ती करणीको आरोप लगाउन ु र 
िवष सेवन गनु�को पछािड कुनै भरपद� कारण रहेको 
त�यसमेत �ितवादीले खलुाउन सकेको अव�था 
छैन । जाहेरी, जाहेरवालाको भनाइ, पीिडतको भनाइ, 
बिुझएका मािनसह�को भनाइ, अिभय�ु �वयंले 
आफू प�रवित�त नाम क�रना भएको ठाउमँा गएको 
कुरा �वीकानु�समेतका आधार कारण र �माणह�बाट 
�ितवादी चम� भ�ने महेश यादवले जबरज�ती करणी 
उ�ोगको वारदात गरकेो पिु� ह�न आएकोले ��ततु 
वारदातमा आ�नो संल�नता नरहेको भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�बाट पीिडत क�रना (प�रवित�त नाम) लाई 
�ितवादी चम� भ�ने महेश यादवले जबरज�ती 
करणीको उ�ोग गरकेो दिेखनँ आएको ह�दँा स�ु 
िज�ला अदालतबाट �ितवादीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने गरी भएको फैसला केही उ�टी गरी 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ५ नं. बमोिजम 
जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो ठह�याई िनज 
�ितवादीलाई ऐ. महलको ३(२) नं. बमोिजम ४ (चार) 
वष� कैद सजाय ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०७०।१।८ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सभु�ा िज.सी.
इित सवंत् २०७५ साल जेठ २५ गते रोज ६ शभुम् ।
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इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७२-CR-१५२८, जबरज�ती करणी, 
सि�जव उराव िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदकले अनसु�धानमा गरकेो भिनएको 
बयान आफूलाई सोधी नलेखेको र अदालतमा आफूले 
कसरु �वीकार नगरकेो भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
िलए पिन िमिसल संल�न अ�य �माणह�ले िनजको 
अनसु�धानको बयानलाई समथ�न गरकेो पाइ�छ । 
यसबाट िनजको अनसु�धानको बयानलाई अ�यथा 
मा�न सिकँदैन । �यसैले िनजको अनसु�धानको 
बयानलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) 
अनसुार �माणमा िलन ह�ने नै दिेखन आउछँ । िनजले 
अदालतको बयानमा आफू सो िदन अ�य�ै रहेको 
भनी (Plea of Alibi) को िजिकर िलएपिन िनजको 
सो िजिकर िनजले नै पिु� गन� स�नपुन�मा सो पिु� 
ह�ने कुनै �माण िनजले पेस गन� सकेको देिखदँनै । 
िमिसल संल�न उि�लिखत �माण कागजह�बाट यी 
पनुरावेदकले जबरज�ती करणीको कसरु नगरकेो भ�ने 
िनजको िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।   

�ितवादीको उमेरको िववािदत िवषय छ सो 
स�दभ�मा संल�न कागज अ�ययन गरी हेदा� �ितवादीले 
अदालतमा बयान गदा� १४ वष� उमेर भनी लेखाएको 
देिखए पिन स�ु अदालतबाट भएका आदेशानसुार कोशी 
अ�चल अ�पतालबाट भई आएको उमेर जाचँस�ब�धी 
च.नं.२४६५ िमित २०७०।२।३० को �ितवेदन प� 
हेदा�  Growth plates of all parts of bones (as 
per given radiographs) are fused, so the 
skeletal age of given person 17-18 years 
भ�ने उ�लेख भएको देिखन आयो । उमेर परी�ण गन� 

िचिक�सकम�येका डा.मकुु�द दाहालले अदालतमा 
आई बकप� गदा� परी�ण �ितवेदनलाई पिु� गद� बकप� 
गरकेोसमेत देिखएको छ । �यसैले िचिक�सा िव�ानलाई 
आधार िलई शारी�रक िवकासको अव�थालाई 
म�यनजर गरी भई आएको �ितवादीको उमेर परी�ण 
�ितवेदनमा �ितवादीको उमेर १७ देिख १८ वष� रहेको 
भ�ने उ�लेख भएकोलाई अ�यथा मा�न नसिकने । 
आफूलाई नाबालक कायम गरी बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, िनयमअनसुार मा� सजाय कायम ग�रन ु पन� 
हो भ�ने पनुरावेदकको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । �य�तै यी �ितवादी मािथ उ�लेख भएअनसुार 
कसरुदार ठहर भई सोअनसुार सजायसमेत ह�ने 
दिेखएको अव�थामा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १० नं. अनसुार पीिडतलाई �ितपूित�समेत 
भराइिदन ुपन�समेत देिख�छ । तसथ� स�ु फैसला केही 
उ�टी गरी पनुरावेदक / �ितवादीको उमेर १७ वष�मािथ 
रहेको देिखएको भनी मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(१) नं. बमोिजम १०(दश) वष� कैद ह�ने र 
�.१०,०००।- (दश हजार) �ितपूित� यी �ितवादीबाट 
पीिडतले भराई पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसला िमलेको नै देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार, कारण र 
�माणह�बाट यी पनुरावेदक / �ितवादी फुट्ला भ�ने 
संिजव उरावले मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. र ३(१) नं. को कसरुमा सोही ३(१) 
नं. अनसुार ह�ने सजाय १० वष� कैदमा िनज नाबालक 
भएकोले भनी सोको आधा ५ वष� मा� कैद सजाय 
ह�ने ठह�याई स�ु मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१।३।१७ मा भएको फैसला केही उ�टी गरी 
िनजलाई १० वष� कैद सजाय ह�ने र िनजबाट पीिडतले 
�.१०,०००।- (दश हजार) �ितपूित�समेत भराई 
पाउने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित २०७२।३।१६ मा भएको फैसला िमलेको नै 
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देिखएकोले सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल चैत २० गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-WO-०१८८, उ��ेषण, �ीराम 
ि�वेदी िव. िव�ालय िश�क िकताबखाना, छाउनी 
काठमाड�समेत 

िनवेदकको कानूनअनसुार अिनवाय� अवकाश 
पाउने िमित २०७०।७।२ भई िनजले अवकाशपिछ 
पाउने पे�सनलगायतका सेवा सिुवधा सोही आधारमा नै 
पाउने भए पिन िश�क िकताबखाना र अ�य स�बि�धत 
िनकायले सो िमितको अवकाशको बारमेा िनजलाई 
जानकारी नगराएकोले िनजले िनर�तर �पमा िमित 
२०७२।१।२७ स�म १ वष� ६ मिहना २५ िदन बढी 
िश�क सेवामा कामकाज गरी सोबापत सेवा सिुवधा 
िलए खाएको दिेखयो । िनजलाई समयमा नै नेपाल 
सरकार तथा स�बि�धत िनकायले अवकाश निदनकुो 
अथ� िनजलाई काममा लगाइरहन ुभ�ने नै ह�न आउछँ । 
सो समयाविधमा िनजले काम गरकेो कुरामा पिन कुनै 
िववाद रहेको छैन । यसरी अवकाश प� पिन समयमा 
निदने र अवकाश नपाएकोले काम गद� आइरहेको 
�यि�लाई काम गरकेो अविधको सेवा सिुवधा पिन 
निदने भ�न ुकदािप �यायोिचत ह�न नस�ने । 

िवप�ी िश�क िकताबखानाले यी िनवेदक 
�ीराम ि�वेदीले अवकाश पाउने उमेरभ�दा १ वष� ६ 
मिहना २५ िदन बढी काम गरी सोबापत िलएको सेवा 
सिुवधा ज�मा �.४,९४,११५।- िनजले अवकाशपिछ 
पाउने सेवा सिुवधाको रकमबाट क�ा गरी िहसाब 
िमलान गन� गरी गरकेो िमित २०७३।५।६ को 
िनण�य �चिलत कानूनी �यव�था र यस अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतका आधारमा िमलेको देिखन 
आएन । उ� िनण�यबाट यी िनवेदकको �मको हक, 

शोषण िव��को हकलगायतका मौिलक हकह�मा 
समेत आघात प�ुन गएको पाइएकोले िनवेदन 
मागअनसुारको आदेश जारी गनु�पन� नै देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
िनवेदक �ीराम ि�वेदीको अवकाश िमित २०७०।७।२ 
रहेभएको देिखएकोमा िनजले २०७२।१।२७ स�म 
ज�मा एक वष� छ मिहना प�चीस िदन बढी काम गरी 
अवकाश िलएको देिखएकोले सो बढी काम गरेको 
अविध एक वष� छ मिहना प�चीस िदन काम गरबेापत 
िनजले िलएको सेवा सिुवधा िनजले अवकाशप�ात् 
पाउने सेवा सिुवधाको रकमबाट क�ा गन� गरी िश�क 
िकताबखानाबाट िमित २०७३।५।६ मा भएको िनण�य 
िमलेको नदेिखएकोले सो िनण�य र सोसगँ स�बि�धत 
स�पूण� काम कारबाहीह� उ��ेषणको आदशेले बदर 
गरी अब िनजको कानूनअनसुारको अवकाश पाउने 
िमितको आधारमा ह�ने स�पूण� सेवा सिुवधाबाट 
उपयु��ानसुार काम गरकेो बढी अविधको िलएको सेवा 
सिुवधाबापतको कुनै रकम क�ी नगरी पाउने स�पूण� 
सेवा सिुवधा िदन ुिदलाउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७४ साल चैत १८ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-WO-०३०९, उ��ेषण, िव�णु�साद 
अिधकारीसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

दिैनक �शासन स�चालन गन� तथा 
सरकारका नीित िनयमको काया��वयन गन�का लािग 
िनजामती सेवाको �यव�था ग�रएको ह��छ । देशको 
दिैनक �शासन स�चालन तथा नीित िनयमह�को 
काया��वयनको अि�तम िज�मेवारी काय�पािलकाको 
रह�छ । काय�पािलकाको काय�का�रणी िज�मेवारी पूरा 
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गराउन नीित र कानूनको काया��वयन गन� हातको �पमा 
कानूनअनसुार िनजामती सेवालगायतका सरकारी 
सेवाको �यव�था गरकेो ह��छ । �यसैले हरके दशेमा 
िनजामती सेवा रा��को काय�कारणी शि�अ�तग�त 
स�चािलत र �यवि�थत ह�ने सेवाका �पमा रहेको 
ह��छ । देशको आव�यकताअनसुार कुन ठाउमँा के 
क�ता काया�लयह� �थापना गन�, कुन काया�लयमा 
के कित क�तो यो�यता भएको जनशि�को �यव�था 
गन�, अथा�त् कुन �ेणी वा तहको कित दरब�दी िसज�ना 
गन�, समय�मसगैँ कुन �ेणी वा तहको के कित दरब�दी 
थ�ने कटौती गन� के कित कहा ँसमायोजन गन� भ�ने 
िनजामती �शासनको स�ब�धमा िनण�य गन� अिधकार 
कानूनले सरकारको काय�का�रणी अङ्गलाई �दान 
गरकेो ह��छ । सोको लािग कानूनले तोकेको �ि�या पूरा 
गरी कानूनले तोकेको िनकाय वा अिधकारीले कानूनले 
तोकेबमोिजमको अिधकारको �योग आव�यकता र 
औिच�यताका आधारमा गनु�पन� । 

लोक सेवा आयोगले �कािशत गरकेो सूचना 
र िव�ापनअनसुार यी िनवेदकको आव�यक �यूनतम् 
यो�यता पूरा भएको भए िनजह� पिन �ितयोिगतामा 
समावेश ह�न पाउने नै देिख�छ । यी िनवेदकले यसरी 
ग�रएको सूचना तथा िव�ापनलाई कुन कानूनी 
�यव�थाको के कसरी �ितकूल भयो र सोबाट आ�नो 
�ितयोिगतामा भाग िलन पाउने ज�ता के क�तो 
हकािधकार के कसरी कुि�ठत ह�न प�ुयो भनी �प� 
दाबी िलन सकेको नपाइने ।

कानूनबमोिजम अिधकार�ा� नै नभएको 
िनकाय वा पदािधकारीले िनण�य गरमेा, अिधकार�ा� 
भएकोमा सो�ा� अिधकारभ�दा बढी अिधकार 
�योग गरमेा, �ा� अिधकारको द�ुपयोग गरमेा 
वा बदिनयतपूव�क अिधकारको �योग गरमेा मा� 
�य�तो िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गन� सिकने 
ह��छ । अिधकार स�प�न िनकायले �चिलत कानूनी 
�यव�थाअनसुार गरकेो कामिबना कुनै सवंैधािनक 

र कानूनी आधार दायर भएको �रटको आधारमा 
यस अदालतले �रट आदेश जारी गरी बदर गन� 
िम�दैन । �यसैले िनजामती कम�चारीको दरब�दी 
पनुरावलोकनको िनण�य गन� पाउने अिधकार स�प�न 
िनकाय नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्बाट �र� चार 
पदम�ये त�कालीन आव�यकतासमेतका आधारमा दईु 
पदलाई समायोजन गन� भनी िनण�य भएकोले बाकँ� रहन 
जाने दईु पदको पदपूित�का लािग मा� िश�ा म��ालयले 
सामा�य �शासन म��ालयमा माग आकृित फाराम भरी 
पठाएअनसुार सामा�य �शासन म��ालयले पदपूित�को 
लािग लोक सेवा आयोगमा पठाएको र लोक सेवा 
आयोगले सो मागअनसुार िव�ापन �कािशत गरेको 
िमलेको नै दिेखन आयो । यसमा अिधकारिवहीन 
िनकायले िनण�य गरकेो, �ा� अिधकारभ�दा बढी 
अिधकारको �योग गरकेो, अिधकारको द�ुपयोग गरेको 
वा अिधकारको बदिनयतपूव�क �योग गरकेो देिखन 
आएन । �यसैले िनवेदन मागअनसुार िवप�ीह�को कुनै 
काम कारबाही बदर गनु�पन� देिखन नआउने । 

