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स�पादनस�पादन  तथा तथा �काशन�काशन  सिमितसिमित  
  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिज��ार �ी नहकुल सुवेदीमु�य रिज��ार �ी नहकुल सुवेदी              --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय    --  सद�यसद�य  
कायम मुकायम रिज��ार �ी मह�े�नाथ उपा�यायकायम मुकायम रिज��ार �ी मह�े�नाथ उपा�याय            --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन        --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी शैले��कुमार दाहालशैले��कुमार दाहाल,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
�ा�ा.डा.तारा�साद सापकोटा.डा.तारा�साद सापकोटा,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय      --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद ब�यालराम�साद ब�याल  
  

स�पादनस�पादन  तथा �काशनतथा �काशन  शाखामा काय�रशाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बराशाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालल  
शाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवरशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर  
क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ुना.स.ु  �ी िवनोद�ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�काया�लय सहयोगी �ी लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

भाषािवद् : भाषािवद् : सहसह�ा.�ा.  �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  

िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  
िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  

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 �ी तलुसीिसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�ननारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
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नेपाल कानून पि�कामा  

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस�म  

�कािशत  

िनण�यह�को सारसङ्�ह  
िवषयगत आधारमा  

  वग�कृत  
एघार ख�ड पु�तकह� िब��मा छन ्। 

 
मू�य �.५,५००।- 

 
पाइने ठाउँ 

 नपेाल कानून पि�का िब�� क�, सव��च अदालत 

 �यायाधीश समाज नपेाल, बबरमहल 

 सव��च अदालत बार एसोिसएसन, नबेाए भवन 

यस पि�काको इजलाससमेतमा उ�रण गनु�पदा� िन�नानुसार गनु�पन�छः 
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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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१.  
कत��य �यान 

नेपाल सरकार िव. 
लोबबहादरु था�सहुाङसमेत 

२.  
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परमादशे 

िसज�ना �वारँ (िसंह) िव. 
िवजनेश यिुनभस�ल 
डेभलपमे�ट ब�क 
िलिमटेडसमेत 

३.  साव�जिनक 
स�पि�को 

हािन नो�सानी 
गरी ��ाचार 

गरकेो 

रामनाथ िम� िव. नेपाल 
सरकार 

४.  उ��ेषण / 
परमादशे 

सशुीला दाहाल मा�के िव. 
उ�वबहादरु ख�ीसमेत 

५.  हालैको 
बकसप� 

िलखत दता� 
बदर नामसारी 

�ीमती पजृा था� िव. 
कौिशला था�समेत 

६.  उ��ेषण / 
परमादशे 

उदयबहादरु दाहालसमेत िव. 
िनगाले िसमे�ट �ा.िल.समेत 

७.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

वस�तबहादरु �े� िव. 
िज�ला �हरी काया�लय, 
मोरङसमेत 

८.  उ��ेषण / 
परमादशे 

दगुा�  तामाङ िव. झापा 
िज�ला अदालतसमेत 

९.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

रोसन सवुेदी िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर जावलाखेल 
लिलतपरुसमेत 

१०.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

उ�सव कोइराला िव. नेपाल 
िव�त्ु �ािधकरण, �धान 
काया�लयसमेत 

११.  
उ��ेषण 

टेकरानी लकसम िव. 
पूवा��चल िडभीजन सडक 
काया�लय नं. १, इलामसमेत 

१२.  
िनषेधा�ा 

िभखारी चौधरी िव. घरलेु 
तथा साना उ�ोग काया�लय, 
सला�ही 

इजलास न.ं १ १० - ११ 

१३.  
अशं 

िखममाया जोजीज ु िव. 
य��साद जोजीजसुमेत 

१४.  िखचोला 
छोडाई भखारी 

हटाई घर 
खाली चलन 

रामनाथ राउत अिहर िव. 
रामछ�ी राउत अिहर 

इजलास न.ं २ ११ - १४ 

१५.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

मह�ेरबहादरु ख�ी िव. 
भ�परु िज�ला अदालत 
तहिसल शाखासमेत 

१६.  
िनषेधा�ा 

राज न�दन म�डल िव. 
रिव�� वन�वार  

१७.  
कत��य �यान 

समुन भजुेल िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ३ १४ - २५ 

१८.  
कत��य �यान 

िहरादवेी िसंह िव. नेपाल 
सरकार 

१९.  
कत��य �यान 

छटेलाल राउत कुम� िव. 
नेपाल सरकार  
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२०.  हातहितयार 

खरखजाना 

सहदवे म�डल िव. नेपाल 

सरकार 

२१.  
अशं चलन 

�याम महज�न िव. राम 

महज�न  

२२.  जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. 

रामबहादरु नेपाली  

२३.  
कत��य �यान 

�काश फुयाल िव. नेपाल 

सरकार  

२४.  
कत��य �यान 

�दशे चौधरी िव. नेपाल 

सरकार  

२५.  

कत��य �यान 

माइला भ�न े स�तोष 

तामाङसमेत िव. नेपाल 

सरकार 

२६.  कत��य �यान 

र �यान मान� 

उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. पजुन 

के.सी.समेत 

२७.  
कत��य �यान 

नेपाल सरकार िव. कौिश�या 

खवाससमेत 

२८.  
कत��य �यान 

अरिव�दकुमार झा िव. नेपाल 

सरकार  

२९.  फैसला 

िललाम बदर 

हक कायम 

सरुशे राय यादव िव. 

कोिशला दवेी  

३०.  �यान मान� 

उ�ोग र 

जबरज�ती 

चोरी 

नेपाल सरकार िव. सिुशल 

चापागाई 

३१.  नाग�रकता 

�माण प� 

िमया ँ कवारी िव. नेपाल 

सरकार 

३२.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

एिलशा िव.िस. समेत िव. 

दाङ दउेखुरी िज�ला 

अदालत, दाङसमेत 

इजलास न.ं ४ २५ - २७ 

३३.  

िनषेधा�ा 

सनुीता काक� िव. िज�ला 

�शासन काया�लय, 

बबरमहलसमेत 

३४.  उ��ेषण / 

परमादशे 

टंक िव�कमा� िव. झापा 

िज�ला अदालत झापासमेत 

३५.  
कत��य �यान 

पे�बा िछरी शेपा� िव. नेपाल 

सरकार  

इजलास न.ं ५ २७ - २८ 

३६.  

उ��ेषण 

सािब�ीदवेी अिधकारी िव. 

पनुरावेदन अदालत, 

बागलुङसमेत  

३७.  
फैसला बदर 

तपे�वर था� िव. डोमा दास 

था�समेत 

इजलास न.ं ६ २८ - ३५ 

३८.  िनषेधा�ा / 

परमादशे 

���साद पोखरलेसमेत िव. 
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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०७०-CR-१५७१, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. लोबबहादुर था�सुहाङसमेत

िमिसल संल�न त�यगत अव�थाको 
प�ृभूिममा हेदा� मतृकको म�ृय ु यी �ितवादीह�को 
कत��यबाट भएको भ�न सिकने अव�था छैन । व�ततुः 
मतृकको शरीरमा कुनै घाउ चोट रहेको नपाइन,ु मतृक 
आ�नै कोठाको �यालढोका िभ�बाट चकुुल लगाएको 
अव�थामा पङ्खाको ह�कमा झिु�डएको अव�थामा 
फेला पनु�  र शवपरी�ण गन� िचिक�सकले शवपरी�ण 
�ितवेदनमा म�ृयकुो कारण Hanging भ�ने उ�लेख 
गरी िनज िचिक�सकले अदालतमा बकप� गदा� मतृकको 
म�ृयअुिघ नै पासो लगाई म�ृयपुिछ शरीर ति�कएर 
ख�ुाले भइु ँ छोएको ह�नस�ने भ�ने �यहोरा उ�लेख 
गरकेो दिेखएकोले ��ततु वारदातलाई कत��य �यानको 
वारदात भ�न िम�ने देिखदँैन । �यसका अित�र� 
मतृक र �ितवादीम�येका लोकबहादरुबीच मामा 
भा�जाको नाता भई मतृक अ�ययनरत िव�ालयको 
यी �ितवादी िनद�शक एवम् अ�य �ितवादीह� सोही 
िव�ालयक� िशि�का रहेको दिेखएकोमा मतृकलाई 
यी �ितवादीह�ले मानु�पन� त�यय�ु कुनै कारण 
रहेको भ�ने देिखएको छैन । �ितवादीह�ले मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको �य�ता कुन व�तिुन� कारण रहेको 
वादीले देखाउन सकेको नपाइने । 

�ितवादीले मौकामा र अदालतको बयानमा 
समेत घटनाको सिब�तार उ�लेख गरी मतृक 
ब�दकोठामा झिु�डएको अव�थामा फेला परकेो र 
आफूह� मतृकलाई मानु�पन� कुनै कारण नरहेको भनी 
उ�लेख गरकेो पाइ�छ । सोही िव�ालयमा अ�ययनरत 
िव�ाथ�ह�ले मौकामा गरकेो कागजमा मतृकले आफँँै 

आ�मह�या गरकेा ह�न् भनी उ�लेख गरी अदालतमा समेत 
सोही �यहोराको बकप� गरी �ितवादीह�को इ�कारी 
बयानलाई समथ�न गरकेो दिेखएको छ । �ितवादीह�ले 
मतृकलाई मारी झ�ुडाएको भ�ने िमिसल संल�न कुनै 
पिन कागजातबाट समथ�न नभएको यस अव�थामा 
िबना कुनै व�तिुन� आधार �ितवादीह�लाई कत��य 
�यानको वारदातको कसरुदार ठहर ्याई सजाय गन� 
िम�ने नदिेखएकाले वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर र म�ुा दोहोर ्याई हेन� �दान गरीएको आदशेसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

उि�लिखत अव�थामा �ितवादीको म�ृय ु
कत��यबाट भएको भ�ने कुरा व�तिुन� �माणबाट 
पिु� भएको नदिेखएकाले �ितवादीह�ले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर ्याएको स�ु इलाम िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
इलामको िमित २०६८।८।११ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित सवंत् २०७२ साल साल      भदौ १४ गते रोज २ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०७१-WO-१०४१, उ��ेषण / परमादेश, 
िसज�ना �वाँर (िसंह) िव. िवजनेश युिनभस�ल 
डेभलपमे�ट ब�क िलिमटेडसमेत

आफूसगँ कारोबार गरकेो �यि�लाई 
आव�यक सहयोग र सिुवधा िदई जनु �योजनको लािग 
ऋण सिुवधा िदएको हो �यसको उ�े�य हािसल गन� 
एवम् �यसबाट लाभ िलन स�ने अव�थामा परु ्याउन 
ब�कले सहयोग गनु�पन� ह��छ । ऋणी असफल बनेको 
अवसर पख� ऋणको भाखािभ� ऋणीको िधतो 
सरकार गरी िलन ु �व�छ बैिकङ्ग अ�यासअ�तग�त 
पन� देिखदँैन । आफूले खाएको ऋण नितन� वा 
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ऋणको द�ुपयोग गन� ऋणीको बे�लै कुरा हो । ऋणी 
र ब�कबीचको स�ब�ध �ित�पध� नभई िम�वत् र 
सहयोगी ह�नपुछ�  । दवैुको संय�ु �यासबाट आिथ�क 
कारोबारमा विृ� गरी उ�पादनशील गितिविध विृ� 
गरीनपुछ�  । सानोितनो असफलताको मौका छोपेर 
ऋणीलाई बेघरबार गन� �ि�कोण िलने हो भने ब�कलाई 
कानूनी अिधकारसिहत रा�यले िवशेष �थान िदइएको 
काय�को द�ुपयोग ह�न जा�छ । �यसैले य�तो ि�थित 
आउन निदन ब�कले वैध र उिचत त�रकाले िज�मेवारी 
पूव�क आ�नो दािय�व िनवा�ह गनु�पछ�  । सामा�य 
साह� आसामीको ज�तो स�ब�ध ब�क र ऋणीबीचको 
ह�न ह�दँनै । यस अथ�मा कजा� च�ुाको �याद बाकँ� 
छँदै, कजा� र सावँाको िक�ता बझुाउदँ ै गदा�को 
अव�थामा िधतो नै िललाम गन�स�मको बैकको काय� 
�यादतीपूण� देिख�छ । यसबाट िनवेिदकाको सिंवधान 
�द� सा�पि�क हकमािथ ठाडो ह�त�ेप भएको 
देिखने ।

मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट िवप�ी 
िवजनेश यिुनभस�ल डेभलपमे�ट ब�कबाट िनवेिदकाले 
िलएको ऋणको सावा ँ �याज बझुाउदँै गरकेो, ितनु�पन� 
बाकँ� ऋण ितन� बझुाउन म�जरु रही सो अविध बाकँ� 
रहदँारहदँै िनवेिदकाले िधतो सरु�णमा राखेको घर 
ज�गा िललामस�ब�धमा गरकेो िमित २०७२।१।६ को 
िललाम मचु�ुका र सोहीअनसुार िनवेिदकाको घरज�गा 
िललाम सकार गन� िमित २०७२।१।२८ को स�चालक 
सिमितको िनण�य एवम् सो िनण�यबमोिजम मालपोत 
काया�लय, का�क�बाट भएको दाखेल खारजेसमेतका 
स�पूण� काम कारबाही कानूनिवपरीत देिखएकोले 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब 
िनवेिदकाको नामको घरज�गा यथावत् िनवेिदकाको 
िधतोको �पमा कायम रा�न ु भनी िवप�ीको नाममा 
परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७२ साल पसु १ गते रोज १ शभुम् । 

३
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६९-CR-०१६४, ०६८-CR-११५५, 
०६८-CR-११४५, ०६८-CR-११५६, ०६८-
CR-१२६४, ०६८-CR-१२८७ र ०६८-CR-
१२८५, काया�लयमा रहेका सरकारी कागजात स�याई 
साव�जिनक स�पि�को हािन नो�सानी गरी ��ाचार 
गरकेो, रामनाथ िम� िव. नेपाल सरकार,  �जभान 
यादवसमेत िव. नेपाल सरकार, बलमकुमार ब�नेत 
िव. नेपाल सरकार, लिलत नारायण चौधरी िव. नेपाल 
सरकार, िब�दु शाह िव. नेपाल सरकार, तारा लामा 
िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. बलमकुमार 
ब�नेतसमेत 

�ितवादी रामनाथ िम�ले िफ�डबकुको 
�ितिलिप संल�न गरी चाविहल वडा नं.३ अ�तग�तको 
िक.नं.१७० समेतको ज�गा दता� गन� मालपोत 
काया�लयमा िनवेदन िदएको कुरालाई �वीकार ै गरी 
बयान गरकेो दिेखनकुा साथै २०४२ सालमा बनेको 
माइ�ोिफ�ममा दिेखएको वा�तिवक िफ�डबकुमा 
उ�लेख नै नभएको िकसानको �यहोराको महलमा 
समेत आ�ना नाउमँा ज�गा दता� गन� �माण परु ्याउने 
उ�े�यबाट �यहोरा थपी थ�न लगाएको भ�ने देिखदँा 
िनज �ितवादी रामनाथ िम�लाई िवशेष अदालत 
काठमाड�ले ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
११ बमोिजमको कसरु गरकेो ठहर ्याई िनजलाई कैद 
मिहना ३ (ितन) र ज�रवाना �.१०,०००।– (दश 
हजार) ह�ने ठहर ्याएको फैसलालाई अ�यथा प�रवत�न 
गनु�पन� नदिेखने ।

िववािदत िक�ा ज�गाह�को िफ�डबकुको 
२०४२ सालमा िलइएको माइ�ोिफ�ममा नसि�चएको 
अव�थामा रहेकोमा िमित ०६४।१२।२४, िमित 
०६५।३।२७, िमित ०६५।५।६ र िमित ०६६।९।२१ 
मा ग�रएको �मािणत िफ�डबकुको िकसान ज�गाधनी 
र िवरह महलमा समेत �यहोरा थिपएको अव�थामा 
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यी �ितवादीह� बलमकुमार ब�नेत, �जभान यादव, 
लिलतनारायण चौधरी, िब�द ु शाह र तारा लामाले 
उतार र �मािणत गरी िदएको र काया�लय �मखुबाट 
�मािणतसमेत गराएको देिखन नआई सरकारी ज�गा 
दता� गराउन खो�ने �ितवादी रामनाथ िम�समेतको 
िमलेमतोमा पिछ �यहोरा थिपएको िफ�डबकु उतार 
गन� �ज ु गन� तथा �मािणत गन�समेतको काय� गरी 
ज�गा दता� गन� �माण तयार गन� गराउने �ितवादी 
रामनाथ िम�समेतलाई सहयोग परु ्याएको दिेखएको 
भनी �ितवादी बलमकुमार ब�नेत–१, �ितवादी 
�जभान यादव–१, �ितवादी लिलतनारायण चौधरी–
१, �ितवादी िव�द ुशाह–१, �ितवादी तारा लामा–१ 
समेतलाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
२२ बमोिजम म�ुय कसरुदारलाई भएको सजायको 
आधा जनही सजाय अथा�त्  कैद १ मिहना १५ िदन र 
ज�रवाना �.५,०००।– (पाचँ हजार) ह�ने ठहर ्याएको 
िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित २०६८/११/१४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत्  २०७२ साल माघ १९ गते रोज ३ शभुभ् ।
 § यसै लगाउको ०६६-WO-०२०५, उ��ेषण 

/ परमादेश, ब�भाज यादव िव. लोकसेवा 
आयोगको काया�लय, अनामनगरसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

४
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-WO-११४७, उ��ेषण / परमादशे, 
सुशीला दाहाल मा�के िव. उ�वबहादुर ख�ीसमेत

भूिमसधुार काया�लयले आ�नो िलिखत 
जवाफमा अदालतको फैसलाअनसुार मोही कायम 
गरकेो भ�ने उ�लेख गरकेो देिख�छ । सो स�ब�धमा 
हेदा� वादी उ�वबहादरु ख�ी �ितवादी कृ�णबहादरु 
ख�ी भएको अशं म�ुाको फैसलाको ठहर ख�डमा 

मोही हक ब�डा नह�ने भनी सोबाहेकका स�पि�बाट 
वादीले अंश पाउने ठहरी फैसला भएको देिख�छ । 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६क मा “�चिलत 
नेपाल कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
मोिहयानी हक ख�रद गन� वा दान दात�यको �पमा 
वा अ� िकिसमले हक छोडाई िलन पाइने छैन” भन् ने 
�प� �यव�था रहेको देिख�छ । यसरी �चिलत कानूनी 
�यव�थाको अधीनमा रही फैसलाको ठहर ख�डमा 
मोिहयानी हक ब�डा नला�ने भनी उ�लेख भइसकेपिछ 
तपिसल ख�डमा ब�डा ह�ने स�पि� भनी यी 
िनवेिदकाको ज�गा उ�लेख भएको देिखदँा फैसलाको 
ठहर ख�डिवपरीत तपिसल ख�ड उ�लेख भएको 
देिखयो । ठहर ख�डमा बोिलएको इ�साफ के कसरी 
काया��वयन गन� भ�ने काया��वयनको प� मा� तपिसल 
ख�डमा उ�लेख गरीने गरी�छ । यसरी तपिसल 
ख�डको �वत�� अि�त�व ह�ने नभई ठहर ख�डको 
इ�साफलाई काया��वयन यो�य मा� बनाउने हो । 
�यसैले तपिसल ख�ड सधै ँठहर ख�ड को प�रपरुक 
मा�  ह�नस�छ । ठहर ख�डसगँ िवरोधाभाष ह�ने गरी 
केही कुरा लेिखन गएमा पिन �यसले ठहर ख�डको 
इ�साफलाई परािजत गन� नस�ने । ��ततु िववादमा 
ठहर ख�डमा मोिहयानी लागेको ज�गा ब�डा नह�ने 
भनी �प�सगँ उ�लेख भइसकेपिछ सोको �ितकूल 
तपिसल ख�डमा िनवेिदकाको िक.नं.२१६ को ज�गा 
उ�लेख ह�दँैमा िव�मान कानूनी �यव�थािवपरीत 
ब�डा ला�ने ठहरी फैसला भएको भनी स�झन 
िम�दैन । �यसमा पनी िनवेिदकाको ज�गाका सािबक 
मोिहले छोडप� गरी िमित २०५३।११।२७ मा लगत 
क�ा भइसकेको देिखएकोमा िमित २०५५।९।३० मा 
मा� काठमाड� िज�ला अदालतबाट फैसला भएको 
देिख�छ । यसरी अदालतको फैसला अगाबै मोही 
लगत क�ा भइसकेकोमा आ�नो पूव�िनण�यिवपरीत  
िवप�ीलाई मोही कायम गरी िदएको भूिमसधुार 
काया�लयको िनण�य कानूनी �िुटपूण� रहेको देिखने ।
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मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िक.नं.२१६ 
को ज�गामा रहेको मोही लगत क�ा भइसकेको, 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ ले मोिहयानी हक ब�डा नह�ने 
�प� कानूनी �यव�था गरकेो एवम् काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०५५।९।३०  को फैसलामा 
समेत िवप�ी उ�वबहादरुको नाममा िक.नं.२१६ को 
आधा मोिहयानी हक कायम ह�ने भनी ठहर नभएको 
अव�थामा स�बि�धत ज�गाधनीलाई सनुवुाइको 
मौकासमेत �दान नगरी �चिलत कानून र अदालतको 
फैसलािवपरीत िक.नं.२१६ मा िवप�ी उ�वबहादरु 
ख�ीको मोिहयानी हक कायम गन� गरी भूिम सधुार 
काया�लय, काठमाड�बाट भएको िमित २०६४।६।११ 
को िनण�य कानूनी �िुटपूण� ह�दँा उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-WO-०६६०, हालैको बकसप� िलखत 
दता� बदर नामसारी, �ीमती पृजा था� िव. कौिशला 
था�समेत

��ततु म�ुामा वादीले दाबी गरकेो िववािदत 
स�पि� पैतकृ नभई �ितवादीले आ�नो पालामा 
ख�रद गरकेो भ�ने त�यलाई वादीले अ�यथा �मािणत 
गन� सकेको पाइदँैन । उ� ज�गा वादी �ितवादीह� 
सगोलमा रहेकै अव�थामा आ�नो छोरी कौिशला 
था�लाई बकसप� ग�रिदएको एवम् तत् अव�थाका 
सगोलमा रहेका अंिशयार यी वादीका पित स�यनारायण 
था� उ� बकसप� िलखतमा सा�ीसमेत बसेको 
देिख�छ । बकसप�को िलखत ह�दँाको अव�थामा यी 
वादीका एकासगोलका पित स�यनारायण था� सा�ी 
बसेको देिखएको एवम् सधवा बहुारीको समेत म�जरुी 
िलनपुन� कानूनी �यव�थाको अभावमा यी वादीको पिन 

म�जरुी िलएको हनपुन� भ�न िमलेन । यसरी िववािदत 
स�पि� बकसप��ारा ह�ता�तरण गदा� �ितवादी 
��नारायण था�का सगोलमा रहेका छोरा यी वादीका 
पितसमेत सा�ी बसेको देिखएको र सधवा बहुारीको 
पिन म�जरुी ह�नपुन� भ�ने कानूनी �यव�थाको अभावमा 
आ�नो म�जरुी निलई िदएको बकसप� िलखत बदर 
ह�नपुन� भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालतको इ�साफ अ�यथा भ�न निम�ने ।

मािथ िववेिचत आधार �माण एवम् 
कानूनअनसुार �ितवादी ��नारायण था�ले 
एकासगोलका अंिशयार रहेका यी वादीका पितलाई 
सा�ी राखी िमित २०६७।५।१७ मा हालैको बकसप� 
िलखत पा�रत गरी दिेखएको एवम् सगोलमा रहेक� 
सधवा बहुारीको म�जरुीको िलखत ह�नपुन� वा िनज 
सा�ी ब�नपुन� भ�ने बा�या�मक कानूनी �यव�थाको 
अभावमा �ितवादी �� नारायण था�ले ग�रिदएको 
बकसप� िलखतको ३ भागको १ भागको आधा िलखत 
बदर ह�ने ठहर ्याएको �प�दहेी िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।१।२८ को फैसला उ�टी गरी िफराद 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०६८।१२।२० को इ�साफ िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल असोज १८ गते रोज २ शभुम् । 

६
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-WO-०७६३, उ��ेषण / परमादेश, 
उदयबहादुर दाहालसमेत िव. िनगाले िसमे�ट �ा.
िल.समेत

सिंवधान�ारा ��याभूत भएको हक 
अिधकारको सरं�णका लािग स�बि�धत 
सरोकारवालाह�ले उपचारको खोजी गन� स�ने नै 
देिखयो । ��ततु िनवेदनको स�ब�धमा �रट िनवेदकह� 
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िनगाले िसमे�ट उ�ोग स�चालन भएको �े�का �थानीय 
बािस�दा भ�नेमा िववाद रहेन । आ�नो लोकािलटीमा 
�थािपत भएका उ�ोगबाट िन�कने �दूषणबाट ��य� 
र परो� �भाव र असर �थानीय बािस�दाले नै भो�न ु
पछ�  । तसथ� िनवेदकह�ले उ� उ�ोगबाट भएको र 
ह�ने वातावरणीय �दूषणको िवषयलाई िलएर उजरुी गन� 
एवम् उपचारको खोजी गन� पाउने नै देिखने ।

व�ततुः कुनै पिन उ�ोगको �थापनाबाट 
वातावरण र आमजनताको �वा��यमा र आवासीय 
�े�मा केही न केही अनकूुल एवम् �ितकूल �भाव 
पन� नै दिेख�छ । �ितकूल �भावलाई �यूनीकरण 
गरी जन�वा��यलगायत वातावरण �व�छ रा�ने 
दािय�वबाट कानूनस�मत�पमा �थापना भएको 
भ�ने आधारमा मा�ै कुनै पिन उ�ोगले छुट पाउन 
स�दैन । कुनै पिन उ�ोगह�को �थापना र स�चालन 
गदा� यथास�भव वातावरणीय तथा मानव �वा��यमा 
पन� �भावलाई �यूनीकरण गरी उ�ोग स�चालनको 
�वीकृित िदनपुन� ह��छ  । वातावरण संर�ण ऐन, 
२०५३ र वातावरण संर�ण िनयमावली, २०५४ 
मा वातावरणीय �भाव मू�याङ्कन गनु�पन� भनी 
रािखएको कानूनी �यव�थाको उ�े�य पिन कुनै उ�ोग 
�थापना गदा� वातावरण एवम् आमजनताको �वा��य 
स�ब�धमा �ितकूल �भाव पान� अव�था छ छैन भ�ने 
हेन� र �ितकूल �भाव पन� अव�थामा �य�तो �थानमा 
संवेदनशील उ�ोगह� �थापना गन� िनषेध गन� नै रहेको 
देिखने । 

औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ को दफा 
२५ मा “...अनमुित वा दता� �माण प�मा उि�लिखत 
सत�ह� पालना नगरमेा वा यस ऐनको अ� कुनै कुरा 
उ�लङ्घन गरमेा नेपाल सरकारले देहायबमोिजमको 
सजाय गन�छः (क) पाचँ लाख �पैयासँ�म ज�रवाना 
गन�, (ख) उ�ोगको दता�  वा अनमुित खारजे गन�, (ग) 
उ�ोग ब�द गराउने” भ�ने �यव�था रहेको छ । यस�कार 
उ�ोगले अिनयिमत काय� गरमेा वा सत�ह�को पालन 

नगरमेा ब�द गराउन स�नेस�मको अिधकार पाएको 
सरकारले �थािपत उ�ोगको अनगुमन मू�याङ्कन 
गरी नाग�रकको �व�छ वातावरणमा बा�ँन पाउने 
मौिलक हकको संर�ण गन� िज�मेवारी बहन नगरकेो 
भ�ने �रट िनवेदकह�को दाबी रहेकोमा उ�ोग 
�थापनाको अनमुित िदई उ�ोग स�चालन भइसकेपिछ 
तोिकएको सत�ह�को पालना भएको छ छैन भनी 
िनयिमत�पमा अनगुमन मू�याङ्कन गनु�पन� नै ह�न 
जाने । कानूनबमोिजम �थािपत उ�ोगह�ले उ�ोग 
�थापना गदा�का अव�थामा तोिकएको सत� एवम् कानून 
�ितकूल कुनै काय� गरी जन�वा��य र वातावरणमा 
�ितकूल असर पन� गएको अव�थामा औ�ोिगक 
�यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोिजमको 
�ि�या पूरा गररे मा� �य�तो उ�ोगको दता� खारजे 
गन� सिकने ह��छ । कानूनबमोिजम �ि�या पूरा गरी दता� 
भएका कारखानालाई हलकुोका आधारमा िव�थािपत 
गदा� पन� आउने लागत र �ित एवम् �यसबाट पन� जाने 
िवकास र वातावरणउपरको असरलाई पिन नजर 
अ�दाज गन� नसिकने ।

उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था र 
�माणका आधारमा कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा 
गरी �थापना भएको कुनै उ�ोगले उ�ोग दता�को 
�माण प� िलदँाको अव�थामा �वीकार गरकेा सत� 
एवम् कानूनिवपरीतका काय� गरकेो अव�थामा 
औ�ोिगक �यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५ 
अनसुारको �ि�याअनसुार �य�तो उ�ोगको दता� 
खारजे गन� सिकने ह�दँा उ��ेषणको आदेश जारी गरी 
चालू कारखाना ब�द गरी �ितपूित�  रकम िदलाई पाउ ँ
भ�नेसमेत िनवेदन मागबमोिजमको �रट जारी गन� 
िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 

व�ततुः िव�ह��ारा पेस भएको मािथ 
िववेिचत �ितवेदनमा उ�लेख भएका ��तािवत 
सधुारह� काया��वयन गरी गराई �दूषण िनय��ण 
गन� र मानव �वा��यमा हािन ह�नबाट बचाउने कत��य 
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रा�यको हो । स�बि�धत उ�ोगले सो �ितवेदनको 
काया��वयन गरी �थानीय सरोकारवालाह�को �वा��य 
एवम् वातावरण सरं�ण गनु�पन� ह��छ । सो �ितवेदन 
काया��वयनका लािग िज�ला �शासन काया�लयमा 
प�ाचार भइसकेको भ�ने िलिखत जवाफबाट दिेखएको 
ह�दँा िज�ला �शासन काया�लयले सो �ितवेदनमा 
उि�लिखत ��तािवत सधुारका काय�ह� स�बि�धत 
उ�ोगलाई गन� लगाई �मखु िज�ला अिधकारीले 
िनयिमत�पमा सो िसमे�ट उ�ोगको अनगुमन 
िनरी�ण गनु�पछ�  । वातावरण संर�ण ऐनका सत�ह�को 
उ�लङ्घन कुनै अव�थामा पिन ह�न नह�ने कुराह�को 
िनर�तर र �यवहा�रक ��याभूित ह�न ज�री छ । सो 
स�ब�धमा िसकायत ह�न नस�ने कुराको ��याभूित 
िदनपुन� ह�नाले सोको अनगुमन उ�ोग म��ालय र 
वातावरण म��ालयसमेतबाट ह�नपुन� ह�दँा िव��ारा 
��तािवत सधुारका काय�ह� भए नभएको स�ब�धमा 
िनयिमत�पमा अनगुमन गनु�  गराउन ु भनी उ�ोग 
म��ालय, वातावरण म��ालय र �थानीय िज�ला 
�शासन काया�लय, धनकुटाका नाममा िनद�शन जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७२ साल चैत २ गते रोज ३ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-WO-०७९८, उ��ेषण / परमादशे, 
वस�तबहादुर �े� िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
मोरङसमेत

अदालतले �रट �े�ािधकारबाट हक 
बेहकको ��मा बो�न िम�ने दिेखदैँन । त�काल कुनै 
अिधकारको उ�लङ्घन ह�नस�ने आशङ्का वा कुनै 
मनािसब र पया�� आधार छ र यिद अदालतबाट 
ह�त�ेप नभएमा प�लाई अपूरणीय �ित ह�न स�दछ 
भ�ने अदालतलाई लागेमा मा� �रट आदेश जारी ह�न 
स�दछ । िनवेदक �वयम् ले ��ततु ज�गाकै िवषयमा 

ग�रएका कागजका िवषयमा अदालतमा म�ुा दायर 
गरकेो भ�ने कुरा उ�लेख गरकेो अव�थामा अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको म�ुालाई �भाव पान� गरी मािथ�लो 
तहको अदालतबाट आदेश जारी गन� िम�ने नदेिखदँा 
मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� निम�ने । 

