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�काशक�काशक  

ससव�व��च अदालत�च अदालत  
रामशाहपथरामशाहपथ ,,  काठमाड�काठमाड�  

फोनफोन  नन. . ४२५०७४२४२५०७४२,,  ४२६२३९७४२६२३९७,,  ४२६२३९८४२६२३९८,,  ४२६२८०१४२६२८०१,,  ४२५८१२२४२५८१२२  EExxtt..२५१२२५१२  ((स�पादनस�पादन)),,  २५११२५११  ((छापाखानाछापाखाना)),,  २१३१२१३१  ((�ब�ब����))  

�या�सः �या�सः ४२६२८७८४२६२८७८,,  पो.व.नपो.व.न. २. २०४३८०४३८  

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp,,  WWeebb::  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

  

२०७२०७२२,,  काि�ककाि�क  ११––१५१५ 



�काशन�काशन,,  स�ार तथा स�पादनस�ार तथा स�पादन  स�म�तस�म�त  
  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  बैबै�नाथ उपा�याय�नाथ उपा�याय,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  

माननीय �यायाधीश �ी द�पकराज जोशीमाननीय �यायाधीश �ी द�पकराज जोशी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  सद�यसद�य  

नायव महा�याया�धव�ा �ी नायव महा�याया�धव�ा �ी ठोठोक�साद �सवाकोट�क�साद �सवाकोट�,,  ��त�न�ध��त�न�ध,,  महा�याया�धव�ाको काया�लयमहा�याया�धव�ाको काया�लय  --  सद�यसद�य  

अ�धव�ा �ी ल�मीदेवी दाहाल अ�धव�ा �ी ल�मीदेवी दाहाल ((रावलरावल))  ��त�न�ध��त�न�ध,,  नेपाल बार एनेपाल बार एसोसो�सए�सएससनन      --  सद�यसद�य  

व�र� व�र� अ�धव�ा अ�धव�ा �ी �ी नरह�र आचाय�नरह�र आचाय�,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसव��च अदालत बार एसोसो�सए�सएससनन    --  सद�यसद�य  

सहसहरिज��ाररिज��ार  �ी �ी नहकुल सवेुद�नहकुल सवेुद�, सव��च अदालत, सव��च अदालत              ––  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
  

  

�काशन�काशन,,  स�ार तथा स�ार तथा स�पादनस�पादन  शाखामाशाखामा  काय�रत्काय�रत ् 

कम�चार�ह�कम�चार�ह�  

शाखाशाखा  अ�धकृतअ�धकृत  �ी�ी  राजनराजन  बा�तोलाबा�तोला  

शाखा अ�धकृत �ी �मनबहादरु कँुवरशाखा अ�धकृत �ी �मनबहादरु कँुवर  

नाना..सुस.ु.�ी�ी  सर�वतीसर�वती  ख�काख�का  

ना.स.ु�ी अमतृ �व� वना.स.ु�ी अमतृ �व� वककमा�मा�  

ना.स.ु�ी ल�मण �व.क.ना.स.ु�ी ल�मण �व.क.  