अतः मािथ उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
िवप�ी मि��प�रषद ्को िमित २०७३।३।३१ को िनण�य, 
िश�ा म��ालयको च.नं. १८६  िमित २०७३।५।८ 
को प� एवम् माग फाराम तथा लोकसेवा आयोगको 
सूचना नं. २६३।०७३-७४, २६५।०७३-०७४ 
को �मश: सूचना नं. १९।०७३-७४ र िव�ापन नं. 
१७०१६।०७३-७४  कानूनअनसुार नै भए गरेको 
दिेखएको र यसबाट िनवेदकको कुनै संवैधािनक तथा 
कानूनी हकािधकारमा आधात पगेुको नदेिखएकोले 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� देिखन 
आएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।     
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
इित सवंत् २०७४ साल चैत १८ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-CR-१२९५, जबरज�ती करणी, 
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दुन�साद शमा�  िव. नेपाल सरकार 
म�जरुी अथा�त् सहमितको मह�व रहने 

जबरज�ती करणीको म�ुामा �ितरोधका िच�ह� 
देिखएका छन् वा छैनन् भ�ने कुरा धेर ैमह�वको िवषय 
होइन । म�ुय कुरा करणीको काय� भएको हो वा होइन 
र यिद हो भने िनजको म�जरुीिबना भएको हो वा होइन 
भ�ने नै ह�न जा�छ । �ितरोध भ�ने कुरा घटना ह�दँाको 
प�रि�थित, �ितवादीसगँको स�ब�ध, पीिडत �वयम् को 
मनोदशा, बानी, जाग�कता र �मता आिद अव�थामा 
पिन भर पन� ह��छ । �ितरोध नगद�मा करणीको 
लािग सहमित िदएको वा म�जरुी रहेभएको भ�न 
िम�दैन । �ितरोधका िच�ह�को अभाव मा� सहमित 
वा म�जरुीको �माण ब�न नस�ने । 

��ततु म�ुामा �ितवादी यी पीिडतक� सानाबा 
नाताका देिखई सधै ँसगँसगैँ गाउघँरमा ब�नपुन� अव�था 
रहेको दिेख�छ । साथै एका�त जङ्गलको ओडारमिुन 
घटना घटेको अव�था छ र जबरज�ती करणी 
गदा�का बखत पीिडत िच�याउन खो�दा �ितवादीले 
मखु थुिनिदएको कुरा पीिडतले अनसु�धानका 
�ममा र अदालतमा उ�लेख ग�रिदएको पाइ�छ । 
�यसैले �ितरोध गरकेो सकेंत नभेिटएकै आधारमा 
यी �ितवादीले करणी नै नगरकेो र करणी गर े पिन 
सहमितमा नै करणी गरकेो हो भनी भ�न िम�ने देिखन 
आएन । वत�मान स�दभ�मा यौन ि�याकलापह�म�ये 
कुनै ि�याकलापका लािग सहमित िदएकोमा सोभ�दा 
बाहेकका कुनै ि�याकलाप गरमेा वा करणीको 
लािग िनि�चत सत�सिहत सहमित िदएकोमा �य�ता 
शत�ह�को पालना नगरी करणी गरमेा सहमित िदएको 
नमािनने गरी र ह��न नभनेको कुरालाई ह��छ भनेर ब�ुन 
नपाइने भ�ने ज�ता मा�यता तथा अ�यासह� िवकास 
भएको देिखन आउछँ । यस प�र�े�यमा �ितकारका 
सकेंत नदेिखएकोले जबरज�ती करणी नै नभएको भनी 
भ�न निम�ने ।

वारदातपिछ पीिडत केही िदनस�म पीडाले 

सतेुको देिखएको छ । िनजलाई कसैलाई नभ�न ुभनेमा 
दवुैलाई जेल हा�छन् भनी यी पनुरावेदकले आफूलाई 
भनेकोले आफूले कसैलाई नभनेको भनी िनज 
प�रवित�त नाम सयप�ी ३ ले बकप�मा लेखाइिदएको 
पाइ�छ । िनजको सो भनाइ अस�य पिन मा�न 
सिकँदैन । हा�ो ज�तो समाजमा य�तो कुरा खलेुर 
गन� स�ने गरी मिहलाह�मा जागतृी आएको दिेखदैँन 
साथै घर समाजले समेत य�तो कुरालाई सहज�पमा 
िलई पीिडत�ित सहानभूित देखाउने वातावरण रहेको 
पाइदैँन । घरमा भनेमा घरमा सबैले �रसाउने, गाउ ँ
समाजमा आ�नै बदनाम ह�ने र आफूलाई कानूनी 
कारबाहीसमेत ह�नस�ने ज�ता डर र शंकोचका कारण 
पिन िनजले समयमै वारदातको बारमेा नबताएको 
ह�नस�ने नै देिखन आउछँ । केही िदनपिछ िनजको 
आमाले केरकार गदा� आमालाई भनेको र आमाले थाहा 
पाएपिछ लोक ल�जा र भिव�यमा कलंिकत ह�नपुछ�  
भ�ने कारणले पिन उजरुी नगरी गाउघँरमा नै िमलाउने 
�यास गरकेो दिेखन आउछँ । जाहेरवालाक� बिहनीको 
छोराले य�तो कुरा लकुाउन ुह��न भनेपिछ मा� जाहेरी 
परकेो देिखएको छ । �यसैले जाहेरी केही िढला पनु�  
अ�वाभािवक देिखदँनै । जाहेरी िढला पर ेपिन मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणी महलको ११ नं. अनसुारको 
६ मिहनाको हद�यादिभ� नै परकेो पाइ�छ । �यसैले 
जाहेरी िढला परकेो कारणले मा� यी पनुरावेदक 
/ �ितवादीलाई िनद�ष रहेको मा�न िम�ने देिखन 
नआउने । 

मिहलाको यौिनक पिव�ता (vaginal 
purity) लाई संवेदनशील �पमा िलइने हा�ो 
समाजमा जबरज�ती करणीको म�ुामा त झन् पीिडत 
आफँै दागी ब�नपुन� मनोवै�ािनक दबाबमा रहने 
ह��छन् । साथै चेतनाको �तर कम भएको र �याियक 
उपचारको �ि�याका बारमेा अनिभ�ताको 
िव�मानता �या�त रहेको समाजमा सबैजसो घटनाको 
जाहेरी त�ु�त र त�काल भइहा�ने अपे�ा गन� पिन 
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सिकँदैन । ��ततु म�ुामा �ितवादीउपर झठुो आरोप 
लगाउन ु पन� कुनै कारण र अव�था रहेको पिन 
पाइदँैन । मिहलाको अि�मतासगँ जोिडएको जबरज�ती 
करणीज�तो िवषयमा सामा�यतया पीिडत �वयम् ले र 
उसको प�रवारले िबनाकारण र सानोितनो �रसइवीका 
कारण मा� हा�ोज�तो समाजमा उजरुी गरकेो होला 
भनी अ�यथा �मािणत नभएस�म भ�न सिकँदैन । 
यस कारणले पिन ��ततु म�ुामा पीिडतको भनाइ 
बेहोरालाई अिव�वास गन� सिकने अव�था दिेखदँैन । 
पनुरावेदकउपर झ�ुा पोल गनु�पन�स�मको कुनै कारण 
रहेको �मािणत ह�न आएको पिन देिखन नआउने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, कारण 
र �माणह�बाट यी पनुरावेदक / �ितवादी दनु 
भ�ने दनु�साद शमा�लाई जबरज�ती करणीको 
उ�ोगको कसरुमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ५ नं. अनसुार २ वष� ६ मिहना कैद ह�ने 
ठह�याई स�ु �याङ्जा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२।०२।२४ मा भएको फैसला उ�टी गरी िनज 
�ितवादीले जबरज�ती करणीको कसरु गरकेोले 
िनजलाई ऐ. महलको ३(५) नं. बमोिजम ५ वष� कैद, 
ऐ. महलको २ नं. बमोिजम र हाडनाता करणी गन�को 
महलको २(३) नं. बमोिजम १ वष� थप कैद ह�ने साथै 
जबरज�ती करणीको महलको १० नं. बमोिजम पीिडत 
नाम प�रवित�त सयप�ी-३ ले �ितवादीबाट �.१ 
लाख �ितपूित�समेत भराई पाउने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट िमित २०७३।८।२० गते भएको 
फैसला िमलेको नै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजालास अिधकृतः यदरुाज शमा�
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल चैत २० गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०७३-CR-१३०९, जबरज�ती करणी, 
िव�णु�साद भ� िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक / �ितवादीले ज�गाको कारणले 
परुानो �रसइबी रहेको ह�दँा िनज ‘िब’ कुमारीको कमजोर 
िदमागको फाइदा उठाई जाहेरी िदई ��ततु म�ुा दायर 
भएको भ�ने उ�लेख गर े पिन िनजको सो �रसइबी 
रहेको भ�ने भनाइ पिु� ह�ने कुनै आधार िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिखन आउदैँन । के कुन ज�गा स�ब�धमा 
के क�तो िववाद िथयो भ�ने कुरा पिन िनजले ��ट 
खलुाउन सकेको छैन । यी पीिडत १५ वष�को 
नाबािलका रहेको �यसमा पिन स�ुत मनि�थित अथा�त् 
कमजोर िदमागको रहेको भ�ने �वयम् �ितवादीको 
बयान र अ�य बिुझएका �यि�को भनाइबाट समेत 
दिेखन आउछँ । �य�तो नाबालक अव�थामा रहेक� यी 
पीिडतले परुानो �रसइबीका कारण आ�नो इ�जतमा 
नै आघात प�ुने तथा समाजको डर, �ास र लाजसमेत 
ह�ने गरी नभए नगरकेो झ�ुा कुरा त�काल घरमा आई 
भनेको वा जाहेरीमा लेखाएको होला भनी िव�वास 
गन� सिकँदैन । �य�तै जाहेरी दरखा�त ‘िब’ कुमारीको 
आ�नै सहोदर दाइको रोहबरमा पेस ह�न आएको 
अव�था छ । िनजको दाइ र आमाले पिन आ�नो 
बिहनी तथा छोरीको र आ�नै प�रवारको इ�जतमा नै 
ध�का प�ुने कुरा केबल परुानो �रसइबीका कारण मा� 
लेखाए होलान् भनी भ�न सिकँदैन । यसबाट परुानो 
�रसइबीको कारण मा� जबरज�ती करणीमा जाहेरी 
िदएको हो भनी यी पनुरावेदक �ितवादीले िलएको 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

जबरज�ती करणी�ितको हा�ो समाजमा 
रहेभएको शकंोचको भावना, कसरुमा जाहेरी िदनपुछ�  
भ�ने स�ब�धमा ह�ने अनिभ�ता, डर, �ास र सामािजक 
लोकल�जाज�ता कारणले जाहेरी िदन केही िढलाई 
ह�न स�ने नै ह��छ । साथै यसमा जाहेरवालाको छोरा 
धनगढीमा ब�दै आएको पाइ�छ । जाहेरवालाले 
धनगढीमा ब�ने आ�नो छोरालाई वारदातका बारमेा 
खबर गरकेो र िनज धनगढीबाट घर आइप�ुदा केही 
समय ला�ने नै ह�न आउछँ । �य�तै गाउमँा रहेको घरबाट 
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सदरमकुामस�म जाहेरी िदन आउन पिन समय ला�ने 
नै ह��छ । यो समयलाई समेत िवचार गदा� जाहेरी िदन 
केही समय ला�नलुाई अ�वाभािवक मा�न सिकँदनै । 
�यसैले त�काल जाहेरी निदई ६ िदनपिछ मा� जाहेरी 
िदएको भ�ने आधारमा �ितवादीलाई कसरुदार होइन 
भ�न निम�ने । 

पीिडत ‘िब’ कुमारीले अदालतमा करणी 
गरकेो भ�न नसके पिन िनजले अदालतमा आफूलाई 
प�टाई आफूमािथ चढी दधु समाती मलेको 
भ�ने कुरालाई अदालतमा समेत लेखाइिदएको 
पाइ�छ । िनजको आफूलाई पनुरावेदक / �ितवादीले 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने जाहेरी बेहोरा र सोही 
बेहोरासगँ िम�ने िभड्ने गरी अनसु�धानमा ग�रिदएको 
कागजको बेहोरा अ�य �माणबाट समेत समिथ�त 
भइरहेको अव�थामा िनजको सो बेहोरालाई अ�यथा 
मा�न सिकँदैन । िनज ‘िब’ कुमारी १५ वष�को मा�ै 
बािलका रहेकोले िविधशा�ीय �िटकोणले समेत 
िनज कुरा सोचेर बो�न स�ने अव�थाको ह�ने देिखदैँन 
र �वभावैले िदमागको च�चलताका कारण �य�तो 
बालबािलकामा केही समयको अ�तरालमा केही कुरा 
भ�दा पिहला भनेको भ�दा केही फरक पन� नै देिखन 
आउछँ । �यसमा पिन मानिसक अव�था कमजोर 
(स�ुत मनि�थित) रहेको भिनएक� यी पीिडतको सोही 
कारणबाट पिन केही फरक परकेो ह�नस�ने देिखन 
आउछँ । अदालत र अनसु�धानको भनाइमा �यित ठूलो 
ताि�वक फरक पिन देिखदँैन । �यसैले यही आधारमा 
मा� करणी भएको होइन रहेछ भ�न नसिकने ।

िकटानी जाहेरी दरखा�त, करणी ग�रएको 
भिनएको �थानमा ससाना घासँका ब�ुाह� भािँचएका 
र माटो खोि�एको भ�ने घटना�थल मचु�ुका, िनज 
‘िब’ कुमारीलाई योजनाब� त�रकाले करणी गरकेो 
नभई एका�त जङ्गलमा ए�लै दे�दा करणी गन� इ�छा 
जागी उ� काय� मबाट भएको हो भ�ने पनुरावेदक / 
�ितवादीको अनसु�धानको सािबती बयान, पीिडतको 