मािथ िव�ेषण गरीएका आधार कारण र 
�माणसमेतबाट मातहतका अदालतमा िवचाराधीन 
म�ुा िनपटारा ह�न नपाउदँै ��ततु �रट यस अदालतमा 
पन� आएको र ज�गाको िवषय भए साधारण 
�े�ािधकारबाटै टुङ्गो ला�ने अव�था ह�दँाह�दैँ 
असाधारण �े�ािधकारको सहारा िलई �रट �े�मा 
�वेश गरकेो देिखएकोले ��ततु �रटमा मागबमोिजमको 
आदशे जारी गरी रहनपुरेन । �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई            
इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-WO-००३१, उ��ेषण / परमादेश, 
दुगा� तामाङ िव. झापा िज�ला अदालतसमेत

जमानीको कागज गराउदँा अदालतबाट 
लागेको द�डसजाय �ितवादीले नितर े नबझुाए माग 
भएको धरौट बराबरको रकम ितन� बझुाउन म�जरु छु 
भनी कागज गराइने ह�दँा जमानत िदएको अङ्कबाहेक 
जमानतकता�को कुनै थप �यि�गत दािय�व रहने ह�दँनै । 
जमानी िददँा जित धरौट रकमबापत जेथाजमानी िदएको 
हो, सो धरौटी रकमभ�दा बढी जमानीवालाले कबलु 
गरकेो पिन ह�दँनै । जमानत िदएको रकमभ�दा बढीमा 
जमानीवालालाई प�ाउ गन� पिन �याय सङ्गत नह�ने ।

जनुसकैु अव�थामा पिन जमानीवालाले 
नगदमा धरौटी रकम बझुाउन नपाउन ु पन� कुनै 
तक� सङ्गत कारण देिखदँैन । यस अदालतबाट 
जारी भएको धरौट र जमानीस�ब�धी (काय�िविध) 
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िनद�िशका २०६६ ले यस स�ब�धमा �प� �यव�था 
गरकेो छ । म�ुा िकनारा ह�नपूुव� नगद धरौटी िलन 
सिकने तर िनण�यप�ात् �यही ि�थित नरहने अथा�त्  
नगदमा प�रणत गरी पूव� जेथा फुकुवा गन� नसिकने भ�न 
िम�दैन । धरौट वा जमानतको लािग िलइने रकम 
सरलताका िहसाबले पिन अदालतको लािग नगद नै 
बढी �ा� र सलुभ ह�ने देिख�छ । फैसला पूण��पमा 
काया��वयन नभएको कारण देखाई अका�को अचल 
स�पि� जमानत िलई रो�का राखी रा�न ुअदालतको 
लािग पिन कुनै औिच�य छैन । फैसला ह�न ु अगावै 
पपु��कै चरणमा �ितवादीले बझुाउन ु पन� जमानत 
अङ्क बराबर ते�ो प�ले जेथाजमानत िदएको 
अव�थामा फैसलाप�ात �ितवादीलाई लागेको द�ड 
ज�रवाना असलुउपर गराउने स�मको िज�मेवारी पिन 
जमानतकता�मा  रह�छ भ�न ु�यायसङ्गत नह�ने । 

मूलतः �ितवादीलाई कसरुबापत सजाय 
भएमा सो ितन� बझुाउने कत��य उसको ह�नेमा कुनै ि�िवधा 
देिखदँैन । अदालतको फैसलाबमोिजम �ितवादीलाई 
लागेको द�ड ज�रवाना िनजको स�पि�बाट असलु 
ह�नसकेन भने जमानत िदएको रकमको हदस�म 
जमानतकता�को स�पि�बाट कानूनबमोिजम असलु 
गन� िम�ने ह��छ । अ�यथा �ितवादीलाई लागेको द�ड 
ज�रवाना धरौटी जमानतमा म�जरु गरकेो सत�भ�दा 
बािहर गई जमानतकता�बाट असलु गन� खोजीयो भने 
अका�ले गरकेो कसरुबापत सजाय भो�न बा�य गराएको 
ज�तो अव�था िसज�ना ह��छ । यसबाट वा�तिवक 
कसरुदार उ�कने र िनद�षबाट सजाय अस�ुने ि�थित 
आउने ह��छ जनु �यायोिचत ह�न स�दैन । म�ुा पपु��को 
�ममा मािगएको धरौट रकम बराबर अचलस�पि� 
जेथाजमानत िदएकोमा म�जरु गरकेो रकमभ�दा बढी 
रकम अदालतले असलुउपर गन� नस�ने प�रि�थितमा 
धरौट बराबर बझुाउन �याएको नगद रकम बिुझिलई 
जेथा फुकुवा गरीिदन ु �यायोिचत मा�ै होइन, कानूनी 
अिनवाय�ता नै देिखन आउने ।

मािथ िववेिचत आधारकारणबाट म�ुा 
पपु��को िसलिसलामा झापा िज�ला अदालतबाट माग 
भएको धरौटीबापत िनवेिदकाले जेथा जमानी िदएकोमा 
माग भएको धरौटबापत नगदै बझुाई जमानत िदएको 
जेथा फुकुवा माग गरकेोमा सोबमोिजम फुकुवा गरी 
िदनपुन�मा िनवेिदकाको िनवेदन अ�वीकार गरी दरपीठ 
गरकेो झापा िज�ला अदालतका तहिसलदारको िमित 
२०७०।३।२८ को  आदेशलाई सदर गरकेो झापा 
िज�ला अदालतको िमित २०७०।५।१४ को आदशे र 
पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित २०७०।९।२५ को 
आदशे कानूनिवपरीत देिखदँा उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । अब िनवेिदकाले िनवेदनसाथ 
दािखल गन� �याएको धरौटरकम �. ७१,०००।- बझुी 
िनजको नामको ज�गा फुकुवा गरी िदन ुभनी झापा िज�ला 
अदालतका नाममा परमादशेसमेत जारी ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: अिभषेक कुमार राय
इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभुम् ।

९
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७१-WO-०३९४, उ��ेषण / परमादेश, 
रोसन सुवेदी िव. महानगरीय �हरी प�रसर जावलाखेल 
लिलतपुरसमेत

िवप�ीको िलिखत जवाफबाट यही लेनदेनको 
िवषयमा पनुः काठमाड� िज�ला अदालतमा म�ुा चली 
हाल कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको भ�ने �यहोरा 
उ�लेख भएको देिख�छ । सो कुरालाई यी िनवेदकले 
समेत अ�यथा भ�न सकेको देिखदैँन । त�काल कुनै 
अिधकारको उ�लङ्घन ह�नस�ने आशङ्का वा कुन� 
मनािसब र पया�� आधार छ र यदी अदालतबाट 
ह�त�ेप नभएमा प�लाई अपूरणीय �ित ह�न स�दछ 
भ�ने अदालतलाई लागेमा मा� �रट आदेश जारी 
ह�न स�दछ । िवप�ीले ��ततु लेनदेनको िवषयमा 
अदालतमा म�ुा दायर गरकेो भ�ने कुरा उ�लेख गरकेो 
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अव�थामा अदालतमा िवचाराधीन रहेको म�ुालाई 
�भाव पान� गरी मािथ�लो तहको अदालतबाट आदेश 
जारी गन� िम�ने नदिेखने । 

िनवेदक र ��यथ�ह�बीचको िववाद 
उ� म�ुाबाट टुङ्गो ला�न स�ने नै देिखएको र 
िवचाराधीन म�ुाको िवषयमा �रट �े�बाट हेन� 
िम�नेसमेत नदिेखएकाले अिधकार खो�नेले कुन माग� 
�या� र �भावकारी ह��छ सोको �यान िदन ु ज�री 
छ । �रट िनवेदकले आफूले चेकमा ह�ता�र गरकेो 
कुरालाई अ�यथा भ�न सकेका छैनन् । िवप�ी �हरी 
काया�लयको िलिखत जवाफबाट शाि�त सरु�ाको 
िवषयमा िनवेदन परी सो स�ब�धमा िझकाई बिुझएको 
स�म हो भ�ने �यहोरा उ�लेख भएको दिेखदँा 
िवप�ीह�बाट िनवेदकलाई धरपकड गन� थ�ुने कागज 
गराउनेलगायतका काय� गन� स�ने आशङ्काको ि�थित 
िव�मान नदेिखएकोले मागबमोिजम आदेश जारी 
ग�ररहन ुपन� अव�था नदेिखने ।

मािथ िव�ेषण गरीएका आधार कारण र 
�माणह�समेतबाट िवप�ीको िलिखत जवाफबाट यही 
लेनदनेको िवषयमा पनुः काठमाड� िज�ला अदालतमा 
म�ुा चली हाल कारबाहीय�ु अव�थामा रहेको भ�ने 
�यहोरा उ�लेख भएको देिखदँा मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� िम�ने दिेखएन ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई               
इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभुम् ।

१०
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६७-WO-०८५८, उ��ेषण / परमादशे, 
उ�सव कोइराला िव. नेपाल िव�ुत्् �ािधकरण, �धान 
काया�लयसमेत

�ािविधक सेवा क��यटुर इि�जिनय�रङ 
समूह तह ७ को �यूनतम शैि�क यो�यता “क��यटुर 

इि�जिनय�रङ िवषयमा �नातक” हनपुन� भ�ने 
िविनयममा �यव�था रहेपिछ सोभ�दा मािथ�लो अथा�त्  
अित�र� शैि�क यो�यता क��यटुर इि�जिनय�रङ 
िवषयमै �नातको�र ह�नपुन� भ�नेमा िववाद ह�न 
स�दनै । यसका साथै क��यटुर इि�जिनय�रङ समूह 
तह ८ को खलुा �ितयोिगताका लािग �यूनतम शैि�क 
यो�यता क��यटुर इि�जिनय�रङ िवषयमा �नातको�र 
ह�नपुन� भनी नेपाल िव�तु् �ािधकरण कम�चारी सेवा 
िविनयमावली, २०६२ को अनसूुची ७ मा तोिकएको 
देिखदँा सोही पदमा तह ७ बाट काय��मता�ारा बढुवा 
ह�न क��यटुर इि�जिनय�रङमा �नातको�रनै अित�र� 
शैि�क यो�यता ह�नपुन� कुराको थप पिु� ह�न जाने ।

िवषयव�त ुमािथको जोर  र �यसको सीमाका 
िहसाबले पिन िव�ान  र इि�जिनय�रङबीच फरक रहेको 
ह��छ । िव�ान र इि�जिनय�रङलाई एउटै हो भनी भ�ने 
हो भने ती दईुबीचको अ�तरलाई नजरअ�दाज गनु�  
ह�न जा�छ । य�तो �विृ�ले िवषयगत िवशेष�तालाई 
समा� पाद�छ । साथै िनवेदकले िलएको �माण 
प� स�ब�धमा �प� ह�न पनुरावलोकन सिमितले 
िवशेष� आम��ण गरी क��यटुर िव�ान र क��यटुर 
इि�जिनय�रङ िवषय एउटै हो या फरक भनी राय 
िलएकोमा िविनयमावलीमा उि�लिखत “स�बि�धत 
िवषयलाई” ��ट्याउदँा क��यटुर िव�ान नभई  
क��यटुर इि�जिनय�रङ नै ह�नपुन� भनी राय�ा� भएको 
भ�ने िलिखत जवाफबाट देिखन आएको छ । उ� 
त�यबाट समेत िनवेदकले हािसल गरकेो “क��यटुर 
िव�ानमा �नातको�र” तहको उपािध �ािधकरण 
कम�चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम ५० (ग) (१)
(ख) बमोिजम क��यटुर इि�जिनय�रङ समूह तह ७ 
को �यूनतम शैि�क यो�यताभ�दा मािथ�लो अथा�त्  
स�बि�धत िवषयको अित�र� शैि�क यो�यता हो भ�ने 
देिखएन । बढुवा िसफा�रस सिमितले �काशन गरकेो 
नामावलीमा िच� नबझुाई परकेो उजरुीका स�ब�धमा 
पनुरावलोकन सिमितले आव�य�ाअनसुार िविनयम 
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१३३(३) बमोिजम िवशेष� आम��ण गरी राय 
िलन स�ने देिखदँा स�बि�धत िवषयका िवशेष�को 
रायसमेतका आधार िलई िनवेदकले पेस गरकेो शैि�क 
उपािध स�बि�धत िवषयको अित�र� शैि�क यो�यता 
नभएको भनी अङ्क िदन निम�ने गरकेो पनुरावलोकन 
सिमितको िनण�यलाई कानूनिवपरीत भ�न निम�ने ।

िनवेदकले हािसल गरकेो क��यटुर िव�ानमा 
�नातको�र (Master of Science in Computer 
Science) तहको शैि�क उपाधी कम�चारी सेवा 
िविनयमावलीले  तोकेको  क��यटुर इि�जिनय�रङ समूह 
तह ७ का लािग िनधा��रत �यूनतम शैि�क यो�यताभ�दा 
मािथको स�बि�धत िवषयको अित�र� शैि�क यो�यता 
नभएको भनी �यसबापत बढुवा �योजनका लािग अङ्क 
िदन निम�ने गरी पनुरावलोकन सिमितबाट भएको िमित 
२०६७।१०।१४ को िनण�य र सो िनण�यानसुार िमित 
२०६७।१०।१९ मा गोरखाप�मा �कािशत सूचनामा 
कुनै पिन कानूनी एवम् संवैधािनक �िुट भएको नदिेखदँा  
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन� निम�ने । 
इजलास अिधकृत:  सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७२ साल मंिसर ७ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउको म�ुामा पिन यसैअनसुारको फैसला 
भएको छ ।

 § ०७१-WO-१०७३, उ��ेषण / परमादशे, 
उ�सव कोइराला िव. नेपाल िव�ुत् 
�ािधकरण, के��ीय काया�लय, र�नपाक� समेत

 § ०७१-WO-०२०६, �ितषेध, उ�सव 
कोइरालासमेत िव. नेपाल िव�ुत् �ािधकरण, 
के��ीय काया�लय, र�नपाक� समेत

 § ०७०-WO-०५४०, उ��ेषण / परमादशे, 
उ�सव कोइरालासमेत िव. नेपाल िव�ुत् 
�ािधकरण, के��ीय काया�लय, र�नपाक� समेत

११
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७१-CI-०५२८, उ��ेषण, टेकरानी 

लकसम िव. पूवा��चल िडभीजन सडक काया�लय नं. 
१, इलामसमेत

सव�साधारणको िहत र सिुवधाका लािग 
साव�जिनक सडकको िनमा�ण एवम् िव�तार गन� कुनै 
पिन �यि�को िनजी �वािम�वको ज�गा �ा� गन� नेपाल 
सरकारले स�ने  देिख�छ । िनवेदकको िनजी हक 
�वािम�वको ज�गा राजमाग�मा पन� गएको अव�थामा 
यावत् त�य �माण खलुाई मआु�जा वा �ितपूित�को 
लािग दाबी गरी िनवेदकले उपचार �ा� स�ने अव�था 
िव�मान रहेकै देिख�छ । यसरी िनवेदकको नामको 
िक.नं. २९१ को ज�गा नेपाल राजप�मा �कािशत िमित 
२०३४।३।२० को सूचनाले तोकेअनसुारको सडक 
सीमािभ� परकेो भ�ने कुरा सिुनि�त गरी िनवेदकको 
नामको लगत क�ा गरी सोहीअनसुार मेची राजमाग�को 
नाममा दता� कायम गन� मालपोत काया�लय, पाचँथरको 
िमित २०६८।९।२५ को िनण�यबाट िनवेदकको 
सिंवधान एवम् कानून �द� हक अिधकार हनन् ह�न 
गएको भ�ने नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम उ� िनण�य 
बदर ह�ने भ�न निम�ने । 

मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने अव�थामा िव�मान 
नभएको भनी िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, इलामको िमित २०७०।८।१२ को आदेश 
मनािसब ह�दँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

१२
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CI-००३२, िनषेधा�ा, िभखारी 
चौधरी िव. घरलुे तथा साना उ�ोग काया�लय, सला�ही

��ततु िनवेदनमा िनवेदकले राम�साद 
चौधरीलाई धान कुट् ने मेिसन गाड् नको लािग िदएको 
अनमुितको न�कल िज�ला घरले ु काया�लयले 
उपल�ध नगराएको भनी िजिकर िलएकोमा राम�साद 
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चौधरीको ज�गामा िनजकै म�जरुीले अक�  �यि� 
लालबहादरु चौधरीले िमल �थापनाको लािग अनमुित 
पाएको भ�ने घरले ु तथा साना उ�ोग काया�लयको 
िलिखत जवाफबाट दिेखन आएको छ । िनवेदकले 
जनु �यि�लाई िमल स�चालन गन� अनमुित िदएको 
भनी दाबी गरकेो छ सो �यि�ले अनमुित पाएको भ�ने 
त�य �थािपत ह�नसकेको दिेखएन । कानूनबमोिजमको 
कत��य तोिकएको साव�जिनक िनकाय वा अिधकारीले 
आ�नो कत��य पूरा नगरकेो प�रमाण �व�प �यि�का 
हक अिधकार हनन् भएमा कानून�ारा तोिकएको कत��य 
बहन गनु�  भनी साव�जिनक िनकाय वा पदािधकारीका 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ह��छ । ��ततु 
म�ुामा िनवेदकले दाबी गरेअनसुार राम�साद 
चौधरीलाई िमल स�चालन गन� िदने िवषयमा घरले ु
काया�लयबाट कुनै िनण�य भएको देिखदँनै । िनवेदकले 
उठान गरकेो िवषयमा िनण�य भएको कुरा नै �थािपत 
ह�नसकेको नदेिखदँा �यसको न�कलपाउने अव�था 
पिन रहेन । त�यगत �पमा आधारहीन देिखएका यस 
�कारका िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने भ�न िमलेन । तसथ�  िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गन� िमलेन भनी िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर ् याएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६९।८।२६ को आदेश मनािसब दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  सरुशेराज खनाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभुम् । 

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६८-CI-०५७३, अंश, िखममाया जोजीजु 
िव. य��साद जोजीजुसमेत 

��यथ� �ितवादी गीता जोजीजलेु दाज ु र 

फूपहु�लाई �रझाएबापत िक.नं.२५०४ को ०-९-२-१ 
ज�गा २०५२ सालमा हालैको बकसबाट �ा� गरकेो 
देिख�छ । मलुकु� ऐनमा भएको एघार� संशोधनबाट 
पैतकृ स�पि�मा अिववािहत छोरीह�को समेत अंश 
ला�ने गरी संशोिधत �यव�था आएको देिख�छ । 
सोपूव� छोरीह�लाई अंिशयारको हैिसयत �ा� भएको 
नपाइने । अंिशयारको हैिसयत �ा� ह�नपूुव� २०५२ 
सालमा हालैदेिखको बकसप�बापत �ा� स�पि�समेत 
सबै अंिशयारलाई ब�डा ह�ने भनी भ�न देिखएन । अंश 
भनेको अंिशयार भएका आधारमा �ा� ह�ने अिधकार 
हो । कानूनले अिंशयार �वीकार नगरकेो अव�थामा 
अंिशयार कायम ह�नभ�दा पूव� भएको �यवहारमा हक 
�ा� ह�ने भ�ने ह�दँैन । यसका साथै अंिशयारको हैिसयत 
�ा� गनु� पूव� �ा� गरकेो स�पि�मा पिछ भएको कानूनी 
�यव�थाका मा�यमबाट हक िसज�ना ह�नस�ने भ�न 
निम�ने । पनुरावेदक वादीलाई िनरअशंी बनाउने 
तवरबाट स�पूण� स�पि� नै बकसप�बाट ह�ता�तरण 
गरकेो भ�ने दिेखदैँन । पनुरावेदक वादीले आ�नो 
लो�नेको अंश भागबाट मा� अंश पाउने ह��छ । िनजले 
समान�तरका अंिशयारसरह बराबर अश पाउने भ�ने 
होइन । मलु २ जना अिंशयारह�को नाउमँा गीतादेवीले 
बकसबाट �ा� गरकेो स�पि�सरहको भाग बाकँ� 
नै रहेको देिख�छ । यसरी पनुरावेदक वादीले लो�ने 
य��सादको भागबाट अशं पाउने भएकोले अंिशयार 
कायम ह�नपूव� गीता जोजीजलेु हालैको बकसप�बाट 
�ा� गरकेो स�पि�समेतबाट अंश पाउन ुपन� भ�ने वादी 
दाबी �यायसङ्गत नदेिखने । 

अतः उि�लिखत आधार र कारणबाट 
स�ु िज�ला अदालतबाट गीता जोजीललेु हालैको 
बकसप�बाट �ा� गरकेो िक.नं. २५०४ र २५४ बाहेक 
तायदातीमा उि�लिखत ��यथ� �ितवादी य��साद 
र भनु ु जोजीजकुो नाउमँा रहेको स�पि�बाट िववाह 
नभएका छोराछोरीह�को िववाह खच� पर सारी बाकँ� 
स�पि�म�ये य��सादको भागमा पन� स�पि�बाट 
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वादीले ६ भागको १ भाग अशं पाउने गरी स�ु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित २०६६।९।२९ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः अिमररत् न महज�न 
इित संवत् २०७२ साल फागनु१७ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६८-CI-०८६९, िखचोला छोडाई 
भखारी हटाई घर खाली चलन, रामनाथ राउत अिहर 
िव. रामछ�ी राउत अिहर 

��ततु म�ुाको स�दभ�मा िववािदत घर 
ज�गा २०४१ सालदेिख नै �ितवादीले भोग चलन 
गद� आएको त�य वादी �वयम् ले �वीकार गरी लामो 
समयपिछ २०६४ सालमा िफराद गरकेो िवषय मलुकु� 
ऐन, ज�गा िम�नेको १८ नं. को हद�यादअ�तग�त परकेो 
भ�न िम�ने देिखएन । ज�गा िम�नेको १८ नं. को 
हद�याद म�ुा गनु�पन� कारण अथा�त्  िखचोला भएको 
िमितबाटै लागू ह�ने ह��छ । मका�  परकेो िवषयमा ऐनले 
िनधा�रण गरकेो समयिभ� उपचार माग नगरी आफूलाई 
अनकूुल परकेो समयमा नालेस गद� जान ुकानूनसङ्गत 
नभएकोले पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखन नआउने ।

व�ततुः जनु समयमा आ�नो हक 
अिधकारमा असर परकेो हो सो हक अिधकार 
�चलनका लािग कानूनले िनधा�रण गरकेो समयिभ� 
स�म िनकायमा दाबी ��ततु गनु�पछ�  । कानूनले 
हद�याद नला�ने �यव�था गरकेोमा बाहेक कुनै पिन 
म�ुामा हद�यादस�ब�धी �� �ारि�भक�पमा िसज�ना 
ह�नजा�छ । हद �यादको िनराकरण भएपिछ मा� म�ुाको 
त�य एवम् Merit मा िवचार गनु�  पद�छ । हद�याद ै
नभएको िवषयमा म�ुको स�दभ� र िवषयव�तिुभ� �वेश 
गरी अदालतले िनय�ण गन� िम�नेसमेत नदेिखने ।

तसथ� उि�लिखत कानूनी �यव�था र 

आधार �माणसमेतबाट हद�याद नाघी पन� आएको 
िफराद दाबी खारजे गनु�पन�मा सो नगरी त�यमा �वेश 
गरी इ�साफ गरकेो स�ु पसा� िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।७।९ को फैसला उ�टी गरी िफराद दाबी 
खारजे ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िमित २०६८।२।३० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दीलीपराज प�त
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल फागनु १७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०७३-WH-००३५, ब�दी��य�ीकरण, 
महे�रबहादुर ख�ी िव. भ�पुर िज�ला अदालत 
तहिसल शाखासमेत

सारवान् कानूनले �दान गरकेा उपचारका 
माग�ह�को बेवा�ता गरकेो अव�थामा अदालतको 
फैसलाको तपिसल ख�डमा िनवेदकलाई पनुरावेदनको 
�याद िदन ुभनी लेिखएको आधारमा मा� पनुरावेदन गन� 
पाउने हक िसज�ना ह�न स�दैन । पनुरावेदन अदालतबाट 
फैसला ले�दा तपिसल ख�डमा िनवेदकलाई 
पनुरावेदनको �याद िदन ुभनी उ�लेख गरकेो कारणबाट 
अदालतबाट िनजको नाममा पनुरावेदनको �याद 
तामेल भएको रहेछ । पनुरावेदन गन� पाउने अिधकार 
कानूनबाट �ा� ह�ने अिधकार हो । फैसलाको तपिसल 
ख�डमा लेिखएको कारणले मा� पनुरावेदन ला�ने वा 
नला�ने ह�दँनै । तथािप उ� तामेली �यादिभ� िनवेदक 
पनुरावेदन दता� गन� आएमा पनुरावेदन दता� ह�ने नह�ने 
स�ब�धमा सोही पनुरावेदनबाट िन�पण ह�ने । 

िनवेदकलाई स�ु फैसलाले लागेको 
कैद ज�रवाना असलु गन� िवप�ीह�ले प�ाउ गरी 
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कारागारमा पठाएको काय�ले िनवेदकको पनुरावेदन 
गन� अिधकारलाई िनि��य र सङ्कुचन बनाएछ भ�ने 
अव�था रहेन । कानूनअन�ुप गरीएको प�ाउलाई 
गैरकानूनी र गैरसंवैधािनक भ�न पिन िमलेन । अतः 
कानूनले अि�तयारी �दान गरकेा िनकाय िवप�ीह�बाट 
कानूनबमोिजम गरीएको कामकारबाहीलाई गैरकानूनी 
भ�न निम�ने ह�दँा िनवेदकलाई प�ाउ गरी कैदमा 
पठाउनेसमेतका कामकारबाहीबाट िनजको सिंवधान 
��� र कानून ��� कुनै पिन हकमा असर परकेो 
देिखन नआउने ।

तसथ� उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाको िव�ेषणसमेत आधार र कारणबाट   
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गरी थनुाम�ु गरी 
पाउ ँभ�ने ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल पसु १९ गते रोज ३ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-CI-०८७६, िनषेधा�ा, राज 
न�दन म�डल िव. रिव�� वन�वार 

ज�गा जिमनसमेतका अचल स�पि� भोग 
गन� �यि�मा उ� स�पि�को कानूनबमोिजमको 
हकको �ोत ह�नपुछ�  । हकको कानूनबमोिजमको 
�ोत ��यथ� िनवेदकको भएको दिेख�छ । िवप�ी 
पनुरावेदकले अका�का हक दता�को ज�गामा भोग गन� 
िविधवत् दता�वाला ब�न स�न ु पद�छ । पनुरावेदक 
िवप�ी दता�वाला ज�गाधनी होइन भ�ने त�यमा 
िववाद रहेको दिेखदँैन । फगत भोगको आधार मा� 
पनुरावेदकले ज�गा आ�नो हो भनी िजिकर िलएको 
देिखयो । अका�को ज�गामा जबरज�ती भोग गन� पाइने 
ह�दँनै । �यही जबरज�ती भोग गन� खो�यो भनी  ��यथ� 
िनवेदकको िनवेदन परकेो हो । पनुरावेदकले २०२७ 

सालदेिख भोग गरकेो भ�ने िजिकर िलएको देिख�छ । 
तर उ� ज�गामा भोग गरकेो कुनै पिन �माण िनजबाट 
पेस ह�न सकेको दिेखदैँन । ितरो ितरकेो रिसद आफूसगँ 
भएको िजिकर पिन पनुरावेदकको दिेख�छ । ितरो 
त ज�गाधनीकै नामबाट ित�रने हो । कसैमाफ� त पिन 
ितरो बझुाउन पठाउन सिकने कुरा ह��छ । अका�को 
नामको ज�गाको ितरो रकम बझुाएको कारणले मा� 
भोग �मािणत ह�न स�दनै । अिपत ुभोग गरकैे त�यगत 
�पबाट देिखन ुपन� । 

िनषेधा�ाको िनवेदनबाट उपचार पाउनको 
लािग अित�मण ह�न खोजेको भिनएको स�पि� 
सारभूत (Substantially) �पमा आ�नो भएको 
�थािपत गन� स�नपुछ�  । सो ��यथ� िनवेदकले �थािपत 
गरकेो देिखएकै छ । स�ु िनवेदनमा उ�लेख भएको 
स�पि�मा ��यथ� िनवेदकको पूण� हक (Absolute 
Right) िववादरिहत �पमा कानूनी मा�यता �ा� 
ज�गाधनी दता� �माण प�समेतका कागजबाट �मािणत 
भएको देिख�छ । उपभोग गन� कानूनी हक नै नभएका 
पनुरावेदक िवप�ीले िनवेदकको सा�पि�को हकमािथ 
अित�मण गन� खोजेको देिख�छ । ��यथ� िनवेदकको 
हकको �ोत र �वािम�वको िक.नं.१६४ को ज�गामा 
अनािधकार �पबाट भोग गन� खोजेको देिखयो । ��यथ� 
िनवेदकको सा�पि�क हकमा पनुरावेदकबाट खलल 
प�ुन स�ने ि�थित र आशङ्का िव�मान रिहरहेको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको आदशेमा कुनै �िुट 
रहेको नदिेखने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणबाट 
िनवेदकको दता� हकको िक.नं.१६४ को ज�गामा बार 
टाटी लगाई कुनै पिन ह�त�ेप तथा अित�मण नगनु�  
नगराउन ु भनी िवप�ीह� पनुरावेदकसमेतका नाउमँा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी गरी पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट िमित २०६८।१२।२८ मा भएको आदेश 
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िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः किपलमणी गौतम
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७३ साल भदौ १४ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-००७७ र ०६८-
CR-०५९५, कत��य �यान, सुमन भुजेल िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. कृ�णकुमार भुजेलसमेत

�ितवादीले मतृकलाई मान� मनसायले िनजको 
�ीमान् ले नबोलाएको अव�थामा पिन झ�ुो खबर गरी 
राितको समयमा मतृकलाई घरबाट िन�कन �े�रत 
गरकेो दिेख�छ । घटनाको भोिलप�ट यी �ितवादीको 
�यवहार अ�वाभािवक दिेखएको र मतृकको म�ृय ु
स�ब�धमा कसैले सो�दा मतृक मरकेो होइन मारकेो 
हो भनेको, पिछ सोही िवषयमा आफूलाई घटनाबार े
जानकारी नभएको भनी बताएको भ�ने शा�तकुमार 
थापासमेतको कागजबाट देिख�छ । यसरी �ितवादीले 
गलत समाचार स��ेषण गररे राितको समयमा 
मतृकलाई घरबाट िन�कनपुन� अव�था  सजृना गरी 
मतृक आ�नो �ीमानलाई भेट्न जादँै गदा� बाटोमा ढुक� 
कत��य गरी मारकेो देिखदँा यी �ितवादी िनद�ष रहेछन् 
भनी मा�न निम�ने ।

�ितवादी पिहला जाहेरवालाको िमलमा 
गएको देिख�छ । त�प�ात मतृकको घरमा गई झठुा 
�यहोरा बताई मतृकलाई घरबाट बािहर िनकालेको 
देिख�छ । राितको समयमा मतृक ए�लै घरबाट 
िन�कदै छन् भ�ने कुरामा यी �ितवादी जानकार 
रहेको देिख�छ । मतृकलाई यी �ितवादीले झठुाकुरा 
गरी राितको समयमा  बािहर जान �े�रत नगरकेो 
भए मतृक घरबाट िन�कन ु पन� कुनै �योजन रहेको 
देिखदँैन । जसको फल�व�प िनजको �यान 
जोिगने अव�था आउन स��यो । यसरी िबनाकारण 
मतृकलाई घरबाट बािहर जान ु भनी झठुा समाचार 