�स�स..कंकं..�ी�ी  �वु�वु  सासापकोटापकोटा  

क��यटुरक��यटुर  अपरेटरअपरेटर  �ी�ी  अजु�नअजु�न  सवेुद�सवेुद�  

काया�लयकाया�लय  सहयोगीसहयोगी  �ी�ी  कृ�णबहादरुकृ�णबहादरु  �े��े�  

काया�लय सहयोगी �ी �मेलाल महज�नकाया�लय सहयोगी �ी �मेलाल महज�न    
  

भाषा�व�भाषा�व�  ::  उप.�ा.उप.�ा.  �ी �ी रामच�� फुयालरामच�� फुयाल  
  

�ब�ब����  शाखामाशाखामा  काय�रत्काय�रत ् कम�चार�कम�चार�  

�ड�ड..�ी�ी  नरबहादरुनरबहादरु  ख�ीख�ी  

म�ुणम�ुण  शाखामाशाखामा  काय�रतकाय�रत  कम�चार�ह�कम�चार�ह�    

सुसपुरभाइजरपरभाइजर  �ी�ी  का�छाका�छा  �े��े�  

�स�नयर�स�नयर  बकुबाइ�डरबकुबाइ�डर  �ी�ी  मधसूुदनमानमधसूुदनमान  �े��े�  

�स�नयर बकुबाइ�डर �ी तेजराम महज�न�स�नयर बकुबाइ�डर �ी तेजराम महज�न  

�स�नयर�स�नयर  हे�परहे�पर  �ी�ी  तलुसीनारायणतलुसीनारायण  महज�नमहज�न  

�स�नयर�स�नयर  �से�यान�से�यान  �ी�ी  नरे��म�ुननरे��म�ुन  ब�ाचाय�ब�ाचाय�  

�स�नयर�स�नयर  �से�यान�से�यान  �ी�ी  योग�सादयोग�साद  पोखरेलपोखरेल  

�स�नयर�स�नयर  मेका�न�समेका�न�स  �ी�ी  �नम�ल�नम�ल  बयलकोट�बयलकोट�  

सहायकसहायक  �डजाइनर�डजाइनर  �ी�ी  रसनारसना  ब�ाचाय�ब�ाचाय�  

बकुबाइ�डरबकुबाइ�डर  �ी�ी  यमनारायणयमनारायण  भडेलभडेल  

बकुबाइ�डरबकुबाइ�डर  �ी�ी  मीरामीरा  वा�लेवा�ले  

क�पोिजटरक�पोिजटर  �ी�ी  ��मलाकुमार���मलाकुमार�  ला�मछानेला�मछाने  

�से�यान�से�यान  �ी�ी  केशवबहादरुकेशवबहादरु  �सटौला�सटौला  

बकुबाइ�डरबकुबाइ�डर  �ी�ी  अ�यतु�सादअ�यतु�साद  सवेुद�सवेुद�  

काया�लयकाया�लय  सहयोगीसहयोगी  �ी�ी  मो�तमो�त  चौधर�चौधर�  
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 नेपाल कानून प��कामा  
२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस�म  

�कािशत  

�नण�यह�को सारस��ह  
�वषयगत आधारमा  

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

 
मू�य �.५,५००।– 

 
पाइने ठाउँ 

 नपेाल कानून प��का �ब�� क�, सव��च अदालत 
 �यायाधीश समाज नपेाल, बबरमहल 
 सव��च अदालत बार एसो�सएसन, नबेाए भवन 

यस प��काको इजलाससमेतमा उ�रण गनु�पदा� �न�नानसुार गनु�पन�छः 

 सअ बलेु�टन २०७...  ... ....   १ वा २, प�ृ .... 

(साल)  (म�हना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बलेु�टन २०७२, काि�क – १, प�ृ १ 



 
काका..िजिज..दद..नंनं. . ३९३९।।०४९०४९।।०५००५०  

 

   

सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम ्अ�य �या�यक 

�नकायह�का कामकारवाह�सँग सेवा�ाह�ह�को कुनै गनुासो, उजरु� र 
सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको �नजी सिचवालयमा 

रहेको 

Toll Free Number 

१६६०– ०१– ३३३– ५५ 
 

वा  

इमेल ठेगाना 

cjscomplain@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� स�कने छ । 

 
  
  

  
  
  
  
  

मू�यमू�य  ��..१५१५।।––  
  

म�ुकःम�ुकः  सव��च अदालतसव��च अदालत,,  छापाखानाछापाखाना 



 

i 

िवषयसूची 

 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

सयुं� इजलास १-४ 

1.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. भरत�साद 

नेपाल 

2.  िनषेधा�ा 

माधव�साद भ�डारी िव. िज�ला 

�शासन काया�लय, 

काठमाड�समेत 

3.  िनषेधा�ा 
मीराकुमारी �धानसमेत िव. सीता 

जोशीसमेत 

4.  िनषेधा�ा 
�दीप महतोसमेत िव. बासुदेव 

म�डल 

5.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

�मोदकुमार ग�ुङ िव. 