शारी�रक परी�णको �ितवेदन, पीिडत ‘िब’ कुमारीले 
अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो कागज साथै करणी 
भएको बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी मौकामा बिुझएका 
�यि�ह�ले मौकामा र अदालतसमेतमा लेखाइिदएको 
ज�ता िमिसल संल�न कागज �माणबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादी िव�ण�ुसाद भ�ले हाडनातािभ� पन� िनज 
पीिडत ‘िब’ कुमारीलाई जबरज�ती करणी गरेको 
दिेखन आएकोले उ�च अदालतबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न नसिकने । 

अत: उपयु�� िववेिचत आधार, �माण तथा 
कारणबाट स�ु बैतडी िज�ला अदालतबाट पनुरावेदक 
�ितवादीलाई कसरुदार ठह�याई सजाय गन� गरी 
िमित २०७१।११।२० मा भएको फैसला सजायको 
हकमा िमलेकै देिखएकोले सो हदस�म सदर ह�ने र 
पनुरावेदक �ितवादीको आिथ�क हैिसयतसमेतलाई 
हेरी िवचार गदा� जबरज�ती करणीको १० नं. बमोिजम 
पीिडतलाई �ितपूित�बापत यी पनुरावेदक �ितवादीले 
�.१०,०००।- (अ��पी दश हजार मा�) िदनपुन� 
ठह�याई उ�च अदालत, िदपायल, महे��नगर 
इजलासबाट िमित २०७३।८।२७ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७४ साल चैत २० गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-०४६२, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक, नेपाल सरकार िव. मोह�मद आदम 
राइन कवारी 

�ितवादी आदम राइन कवारीसमेतले 
आफूलाई मोटरसाइलमा राखी अपहरण गरकेो र 
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�.३५,०००।- िफरौती िलई अपहरणम�ु गरकेा ह�न् 
भनी मौकामा पीिडतले बकप� गरकेो पाइ�छ । िनज 
पीिडतले सोही बेहोरालाई कायम राखी अदालतसम� 
समेत बकप� गरकेो पाइने । 

जाहेरवाली मिदना खातनुले आ�नो छोरी 
नइमा खातनुलाई �ितवादी आदम राइन कवारीले 
अपहरण गरी शरीरब�धक बनाई �.१,००,०००।- 
िफरौती मागेकोमा आफूले �.३५,०००।- िफरौती िदई 
छोरीलाई अपहरणम�ु गराएको हो भनी अदालतसम� 
बकप� गरकेो पाइ�छ । व�तिु�थित मचु�ुकामा कागज 
गन� मािनस लोटन दासले �ितवादी आदम राइनले 
मोटरसाइकलमा राखी पीिडतलाई अपहरण गरकेो 
आफूले दखेेको र िफरौती रकम िददँा आफूसमेत 
गई �.३५,०००।- िफरौती िदएको भनी अदालतमा 
बकप� गरकेो पाइने । 

स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट �ितवादी 
आदम राइन कवारी भ�ने मोह�मद आदम राइन 
कवारीलाई मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलको ३, ७ र १२ नं. अनसुार १० वष� कैद र 
ज�रवाना �.३५,०००।- ह�ने, �ितवादीले पीिडतलाई 
�ितपूित� �व�प �.१०,०००।- िदनपुन� र िफरौती 
रकम �.३५,०००।- समेत जाहेरवालीलाई िफता� 
िदनपुन� ठहर भई फैसला भएको देिख�छ । स�ु धनषुा 
िज�ला अदालतको सो फैसलामा कैद र ज�रवानाको 
हकमा मा� केही उ�टी भई पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट फैसला भएको पाइ�छ । स�ु अदालतबाट 
सोही महलको १२ नं. बमोिजम �ितवादीबाट िफरौती 
रकम �.३५,०००।- जाहेरवालीलाई िफता� ह�ने र 
पीिडतलाई �.१०,०००।- �ितपूित�  िदनपुन� ठहर 
भई स�ु अदालतको फैसलाअनसुारको िफरौती 
रकम र �ितपूित� यथावत् कायम रहेको देिख�छ । 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट कसरुको मा�ालाई 
िवचार गरी स�ु धनषुा िज�ला अदालतको फैसलामा 
कैद र ज�रवानाको हदस�म मा� केही उ�टी भई 

�ितवादी आदम राइन कवारी भ�ने मोह�मद आदम 
राइन कवारीलाई मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ७ वष� कैद 
र �.५०,०००।- ज�रवाना ह�ने साथै सोही महलको 
७ नं. बमोिजम २ वष� कैद थप ह�ने ठहर भई भएको 
फैसला अ�यथा भ�न िमलेन । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर तथा िव�ान् उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलामा कैद र ज�रवानाको हकमा मा� केही उ�टी 
भई �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम ७ वष� कैद 
र �.५०,०००।- ज�रवाना ह�ने साथै ऐ.महलको ७ 
नं. बमोिजम २ वष� कैद थप ह�ने ठहर भई पीिडतले 
भरी पाउने �ितपूित� �.१०,०००।- र िफरौती रकम 
�.३५,०००।- को हकमा स�ु फैसला यथावत् नै 
रहेकोले पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित 
२०६८।१२।१ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कािलबहादरु सा�य ुिल�बू
इित सवंत् २०७५ साल भदौ १७ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१६८३, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, शंकरकुमार ख�ी िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी शकंरकुमार ख�ीले 
जाहेरवालाह�बाट मैले पैसा बझेुको छैन 
जाहेरवालाह�ले िलखतमा पैसा बझुाएको भिनएको 
िमित २०६८।४।१२ र ऐ.२३ मा म दबुईमा छु । तसथ� 
मलाई पैसा बझुाउने अव�था नै छैन भनी बयान गरेको 
दिेखए तापिन �ितवादी दबुईमा रहकै अव�थामा 
जाहेरवालाह�को रकम कुमार नेपालीले िनजको 
नाउमँा पठाइिदएको र सो रकम िनजले बिुझिलई 
नेपाल फिक� आएपिछ मा� िमित २०६८।४।१२ मा 
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�.३,००,०००।- र ऐ.२३ मा �.४,००,०००।- समेत 
कुल ७,००,०००।- (सात लाख �पैया)ँ पैसा बझेुको 
बेहोरा साचँो हो र आज २०६८।७।२६ का िमितले 
तपाइहँ�लाई १ मिहनािभ� अफगािन�तानमा पठाई 
काममा लगाउने छु भ�ने वैदेिशक रोजगारको कागज 
ग�रिदएको देिख�छ । जाहेरी परपेिछ आ�नो बयानमा 
जाहेरवालाह�लाई िलखतमा उि�लिखत रकमम�ये 
समय पाएमा �. ४,००,०००।- (चार लाख) २ 
मिहनािभ�मा िफता� गन� तयार छु भनी बयान गरबेाट 
यी �ितवादीको जाहेरवालाह�सगँ �यवहार भएको 
देिखयो । िनजले उ� कागज जबरज�ती गराएको भनी 
िजिकर िलएको भएपिन सो िलखत कागजउपर कुनै 
िनकायमा उजरुसमेत गरकेो देिखदैँन । सोबाट उ� 
कागज पनुरावेदकले िजिकर िलएज�तो डरधाकको 
कारणले मा� तयार भएको हो भनी मा�न निम�ने ।

�ितवादी इजाजत�ा� वैदेिशक रोजगार 
�यवसायी नभएको भ�ने कुरा िनज �वयम् को बयानबाट 
देिख�छ । तथािप यी �ितवादीले जाहेरवालाह�लाई 
िबना इजाजत वैदेिशक रोजगारमा अफगािन�तान 
पठाइिद�छु भनी झठुो आ�ासन िदई �लोभनमा पारी 
वैदेिशक रोजगारको कागज गरी वैदेिशक रोजगारमा 
नपठाई रकमसमेत िफता� गरकेो नदेिखएको त�य 
�थािपत ह�न आउने । 

पीिडतह�को िकटानी जाहेरी, मौकामा 
�ितवादीले ग�रिदएको िलखत �माण तथा 
जाहेरवालाह�को बकप�समेतका उि�लिखत िववेिचत 
त�य �माण तथा कानूनसमेतको आधारमा �ितवादी 
शकंरकुमार ख�ीले वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा १० र ४३ िवपरीतको कसरु गरकेो पिु� ह�न 
आएको देिखने । 

अतः �ितवादी शकंरकुमार ख�ीले आरोिपत 
कसरु गरकेो देिखएकोले �ितवादीलाई वैदेिशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम १।६।० 
(एक वष� छ मिहना) कैद र �.१,५०,०००- (एक 

लाख पचास हजार) �पैया ँ ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम जाहेरवालाह� िदपक 
प�रयार र िभमबहादरु नेपालीले हजा�नासमेतको िबगो 
�.१०,५०,०००।- (दश लाख पचास हजार �पैया)ँ 
�ितवादी शंकरकुमार ख�ीबाट भरी पाउने ठह�याई 
वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण काठमाड�ले िमित 
२०७०।८।२४ मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी 
क��यटुर: िव�णदुवेी �े�ठ 
इित सवंत् २०७५ साल जेठ १४ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-१४२९, लाग ु
औषध खैरो हेरोइन, राकेश नायक िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादी राकेश नायकको 
साथबाट लाग ु औषध बरामद भएको बरामदी 
मचु�ुकाबाट देिखदँनै । सह�ितवादी िवशाल �े�को 
अ�डरवेयरिभ� लकुाई �याएको अव�थामा ३५ 
�ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन बरामद भएको बरामदी 
मचु�ुकासमेतबाट देिख�छ । एक �ितवादीबाट 
बरामद भएको लाग ुऔषधमा सह�ितवादीलाई समेत 
कसरुदार ठहर गन� सो लाग ुऔषधको कसरुमा िनजको 
समेत संल�नता रहेको देिखन ुपद�छ । सह�ितवादीको 
साथमा अवैध लाग ु औषध रहेको थाहा जानकारी 
ह�दँाह�दैँ सगँसाथ लागी िहडेँको भ�ने नदेिखएको 
अव�थामा कसरुदार ठहर गनु�  �यायको रोहमा उिचत 
ह�दँैन । �ितवादी िवशाल �े�ले जनु तौरत�रकाबाट 
अ�डरवेयरिभ� लकुाई िछपाई लाग ु औषध �याएको 
भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट दिेख�छ सो लाग ुऔषधको 
बारमेा पनुरावेदक �ितवादी राकेश नायकले थाहा 
जानकारी पाउन स�ने ि�थित अव�था देिखन  
नआउने । 

अिधकार�ा� अिधकारीसम� पनुरावेदक 
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�ितवादीले सािबती बयान गरकेो भए तापिन अदालतमा 
बयान गदा� उ� बरामिदत लाग ुऔषधको बारमेा पूण� 
अनिभ�ता �कट गरी इ�कारी बयान िदएका छन् । 
सह�ितवादी िवशाल �े�ले मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानमा स�म पनुरावेदक राकेश 
नायकलाई समेत पोल गरकेो भए तापिन अदालतमा 
गरकेो बयानमा आ�नो साथबाट सो लाग ुऔषध खैरो 
हेरोइन बरामद भएकोमा सािबत भए पिन आफूबाट 
बरामद भएको लाग ुऔषधमा यी पनुरावेदक �ितवादी 
राकेश नायकको समेत संल�नता रहेको भनी पोल 
गरी बयान गरकेो देिखदँनै । �ितवादीह�को मौकाको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानबाहेक यी 
�ितवादी राकेश नायकसमेत सो लाग ु औषधको 
कसरुमा संल�न रहेको भनी पिु� ह�ने कुनै पिन �माण 
अिभयोजन प�ले पेस गन� सकेको देिखदैँन । केवल 
�ितवादीह� दवैुजनाको बसोबास एकै �थानमा रहेको 
र एकैसाथ प�ाउ परकेो भ�ने मा� आधारमा यी 
पनुरावेदक �ितवादीको समेत कसरुमा सलं�नता पिु� 
भएको मा�न निम�ने । 

अत: पनुरावेदक �ितवादी राकेश नायकको 
साथबाट लाग ु औषध बरामद नभएको, सह�ितवादी 
िवशाल �े�को साथबाट बरामद भएको लाग ुऔषधमा 
पनुरावेदक �ितवादीको संल�नता रहेको �माणबाट 
पिु� ह�न आएको नदेिखदँा स�ु पसा� िज�ला अदालतले 
�ितवादी राकेश नायकलाई सफाइ िदने गरी गरकेो 
फैसला केही उ�टी गरी लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम १० वष� 
कैद र �.७५०००।- ज�रवाना गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७१।७।१८ मा 
भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई 
िनज पनुरावेदक �ितवादी राकेश नायकले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद भ�राई
इित संवत् २०७४ साल असोज २५ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद �े� र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७०-CR-१२४२, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक, बनारसी महतो केवटसमेत िव. 
नेपाल सरकार

िमिसल संल�न �माण कागजातह�बाट 
�ितवादीम�येका बनारसी महतोको घरमा अपहरण गन� 
योजना बनाइएको र अपहरण गरपेिछ िनज पीिडतलाई 
सोही घरमा रािखएको अव�था दिेख�छ । उ� वारदातमा 
अका� �ितवादी छोटेलाल भगत मालीको िज�मेवारी 
भनेको पीिडतलाई भारतबाट नेपालस�म �याउने 
र अपह�रतको प�रवारसगँ स�पक� मा रहने �यि�को 
�पमा देिख�छ । अपह�रत �यि�लाई बनारसी महतोको 
घरमा प�ुयाएपिछ िनजको रखवारी गरी भा�न उ�कन 
निदने �यि�को भूिमका �ितवादी जग िमयाकँो रहेको 
दिेख�छ । यसरी �ितवादीह�उपर िकटानी जाहेरी 
रहेको, २ जना �ितवादीह�लाई वारदात�थलबाट 
नै प�ाउ ग�रएको र अका� �ितवादी जसको घरमा 
अपहरण पीिडतलाई रािखएको िथयो, िनज त�काल 
घरमा नरहेको कारण प�ाउ पन� नसकेको, बरामदी 
घटना�थल मचु�ुका तयार पान� एवम् �ितवेदकले 
अदालतसम� आई अिभयोग दाबीलाई समथ�न ह�ने 
गरी बकप� ग�रिदएको, अनसु�धान अिधकारीसम� 
�ितवादीह� सािबती रही बयान गरकेो ि�थितमा 
अपहरण गन� भनी आरोिपत ग�रएका �ितवादीह� 
अ�य िमिसल संल�न �माणह�बाट कसरुदार होइनन् 
भनी भ�न िम�ने अव�था देिखने । 