िदन,ु मतृकको म�ृयकुो बारमेा िवरोधाभाषपूण� कुरा गनु� , 
घटना स�ब�धमा बिुझएका स�ुमा खड्का, शभुल�मी 
लामा, शा�तकुमार थापासमेतका �यि�ह�को 
भनाई र �ितवादीको शङ्का�पद �यवहारको 
त�यह� एकआपसमा �ृंखलाब��पमा जोिडएको 
देिख�छ । यसरी प�रि�थितज�य �माणबाट यी 
�ितवादीको कसरु �थािपत भइसकेको देिखदँा 
िनजउपर शङ्काको आधारमा मा� कसरु ठहर ग�रएको 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ समहत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीह� समुन भजुेलबाहेकका अ�य 
�ितवादीह�लाई िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालत दवैु तहबाट केहीले सफाइ पाएका र केिहलाई 
तीन वष�भ�दाकम सजाय भएको अव�था देिख�छ । 
िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालत दवुै तहबाट 
सफाइ पाउने र तीन वष�भ�दा कम सजाय पाउनेको 
हकमा दो�ो तह पनुरावेदन सव��च अदालतमा 
ला�न स�ने देिखन आएन । तसथ� �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को �यव�थाअनसुार 
��ततु म�ुामा दो�ोतह पनुरावेदन सव��च अदालतमा 
ला�न स�ने दिेखएन । यसरी कानूनबमोिजम पनुरावेदन 
ला�न नस�ने �कृितको म�ुामा वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट पनुरावेदन दता� भई इजलाससम� पेस भएको 
देिखदँा ��ततु पनुरावेदनको औिच�यिभ� �वेश गरी 
इ�साफ गन� िम�ने नदेिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी समुन भजुेललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं., १३(३) नं. को कसरुमा सोही 
नं.अनसुार ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरी स�ु 
िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६७।१२।१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट दायर 
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भएको पनुरावेदन �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
९(१)(ग) बमोिजम यस अदालतमा पनुरावेदन ला�न 
स�ने अव�थाको नदेिखएकोले वादी नेपाल सरकारको  
पनुरावेदन प� खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख २९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७०-CR-१०३७, कत��य 
�यान, िहरादेवी िसंह िव. नेपाल सरकार 
 लासजाचँ मचु�ुकामा उि�लिखत घाउ 
खतको िववरण र मतृकको लासको फोटोबाट समेत 
�ितवादीले तपे�� िसंहलाई धा�रलो हितयारले 
पटकपटक �हार गरकेो कुरा �प� ह�न आउछँ । 
��य�दश� तथा पीिडत घाइते �यारोन िसंहले बकप� 
गदा� उ� घटनापूव� पिन �ितवादी िहरादेवी िसहंले 
हा�ने, कुट्ने गरकेो त�य खलुाएको देिख�छ । हिँसया 
(गसा�) ज�तो घातक हितयारले नाबालक तपे�� 
िसंहमािथ पटकपटक टाउको, घाटँी ज�ता शरीरका 
संवेदनशील अङ्गमा �हार गदा�  बालकको म�ृय ु ह�न 
गएको �थािपत छ । गसा�  ज�तो हितयारले आफँैले 
पालनपोषण गनु�पन� ब�चालाई पटकपटक �हार गरी 
मारकेो ि�थितमा �ितवादीले भिवत�य हो भनी िजिकर 
िलदैँमा पनुरावेदन अदालतले गरकेो सजायमा िवचार 
गनु�पन� अव�था देिखन नआई �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
फैसला मनािसबै देिखन आउने ।
 पनुरावेदकले स�ुमा �यारोन िसहंलाई नै 
गसा�ले �हार गरकेो देिख�छ । �यारोन िसंहलाई �हार 

गरकेो दखेेकोले तपे��लाई पिन आ�मण गरकेो कुरा 
�ितवादीको बयानबाट नै �प� ह�न आउछँ । गसा�को 
�योग बालकको घाटँी ज�तो संवेदनशील अङ्गमा 
गरीएको पाइ�छ । �यारोन िसंहको घाउ जाचँ केस 
फाराममा cut injury in throat भ�ने उ�लेख छ । 
घाटँीज�तो �थानमा पटकपटक �हार गरकेोले मान� 
मनसायबाट नै ग�रएको दिेख�छ । यसै गरी �ितवादीकै 
बयानमा पिन िनज म�रन् र मारकेो कुरा तपे��ले 
देखेकाले पोल ख�ुने डरले तपे��लाई पिन मारकेो 
भ�ने उ�लेख भएको देिखइरहेकै छ । तपे�� िसंह 
कोठामा रहेको देखी �ितवादीले तपे�� िसंहलाई गसा�ले 
आ�मण  गदा� िनजको म�ृय ुभएको देिखयो । �यारोन 
गसा�को पटकपटक �हारको बाबजदु पिन बाचेँको 
कुरा िमिसलबाट छल�ङ् नै छ । यसरी �यारोनलाई 
मान� मनसाय िलई घाटँीमा �हार गरकेो कुराको 
��ट�पमा पिु� ह�न आउछँ । �ितवादीले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं.अनसुारको कसरुमा 
मनसाय हनपुन� र ते�ो प�को उपि�थितको िजिकर 
िलए पिन �ितवादीको काय�मा अपराधमा ह�ने मनसाय 
तथा काय�समेत त�व �प��पमा देिखन आयो । यस 
अव�थामा पनुरावेदकको िजिकर प�ुने अव�थाको 
िव�मानता दिेखन नआउने । अतः �ितवादी हीरादेवी 
िसंहलाई बालक तपे�� िसंहको ह�या गरकेोमा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं.बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद तथा बािलका  �यारोन िसहंको 
�यान मान� उ�ोग गरकेो ठहर गरी �यानस�ब�धी 
महलको १५ नं.बमोिजम ५ वष� कैदसमेत ह�ने गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न स�ने अव�था दिेखन नआउने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
इित संवत् २०७३ साल असार २ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-CR-०२९९, कत��य 



15

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, असोज- १

�यान, छटेलाल राउत कुम� िव. नेपाल सरकार 
पनुरावेदक �ितवादीको जेठी �ीमती सिुनता 

देवीले अनसु�धान अिधकारीसम� ग�रिदएको कागजमा 
िमित २०६७।७।१९ गते ल�मी पूजाको िदन बेलकु� 
पटाकाको िवषयमा वादिववाद झैझगडा ह�दँा वासमती 
देवीलाई छोटेलालले कुटिपट गरकेो भनी लेखाई िदएको 
पाइ�छ भने सोही कुरालाई समिथ�त ह�ने गरी मिनषा 
कुमारी, िवकास राउत तथा शाि�त देवीले समेत कागज 
ग�रिदएको पाइ�छ । िमित २०६७/७/१९ मा कुटिपट 
भएपिछ भोिलप�ट अथा�त् िमित २०६७/७/२० गते 
उपचार गदा� गद� मतृकको म�ृय ुभएको अव�था देिख�छ 
भने िवकास राउत कुम�ले अदालतमा आई बकप� गदा� 
सानो बबुा छोटेलाल राउतले आमालाई कुटिपट गरकेो 
म आफँैले दखेेको ह� ँ । उपचारको �ममा भोिलप�ट 
अ�पतालमा आमाको म�ृय ु भएको हो भनी ��ट 
िकटान गरी ��य�दश�को �पबाट बकप� ग�रिदएको 
देिखएको छ । जाहेरवाला तथा घटना�थल �कृित 
मचु�ुकाका मािनस रि�जत साहसमेतले गरीिदएको 
बकप�समेतबाट पनुरावेदक �ितवादीकै कुटिपटकै 
कारणबाट बेहोस भई उपचारको �ममा दो�ो िदन नै 
म�ृय ु भएको र मतृकको शरीरमा बा� चोट नदेिखए 
तापिन लात म�ुका शरीरको संवेदनशील अङ्गको 
िभ�ी मम�मा परकेो चोटको कारणबाट वासमती देवीको 
म�ृय ु भएको देिखदँा पनुरावेदन अदालतबाट मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैद ह�ने ठहरी गरकेो फैसलालाई 
अ�यथा भ�न नसिकने ।

�ितवादीले मतृकलाई मान� मनसायले 
आ�मण गरकेो नदेिखएको, पूव��रसइवी नदेिखएको, 
बाह�ना साह तरुाहाको कुटाइबाट हात भािँ�चएको 
अव�था, �वयम् मतृक पिन पिह�यैको कुटाईबाट 
अ�व�थ रहेको देिखएको, �ितवादी कै कुटाईबाट नै 
म�ृय ुभएको भ�ने िन�या�मक �माण पिन ि�िवधाजनक 
देिखएको, वारदातको �कृित र अव�थासमेतलाई 

िवचार गदा� �ितवादीलाई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले 
अ. बं. १८८ नं.बमोिजम १० वष� कैदको राय �य� गर े
पिन सो १० वष�को सजाय पिन चक� पन�जाने देिखदँा 
�ितवादीलाई ७(सात) वष� कैद सजाय गदा� पिन ऐनको 
म�सद पूरा ह�ने नै दिेखदँा �ितवादी छोटेलाल राउत 
कुम�लाई अ.वं. १८८ नं.बमोिजम ७ वष� कैद सजाय 
गनु�पन� । 
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ साल असार २ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-CR-१०५२, 
हातहितयार खरखजाना, सहदवे म�डल िव. नेपाल 
सरकार 

बरामद�थलमा सो हातहितयार खरखजना 
राखेको भनी िनजह� �ितवादीह�बीच एक अका�मा 
स�ब�ध, स�पक� , योजना, संल�नता देखाई पोली 
�मब� बयान गरकेो, हितयार आफूबाट बरामदी 
भएको त�य �ितवादी िव�ालालले �वीकार गरबेाट 
यी �ितवादी सहदेव म�डललाइ� कुनै फसाउने मनसाय 
नभई �वत�फूत� नै बयान गरकेो देिख�छ । साथै सो 
बयानलाई �ितवेदन / जाहेरी र �ितवेदकको िज�ला 
�शासन काया�लयको बकप�, खानतलासी मचु�ुका, 
बरामदी सामानबाट पिन पिु� भएको देिख�छ । �ितवादी 
सहदेव म�डलले िज�ला �शासन काया�लयसम� 
गरकेो बयान कसरुमा संल�नता नभएको र वारदातको 
समयमा वारदात�थलमा नभइ� आ�नो घरमा रहेको 
भनी इ�कारी िजिकर िलए पिन सो इ�कारी बयान 
�यहोरालाइ�  िनजले व�तुिन� सा�ी �माण�ारा पिु� 
गन� सकेको अव�था नदेिखने । व�ततु: सह�ितवादी 
िव�ालाल मिुखयाले हातहितयार आफूबाट बरामद 
भएको �वीकार गरकेोमा हितयार खरखजाना बरामद 
भएको पिु�समेत भएको अव�था, सहअिभय�ु आफू 
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सािबत भई यी �ितवादी सहदवे म�डललाइ� पोलेको 
अव�थासमेत देिखएको एवम् यी �ितवादीको इ�कारी 
बयान व�तिुन� �माण�ारा पिु� ह�न नसकेकोले 
अिभयोग दाबीबमोिजम यी �ितवादी सहदवे म�डलले 
िबना लाइसे�स हातहितयार वा खरखजना िलइ� िहड्ने 
र आफूसगँ रा�ने वा रा�न लगाउने गरकेो दिेखदँा 
हातहितयार खरखजना ऐन, २०१९ को दफा ३(२) र 
५(१) को कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकोले सोही ऐनको 
दफा २०(२) र २०(३) अनसुार िनज �ितवादी सहदवे 
म�डललाई �.६०,०००।- ज�रवाना ह�ने देिखएकाले 
सोहीबमोिजम कसरु ठहर गरी सजाय ठहर गरकेो स�ु 
िज�ला �शासन काया�लय, स�री तथा पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजले गरकेो फैसला िमलेकै दिेखने । 
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चैत २२ गते रोज २ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६६-CI-०२१४, अशं 
चलन, �याम महज�न िव. राम महज�न 

पनुरावेदक �याम महज�नले िक.नं. ४६ 
को ज�गा एकासगोलमै रहेको अव�थामा िमित 
२०३९।१।३० मा राजीनामामाफ� त ख�रद गरी िलएको 
देिखयो । िनजी तवरले दान बकस पाएको वा िनजी 
आज�न गरकेो भनी ठोस �माण यी �ितवादीले गजुान� 
सकेको देिखदैँन । �वआज�नको ठोस सबदु �माणको 
अभावमा एकाघर सगोलका जनुसकैु अंिशयाराको 
नाउमँा राजीनामामाफ� त ख�रद गरी िलएका स�पि� 
सगोलको आय आज�नबाट नै बढेबढाएको मा�नपुन� 
देिखदँा सगोलको भई सबै अंिशयाराको हक ला�ने 
देिखएकाले सो िक.नं.४६ को ज�गा ब�डा ला�ने 
ठहर ्याएको स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने । 

अंश हक नैसिग�क हक भएकोले अशंको हक 

अंिशयार भएका नाताले �वतः �ा� गन� हक ह�दँा यसरी 
�वतः �ा� गन� कानूनी हकलाई िनि��य वा सङ्कुिचत 
पान� गरी भएको कुनै िलखतले कानूनी मा�यता �ा� 
गन� स�ने ह�दँनै । जनुसकैु अिंशयारा वादी भई चलेको 
म�ुा भए पिन सगोलको स�पि� रहेको आधारसिहत 
आफूले पाउने ब�डाको दाबी िजिकर िलन र सगोलको 
स�पि� ठह�रएमा ब�डा पाउने हक �य�तो सगोलको 
अंिशयारालाइ� ह�ने नै ह��छ, �यस �योजनको लािग 
मा� ��येक अंिशयाराले छु�ाछु�ै िफराद िदन ज�री 
नदिेखने । कुनै अंिशयाराको हकमा असर पन� िकिसमले 
एकासगोलको अिशयाराले अक� अिंशयारालाइ�  
सगोलको कुनै स�पि� कुनै िकिसमले हक ह�ता�तरण 
गरकेोमा सो स�पि� सगोलको देिखई अंिशयाराले 
ब�डा पाउने नै दिेखएपिछ सो एकासगोलको 
अंिशयाराले अक� अिंशयारालाइ�  िदएको िलखत बदर 
नगराएको कारणले वा अशंतफ� को छु�ै वादी निदएको 
कारणले मा� सगोलको स�पि�बाट अंश पाउने कुनै 
अंिशयारालाइ� वि�चत ह�ने गरी ठहर गन� वा पिछ वादी 
िदएको बखत िवचार गन� गरी हाललाइ� सोतफ�  बो�न ु
परने भ�ने �यहोराले गरकेो फैसला अंशब�डाको 
१ नं.,२ नं. र द�ड सजायको ४६ को देहाय १८ 
को कानूनी �यव�था र सोको मम�िवपरीत ह�ने । उ� 
िक.नं. ६ को ज�गा सगोलको र ब�डा ला�ने देिखएपिछ 
��ततु म�ुाबाट नै �ितवादी �याम महज�नले ब�डा 
पाउने ठहर फैसला गनु�पन�मा �ितवादी �याम महज�नले 
कानूनबमोिजम िफराद मागदाबी गरकेो बखत सो िक.नं. 
६ को ज�गा ब�डा ह�ने नह�ने भ�नेस�ब�धमा बो�ने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िमलेको 
नदिेखने ।

बाब ु राम महज�नले मोहीको हैिसयतले �ा� 
गरकेो सािबक िक.नं.४८२ िक�ाकाट भई कायमी 
िक.नं. ८५८ को �े.फ. ०-१३-१-० को ज�गा िनज 
राम महज�नको हकमा िनजी आज�न भए पिन सो 
स�पि� िनजबाट अंश पाउने स�तान छोराह�को 
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हकमा पैतकृ स�पि�नै मा�न ुपन� देिखएकोले सगोलको 
भई ब�डा ला�ने स�पि� नै देिखयो । तथापी सो 
िक.नं. ८५८ को �े.फ. ०-१३-१-० को ज�गा िनज 
राम महज�नले अिंशयाराम�येकै घन�याम महज�नको 
प�नी कृ�णदवेी महज�नलाइ� िमित २०६४।७।२९ मा 
हालैको बकसप� िदएको देिख�छ । मािथ �करणमा 
लेिखएबमोिजम ब�डा ला�ने देिखएकोमा एकासगोलको 
अंिशयारले अक� अंिशयारालाइ� सगोलमा रहदाको 
अव�थामा अक� ते�ो अंिशयाराको अशंहकमा असर 
पन� ग�रिदएको हकह�ता�तरण कायम रहन नस�ने 
ह�दा अंिशयारा घन�याम महज�नको प�नी कृ�ण 
देवीलाइ�  हक ह�ता�तरण भएकै कारणले मा� ब�डा 
नह�ने दिेखएन । िक.नं. ८५८ को �े.फ. ०-१३-१-० 
को ज�गाबाट समेत �ितवादी �याम महज�नले समेत 
अंश पाउने ठहर गनु�पन�मा सो ठहर ्याएको समेत स�ु 
तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको दिेखन 
नआउने ।

तसथ� िक.नं. ८५८ र िक.नं.६ को ज�गाबाट 
समेत �ितवादी �याम महज�नले पिन ३ भागको १ भाग 
अंश पाउने ठहर फैसला गनु�पन�मा सो िक.नं.८५८ र ६ 
को ज�गाबाट �ितवादी �याम महज�नले अशं नपाउने 
ठहर ्याएको हदस�म केही उ�टी भई अ�मा स�ु 
लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित २०६४।१०।१४ 
को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६५।१०।२८ को फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल फागनु १२ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७०-CR-११०६, शरीर 
ब�धक बनाई जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. 
रामबहादुर नेपाली 

वादी प�ले अपहरणतफ�  अिभयोग दायर 
गदा� अपहरण तथा शरीरब�धकको महलको २ र ३ 
नं. मा उि�लिखत कुन कुन काय� गरी पीिडतलाई यी 
�ितवादीले अपहरण गरी शरीर ब�धकमा िलएको हो 
भ�ने कुरा �प��पमा उ�लेख नगरी गो�ारा�पमा 
२ र ३ नं. को दाबी िलई अिभयोग प� दायर गरकेो 
देिख�छ । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम 
वादी प�ले आ�नो दाबीलाई ख�बीर ह�ने गरी व�तिुन� 
�माण�ारा अिभयोग दाबी प�्ुयाईँ गनु�पन�मा केवल 
अनमुानकै भरमा मा� यी �ितवादीलाई अपहरण तथा 
शरीर ब�धकतफ�  पिन सजायको माग दाबी िलई दायर 
ग�रएको अिभयोग प�लाई मा� आधार मािन अपहरण 
तथा शरीर ब�धक ज�तो ग�भीर अपराधमा शङ्का 
र अनमुानका भरमा कसरुदार ठहर गनु�  �यायोिचत 
नदिेखने ।

��ततु म�ुामा अिभयोग दाबीबमोिजमको 
करणीको पूण� कसरु पिु� भएको र अपहरणको 
त�वह�को समेत अभाव रहेको देिखन आउछँ । करणी 
�योजनको लािग अपहरण वा शरीर ब�धक िलएमा 
सोलाई अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलले 
अपराध घोिषत गर े पिन ��ततु म�ुामा पीिडतलाई 
ओडारस�म परु ्याएको र करणीको अविधस�म राखेको 
कारणबाट मा� अपहरण पिु� गन� स�ने अव�थाको 
िव�मानता दिेखदैँन । यस अव�थामा �ितवादी 
रामबहादरु नेपालीलाइ� जबरज�ती करणीको महलको 
१ नं. िवपरीतको कसरुमा सोही महलको ३(२) 
नं.बमोिजम ८ वष� कैद सजाय ह�ने र �ितवादीबाट 
पीिडत नाबािलकालाइ�  जबरज�ती करणीको १० 
नं.बमोिजम �.८,०००।- (आठ हजार) �ितपूित�  भराइ 
िदने र अिभयोग पिु� ह�ने यथे� सबदु �माणको अभावमा 
�ितवादी रामबहादरु  नेपालीलाइ�  अपहरण गन� तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलअ�तग�तको अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ� पाउने ठहराइ गरकेो फैसलालाई 
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अ�यथा भ�न नसिकने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७२ साल चैत २८ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७०-CR-०००१, कत��य 
�यान, �काश फुयाल िव. नेपाल सरकार 

अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान 
�वे�छापूव�कको होइन भ�ने कुरा पिु� ह�ने आधार रहेको 
नदेिखदँा उ� बयान �माण ऐन, २०३१ बमोिजम 
�माणको �पमा रहेकोमा िववाद छैन । अनसु�धानको 
�ममा कागज गन� �ताप फुयाल िनजको आ�नै 
भाई नाताको भएकोमा िनजको कागज �यहोरामा यी 
�ितवादीले रातको समयमा बोलाएपिछ आफू गएको र 
भवुनलाई दाजलेु गोली �हार गरकेो भनी िनज �यहीबँाट 
अ�य� गई आफूले मोटरसाइकल िलई घरमा आएको 
�यहोरा उ�लेख भएको, �यसैगरी �ताप फुयालसगँ 
जाने अिनल �यौपानेको पिन सोहीअनसुारको �यहोरा 
रहेकोमा उ� �यहोरा अ�यथा हो भनी बकप� 
गन� अदालतमा उपि�थत नभएकोले �ितवादीको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान अ�यथा भ�न 
स�ने नदेिखने । अनसु�धानको �ममा कागज गन� र 
�ितवादीकै साथमा गएको वारदात�थलमा रहेको 
च�मिदद ्�यि� जगिदश कालाखेतीको �यहोरामा पिन 
�ितवादीको पिहला भवुन काक�सगँ झगडा भएपिछ 
िनजले घरमा गई पे�तोल �याई भवुनलाई �हार 
गरकेो भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । पनुरावेदकले 
पे�तोल खोसाखोसबाट गोली �हार ह�न गएको भ�ने 
िजिकर पिु� ह�न कुनै पिन �माणले साथ िदइरहेको 
देिखदँैन । यसरी पनुरावेदक �ितवादीकै कारणबाट 
भवुनको म�ृय ु भएको पिु� भएको देिखदँा पनुरावेदक 
�ितवादी �काश फुयाललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 

महलको १३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याई भएको फैसला मनािसब देिखदँा 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चैत २८ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-CR-११४९, कत��य 
�यान, �देश चौधरी िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले आ�नी �ीमती अनारकली 
चौधरीको मखुमा ब�चरो ज�तो घातक हितयारले 
�हार गरकेो र लडेपिछ डोरीले घाटँी कसी पासो लगाई 
झ�ुड्याउन खो�दा नसकेपिछ उ� डोरी घाटँीबाट 
काटी भागी फरार भएको देिख�छ । आवेश �े�रत 
ह�यामा जोिखमपूण� हितयार �योगलाई िनषेध गरीएको 
देिख�छ । �य�तै ��ततु अपराधमा �ितवादीले 
ब�चरोले हानेपिछ पनु: अक� आपरािधक काय� डोरीले 
घाटँीमा बाधँी झ�ुड्याउने �यास गरकेो देिख�छ । 
घटना ह�दँा �ितवादीले देखाएको घटनाको चरणब� 
काय�लाई आपरािधक मनसायय�ु अव�थाको मा�न ु
पन� देिखयो । य�तोमा आवेश�े�रत ह�या आकिष�त 
ह�नस�ने अव�था देिखदैँन । यसरी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
मनािसब नै देिखन आउने ।

�ितवादीले मादक पदाथ� सेवन गरकेो, �रसको 
आवेगमा �ीमतीको ह�या गरकेो, �ीमतीलाई मानु�पन� 
स�मको पूव��रसइवी केही नदिेखएको, घटना घटेको 
कुरालाई सिव�तार वण�न गरी अनसु�धान काय� तथा 
अदालतलाई पिन सहयोग गरकेो देिखदँा �ितवादीलाई 
१५ (प��) वष� कैद सजाय गदा� पिन ऐनको म�सद 
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पूरा ह�ने देिखदँा �ितवादी �दशे चौधरीलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८८ नं.बमोिजम १५ वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चैत २८ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-CR-१०७०, ०६८-CR-१०२५, 
कत��य �यान, माइला भ�ने स�तोष तामाङसमेत िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. सानु तामाङसमेत 

जाहेरवाला सोनाम तामाङको यी 
�ितवादीह� उपरको िकटानी जाहेरी दरखा�त 
र िनजको अदालतको बकप�, यी पनुरावेदक /
�ितवादीह�को मौका र अदालतको बयानमा त�यको 
एक�पता नह�न,ु मतृकको म�ृयकुो कारण टाउकोमा 
ग�भीर चोट भएको भ�ने िवशेष�को राय ह�न,ु मतृकले 
आ�मह�या गनु�पन� कुनै कारण नदेिखन ुर �ितवादीह� 
िवनोद तामाङ र स�तोष तामाङ वारदातमा संल�न 
रहेको देिखन ु र �हार भएको चोटबाट मतृकको म�ृय ु
भएको दिेखन ु र अ�य �ितवादीह�ले यी मतृकलाइ� 
कुटिपट गरकेो भ�ने भनाइ�  यी पनुरावेदकको 
नरहन ु ज�ता प�रि�थितज�य �माणह�समेतबाट 
�ितवादीह� माईला भ�ने स�तोष तामाङ र िवनोद 
तामाङसमेतले मतृक रिबना तामाङलाई मान� िनयतले 
टाउको ज�तो सवंेदनशील अङ्गमा चोट परु ्याएको 
देिख�छ । साथै शरीरमा देिखएका पटकपटकका 
चोटह� र वारदातको बखत मतृकका छोराछोरीलाइ� 
िबनोद तामाङले ब�ु े तामाङको घरमा लगी िबनोद 
तामाङले छाडेको देिखएबाट सम� प�रि�थितबाट मान� 
िनयत र कुटिपटको वारदात लकुाउने िनयतसमेत पिु� 
भएको देिखएको छ । उपरो�ानसुार िमिसल संल�न 
�माणह�बाट �ितवादी िवनोद तामाङ र स�तोष 
तामाङले कुटिपट गरी मतृक रिबनाको म�ृय ु भएको 
पिु� भइरहेको देिखदँा अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 

िदलाई पाउ ँ भ�ने यी पनुरावेदक / �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

�ितवादी स�तोष तामाङ र िवनोद 
तामाङसमेतले यी �ितवादीह� प�ुप तामाङ र 
सान ु तामाङलाइ� मतृकलाई कुटिपट गन� र िवष 
सेवन गराउने काय�मा संल�न रहेको भनी खलुाएको 
देिखदँनै । ियनीह�ले मतृकलाई मानु�पन� स�मको कुनै 
�रसइवीसमेत देिखदँैन । �ितवादीह�ले मतृकलाई 
कुटिपट तथा िवष सेवन गराउने काय�मा ��य� 
सलं�न भएको देिखदँनै । यी �ितवादीह�ले मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो कुरामा मौका र अदालतमा बयान गदा� 
इ�कार रहे पिन वारदात भएको समयमा ियनीह� 
घटना�थलमै मौजदु रहेको देिखदँा मतलबीस�म 
देिखयो । अत: वारदात ह�दँा घटना�थलमा उपि�थत 
भई वारदातको मतलबीस�म दिेखदँा िनजह�लाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

वारदातको �कृित हेदा�  कुटिपट गरी गरकेो 
ह�यालाई िवष सेवन गरी आ�मह�या गरकेो भनी 
अपराध लकुाउन खोजेकोले �याय स�पादनमा सहयोग 
गरकेो, प�ाताप गरी �यायमा समप�ण गरकेो देिखन 
आएन । मतृकलाइ� यी �ितवादीह�ले टाउको ज�तो 
सवंेदनशील अङ्गमा ग�भीर चोट परु ्याइ� कुटिपट 
गरकेो अ�य शरीरको भागमा पिन पटकपटक कुटिपट 
गरकेो चोटह� िमिसलबाट पिु� भएको देिखएकोमा 
वारदातको �कृित र कसरुमा दिेखएको संल�नताको 
अव�थालाइ� �ि�गत गदा� यी �ितवादीह�लाइ� अ.बं. 
१८८ नं.बमोिजम सजायमा कमी गन� िम�ने नदेिखने । 

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
पनुरावेदक �ितवादीम�येका माईला भ�ने स�तोष 
तामाङ र िवनोद तामाङको हकमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १३(३) बमोिजम ज�मकैद र 
�ितवादीम�येका सान ुतामाङ र प�ुप तामाङको हकमा 



20

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, असोज - १

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १७(३) बमोिजम जनही 
३ वष� कैद सजाय गन� गरकेो स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।४।२० को फैसला सदर 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।७।८ को फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल असार २२ गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CR-००४४ र ०७२-CR-
००३०, कत��य �यान र �यान मान� उ�ोग, नेपाल 
सरकार िव. पुजन के.सी.समेत र सिचन �े� िव. नेपाल 
सरकार

पनुरावेदक �ितवादी सिचन �े� मौकामा 
समेत आफूले पजुन मैनालीलाई �हार गरकेोमा सािबत 
रहेका देिख�छन् । अदालतको बयानमा समेत स�ुदर 
र समुन खड्काले दीपकलाई हानेपिछ पजुन मैनाली 
भा�दै आफूितर आएकोले आफूलाई हा�लाक� भनी 
िनजलाई �हार गरकेोमा सािबत रहेको देिखइरहेको 
अव�था तथा पीिडतले समेत सिचन �े�ले �हार 
गरकेो कुरा �प��पमा खलुाएको देिखदँा �ितवादी 
सिचनले �यान मान� उ�ोगको कसरु गरकेो पिु� ह�न 
आयो । पनुरावेदक �ितवादीले कम सजाय पाउन ुपन� 
भ�नेसमेत दाबी िलए पिन घटनाको अव�थासमेतलाई 
िवचार गदा� १० वष� सजाय गनु�पन� नै अव�था दिेखन 
आउने । 

घटनाका पीिडत पजुन मैनालीले अदालतमा 
आई बकप� गदा�  सिचन �े�ले आफूलाई मा� हानेको 
दीपकलाई हानेको होइन भनी लेखाएको दिेख�छ । 
वादी प�बाट �ितवादी सिचनको कारणबाट दीपक 
काक�को म�ृय ुभएको व�तिुन� �माण परु ्याउन सकेको 
देिखदँैन । फौजदारी कसरु शङ्कारिहत तवरबाट पिु� 
नह�दँास�म कसरुदार ठहर ्याउन िम�दैन । पनुरावेदक 

वादीले सह-अिभय�ुको पोलस�ब�धी मा�य 
िस�ा�तको अवल�बनसमेत नगरीएको भनी िजिकर 
िलए पिन सह अिभय�ुको सामिुहक काय�बाट अपराध 
भएको पिु� ह�नपुद�छ । ��ततु म�ुामा पजुन मैनालीउपर 
�ितवादीले �हार गरकेो पिु� भए पिन दीपक काक�को 
म�ृय ुह�नमा �ितवादी सिचनको संल�नता कही ँकतैबाट 
पिु� ह�न आएको नदेिखने । 

�ितवादीले आ�मण गरकेो भ�ने पिु� ह�न 
नसकेको तथा घटना�थलमा साथीह�ले बोलाएर 
आएको ह�नाले �ितवादी पजुन के.सी.लाई ऐ. १७(३) 
नं. बमोिजम सजाय गरकेो फैसला मनािसब नै 
देिखयो । पनुरावेदक नेपाल सरकारले सह-अिभय�ुको 
पोलस�ब�धी िस�ा�तको िजिकर िलए पिन सो पिु� ह�न 
सकेको पाइएन । यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउने 
आदशेमा ��तुत वारदात Joint Enterprise को कसुर 
भनी उ�लेख गर ेपिन सो आदेशसगँसमेत सहमत ह�न 
सिकएन । केवल घटना�थलमा उपि�थत भई �हार 
गन� साथीलाई आ�नो मोटरसाइकलमा राखी भागेको 
भनेको पाइएबाट िनजले �यानस�ब�धी महलको 
१७(३) नं. को कसरु मा� गरकेो �थािपत ह�न आउने ।

उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादी 
सिचन �े�लाई �यानस�ब�धीको १५ नं.बमोिजम १० 
वष� र �ितवादी पवन के.सी.लाई �यानस�ब�धीको 
१७(३) नं.अनसुार १ वष� ३ मिहना कैद गन� गरी गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।९।१७ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३० गते रोज १ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CR-०१६८ र ०६९-CR-
०१८७, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. कौिश�या 
खवाससमेत र सुिम�ा खवास िव. नेपाल सरकार

फौजदारी अपराधमा जाहेरी तथा बकप�लाई 
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मा� आधार बनाएर कसरु ठहर गन� िविधशा�ले 
िददँैन । जाहेरी बकप�समेतलाई अ�य �माणह�ले 
पिु� गन� स�न ु पद�छ । अपराध ठहर गन� शङ्का र 
अनमुानका आधारमा सिकंदनै । कसरु ठहर गन� स-ु�प� 
�माणको आव�यकता पद�छ । �ितवादीह� कौिश�या 
खवास, खगे��कुमार ग�छदार र िकशोर खवासलाई 
�ितवादी सिुम�ासगँको बस उठ तथा सङ्गत र 
नाता स�ब�धको आधारमा मा� अपराध गरकेो भनी 
ठहर गन�स�ने अव�थाको िव�मानता ��ततु म�ुामा 
नदेिखई �ितवादीह�लाई सफाइ िदएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई मनािसब मा�नपुन� देिखने ।