साव�जिनक ख�रद अनगुमनको 

काया�लय, ताहाचलसमेत 

6.  परमादशे 

अिधव�ा उ�व�साद चौलागाई ं 

िव. स�माननीय रा��पित �ी 

रामवरण यादव,   रा��पित भवन, 

िसतल िनवाससमेत 

7.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

गणेशबहादरु गौतम िव. सोमनाथ 

शमा� ढकाल 

इजलास न.ं १ ४-८ 

8.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

गह�े� िगरी िव. �े�ीय िश�ा 

िनद�शनालय, सखु�तसमेत 

9.  उ��ेषण ल�मण भ� िव. नेपाल सरकार 

10.  परमादशे 
िनलामैया अिधकारी िव. पशपुित 

�े� िवकास कोषसमेत 

11.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

कासे���साद यादवसमेत िव. 

नेपाल िव�त्ु �ािधकरण �धान 

काया�लय, दरबारमाग�, 

काठमाड�समेत 

12.  
ज�गा दाखेल 

खारजे दता� 

मालादवेी िव. राम िकसनु राउत 

अिहर 

13.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

दवेे�� बढुाथोक� िव. िज�ला 

िवकास सिमित, च��गढी, झापा 

समेत 

14.  
स�ब�ध 

िव�छेद 

सोमनाथ बराल िव. िललादेवी 

बराल 

इजलास न.ं २ ९-१२ 

15.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. डम� साह 

सडुी 

16.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

सधुाकुमारी कण� िव. िज�ला 

िश�ा काया�लय, बारा 

कलैयासमेत  

17.  

दूिषत 

िलखत 

बदर 

िशवकुमार संघई िव. �ह��छेलाल 

महज�न 

इजलास न.ं ३ १२-२० 

18.  
मोही 

नामसारी 

अिलह�सैन िमया ँ िव. मह�मद 

हिमद िमया ँ

19.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. �ेम�काश 

शाही 



 

ii 

20.  जालसाजी 
ह�रराम कोहार िव. िबलाइती 

कोहाइन 

21.  
कत��य 

�यान 

कमला योगी गोसाई िव. नेपाल 

सरकार 

22.  
जबज��ती 

चोरी 

नपेाल सरकार िव. �िवण िदप 

के.सी. 

23.  
कत��य 

�यान 

बिु�बहादरु थापा िव. नेपाल 

सरकार 

24.  
अदालतको 

अवहलेना 

कमल�साद इटनी िव. 

�धानम��ी डा.बाबरुाम 

भ�राईसमेत 

25.  

अपहरण 

तथा शरीर 

ब�धक 

�भात भ�ने िदनेश के.सी. िव. 

नेपाल सरकार 

26.  

मू�य 

अिभविृ� 

कर 

खुमराज पंजाली िव. रामच�� 

संघई 

27.  

आगो लगाई 

�यान मान� 

उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. िव�णबुहादरु 

के.सी. 

28.  

अशंब�डा 

गरी ज�गा 

छुट्याई 

पाऊँ 

मिणक नानी िच�कार िव. 

पूण��साद िच�कार 

29.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

गणेश राई िव. अि�तयार 

द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 

टङ्गाल, काठमाड�समेत 

30.  

अपहरण 

तथा शरीर 

ब�धक 

सरोजच�� यादव िव. नेपाल 

सरकार 

31.  अशं दता�  
सूय�नाथ यादव िव. रासलाल 

यादवसमेत 

इजलास न.ं ४ २०-२६ 

32.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

भरत शमा� भ�ने प�ुपलाल उ�ेती 

िव. काठमाड� िज�ला अदालत, 

बबरमहलसमेत 

33.  उ��ेषण 

सपना ग�ुङ मैनालीसमेत िव. 