अतः �ितवादीह� जग िमया,ँ छोटेलाल भगत, 
बनारसी महतो केवटसमेतले जाहेरवाला पीिडत �काश 
कुमारलाई नेपालको बारा िज�लाको ि�टल फै��ीमा 
काम गन�को लािग भनी िमित २०६४।४।२७ मा 
भारतबाट नेपाल सरहदिभ� �याई िमित २०६७।५।४ 
स�म �ितवादी बनारसी महतो केवटको घरमा ब�धक 
बनाएको पिु� ह�न आएको देिखदँा िनज �ितवादीह�ले 
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मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको १ र २ नं. अनसुारको कसरु अपराध गरकेो 
र उ� कसरु दईुजनाभ�दा बढी �ितवादीह� िमली 
सगंिठत�पमा गरकेो देिखन आएकोले सोही महलको 
७ नं. बमोिजमको थप सजाय ह�नेसमेत देिखने । 

�ितवादी छोटेलाल भगत माली र जग 
िमयालँाई मौकामा प�ाउ गरी घटना�थल तथा 
बरामदी मचु�ुकासमेत तयार गन� �ितवेदक �हरी 
िनरी�क स�तलुाल जैसवारले मौकाको बरामदी 
मचु�ुका एवम् �ितवेदनलाई पिु� गद� बकप� गरी 
िदएको देिख�छ । पीिडत �काशकुमार, मौकामा कागज 
गन� रमनिजत कुमार वैठा तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका 
�यि�ह�ले यी �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेो 
हो भनी मौकामा लेखाई िदएको र पीिडतलाई ब�धक 
बनाइराखेको वारदात �थलबाट नै �ितवादीह� प�ाउ 
परकेो अव�थाले ियनै �ितवादीह�ले पीिडत �काश 
कुमारलाई अपहरण गरी ब�धक बनाएको वारदात पिु� 
भइरहेकै छ । जाहेरवाला, मौकामा कागज गन� रमनिजत 
कुमार बैठा एवम् व�तिु�थित मचु�ुकाका अिधकांश 
�यि� भारतीय नाग�रक भएकाले िनजह� नेपालको 
अदालतमा आई बकप� गन�को लािग सहज र सरल 
�ि�या रहेको पाइदैँन । यस अव�थामा जाहेरवाला 
एवम् वादी प�का सा�ीह� अदालतमा बकप� गन� 
आएनन् भ�ने कुराले मा� अपहरणज�तो ग�भीर र 
िवशेष �कृितको म�ुामा सफाइ पाउने एक मा� आधार 
ब�न नस�ने । 

�ितवादीह�को अनसु�धान 
अिधकारीसम�को सािबती बयानलाई अ�य �वत�� 
�माण कागजातह�बाट शङ्ृखलाब� �पमा पिु� र 
समथ�न भइरहेकोले िमिसल सलं�न सम� �माणह�को 
िववेचना र मू�याङ्कन गरी �याय िन�पण गनु�  
वा�छनीय ह��छ । यसैअन�ुप हा�ो �याियक अ�यास 
एवम् प�ित र प�रपाटीसमेत रहेको अव�था छ । 
मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट यी �ितवादीह� 

मािथको अिभयोग दाबी अ�य �माणह�बाट �थािपत 
भइरहेको ि�थितमा मौकामा �य� कुराह� पिु� गन� 
अदालतसम� उपि�थत नभएकोले आफूह�ले सफाइ 
पाउन ुपन� भ�ने पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

छुटकारा रकम (िफरौती) स�ब�धमा हेदा� , सो 
रकम नेपालिभ� नभई भारतमा िलन ुिदन ुगरकेो भ�ने 
मौकाको जाहेरी र �ितवादीह�को बयानमा उ�लेख 
छ । तर सो त�य पिु� ह�ने भरपद� �माण भने पेस भएको 
िमिसलबाट देिखदँनै । यिद वादी दाबीको उ� रकम 
लेनदेन भएको भए अनसु�धानको �ममा सो रकम 
स�ब�धमा आव�यक अ�य �माण संकिलत ह�न स�ने 
अव�था रह��यो । साथै िफरौती भनी दाबी ग�रएको 
रकम बरामद भएको भ�ने किहकँतैबाट देिखदँनै । य�तो 
अव�थामा छुटकारा रकम (िफरौती) समेत िलने िदने 
काय� भएको िथयो भ�ने जाहेरी दरखा�त तथा मौकाको 
कागजमा उ�लेख भएको कारणले मा� सो त�य पिु� 
ह�ने अ�य �माणको अभावमा िफरौती रकमतफ� को 
वादी दाबी �मािणत ह�नस�ने अव�था नरहने ।

�ितवादीह�म�ये बनारसी महतो केवटको 
घरमा अपह�रत �काशकुमारसिहत �ितवादीह� 
जग िमया ँ र छोटेलाल भगत माली फेला परकेो भ�ने 
खानतलासी बरामदी मचु�ुका, िनज �ितवादीह� 
िव��को िकटानी जाहेरी, पीिडतका िभनाज ु
रमनिजतकुमार बैठाको मौकाको कागज, व�तिु�थित 
मचु�ुका, �ितवेदक �हरी िनरी�क स�तलुाल 
जैसवारको �हरी �ितवेदन एवम् अदालतसम�को 
बकप�, �ितवादीह�को मौकाको सािबती बयान तथा 
�ितवादीह�को अदालतसम� इ�कारी बयानसमेत 
�माणह�बाट �ितवादीह� बनारसी महतो केवट, जग 
िमया ँर छोटेलाल भगत मालीले अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको १, २ र ७ नं. अनसुारको कसरु अपराध गरेको 
दिेखदँा िनज �ितवादीह�लाई सोही ऐन, महलको 
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३ र ७ नं. बमोिजम कैद सजायको हकमा जनही ९ 
वष� सजाय गन� गरकेो स�ु पसा� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
फैसला िमलेकै देिखदँा अ�यथा ग�ररहन ुपन� नदेिखने । 

�ितवादीह�ले जाहेरवालाबाट 
भा.�.२,३२,०००।- छुटकारा रकम (िफरौती) बापत 
िलए खाएको भ�ने अिभयोग दाबी पिु� ह�न नसकेकोले 
स�ु पसा� िज�ला अदालत एवम् पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाले उ� रकमको ह�ने नेपाली �.३,७१,२००।- 
जाहेरवालालाई भराई सोही रकम बराबर ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहर गरी भएको फैसला सो हदस�म िमलेको देिखन 
आएन । अब, ज�रवाना तथा �ितपूित� स�ब�धमा यी 
पनुरावेदन �ितवादीह�लाई जनही �.५०,०००।- 
ज�रवाना गरी जाहेरवालाले ७ िदनस�म भो�न ुपरकेो 
शारी�रक, मानिसक पीडा एवम् तनावसमेतलाई 
िवचार गदा� पीिडत जाहेरवालालाई �ितवादीह�बाट 
दामासाहीले ऐ. को १२ नं. बमोिजम �.१,००,०००।- 
(एक लाख) �ितपूित�  भराइिदन ुमनािसब देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादीह� जग िमया,ँ छोटेलाल भगत, बनारसी 
महतो केवटसमेतलाई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले 
िनज �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, अपहरण तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ र ७ नं. बमोिजम 
जनही ९ वष� कैद र िबगो �.३,७१,२००।- बराबर 
रकम दामासाहीले ज�रवाना भई सोही रकम बराबर 
�ितवादीह�बाट पीिडतले �ितपूित�समेत भराइ पाउने 
गरी भएको फैसला केही उ�टी भई �ितवादीह� जग 
िमया,ँ छोटेलाल भगत, बनारसी महतो केवटलाई ऐ.को 
३ र ७ नं. बमोिजम जनही ९ वष� कैद र �.५०,०००।- 
ज�रवाना भई ऐ.को १२ नं. बमोिजम जाहेरवालाले 
�ितवादीह�बाट दामासाहीले �.१,००,०००।- (एक 
लाख) �ितपूित�समेत भराई पाउने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का
इित सवंत् २०७५ साल साउन २८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-CI-१३९७, िखचोला 
मेटाई पाऊँ, भ�राज किण�कारसमेत िव. कदम �धान 

अड्डा अदालतबाट भएको फैसला 
अि�तम भएको अव�थामा �यसको काया��वयन 
स�बि�धत प�ले आफँैले �व�फूत� �पमा गन� स�ने 
र सो नगरमेा कानूनको �ि�या अपनाई स�बि�धत 
अड्डा अदालतका िनकायको मा�यमबाट �यसको 
काया��वयन गनु�  गराउन ु पद�छ । य�तो कानूनको 
�ि�या (Due Process of Law) अपनाई ग�रन ुपन� 
काय�लाई �यि�ह�ले समूह बनाई आ�नै बल �योग 
गरी काया��वयन गन� छुट �चिलत कानूनले कसैलाई 
िददँनै । य�तो छुट िदएमा समाजमा िविधको शासन 
नभई िभडको शासनले ��य पाउन जा�छ, जो कानूनी 
रा�यको मा�य िस�ा�तसगँ मेल नखाने । 

कानूनबमोिजम ज�गा �ाि�तस�ब�धी �ि�या 
अपनाई वा �वे�छाले ज�गा िदएको अव�थामा बाहेक 
कसैको जोर जबरज�तीमा बाटोको लािग ज�गा छाड्न 
पन� बा�यता रहदँनै । य�तो िभडकै कारण बाटोको 
नाममा ज�गा छाड्नपुन� बा�यता ह�न गएमा कानूनको 
शासनको उपहास ह�न जाने । 

वादीले िखचोला मेटाई पाउ ँ भनी िलएको 
दाबीको ज�गा �ितवादीह�ले �यि�गत �पमा 
अित�मण गरी �योग गरकेो देिखन आउदँनै । सो 
िखचोला गरकेो भनी दाबी िलएको ज�गा बाटोको लािग 
छु�याई साव�जिनक �पमा �योग भएको भ�ने देिखए 
पिन पखा�ल भ�काइएबाट वादीको स�पि� नो�सान 
भएको पिन देिख�छ । तर नगरपािलकाको िनण�यले 
पखा�ल भ�काउने ठहर भएकोमा िनण�य तहतह फैसला 
भई अि�तम भई बसेको अव�थासमेत रहेको छ । यी 
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�ितवादीह�ले वादीको ज�गा िखचोला गरकेो त�य 
�मािणत नभई वादी दाबी नपगेुको र ियनै �ितवादी 
पनुरावेदकह�ले नै सो ज�गाको क�पाउ�डवाल 
भ�काएको भनी �मािणत ह�न नसकेको अव�थामा 
सोबापतमा �ितवादीह�बाट वादीलाई �. २ लाख 
�ितपूित� भराउने गरी फैसला गदा� �ितपूित� िदनपुन� 
कानूनी र �याियक आधारसमेत पनुरावेदन अदालतको 
फैसलामा खलेुको देिखदँनै । यस अव�थामा �ितपूित� 
भराउने ठहर गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालतको 
फैसला मनािसब देिखन नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित २०६२।३।१६ 
को फैसला केही उ�टी गरी वादीले �ितवादीबाट 
�ितपूित�बापत �.२ लाख भराई िदने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।६।१७ 
को फैसला सो हदस�म िमलेको नदिेखदँा उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
इित संवत् २०७५ साल भदौ १३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-CI-०७६५, घरको 
िदवाल छाना उठाई ज�गा िखचोला चलन, सोनेलाल 
राय िव. �मोद राय 

�े�ताबाट ��यथ� �ितवादीको िक.नं. 
५४० को ज�गाको �े�फल ०-२-४-० र पनुरावेदक 
वादीको िक.नं. ५४१ को समेत �े�फल ०-२-४-
० रहेको देिख�छ । िववािदत िक.नं. ५४० बाट 
िक�ाकाट गरी नया ँ िक�ा नं. ९५५ को �े�फल 
०-१-११ (एक क�ा एघार धरु) ज�गा हालैको बकसप� 
गरी यी ��यथ� �ितवादी �मोद रायले �ा�त गरकेो 
देिख�छ । स�ु अदालतका आदेशले िमित 
२०६५।४।२१ मा भएको िववािदत ज�गाको नाप न�सा 
मचु�ुका हेदा� न.नं. १ र २ झगडा परकेो ज�गा भ�ने 
उ�लेख भएको र �यसमा �मशः ०-०-२-३ र ०-०-

४-० �े�फल रहेको देिख�छ । वादीको िक.नं. ५४१ 
को न.नं. ४ को �े�फल ०-१-१९-१४ र �ितवादीको 
िक.नं. ५४० को न.नं. ३ को �े�फल ०-२-२-७ रहेको 
दिेख�छ । सो न�साबाट वादीको �े�ताअनसुारको 
ज�गामा ४ धरु ६ कनवा नपगु देिखन आउछँ । िववािदत 
न.नं. को ०-०-२-३ र न.नं. २ को ०-०-४-० समेतलाई 
�ितवादीको न.नं. ३ मा देिखएको ०-२-२-७ मा जोडी 
हे�रएमा कुल �े�फल ०-२-८-१० ह�न आउछँ । यसरी 
�े�ताबाट �ितवादीको िक.नं. ५४० को ०-२-४-० 
भ�दा िववािदत न.नं. १ र २ जोड्दा ०-०-४-१० बढी 
दिेखन आयो । बराबर ज�गाको �ोत रहेको अव�थामा 
�े�ताभ�दा वादीको ज�गा कम देिखन ुर �ितवादीको 
ज�गा बढी देिखएबाट �वतः नै वादीको ज�गा िखचोला 
भएको �मािणत ह��छ । अब कित ज�गा िखचोला भयो 
भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, िववािदत न.नं.२ को 
ज�गामा ४ धरु ज�गा देिखएकोले सो ज�गा वादीकै 
दिेखने र न.नं. १ म�ये २ कनवा ज�गा घटाउदँासमेत 
�ितवादीको ज�गाको �े�फल प�ुने देिखदँा न.नं.१ 
म�येको २ कनवा ज�गासमेत �ितवादीले िखचोला 
गरकेो भनी स�ु अदालतले गरकेो फैसलामा यी वादीले 
िच� बझुाई बसेको दिेखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
वादी दाबी नप�ुने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६८।३।५ को फैसला उ�टी भई 
सला�ही िज�ला अदालतबाट २०६५।९।२२ मा ४ धरु 
२ कनवा ज�गा िखचोला गरकेो ठहर गरी भएको स�ु 
फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल
इित सवंत् २०७५ साल भदौ १३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १३
१

मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७५-WH-००३४, 
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ब�दी��य�ीकरण, मोहनबहादरु काक�समेत िव. 
�धानम��ी, �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत

िनवेदकह�को नेपालको संिवधानको धारा 
२० को उपधारा (३) बमोिजम थनुामा रािखएको भ�न 
सिकने अव�था नदेिखदँा धारा १६ र धारा १७(१) 
�ारा ��याभूत हकको पिन उ�लङ्घन ह�न गएको 
देिखयो । िनवेदकह� िमित २०७५।४।१० देिख 
छािडएको भिनएको समयबाहेक लगातार �हरी 
िहरासतमा रहेको देिख�छ । यसरी आ�नो �हरी 
िहरासतमा रहेको �यि� िव�� के क�तो फौजदारी 
कसरुको आरोपह� छन् सबैका बारमेा रा�यले 
एकै पटक हेनु�  र ब�ुन ुपन� ह��छ । व�ततुः फौजदारी 
कसरुमा रा�यले अनसु�धान गन� नै नपाउने भ�ने 
ह�दैँन न त राजनीितक आवरणमा फौजदारी कसरु 
गन� छुट कसैलाई रहने नै ह��छ । कुरा यितस�म हो 
िक िनवेदकह� �हरी िहरासतमा छन् भने एकैपटक 
समाना�तर �पमा म�ुाको अनसु�धान गनु�पन� 
ह��छ । एउटा म�ुाबाट अदालतको आदेशले छुटेपिछ 
अदालतको आदशेलाई  स�मान नगरी पनुः प�ाउ गदा� 
�व�ृ भावना रािखयो िक भ�ने प� उठछ । यसरी �� 
उठ्ने गरी भएका काय� संिवधानले अङ्गीकार गरकेो 
िविधको शासनअनकूुल ह�ने नदेिखने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
यी िनवेदकह�लाई िमित २०७५।५।२५ मा यस 
अदालतबाट ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
भएपिछ सोही िदन प�ाउ गरकेो कुरा �वीकार 
ग�रएकोबाट यथाथ�मा यी िनवेदकह�लाई थनुाबाट 
म�ु ग�रएको रहेनछ भनी ब�ुनपुन� ह�न आयो । �यसरी 
प�ाउ गदा� एकपटक �याद थप गरी �यसपिछ �याद 
थप गरकेो नदिेखदँा थुना गैरकानूनी देिखयो । यसरी 
यी िनवेदकलाई गैरकानूनी तवरले �व�ृ भावना राखी 
थनुामा राखेको काय�लाई कानूनस�मत भ�न र मा�न 
िम�ने नदेिखदँा सव��च अदालत, िनयमावली, २०७४ 

को िनयम ३७(१) बमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी गरी थनुाबाट म�ु ग�रिदने ।
इजलास अिधकृत: डोलनाथ �यौपाने
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल असोज ५ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी  
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१३५०, वन 
पैदावार चोरी िनकासी, नेपाल सरकार िव. बिु�मान 
थोकर 

मनहरी पलुनिजक रातको ४ बजेको समयमा 
ना.२ ख. ८२०६ नं. को �कमा अवैध सालको िचरान 
काठ थान १६४ को १७७.८७ �यू. िफट बरामद 
भएको दिेख�छ । जफत भएको अवैध सालको काठ 
ओसारपसार गन� पाउने कुनै पजु� यी �ितवादी बिु�मान 
थोकरसगँ रहेको देिखदैँन । कोदो लोड गन� भनी २ जना 
निचनेका �यि�ले भनेका र सोअनसुार भाडादर �. 
१८००।– पिन तय भएको अव�थामा डर, �ास दखेाई 
जबरज�ती �पमा कोदोको स�ा काठ लोड गराएका 
ह�न् भ�ने �ितवादीको िजिकर रहे पिन निचनेका 
भिनएका �यि� २ जना भएको र �कमा पिन चालक यी 
�ितवादी बिु�मान थोकर र खलासी राज ुग�ुङसमेत 
गरी २ जना नै भएको अव�थामा कोदोको स�ा अवैध 
काठ लोड गन� डर, �ासमा पारकेा ह�न् िक भ�ने कुरा 
मनािसब पिन देिखदँैन । �कमा कोदोको स�ा काठ लोड 
गन� कुरामा त�काल यी �ितवादीह�ले इ�कार गरी �क 
फका�उन स�ने वा त�काल �हरीलाई खबर गन� स�ने 
अव�था रहेको भए पिन सो काय�का लािग कुनै पहल 
र �ितकार गरकेा िथए भनी िव�वसनीय आधारसमेत 
किहकँतै ��तुत गन� सकेको पिन नदेिखने ।

एकासगोलक� �ीमतीको नाउमँा दता� भएको 
सवारीसाधन एकासगोलकै �ीमान् सवारी चालक भई 
चलाई आएको अव�थामा अवैध काठ बरामद भएको 
दिेखदँा सवारीसाधन दता� भएक� �ीमतीलाई सो अवैध 
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काठ ओसारपसारको कसरुज�य अपराधको बारमेा 
थाहा िथएन भनी भ�न ु�यायसङ्गत नदेिखने ।

अतः जफत ग�रएको उ� �क यी �ितवादी 
बिु�मान थोकरक� एकाघर सगोलक� �ीमती माया 
थोकरका नाउमँा दता� रहेको र सो सवारीसाधनमा 
यी �ितवादीको समेत हक �वािम�व रहे भएको 
अव�थामा आफँै सवारी चालक भई उ� �क अवैध 
काठ ओसारपसार गन� �योग गरकेो भ�ने नै देिखयो । 
यस अव�थामा �क धनी माया थोकरको अवैध काठ 
ओसारपसार गन� काय�मा ��य� संल�नता नदेिखएको 
र ��ततु म�ुामा िनजलाई �ितवादीसमेत नबनाइएको 
भ�नेसमेत आधारमा �क जफत गन� निम�ने 
भनी गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७०।८।१७ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
भई वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ अनसुार अवैध काठ 
ओसारपसार काय�मा संल�न भएको ना.२ ख ८२०६ 
नं. को �कसमेत जफत ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल पसु २३ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७०-CI-१२४३, उ��ेषण 
/ परमादेश, मेनकाकुमारी कोइराला िव. िज�ला 
धनषुा भरतपरु गा. िव.स.को काया�लय, िवर�े� बजार 
धनषुासमेत

यी पनुरावेिदकाले हाल दाबी गरकेो �ािविधक 
सहायक पदमा िमित २०६४।९।९ मा मा� िनयिु� 
भएको र सोभ�दा अगािड िनज सो काया�लयमा 
काया�लय सहयोगीको पदमा मा� काय� गरकेो ह�दँा  
िमित २०६४ साल असोज मसा�तभ�दा अगािडदेिख 
नै एउटै दरब�दीको पदमा अिवि�छ�न �पमा काय�रत 
रहेको नभई काया�लय, सहायक र �ािविधक सहायक 
गरी फरकफरक पदमा अ�थायी �पमा करारमा िनय�ु 

भई काय� गरकेो देिख�छ । साथै िनज िनय�ु भएको 
पदमा �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा 
२४९ बमोिजम गा.िव.स.ले छु�ै खच�को �यव�था गरी 
िनय�ु गरकेोसमेत नभएको ि�थितमा सो �यव�थाको 
सिुवधा िनज पनुरावेिदकाले पाउन स�ने नदेिखने ।

पनुरावेिदका मेनका कोइरालाको 
काम कारबाही स�तोषजनक नभएको साथै 
िनजको ि�याकलापले गदा� गाउकैँ बह�सं�यक 
भ�भलाद ्मीह�को गनुासोसमेत रहेको भ�ने कुरा 
उ� गाउ ँ िवकास सिमितका सिचव रामदेव यादवको 
िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको देिख�छ । िनज 
पनुरावेिदकालाई िनय�ु गदा� कुनै िनि�त िमितस�म 
अिनवाय� �पमा काम गन� भनी िमितसमेत िकटान 
गरी िनय�ु गरकेो नभई केवल अ�थायी करारमा 
मा� िनय�ु गरकेो देिख�छ । यस ि�थितमा िनजको 
काम कारबाही स�तोषजनक नभएकोसमेतका 
आधारमा कानूनबमोिजमका �ितिनिधह�ले िनजलाई 
कामकाज गरी आएको पदबाट हटाएको उ� काय� 
�थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ को 
िनयम २१७(१) (ख) िवपरीत भएको हो भ�न स�ने 
ि�थितसमेत नदिेखने ।

िमित २०७०।२।२८ मा बसेको गाउ ँिवकास 
बोड�को बैठकमा पिन गाउ ँ िवकास सिमितका सिचव 
रामदेव यादव, जन�वा��य चौक�का �ितिनिध 
राम एकबाल महतो र कृिष सेवा के��का �ितिनिध 
फिनलाल यादवसमेतको उपि�थित रहेको देिखयो । 
अिनवाय� �पमा उपि�थत रहन ुपन� �यि� उपि�थत 
रही गाउकँा अ�य �यि�ह�समेत बसेका िथए भ�ने 
कुराले वा सिमित नभई बोड� भिनयो भ�नेस�म 
कुराले यी पनुरावेिदकालाई हटाउने गरी भएको उ� 
िनण�यलाई अनािधकृत भ�न िम�ने देिखएन । िमित 
२०७०।२।२८ मा बसेको गाउ ँिवकास बोड�को बैठकको 
िनण�यको िनण�य नं. ४ मा मेनका कोइरालालाई िमित 
२०७० अषाढ २८ गतेबाट लागू ह�ने गरी अवकाश 
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िदने भनी सव�स�मितबाट िनण�य भएको देिख�छ । 
यी पनुरावेिदकाको पद करारीय �कृितको अ�थायी 
देिखएको र कानूनबमोिजमका �ितिनिधह�समेतबाट 
िनजलाई हटाउने गरी भएको उ� िनण�यलाई अ�यथा 
भ�न निम�ने ।

तसथ� िज�ला धनषुा भरतपरु गा.िव.स.को 
िमित २०७०।२।२८ को गाउ ँिवकास बोड�को िनण�यबाट 
यी पनुरावेिदकालाई िमित २०७०।३।२८ देिख लागू 
ह�ने गरी अवकाश िदने गरी भएको िनण�य कानूनबोिजम 
भएको भनी �रट िनवेदन खारजे गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट िमित ०७०।११।१३ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद पौडेल 
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल पसु २२ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७०-CR-१६३७, 
अदालतको अवहेलना, मेनकाकुमारी 
कोइराला िव. िज�ला धनषुा भरतपरु 
गा.िव.स.को काया�लयका सिचव रामदेव 
यादवसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७४-WH-००७६, 
ब�दी��य�ीकरण, इ�दीरा बोहरा िव. इ��कुमार ब�नेत

एउटा ब�चाको लािग ज�म िदने आमा नै 
सबैभ�दा निजकको �थम �ाकृितक संर�क हो भ�ने 
िवषयमा िववाद ह�न नस�ने । 

आमाले आ�नो �यि�गत �ाथिमकता, 
�वा��य, बानी �यहोरा, पेसागत �य�तता आिद 
इ�यािदको कारण बालबािलकालाई �यान प�ुयाउन 

नस�ने अव�थामा वा लापरवाहीय�ु �यवहार वा 
आचरणलगायतका मातवृा�स�यबाट िवमखु गराई 
िहड्ँने �विृ� �दिश�त गरमेा बालमनोविृ�लाई �ितकूल 
�भाव पन� गरी आमाकै िज�मा िदनपुछ�  भ�ने बा�यता 
पिन नह�ने ।

पित ई��कुमार ब�नेतले मिदरा सेवन गरी 
यी िनवेिदकालाई गाली गलौज, कुटिपट गरकेो आरोप 
लगाए पिन यी नाबालक छोरा यकेुशलाई द�ुय�वहार 
वा रा�ो हेरिवचार नगरकेो भ�न सकेक� छैनन् भने 
अक�तफ�  यी िनवेिदकाले यी नाबालक िबरामी ह�दँा 
�कुलबाट स�पक�  ह�न नसकेको एक अपवादको 
अव�था देखाएको बाहेक यी िनवेिदकाले नाबालकको 
पालन पोषण, िश�ा, �वा�थोपचार, हेरिवचार गन� 
अस�म वा असमथ� छन् भनी िवप�ी िपताले भ�न 
सकेको पिन छैनन् । िनि�त एवम् िनर�तर �कृितको 
आिथ�क �ोत नभएको कारण बालकको �य�तो पालन 
पोषण, िश�ा, �वा��योपचारको अपे�ा यी िनवेिदकाले 
इजलाससम� ��ततु गरकेो र यी िवप�ी िपताले समेत 
आ�नो इ�जत आमद, आिथ�क अव�थाअनसुार 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ४(१) 
बमोिजम बालकको िश�ा, �वा��योपचार, खेलकुद 
तथा मनोर�जनको सिुवधाको लािग उिचत �यव�था 
ग�रिदन राजी भई र जबरज�ती आमाबाट छुटाई 
आफूसगैँ रा�ने मनसाय नरहेको भ�ने उ�लेख गरबेाट 
दवुै प� यी बालकको सव�प�र िहतको प�मा रहेको 
महससु ह�न आएको ह�दँा सािबकदेिख आमासगँ रही 
आएका र िमित २०७४।११।२ मा �कुलमा िबरामी भई 
िपताले उपचाराथ� लगेका यी बालक यकेुशलाई आमा 
िनवेिदका इ�दीरा बोहराकै िज�मा लगाउन ु उिचत 
दिेखने ।