�ितवादी सिुम�ा खवासले कोठामा फेला 
परकेा चरुाका टु�ाह� आ�नो भनी �वीकार गरकेो 
अव�था छ । �ितवादीको बयानको consistency नभई 
फरकफरक देिखएको अव�था छ । �ितवादीकै बयानमा 
सो िदनमा झगडा भएको कुरा कहीकँतै देिखदैँन । 
बरामदी कपडाह�मा लागेको रगत आ�नो भएको भनी 
अनसु�धान �ममा तित�बा बयानमा पितले कुटिपट 
गदा� अिघ नै लागेको भनी �यहोरा लेखाएकोमा बरामदी 
कपडाह�मा लागेको रगत परी�णबाट �ितवादी सिुम�ा 
खवासको नभएको पिु� भएको अव�था छ । कपडामा 
लागेको रगत परी�णबाट ‘A’ Group को देिखएको छ 
भने �ितवादी सिुम�ा खवासको Blood group ‘O’ 
भएको देिख�छ । यसरी �ितवादी सिुम�ाले पितले 
कुटिपट गदा� अिघ नै लागेको र आ�नै रगत भनी बताए 
पिन सोको पिु� ह�न सकेको अव�था छैन । पनुरावेदकले 
Blood group को स�दभ�मा िजिकर िलए पिन िजिकर 
आफँैमा खि�डत छ । घटनाको प�रि�थितज�य तथा 
अ�य �माणले �ितवादी सिुम�ाको सलं�नता �थािपत 
गरी रहेको अव�थामा सिुम�ा खवासको उ� कथन 
स�य रहेको देिखदँनै । आ�नो लो�नेलाई कृ�यान�द 
म�डलले मारकेो भनी यी �ितवादीले बयानमा बताए 
पिन एक�पता नभई िवरोधाभाषपूण�समेत दिेखएको 
अव�था छ । यस अव�थामा प�रि�थितज�य सम�त 

�माणह�बाट पनुरावेदक �ितवादी सिुम�ाको काय� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) 
िवपरीत देिखई �ितवादीलाई १३(३) नं.बमोिजम ज�म 
कैद ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा गनु�पन� अव�था नदेिखदँा पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�ने ि�थित नदेिखने । 

उपयु�� िववेिचत आधार कारणह�बाट 
�ितवादी खगे��कुमार ग�छदार, कौिश�या खवास र 
िकशोर खवासलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ तथा 
�ितवादी सिुम�ा खवासलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं.बमोिजम ज�म कैद ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६९।१।६ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३० गते रोज १ शभुम् । 

११
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७२-CR-०२७३, कत��य �यान, 
अरिव�दकुमार झा िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी अ�ण झाले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� मतृक प�नी बेबी झाले दाइजो 
न�याएको र िनज मतृक बेबी झाले परप�ुषसगँ यौन 
स�ब�ध राखेको कारण राित सतेुको समयमा आफूले 
घाटँी िथची मारी लासलाई टु�ाटु�ा पारी काटेको हो 
भनी गरकेो सािबित बयान सह-अिभय�ु सर�वती 
देवी झाको अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान, 
बोरासिहतको दशी बरामद भएको, लासको फोटोबाट 
सनाखत गरकेो भ�ने जाहेरवालीको सनाखत कागज, 
िमित २०६७।१२।१९ गते अं.२ बजेको रातको 
समयमा �ितवादी अ�ण झाको घरबाट “ढक ढक” 
को आवाज सनेुको भनी मौकामा कागज गन� जगमोहन 
झाको भनाईसमेतका �वत�� �माणबाट समिथ�त 
भएको दिेखएबाट �ितवादीको उ� काय� योजनाव� 
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�पमा गरकेो देिखएको र घाटँी िथ�ने तथा टु�ाटु�ा 
पारकेो दिेखइ� जघ�य एवम् मनसायपूण� दिेखएको 
छ । व�ततु: िमिसल सलं�न कागज �माणबाट 
�ितवादी अ�ण झा भ�ने अरिव�दकुमार झाले मान� 
िनयत िलइ� प�नी बेबी झालाई घाटँी िथिच मारकेो र 
लास दवाउनका लािग टु�ाटु�ा पारकेो पिु� भएकोले 
िनज �ितवादीको उ� काय� �यानस�ब�धीको १, ४ 
र १३(३) नं. िवपरीतको कसरु दिेखन आएकोले स�ु 
िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालतबाट यी 
�ितवादी अ�ण झा भ�ने अरिव�द कुमार झालाई सोही 
कसरुमा अिभयोग दाबीबमोिजम सव��सिहत ज�मकैद 
र लास दबाएकोमा थप सजाय ह�ने ठहर ्याएको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी अ�ण झा भ�ने अरिव�दकुमार झाले 
�यानस�ब�धीको १, ४ र १३(३) नं. िवपरीतको 
कसरु गरकेो पिु� भएकोले िनज �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धीको १३(३) नं.बमोिजम सव��सिहत 
ज�मकैद तथा ऐ. को ४ नं. ले थप ६ मिहना कैद ह�ने 
ठहर गरकेो स�ु धनषुा िज�ला अदालतको िमित 
२०६९।७।२१ को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित २०७१।११।६ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल असार १७ गते रोज ६ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CI-०५०१, फैसला िललाम 
बदर हक कायम, सुरशे राय यादव िव. कोिशला देवी 

आफँै �ितवादी रहेको लेनदेन म�ुामा 
समान�तरक� बिहनी सरुितयादेवीले �याद बझुी 
�ितवाद नगरकेो र यी वादीको नाउमँा तामेल भएको 
�यादबाट म�ुाको �ितवाद वा म�ुा गनु�पन� कारण 

िसज�ना भएको देिखएको र अ.बं. ८६ नं. को हद�याद 
थाहा पाएको ३५ िदनिभ� मा� रहने भएबाट थाहा 
पाएपिछ नािलस नगरी चपु लािग बसेको अव�थाले 
हाल आएर अ.बं. ८६ नं. को �यव�थाले फैसला 
बदर गनु�पन� अव�था नदेिखदँा पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िमलेको देिखन नआउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
उि�लिखत लेनदेन म�ुा र सोको िबगोको दरखा�तमा 
यी ��यथ� वादी आफँै �ितवादी भई चलेको र सो 
म�ुामा �ितवाद नगरी चपु लागेबाट सो िन�पण भई 
अि�तम भइरहेको र सो लेनदने म�ुासमेतमा �याद 
तामेल भई यी वादीले थाहा पाइसकेकोमा सो �यादले 
नािलस गनु�पन�मा कुनै नािलस नगरी चपु लागेबाट हाल 
आएर अ.बं. ८६ नं. को हद�याद नघाई दायर भएको 
��ततु म�ुाको औिच�यतफ�  �वेश गरी िन�पण गन� 
िमलेन ।  ��ततु म�ुाको िफराद नै खारजे भई उ� 
लेनदेन म�ुाको फैसला बदर िललाम बदरसमेतका 
कामकारबाही बदर नभई यथाि�थितमा नै रहने 
देिखएकाले पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६५।१।३० को फैसला उ�टी भई ��ततु िफराद 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  राम�साद पौडेल
इित संवत् २०७३ साल असार १ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६६-CR-०३८१, िकत� 
जालसाजी, डोमा ठाकुर लोहारसमेत िव. 
कोिशला देवी भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

१३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६८-CR-०४३२, �यान मान� उ�ोग र 
जबरज�ती चोरी, नेपाल सरकार िव. सुिशल चापागाई

�ितवादी सिुशल चापागाईले मौकामा बयान 
गदा� जाहेरवालाको होटेलमा बसेको र सो खच� बझुाउन 
पैसा नभएकोले िस�ाथ� िवकास ब�कको ए.िट.एम.मा 
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गएको, ए.िट.एम.बाट पैसा निनि�कएको लगायतका 
कुरा �वीकार गद� शंकर िसंहले जाहेरवालाको 
भाइलाई गोली हानेपिछ िनजको मोटरसाइकल 
चलाई गएकोलगायतका कुरामा सािबत भए पिन 
आफँैले गोली चलाएको भ�ने कुरामा इ�कार रहेको 
देिखएको छ । िनजले गोली चलाएको भनेका अका� 
�ितवादी शंकर िसंह प�ाउ ह�न नसक� फरार रहेको 
अव�था छ । गोली हानेको भिनएको पे�तोल बरामद 
ह�न सकेको छैन । वारदातको समयमा यी �ितवादी 
सिुशल चापागाईको उमेर २० वष� रहेको दिेखएको 
छ । जाहेरवालाको भाइसगँ �ितवादीह�को पूव��रिसवी 
नभई होटेलमा बसेको पैसा ितन� िवषयमा त�काल 
िसिज�त प�रि�थितको कारण सो वारदात घटेको 
देिखएको छ । य�ता सम� प�रि�थितको यथोिचत 
िव�ेषण गरी पनुरावेदन अदालतबाट �ितवादी सिुशल 
चापागाईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१५ नं. बमोिजम ५ वष� कैद सजाय ह�ने गरी भएको 
फैसला कानूनस�मत नै देिखने । 

जाहेरवालाले उ�लेख गरअेनसुारकै 
मू�य दिेखने कुनै कागज तथा िनजले ख�रद गरकेो 
िवल िमिसलसाथ पेस ह�न सकेको देिखदैँन । उ� 
मोटरसाइकलको वा�तिवक मू�य कित हो भ�ने 
स�ब�धमा कुनै आिधका�रक�पमा मू�याङ्कन ग�रएको 
देिखएको छैन । यसरी बरामद भएको मोटरसाइकलको 
आिधका�रक मू�य खलेुको नदिेखएको र जाहेरवालाले 
उ�लेख गरेको मू�य नै वा�तिवक िबगो हो भ�ने पिु� 
ह�ने कुनै आधार �माण नरहेको अव�थामा अदालतबाट 
�याियक िववेकको आधारमा कायम गरकेो िबगोलाई 
िबना आधार अ�यथा भ�न निम�ने । 

तसथ� उपयु�� आधार �माणबाट �ितवादी 
सिुशल चापागाईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १५ नं. बमोिजम ५ वष� कैद ह�ने र चोरी भएको 
मोटरसाइकलको मोल �. ५०,०००।– कायम गरी 
चोरीको १४(२) बमोिजम सोको डेढी �. ७५,०००।– 

ज�रवाना भई सोबापत �ितवादीलाई कैदसमेत ह�ने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित 
२०६८।२।१६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६७-CR-००३२ र ०६७-CR-००३३, 
झ�ुा िववरण पेस गरी नाग�रकता �माण प� िलएको, 
िमयाँ कवारी िव. नेपाल सरकार र इ��देव साह िव. 
नेपाल सरकार 

�ितवादी अम�दीनले स�ु अदालतमा 
बयान गदा� २०२४ सालदेिख काठमाड�मा स�जीको 
�यापारको �ममा फतमा खातनुसगँ मेरो लभ परी 
हामी दवैुजनाको करणीबाट २०३२ सालमा म�ुना 
िमया ँकवारीको ज�म भएको र ५/६ वष� पिछ फतमा 
खातनु �वग�वास भइसकेको हो भनी �यहोरा लेखाएको 
भए पिन फतमा खातनुसगँ िववाह भई म�ुना िमया ँ
कवारीको ज�म भएको भ�ने कुनै िव�ासनीय आधार 
�माण िदन सकेको दिेखएन । िनजले अनसु�धानको 
�ममा िज�ला सरकारी विकल काया�लयमा गरकेो 
बयानमा सो कुरा उ�लेख गन� सकेको देिखएको
छैन । उ� अनसु�धानको �ममा भएको बयान अ�यथा 
हो भनी िनज �ितवादीले पिु� गन� सकेको अव�था 
नह�दँा �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम 
िनजले �य� गरकेो कुरा �माणमा िलन िम�ने नै 
देिखयो । म�ुना िमया �ितवादी अम�दीन िमयाको 
छोरा होइन भ�ने त�य िनज �ितवादीकै अनसु�धानको 
�ममा भएको बयानबाट नै ख�ुन आएको र बिुझएका 
मािनसह�ले अनसु�धानको �ममा ग�रिदएको कागज 
तथा �ितवेदक राम�वोध ठाकुरको बकप�समेतबाट 
िनजको अनसु�धानको �ममा भएको बयानको 



24

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, असोज - १

�यहोरा समिथ�त ह�न आएकोले म�ुना िमया ँ�ितवादी 
अम�दीनको छोरा ह�न् भ�ने अव�था नदेिखने । 

�ितवादी अम�दीनले  म�ुना िमया ँमेरो छोरा 
ह�दँा बाबकुो हैिसयतले िनवेदनमा सही गरी िज�ला 
�शासन काया�लय, रौतहटमा िनवेदन िदएकोमा 
िनजले नाग�रकता �माण प� पाएको हो भनी स�ु 
अदालतमा भएको बयानमा समेत �वीकार गरकेो 
देिखयो । त�कालीन गा.िव.स. अ�य� �ितवादी 
इ��देव साहले पिन अदालतमा गरकेो बयानमा म�ुना 
िमया ँकवारी िनज �ितवादी अम�दीन िमयाकैँ छोरा 
ह�न्, वंशजको नाताले नेपाली नाग�रक ह�दँा िनजलाई 
नाग�रकता �माण प� �दान गन� िसफा�रस गरकेो 
ह� ँ र १ नं. अनसूुचीमा समेत सिहछाप गरकेो ह� ँभनी 
�वीकार गरकेो दिेखयो । म�ुना िमया ँकवारी �ितवादी 
अम�दीनको छोरा हइनन् भ�ने त�य �� नं. १ मा 
िववेिचत आधार �माणबाट पिु� भएको छ । यसरी गैर 
नेपाली नाग�रकलाई आ�नो छोरा हो भनी �ितवादी 
अम�दीन िमया कवारीले जानी जानी झठुा िववरण 
पेस गरकेो र �ितवादी त�कालीन गा.िव.स. अ�य�  
इ��देव साहले झठुा िववरणको िसफा�रस गरी गैर 
नेपाली नाग�रकलाई नेपाली नाग�रकता �ा� गराएको 
देिखन आयो । �ितवादीह�को उ� काय� अिभयोग 
दाबीबमोिजम नेपाल नाग�रकता ऐन, २०२० को दफा 
१५ बमोिजमकै कसरु देिखने ।

दफा १०(३)(क) को कानूनी �यव�थाले 
झठुा िववरण िदई वा झ�ुयाई नेपाली नाग�रकता 
िलएको अव�थामा �य�तो �माण प� र� गरी �यसरी 
नाग�रकता िलने �यि�लाई नेपाली नाग�रकताबाट 
हटाउन आदशे िदनस�ने अिधकार त�कालीन �ी ५ 
को सरकारलाई �दान गरकेो देिख�छ भने दफा १५ 
को �यव�था कसरु तथा सजायसगँ स�बि�धत रहेको 
देिख�छ । उ� दफाह�मा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाको अ�तरस�ब�धको स�दभ�मा यस 
अदालतबाट नेपाल सरकार िव�� रामलाल�साद 

चौधरीसमेत भएको नाग�रकता क�त� म�ुामा (नेकाप 
२०६४ अङ्क ९ िन.नं. ७८८२ प�ृ १२५५) 
मा भएको �या�या ��ततु म�ुामा समेत आकृ� 
ह�ने देिख�छ । उ� म�ुामा भएको �या�याअनसुार 
नेपाल नाग�रकता ऐन, २०२० को दफा १०(३क) 
र दफा १५ अलगअलग अव�थामा अलग अलग 
िनकायबाट �वत���पमा �योग ह�न स�ने कानूनी 
�यव�थाह� ह�न् । नाग�रकता र� गन� िवषय सरकारको 
�े�ािधकारिभ�को हो भने झ�ुा िववरण पेस गरी 
नाग�रकता �ा� गर े गराएकोस�ब�धी िववादको 
िन�पण गरी कसरु ठहन� नठहन�, सजाय ह�ने नह�ने 
भ�ने िवषय अदालतको �े�ािधकारिभ�को िवषय हो । 
आ�नो �े�ािधकारिभ� परकेो िवषयलाई तक� सङ्गत र 
व�तगुत आधारमा कानून�ारा िनधा�रण गरकेो �ि�या 
पूरा गरी टंुगो लगाउन ुअदालतको दािय�विभ�ै पन� ह�दँा 
��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले उ� दफा १५ बमोिजम 
कसरु गरकेो ठहर गरी सजाय गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसलामा उ� कानूनको गलत 
�या�या भएको अव�था देिखन नआउने ।

अतः उपयु�� आधार �माणबाट �ितवादीह� 
अम�दीन िमया ँ कवारी तथा ई��देव साहले झठुा 
िववरण पेस गरी तथा झठुा िसफा�रस गरी गैर नेपाली 
नाग�रकलाई नाग�रकता िदलाउने काय� गरकेो पिु� 
ह�न आएकोले िनजह�लाई नेपाल नाग�रकता ऐन, 
२०२० को दफा १५ बमोिजम जनही �.१०,०००।- 
ज�रवाना ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िमित २०६६।१०।१२ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः महेश खनाल 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७२-WO-०३९६, उ��ेषण / परमादेश, 
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एिलशा िव.िस.समेत िव. दाङ दउेखुरी िज�ला 
अदालत, दाङसमेत 

अंश म�ुाको िफराद परी सकेप�ात अिघ 
परकेो अशं म�ुालाइ�  असर पन� गरी पिछ लेनदनेको म�ुा 
परकेो र अिघ परकेो अशं म�ुाको �ितउ�रमा समेत 
��ततु ऋणलाइ� देखाएको भए पिन िगता रावतबाट 
िलएको �.६०००००।- �वु िव.िस.ले आ�नो 
उपचारमा खच� गरकेो भ�ने र यसोदा विलले िलएको 
रकम यो यसमा यसरी खच� भएको भ�ने देिखदँैन । यी 
िनवेदकह� २०५७ सालदिेख नै िभ�न बसेको त�य 
िनवेदकले �वीकार गरकेो र िनवेदकह�को भरण 
पोषणसमेतमा खच� भएको पिु� नभएको अव�थामा 
लेनदनेको िलखतमा सा�ी नबसेको वा सहमित 
नह�ने प�ले पिन ितनु�पन� गरी लेनदेन ह�दँाको सम� 
अव�था प�रि�थित (Context) िवचार नगदा� घरायसी 
िलखत जिहलेसकैु तयार ह�नस�ने ह�दँा सावधानी 
बेगर हचवुा�पमा मा�यता िददँा �यस िकिसमका 
Threatening aspect of social existence 
ले समेत प�य पाउने र अ�तत: नभए नगरकेा झ�ुा 
बनावटी �यवहारले कानून र �यायको मम�मा नै आघात 
पान� । 

मूलत: िनवेदनह� लेनदेनको िलखत 
िमितभ�दा पिहलादेिख नै अलग बसी धन खादँा 
सगोलमा नरहेको देिखएको तथा अशं म�ुाको ब�डालाइ� 
असर पन� िकिसमले अंश म�ुाभ�दापिछ लेनदने म�ुा 
परकेो एवम् सोही िबगो भ�रभराउको कारबाहीउपर 
��ततु �रट िनवेदन परकेो दिेखएकोले मािथ िववेिचत 
आधारमा सिहस�े �यवहारको िव�ासनीय आधार 
(Reliable Ground) पिु� ह�न नसकेकोबाट िलखतमा 
�यसरी सा�ी पिन नब�ने र म�जरु पिन नह�ने अंिशयारा 
प�बाट भ�रभराउ गदा� लेनदने �यवहारको ८ नं, 
अंशब�डाको १८ नं. र द�ड सजायको २६ नं.समेतको 
याि��क �या�या (Mechanical Interpretation) 
ह�ने ह��छ । अत: िवप�ी �वु िव.िस.ले घरको म�ुय 

भई िनवेदकह� म�ज ु �यौपाने िव.िस.समेतका 
अंिशयारासमेतको लािग भरणपोषणसमेतमा खच� ह�ने 
सगोलको �यवहारको लािग सगोलमा नै रहदँा ब�दाको 
अव�थामा ऋण िलएको देिखने �यवहारको व�तिुन�ता 
र िव�ासनीयतासिहतको अव�था प�रि�थितको 
िव�मानता नदेिखएकोले सो ऋणसगोलबाट ितन� 
बझुाउन म�जरु नह�ने िनवेदकह� म�ज ु�यौपाने िव.िस.
समेतको अंश भाग वा गो�ारा धनबाट सो ऋण �यहोन� 
पन� देिखन नआउने ।

तसथ� िनवेदकह� म�ज ु �यौपाने िव.िस.
समेतको अंश वा गो�ारा धनबाट उि�लिखत ऋण 
�यहोन� पन� देिखन नआएकोले िनवेदकह�को 
अंशबाहेक नगन� र गो�ारा स�पि�बाटै िबगोतफ�  
कारबाही गन� गरी “िललाम काय� �थिगत गन� िमलेन” 
भनी तहिसलदारबाट िमित २०७२।३।६ मा भएको 
आदशे, सो आदशेलाइ�  सदर गन� गरी दाङ दउेखरुी 
िज�ला अदालतबाट िमित२०७२।४।२२ र पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुबाट िमित २०७२।६।७ मा भएको 
आदशे लेनदेन �यवहारको ८ नं. अशंब�डाको १८ नं., 
द�ड सजायको २६ समेतको कानूनी �यव�था र सोको 
मम� (Spirit) िवपरीत देिखदँा उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर गरी िदएको छ । उ�लेख भएबमोिजम ऋण 
दािय�वबाट िनवेदकह�लाइ� बाहेक गरी िनवेदकह�ले 
पाउने भएको अशं ठहर फैसलाबमोिजम ब�डा 
छु�ाउनेसमेतको बाकँ� कारबाही अिघ बढाउन ु भनी 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
इित सवंत् २०७३ साल काित�क ४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CI-१२०३, िनषेधा�ा, 
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सुनीता काक� िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
बबरमहलसमेत 

ब�कमा ऋणको सरु�णबापत रािखएको जेथा 
ऋणीले ऋणको सावँा �याज च�ुा नगरकेो अव�थामा 
सोही स�पि�बाट असलुउपर गन�कै लािग रािखएको 
ह��छ । ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७ ले इजाजत�ा� ब�क तथा िव�ीय 
सं�थालाई िधतो सरु�णबापतको स�पि� िललाम 
िब�� गरी आ�नो सावँा �याज असलुउपर गन� पाउने 
अिधकार �दान गरकेो देिख�छ । यसरी कानूनले िदएको 
अिधकारअ�तग�त कजा�को असलुी गरेको कुरा अ�यथा 
नभएस�म सोलाई अमा�य गन� सिकने अव�था पिन 
नह�ने । 

ब�कले िललाम ग�रसकेपिछ सकार गन� प�ले 
चलन चलाई मा�न आएमा स�बि�धत िनकायले चलन 
नै चलाई िदनपुन�समेतको अव�था भएकोमा ब�कले 
िललाम गरकेो जेथा सकार गन� दगुा�देवी सापकोटालाई 
उ� िललाम अ�यथा नभएस�म भोगचलन गन� पाउने 
अिधकार कानूनले िदएको दिेखएकोले यी पनुरावेदक 
/ िनवेदकलाई िललाम भइसकेको सोही घर ज�गामा 
बिसरहन िदनपुछ�  भनेर भ�न ु�चिलत कानूनिवपरीत 
ह�ने ।

ियनै पनुरावेदकले िज�ला अदालतमा दायर 
गरकेो अंश, जालसाजी तथा िललाम दाखा दता� 
बदर म�ुासमेत िवचाराधीन रहेको भ�ने  पनुरावेदन 
लेखबाटै देिखएको ह�दँा ��ततु अव�थामा िववािदत 
घर ज�गामा यी पनुरावेदकको िनिव�वाद हक �थािपत 
रहे भएको समेत नदेिखएको र िनजले दायर गरकेा 
उ� म�ुाह�बाट तत् तत् िवषयमा िन�य�ल ह�ने नै 
ह�दँा ��ततु म�ुाबाट पनुरावेदकको मागबमोिजम 
िनषेधा�ाको आदशे जारी गन�समेत िम�ने नदेिखने । 

तसथ� उि�लिखत आधार �माणसमेतको 
आधारमा पनुरावेदकको िनवेदन खारजे गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।१२।५ 

मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः समुन कुमार �यौपाने
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ असोज ३० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०५६३, उ��ेषण / 
परमादेश, टंक िव�कमा� िव. झापा िज�ला अदालत 
झापासमेत

िनवेदन दाबीको ज�गामा लेनदेन म�ुाका 
�ितवादीको हक िह�सास�म रो�का राखी वादीले 
आ�नो लेना रकम �ितवादीबाट असलुउपर गरमेा 
पिन यी िनवेदकलाई कुनै असर नपन� भएबाट 
झापा िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।५।९ र 
िमित २०७०।५।१५ मा भएको रो�का आदेश र 
सो रो�का आदेशलाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, इलामको िमित २०७१।८।२५ को आदेश 
कानूनबमोिजम िमलेको नै दिेखयो । य�तो अव�थामा 
��ततु िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण परमादेशको 
आदशे जारी ह�ने अव�था नदेिखने ।

अतः लेनदेन म�ुाको िवषयलाई िलएर 
�ितवादी ओम�काश िव�कमा�को भागस�मको िनवेदन 
दाबीको ज�गा रोक राखेको झापा िज�ला अदालत र 
पनुरावेदन अदालत, इलामको आदशे कानूनबमोिजम 
भएको देिखदँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ फागनु ६ गते रोज ५ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-११२४, कत��य �यान, 
पे�बा िछरी शेपा� िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी पे�बा िछरी शेपा�ले मतृकसगँ 
�रसइवी भएका कारण मतृक कुसल राईलाई होटलबाट 
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बािहर बोलाउन स�तोष ख�ीलाई पठाई िनजले 
मतृकलाई बोलाई �याएपिछ पे�बा िछरी शेपा�ले आफूले 
बोक� राखेको छुरीले �हार गरी कत��य गरी मारकेो भनी 
अनसु�धान अिधकारीसम� तथा अदालतमा समेत 
बयान गरकेा र सो कुरालाई अ�य �वत�� �माणह�बाट 
पिु� भएको देिखदँा िनज पे�बा िछरी शेपा�ले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(१) नं. को कसरु 
गरकेो देिखन आयो । य�तो अव�थामा �ितवादी पे�बा 
िछरी शेपा�लाई सोही कसरुमा �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
फैसला िमलेको नै देिखने ।

अतः उि�लिखत त�य एवम् िववेिचत 
आधार कारणह�बाट �ितवादी पे�बा िछरी शेपा�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� ठहर ्याएको स�ु 
सोलखु�ुब ु िज�ला अदालतले िमित २०६७।०९।०५ 
मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  भनी 
पनुरावेदन अदालत राजिवराजले िमित २०७१।२।२ 
मा गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०२८२, 
उ��ेषण, सािब�ीदेवी अिधकारी िव. पुनरावेदन 
अदालत, बागलुङसमेत 

िनवेदकको िक.नं. ८९० को ज�गा आ�ना 
ससरुा �भाखरबाट बकसप� पाएको ज�गाबाट �ा� 
गरकेो हो भनी िजिकर िलए तापिन उ� ज�गा  �ाि�को 

�ोत हेदा� दाता िगरीराज गौतमबाट र.नं. १५७८ िमित 
२०६३।१२।९ को पा�रत राजीनामाले उ� ज�गा यी 
िनवेदकको नाउमँा दा.खा. भई आएको देिखदँा उ� 
िक.नं. ८९० को ज�गा दाइजो पेवाबाट �ा� भएको 
भ�ने िनवदेन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

��यथ� ठग�साद �यौपानेले िबगो भराई 
पाउ ँभनी िक.नं. ८९० को ज�गासमेत िविभ�न िक�ा 
ज�गाह� जेथा देखाई पव�त िज�ला अदालतमा दरखा�त 
िदएपिछ यी िनवेदक सािब�ीदेवी अिधकारीका नाउमँा 
�याद जारी भई िमित २०६८।११।२१ मा िनजको 
घरदैलोमा रीतपूव�क टासँ भई िमित २०६८।१२।५ 
देिख यी िनवदके तारखेमा रहेको दिेख�छ । जेथा 
तायदातीको लािग िमित २०६९।६।२३ मा डोरमा 
हािजर ह�ने छु भनी यी िनवदेकले तारखे िलएको 
देिख�छ भने िमित २०६९।८।२८ मा प�चक�त� मू�य 
कायम ह�दँासमेत यी िनवेदक रोहबरमा बसी सहीछाप 
गरकेो देिख�छ । तसथ� मलुकु� ऐन, द�डसजायको 
महलको ४२ नं. तथा िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०५२ को िनयम ७४(४) र िनयम ७५ बमोिजम 
सूचना निदएको भ�ने  िनवेदन िजिकर प�यार लायक 
देिखएन । घर ज�गा तायदाती मचु�ुका र प�चक�त� 
मू�याङ्कनमा िच� नबझेु यी िनवेदकले स�बि�धत 
िनकायमा �यादिभ� चनुौती िदनपुन�मा सोसमेत गरकेो 
नपाइने । 

तसथ� नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ 
धारा १२ को दहेाय (३) को (ङ)(च) धारा १३(१), 
(२) र धारा १९ �ारा �द� संवैधािनक हक हनन् 
भएको ह�दँा सोही संिवधानको धारा ३२ तथा १०७ 
देहाय (२) बमोिजम उपय�ु �रट आ�ा आदशे जारी 
गरी िक.नं. ८९० को घर ज�गा िललाम बदर गराउन 
पव�त िज�ला अदालतमा िदएको िनवेदनमा भएको 
उ� अदालतको आदेशलाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुको िमित २०७०।४।१७ गतेको 
आदशे र गैरकानूनी िललामीको आधारमा िवप�ी 
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ठग�साद �यौपानेले िक.नं. ८९० को घर ज�गा 
आ�नो नाउमँा दा.खा. गराई िलएको स�पूण� काम 
कारबाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गराई पाउ ँभ�ने 
िनवेदनदाबीबमोिजम आदशे जारी गनु�पन� देिखएन । 
अतः �रट िनवदेन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल जेठ १३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�द कुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-CI-०१०१, फैसला 
बदर, तपे�वर था� िव. डोमा दास था�समेत

फैसलाको तपिसल ख�डले सधैँ ठहर 
ख�डको अनशुरण गनु�पछ�  । ठहर ख�डभ�दा बािहर 
गएर तपिसल ख�डले कुनै नया ँ कुरा गन� गराउन 
िम�दैन । तर उ� फैसलाको तपिसल ख�डमा 
िक.नं. ८४ को ज.िव. १-०-० म�ये ३ भागम�ये बम 
दासको १ भागलाई ४ भाग लगाई �यसम�ये २ भाग 
वादीह�को नाममा दता� गरी िदन ुभनी ठहर ख�डबाट 
नबोिलएको ऐलानी ज�गा दता� गन� स�ब�धमा लेखी 
पठाएको पट�कै िमलेको देिखदँैन । िववािदत ऐलानी 
ज�गा �यि�को नाममा दता� ह�ने वा नह�ने कुरा श�ु 
मालपोत ऐन, २०३४ को �े�ािधकारिभ� पन� कुरा 
हो । तपिसलको यो निमलेको �यहोरा िमलाउनको 
लािग फैसला उ�टी गनु�  आव�यक नह�ने । 

��ततु म�ुाको फैसलाले ज�गा दता�स�ब�धी 
मालपोत ऐन, २०३४ को �ि�यामा कुनै बाधा िवरोध 
गन� नस�ने र सो ऐनको दफा २४ बमोिजम सरकारी, 
साव�जिनक तथा ऐलानी ज�गाको दता� जिहले पिन बदर 
ह�नस�ने नै ह�दँा हकदैयाको आधारमा खारजे गरकेो 
स�ु पसा� िज�ला अदालतको िमित २०६८।३।१५ को 
फैसला उ�टी गरी पनुरावेदक वादीह�को हक जितमा 
फैसला बदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

हेट�डाको िमित २०६९।९।१६ को फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः आ�मदेव जोशी
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७०-CR-००९०, 
जालसाजी, तपे�वर था�, िव. डोमा दास 
था�समेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-११९५, िनषेधा�ा / 
परमादेश, ���साद पोखरलेसमेत िव. पुजनकुमारी 
दाहाल (पौडेल) 