िज�ला सरकारी विकलको 

काया�लय, भरतपरु, िचतवनसमेत 

34.  परमादशे 

अिधव�ा जीवनकुमार 

पोखरलेसमेत िव. वातावरण 

िव�ान तथा �िविध 

म��ालयसमेत 

35.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. हक� बहादरु 

िव.क. 

36.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. बहादरु 

रोकामगर 

37.  
कत��य 

�यान 

करनिसंह महरा िव. नेपाल 

सरकार 

38.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. बिु�राम दराई 

39.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

जमुराती साफ� िव. पवनकुमार 

िम�समेत 



 

iii 

40.  

मोही 

नामसारी 

�माणप� 

िबकाउ वैठा धोवी िव. िबजय 

�काश नारायण िसंह 

इजलास न.ं ५ २६-२९ 

41.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

तुलसी दास चौधरी िव. िश�क 

सेवा आयोग, सानोिठमी, 

भ�परुसमेत 

42.  उ��ेषण 

�ाने���साद ढुङ्गाना िव. 

आ�त�रक राज� काया�लय, 

लिलतपरुसमेत 

43.  
ब�डा बदर 

अशं दता�  

तेजनारायण िसंहसमेत िव. 

जग�नाथ�साद िसंहको म.ुस. गन� 

राजेशकुमार िसंह 

44. परमादशे 

यशदुाकुमारी बराल िव. 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लयसमेत 

इजलास न.ं ६ २९-३० 

45.  अशं ठगी रानासमेत िव. कृ�ण राना 

46.  

मानव 

बेचिबखत 

तथा 

ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. अ�सार साई 

इजलास न.ं ७ ३०-३१ 

51.  
कत��य 
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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६७-CR-०७७८, ०६८-
CR-००१७, ��ाचार, नेपाल सरकार िव. भरत�साद 
नेपाल भरत�साद नेपाल िव. नेपाल सरकार
 िविभ�न �करणह�मा िववेचना 
ग�रएबमोिजम �ितवादीले जाचँ अविधमा िन�न 
�ोतबाट िन�नबमोिजमको आय आज�न गरी ज�मा 
�.१,४६,४९,७२५।७६ आय आज�न गरकेो दिेखने । 

िस.न. िववरण रकम
१ तलब भ�ा �.६,९०,५०६।६०
२ स�चय कोष सापटी �. १,५३,२००।–
३ ज�गा िब�� �. ९,५३,०००।–
४ घर भाडा �. १७,५७,२५०।–
५ छोरी स�ुमा नेपाल र सीमा 

नेपालको तलब भ�ा

�. २,८६,३६६।६६

६ हायर पच�ज कजा� �. १,००,०००।–
७ महाल�मी फाइना�स कजा� �.८४,२४,७००।–
८ डोलनाथ उ�ेतीले 

पठाएको रकम

� २२,८४,७०२।५०

ज�मा � १,४६,४९,७२५।७६

 िविभ�न �करणह�मा िववेचना 
ग�रएअनसुार �ितवादीह�ले जाचँ अविधमा ज�मा 
�. १,४६,४८,२३०।६३ मू�य बराबरको चल 
अचल स�पि� सङ्�ह गरकेो पाइ�छ । ऐ. अविधमा 
�ितवादीह�बाट ज�मा �. १,४६,४९,७२५।७६ 
वैध मौि�क आय आज�न गरकेो देिखन आएको छ । 
यसरी �ितवादीह�को चलअचल स�पि�को वैध �ोत 
पूण�तः पिु� ह�न आयो । �ितवादी भरत�साद नेपाल 