बालक यकेुशलाई आ�ना िपता इ��कुमारसगँ 
भेटघाट गन�, सकारा�मक स�ब�धका लािग िपता तथा 
िपताका तफ� का प�रवारसगँ पिन घलुिमल गन� स�ने 
वातावरण िसज�ना गनु�  �यायोिचत देिख�छ । यस 
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�योजनको लािग बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ८ मा आमा बाब ु िभ�न बसेको अव�थामा 
बाबसुगँ बसेका बालकलाई आमासगँ र आमासगँ बसेका 
बालकलाई बाबसुगँ भेटघाट गन� वा केही समयको 
िनिम� साथ साथ ब�न िदनपुन� र य�तो भेटघाटको 
पटक र साथ ब�ने अविध स�ब�धमा आमाबाबबुीच 
मतै�य ह�न नसकेमा अदालतले तोकेको पटक वा 
अविधको िनिम� भेट गन� वा साथ ब�न िदनपुन� भ�ने 
�यव�थाबार ेयी िनवेदक िवप�ी दवुैलाई सो�दा दवुैले 
यी बालकलाई आमाबाब ु दवुैको साि�न�यमा र माया 
ममता पाउने गरी तथा पठन पाठनमा �यवधान वा बाधा 
नआउने गरी आपसी समझदारीमा समय िनधा�रण गन� 
सहमित जनाएकोले त�काल यस अदालतले केही 
बो�न ुपन� नदेिखने । 

नाबालक छोरा िबरामी भएको �कुलले 
जानकारी गराएप�ात् िनज नाबालक छोरालाई 
िवप�ी बाब ु इ��कुमारले उपचारसमेत गराएको तथा 
ब�धक बनाएको नदेिखदँा िनवेिदकाको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
िव�मान दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह��छ । नाबालक छोरालाई मेरो संर�क�वमा रहने गरी 
मेरो िज�मा िदलाई पाउ ँ भ�ने िनवेिदकाको िनवेदन 
िजिकर स�ब�धमा हेदा� िमित २०७४।११।२ स�म 
आमासगैँ ब�दै आएको िनज बालकलाई मािथका 
�करणह�मा िववेिचत आधारह�मा आमाकै िज�मामा 
लगाइिदन ु�यायोिचत देिखन आउने । 

नाबालक छोरा यकेुश ब�नेतलाई आमाको 
िज�मा लगाउदँा िनज बालकलाई बाबआुमा दवुैले 
तथा प�रवारका अ�य सद�यसमेतको माया ममता 
साि�न�य पाउने वातावरण िसज�ना गरी प�रवारमा 
भएको यस घटनाको नकारा�मक �भावबाट यस 
नाबालकलाई बचाई नाबालकको भिव�य सरुि�त 
तथा स�ुढ गन� र सचेत असल नाग�रक बनाउन 
आव�यक भएकोले बाबआुमा दवैुको िज�मेवारी 

एवम् दािय�वतफ�  �यानाकष�णसमेत गराइएको 
छ । अत: बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
४(१) बमोिजम बाबलेु आ�नो आिथ�क अव�थाअनसुार 
पालन पोषण िश�ा �वा��योपचार इ�यािद गन� 
स�ब�धमा सो गन� गराउन िवप�ी इ��कुमार ब�नेतले 
तथा बालकलाई िपतासगँ केही समय साथ ब�न 
िदन िनवेिदका आमाले इजलासमै सहमित जनाउन ु
भएकोसमेत ह�दँा नाबालकको सव��म िहत िवचार गरी 
हाल बालक यकेुश ब�नेतलाई िवप�ी िपता इ��कुमार 
ब�नेतबाट िनवेिदकाले बझुी िलएको कागज गराई 
िनज नाबालक यकेुश ब�नेतलाई आजै िनवेिदका 
आमा इ�दीरा बोहराको िज�मा लगाई िदन ु भनी यो 
आदेश ग�रिदएको छ । कथंकदािचत यी नाबालकको 
अिहत ह�ने अव�था िसज�ना भएको बेहोरा त�यय�ु 
�माणका आधारमा अदालतलाई जानकारी ह�न 
आएमा स�बि�धत अदालतले �चिलत कानूनबमोिजम 
आव�यक कारबाही गरी नाबालकको संर�णमा 
प�रवत�न गन� स�ने बेहोरातफ�  आमाबाब ुदवुै प�लाई 
सचेतसमेत गराइएको ।
इजलास अिधकृत: तारादेवी महज�न
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७४ साल फागनु २७ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७५-WH-००२०, ब�दी��य�ीकरण, 
तेजकुमारी ितवारी िव. महानगरीय �हरी प�रसर, 
टेकुसमेत 

कुनै कसरुको स�ब�धमा कानूनले तोकेको 
अविधस�म सािधकार िनकायले आरोिपत �यि�लाई 
आव�यकता, औिच�य र अनसु�धानको �गितको 
आधारमा िहरासतमा राखी अनसु�धान गन� स�ने 
नै ह�दँा सो अविधस�म िहरासतमा राखी अनसु�धान 
ग�रएको काय�लाई गैरकानूनी भ�न िम�ने अव�था  
नह�ने । 
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िनवेदक तेजकुमारी ितवारीका छोरा 
एवम् संगिठत अपराधका आरोिपत �यि� मनोहर 
ितवारीलाई िनजउपरको कसरुको अनसु�धानको 
िसलिसलामा प�ाउ पजु�सिहत प�ाउ ग�रएको, स�म 
िनकाय काठमाड� िज�ला अदालतबाट िनजलाई 
थनुामै राखी अनसु�धान गनु�  भनी �याद थप ग�रिदएको 
तथा िहरासतमा राखेको अविध कानूनले तोिकिदएको 
सीमािभ� नै रहे भएको ह�दँा सािधकार िनकायबाट 
भए गरकेा कानूनबमोिजमका काम कारबाहीलाई 
यस अदालतबाट त�काल असाधारण अिधकार�े� 
�योग गरी ह�त�ेप गन� िमलेन । यसरी अिधकार�ा� 
िनकायबाट भइरहेको अनसु�धानको लािग स�म 
अदालतबाट �याद थप भई �याियक िहरासतमा रहेको 
अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था नदेिखने । 

अतः उि�लिखत आधार कारणबाट मनोहर 
ितवारीसमेत िव�� सािधकार िनकाय महानगरीय 
�हरी प�रसर, काठमाड�मा ठगी एवम् संगिठत 
अपराधस�ब�धी जाहेरी दरखा�त परी सो स�ब�धमा 
अनसु�धानको लािग िनजलाई प�ाउ गरकेो, 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०७५।४।२२ 
देिख पटकपटक �याद थप अनमुित िलएको तथा 
कानूनबमोिजमको अविधिभ� रही िहरासतमा 
रािखएको देिखएको ह�दँा यो थनुालाई गैरकानूनी 
भ�न िम�ने दिेखएन । िनवेदन माग दाबीबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
नरहेकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः क�याण खड्का 
इित संवत् २०७५ साल भदौ २७ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७०-WO-०५४३, उ��ेषण 

/ परमादेश, सुि�मता का�ले िव. सैिनक अदालत, 
मकवानपुर िज�ला हेट�डासमेत

सैिनक अदालत, िनयमावली, २०६४ 
को िनयम ४ बमोिजम गिठत कोट� अफ इ��वायरी 
बोड� र सैिनक अदालत िनयमावली, २०६४ को 
िनयम १० बमोिजम गिठत सैिनक अदालत, नेपाल 
सरकारले िनमा�ण गरकेो ऐन, कानूनबमोिजम गिठत 
�याियक िनकाय भएको र स�म िनकायबाट कानूनको 
�ि�या पूरा गरी भएको अि�तम फैसलाउपर �रट 
�े�बाट ह�त�ेप गन� निम�ने भनी स�मािनत सव��च 
अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको 
अव�थामा सयस गीता �े�ले आ�नो िसरानीमिुन 
राखी सतेुको मोबाइल यी �रट िनवेिदकाले िनज गीता 
�े�लाई थाहा जानकारी निदई िनजको अनमुितबेगर 
�यहाबँाट उठाई लगी उ� मोबाइलबाट िसमकाड� 
िनकाली ट्वाइलेटमा फाली िबना िसमको मोबाइल सेट 
काटु�नमा हाली लकुाई िछपाई राखेकोमा सो स�ब�धमा 
सोधपछु ह�दँा उ� मोबाइलको बारमेा जानकारी नगराई 
बदिनयतपूव�क िव�वासघात गरी आफूले िचनेको 
िसपाही िवनोद ठाकुरलाई िदएको दिेखदँा यी �रट 
िनवेिदका सिु�मता का�लेले गरकेो काय�को स�ब�धमा 
�रट िनवेिदकालाई सनुवुाइको पया��त मौका िदई 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी सैिनक अदालत 
िनयमावली, २०६४ को िनयम ४ बमोिजम गिठत 
कोट� अफ इ��वायरी बोड�ले िदएको राय स�ब�धमा 
समेत िवचार गरी समरी सैिनक अदालतले िमित 
२०६९।२।२९ मा गरकेो फैसलालाई �ाड सहायक रथी 
होमकुमार लावतीको अ�य�तामा गिठत पनुरावेदन 
सिमितले िमित २०७०।१।२५ मा सदर गरकेो देिखदँा 
�रट िनवेिदकाको िनवेदन मागबमोिजम समरी सैिनक 
अदालतको िमित २०६९।२।२९ को फैसलालाई सदर 
गन� गरी पनुरावेदन सिमितले िमित २०७०।१।२५ 
मा गरकेो फैसलामा कानूनको �िुटसमेत नदेिखदँा 
उ��ेषणको आदशेले बदर ह�ने देिखएन । तसथ� ��ततु 
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�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदपे�� ितवारी
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित सवंत् २०७५ साल साउन २७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१-CR-०७८६, �यान मान� उ�ोग, नेपाल 
सरकार िव. अजु�न ख�ी 

अनसु�धानमा बिुझएका �यि�ह�ले आफूले 
घटनालाई ��य� नदेखेको, केवल सनेुर मा� थाहा 
पाएको भनी लेखाइिदएको पाइ�छ भने अक�तफ�  
िनजह�ले अदालतमा आई आ�नो अनसु�धानको 
बेहोरालाई समथ�न गरी बकप� ग�रिदएको पाइदैँन । 
यसबाट िनजह�को अनसु�धानको सो भनाइ �माण 
�ा� रहे भएको दिेखन नआउने ।

��यथ� / �ितवादी अजु�न ख�ी र िनजक� 
�ीमती पिव�ा ख�ीको बीचमा घरायसी कारोबारको 
िवषयलाई िलएर एकआपसमा झगडा ह�न गएको त�य 
�थािपत ह�न गए पिन िनज �ितवादीले �यानै मान� 
मनसायले पिव�ा ख�ीउपर �हार गरकेो वा कुटिपट 
गरकेो भ�ने देिखन आएन । यी ��यथ� / �ितवादीको 
आ�नो �ीमती पिव�ा ख�ीलाई मान� पन�स�मको केही 
�रसइबी र कुनै कारण रहे भएको भ�ने कहीकँतैबाट 
देिखन आउदैँन । मान�लाई भनी कुनै तयारी गरकेो पिन 
देिखन आएन । घाउ जाचँ केस फाराममा उि�लिखत 
बेहोरा तथा घाउ चोटको �कृित हेदा� पिन यी ��यथ� 
/ �ितवादीले िनज पिव�ा के.सी.लाई मान� गरी �हार 
गरकेो भ�ने देिखन आएन । बसलुोज�तो घातक 
हितयारले �हार गरकेो अव�थामा �यान मान� मनसाय 
रहेभएको �वतः पिु� ह��छ भनी वादी प�ले पनुरावेदन 
िजिकर िलए पिन बसलुोले �हार गरकेो भए ग�भीर 

चोट ला�नपुन�मा �य�तो ग�भीर �कृितको चोटपटक 
रहे भएको नपाइने । 

कुटिपट गरी छतबाट खसालेको भनी 
जाहेरवाला र िनज पिव�ा के.सी.ले अदालतमा 
लेखाइिदए पिन िनजह�ले सो कुरा अनसु�धानका 
�ममा लेखाउन सकेको पाइदँैन र िनजह�को सो 
भनाइ अ�य कुनै �माणबाट पिु� ह�न गएकोसमेत 
दिेखदैँन । यी पिव�ा के.सी. र �ितवादीका बीचमा 
घरमा नै झगडा भएको देिख�छ । झगडा भई सामा�य 
कुटिपट भएपिछ त�काल �यहा ँ रहे भएक� कौिशला 
राना पिन �यहाबँाट िन�क� गएको र िनज �यहाबँाट 
िन�क� गएपिछ �ितवादीले िनज पिव�ालाई कुटिपट 
गद� मान� भनी बसलुोले �हार गरकेो भ�ने िनज कौिशला 
रानाको अनसु�धानको कागजको बेहोरा ��य� �पमा 
दिेखदैँन । �य�तै सोही घरमा रहे भएक� कमला 
ख�ी र �ितवादी र पिव�ा के.सी.को छोरी सिु�मता 
ख�ीले आफूह�लाई झगडा भएको बारेमा केही थाहा 
नभएको भनी लेखाइिदएबाट िनजह� पिन घटना ह�दँा 
घटना�थलमा नरहेको भ�ने �प�ट ह��छ । यसबाट 
कमला ख�ी उपि�थत भई फेरी �हार गन� नसकेकोले 
मा� पीिडत ब�न गएक� ह�न् भनी वादी नेपाल सरकारले 
िलएको पनुरावेदन िजिकर उि�लिखत त�य र बेहोराले 
स�य देिखन आएन । यसैगरी मान� गरी �हार गरकेोमा 
अ�य कुनै िकसमले संयोग परी मान� नपाएको भ�न 
सिकने कुनै प�रि�थित घटना�थलमा त�काल रहे 
भएको भ�ने पिन िमिसलबाट देिखन नआउने । 