�याय िनसाफ िन�पण गन� काय� सबै 
अव�थामा एउटै आधार र स�ुबाट िनद�िशत रही ग�रने 
नभई समयको गितशीलतासगैँ सबै आयाममा मनन् गरी 
�वाह गरीने िवषय पिन हो । िवप�ीम�येका पनुरावेदक 
���साद पो�ेलले उ� घरज�गा हाल आ�नो नाउमँा 
रहेको र पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको आदशेले 
स�पि�स�ब�धी हक तथा वैयि�क �वत��तास�ब�धी 
हक मािथ अित�मण भएको छ भनी उठाएको िजिकरतफ�  
हेदा�  दता�  बदरलगायतका उपयु�� म�ुाह�को �याियक 
िन�पण ह�दँासमेत अव�य नै �याय र कानूनबमोिजम 
िन�टारा ह�दैँ जाने नै छन । तर हाल ��ततु िनवेदनमा 
यी िनवेदकको आ�ना प�रवारका सद�य रहेका �थान, 
ठाउमँा रही आ�नो आगामी कानूनी र �याियक माग 
राख र कानूनबमोिजमको िनण�य �वीकार गन� भ�ने 
कुरा कानून मा�ने स�य समाजमा नै देिखने शोभनीय 
काय� ह�दँा यसतफ�  पिन यस इजलासले �यान परु ्याउन ु
पन� । 
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हाल िनवेिदकाको बसोबासको वैकि�पक 
अव�थासमेत देिखन नआएको प�र�े�यमा �ीमान्, 
सास ु ससरुासगँसाथ प�रवारको सद�यको हैिसयतले 
सगैँ ब�न पाउने हक अिधकारबाट वि�चत नगनु�  
नगराउन ुतथा िनवेदकले शाि�त सरु�ा कायम ग�रपाउ ँ
भनी िदएको िनवेदन मातहत �हरी इकाईमा मा� 
पठाइएको देिखन आएको ह�दँा िनवेदन दाबीअनसुार 
शाि�त सरु�ा कायम गन� �यव�थासमेत गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा िनषेधा�ाय�ु परमादेशको आदेश 
जारी ह��छ भ�ने िमित २०७१।७।१७ को पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । िवप�ीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०२४८, िनषेधा�ा, दशन 
म�डल खंगसमेत िव. सतीशकुमार खंग 

िववािदत िक.नं. ३०४ को ज�गा बाटो 
भई नेपाल सरकारको कायम रहेको त�यमा िववाद 
छैन । उ� कुरा िमिसल संल�न पेस भएको िफ�डबकु 
उतारको फोटोकपीबाट समेत �प� भई रहेको 
देिख�छ । ज�गा (नाप जाचँ) ऐन, २०१९ को दफा २(ङ) 
मा “सरकारी ज�गा” भ�नाले सडक, बाटो, र�ेवे तथा 
सरकारी घर, भवन वा काया�लय रहेको ज�गा स�झनु 
पछ� ...भनी प�रभािषत भएको पाइ�छ । साव�जिनक 
�योगमा रहेको बाटोको सरं�ण गरी स�बि�धत सबैले 
िनवा�ध�पमा �योग गन� पाउने गरी �यवि�थत गनु�पन� 
ह�नाले उ� बाटोको सरकारी ज�गामा अनिधकृत�पमा 
िवप�ीह�ले माटो काट्ने, बाटो अव�� गन�, िनकास 
ब�द गन� र �ित परु ्याउने काय�लाई कानून र �यायको 
रोहमा िकमाथ� �वीकारयो�य काय� हो भनी मा�न 

नसिकने ।
तसथ� िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 

स�री िज�ला, जमनुी मधेपरुा गा.िव.स.वडा नं. 
५(ख) को िक.नं. ३०४ को सरकारी साव�जिनक 
बाटो नभ�काउन,ु �ित नपरु ्याउन ु र िनवेदकलाई 
आवतजावत गन� कुनै िकिसमले अवरोध नगनु�  भनी 
��यथ�ह�का नाउमँा िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�ने 
गरी भएको िमित २०७०।५।२ को पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको आदेश िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
िवप�ीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०१०५, �ितपूित� िदलाई 
पाउ,ँ तुलसी शमा� पौडेल िव. रामच�� र�ेमीसमेत 

वादी दाबीको उ� िक.नं. ७१६ को ज�गाको 
कुल �े�फल १-१२-१-२ म�ये मोटरबाटोले ओगटेको 
ज�मा �े�फल ०-२-२-१ रहेको पाइयो । िनजको 
िक.नं. ७१६ को ज�गाको कुल �े�फलम�ये ०-२-
२-१ ज�गा उ� मोटरबाटोले ओगटेको देिखए पिन 
िनजको घरगोठ एवम् अ�य ज�गामा नो�सान पगेुको 
नदिेखएको अव�थामा िनवेदन िजिकरअनसुार गि�भर 
�ित र नो�सानी प�ुन गएको पिन देिखदँैन । साव�जिनक 
सडक ज�तो िवकासको पूवा�धारबाट तमाम जनता 
लाभाि�वत ह�न जाने प�रि�थितलाई म�यनगर गदा� 
यित �यून �े�फल ज�गामा मोटरबाटो ब�दैमा िनजलाई 
गि�भर �ित पिन नह�ने र िवकासको लाभ िनजले 
समेत �ा� गन� कुरालाई �दयगंत गनु�पन� नै ह��छ । 
यसैगरी उ� न�सा मचु�ुकाका �यि�ह�ले पिन उ� 
मोटरबाटोले आफूलगायत धेरजैना गाउलेँह�को ज�गा 
जिमनको नो�सानी भएपिन उ� नो�सानी सहष� 
�वीकार गरकेो अव�थामा वादीको केवल वािष�क ४ 
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पाथी अ�नभ�दा कमको सामा�य नो�सानी भएपिन 
खासै नो�सानी भएको छैन भ�ने �यहोरासमेत उ�लेख 
भई आएको पाइने ।

वादीका सा�ीह� कमल�साद चापागाई 
र इ���साद चापागाईले पिन वादीको सामा�य 
�ित पगेुको भए पिन िनमा�ण भएको बाटो ब�द 
ह�ने कुर ै भएन, जसरी भए पिन िम�न उ�म ह��छ 
भनी बकप� गरकेो र वादी �वयम् ले पिन उ� 
ज�गामा यो यित बोट िव�वा यो यसरी �ित भए 
भ�नसकेको दिेखदँैन । मोटरबाटो िनमा�ण काय�बाट 
०-२-२-१ को �यून �े�फलको ज�गा सडक बाटोमा 
परकेो देिखएपिन वादीले दाबी िलए ज�तो घरज�गा एवम् 
बोट िव�वालगायतको ठूलो प�रणामको �ित पगेुको 
भ�ने वादी दाबी पिु� गन� भरपद� र िव�सनीय �माण 
वादीले पेस गन� नसकेको अव�थामा �ितपूित� भराई 
पाउ ँ भ�ने दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुको िमित २०६९।१२।१४ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:

 § ०७०-CI-००९०, िनषेधा�ा, तुलसी शमा� 
पौडेल िव. रामच�� र�ेमीसमेत

 § ०७०-CR-००९१, अदालतको अवहेलना, 
तुलसी शमा� पौडेल िव. रामच�� र�ेमीसमेत

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०३०६, िनषेधा�ा / 
परमादशे, िकशोर दास यादव िव. राम नारायण यादव 

��ततु म�ुामा उ�लेख ग�रएका ज�गाह� 
िनजका िनजी ज�गा ह�न् वा गठुीका ज�गाह� ह�न् भ�ने 
िवषयमा सो कुराको िनराकरण ��ततु म�ुाबाट गन� 

िम�ने देिखदँैन । य�तो अव�थामा आ�नो िनजी ज�गा 
िब�� िवतरणमा रोक लगाएको भ�ने पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�नस�ने अव�था रहेन । 
यस अदालतको िमित २०६२।१०।२० को फैसलामा 
उ�लेख भएअनसुारका ज�गाह� िनजले िब�� िवतरण 
हक ह�ता�तरण गरमेा कानूनबमोिजम बदर ह�ने नै 
ह��छ । िमित २०६२।१०।२० को यस अदालतको 
उ� फैसलालाई आधार मानेर पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजले मेरो स�पि� बेचिबखन गन� हकबाट 
बि�चत गरायो भ�ने पनुरावेदन िजिकर मनािसब 
देिखएन । तसथ� उि�लिखत म�ुामा यस अदालतको 
िमित २०६२।१०।२० को फैसलाअनसुार गठुीको 
ज�गा िब�� िवतरण गरमेा कानूनबमोिजम बदर 
ह�नस�ने नै ह�दँा त�काल आदेश जारी ह�न नस�ने 
भएकाले िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०६५५, िनषेधा�ा, 
�ीमती रिंजताकुमारी यादव (साह) िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, महो�रीसमेत 

िनवेदकह�ले िमित २०७०।८।२२ का 
िदन आ�नो �ेमलाई िववाहमा प�रणत गरी दा�प�य 
जीवनमा रहेको कुरामा िवप�ीह�ले आ�नो िलिखत 
जवाफमा कुनै ख�डन गरकेो नदेिखदँा िनजह�का 
बीच िववाह भएको कुरामा कुनै िववाद रहेन । आ�नो 
वैवािहक स�ब�ध तोडाउन िवप�ीह�बाट धरपकड 
गन�, प�ाउ गन�, थ�ुने तथा कागज गराउनेसमेतका 
गितिविध स�चालन ह�नस�ने आशङ्का रहेको भ�ने 
िनवेदन िजिकर भए पिन आफूह�बाट सो िकिसमका 
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कुनै ि�याकलाप हनपुन� कारण नरहेको भ�ने िलिखत 
जवाफ �यहोरा रहेको पाइयो । िनवेदकह�ले आशङ्का 
गरकेो कुरा लाई पिु� गन� कुनै तरहको कागज �माण 
एवम् िव�ास�द त�य ��ततु गन� सकेको दिेखदँैन । 
िनवेदकह�का बीच स�प�न भएको भनेको िववाह 
मलुकु� ऐन, िवहावारीको महलिवपरीत बालिववाह 
भएकाले उ� िववाह बदर गराउन ��यथ� रामान�द 
�साद यादवको जाहेरी दरखा�त परी नेपाल सरकारका 
तफ� बाट िमित २०७०।१२।१४ मा महो�री िज�ला 
अदालतमा बालिववाह म�ुा दता� भई कारबाहीको 
अव�थामा रहेको कुरा िमिसल सलं�न कागज 
�माणबाट देिखएकोछ । िववाह तोडाउन स�ने जनु 
कुराको आशङ्का गरी िनवेदन परकेो हो सो िवषयमा 
अदालतमा म�ुासमेत दायर भइसकेको दिेखदँा अब 
िनजलाई दाबीबमोिजम प�ाउ गन�, थु�ने अव�थाको 
िव�मानता नरहेको र िनवेदनको औिच�यसमेत समा� 
भएको एवम् िवचाराधीन म�ुा �भािवत ह�ने गरी आदेश 
जारी गन�समेत िम�ने अव�था नदेिखदँा �रट खारजे 
गन� ठहरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०७१।२।२० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-१४९१, परमादशे, 
रामजी साह िव. िज�ला �हरी काया�लय, महो�रीसमेत 

असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त �यायका 
लािग अदालत �वेश गदा� िनवेदक सफा हात 
िलएर आउन ु पछ�  । म�ृय ु भएप�ात् मतृकको छोरा 
िबचारी साहले गाउ ँ िवकास सिमितको काया�लय 
गोनरपरुामा म�ृयकुो सूचना फारम भरी पेस गरी म�ृय ु
दता� �माण प� बनाउदँा रामकृत साह सडुीको म�ृय ु
आ�नो कालगितले भएको म�ृयकुो सूचना फारममा 

उ�लेख रहेको छ । उ� त�यलाई पनुरावेदकले 
पनुरावेदन प�माफ� त स�बोधन गन� खोजे तापिन जनु 
कारणले म�ृय ुभए पिन काल आएर नै म�ृय ुह�ने, मात ृ
भाषाको सम�या र कत��य �यान म�ुामा अनसु�धान 
अिभयोजनमा यस कुराले फरक नपन� भ�ने ज�ता 
िफतला तक�  उ�लेख गद� �प�सगँ ख�डन गन� सकेको 
अव�था छैन । पनुरावेदनप�को �करण ३ ख�ड (क) 
मा “िबरानो �थानमा िकंकत��यिवमढु ह�दँै िपताको 
शवको सदगत गन� काय� स�प�न गरी घर िफता� भई 
सामािजक पर�पराअनसुार िपताको म�ृय ु स�ंकार 
स�प�न नगरसे�म समाज �ा� नह�ने ह�दँा काजि�या 
गन�मा नै १५।१६ िदन ला�यो” भनी उ�लेख गद� 
मतृकको दाहसं�कार गन� घाट सेवा पसलको िबलको 
फोटोकपी पेस भएबाट लासको िवप�ीह�ले जोर 
जलुमुबाट सदगद गराएको नभई सामा�य अव�थाबाट 
िनवेदकह� आफँैले दाहसं�कार सद ्गद गराएको पिु� 
ह�ने ।

उपयु�� आधार कारणसमेतबाट  कत��यबाट 
मािनसको म�ृय ु भएकोमा मतृकका छोराह� र 
प�रवारका सद�यको इ�छािवपरीत लास जाचँ �कृित 
तथा Postmortem नै नभइकन लास सदगत भयो 
होला भनी अनमुान पिन गन� सिकँदनै । �यसमा पिन 
िमित २०६९।७।७ मा वारदात भएको हो भनी अढाई 
मिहनाभ�दा पिछ ह�लाकबाट जाहेरी दता� गराउन 
खोजेको हो भ�ने कुरा िमिसल संल�न कागजातबाट 
देिखदँा िनवेदकले उ�लेख गरकेो त�यलाई नै भरपद� 
र िव�ािसलो भनी मा�न िम�ने अव�था नह�दँा ��ततु 
िनवेदन खारजे ह�ने भनी ठहर ्याई भएको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०७०।२।२८ को आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । िनवेदकको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड् का
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभुम् ।
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७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०२३३, िनषेधा�ा, 
न�दु�साद साह कानु िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
वीरग�जसमेत 

कानूनले नै �यव�था गरकेो नेपाल 
सकारको िनकाय िज�ला �सासन काया�लयले 
प�को अनरुोधमा शाि�त सरु�ाको भिुमका िनवा�ह 
गन� �ममा यी िनवेदकलाई राखी छलफल गराएको 
काय�लाई िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरअेनसुारको 
आशङ्काको अव�था िव�मान रहेको भ�ने नदिेखने ।

दाबीको ज�गा र सोमा रहेको घर िललाम भई 
िवप�ी अिमतकुमार हरलालकाले सकार गरीसकेको 
ह�दँा सो स�पि�मा िनवेदकको िनिव�क�प हक नरहेको 
��ट छ । अतः उि�लिखत आधार कारणबाट 
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�था िव�मान नदेिखदँा ��ततु 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याई िमित २०७०।२।२९ मा 
भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-१५६६, परमादशे, 
दुगा�बहादुर दाहाल िव. मालपोत काया�लय, संखुवासभा 
चैनपुर 

चलनपजु�अनसुार ज�गा दता� ग�रपाउ ँ
भनी यी िनवेदकले मालपोत काया�लय, चैनपरुमा 
िमित २०६८।१२।२ मा िदएको िनवेदनमा भएको 
कारवाहीमा खराङ गा.िव.स. वडा नं. ८ को िववािदत 
िक.नं. ५०८ िक�ाकाट भई यी िनवेदकको कायम 

िक.नं. २५६३ �े.फ. ९०६ वग� िमटर र िक.नं. ५०५ 
�े.फ. २९८० वग� िमटरसमेतका अदालतको चलन 
पजु�बमोिजमका ज�गाको स�ब�धमा िनवेदकको 
नाममा दता� गरी दता� भएको जानकारी नापी काया�लय, 
चैनपरुलाई िदई स�बि�धत गा.िव.स.बाट सािबकदेिख 
हालस�मको मालपोत असलुी भई आएपिछ िनवेदकको 
नाममा दता� �े�ता तथा ज�गाधिन �माण पजुा� िदने 
भनी मालपोत काया�लय, चैनपरु, सखंवुासभाबाट िमित 
२०६९।३।२४ मा िनण�य भई सोहीअनसुार काय�समेत 
भएको देिख�छ । यस त�यबाट िनवेदकको अदालतको 
पजु�मा उि�लिखत िक.नं. ५०८ को ज�गामा समेत 
दा.खा. दता� नभएको भ�ने भनाईमा स�यता रहेको 
नपाइने ।

िनवेदकले मालपोत ऐन, २०३४ को रीत 
परु ्याई आ�नो हक �ोतका कागज �माणह� पेस 
गरी दरखा�त गरकेाबखत कारबाही ह�ने नै देिखदँा 
िनवेदकको मागबमोिजम िनजका नाममा ज�गा दता� 
गरी िदन ुभनी परमादेशको आदशे जारी गरी रहन परने 
भ�ने ठहर ्याई िमित २०७१।१२।१० मा पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाबाट भएको आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खडका
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०१३३, िनषेधा�ा / 
परमादेश, किवराज ढकाल िव. ��पुर गाउँ िवकास 
सिमित, �प�दहेीसमेत 

असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त �यायका 
लािग अदालत �वेश गदा� िनवेदक सफा हात िलएर 
आउन ु पछ�  । ��परु गाउ ँ िवकास सिमितको समेत 
काय�भार तोिकएका गा.िव.स. सिचव अक� गा.िव.स. 
सालझ�डीबाटै �शासिनक काय� हेन� गरकेो त�यमा 
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िववाद छैन । य�तो अव�थामा उ� ��परु गाउ ँ
िवकास सिमितको �शासिनक काय�को िज�मेवारी ियनै 
िनवेदक किवराज ढकालको रहेको भ�ने िवप�ीह�को 
िलिखतजवाफ मननीय छ । अदालतले माग गरकेा 
कागजातह� लामो समयस�म नआउदँा पनुरावेदन 
अदालत बटुवलले िमित २०७०।८।२३ मा गरकेो 
आदेश र त�प�ात् ��परु गाउ ँिवकास सिमितको ि�टल 
दराज खोिलदँाका बखत खडा भएको मचु�ुकामा समेत 
िनवेदकले िदएको राजीनामालगायतका अदालतबाट 
माग भाएका कागजातह� नपाइन ु सयंोग मा�ै हो वा 
िनयत पिन िथयो भ�ने कुरा िव�ेषणयो�य रहेको पाइने ।

आ�नो हक अिधकार�ित सचेत नरहने 
�यि�लाई अदालतले सहयोग गन� स�दैन । �रट िनवेदन 
गन�का लािग िनि�त हद�याद नरहेपिन िढलो गरी आ�नो 
हक अिधकारको खोजी गन�लाई अदालतले िवल�बको 
िस�ा�तअनसुार सहयोग गन� स�दैन । यी िनवेदकलाई 
हािजर गराउन सिचवले आलटाल गरकेो भिनएको 
भए पिन िनज २०६८।५।३१ दिेख काया�लयमा 
अनपुि�थत रहेको देिखदँा सो िमित र उपचारको लािग 
अदालत �वेश गरकेो िमित २०६९।७।१९बीच १४ 
मिहनाभ�दा बढी अविध नघाई ��ततु िनवेदन गरकेो 
र �यसमा पिन के कारणले आ�नो खाइरहेको जािगर 
जादँासमेत िवल�ब भएको हो भ�ने कुरा अदालतलाई 
िच� ब�ुदो गरी पिु� गन� सकेको अव�थासमेत नह�दँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-१४३८, िनषेधा�ा, 
महाराजदीन कुम� िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
बाँकेसमेत 

िनषेधा�ाको माग गद� अदालतमा िनवेदन िदने 

िनवेदकले लेनदेनको िववाद भने पिन िनवेदन, िलिखत 
जवाफ र पेस भएका �माणह�को सम� अ�तव��तकुो 
अ�ययन गदा� िवप�ी रामकेवल बजृवासीको छोराको 
�े�टर दघु�टनाबाट म�ृय ु भएकोमा पाउन ु पन� बाकँ� 
�ितपूित� �.१५,०००।- यी िनवेदक महाराजदीन 
कुम�ले बझुी िफता� नगरी उ�टै ध�क� िदएकोले शाि�त 
सरु�ासमेत ग�रपाउ ँभनी िवप�ी रामकेवल बजृवासीले 
िज�ला �शासन काया�लय, बाकेँमा िनवेदन िदएको र 
सोही आधारमा िवप�ीह�ले म िनवेदकलाई कागज 
गराउने र थु�ने स�भावना रहेको ह�दँा �वत��तापूव�क 
जीवनयापन गन� पाउने नाग�रक अिधकारको र�ाथ� 
अ�त�रम आदशेसिहतको िनषेधा�ा जारी ग�रपाउ ँभनी 
��ततु िनवेदन परकेो देिखयो । �थानीय �शासन ऐन, 
२०२८ को दफा ५(५) मा �मखु िज�ला अिधकारीको 
काम, कत��य र अिधकारको उ�लेख रहेको र सोही 
दफाको ख�ड (क) मा िज�लामा शाि�त, �यव�था 
र सरु�ा कायम रा�ने दािय�व िज�ला �शासन 
काया�लयका �मखु, �मखु िज�ला अिधकारीमा रहेको 
देिख�छ । यसरी यस त�यबाट िनवेदकले उ�लेख 
गरजे�तो िनता�त लेनदेनको िवषयमा �हरी तथा 
िज�ला �शासन काया�लयले िनवेदकलाई उपि�थत 
गराई अनिधकृत ध�क�समेत िदएको भ�ने भनाइमा 
स�यता रहेको नपाइने । 

�ितपूित� र शाि�त सरु�ाको िवषयसमेतको 
िनवेदनउपरको कारबाही�व�प यी िनवेदकलाई 
िज�ला �शासन काया�लयमा उपि�थत गराएको देिखदँा 
�य�तो काय�ले िनवेदकको हकमा आघात ह�ने अव�था 
देिखदँनै भ�ने उ�लेख गरी िनवेदकको िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहर ्याई िमित २०७१।९।२ मा भएको पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड् का
इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभुम् ।
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११
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-११२६, िनषेधा�ा, 
परमे�र मुिखयासमेत िव. रतनीदेवी मुिखया

िक.नं. ६६ र ६७ को ज�गाको मोही सातैन 
मिुखया रहेकोमा िनजको म�ृयपुिछ उ� ज�गाको 
मोहीहक िनजकै �ीमती यी िनवेिदकाको नाउमँा 
नामसारी भएको देिख�छ । भूिमसधुार काया�लय, 
स�रीबाट िनवेिदका रतनीदेवीको नाममा मोही नामसारी 
ह�ने िनण�य हालस�म बदर नभई कायम रहेको अव�था 
छ । यसरी उि�लिखत ज�गामा यी िनवेिदकाको मोही 
हक कायम रहेको ह�दँा िवप�ी परमे�र मिुखयासमेतले 
उ� ज�गाको बाली मा�ने, लट्ु नेलगायत अनिधकृत 
�वेश गन� कुरा िकमाथ� जायज ह�न नस�ने ।

जहासँ�म िनषेधा�ा जारी ह�न िनवेदकको 
िनिव�वाद हक �थािपत भएको ह�नपुद�छ, िनवेिदकालाई 
मोही नप�याउदँा नप�याउदैँ पिन भूिमसधुार काया�लय, 
स�रीबाट मोही कायम गरकेो र मोही कायम ह�ने उ� 
भूिमसधुार काया�लय, स�रीको िनण�यउपर फैसला 
बदर म�ुा िवचाराधीन रहेको ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट िनषेधा�ा जारी ह�न नस�ने भ�ने 
सवाल छ �यस स�ब�धमा िवचार गदा� उ� िक.नं. ६६ 
र ६७ का ज�गाको हाल रतनीदेवी मोही हो भ�ने कुरामा 
िववाद छैन । �चिलत कानूनमा के रहेको छ भ�ने 
कुरा प�ा लगाई �या�या गन� र लागू गराउनेसमेतको 
काम अदालतले हेन� हो तर कानून क�तो ह�नपुछ�  
भ�ने िवषय अदालतको लािग गौण हो । यस �ि�बाट 
हेदा� ��ततु म�ुामा काननुत: िनवेिदका रतनीदेवीको 
नाममा दाबीको ज�गाको मोहीहक �थािपत रहेको 
देिखदँा िनजको हकनै नप�ुने ज�गा भएको भ�ने िवप�ी 
पनुरावेदकह�को िजिकरमा सहमत ह�न नसिकने ।

उपयु�� आधार कारणसमेतबाट उि�लिखत 
िक.नं. ६६ र ६७ को ज�गामा यी िनवेिदकाको नाममा 
मोही कायम रहेको अव�थामा िनवेिदकाको छोरा 

िवप�ी परमे�र मिुखयासमेतले उ� ज�गाको बाली 
मा�ने, लट्ु ने �बल आशङ्का रहेको देिखदँा िनषेधा�ा 
जारी ह�ने ह�दँा िनवेिदकाको मागबमोिजम िक.नं. ६६ 
र ६७ को ज�गामा अनिधकृत�पमा �वेश नगनु� , 
लगाएको बाली नमा�न,ु नकाट्न ु भनी िवप�ीह�को 
नाउमँा िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�ने ठहर ्याई 
िमित २०७०।३।२४ मा भएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको आदेश िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन १६ गते रोज १ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CR-१३५९, सवारी �यान, 
नेपाल सरकार िव. सि�दप िधमाल 

आफूले सवारी साधन चलाउनै नपाउने 
�यि�ले घरमा बबुा र चालक नभएको मौका छोपी 
महे�� राजमाग� ज�तो सवारी साधनको चाप र 
मािनसह�को आवत जावत रहने मूल माग�मा ट् या�टर 
ज�तो ठूलो सवारीको साधन िस�नका लािग लैजादँा 
दघु�टना ह�नस�ने �वल स�भावना रहेको अव�थामा 
�यसरी ट् या�टर चलाई मतृकलाई ठ�कर िदई म�ृय ु
भएको त�य लापरवाही गरी सवारी चलाई मािनसको 
म�ृय ु भएमा ह�ने सजायअ�तग�तको कसरुिभ� पन� 
देिख�छ । अथा�त्  सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) ले प�रभािषत गरकेो 
कसरुअ�तग�त नै सो कसरुको �कृितसगँ िम�न जाने 
देिख�छ । तसथ� ��ततु वारदातलाई उ� ऐनको दफा 
१६१(३) को कसरुअ�तग�त सजाय गन� गरकेो स�ुको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी ह�ने ठहछ�  । अब यी 
�ितवादीको उ� काय� सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को कसरु अपराध 
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ठहरकेोले िनजलाई सोही दफाबमोिजम कैद वष� 
२(दईु) र दफा १६१(४) बमोिजम थप �. २,०००।–
समेत ज�रवाना ह�ने देिख�छ । तर वारदातका 
िमितस�म िनजको उमेर १५ वष�समेत पगेुको नदिेखदँा 
िनज नाबालक देिखएकाले बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११ (३) बमोिजम िनजलाई 
तोिकएको कैद र ज�रवानाको आधा अथा�त्  कैद 
वष� १(एक) र ज�रवाना �. १,०००।– ह�ने ठहछ�  । 
साबालक अथा�त्  उमेर पगेुको �यि�सरह नै हदसै�म 
सजाय ग�रपाउ ँभ�नेस�मको वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७३ साल असोज २ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-०३३८, ०७२-CR-
१८६०, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. पु�षो�म 
िव.क. र पु�षो�म िव.क. िव. नेपाल सरकार

�ितवादीको इ�कारी कथन �वत�� र 
त�यपूण� �माणबाट समिथ�त ह�न आव�यक छ । 
�हरीले आफूलाई डर, �ास देखाई वा ध�क� िदई बयान 
गराएको कारणले �हरीमा कसरु �वीकार गनु�परकेो 
हो भनी सो कुराको िजिकर िलई �मािणतसमेत गन� 
स�नपुछ�  । तर �ितवादीले �हरीमा भएको बयान 
�यहोरा ठीक साचो हो भनी अदालतमा समेत बयान 
गरकेो देिख�छ । के कुन प�रब�धबाट कसरु �वीकार 
गनु�  परकेो भ�ने कुरा अदालतमा समेत भ�न नसकेको 
ि�थितमा यी �ितवादीलाई अनसु�धान अिधकारीसम� 
ई�छािवपरीत बयान गराएको त�य �माणबाट दिेखन 
नआएको र िनजको सो सािबती बयान िमिसल संल�न 

�माण कागजातबाट समिथ�त ह�न आएको देिखएकोले 
उ� सािबती बयान �माण ऐन, २०३१ को दफा 
९(१) बमोिजम िनजले अनसु�धानको �ममा �य� 
गरकेो भनाईलाई अ�यथा भ�न निम�ने भई सो 
�वीकारो��लाई िनजका िव�� �माणमा िलनपुन� ह�न 
आउने ।

सम� िमिसल �माणह�को रोहमा �ितवादी 
प�ुषो�म िव.क.ले अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयानमा कसरुमा सािबत रहेको देिख�छ । यी 
�ितवादीको उ� सािबित बयान लास जाचँ मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदन र मतृक ब�चीलाई �ितवादीले 
मारकेो भनी मतृकक� आमाले इशाराले भनेक�ले 
�ितवादीलाई िनय��णमा िलई लास गाडेको ठाउसँ�म 
लिग खा�डोबाट लास िनकाली मचु�ुका गरी आव�यक 
कारबाहीको लािग �ितवेदन िदएको ह� ँभ�ने �ितवेदक 
�.स.िन. फ�ेबहादरु तामाङको बकप�समेतबाट 
समिथ�त भएको पाइने ।

मतृक बािलकालाई मान� �ितवादीको मनसाय 
िथयो िथएन भ�नेतफ�  हेदा�  आपरािधक मनसायको छु�ै 
पिहचान नभएको ह�दँा �ितवादीले गरकेो आपरािधक 
काय�बाट नै आपरािधक मनसायको पिहचान 
गनु�पद�छ । १९ िदनको दधेु बािलकाको घाटँी िथची 
ह�या गरीएको छ । घाटँी िथ�दा बािलका मन� सि�छन् 
भ�ने पूव��ान �ितवादीमा ह�दँाह�दँ ै मतृक बािलकाको 
घाटँी िथचेको देिख�छ । आफूले गरकेो काय�को �कृित 
र प�रणामबार ेपूव�जानकारी ह�दँाह�दँै गरकेो आपरािधक 
काय�मा आपरािधक मनसाय िथएन भनी भ�न 
िम�दैन । छोरीको लालनपालन, िश�ािद�ा, िवहेदान 
गन� नस�ने सोची बािलकालाई मान� �ितवादीको 
पूव�लि�त उ�े�यले �ितवादीले मतृकलाई घाटँी 
िथची मारकेो पिु� भएको देिखदँा �ितवादीले मान� 
नै मनसायले मतृकको घाटँी िथची मारकेो देिखदँा 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१, र १३(३) नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) 
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नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट भएको फैसला िमलेकै देिखने ।

कसरुको �कृितबाट कानूनले सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय पिन तोकेको छ । तर कसरुको 
�कृित, वारदात ह�दँाको अव�था, प�रि�थित आिद 
कुराको आधारमा कसरुदारलाई सजाय िनधा�रण 
गरी कसरु र सजायबीचमा ताद�यता ह�न ु र ग�रन ु
पद�छ । तसथ� उ� त�यह�समेतलाई म�यनजर राखी 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
महलको १८८ न�बरबमोिजम �ितवादीलाई १० 
वष� मा� कैदको सजाय ह�न �य� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको रायसमेत मनािसब नै दिेखन 
आउने ।

अतः �ितवादी प�ुषो�म िव.क.लाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजमको कसरु गरकेो ठहर ्याई मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम 
१०(दश) वष� कैद गन� �य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०७०।११।१३ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
इित संवत् २०७३ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०१११, कत��य �यान, 
�ेमबहादुर गु�ङ िव. नेपाल सरकार

�यानस�ब�धीको १४ नं. �यान माना�को 
मनसाय रहेनछ �यान िलन पन�स�मको इिव पिन 
रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस था�न 
नसक� जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष खवुाएकोमा 
बाहेक साधारण लाठा, ढंुगा लात म�ुका इ�यादीले 
हा�दा सोही चोट िपरले ऐनको �यादिभ� �यान 

मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ�  । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थासमेतलाई म�यनजर गरी हेदा�  ��ततु म�ुामा 
�ितवादी र मतृकबीच घरायसी झगडा परी पितले 
भनेको नमा�दा र मखु खेलाएको भनी घाटँी कसी 
झ�ुडाई मारकेो कुरा �ितवादीको बयान तथा िमिसल 
सलं�न �माणबाट देिखएको अव�था छ । �यसै गरी 
मतृकलाई घाटँीमा क�दा मछ�  भ�ने कुराको पूव��ान 
�ितवादीमा ह�दँाह�दँ ै कुटिपट गरी त�नाले घाटँी कसी 
झ�ुडाएको कारण मतृक िटक�मायाको म�ृय ुह�न गएको 
कुरा िमिसल सलं�न �माणबाट दिेखने ।  

फौजदारी कानून र �यायको एउटा मह�वपूण� 
उ�े�य भनेको कसरुदारलाई सजाय गनु�को साथै 
अपराधको रोकथाम र िनय��ण गरी समाजमा शाि�त 
र �यव�था कायम गनु�  पिन हो । कसरुदारलाई सजाय 
तो�दा द�ड गरजे�तो मा� देिखन ु ह�दैँन । कसरुको 
मा�ा र गा�भीय�ताअनसुार द�ड पाएको अनभूुित गरी 
प�ातापको वातावरण पिन िसज�ना ह�ने िकिसमले 
द�ड गनु�पन� ह��छ । यी पनुरावेदक र मतृक पितप�नी 
नाताका भई सगैँ बसोबास गरकेो त�यमा िववाद छैन । 
पितप�नीको स�ब�ध पूण�त: माया, िव�ास र स�मानमा 
अडेको ह��छ र यसमा एउटाले अका�को िव��मा कुनै 
आपरािधक घटना घटाउन स�ने प�रक�पनासमेत 
गरकेो ह�दँनै । प�नीसगँ कुनै कारणले बेमेल ह�दँमैा 
सवंेदनशील अङ्ग घाटँीमा कपडाले कसी मानु�पन� 
अव�था र कारण नह�ने । 

आ�नो संर�क�वमा रहेक�, आफूले सदैव 
र�ा गनु�पन� प�नीलाई संवेदनशील अङ्ग घाटँीमा कसी  
झ�ुडाएको कारणबाट मतृकको म�ृय ुह�न गएबाट य�तो 
�कृितको कसरुमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. आकिष�त ह�ने नभई सोही महलको 
१३(३) न. आकिष�त ह�ने ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं को कसरुमा 
सोहीबमोिजम सव��वसिहत ज�म ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको फैसला िमलेकै 
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देिखदँा सदर ह�ने ।
�ितवादी  �ेमबहादरु ग�ुङलाई मलुकु� 

ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ न.बमोिजम १० 
वष� कैद गन� �य� गरकेो रायतफ�  िवचार गदा� यी 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैद ठहर भए तापिन 
अपराध ह�ँदाको अव�था, प�रि�थितसमेत हेदा� �यान 
मान�स�मको पूव� �रसइवी भएको देिखँदैन । लो�ने 
�वा�नीबीच सामा�य झगडाको अव�थामा त�काल 
उठेको �रसको कारण कत��य ह�न पुगेको देिख�छ । 
�ितवादीले अिधकार�ाप् त अिधकारी तथा अदालतमा 
समेत कसुर अपराधलाई �वीकार गरी �याियक 
काय�मा सहयोग पुर् याएको अव�था छ । �ितवादीले 
जेल सजाय भो�नु परकेो कारणबाट िनजसँग आि�त 
नाबालकह�को ि�थितसमेतलाई म�यनजरसमेत 
राखी सजाय िनधा�रण गनु�पन� । 

कसरुको �कृितबाट कानूनले सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय पिन तोकेको छ । तर कसरुको 
�कृित, वारदात ह�दँाको अव�था, प�रि�थित आिद 
कुराको आधारमा कसरुदारलाई सजाय िनधा�रण 
गरी कसरु र सजायबीचमा ताद�यता ह�न ु र ग�रन ु
पद�छ । तसथ� उ� त�यह�समेतलाई म�यनजर राखी 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� देिखदँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
महलको १८८ न�बरबमोिजम �ितवादीलाई १० 
वष� मा� कैदको सजाय ह�न �य� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको रायसमेत मनािसब नै दिेखन 
आउने ।

अतः �ितवादी �ेमबहादरु ग�ुङलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १३(३) नं. को कसरुमा सोही महलको 
१३(३) नं.बमोिजमको कसरु गरकेो ठहर ्याई मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं.बमोिजम 
१०(दश) वष� कैद गन� �य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०६८।१२।२१ को रायसिहतको 

फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।                        
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-०१९२, आगलागी, 
नेपाल सरकार िव. टीकाराम िव.क. 