र �ितवादी अि�बकादेवी नेपालले वैध आय �ोतको 
अनपुातमा अिम�दो र अ�वाभािवक स�पि� आय 
आज�न गरकेो हो भ�ने वादी दाबी िमिसल सलं�न 
�माणह�को मू�याङ्कनबाट पिु� ह�न नआउने । 
        पनुरावेदक नेपाल सरकारले �ितवादीले 
गैरकानूनी�पमा स�पि� सङ्�ह गरकेो ह�दँा िनज र 
िनजका नामको स�पि� जफतको माग गरकेो तफ�  
िवचार गदा� गैरकानूनी �यवहार तबमा� मा�न सिक�छ 
जितबेला �यो �माणह�बाट गैरकानूनी हो भ�ने पिु� 
ह�न स�दछ । �ितवादीह�का कितपय स�पि�लाई 
िमिसल संल�न त�यबाट �वयम्  वादी प�ले वैध भनी 
घोषणासमेत गरकेो देिखने ह�दँा आरोपप�मा दाबी 
िलएको स�पि�को वैधािनक �ोत िबगोभ�दा बढी 
�.१,४९५।१३ दिेखन आई �वाभािवक भएको पिु� 
ह�न आई वैध आय�ोतको अनपुातमा �ितवादीह�ले 
अिम�दो र अ�वाभािवक स�पि� आज�न गरकेो 
नदिेखदँा पनुरावेदक �ितवादी भरत�साल नेपालले 
दाबीको कसरु गरकेो ठहर ्याई भएको िवशेष अदालत 
काठमाड�को िमित २०६७।५।२ को फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई �ितवादीह�ले सफाइ पाउने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः  भीमबहादरु िनरौला 
इित संवत् २०७१ साल भदौ १८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-CI-०६४४, िनषेधा�ा, 
माधव�साद भ�डारी िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत
 �यि�को कानून �द� नाग�रक अिधकारमा 
आघात प�ुने व�तिुन� आधार तथा �माण िबना 
सािधकार िनकायले शाि�त सरु�ा कायम ग�रपाउ ँ
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भ�ने िनवेदन स�बि�धत प�लाई ब�ुन प�ाचारस�म 
गरकेो काय�कै आधारमा नाग�रक अिधकारमा 
आघात प�ुने शङ्का तथा अनमुान गरी िनषेधा�ाको 
आदेश जारी गन� िम�दैन । अिधकार �ा� िनकायले 
कानूनस�मत�पमा आ�नो अिधकार �े�को �योग 
गन� स�ने ह�दँा कानूनस�मत अिधकार �े�को �योग 
गन� रोक लगाउने गरी िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�न 
नस�ने । 
 िनवेदकले लेनदेनको िवषयमा आफूलाई 
गैरकानूनी तवरबाट प�ाउ गरी कागजसमेत गराउने 
आशङ्का �य� गर े तापिन िवप�ीतफ� को िलिखत 
जवाफबाट लेनदनेस�ब�धी िववादको िनवेदन दता� 
नभई शाि�त सरु�ा कायम ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दता� 
भएको, िनवेदकलाई प�ाउ नग�रएको, िनवेदकलाई 
कागज गन� गराउने काय� नगर ेनगराएको भनी उ�लेख 
भइरहेको अव�थामा यिु�य�ु त�य तथा �माणिवना 
िनवेदकले गरकेो शङ्काकै भरमा िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�ने अव�था रहेन । तसथ�, िनवेदन मागबमोिजम 
िनषेधा�ाको आदेश जारी नभई िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।२।१० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद खनाल   
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं 
इित संवत् २०७१ साल माघ ११ गते रोज शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६८-CI-०८१३,  िनषेधा�ा, 
मीराकुमारी �धानसमेत िव. सीता जोशीसमेत
 आिथ�क कारोबारको िहसाब स�ब�धमा 
िववादका दवुै प�ले मेलिमलापको लािग सामदुाियक 
म�य�थ तथा मेलिमलापको छलफलमा सहभागी ह�ने 
तथा िववादका दवुै प�को सहमितमा म�य�थकता� 