घटना भएको भ�ने सनेुको आधारमा जाहेरी 
िदएको, घाउ चोटको �कृित सामा�य नै रहे भएको, 
घाउ चोटको �कृितबाट मान� गरी नै घातक हितयारले 
�हार गरकेो भ�ने पिु� ह�न नस�ने, �ितवादी र पीिडत 
भिनएक� पिव�ा के.सी. लो�ने �वा�नी भई ितनीह�को 
बीचमा मान�स�मको कुनै �रसइबी र कारण रहे भएको 
भ�ने केही नदिेखएको, यिद मान� नै मनसाय भएको र मान� 
गरी नै �हार गरकेो भए कुनै संयोगवश बचेको वा अक� 
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प�को ह�त�ेपका कारण मा� ब�न गएको भ�ने कुनै 
प�रि�थित वारदात�थलमा रहे भएको पिन नदिेखएको, 
वारदात दखेेको भनी कसैले भ�न पिन नसकेको ज�ता 
अव�थामा केबल अिभयोग लगाएको आधारमा मा� 
आरोिपत कसरु गरकेो ठह�याउदँा फौजदारी �यायको 
िस�ा�तको मम�अनकूुल ह�ने नदिेखदँा यी ��यथ� / 
�ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने गरी 
भएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला मनािसब नै देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
यी ��यथ� / �ितवादी अजु�न ख�ीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठह�याई सखु�त िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।३।११ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट िमित २०७०।१२।४ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
इित सवंत् २०७४ साल मङ् िसर १० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-०३६३, ०७१-CR-
०३८२ र ०७१-CR-०७७३, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार, गनीसरा दमाई िव. नेपाल सरकार, मीना 
प�रयार िव. नेपाल सरकार र गंगे दमाई िव. नेपाल 
सरकार 

पीिडतले मौकामा बयान गदा� �ितवादी 
गंगे दमाई र गनीसरा दमाईले िद�ली प�ुयाई मीना 
प�रयारसगँ भेटाई िद�लीि�थत िज.िव. रोडको ५७ 
नं. कोठास�म प�ुयाएको भनी अनसु�धानको �ममा 
बयान गरकेो र सो बयान अदालतबाट कानूनबमोिजम 
�मािणतसमेत भएको देिख�छ । पनु: अदालतसम� 
बकप� गदा�समेत सोही बेहोरालाई समथ�न ह�ने गरी 
बयान गरकेोमा पनुरावेदन अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गदा� म र मीना प�रयार दीपक वादी र काजल 
भ�ने मिहलासगँ नेपालग�जमा भेट भई भारतको 

िद�ली गएका ह� भनी बयान गरकेो पाइ�छ । पीिडतको 
पिछ�लो बयान बेहोरा हेदा�समेत �. मीना प�रयार 
र मीना प�रयारका बाब ु आमा गंगे दमाई र गनीसरा 
दमाईको पीिडतलाई भारतस�म प�ुयाई वे�याविृ�मा 
लगाउने काय�मा भूिमका िथएन भनी मा�न िम�ने 
नदेिखने ।

�ितवादीम�येक� मीना प�रयार पिहलेबाटै 
भारत जाने आउने गरकेो भ�ने देिखएको र मीना 
प�रयारलाई भारतमा पेसा �यवसाय चलाएर ब�ने 
�यि�ले दबाब, �भाव वा �लोभनमा पारी नेपालका 
चेलीबेटीसगँ स�पक�  गरी भारतस�म आउन आकिष�त 
गन� र सो कुरा बझुी वा नबझुी यी �ितवादी गनीसरा 
र गंगे दमाई संल�न रहेको भ�ने घटना�म तथा 
वारदातको अव�थाले देखाउछँ । सो काय�मा गंगे 
दमाईभ�दा गनीसराको भूिमका सि�य रहेको 
पीिडतको मौकाको कागजबाट पिु� भएको अव�था 
छ । पीिडतको कागज र गरीिदएको बकप�सिहतका 
िमिसल संल�न त�यगत �माण तथा प�रि�थितज�य 
�माणह�बाट समेत �ितवादीह�को कसरु �थािपत 
ह�ने गरी �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनसुार पिु� 
�मािणत ह�न आएको देिखएबाट �ितवादीह�ले कसरु 
ग�रने देिख�छ तर यी �ितवादीह� तीनै जना स�पक�  
श�ुमा रहेपिन तीनै जनाको कसरुको मा�ा फरकफरक 
रहन स�ने दिेख�छ । मानव बेचिबखन ज�तो संगिठत 
अपराधमा एक �यि�को भूिमका मा� यथे� नभई 
फरकफरक �यि�को फरकफरक भूिमका रहने र 
��येक �यि�लाई उसको कसरुको मा�ाअनसुारको 
सजाय िदन ु�यायोिचत दिेखने ।

�ितवादीह� मीना प�रयार र गनीसरा 
दमाईको कसरु ऐ. ऐनको दफा ३ िवपरीत दफा ४(२) 
को ख�ड (ख) बमोिजमको देिखएकोले िनजह�लाई 
सो कसरुमा ऐ. दफा १५ को उपदफा (१) को 
ख�ड (ख) बमोिजम सजाय गनु�पन�मा पनुरावेदन 
अदालतले अ�यथा सजाय गरकेो सो हदस�म िमलेको 
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देिखएन । अका�  �ितवादी गंगे दमाईको स�ब�धमा 
िवचार गदा�, िनज �ितवादीले पीिडतलाई भारत 
प�ुयाउने काय�मा मीना प�रयार र गनीसरा दमाईलाई 
आव�यक सहयोग प�ुयाएकोस�म देिखदँा िनजलाई सो 
कसरुमा ह�ने सजायको आधा अथा�त् ऐ. ऐनको दफा 
१५ को उपफा (१) को ख�ड (ज) बमोिजम सजाय 
गनु�पन�मा अ�यथा सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला सो हदस�म िमलेको देिखन नआउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादीह� तीनै जनालाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ३ को कसरुमा ऐ. दफा १५(१)(क) 
बमोिजम जनही २० वष� कैद र �.२ लाख ज�रवाना 
गरकेो स�ु फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तको िमित २०७१।२।२६ को फैसला निमलेकोले 
केही उ�टी भई �ितवादीह� मीना प�रयार र �ितवादी 
गनीसरा दमाईलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ३ िवपरीत ऐ. दफा 
४(२)(ख) को कसरुमा सोही ऐनको दफा १५(१)
(ख) बमोिजम कसरुको मा�ाअनसुार �ितवादी मीना 
प�रयारलाई १२ वष� कैद र �.१,००,०००।– (एक 
लाख) ज�रवाना र �ितवादी गनीसरा दमाईलाई 
१०(दश) वष� कैद र �.१,००,०००।– (एक लाख) 
ज�रवाना तथा �ितवादी गंगे दमाईलाई ऐ. को १५(१)
(ज) बमोिजम ५ वष� कैद र �.५०,०००।– (पचास 
हजार) ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल 
इित संवत् २०७५ साल जेठ २१ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १८

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७०-CR-११४०, लाग ु औषध 

डाइजेपामसमेत, नेपाल सरकार िव. िदिलप िसहं 
ठकुरीसमेत

�ितवादीह�ले लाग ु औषध सेवन गन� 
�योजनको लािग िलई िहडेँको भनेको अव�था 
छ । बरामिदत औषधी हेदा� बरामदी सबै थरीका 
औषधी एकैसाथ �योग गदा� काम गन� तर अलगअलग 
�पमा सेवन गदा� कम असरदार �कृितका दिेख�छन् । 
औषधीको �कृितबाट नै �ाउन सगुर, �ाइट सगुरज�ता 
घातक र बढी असरदार �कृितका देिखदैँनन् । बरामदी 
लाग ु औषधको मू�यसमेतलाई िवचार गदा� धेर ै मू�य 
पन� नभई सानो र कम असरकारी औषधी सेवन गन� 
�योजनबाट मा� िलई िहडेँको भ�ने दिेख�छ । िब�� 
िवतरण गरेको, ठूलो मा�ामा स�चय गन� गरकेो र सोही 
�योजनको लािग ओसारपसार गन� गरकेो भ�ने भनी 
कतैबाट पिु� ह�न आएको देिखदैँन । फौजदारी म�ुामा 
ठोस त�यगत आधारमा �मािणत भएको अव�थामा 
मा� िब�� �योजनको लािग ओसारपसार गरकेो भनी 
भ�न िम�ने ह��छ । बरामद ह�दँमैा िब�� िवतरण, स�चय 
ओसारपसार गरकेो कसरु कायम गन� िम�ने पिन 
होइन । यो यसरी स�चय गरकेो, यो यसरी ओसारपसार 
गरकेो र यस ठाउबँाट य�तो ठाउमँा ओसारपसार गरी 
लाग ु औषधको कारोबार गरकेो भ�ने कुरा िमिसल 
संल�न �माणबाट कहीकँतै �मािणत ह�न आएको 
दिेखदैँन । यसलाई िब�� िवतरण गरकेो भ�नेसमेत पिु� 
ह�न नआई बरामद भएको लाग ुऔषध र िस�र�जसमेत 
बरामद भएको अव�था प�रि�थितबाट �ितवादीले 
सेवन गन�को लािग राखेको दिेखन आउने ।  

बरामदी लाग ु औषधको �कृित र 
बरामद ह�दँाको प�रि�थित एवम् अव�थाबाट ठूलो 
प�रमाण भनी भ�न िम�ने अव�था नदेिखएको र 
�ितवादीह�को उमेर, अव�था, लाग ुऔषधको �कृित, 
प�रमाणसमेतलाई िवचार गदा� सेवनको कसरुस�म 
गरकेो देिखएबाट सेवनतफ�  मा� सजाय गरकेो िमलेन 
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
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सहमत ह�न नसिकने ।
अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 

�ितवादीह�लाई सेवनतफ� को कसरु ठहर गरी स�ु 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०६८।८।११ 
मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०।१।३१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित संवत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७१-CR-१३२५, लाग ुऔषध �ाउन 
सगुर, नेपाल सरकार िव. सलाउ�ीन जोलाहासमेत

�ितवादी राकेश केवटबाट कुनै लाग ुऔषध 
बरामद भएको अव�था छैन । व�तिु�थित मचु�ुकाका 
मािनसले समेत राकेश केवट लाग ु औषध िब�� गन� 
मा�छे ह�न् भनी शङ्कास�म �य� गर ेपिन िकटानीका 
साथ भ�न सकेको देिखदैँन । सह�ितवादीह�ले 
अनसु�धानको �ममा यी �ितवादी राकेश केवटलाई 
पोलस�म गर ेपिन अदालतमा उपि�थत भई बयान गदा� 
पूण� सफाइ िदई बयान गरकेो पाइ�छ । अनसु�धानको 
�ममा भएको पोलकै आधारमा व�तिुन� �माणको 
अभावमा कसरुदार ठह�याउन �यायोिचत नदेिखदँा 
�ितवादी राकेश केवटलाई सफाइ िदने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब नै देिखन 
आउने ।

कसरु गदा�को अव�था, बरामदी प�रमाण 
र �ितवादीह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� र 
अदालतमा आई गरकेो बयान बेहोरालाई एकम�ु �पमा 
िव�ेषण गदा� ५० र ५५ थानको पिुडयामा बरामद 
भएको देिखए पिन दवैु जनाबाट बरामद भएको लाग ु
औषध तौल गदा� २/२ (दईु-दईु) �ाम मा� देिख�छ । 
औषधको ग�भीरता, �यसले पान� स�ने �भाव, असर 

तथा लाग ु औषधको प�रमाणसमेतको िव�ेषणबाटै 
सेवन �योजनका लािग मा� हो वा ओसारपसार 
र िब�� िवतरणसमेतको कारोबार गरकेा ह�न् भ�ने 
स�ब�धमा यिकन ह�नपुन� दिेख�छ । िब�� िवतरण, 
स�चय, ओसारपसार गरकेो कसरु कायम गन� यो यस 
त�रकाबाट ओसारपसार र यो यसलाई िब�� िवतरण 
गन� गरकेो भ�ने �मािणत वा पिु� भएको ह�नपुछ�  । बरामद 
भएको लाग ुऔषधको प�रमाण हेदा�समेत २।२ �ाम मा� 
रहेकोमा सो बरामदीकै आधारमा िब�� िवतरणकै कसरु 
हो भनी अथ� गन� िम�ने पिन देिखदँनै । �ितवादीह�ले 
आफूले लाग ुऔषध सेवन गन� भनी �वीकार गरकेो र 
िब�� िवतरणको व�तिुन� �माण नदेिखएको स�दभ�मा 
बरामदी प�रमाणसमेतलाई िवचार गरी �ितवादीह�को 
कसरु सेवनस�म रहेको भनी पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसलालाई अ�यथा मा�नपुन� अव�था
नदेिखने ।

अतः िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
राकेश केवटले अिभयोगबाट सफाइ पाउने र �ितवादी 
सलाउि�न जोलाहा र मते�र यादवलाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) को कसरुमा ऐ. 
दफा १४(१)(ङ) बमोिजम १(एक) वष� कैद ह�ने ठह�याई 
�प�दहेी िज�ला अदालतको फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०७०।३।३१ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित सवंत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०७२-CR-०५३०, लाग ु औषध 
चरसे, नेपाल सरकार िव. पेमा गु�ङसमेत