स�ु स�यान िज�ला अदालतले �ितवादी 
टीकाराम िव.क.लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १५ नं. बमोिजम सफाइ र आगो लगाउने 
महलबमोिजम कसरुदार ठहर गरकेो फैसला पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुबाट सदर भएको अव�थामा 
उपरो� कानूनी �यव�थानसुार यी पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारले यस अदालतमा म�ुा दोहोर ्याई हेरी 
पाउ ँ भ�ने िनवेदन पेस गनु�पन� देिख�छ । तर स�ुले 
कायम गरकेो �. १,४९,५००।- को िबगो बढाई �. 
२,१०,०००।- कायम गरी वादी नेपाल सरकारकै 
प�मा भएको फैसलालाई दफा ९ को �यव�थाअ�तग�त 
पन� भनी सोझै यस अदालतमा पनुरावेदन प� दायर 
गरकेो देिखदँा कानूनले पनुरावेदन गन� पाउने हक 
नै �दान नगरकेा वादीले दायर गरकेो पनुरावेदन 
कानूनस�मत देिखन नआउने ।  

स�ु स�यान िज�ला अदालतले �ितवादी 
टीकाराम िव.क.लाई �यान मान� उ�ोगमा सफाइ, 
जाहेरवालाको घरमा आगो लगाएकोमा आगो 
लगाउनेको महलबमोिजमक सरुदार कायम गरकेो 
फैसलामा वादी नेपाल सरकारले �याय �शासन ऐनको 
दफा १२ बमोिजम म�ुा दोहोर ्याई पाउ ँभ�ने िनवेदन 
पेस गनु�पन�मा दफा ९ बमोिजम पनुरावेदन दायर गरकेो 
देिखदँा दािखला गन� �याएको नािलस पनुरावेदन दता� 
ह�न नस�ने देिखएमा उसै बखत िफता� नगरी अड् डाबाट 
दता� भएपिछ खारजे ह�ने भएकोमा खारेज गन� सिकने 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८० नं. को कानूनी �यव�थासमेत 
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रहेको देिख�छ । तसथ� ��ततु म�ुामा यस अदालतमा 
दता� भई पेस ह�न आएको पनुरावेदन प� �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९ को �यव�थाअनसुार यस 
अदालतमा पनुरावेदन दता� ह�ने अव�थाको नह�दँा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८० नं.बमोिजम ��ततु पनुरावेदन 
प� खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६८-CR-०५८३, आगोलागी, 
नेपाल सरकार िव. शकंर पुनसमेत

व�ततुः �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
अनसुार अिभयोग दाबीलाई व�तगुत �माण पेस गरी पिु� 
गन� अिभभारा वादी प�को हो । वादी प�ले उि�लिखत 
�कको �ािविधक मू�याङ्कन गरी यथाथ� िबगो खलुाई 
दाबी िलनपुन�मा हचवुामा �.१२,००,०००।– को 
�कको िबगो भनी दाबी िलएको देिख�छ । सो �कको 
मू�य १२ लाख पन� कुरालाई पिु� गन� कुनै �माण 
वादी प�ले पेस गन� सकेको देिखदैँन । िमिसल संल�न 
घटना�थल �कृित र िमिसल सलं�न फोटाह� 
हेदा� उ� �क परु ै जली न� भएको अव�था पिन 
देिखदँैन । यस अव�थामा घटना�थल �कृित र 
फोटोह�लाई म�यनजर राखी �यायोिचत अनमुानको 
आधारमा �कको मू�य �. २ लाख कायम गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा नदिेखने । 

अिभयोगप�मा झमकिसहं सनुारी र दवेी�साद 
िघिमरकेो नो�सानी भएको सामानको िबगो दाबी गरी 
अिभयोग दायर भएको देिख�छ । तर सो दाबीलाई 
पिु� गन� िनज �यि�ह�लाई अदालतमा उपि�थत 
गराई बकप� गराउन सकेको देिखदँैन । अनसु�धानको 
�ममा मेरो यो यित सामान �कमा िथयो जली न� 
भएको भनी िनवेदन िदएको भरमा मा� िबगो कायम गरी 

भराइ िदन निम�ने । 
अतः �ितवादीह� शंकर पनु, प�प ु आले, 

मेहबवु अिलखान, राकेस �े�, सिचन महज�न, शेखर 
शाही, महे�� िसलवाल र �वु दमाईसमेतलाई मलुकु� 
ऐन, आगो लगाउनेको महलको ४ नं.अनसुार जनही 
६ मिहना कैद ह�ने र अिभयोग दाबीको िबगोम�ये 
�.२,९५,४७२।– स�म �ितवादीहरबाट पीिडत 
जाहेरवालाले भरी पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०६८।३।१ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।              
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल पसु १३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६७-WO-०६७६, उ��ेषण 
/ परमादेश, तोयानाथ भ�राई िव. िवमलकुमार केिडया

िनवेदकका नाममा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट काठमाड�-३५, महादेव�थान माग� वतनमा 
जारी भएको �याद िमित २०६४।११।१६ मा बेप�े 
तामेल भएको पाइयो । काठमाड� िज�ला अदालतले 
िमित २०६५।१।४ मा सो तामेली �याद बदर गरी 
िफराद प�को िव�� ख�डमा लेिखएकै वतनमा �याद 
जारी गरी सो �यादसिहत गोरखाप� दिैनकमा सूचना 
�कािशत गररे �याद तामेल गनु�  भनी आदशे भएको 
देिखयो । िफरादप�को िव�� ख�डमा यी िनवेदकको 
�थायी वतन जलजले-१, ते�थुम भनी उ�लेख भएको 
र संल�न कपाली तमसकुमा समेत िनजको �थायी वतन 
सोही जलजले-१, ते�थमु नै उ�लेख भएको रहेछ । 
तर काठमाड� िज�ला अदालतले िनजको उि�लिखत 
�थायी वतनमा �याद जारी गरी तामेल गर े गराएको 
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पाइएन । यसरी िनवेदकका िव��मा काठमाड� िज�ला 
अदालतमा परकेो लेनदने म�ुाको �याद िनवेदकको 
�थायी घर ठेगानामा रीतपूव�क तामेल भएको नदेिखने ।  

लेनदने म�ुामा यी िनवेदकको �थायी 
वतनमा �याद जारी गरी तामेल नभएको कारण िनज 
िव��मा परकेो म�ुाको जानकारी िनजले �ा� गन� 
नपाई िनवेदकले उि�लिखत म�ुामा �ितवाद गन� 
पाउने हकबाट वि�चत ह�न पगेुको देिखयो । तसथ� 
िनवेदकले �ितवाद गन� पाउने हक सिुनि�त नह�ने गरी 
भएका काम कारबाहीले कानूनी मा�यता पाउन नस�ने 
भएकोले उ� म�ुामा भएका �याद तामेलीस�ब�धी 
काम कारबाही, सोही आधारमा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६५।३।२२ मा भएको फैसला 
र सो फैसलाको आधारमा भए गरकेा िबगो भरी 
भराउसमेतका काम कारबाही उ�पेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�ने ।

अब उि�लिखत लेनदेन म�ुाका �ितवादीको 
िफरादमा उि�लिखत �थायी वतनमा �याद जारी गरी 
अ.बं.११० र ११२ नं.समेतबमोिजमको �रत परु ्याई 
�याद तामेल गरी गराई जो जे ब�ुनपुन� बझुी उ� 
म�ुाको कारबाही िकनारा गनु�  भनी िवप�ी काठमाड� 
िज�ला अदालतका नाउमँा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने ।                              
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७३ साल चैत ८ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CR-१२४७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. सुिनल िव.क.समेत

व�ततुः ��ततु वारदातमा च�मिदद गवाह 
कोही देिखदैँनन् । वादी प�ले पिन प�रि�थितज�य 
अव�थाबाट �ितवादीह�ले नै कुटिपट गरकेो 
देिखएको भनी िजिकर िलएको दिेख�छ । 

�ितवादी सिुनल िव.क.ले मतृकलाई २/३ थ�पड 
गालामा हानेको भ�नेस�मको त�यलाई �वीकार 
गरी अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गरकेो 
देिख�छ । मतृकको शव परी�ण �ितवेदन र लास जाचँ 
मचु�ुकाबाट धार नभएको व�तलेु टाउकोमा परकेो 
आघातको कारण मतृकको म�ृय ुभएको देिख�छ । यी 
�ितवादीको सो हदस�मको �वीकारो��लाई आधार 
मा�ने हो भने पिन िनजको कुटिपटबाट मतृकको म�ृय ु
भएको देिखदैँन । यी �ितवादी अदालतमा आरोिपत 
कसरुमा पूण�त: इ�कार रही बयान गरकेो अव�था 
छ । अका� �ितवादी वारदात ह�दा वारदात�थलमा 
नभई भारतको िद�लीमा रहेको भनी िजिकर िलएको 
देिख�छ । अनसु�धानको �ममा कागज गन� अजु�न 
िव.क., कुमार िव.क., भोला दवेकोटा, राजेशकुमार 
ढंुगाना, गौरी काक�, नारायण �े� र प�नालाल 
�े�समेतले मतृकलाई ियनै �ितवादीह�ले फलामको 
रडले कुटिपट गरकेो भनी यिकनसाथ भ�न सकेको 
देिखदँनै । िनजह� ��य�दश� होइनन् । अ�ले सनेु 
सनुाएको आधारमा कागज गरकेो देिख�छ । �ितवादी 
सिुनल िव.क.ले मिनष लामालाई िचि�दन भनी बयान 
गरकेो दिेख�छ । को को भई दाजलुाई मारकेा ह�न् 
थाहा भएन भनी जाहेरवालाले बकप� गरकेो अव�था 
देिखने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले 
�ितवादीउपरको अिभयोग दाबीलाई �मािणत गन� 
व�तगुत र भरपद� �माण पेस गन� अिभभारा वादीको 
हो । ��ततु म�ुमा ियनै �ितवादीह�को �हारबाट ह�र 
�े�को म�ृय ुभएको भ�ने कुरालाई �थािपत गन� कुनै 
पिन �माण िमिसलमा देिखएन । तसथ� ठोस र व�तगुत 
�माणिबना �ितवादीह�लाई कत��य �यानज�तो 
ग�भीर फौजदारी अपरादरमा कसरुदार ठहर गन� 
फौजदारी �यायको िस�ा�तले निम�ने ।

अतः �ितवादी�य सिुनल िव.क. र मन ु
भ�ने मिनष लामाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
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ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६७।१२।६ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत ८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CR-००६२, ०७१-
CR-००६४ र ०७१-CR-०६६२, कत��य �यान, 
स�तोष �े� िव. नेपाल सरकार, शेष भोला िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. स�तोष �े�समेत

�ितवादी शेष भोला आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही अदालतमा बयान गर ेतापिन अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� कसरु अपराधमा सािबत भई आफूले 
आ�नै नलकटुवा ब�दकुले मतृक िबमला �े�लाई 
�हार गदा� �हार गरकेो ब�दकुको गोलीले िनजको 
म�ृय ु भएको त�यलाई �वीकार गरकेो दिेख�छ । 
िनजको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान 
अ�य �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयान तथा अदालतकै बयानबाट समेत समिथ�त 
भएको छ । िनज �ितवादी शेष भोलाको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयानको आधारमा नलकटुवा 
ब�दकु बरामद भएको र सोलाई िनजले सनाखत 
गरकेो समेत देिख�छ । िनज र अ�य �ितवादीबीच 
परुानो िचनाजान रहेको कुरा िनज �वयम् ले अदालतकै 
बयानमा �वीकार गरकेो देिख�छ । अ�य �ितवादीले 
यी �ितवादी शेष भोलालाई पोल गनु�पन� कुनै कारण 
अव�था देिखदैँन । मोबाइल कल िडटेलबाट पिन 
�ितवादी स�तोष �े� र यी �ितवादी शेष भोलाबीच 
पटक-पटक संवाद भएको देिख�छ । यसरी िमिसल 
संल�न रहेको जाहेरी र बकप� �ितवादीह�ले 
मौकामा गरकेो बयान बरामदी ब�दकुसमेतबाट �मब� 
र मालाकार �पमा �ितवादीह�ले कसरु गरकेो 
�मािणत भएको देिखदँा यी �ितवादीको अिधकार�ा� 

अिधकारीसम�को सािबित बयान �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ९(१) ले �माणमा िलनपुन� नै ह�ने । 

मतृक िवमला �े�लाई �ितवादी शेष भोलाले 
ब�दकु �हार गरी िनज चलाएको ब�दकुको गोलीबाट 
मतृक िबमला �े�को म�ृय ुभएको दिेखदँा िनज �ितवादी 
शेष भोलालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(१) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब देिखने ।

मतृक िवमला यी �ितवादी स�तोष �े�को 
�ीमती रहेको र िनजको कारणबाट िनजले लाए 
अ�ाए मतुािबक मतृक िवमला �े�लाई शेष भोलाले 
गोली हानी ह�या गरकेो देिख�छ । तर िनज �ितवादी 
स�तोष �े�ले नै गोली �हार गरी िनज �ीमतीको 
ह�या गरकेो देिखदँनै । वारदात�थलमा गई मन�को 
जीउमा हात हालेको अव�था पिन छैन । मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १६ नं. मा “�यान मान� काममा वा 
�यान मन� स�ने कुनै कुरामा म�ुय भई षडय�� गन� वा 
�य�तो काम गन� लगाउनेलाई �यान मरकेो रहेछ भने 
दश वष�देिख प�� वष�स�म कैदको सजाय गनु�पछ� ” भ�ने 
कानूनी �यव�था देिख�छ । यी �ितवादी स�तोष �े�को 
काय� उि�लिखत कानूनी �यव�थाअन�ुपको देिखन 
आएकोले िनज �ितवादीको हकमा �यानस�ब�धी 
१६ नं. आकिष�त गरी सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला कानूनस�मत दिेखने ।

�ितवादी िहरा �े� स�तोष �े�को सानीआमा 
नाताक� रहेक�, �ितवादी स�तोष �े�ले िबमला 
�े�लाई मान� गरकेो मतस�लाहमा िनज �ितवादी 
िहरा �े�समेत परी वारदात�थलामा सगैँ गएको 
स�मको अव�था देिखएको भए तापिन िनजले गोली 
�हार गरकेो वा मतृककोउपर हात हालेको अव�था 
नदिेखएको र िनज म�ुय षड्य��कारी रहे भएको समेत 
नदिेखएकोले िनज �ितवादी िहरा �े�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १७(३) नं. आकिष�त गरी सोही 
महलको १७(३) नं.अनसुार ३ वष� कैद गन� गरी भएको 
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पनुरावेदन अदालतको फैसला बेमनुािसब नदिेखने ।
तसथ� �ितवादी शेष भोलाले मलुकु� ऐन, 

�यानस�ब�धीको १ र १३(१) नं.बमोिजमको कसरु 
अपराध गरकेोमा िनजलाई सोही महलको १३(१) 
नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद,  �ितवादी स�तोष 
�े�लाई सोही महलको १६ नं.बमोिजम १५ वष� कैद 
र �ितवादी िहरा �े�ले �यानस�ब�धीको १७(३) 
नं.बमोिजम ३ वष� कैद ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट िमित २०७०।११।२१ मा 
भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७३ साल फागनु ९ गते रोज २ मा शभुम् ।

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६७-WO-०९१३, उ��ेषण / 
परमादशे, हररेाम साह (सूडी) समेत िव. �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालय, रामशाहपथसमेत 

�वा��य सेवा ऐन लागू भएपिछ �वा��य 
सेवािभ� तहगत �णाली लागू भएबाट तहगत �णालीमा 
�तरविृ�को मा�यमबाट मािथ�लो पदमा जान सिकने 
र �ेणीगत �णालीमा बढुवाको मा�यमबाट मािथ�लो 
पदमा जान सिकने ह�दँा �तरविृ� र बढुवालाई अलग 
अलग �योजनको लािग �योग गरी �तरविृ� भएका 
कम�चारीह�को बढुवा भएको होइन भ�ने उिचत एवम् 
�यायसङ्गत ह�ने देिखदैँन । ऐनमा नै �तरविृ�को 
मा�यमबाट सात� तहमा जान सिकने भ�ने �ावधान 
भएबाट �तरविृ� भएका िनवेदकह�लाई �तरविृ� 
भएको पदअनकूुलको पदनाम िदनपुन� नै देिखने । 

िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा जनु पदबाट 
�तरविृ� भएको हो सोही पदअनसुारको काम गनु�पन� 
पदनामसमेत सोहीअनसुारको कायम ह�ने भ�ने उ�लेख 
भए तापिन सो कुरा कुन कुन कानूनसगँ स�बि�धत छ 
र �तर विृ� भएको पदनाम कुन कानूनअनसुार िदन 

िम�दैन सो केही खलुाइएको पाइदँनै । साथै िस.अ.हे.व. 
को तािलम िलनपुन� भ�ने कुनै कानूनी आधार 
पिन देिखदँैन । केवल हचवुाको भरमा मन लागेको 
बेला पदनाम िदने र नलागेको बेला पदनाम निदई 
कम�चारीह�लाई �तरविृ�को अनभूुितसमेत निदई 
सािबकबमोिजम कै पदनाम िदने काय�ले एकाितर ऐनले 
सेवालाई िविश�ीकृत जनमखुी र स�म बनाउने गरी 
िलएको उ�े�य पूित� ह�नस�ने देिखदँैन भने अक�ितर 
�तरविृ� भएका कम�चारीह�लाई आ�नो विृ� िवकास 
भएको अनभूुितसमेत ह�ने देिखदँनै । रा�� सेवक 
कम�चारीह�को विृ� िवकास भएपिछ विृ� िवकासको 
अनभूुित ह�ने गरी पदनामसमेत पाउने अिधकार 
िनजह�मा िनिहत रहने ।

िनवेदकह�ले िनवेदन �यहोरामा 
आफूह� िमित २०६३।१०।१७ दिेख लागू ह�ने 
गरी िमित २०६४।२।३, िमित २०६४।३।३, िमित 
२०६४।३।४, २०६४।३।५ र २०६४।३।१४ मा 
िनण�य भइसकेको देिखदँा उ��ेषणको आदेशले उ� 
िनण�यह� बदर ग�ररहन ुपन� देिखएन । अब,  ��ततु 
म�ुामा कानूनबमोिजम यो�यता पगेुको आधारमा 
िनवेदकह�लाई �तरविृ� ग�रसकेपिछ ऐन, िनयममा 
भएको पदअनसुारको पदनाम �दान गन� कुनै कानूनले 
रोक नलगाएको अव�थामा सामा�य िववेकसमेत 
�योग नगरी िनवेदकह�लाई पदनामा निदने काय� 
कानूनस�मत नदेिखदँा �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को िनयम ७ अनसूुची ३ को हे�थ इ�सपे�सन 
समूहअ�तग�तको िस.नं. २७ देिख िस.नं. ३५ स�म 
उि�लिखत िविभ�न पदह�म�ये िनवेदकह�ले 
माग गरबेमोिजम पाचौ ँ तहको पदनाम िदन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६७-WO-०९१४, उ��ेषण 
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/ परमादेश, रामनाथ राउतसमेत िव. �वा��य 
तथा जनस�ंया म��ालय, रामशाहपथसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

इजलास न.ं  ९

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-WO-०९९३, उ��ेषण 
/ परमादेश, केसवराज रानासमेत िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, �प�दहेीसमेत 

देशिभ�ै रोजगारीका अवसरह� िसज�ना 
ह�न नसक� दैिनक�पमा जनशि� िवदशे गइरहेको 
अव�थामा कम लागतमा पिन �थानीय �तरमा 
�व-रोजगारीको अवसर �दान गन� य�ता स-साना 
�यवसायलाई सरं�ण गन� िज�मेवारी पिन नेपाल 
सरकार कै ह�ने देिख�छ । तर लिु�बनी �े�मा �याि�बाट 
च�ने �र�सा साव�जिनक सवारीमा दता� गरी स�चालन 
गन� रोक लगाउने गरी नेपाल सरकार (सिचव �तर) 
बाट िमित २०७२।२।१८ मा भएको िनण�य र सो 
िनण�यको आधारमा यातायात �यव�था िवभागबाट 
यातायात �यव�था काया�लय, लिु�बनी अ�चल 
(सवारी) लाई लेिखएको िमित २०७२।२।२९ को 
प�ले उि�लिखत नेपाल सरकारको िज�मेवारी पूरा 
नगनु�को साथै त�कािलन नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ एवम् वत�मान नेपालको संिवधानले ��याभूत 
गरकेो समानताको हक, पेस �यवसायको हकसमेतका 
हक अिधकारह� कुि�ठत भएको दिेखने ।

अतः उि�लिखत आधार एवम् कारणबाट 
नेपाल सरकार (सिचव �तर) बाट लिु�बनी अ�चलका 
लािग ई-�र�सा दता� रो�न भनी िमित २०७२।२।१८ 
मा भएको िनण�य र सोको आधारमा यातायात �यव�था 
िवभागबाट यातायात �यव�था काया�लय, लिु�बनी 

अ�चल (सवारी) लाई लेिखएको िमित २०७२।२।२९ 
को प� त�कािलन नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
एवम् वत�मान नेपालको संिवधानले ��याभूत गरकेो 
समानताको हक, पेसा तथा रोजगारीको हक र यातायात 
�यव�था ऐनको मम�िवपरीत रहेकोले उ��ेषणको 
आदशेले बदर ह�ने ठहछ�  । िनवेदन मागबमोिजमका 
ई-�र�सा दता� स�ब�धमा �ि�या अगािड बढाउन ुभनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने ।             
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल पसु ११ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-१२६२, 
जबरज�ती करणी, �यान मान� उ�ोग, आयरन 
पासीसमेत िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीह�ले पिन िमित २०६७।६।२४ मा 
दगुा�  पूजा भएका कारण सो हेन�का लािग िनज िगता 
यादव पिन आउछेँ भनी बाटोमा कुराकानी गद� बसेको 
अव�थामा िनज िगता यादव िदसा गन� खेतबारीमा 
आएक�ले उ� �थानमा गई िनजलाई जबरज�ती 
करणी गरी साथमा �याएको USTAAD नामक िबषाल ु
औषधी सेवन गराई भागी गएका ह� भनी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गरकेा र पीिडत िगता यादवको 
शरीरमा कोता�रएको चोटका िनसान दबैु हातमा रहेका, 
योिनको व�रप�र तथा योिनिभ� तरल पदाथ� छ भन् ने 
पीिडत िगता यादवको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको अव�थामा जबरज�ती करणीको 
वारदात भएको होइन भनी अनमुान गन� िम�ने नदिेखने । 

�ितवादीह�को अदालतसम�को इ�कारी 
बयान र घटना िववरणका मािनसले �ितवादीह�को 
प�मा ह�ने गरी अदालतमा बकप� गर े पिन पीिडतले 
वारदातप�ात् घटना बारमेा लेखाइिदएको कुरा र 
अदालतमा आई ग�रिदएको बकप�को �यहोराबाट 
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समथ�न भएको कारण �ितवादीको इ�कारी बयान 
िव�ासला�दो देिखएन । गाली बेइ�जती म�ुा परकेो 
कारण �रसइवीले गदा� झ�ुा म�ुामा फसाएको र काका 
भितजा वा भाइले सगँसगैँ करणी गन� नस�ने ज�ता 
तक�  राखी पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट 
भएको फैसला बदर गरी सफाइ पाउ ँ भनी िलएको 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत त�य, आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादीह� आइरन पासी तथा 
गोिव�द पासीलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको 
महलको ३(५) नं.ले जनही ५ (पाचँ) वष� कैदमा ऐ. ३क 
नं. ले जनही थप ५ (पाचँ) वष� गरी जनही १० (दश) 
वष� कैद र �ितवादी अमतृ पासीले पेस गरकेो ज�म 
दता�को �माण प�को �ितिलपीबाट िनज �ितवादी १५ 
वष�भ�दा मािथ र १६ वष�भ�दा कम उमेरको दिेखदँा 
िनज �ितवादीलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन,२०४८ 
दफा ११(३) ले कैद ५ (पाचँ) वष� ह�ने साथै �ितवादीह� 
आइरन पासी तथा गोिव�द पासीबाट मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १० नं.बमोिजम जनही 
दश हजार �पैयाकँा दरले र �ितवादी अमतृ पासीबाट 
पाचँ हजार �पैया ँ गरी ज�मा पि�चस हजार �पैया ँ
पीिडतलाई �ितवादीह�बाट �ितपूित� भराउने एवम् 
�यान मान� उ�ोगतफ� को अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर ्याई स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट िमित 
२०६९।१२।५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-००११, ०७०-

CR-११७०, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. यादव 
गु�ङ, यादव गु�ङ िव. नेपाल सरकार

अिभयोग दाबी प�ुने अ�य आधारभूत 
सबदुको अभावमा सहअिभय�ुको पोलकै भरमा 
सजाय गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�ने 
ह�दँा �ितवादीह� पहलमान राई, िवरबहादरु स�ुबा 
र खड् गबहादरु तामाङलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी यादव ग�ुङले मतृकको �यान 
िलने षड्य�� गरकेोस�म दिेख�छ । यी �ितवादी 
आदशे िदनस�ने �कारको �यि� नदेिखएका साथै 
वारदात�थलमा अथवा अ�य� घटना घट्न ु त�काल 
अिघ वा पिछ वा कुनै समयमा यो य�तो श�दको �योग 
गरी यी �ितवादीले वचन िदएको र सो वचन मानी 
अ� �ितवादीले मतृकको ह�या गरकेो हो भ�ने कुरा 
अिभयोग प�मा ख�ुन नसकेकोले ह�दँा यी �ितवादी 
यादव ग�ुङले मतृकको ह�याको षड् य��स�मको 
कसरु गरकेो देिखदँा �ितवादी यादव ग�ुङले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने र नेपाल सरकारले अिभयोग 
दाबीबमोिजम नै सजाय ग�रपाउ ँभनी गरकेो पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� उि�लिखत आधार, कारण र 
�माणबाट �ितवादी यादव ग�ुङले मतृकको 
ह�याको षड्य�� गरकेोस�म देिखदँा िनजलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १६ नं.बमोिजम 
कैद वष� १२(बा�) र अ� �ितवादीह� पहलमान 
राई, िवरबहादरु स�ुबा र खड्गबहादरु तामाङलाई 
अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत इलामबाट िमित २०६९।१०।२१ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या. �ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-११४८,  ०७०-
CR-११४९, खनु डाकँा, संजय चौधरीसमेत िव. 
नेपाल सरकार र �याम चौधरी िव. नेपाल सरकार 

के कित धनमाल डाकँा भएको हो सो कुरालाई 
वादीतफ� बाट अिभयोगप�मा �प��पमा िकटान गरी 
अिभयोग गन� सकेको देिखदँनै भने �ितवादीह�बाट 
डाकँा भएको धनमालसमेत केही बरामद भएको समेत 
पाइदँैन । डाकँा गन� जानासाथ मतृक र जाहेरवालीले 
गरकेो होह�लाबाट बाधा पगुी आ�मारामउपर 
गोली �हार ह�नासाथ िनजको म�ृय ु भएको र अ� 
�ितवादीह�ले बम आिद पड्काएको कारणबाट 
कोलाहल भएकोले यी �ितवादीह�ले डाकँा वादा�तलाई 
पूण�ता िदन सकेको देिखदँनै । यी �ितवादीह� डाकँा 
गन� मनसाय िलएर गएको र सोअनसुार घटना घटाए 
पिन डाकँा गरी धनमाल लान सकेको भ�ने ब�तिुन� 
र ठोस �माण नपाइएकोले यी �ितवादीह� िव��को 
डाकँा वादा�त �थािपत ह�नस�ने दिेखदँैन । सम� घटना 
र संकिलत �माणह�बाट यी �ितवादीह�ले डाकँाको 
उ�ोगको वादा�तस�म गर ेगराएको देिखन आउने ।  

तसथ� िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह�समेतबाट �ितवादी संजय चौधरीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र अ�य �ितवादीह� 
धम� भन् ने मैफुज आलम, इ��े भन् ने अंिकत उराव, वोधे 
भन् ने बरम चौधरी, �याम चौधरी र सिमर अलीलाई 
सो महलको १३ (४) नं.बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
गरकेो सो हदस�म स�ु फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई 
�ितवादीह�ले जाहेरवालाको धनमाल डाकँा गरी लान 
नसकेको अव�थामा िनजह�ले मलुकु� ऐन, चोरीको 
महलको १ र ६ नं.को कसरु गरकेो ठहर ्याएको हदस�म 