तथा मेलिमलापकता�को हैिसयतले छलफल गराउने 
काय� आफँैमा गैरकानूनी ह�न स�दनै । ��ततु िववादमा 
िनवेदक प� �वयम्  आफूले गरकेो कारोवारका 
स�ब�धमा ते�ो प�को म�य�थता �वीकार गरी 
छलफलमा सहभागी भएको सोबाहेक सामदुाियक 
सेवा सिमितबाट अ�य कुनै गैरकानूनी काय� भए गरकेो 
नदिेखने ।
 �यि�को कानून �द� अिधकारमा आघात 
प�ुने व�तिुन� आधार तथा �माणिवना नाग�रक 
अिधकारमा आघात प�ुने शङ्का तथा अनमुान गरी 
िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� िम�दैन । िनवेदकह�लाई 
प�ाउ नग�रएको, इ�छािवपरीत कागज गन� गराउने 
काय� नगर े नगराएको र उि�लिखत गैरकानूनी काय� 
ह�ने आशङ्काको िव�मानतासमेत नरहेको अव�थामा 
यिु�य�ु त�य तथा �माणिवना िनवेदकले गरकेो 
शङ्काकै भरमा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने 
अव�था नरहदँा िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको 
आदशे जारी नभई िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०६८।७।२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
िनवेदकह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद खनाल   
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं 
इित संवत् २०७१ साल माघ २५ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-CI-०४९६, िनषेधा�ा, 
�दीप महतोसमेत िव. बासुदेव म�डल
 िनवेदनमा उि�लिखत िक.नं. १२ को 
ज�गाको मोहीको िवषयमा ज�गाधनी र मोहीका बीचमा 
मोही नामसारी म�ुा चली बासदुेव म�डलका नाममा 
मोही कायम भै िनजका नाममा मोही नामसारीसमेत ह�ने 
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ठहर भइरहेको अव�थामा मोही कायम भएका िवप�ीले 
नै ह�त�ेप गन� आशङ्का रहेको भ�ने िनवेदन दाबी 
कानूनसङ्गत मा�न निम�ने । 
 िनवेदकको िनिव�वाद हकको िवषयमा 
गैरकानूनी�पमा हनन् ह�न स�ने �वल आशङ्काको 
िव�मानता देिखने र त�काल �य�तो स�भािवत 
गैरकानूनी काय� ह�नबाट नरोकेमा िनवेदकलाई 
अपरुणीय �ित ह�ने अव�था भएमा मा� िनषेधा�ाको 
आदेश जारी ह�ने ह��छ । िनषेधा�ाको आदशे जारीको 
सबैभ�दा मह�वपूण� पूव�सत� दाबी ग�रएको िवषयमा 
िनवेदकको िनिव�वाद हकको िव�मानता ह�न ु हो । 
��ततु िववादमा दाबीको िक.नं. १२ को ज�गामा यी 
पनुरावेदक िनवेदकह� मोही एवम् ज�गाधनी नभएको 
त�य �वयम्  िनवेदन लेखबाट नै �थािपत भएको छ । 
िनवेदकह�ले उ� ज�गा ठे�कामा कमाएको भ�नेस�म 
दाबी गरकेो तर ठे�कामा कमाएको स�ब�धी कुनै 
�माणसमेत पेस गन� सकेको नदेिखदँा उ� ज�गामा 
िनवेदकह�को िनिव�वाद हकको िव�मानता दिेखन 
नआउने । 
 ज�गा कमाउन आ�नो हक नै नभएका 
िनवेदकले आिधका�रक िनकायको फैसलाबाट 
िववािदत ज�गाको मोही बासदुवे म�डल भएको 
त�यलाई लकुाइ ज�गा कमाउने कानूनी हक भएका 
िवप�ी मोही बासदेुव म�डलबाट नै ज�गा  जोत भोग 
गन� गैरकानूनी�पमा हनन् ह�नस�ने आशङ्का दसा�इ 
दायर गरकेो िनवेदन �थम �ि�मा नै खारेजयो�य देिखइ 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६८।११।१५ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
िनवेदकह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद खनाल
इित संवत् २०७१ साल माघ २५ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-WO-०८१२, उ��ेषण 