�ितवादीह� पेमा ग�ुङ, िनमा लामा, 
दोज� लामा र टंखो भ�ने सोनाम िड�डु एकआपसमा 
भेटघाट गरी आिथ�क फाइदा उठाउने उ�े�यले लाग ु
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औषध चरसे िवदेश िनकासी गन� काय�मा कामी शेपा� र 
फुवा� शेपा�सगैँ मत स�लाहमा परकेो भ�ने िमिसलबाट 
देिखन आउछँ । म�ुय अिभय�ु भनी देखाइएका कामी 
शेपा� र फुवा� शेपा� प�ाउ नपरी फरार रहेको अव�था 
देिख�छ । संगिठत �पमा ग�रने अपराधमा ख�रद 
गन�, स�चय गन� ओसारपसार गन� र िब�� िवतरण गन� 
काय�को लािग कामको बाडँफाडँ ह�ने र सबैले आआ�नो 
भूिमका िनवा�ह गरी पूण� अपराध ह�न जाने देिख�छ । 
काग�बाट सामान पठाउन भनी I & E Logistic Pvt. 
Ltd. मा बकु गराउने �यि� िशि�ब� ए�सपोट� �ेडस�का 
कामी शेपा� र अका� �ितवादी फुवा� शेपा�को भूिमका 
उ�लेखनीय देिखए पिन प�ाउ परकेा �ितवादीको 
बयान बेहोराबाट यी �ितवादीह�को भूिमकालाई 
सहयोगी (Secondary Offender) को �पमा मा� 
िलन सिकने देिखदैँन । मूल �ितवादी कायम नै नभई 
मितयार मा� ठहर गन� फौजदारी �यायको िस�ा�तले 
अनमुित निदने र के क�तो काय�लाई मूल काय� मानी 
मूल �ितवादी बनाउने र के कुन तहस�मको काय�लाई 
सहयोगीको भूिमका मानी मितयार ठहर गन� भ�ने कुरा 
अपराध ह�दँाको अव�था र �ितवादीले िनवा�ह गरकेो 
आपरािधक ि�याकलापबाट ��ट पा�रनपुन� । 

कुन मूल काय�मा यी �ितवादीले मितयारको 
भूिमका मा� िनवा�ह गरकेा ह�न् र के कुन मूल 
काय� के कुन �ितवादीले गरकेा ह�न् भनी खलेुको 
देिखदँनै । काग�मा सामान िफता� िलनको लािग
उपि�थत सो काग� अिफसको िभ� गएका 
�ितवादीलाई मितयार कायम गरी दाबी िलइएको र 
अ�य �ितवादीह�को काय� र भूिमका सबैको सामान 
देिखई िभ�न �कृितको रहेको देिखदँैन । यस�कार 
��ततु म�ुामा मूल �ितवादी कायम गरी सजाय ठहर 
नभएको र यी �ितवादीह� पेमा ग�ुङ, िनमा लामा, 
िछ�रङ लामाको छोरा दोज� लामा र सोनाम िड�डुलाई 
केवल मितयार मा� ठहर गरी अिभयोग दाबीअनसुार 
ह�ने सजायको आधा मा� सजाय ठहर गरकेो स�ु 

र पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको देिखन  
नआउने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादीह� पेमा ग�ुङ, िनमा लामा, िछ�रङ लामाको 
छोरा दोज� लामा र सोनाम िड�डुलाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम 
कसरु गरकेो ठहर गरी ऐ. दफा १४(१)(घ)(५) मा 
विण�त सजायको आधा तजिबजी सजाय जनही २ 
वष� ६ मिहना कैद र �.३५,०००।– ज�रवाना गरेको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।९।३० को 
फैसला केही उ�टी भई िनज �ितवादीह�लाई सोही 
ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) बमोिजम जनही ३(तीन) 
वष� ३(तीन) मिहना कैद र जनही �.४०,०००।– 
(चालीस हजार) ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ढाकाराम पौडेल 
क��यटुर: अजु�न पो�ेल
इित सवंत् २०७४ साल चैत २७ गते रोज ३ शभुम् ।

पूण� इजलासमा पेस ह�ने

मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६४-CR-०६००, बनावटी 
सरुाक� खडा गरी सरकारी रकम िहनािमना गरी 
��ाचार गरकेो, जनाद�न शमा� िव. नेपाल सरकार 

मा.�या.�ी दीपककुमार काक�को राय
 सरुाक� िनवेदन दता� गराउने एवम् सरुाक� 
खच� �दानस�ब�धी चेक साट्न लगाउने काय�को 
िज�मेवारी ि�भवुन िवमान�थल भ�सार काया�लयको 
�मखु भ�सार �शासक �ितवादी जनाद�न शमा�को 
रहेको दिेख�छ । सो सरुाक� िनवेदन दता� गदा�को 
आदेश, खच� आदेश, भौचर एवम् चेक काट्दाको सही 
िनज काया�लय, �मखु रहेको जनाद�न शमा�को भएको 
त�यलाई �ितवादीले अ�यथा िजिकर िलन सकेको 
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देिखदँनै । सरुाक� खच� स�ब�धमा सरुाक�को सरु�ा 
तथा गोपनीयतासमेत कायम गन� िवशेष �ि�या 
अपनाइने त�यलाई �ितवादी जनाद�न शमा� �वयम् ले 
�वीकार गरकेो पाइ�छ । सरुाक� िनवेदन िदने र सरुाक� 
रकमको चेक बिुझिलने �यि� आफँैले लाए अ�ाएका 
आ�नै अिधन�थ कम�चारी रहेका छन् । सरुाक� खच� 
�दान गन� िनण�य भएपिछ चेक तयार गन�समेतको 
काय�मा िनजको �मखु भूिमका रहेको त�य �थािपत 
भएको छ । िनजको सहभािगता र सलं�नतािबना सरुाक� 
िनवेदन दता� ह�न र सरुाक� खच� �दान गन� िनण�य 
गन� तथा सरुाक�का नाममा अिधन�थ कम�चारीलाई 
चेक साट्न पठाउने काय� गन� स�भव ह�दँैन । सरुाक� 
भिनएका नामम�ये िज. भ�राईको अि�त�व दखेाउन 
नसकेबाट उ� नाम का�पिनक �यि�को भएको �प� 
छ । अका� सरुाक� भिनएका िप.िट. गज� पिन वा�तिवक 
सरुाक� नभई ना.स.ु कृपासरु शेपा�को छोराको 
नामस�म रािखएको भ�ने कृपासरुकै बयान कागज 
तथा बकप�समेतबाट देिख�छ । सरुाक�बापतको 
रकम न त कुनै सरुाक�ले �ा� गरकेो देिख�छ न त 
�ितवादी मातहतका कम�चारीह�ले �ा� गरकेो 
देिख�छ । यस अव�थामा ह�दैँ नभएको सरुाक� खडा 
गरी सरुाक�बापतको रकम जनाद�न शमा�कै िज�मामा 
रहे भएको देिखन आएकोले िनजले आरोिपत कसरुबाट 
उ�मिु� पाउने अव�था नदेिखने । 
 तसथ� उि�लिखत आधार �माणबाट 
िप.िट. गज� शेपा� र िज. भ�राई भ�ने बनावटी सरुाक� 
खडा गरी िनजह�का नाउकँो चेकबाट वादी प�का 
सा�ी माधवराज पोखरले तथा कृपासरु शेपा�ले 
ब�कबाट िनकाली �याएको सरुाक� खच�को रकम 
�.१,०९,३८,३९९।५४ �ितवादी जनाद�न शमा�लाई 
िदएको भ�ने कुरा िनज सा�ीह�ले अदालतमा 
गरकेो बकप�समेतका �माणह�बाट पिु� भएकोले 
पनुरावेदक �ितवादी जनाद�न शमा�लाई आरोपप� माग 
दाबीबमोिजम सरकारी रकम िहनािमना गरी त�काल 

�चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ 
बमोिजमको कसरु गरकेो ठह�याई िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट भएको िमित २०६४।३।६ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी 
जनाद�न शमा�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । 
��ततु म�ुामा िवशेष अदालत, काठमाड�को फैसला 
उ�टी गरी पनुरावेदक �ितवादीलाई सफाइ पाउने 
ठह�याई गनु�भएको सहयोगी माननीय �यायाधीश �ी 
प�ुषो�म भ�डारीको रायसगँ मेरो राय निमलेकोले 
��ततु िववादमा सनुवुाइको लािग सव��च अदालत, 
िनयमावली, २०७४ को िनयम २३(क) बमोिजम पूण� 
इजलासमा पेस गन� ।

माननीय �यायाधीश �ी पु�षो�म भ�डारीको राय
�ितवादी रिव��नाथ शमा�ले कसरु गरेको 

नठह�रएको अव�थामा स�पूण� दािय�व �ितवादी 
जनाद�न शमा�मा थोप�रन आएको देिख�छ । �ितवादी 
जनाद�न शमा�ले आफँै रकम बझेुको, िनजले नै िलएको, 
यो यस रीतबाट िलएको र यो यस ठाउमँा राखेको वा 
यो यस रीत बेहोराबाट खच� भएको भ�नेसमेत ��ट 
िकटान दाबी नभएको र िनजले नै िलई खाई आएको 
कुरालाई शङ्कारिहत तवरबाट ठोस त�यय�ु आधार 
�माणह�बाट पिु� �मािणत ह�न सकेको देिखदैँन । 
��ाचारज�तो कसरुमा अनमुान तथा शङ्काकै भरमा 
��ाचार गरकेो भनी भ�न सिकने अव�था नदेिखने । 

सरुाक�को रकमको चेक सटही गन� गएका 
भिनएका ना.स.ु कृपासरु शेपा�  र माधव राज पोखरलेको 
भनाइमा एक�पता छैन । गाडीबाट रकम अ� कसैले 
िलएर यी पनुरावेदक �ितवादी जनाद�न शमा�लाई िदएको 
दिेखदैँन । िज. भ�राई को हो भ�ने ��न अन�ु�रत 
दिेख�छ भने िप.िट. गज� भ�ने सरुाक� कृपासरुको 
छोरा भ�ने देिखएको छ । यस ि�थितमा िनजह�लाई 
पनुरावेदकले नै न�कली सरुाक� खडा गर ेहोलान् भनी 
िव�ास गन� सिकने ि�थित नदेिखने ।
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�ितवादी जनाद�न शमा�ले अनसु�धानको 
�ममा र िवशेष अदालतमा समेत आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही आ�नो भएको बेहोरा खलुाई िदएको 
पाइ�छ । �ितवादीको इ�कारी बयानलाई समथ�न 
िम�ने गरी िनजको सा�ी हष�रमण उपा�याय र सशुीला 
�े�ले िवशेष अदालतमा बकप� गरकेो देिख�छ । 
दाबीबमोिजमको सरुाक�को रकम यी �ितवादीको 
िज�मा भए वा िनजले नै िलए खाएको भए िनजबाट 
उ� रकम बरामद गन� वा ब�कमा ज�मा गरकेो �माण 
पेस गन� स�नपुन�मा वादी प�बाट सो गरकेो देिखन 
आएन । फौजदारी कसरुमा �प� र व�तिुन� �माणको 
अभावमा केवल वादी प�का गवाहको मौिखक भनाइको 
आधारमा मा� �ितवादीलाई ��ाचारज�तो ग�भीर 
कसरुमा दोषी ठहर गनु�  उपय�ु ह�ने नदिेखने ।

पनुरावेदक जनाद�न शमा�समेत उपर 
गैरकानूनी �पमा स�पि� आज�न गरकेो भनी ��ाचार 
गरकेो भ�ने २०५९ सालको स.फौ.नं. ९३-०५९-
००३८६ को म�ुा दायर भएकोमा िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िनज �ितवादीले आरोपबाट सफाइ 
पाउने फैसला भएको र सो फैसलाउपर पनुरावेदन 
नपरी अि�तम रहेको देिखयो । यसरी िनज �ितवादीको 
स�पि�को �ोत अवैध आय आज�न रहेको भ�ने 
देिखन नआएको अव�थामा दाबीको सरुाक�को रकम 
यी �ितवादीले नै िलए खाए भनी कसरुदार ठह�याउन 
�यायोिचत ह�ने नदेिखने ।

तसथ� पनुरावेदक �ितवादीलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदन ुपन�मा सजाय ह�ने ठह�याई िवशेष 
अदालतबाट िमित २०६४।३।६ मा भएको फैसला 
�िुटपूण� देिखदँा उ�टी भई यी पनुरावेदक �ितवादी 
जनाद�न शमा�ले आरोप प�बाट सफाइ पाउने ठहछ�  । 

सहयोगी माननीय �यायाधीश�यूको पनुरावेदकलाई 
कसरुदार ठहर गन� रायसगँ सहमत ह�न नसक� छु�ै 
राय पेस गरकेो ह�दँा सव��च अदालत, िनयमावली, 
२०७४ को िनयम २३(क) बमोिजम ��ततु म�ुा पूण� 
इजलाससम� पेस गन� ।
इजलास अिधकृतः िच�तामिण शमा�
क��यटुर: अिभषेक राय
इित संवत् २०७५ साल असोज ४ गते रोज ५ शभुम् । 

 
एकल इजलास

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत, ०७५-WH-
००५५, ब�दी��य�ीकरण, सीताकुमारी थापा िव. �म 
रोजगार तथा सामािजक सुर�ा म��ालयसमेत 

ब�दी िनवेदकको हकमा िनवेदन िदने 
सीताकुमारी थापाले आज सनुवुाइ ह�दँा इजलाससम� 
उपि�थत भई ब�दी िनवेदक आ�नो पित थनुाबाट 
म�ु भइसकेको भनी जानकारी गराउन ु भएको र 
िनवेदकतफ� बाट मकुरर िव�ान् व�र� अिधव�ा 
रमेशकुमार मैनालीले पिन ब�दी भिनएका प� िनवेदक 
महे��बहादरु थापा �े�ी थनुाबाट म�ु भइसकेको 
भनी इजलाससम� सनुवुाइ ह�ने �ममा उपि�थत भई 
जानकारी गराएको ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनमा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०७४ को िनयम ३४(१) को 
अव�था िव�मान रहेको नदेिखएकोले िवप�ीह�सगँ 
िलिखत जवाफ मगाई रहनपुन� अव�थाको िव�मानता 
दिेखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७५ साल असोज २६ गते रोज ३ शभुम् ।