स�ु झापा िज�ला अदालतको फैसला निमलेकोले केही 
उ�टी ह�ने ठहरी �ितवादीह�लाई चोरीको महलको 
१७ नं. बमोिजम डाकँा वारदातको उ�ोगस�म गरकेो 
ठहर ्याई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १७ नं. तथा 
१४(४) नं.बमोिजम जनही ३ वष� कैदसमेत ह�ने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०७०।२।५ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी दीपक कुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-०६४२, अंश चलन, 
दीपकराजा गोखा�ली �े� िव. अमीना गोखा�लीसमेत 

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १० न�बरमा लो�ने 
वा बाब ु आमाले �वा�नी वा छोराछोरीलाई इ�जत 
आमदअनसुार खान, लाउन र आव�यकतानसुार 
उिचत िश�ा िद�ा र �वा��य उपचारको �यव�था 
गनु�पछ�  । सो नगर ेअंश िदन ुपछ�  भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेको छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार ��ततु म�ुामा 
�ितवादी दीपकराजा गोखा�लीले आ�नो �ीमती तथा 
छोराह�लाई इ�जत आमदअनसुार खान लाउन 
र आव�यकताअनसुार उिचत िश�ा िद�ा िदनपुन� 
कानूनी दािय�वलाई इ�कार गरकेो देिख�छ । इ�जत 
आमदअनसुार खान लाउन िदई रहेको अव�थामा 
िबनाकारण �यसै म�ुा िदनपुन� ि�थित आउदँनै र 
�य�तो कारण �ितवादीले िदन सकेको पिन छैन । 
��येक अंिशयार अशंको समान हकदार ह�ने भएकाले 
सगोलको अंिशयारको नाताले वादीले �ितवादीउपर 



45

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, असोज- १

अंशमा दाबी गरकेो कुरालाई अ�यथा मा�न 
िमलेन । य�तो अव�थामा उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
वादीह�लाई अशं िदने कानूनी दािय�वबाट �ितवादीले 
उ�मिु� पाउन स�ने नदेिखने । 

वादी अमीना गोखा�लीले आ�नो नाबालक 
छोराह� वष� १० को अिंकत गोखा�ली र वष� ८ को 
आिदप गोखा�लीको अंश भाग आ�नो िज�मामा रहने 
गरी माग गरकेोमा ��ततु म�ुालगायत लगाउमा रहेको 
मानाचामल म�ुामा समेत यी वादीह�ले मानाचामल 
भराई पाउने गरी यसै इजलासबाट अि�तम फैसला 
भएकोले वादी �ितवादीका िनज नाबालक छोराह� 
हाल वादी अमीना गोखा�लीकै िज�मामा रहेको दिेखन 
आउछँ । य�तो अव�थामा नाबालक छोराह� सव��म 
िहतलाई �यानमा राखी उमेर पगेुपिछ िनजह�को 
म�जरुीले बाहेक सो स�पि� र �यसबाट बढे बढाएको 
स�पि�समेत ना�न, मा�न र खच�समेत गन� नपाउने 
गरी वादी �ितवादीका िनज नाबालक छोराह�को 
अंशबापतको २ भाग अशं �ितवादीबाट छुट्याई 
वादी अमीना गोखा�लीको िज�मामा रहने गरी िलन 
पाउने कुरा कानूनस�मत नै देिखन आउछँ । नाबालक 
छोराह� आ�नो बाब ु अथा�त्  �ितवादी दीपकराजा 
गोखा�लीको संर�क�वमा �थायी �पमा ब�न चाहेको 
ख�डमा आ�नो अंश हकको स�पि�समेत वादीको 
िज�माबाट अलग गरी आ�नो बाबकुो िज�मामा रा�न 
पाउने अिधकार िनजह�मा िनिहत रहेको नै दिेखदँा 
हाल नाबालक छोराह�को अंश स�पि� वादीको 
िज�मामा रहने कुरा �यायसङ्गत नै देिखन आउने ।

अतः उि�लिखत आधार कारण तथा 
�माणह�बाट स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८/१२/८ मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९/१२/८ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 

�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः उदिवर नेपाली
क��यटुर: सिबना अिधकारी 
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�नअनसुारका म�ुामा यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

 § ०७१-CI-११२९, दिुषत ठाडो रो�का िधतो 
बदर, अमीना गोखा�ली �े�समेत िव. �याम 
गोखा�ली जोशीसमेत

 § ०७१-CI-११२६, दाईजो िफता�, अमीना 
गोखा�ली �े� िव. दीपकराजा गोखा�ली

 § ०६०-CI-०४६०, उ��ेषण, िदपकराजा 
गोखा�ली �े� िव. अिमना गोखा�ली �े�समेत

२
मा.�या.�ी दीपक कुमार काक� र मा.�या. 
�ी ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-०६४३, 
मानाचामल, दीपकराजा गोखा�ली �े� िव. अमीना 
गोखा�ली �े�समेत 

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १० नं.बमोिजम 
लो�ने वा बाब ु आमाले �वा�नी छोराछोरीह�लाई 
इ�जत आमदअनसुार खान, लाउन, उिचत िश�ा िद�ा 
र �वा��य उपचारको �यव�था गनु�पछ�  । सो नगर ेअंश 
िदनपुछ�  भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । य�तो 
अव�थामा वादीह�को जीवन िनवा�ह, छोराह�को 
िश�ा िद�ा, �वा��य उपचारलगायतका लािग आ�नो 
इ�जत आमदअनसुार खान, लाउन ला�ने खच� िदनपुन� 
कानूनी दािय�वबाट �ितवादीले उ�मिु� पाउन स�ने 
देिखदँनै । वादीले आ�ना दईु छोराह� आफूसगैँ 
राखेको ह�दँा िनजह�को िश�ा िद�ा, �वा��य 
उपचारलगायतमा हेर िवचारसमेत गनु�पन� दिेख�छ । 
य�तो अव�थामा �ितवादी दीपकराजा गोखा�लीले 
आ�नो �ीमती र छोराह�लाई जीवीकोपाज�नलगायत 
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िश�ा िद�ाका लािग खच� िदनपुन� कानूनी दािय�वसमेत 
भएको ह�दँा वादीले अशं चलन म�ुाको अि�तम टुङ्गो 
नलागेस�म �ितवादीबाट खाना, औषधी उपचार, 
घरबहाल र छोराह�को पठनपाठनको लािग आव�यक 
खच�लगायत जीवनिनवा�हका लािग मानाचामल माग 
गनु�लाई अ�यथा मा�न निम�ने । 

�ितवादीले आ�नै इ�छा तथा सि�यतामा 
छोराह�लाई नेपालमा पिढरहेको िव�ालयबाट 
िनकाली भारतको दाज�िलङि�थत से�ट जोसेफस 
�कूल नथ� �वाइ�टमा लगी भना� गरकेो दिेखदँा 
उ� िव�ालयमा ला�ने स�पूण� खच� बेहोन� दािय�व 
�ितवादीको नै ह��छ । मानाचामल िववादमा के कित 
मानाचामल भन� भराउने भनी िनधा�रण गन� मा�यम 
भनेको �ितवादीको आिथ�क हैिसयत के क�तो रहेको 
छ भनी हेनु�पन� ह��छ । आिथ�क हैिसयतले नै उिचत 
दािय�वको सीमा िनधा�रण गन� भएकाले आिथ�क 
हैिसयतका आधारमा वादीले मानाचामल भराई िलन 
पाउने कुरामा िववाद ह�न स�दैन । ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदक �ितवादीले आ�नो मािसक आ�दानी �. 
२०,०००/- मा� हो भनी िजिकर िलएको भए तापिन 
िनजले अंश चलन म�ुामा पेस गरकेो तायदाती फाटँवारी 
िववरणमा पाचँ करोड �पैया ँऋण िलई िविवध आिथ�क 
कारोबार गरकेो उ�लेख गरकेो देिख�छ । �य�तैगरी 
वादीले पेस गरकेो �ितवादीको इमेल ठेगानासिहतको 
�यि�गत िववरणसिहतको बायोडाटालाई हेदा� 
ह�तिनिम�त कागजस�ब�धी कारोबारलगायतका 
िविवध �यवसाियक कारोबार जापानलगायत अ�य 
मलुकुह�सगँ ह�ने गरकेो देिख�छ । यसरी �ितवादीले 
पेस गरकेो तायदाती फाटँवारीलगायत �यि�गत 
िववरण बायोडाटासमेतलाई हेदा� मेरो मािसक आ�दानी 
ज�मा �. २०,०००/- मा� हो भनी �ितवादीले िलएको 
िजिकर िव�सनीय देिखन नआउने ।

वादीले �ितवादीबाट भराई िलन पाउने 
मानाचामलबापतको खच�को स�ब�धमा स�ु िज�ला 
अदालतले छोराह�को पठनपाठनलगायत वादीह� 
तीन जनाको जीवन िनवा�हको लािग मािसक �. 
७५,०००/- भराइिदने ठहर ्याएको अव�था देिख�छ । 
उ� आदशेमा वादी �ितवादीको अ.बं. १७ नं.बमोिजम 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा िनवेदन परकेोमा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत मानाचामलबापत 
�. ७५,०००/- भराई िदने आदेश भएकोमा �य�तै 
स�दभ�मा यस अदालतमा परकेो �रट िनवेदनमा 
सनुवुाई ह�दँा �. ७५,०००/- मािसक रकम नै हाल 
यथावत कायम रा�न ु भनी अ�त�रम आदेशसमेत 
भएको देिख�छ । मानाचामलको रकम के कित िनधा�रण 
गन� भ�ने कुराको यिकन गन� कुनै वै�ािनक मापद�ड 
देिखदँनै । वादीको अव�था र �ितवादीको आिथ�क 
हैिसयतलाई िवचार गरी िमिसल संल�न �माणह�को 
आधारमा �याियक मन �योग गरी िनधा�रण गनु�पन� । 

�ितवादी दीपकराजा गोखा�लीले आ�नो 
पनुरावेदनमा िलएका िजिकरह�तफ�  िवचार गदा� 
यी वादी �ितवादीह�बीचको लगाउको अंश 
चलन म�ुा अि�तम टुङ्गो नलागेस�म वादीह�को 
जीवीकोपाज�नलगायत छोराह�को िश�ा िद�ाको 
लािग आव�यक खच� �यहोन� दािय�वबाट �ितवादीले 
उ�मिु� पाउन स�ने दिेखदैँन । जहासँ�म अंशको 
दाबी िलई िफराद पना�साथ मानाचामलको दाबीको 
ि�थित समा� ह�ने भ�ने �ितवादीको िजिकर रहेको छ 
सोतफ�  िवचार गदा� अशं िदन ुर जीवीकोपाज�नको लािग 
आव�यक खच� िदन ुफरक फरक ि�थित हो । अंश चलन 
म�ुाको िफराद पना�साथ अशं पाईहा�ने भ�ने पिन 
ह�दैँन । मानाचामल माग गनु�  भनेको िवशेष प�रि�थित र 
बा�या�मक अव�था हो । मानाचामल मा�ने प�ले अंश 
नपाउ�जेलस�म आ�नो जीवीकोपाज�नलगायतको 
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लािग आव�यक पन� खच� पाउन ु उसको कानूनी 
अिधकार ह�न जाने । 

अतः स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८/१२/८ मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९/१२/८ 
मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई 
वादीले अशं नपाउदँास�म ��ततु म�ुा दायर भएदेिख 
मािसक �. ३०,०००/- (तीस हजार) �ितवादीबाट 
भराई पाउने र वादीले आफूले पाउने अंश बझुीसकेपिछ 
छोराह� िनज वादीको िज�मामा रहेस�म छोराह�को 
िश�ा िद�ा �वा��य उपचार एवम् जीवीकोपाज�नको 
लािग चािहने खच�बापत तीन भागको दईु भाग मािसक 
�. २०,०००/- (बीस हजार) मानाचालमबापत भराई 
िलन पाउने । 
इजलास अिधकृतः उदवीर नेपाली
क��यटुर: सिबना अिधकारी 
इित सवंत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपक कुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-०६४४, ०७१-
CI-०६४५, हालैको बकसप� िलखत बदरसमेत, 
दीपकराजा गोखा�ली �े� िव. अमीना गोखा�ली �े�समेत 
र रमादेवी काय�थसमेत िव. अमीना गोखा�ली �े�समेत

कानूनी �यव�थाअनसुार आफूखसु गन� पाउने 
स�पि� मा� अ�य �यि�लाई ह�ता�तरण गन� पाइने र 
अ�य �यि�समेतको हक ला�ने भएमा सहमित िलनपुन� 
देिख�छ । सगोलको स�पि� अंिशयारह�म�ये जसको 
नाममा रहेको भए पिन सगोलको स�पि� मािन�छ । 
अंश नभएको सगोलको अचल स�पि� कुनै �यहोराले 
बेचिबखन वा हक ह�ता�तरण गदा� अिनवाय� �पमा 
अंिशयारको म�जरुी िलएर मा� कसैलाई ह�ता�तरण 
गन� पाइ�छ । यसरी हक ह�ता�तरण गदा� अिंशयार 

सा�ी नबसेको र हक छाडी िदन म�जरु नगरमेा 
�य�तो स�पि�मा अंिशयारको हक जाने ि�थित 
रहदँैन भ�ने मनसाय लेनदेन �यवहारको १० न�बरको 
रहेको देिख�छ । �य�तैगरी दान बकसको १ न�बरमा 
आ�नो हक पु�ने स�पि� दान वा बकस गरी िदन 
ह��छ । सोबमोिजम दान वा बकस ग�रिददँा हकवालालाई 
बकस भनी र अ�लाई दान वा बकस जनु �यहोराले 
िदए पिन ह��छ । आ�नो खसु गन� पाउनेबाहेक अ�मा 
अंिशयार र हक प�ुनेह�को म�जरुीको िलखत निलई 
वा सा�ी नराखी दान बकस ग�रिदन ह�दँैन भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाअनसुार 
आफूखसु गन� पाउनेबाहेक अ� स�पि� अंिशयारको 
र हक प�ुनेह�को म�जरुी िलएर मा� दान वा बकस 
गन� पाउछँ । अिंशयार र हक प�ुनेलाई सा�ी नराखी 
वा म�जरुीको िलखत निलई दान वा बकस ग�रिदन 
पाउदैँन अथवा आफूमा नभएको हक ह�ता�तरण गन� 
नस�ने । 

��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी 
दीपकराजा गोखा�ली �े�का �ीमती अमीना गोखा�ली, 
छोराह� अंिकत गोखा�ली र आिदत गोखा�ली र 
िनजसमेत गरी ज�मा ४ अंिशयारह� रहेको देिख�छ । 
�ितवादी दीपकराजा गोखा�लीले आ�नो नाउमँा रहेको 
उ� िक�ा नं. १०८९ मा अ�य अंिशयारह�को हक 
ला�ने होइन भनेर भ�न पिन सकेका छैनन् । यसरी 
अ�य अंिशयारको हक ला�ने उ� ज�गा घर अ�य 
�ितवादीह�लाई हालैदेिखको बकसप� गरी हक 
ह�ता�तरण गरी िददँा ��यथ� वादीह�को िलिखत 
म�जरुी िलनपुन� वा सा�ी रा�नपुन�मा िलखतमा 
सा�ी राखेको वा म�जरुी िलएको दिेखदैँन । �यसरी 
कानूनले �प��पमा तोकेको �ि�या पूरा नगरी अ� 
अंिशयारह�को समेत हक ला�ने पैतकृ स�पि� अ�य 
अंिशयारह�को म�जरुीिबना हक ह�ता�तरण गरी िदन 
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पाउने नदेिखदँा �ितवादी दीपकराजा गोखा�लीले अ�य 
�ितवादीह�लाई ग�रिदएको हालैदिेखको बकसप� 
िलखतलाई कानूनअन�ुपको मा�न निम�ने ।  

अंशब�डाको १९ नं. ले आफूखसुी गन� पाउने 
स�पि� बकसप� ग�रिदएको भ�ने �ितवादीह�को 
िजिकर भएकोमा घर �यवहार चलाउन आिथ�क सहयोग 
गरकेाले �रझाएबापत बकसप� ग�रिदएको कुरा घर 
�यवहार चलाउन म�त पगेुको कुरा बकसप� िलखत 
ग�रिदनेले �मािणत गरी देखाउन स�नपुछ�  । �यवहार 
चलाउन बकसप� ग�रिदएको भनेर मा� प�ुदनै के क�तो 
�यवहार चलाउन �यसरी बकसप� ग�रिदन ुपर ्यो सो कुरा 
�ितवादीह�ले उ�लेख गन�स�म सकेको छैन । �यवहार 
चलाउने भ�ने कुराले �य�तो �यवहारको �ितफल सबै 
सगोलका अंिशयारले �ा� गरकेो वा भोग गरकेो ह�नपुन� 
ह��छ । ��ततु म�ुामा �ितवादी दीपकराजा गोखा�लीले 
अ�य �ितवादीह�ले आिथ�क सहयोग गरकेा कारण 
घर �यवहार चलाउन म�त पगेुको र �यसको �ितफल 
सबै अंिशयारले �ा� गरकेा छन् भ�ने किह ँ कतैबाट 
पिु� गन� सकेका छैनन् । �यसरी कुनै �माणबाट पिु� 
गन� नसकेको अव�थामा घर �यवहार चलाउनकै लािग 
बकसप� ग�रिदएको भनी मा�न िम�ने नदेिखने 

पनुरावेदक �ितवादी दीपकराजा गोखा�ली 
�े�ले आ�नो नाउमँा रहेको पैतकृ स�पि� ते�ो 
�यि�लाई हक ह�ता�तरण गदा� अ�य अंिशयारको 
समेत म�जरुी िलनपुन�मा �य�तो म�जरुी निलई 
हालैदिेखको बकसप�को िलखतबाट हक ह�ता�तरण 
ग�रिदएको कानूनस�मत नदिेखएकाले स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट बदर भएको हदस�म १ भाग 
वादी अमीना गोखा�लीको र २ भाग वादी �ितवादीको 
नाबालक छोराह� अंिकत गोखा�ली र आिदप 
गोखा�लीको भाग स�पि�समेत चार भागको तीन भाग 
िलखत बदर भई वादीह�को नाममा दता� ह�ने र वादी 

�ितवादीको नाबालक छोराह� अंिकत गोखा�ली र 
आिदप गोखा�लीको दईु भाग स�पि� बालकको सव��म 
िहतलाई �यानमा राखी िनज छोराह� वादी अमीना 
गोखा�लीको संर�क�वमा रहेस�म  ना�न, मा�न, खच� 
गन� नपाउने गरी वादी अमीना गोखा�लीको िज�मामा रहने 
ठहर ्याई  िमित २०६८/१२/८ मा भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६९/१२/८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः उदिवर नेपाली 
क��यटुर: सिबना अिधकारी 
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७०-WO-०८७७, उ��ेषण 
/ परामादेश, �यामादेवी गोखा�ली �े� (जोशी) 
समेत िव. पुनरावेदन अदालत, पाटन, 
लिलतपुरसमेत

४
मा.�या.�ी दीपक कुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-WO-०२३०, उ��ेषण 
/ परमादेश, कुमार �धानाङ्ग िव. दीपकराजा गोखा�ली 
�े�समेत 

अंश म�ुामा वादी अमीनासमेतले अश पाउ ँ
भनी म�ुा परी अंश पाउने ठहर भएको अव�थामा 
दीपकराजा गोखा�ली �े�को स�पि� के कित छ 
खोजतलास गन� र सोबाट भरी पाउनेतफ�  अ�सर रहन ु
पन�मा अशं म�ुाका वादीले दीपकराजा गोखा�लीबाट 
आ�नो अशं पाएका प�नी र नाबालक छोराह�को अंश 
हकमा आघात पान� उ�े�य िलई दिुषत हातबाट ��ततु 
�रट िनवेदन परकेो दिेख�छ । द�ड सजायको २६ नं. 
मा दिुनयाकँो िबगोबापत जायजात गदा�  �यो धन खाने 
बा� वष�देिख मािथका ऐनबमोिजम मानो नछु�ी सगँ 
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बसेका वा सो धन खादँासगँ बसेका पिछ िभ�न ह�नेको 
अंशसमेत जायजात गनु�पन� भ�ने आधार �रट िनवेदन 
िजिकरबाट दिेख�छ । सगोलमा रहन ु नै धन खाने 
भनी अथ� गन� िम�दैन र अंश म�ुाबाट य�तो अव�था 
िव�मान पिन देिखदैँन । य�तो अव�थामा अमीना र 
िनजका छोराह� अंिकत र आिदपको हकमा सो नं. 
आकिष�त ह�ने देिखदैँन । ब�डा मचु�ुका म�ुतबीमा 
रा�न आफूले िनवेदन िदने र दीपकराजाले ब�डा 
मचु�ुका बदरमा दाबी गरी तहतह ह�दँै ब�डा मचु�ुका 
बदर नभएपिछ सोही ब�डा मचु�ुका बदरमा यी �रट 
िनवेदकले दाबी गरकेो अव�था देिखदँा दीपकराजा र 
यी �रट िनवेदक अंश म�ुाको फैसलाबमोिजमको ब�डा 
मचु�ुकाको काया��वयन रो�न दाबी गरकेोलाई सफा 
हात िलई अदालतमा �वेश गरकेो मा�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार एवम् 
कारणबाट तहिसलदारबाट िमित २०७०/५/१६ 
भएको ब�डा मचु�ुका, २०७०/६/१७ को ब�डा 
मचु�ुका, ब�डा छु�ाउने काय� तथा सो स�ब�धमा 
तहिसलदारले िमित २०७०।५।१८ र २०७०।६।१८ 
मा गरकेो आदेश, िमित २०७०/६/४ को काठमाड�ं 
िज�ला अदालतको आदेश, िमित २०७०।९।११ मा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश मनािसब 
नै देिखदँा िनवेदन िजिकरबमोिजम गनु�पन� दिेखएन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित सवंत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपक कुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-११२७, दिुषत 
�ि�ब�धक िलखत बदर, अमीना गोखा�लीसमेत िव. 
�यामादवेी गोखा�ली �े�समेत 

वादी अमीना गोखा�ली �े�ले काठमाड�ं 
िज�ला काठमाड�ं महानगरपािलका वडा नं. ३२ को 
िक�ा नं.२८४० को �े�फल ०-२-२-३, ऐ.ऐ.को 
िक�ा नं.२८९० को �े�फल ०-६-२-३ का ज�गाह� 
वादीका पित तथा िपता दीपकराजा गोखा�लीले िमित 
२०६७/१/९ मा र.नं. ४२४१ ग बाट �यामादेवी 
गोखा�लीलाई हालैदेिखको बकसप�को िलखत�ारा 
हक ह�ता�तरण गरकेोमा सोमा हा�ो पिन अंश हक 
ला�ने ह�दँा ज�मा ४ भागको ३ भाग िलखत बदर 
ग�रपाउ ँ भनी दायर गरकेो लगाउको २०७१-CI-
११२९ को हालैदेिखको बकसप� बदर दाखेल खारजे 
दता� बदर म�ुामा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसला उ�टी भई पनुरावेदक वादीह�को ४ भागको ३ 
भाग िलखत बदर ह�ने ठहर ्याई आजै यसै इजलासबाट 
फैसला भएको छ । वादी दाबीबमोिजमका उ� िक�ा 
ज�गाह� िधतो सरु�ण�व�प �ि�ब�धक िलखत 
पा�रत ग�रिदई ऋण िलएको रकम िमित २०७०।९।२२ 
गते भ�ुानी गरी ऋण च�ुा भइसकेको कुरा िमिसल 
सलं�न कागजातबाट देिखन आएको ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसलालाई बदर ग�ररहन ु
पन� नदेिखएको ह�दँा केही बोिलरहन ुपन� नदिेखने ।

अतः �ि�ब�धको िलखत पा�रत भएका उ� 
िक�ा ज�गाह� फुकुवा भइसकेको र �यसमा ४ भागको 
३ भाग िलखत बदर भई वादीको नाममा दता�  कायम 
ह�ने भएकोले पनुरावदेन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६९।१२।८ को फैसला बदर ग�ररहनपुन� नदेिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः उदिवर नेपाली 
क��यटुर: सिबना अिधकारी 
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभुम् ।



50

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, असोज - १

६
मा.�या.�ी दीपक कुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७३-RC-००२३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. �ेमबहादुर चौधरी 

मतृक चलुरुाम चौधरीको म�ृयकुो कारण 
Cause of death is due to hemorrhage due to 
cut injury to carotidartery बाट भएको शव परी�ण 
�ितवेदनबाट समेत देिखयो । यसरी जाहेरवालाको 
िकटानी जाहेरी, अदालतमा भएको िनजको बकप�, 
मौकामा कागज ग�रिदने मािनसह�ले लेखाइिदएको 
�यहोरा र िनजह�ले अदालतमा उपि�थत भई 
ग�रिदएको बकप�, �वयम् �ितवादी �ेमबहादरु चौधरीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� र अदालतसम� गरकेो 
बयान, शव परी�ण �ितवेदनलगायत िमिसलसंल�न 
�माण कागजातह�बाट यी �ितवादी �ेमबहादरु 
चौधरीले मतृक चलुरुाम चौधरीलाई मान� उ�े�यले 
धा�रलो हितयार ब�चरो िलई मतृक आ�नो घरको 
आगँनमा सिुतरहेको अव�थामा घाटँीमा ब�चरोले 
�हार गरी मारकेो पिु� ह�न आउने ।

��ततु वारदातमा मतृकलाई मान� मनसाय 
पिन िलएको, ब�चरो ज�तो धा�रलो हितयारले 
घाटँीमा �हार गरपेिछ मतृक मछ�  भ�ने पूवा�नमुान 
तथा प�रणामसमेतको अपे�ा गरी वारदात घटाएको 
अव�था देिखयो । �ितवादीले िलएको िजिकर 
मतुािबक मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. ले �यव�था गरकेा सत� तथा पूवा�व�थाह�को 
ग�ुजाइसस�म पिन ��ततु म�ुाको वारदातमा 
देिखदँैन । �ितवादीले मतृकलाई मान� मनसाय 
िथएन भनी व�तिुन� �माणह�बाट पिु� गन� सकेको 
देिखदँैन । य�तो अव�थामा यी �ितवादीले भिवत�यमा 
सजाय ग�रपाउ ँ भनी िलएको िजिकर कानूनस�मत 
नदेिखने ।  

तसथ�ः �ितवादी �ेमबहादरु चौधरीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर ्याई स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८।१२।१४ मा भएको फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, िदपायल डोटीको िमित 
२०६८।८।११ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल असोज १४  गते रोज ६  शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपक कुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७३-RC-००१८, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. ओजे��बहादुर खापुङ्ग 

मौकामा घटना िववरण कागज ग�रिदने 
मािनसह� �पा क�दङ्गवा, यादवबहादरु खापङु, 
र व�तिु�थित मचु�ुकाका ल�मी िल�बू, िभमकुमारी 
खापङु र पणु�बहादरु खापङुले समेत �ितवादी ओजे�� 
बहादरु खापङु मादकपदाथ� सेवन गरी �ाय: �ीमतीसगँ 
झगडा ग�ररहने र लाठो मुं�ो गरी लखेट्ने मािनस 
ह�न् । वारदातको उ� िदन पिन पितप�नी मादकपदाथ� 
सेवन गरी झगडा गदा�  �ितवादीले मूतक �ीमतीलाई 
खकुुरी र ब�चरोले �हार गरी मारकेो िव�ास ला�छ 
भनी आआ�नो �यहोरा लेखाइिदएको देिख�छ भने 
अदालतमा समेत सो �यहोरालाई समथ�न गरी बकप� 
परकेो देिखयो । िमिसल स�ल�न लासजाचँ �कृित 
मचु�ुकामा उि�लिखत मतृकको घाटँी, टाउको तथा 
िचउडँोलगायतका शरीरका िविभ�न भागमा धा�रलो 
हितयारले काटेको र म�ृयकुो कारण massive  
cut  injuries भ�ने शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट 
देिख�छ । घटनामा �योग भएको ब�चरो र खकुुरी 
बरामद भई आएको र उ� हितयार �ितवादीले �योग 
गरी �ीमतीको ह�या गरकेो भनी सनाखतसमेत गरकेो 
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पाइ�छ । यसरी मािथ िववेिचत आधार कारण तथा 
�माणह�बाट �ितवादी ओजे��बहादरु खापङुले 
मतृक िबना क�दङ्गवा खापङुलाई धा�रलो हितयार 
�हार गरी मारकेो पिु� गरी स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला िमलेकै देिखन आएकोले अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

अतः �ितवादी ओजे��बहादरु खापङुलाई 
अिभयोग दाबीअनसुार मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं.बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर ्याई स�ु ते�थमु िज�ला अदालत अदालतबाट 
िमित २०७२।३।२७ मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०७२।९।१९ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित सवंत् २०७३ साल असोज १४  गते रोज ६ शभुम् । 

इजलास न.ं ११

मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७२-WO-०१३६, उ��ेषण, 
देवमाया देशार िव. ताराबहादुर काक�समेत

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िमित २०७०।६।२० मा उ� िनमा�ण 
काय� न�सा पासअनसुार गराउन ु भनी लिलतपरु 
उपमहानगरपािलकालाई िनद�शन िदई प� लेखेको 
देिख�छ । सो िनद�शन र �ािविधक �ितवेदनलाई 
आधारमानेर लिलतपरु उपमहानगरपािलकाबाट िमित 
२०७२।१।१० मा �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) बमोिजम 
घरको केही भाग भ�काइिदने भनी िनण�य गरकेो 

देिखन आयो । लिलतपरु उपमहानगरपािलकाबाट 
िनण�य गनु�  अगािड दता�वालाम�येका कृ�णबहादरु 
देशारको नाममा �याद जारी गरी िनजलाई बझेुको 
देिख�छ । तर िनवेदक संय�ु दता�वालाम�येक� 
देवमाया देशारको नाममा �याद सूचना जारी गरकेो 
देिखदँनै । �थानीय �वाय� ऐन, २०५५ को  दफा 
१६१ को उपदफा (६) बमोिजम “िनमा�ण ग�रएको 
कुनै भाग वा भवन भ�काउने आदेश िदनअुिघ �य�तो 
भवन िनमा�ण गन� �यि�लाई आ�नो सफाइ पेस गन� 
मनािसब मौका िदन ु अिनवाय� देिखने । िनवेदकलाई 
कुनै �याद सूचना जारी नगरी सनुवुाइको मौका नै 
निदई िमित २०७२।१।१० मा िवप�ी लिलतपरु 
उपमहानगरपािलकाबाट िनण�य भएको देिखन आएको 
छ । यसरी िनवेदक देवमाया दशेारलाई कानून 
बमोिजमको सनुवुाइको मौका निदई भएको िनण�य 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त तथा �थानीय �वाय� 
शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (६) 
मा रहेको �ावधान �ितकूल देिखन आयो । सनुवुाइको 
�ममा �ितवादको मौका �दान नगनु�का अित�र� 
िनमा�ण ग�रएको घरको केही भाग भ�काउने िनण�य 
गरपेिछ �रट िनवेिदका दवेमाया देशारलाई पनुरावेदनको 
�यादसमेत िदएको देिखन आएन । कारबाहीको स�पूण� 
�ि�यामा �रट िनवेिदकालाई सनुवुाई, �ितवाद तथा 
पनुरावेदन गन�समेतका कुनै पिन अवसर �दान गरकेो 
नदिेखएबाट िमित २०७२।१।१० को िववािदत िनण�य 
�ूिट� पूण� देिखन आउने ।

तसथ�ः उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको िमित २०७२।१।१० 
को िनण�य �िुटपूण� दिेखएकोले उ��ेषणको आदशेबाट 
बदर गरीएको छ । अब िनवेिदका देवमाया देशारलाई 
समेत कानूनबमोिजम सनुवुाइको उिचत अवसर �दान 
गरी मापद�डिवपरीत घर िनमा�ण भए, नभएको कुरा 
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यिकन गरी कानूनबमोिजम पनुः िनण�य गनु�  भनी िवप�ी 
लिलतपरु उपमहानगरपािलकाको नाममा परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-CI-०६९०, लेनदेन, 
अ�छेलाल �साद यादव िव. रामभजन राय यादव 

�ि�ब�धक िलखतमा भोग गन� भ�ने 
स�ब�धमा कुनै सत� नदेिखई भाखािभ� रकम नबुझुाएमा 
सोही �ि�ब�धकसमेत स�पि�बाट असलुउपर गन� 
सत� लेिखएको ह�दँा दाबीबमोिजम सावँा �याज भराई 
िदने गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको िमित 
२०६८।२।२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित सवंत् २०७३ साल फा�गणु १७ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७०-CR-०३२४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. कृ�णबहादुर चेपाङ