/ परमादेश, नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेडको 
सव�साधारण सेयरहो�डरको तफ� बाट �मोदकुमार 
गु�ङ िव. साव�जिनक ख�रद अनुगमनको काया�लय, 
ताहाचलसमेत
 सेवा व�त ुख�रद �ि�या कानूनबमोिजम गनु�  
भनी िवप�ी साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयबाट 
िदएको िनद�शन एवम्  सबै साव�जिनक िनकायका हकमा 
लागू ह�ने छाता कानून साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ 
र साव�जिनक ख�रद िनयमावली, २०६४ ले �यव�था 
गरकेो कानूनी �ावधानअनकूुल ह�ने गरी नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेड स�चालक सिमितले 
आ�नो आिथ�क िविनयमावली, २०६१ मा संशोधनका 
लािग संशोधन ��ताव पेस गनु�  भनी �यव�थापनलाई 
गरकेो िनद�शनबाट यी िनवेदक वा अ�य कसैको हकमा 
�ितकूल असर परकेो भ�न निम�ने ह�दँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दीपक ढकाल
इित संवत् २०७१ साल फागनु २७ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-WO-०५२३, परमादेश, 
अिधव�ा उ�व�साद चौलागाई ं िव. स�माननीय 
रा��पित �ी रामवरण यादव, रा��पित भवन, शीतल 
िनवाससमेत
 मि��प�रषद ्बाट रा��पितसम� पेस भएका 
अ�यादेशह� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ८८(१) बमोिजम रा��पितबाट िविभ�न 
िमितमा �माणीकरण भई जारी भइसकेको अव�था 
छ । रा��पितसम� पेस भएका अ�यादशेह� यित 
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नै समयिभ� जारी ह�नपुन� भ�ने कुनै संवैधािनक 
समयसीमा तोिकएको छैन । सिंवधानको धारा ८८(१) 
मा रा��पित स�त�ु भएमा यस सिंवधानको �ितकूल 
नह�ने गरी अ�यादेश जारी गन� स�नेछ भ�ने �यव�था 
भएबाट पेस भएको अ�यादेश संिवधानिवपरीत छ, छैन 
र िनज स�त�ु ह�ने गरी अ�यादेशको �यव�था छ, छैन 
भ�ने कुरा रा��पितले िववेक �योग गनु�पन� दिेखएको 
तथा रा��पितको काया�लयबाट सो स�ब�धमा अ�ययन 
भइरहेको भ�ने जवाफ आएको छ भने मनािसब 
समयिभ� अ�यादेश जारी ह�ने कुरामा िनवेदक त�काल 
अव�थामा िकन िव��त ह�न नसकेको हो सो कुरा 
िनवेदनमा उ�लेख छैन । साथै पेस भएका अ�यादेशह� 
िविभ�न िमितमा जारी भइसकेको र नेपाल �वा��य 
सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन) २०७० र बेप�ा 
पा�रएका �यि�को छानिबन, स�य िन�पण तथा 
मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ ऐन बिनसकेको 
तथा जारी भएका अ�य अ�यादेशह�समेत ऐन बनी 
लागू भइसकेको ह�दँा िनवेदकले जारी ह�नपुन� भनी 
माग गरकेो अ�यादेशह�म�ये कितपय अ�यादेशह� 
ऐनका �पमा आइसकेको र जारी ह�न बाकँ� रहेका 
अ�यादेशह�को हकमा �रट दायर गदा�को अव�था 
नरही हाल �यव�थािपका संसद ् गठन भइसकेको ह�दँा 
�य�ता िवषयमा ऐन बनाई लागू गन� आव�यक देिखएमा 
िवधेयक �यव�थािपका संसद ्सम� पेस ह�न स�ने नै 
ह�दँा मागबमोिजम आदशे जारी ग�ररहन ुपरने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दीपक ढकाल
इित संवत् २०७१ साल फागनु २७ गते रोज ४ शभुम् ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र 
मा.�या.�ी ओम�काश िम�, ०७१-WH-००५४, 
ब�दी��य�ीकरण, गणेशबहादुर गौतम िव. सोमनाथ 