र�सी खाएको मािनसलाई उ�टै �ितवादीले 
पटकपटक टाउकोलगायत िविभ�न अङ्गमा 
पटकपटक �हार गन� काय� आफँैमा �वाभािवक र 
आ�मर�ाको लािग ग�रएको भ�न िम�दैन । दईु प�बीच 
वादिववाद ह�दँा लाठीले टाउको ज�तो संवेदनशील 
ठाउमँा चोट �हार गदा� सो चोटको कारणले मतृकको 

म�ृय ुह�नस�छ भ�ने कुराको सामा�य �ान �ितवादीलाई 
िथएन भ�न िम�दैन । मतृकको म�ृय ुवारदात�थल मै 
भएको नभई घटना घटेको ७ िदन पिछ सकु बहादरु 
मो�ानको घरको िपंढीमा लास सडेगलेको अव�थामा 
रहेको देिखएको र कुटिपटको वारदातपिछ �ितवादीले 
मतृकलाई सोधखोज गरकेो नदेिखएकोले �ितवादीले 
गरकेो काय� �यानस�ब�धी महलको ६(४) नं.अ�तग�त 
आकिष�त ह�ने अव�था नदेिखने । 

�ितवादीले सावधानी र सतक� ता साथ लाठी 
�हार गरकेो िथयो आपरािधक मनसाय र �ानले 
ग�रएको िथएन भ�ने कुराको �माण �ितवादीले िदन 
सकेको पाइदैँन । मौकामा बिुझएका मािनसह�को 
कागजबाट पिन मतृकले �ितवादीलाई चोट छोड्दा 
आ�मर�ाको लािग हानेको भनी उ�लेख गरकेो 
देिखएबाट वारदातमा सावधानी र सतक� ता िथयो 
भ�ने कुरा �मािणत नभएको अव�थामा �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं.बमोिजमको कसरु कायम 
गरी ऐ. ६(४) नं.बमोिजम सजाय गन� गरकेो स�ु र 
पनुरावेदनको फैसला िमलेको देिखन नआउने । 

जाहेरी दरखा�त, �ितवादीले मौकामा 
र अदालतमा गरकेो बयान, मौकामा कागज गन� 
�यि�ह�ले गरकेो कागजसमेतका �माणबाट 
यी �ितवादी र मतृकबीच पूव� �रसइवी नभएको, 
मार� भ�ने मनसायले लिुकचोरीकन हानेको पिन 
नदिेखएको, मतृकले र�सी खाएर आएको कारणबाट 
भनाभन भई मतृकले �ितवादीलाई लाठी �हार गदा� 
त�काल �रस उठी मतृकको लाठी खोसी मतृकलाई 
हा�दा टाउकोलगायतका ठाउमँा लािग सोही चोटका 
कारणले मतृकको म�ृय ु भएको देिखदँा �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं.बमोिजम १० वष� कैद 
ह�ने ।

उि�लिखत आधार र कारणबाट �ितवादी 
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कृ�णबहादरु चेपाङलाई स�ु र पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको फैसलाले �यानस�ब�धी महलको ५ नं. 
को कसरुमा ऐ. ६(४) नं.बमोिजम २ वष� कैद गन� ठहर 
गरी  िमित २०६८।११।२ मा भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई �ितवादी कृ�णबहादरु 
चेपाङलाई �यानस�ब�धी महलको १४ नं.बमोिजम 
१०(दश) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फागनु २ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७२-CI-२०८३, ज�गा 
िखचोला मेटाई घर खाली गराई चलन चलाई पाऊँ, 
ह�रनारायण शमा� बरही िव. न�दी यादवसमेत

िमित २०६७।१०।१० मा स�री िज�ला 
अदालतबाट भएको न�सा मचु�ुका हेदा�  िववािदत 
न.नं. ७ को ज�गामा काठको आठ थान ख�बा मािथ 
छानो बार केही नभएको भ�ने न�सामा जिनई आएको 
देिखदँा उ� घर धेर ै पिहलेदेिख मािनस बसोबास 
गन� छािडसकेको भ�ने देिखन आउछँ । िववािदत घर 
ज�गामा मािनसको िचरभोगािधकार �ा� गन� बसोबास 
िनर�तर�पमा भएको ह�नपुद�छ । घरको अि�थप�जर 
पिन नदेिखने अव�थामा पिुगसकेको घरमा बसोबास 
रहेको छ भनी िचर भोगािधकारको आधार ह�न 
स�दैन । ज�गाधनी पजुा� पाउ ँ भनी नापी काया�लय, 
स�रीमा पनुरावेदकले दाता भनी भनेका मिदनादवेीले 
िदएको िनवेदनको स�ब�धमा कानूनबमोिजम कारबाही 
ह�ने अव�था रही रहेकोमा घरायसी िलखतलाई 
�माणमा िलई दाबीबमोिजम िखचोला ठहर गन� िम�ने 
नदेिखने ।

तसथ�, स�ु स�री िज�ला अदालतको िमित 

२०६७।११।२ को फैसलाले वादी दाबी नप�ुने ठहर 
गरी गरकेो फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०६९।१।५ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल फा�गणु २ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CR-२१४४, 

जालसाजी, ह�रनारायण शमा� बरही िव. न�दी 
यादव भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

इजलास न.ं १३

मा.�या.�ी िमरा खड्का र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०६८-CI-१०६६, दूिषत दता� बदर हक 
कायम, लोके��बहादुर च�दसमेत िव. ल�मी देवी नाथ 

सरकारी कम�चारी �ितवादी नभएको 
अव�थामा काम गराउन िनवेदन गन� �यि�सगँ जोडी 
काम कारबाही भएको सरकारी काया�लय ५ नं. नापी 
गो�ारासमेतलाई �ितवादी बनाएको कारणले मा� 
त�यिभ� पसी िनण�य गन� उ� कानूनी �यव�थाले 
िज�ला अदालतलाई रोकेको वा अिधकार निदएको 
अव�था छैन । अतः ��ततु म�ुा मलुकु� ऐन, अ.बं. २९ 
नं.अनसुार िज�ला अदालतको �े�ािधकार िभ� पन� 
ह�दँा िज�ला अदालतको �े�ािधकार िभ� नपन� भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर कानूनस�मत नदेिखने । 

वादीको नाममा दता�  रहेको ज�गा 
�ितवादीह�ले दूिषत�पमा िक�ाकाट गरी दता� 
गराएको भ�ने एउटै िववादको िवषयलाई िलएर 
�ितवादीह� उपर िफराद दायर गरकेो देिखएको 
ह�दँा िफरादप� अ.बं. ७२ नं. �ितकुल रहेको भ�ने 
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�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पिन मनािसब नदेिखने ।
तसथ�, उि�लिखत कानूनी �यव�था 

एवम् आधार र कारणबाट स�ु क�चनपरु िज�ला 
अदालतबाट वादीको िफराद खारजे गन� गरी िमित 
२०६७।४।३० मा भएको फैसला बदर गरी पनुः 
इ�साफका लािग िमिसलसमेत स�ु अदालतमा 
पठाउने गरी पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट िमित 
२०६८।८।१२ मा भएको फैसला िमलेको ह�दँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  किपलमणी गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल पसु १८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी िव��भर 
�साद ��े, ०६५-CR-०४४९, जालसाजी, अंगुरबाबा 
प�तसमेत िव. का�छी भ�ने सानु त�डुकारसमेत 

िववािदत िक.नं. १५९ को िफ�डबकुको 
मोही महलमा पूण�माया त�डुकार का.ई. पतुलीसडक 
ब�नेको नाम उ�लेख भएको र पूण�माया त�डुकारले 
�ा� गरकेो सोही ज�गाको जोताहा अ�थायी 
िन�सामासमेत िफ�डबकुमा लेिखएको ज�गावाला 
अटुक�साद कुमाईकै नाम लेिखएको दिेखयो । तर वादी 
आिद�यनाथ प�तले थापाडोल खेतको बाली बझुेको 
भनेको २०२१ साल माघ र २०२२ साल मङ्िसरको 
�माण िमिसल संल�न भरपाई रिसद हेदा�  मोही 
पूण�लाल त�डुकार पाटन कु�भे�र ब�नेले बाली बझुेको 
देिख�छ । जसबाट िफ�डबकुमा उ�लेख भएको मोही 
पूण�माया त�डुकार र वादीले बाली बझेुको भनेको 
मोही पूण�लाल त�डुकार फरक फरक �यि� भएको 
देिख�छ । सो ह�दँा वादीले कूत बझेुको २०२१ र २०२२ 

सालको भरपाई पूण�मायाले गरकेो नभई अक�  �यि� 
पूण�लालले गरकेो देिख�छ । �यसैगरी उ� ज�गाको 
िफ�डबकुको कैिफयत महलमा “यो ज�गा पूण�लालले 
िखचोला गर े तापिन ०२२।४।२२ प�चायतमा 
िनजह�ले गरकेो िमलाप�बमोिजम पूण�मायाले जोतेको 
कुरा �मािणत ग�र�छ” भनी िमित ०२३।२।२० 
उ�लेख गरी िफ�डबकु तयार भएको अव�था 
देिख�छ । जसबाट िक.नं.१५९ को ज�गा पूण�लालले 
जोतेको ज�गा नभई पूण�मायाले जोतेको भ�ने त�य उ� 
िफ�डबकुमा जिनएको �यहोराबाट �थािपत भएको 
पाइयो । अतः ��ततु म�ुामा बाली बझेुको भनेको 
उ� भरपाईलाई वादीको हकमा �माणयो�य मा�न 
नसिकने ।

वादीह�ले २०२३ सालमा सभ� नापी 
ह�दँा लेखाएको िफ�डबकुको �यहोरासमेतका 
आधारमा �ितवादी च��बहादरु त�डुकारले िमित 
२०३६।१२।२० मा आ�नो नाउमँा दता� गराएपिछ 
पिन िमित २०३८।२।२१ मा वादीह�ले न�कल सारी 
थाहा पाउदँापाउदँै पिन मलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको 
१७ नं. तथा ज�गा िम�नेको १८ नं. को हद�याद ६ 
मिहना िभ� दता� बदरतफ�  नगई हद�याद नघाई िमित 
२०३८।१२।१५ मा जालसाजीमा मा� िफराद गरकेो 
काय� कानूनसङ्गत नदेिखने । 

तसथ� वादीदाबीको िववािदत िक.नं. १५९ 
को ज�गा हा.नं. ९१ कै ज�गा रहेछ भ�न िम�ने 
ठोस आधार नदेिखएको र िफ�डबकुबाट देिखएको 
अटुक�सादको समेत म�जरुी िलखतसमेतलाई आधार 
मानी मालपोत काया�लयबाट भएको दता�मा वादी 
दाबीबमोिजम जालसाजी काय� भएको भ�ने नदेिखएको 
समेतको आधारमा उ� दता� िलखतसमेतलाई 
जालसाजी ठहर ्याई पाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर ्याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
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२०६०।७।१८ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६२।६।१० को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।

 § ०६५-CI-०४४८, नामसारी बदरसमेत, 
अंगुरबाबा प�तसमेत िव. सानु त�डुकारसमेत

§ ०६५-CI-०४४९, िलखत बदरसमेत, 
अंगुरबाबा प�तसमेत िव. सानु त�डुकारसमेत

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-WO-०५३७, 
उ��ेषण, िललाबहादुर काक� िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, दोलखासमेत

मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत 
काया�लयलाई िज�लािभ�को ज�गा तोिकएबमोिजम 
दता� गन� अिधकार िदएको देिखदँा ज�गा दता� गन� िम�ने 
निम�ने स�ब�धमा ब�ुनपुन� आव�यक �माण बझुी िनण�य 
गन� अिधकार �चिलत कानूनले स�बि�धत मालपोत 
काया�लयको हो । तसथ� �चिलत कानूनले अिधकार�ा� 
िनकाय मालपोत काया�लयले िनवेदन दाबीका ज�गाका 
स�ब�धमा �माण बझुी सोको मू�याङ्कन गरी िनण�यमा 
प�ुन ुपन� ह��छ । िवप�ी मालपोत काया�लयको िलिखत 
जवाफबाट यी िनवेदकको िनवेदनका स�ब�धमा 
कुनै िनण�य भए गरकेो भ�ने दिेखन आएन । ��यथ� 
मालपोत काया�लयमा िवचाराधीन रहेको िवषय 

भएको ह�दँा मालपोत काया�लयको अिधकार�े�मा 
ह�त�ेप गन� िम�ने नह�दँा ��ततु �रट �े�ािधकारबाट 
ज�गा दता� गन� नगन� स�ब�धमा आदेश गन� िम�ने 
नदिेखने ।

तसथ� िनवेदकले ज�गा दता�  ग�रपाउ ँ भनी 
िदएको िनवेदनको स�ब�धमा आव�यक �माण 
ब�ुनपुन� भए बझुी िनवेदन दाबीको ज�गा दता� गन� िम�ने 
हो होइन कानूनबमोिजम िनण�य गरी सोको जानकारी 
िनवेदकलाई समेत िदन ु भनी ��यथ� मालपोत 
काया�लयको नाउमँा परमादेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-CR-०५६४, कत��य 
�यान, बस�त �े� िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले मतृकउपर ल�ी तथा काठसमेतले 
टाउको ज�तो सवंेदनशील अङ्गलगायतमा �हार गरी 
बाधेँर रातभर कोठामा ए�लै थुनेर राखेको उि�लिखत 
काय�ले मनसाय त�वलाई समेत अ��य��पमा �कट 
गरकेो मा�नपुन� ह��छ । तसथ� यस �कृितको वारदात 
�यानस�ब�धीको महलको ५ नं. ले प�रभािषत गरकेो 
भिवत�य ह�या अ�तरगतको वारदात मा�न निम�ने 
देिखएकोले �यानस�ब�धीको ६(२) नं.बमोिजम 
सजाय ह�नपुन� भनी िलएको �ितवादी बस�त �े�को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

बासँको लाठी, न�रवलको डोरी र काठ 
बरामद भएको छ । बासँको लाठी भािँचएको छ । िनज 
�ितवादी बस�त �े�ले िपतालाई कुटिपट गदा� सो 
लाठी भािँचएको भनी अनसु�धानको �मको बयानमा 
खलुाएको अव�था छ । अका� �ितवादी शैले��कुमार 
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�े�ले अनसु�धानको �ममा बयान गदा� �ितवादी 
बस�त �े�ले बासँको लाठी र काठले कुटिपट गरकेो 
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । यस�कार उि�लिखत 
आधार �माणह�बाट �ितवादी बस�त �े�ले मतृक 
होमबहादरुलाई गरकेो बाधँछादँ र कुटिपटबाट 
मतृक होमबहादरुको म�ृय ु भएको पिु� भएकोले िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) 
नं.बमोिजमको कसरु ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
बटुबलको फैसला िमलेको दिेखन आउने ।

�ितवादी शैले��कुमार �े� वारदातको 
समयमा वारदात�थलमा मौजदु रहेको देिखएको, मतृक 
ससरुालाई मानु�पन�स�मको कुनै �रसइिव नदेिखए तापिन 
�ितवादी बस�त �े�ले मतृकलाई कुट्दा नकुटस�म 
भने केही गरीन भनी उ�लेख गरी अनसु�धानको 
�ममा बयान गरकेो देिखएको यस अव�थामा िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १७ नं. 
को देहाए दफा ३ बमोिजमको कसरु कायम गरी सजाय 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब 
देिखन आउने । 

अपराधीलाई सजाय गनु�को उ�े�य 
अपराधीबाट समाजको सरु�ा गनु� , भिव�यमा 
�यस�कारका अपराध गन� उ�मखु �यि�लाई 
हतो�सािहत गराउन,ु आफूले गरकेो अपराधको �ायि�त 
गराई िनजलाई सधुार गरी भोिल कानूनपरायण नाग�रक 
बनाई समाजमा पनु�था�िपत गनु�  र पीिडत प�लाई 
सा��वना िदलाउन ु हो । �यसैले अपराधको �कृित, 
वारदात ह�दँाको अव�था र प�रि�थित पीिडत प�ले 
वारदातमा खेलेको भूिमका, पीडक अथा�त् कसरुदारले 
अपराध घटेपिछ खेलेको भूिमका र घटना�ित आफूले 
गरकेो �ायि�तसमेतलाई �ि�गत गरी अपराध र 
सजायमा स�तलुन ह�ने गरी सजाय िदइन ुर ह�नपुन� । 
 �ितवादी बस�त �े�ले आ�नै सहोदर िपता 

होमबहादरु �े�को �यान िलने आपरािधक मनसाय नै 
राखी पूव� तयारीका साथ योजनाब� ढङ्गले वारदात 
घटाएको देिखदैँन । वारदातमा कुनै जोिखमी धा�रलो 
हितयार �योग भएको पिन देिखदैँन। वारदात ह�दाको 
अव�था �ितवादी वष� १९ का अिववािहत र क�ा १२ 
मा पढ्ने िव�ाथ� रहेको भ�ने देिख�छ । बाब ुछोराबीच 
अंश वा स�पि�स�ब�धी कुनै िववाद रहेको भ�ने केही 
देिखदँनै । वारदातपूव� मतृक िपताले घरप�रवारलाई 
मादक पदाथ� सेवन गरी अनेक� गाली गलौज गरी 
ला�छना लगाएकोले �रसको झोकमा कुटिपट गरकेो 
देिख�छ । यस अथ�मा �वयम पीिडत प� अथा�त्  मतृक 
होमबहादरुको ज�रयाबाट नै िववाद उ�प�न भई ��ततु 
वारदात घिटत ह�न पगेुको दिेख�छ । यी �ितवादी यस 
पूव� कुनै आपरािधक ि�याकलापमा संल�न रहेको कुनै 
अिभलेख रहेको नदेिखएको, िनजको उमेर र वारदात 
ह�दाको प�रि�थित अव�थालाई म�यनजर गरी हेदा� 
भिवत�य हो क� भ�ने आशङ्का देिखने ह�दँा िनजलाई 
ऐनबमोिजमको सजाय गदा� चक� पन� दिेखन आउने ।

तसथ� �ितवादी शैले��कुमार �े�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं.बमोिजम २ 
वष� कैद सजाय ह�ने र �ितवादी बस�त �े�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं.बमोिजम 
सजाय ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
भएको िमित २०७०।२।१२ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने र ��ततु वारदात ह�दँाको अव�था र 
प�रि�थितलाई हेदा� �ितवादीम�येका बस�त �े�लाई 
हदैस�मको सजाय गदा� चक� पन� भई �यायोिचतसमेत 
नह�ने ह�दँा पनुरावेदक �ितवादी बस�त �े�लाई मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१८८ नं.बमोिजम कैद वष� १० (दश) ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल चैत ६ गते रोज १ शभुम् ।
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इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
डा. आन�दमोहन भ�राई, ०७२-WO-०५५०, 
उ��ेषण, िशला मैनाली, िव. ि�भुवन िव�िव�ालय, 
िकित�पुरसमेत 

निस�ङ �या�पस पोखराको �र� रहेको पदमा 
िव�ापन गरी सो पदमा �ितयोगीता�मक परी�ा�ारा 
छनौट भई आएका उ�मेदवारह�लाई सोही िव�ािपत 
पदमा िनयिु� िदइन ुपद�छ । ि�.िव.को कुनै िनण�यबाट 
छनौट भएका �यि�लाई अ�य� िनयिु� िदइ�छ भने 
�य�तो काय�बाट िव�ािपत पदमा पदपूित� भयो भनी 
मा�न सिकने ह�दैँन अक� श�दमा कमला ढकालको 
महाराजग�ज �या�पसमा िदईएको िनयिु�बाट निस�ङ 
�या�पस पोखरामा �र� पदमा पदपूित� भयो भनी मा�न 
िम�ने देिखदैँन । तसथ� निस�ङ �या�पस पोखरामा �र� 
पदमा छनौट भएक� कमला ढकाल उ� पदमा िनयिु� 
िलन नगई बसेको भ�ने देिखन आउने ।

िसफा�रस भएक� म�ुय उमेदवारले िनयिु� 
िलन नगएपिछ वैकि�पक उमेदवारलाई िनयिु� गन� 
स�ब�धमा भएको कानूनी �यव�था हेदा� ि�.िव. सेवा 
आयोग उप�ा�यापक पदको िनयिु�का आधार एवम् 
िसफा�रसस�ब�धी �ि�या, २०६६ को िनयम १३(ङ)
(२)(क) मा भएको �यव�थाबमोिजम िसफा�रस 
गरीएको उ�मेदवारले िनयिु�को सूचना पाएको वा 
सूचना �कािशत भएका िमितले १५ िदनिभ� िनयिु� 
निलएमा वैकि�पक उमेदवारलाई िनयिु�का लािग 
िसफा�रस गनु�पन� भ�ने कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने । 

सफल उ�मेदवारले दरब�दीका लािग 
िव�ािपत पदमा िनयिु� िलन नगई अ�य�ै िनयिु� 

िलइसकेपिछ कानूनतः िव�ािपत पदको िनयि�लाई 
�यागेको मा�न ु पद�छ । य�तो ि�थितमा वैकि�पक 
सूचीमा परकेो �यि�को सो पदमा िनयिु�को हक 
सिृजत ह�न प�ुदछ । सफल ह�ने उमेदवारलाई िनयिु� 
िदने िनण�य नै नगरकेो र िनयिु� नै निलएको भ�ने 
आधारमा वैकि�पक उमेदवारले दाबी िलन पाउदँनै भ�ने 
िवप�ीको िजिकर कानूनस�मत देिखदैँन । उ� उप-
�ा�यापक �र� पदमा वैकि�पक उमेदवारलाई िनयिु� 
निदई पनुः सोही पदसमेत समावेश गरी िव�ापन नं. 
१५।२०७२।०७३ बाट िमित २०७२।१०।१ मा अक� 
िव�ापन गरकेो समेत देिखदँा सो िव�ािपत पदको 
िव�ापनसमेत �िुटपूण� दिेखन आउने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
ि�.िव.�ारा िव�ािपत िव.नं. ४\०६९\७० को 
िचिक�साशा� अ�ययन स�ंथानअ�तग�त निस�ङ 
�या�पस पोखरामा निस�ङ िवषयको उप �ा�यापक 
पदमा यी िनवेिदका वैकि�पक उ�मेदवारको �पमा 
िसफा�रस भएको भ�ने कुरामा िववाद नरहेको र 
िव�ािपत पदमा िसफा�रस भएक� कमला ढकालले 
िनयिु� नबझेुपिछ िनयिु� पाउ ँभनी यी िनवेिदकाको 
िनवेदन प�ररहेको अव�था दिेखदँा सो पदलाई �र� 
मानी पनुः िव.नं. १५।०७२।०७३ मा िव�ापन 
गरीएको काय� �िुटपणु� देिखदँा उ��ेषणको आदशेले 
बदर गरी िदएको छ । अब िनवेिदकालाई पोखरा निस�ङ 
�या�पसको पूव� िव�ािपत उप-�ा�यापक पदमा 
िनयिु� िदन ु भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
इित संवत् २०७३ साल चैत १ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-MS-००१५, अदालतको 

अवहेलना, िशला मैनाली िव. इ�रच�� द� भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।
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२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-RC-००३४, कत��य 
�यान र जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार, िव. 
स�तोष भ�ने टंक आचाय�

िमिसल संल�न िकटानी जाहेरी, �ितवादी 
�वयम् को अनसु�धान अिधकारी र अदालतसम� 
भएको सािवती बयान, शव परी�ण �ितवेदन, घटना 
िववरण एवम् व�तिु�थित मचु�ुकाका �यि�ह�को 
बकप�समेतका कागज �माणबाट यी �ितवादी टंक 
आचाय�लाई मतृकले ह�यारा भनी लगाएको आरोप र 
िनजसगँ भएको वादिववादका कारण �रसइवी सा�ँने 
मनसायले घरमा सिुतरहेक� अव�थामाम�ये राित गई 
िनज सकु�तलाको घाटँी िथची हात म�ुकाले िनधारमा 
�हार गरी कत��य गरी िनजकोसगँ साथमा रहेको 
मोबाइल, कानमा लगाएको सनुको झ�ुका एवम् घाटँीमा 
लगाएको चादँीको िस��समेत जबरज�तीका तबरले 
चोरी गरी लगेको कुरा शङ्कारिहत तवरबाट �मािणत 
ह�न आउने । 

�ितवादी टंक आचाय�ले गरकेो उ� काय� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. 
िवपरीतको कसरु देिखदँा िनजलाई सोही महलको 
१३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने र चोरीतफ� समेत अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ह�ने भनी स�ु संखवुासभा िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको िमित २०७३।३।२९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ�� बहादरु कठायत
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल पसु २७ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १८

मा.�या.�ी अिनल कुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७१-CR-०१८१ र ०७१-
CR-०२६७, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, 
अमृतादेवी बुढा िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार 
िव. अमृतादवेी बुढा 

वारदात रातको समयमा भएको कसरु 
अपराध देिखदँा सोको लािग पीिडत नै म�ुय सा�ीको 
�पमा रहेको अव�था देिख�छ । पीिडताले घटनालाई 
�मव��पले िसलिसलाब� त�रकाबाट िच�ण 
गरी ���पले वारदातलाई समिथ�त ह�ने गरी बकप� 
ग�रिदएको दिेख�छ । उ� अपराधको स�ब�धमा 
��य��पले पीिडतले नै अवगत गरकेो देखेको भोगेको 
कुरालाई ���पमा गरीिदएको बकप�समेतबाट कसरु 
�थािपत ह�न आएको कुरा ��ट�पले �मािणत ह�न 
आएको देिखदँा पीिडताले िबनाकारण िबनाआधार 
�ितवादीलाई झ�ुा पोल गरी जाहेरी िदनपुन� तथा 
अदालतमा आई बकप� ग�रिदनपुन�स�मको अ�य 
कारण केही देिखदँैन । �यसरी ह�दँै नभएको आरोप 
लगाउनपुन� अव�था कारणसमेत �ितवादीले भ�न 
खलुाउन सकेको अव�था देिखदैँन । घटना ह�दँाको 
अव�था प�रि�थितसमेतका प�रि�थितज�य 
�माणह�बाट तथा त�यगत आधारह�बाट समेत 
�ितवादीको कसरु �थािपत ह�न आएको देिखने । 
      पीिडतले स�ुमा जाहेरी िददँा वष� १४ भनी 
लेखाएको र अनसु�धान अिधकारीसम� कागज गदा� 
पिन वष� १४ नै भनी लेखाएको पाइ�छ । तर िनज 
पीिडतको िज�ला �शासन काया�लय, कैलालीबाट 
िलएको नाग�रकताको �माण प�को �ितिलिपमा ज�म 
िमित २०४८/११/२२ उ�लेख भएको देिखएको 
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छ । ��ततु वारदातको घटना िमित २०६८/३/५ 
मा भएको देिखएको छ । िमित २०४८।११।१२ बाट 
वारदात ह�दँाको िमितसमेतलाई िवचार गदा� पीिडताको 
उमेर १९ वष� पिुगसकेको दिेख�छ । उमेरको एिकन 
गन�का लािग नाग�रकताको �माण प�मा �प��पले 
उमेर खलेुको देिखदँा िलिखत आधारबाट उमेर ��ट 
भएको अव�थामा अ�यथा भ�न सिकने त�यगत 
आधारबेगर नाग�रकताको �माण प�लाई नै उमेर 
खलेुको आधार मा�नपुन� दिेखन आउने । 
 पीिडतको जाहेरी दरखा�त एवम् मौकाको 
कागज उ� कागजलाई पिु� ह�नेगरी अदालतमा 
गरकेो बकप�, मौकामा कागज गन� पीिडतका आमा 
कृ�णा म�ल, बाब ु िच�बहादरु म�ल र ड�वर बहादरु 
िव�समेतको कागज, �ितवादी अमतृा देवी बढुाको 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान र पीिडतक� 
आमाको बकप�समेतका कागज �माणह�का 
आधारमा �ितवादी अमतृा बढुाले पीिडत पाव�ती 
म�ललाई ललाई फकाई घरबाट वन सिमितको 
भवन केटाह� कृ�ण साउदसमेत भएको �थानमा 
लिग कोठामा प�न लगाई उ� कोठामा वािहरबाट 
ढोकामा ताला लगाई कृ�ण साउदसमेतका चारजना 
केटाह��ारा जबरज�ती करणी गन� लगाई पीिडतलाई 
वे�यागमनमा लगाएको देिखदँा यी �ितवादीले मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ४(ख) अनसुारको कसरुमा ऐ को दफा १५(१)
(ख) अनसुार १० वष� कैद सजाय र �.५०,०००।– 
ज�रवाना गरी ऐको दफा १७ बमोिजम �.२५,०००।– 
पीिडतले �ितपूित�  पाउने र ऐ को दफा २२ बमोिजम 
िनजको उ� कसरु नैितक पतन ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला प�रवत�न गनु�पन� अव�था नदिेखने ।

तसथ� स�ु कैलाली िज�ला अदालतको 

फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, दीपायलको 
िमित २०७१।१।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भोजराज र�ेमी 
क��यटुर: याम�साद र�ेमी 
इित संवत् २०७३ साल चैत ९ गते रोज ४ शभुम् ।

एकल इजलास

मा.�या �ी गोपाल पराजुली, ०७३-WO-०८८९, 
उ��ेषण / परमादेश,  महबुब शेष िव. मोह�मद अहमद 
शेषसमेत

अंश म�ुाको स�ु कारबाही र िकनारा गन� 
अिधकार कानूनले िज�ला अदालतलाई स�ुपेको छ । 
म�ुा िनण�यमा प�ुनअुिघ वादीले िलएको दाबीलाई ख�डन 
गद� �ितउ�रमा िलएको िजिकरसमेतका त�य स�ब� 
कानूनको रोहमा उपय�ु छन् छैनन् परी�ण गरी िववाद 
िन�पण गन� स�पूण� अिधकार स�ु िज�ला अदालतको 
हो । म�ुामा िवचाराधीन ��को रोहमा त�य सङ्कलन 
गन� िज�ला अदालत �वत�� ह��छ । मािथ�लो 
अदालतले �माण ब�ुने स�दभ�मा ह�त�ेप गन� हो 
भने �माण बझुी िनण�य गन� पाउने स�ु अदालतको 
�े�ािधकारमा अित�मण ह�न जाने । िज�ला 
अदालतले िनण�य गदा� त�य र कानूनको �योग र 
पालनामा �िुट गरमेा पनुरावेदनको रोहमा िज�ला 
अदालतको इ�साफ जाचँी सदर बदर उ�टी गन� 
अिधकार मािथ�लो अदालतलाई ह��छ । पर�त ु
साधारण अिधकार�े�अ�तग�त म�ुाको िवषयव�तकुो 
रोहमा त�लो अदालतबाट भएको आदशे स�ब�धमा 
असाधारण अिधकार �े�बाट मािथ�लो अदालतले 
बो�दा �माण बझुी �वत�� र िन�प� �पमा िनण�य गन� 
पाउने त�लो अदालतको अिधकार कुि�ठत ह�न जाने ।  
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DNA परी�ण गनु�  भनी िज�ला अदालतबाट 
भएको आदेशअनसुार स�बि�धत सं�थाले जाचँ गरी 
िदएको परी�ण �ितवेदन म�ुाको िनण�य गदा� िज�ला 
अदालतले स�ब� �माणको �पमा िलनपुन� िथयो 
िथएन भ�ने िवषय पनुरावेदनकै रोहमा हे�रन ुपन� । 

तसथ�, िज�ला अदालतमा दता� भएको 
िवचाराधीन म�ुाका िवषयमा देिखएको िववादको 
समाधान गन� �माण ब�ुने काय�मा िज�ला अदालत 
�वत�� ह�ने, िज�ला अदालतबाट ब�ुन ु पन� �माण 
बझुेको छ, छैन, बझेुका �माण िववादको िवषय व�तसुगँ 
स�ब� छन्, छैनन् भ�ने स�ब�धमा पनुरावेदनको 

रोहमा �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ बमोिजम जाचँ 
गन� सिकने नै देिखएकोमा �रट िनवेदन मागबमोिजम 
स�ु �े�ािधकार रहेको िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
म�ुालाई असर पन� गरी �माण नब�ुन ुभनी असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त �रट �े�बाट आदेश गन� 
�यायस�मत नह�ने ह�दँा ��ततु िनवेदनमा िवप�ी 
िझकाई रहन ुपरने । िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  किपलमणी गौतम
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल फागनु १८ गते रोज ४ शभुम् ।