शमा� ढकाल
 नाबालक गौरव गौतमक� आमा कुसमुले गौरव 
गौतमसमेतका हकमा संर�क भई यी िनवेदकउपर अंश 
तथा माना चामलसमेतका म�ुा िदई सो म�ुामा ह�ने 
अदालती कारवाहीमा �ितिनिध�व गन� एवम् नाबालकको 
सरं�ण गन� िपता नाताका यी िवप�ी सोमनाथ 
शमा� ढकाललाई अिधकृत वारसेनामासमेत िदएको 
अव�थामा नाबालकको �ामािणक संर�क�वलाई 
असर पन� गरी एवम् नाबालकको सव��म िहतको 
उपे�ा गरी अशंसमेत म�ुामा �ितवादी बनेका बाबकुो 
साथमा रहने गरी नाबालकलाई �थाना�तरण गन� 
निम�ने ।
 नाबालक गौरव गौतमलाई िनवेदकको 
दाबीअनसुार गैरकानूनी क�जा वा थनुामा राखेको नभई 
नाबालकको आमा कुसमुको संर�क�वअ�तग�त िवप�ी 
सोमनाथ शमा� ढकालले नाबालकको िहतअनकूुल 
पा�रवा�रक लालनपालन तथा हेरिवचार ग�ररहेको 
देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी गन� नपन� । 
इजलास अिधकृत: िशव�साद खनाल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७१ साल चैत २ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६६-WO-0३३५, उ��ेषण / परमादेश, 
गहे�� िगरी िव. �े�ीय िश�ा िनद�शनालय, सुख�तसमेत
 �रट िनवेदकलाई िव�ालयमा अनपुि�थत रही 
पठनपाठन नगराएका कारण स�बि�धत िव�ालयको 
िसफा�रससमेतका आधारबाट िज�ला िश�ा काया�लय 
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दाङका िज�ला िश�ा अिधकारीबाट िश�ा ऐन, २०२८ 
को दफा १६ङ. (५) (ख) र (ग) का कसरुमा कारवाही 
गन� �प�ीकरण सोधी िनजलाई सोही दफाबमोिजम 
सेवाबाट अवकाश िदने गरी २०६६।५।२३ देिख लागू 
ह�ने िनण�य गरी सोको समथ�नका लािग �े�ीय िश�ा 
िनद�शकसम� पठाएको भ�ने �यहोरासमेत उ�लेख 
गरकेो पाइएकाले सव��थम सो स�ब�धमा भएका 
कानूनी �यव�थाको अवलोकन गनु�  वा�छनीय ह�ने ।   
 िश�ा ऐन, २०२८ एवम् िश�ा िनयमावली, 
२०५९ मा सामदुाियक िव�ालयमा काय�रत् रहेका 
�य�ता िश�कको कसरु स�ब�धमा र सजाय गन� 
अिधकारी �प��पमा तोिकई रहेकामा �य�तो 
कानूनी अिधकार �े�भ�दा बािहर गई िज�ला िश�ा 
अिधकारीबाट सेवाबाट अवकाश िदनेगरी भएको 
काय�लाई कानूनस�मत मा�न सिकने अव�था  नरहने ।  
कानूनी शासनमा रा�यका हरके िनकायमा काय�रत् 
रहेका पदािधकारीह�ले आफूलाई तोिकएको 
िज�मेवारी कानूनबमोिजम िनवा�ह गनु�पन� ह��छ । 
साव�जिनक सेवामा रहेका कुनैपिन पदािधकारीले 
आ�नो अिधकारको �योग गदा� आफूलाई कुन 
कानूनले अिधकार�े� �दान गरकेो छ, सोही कानूनको 
आधारमा आ�नो अिधकार�े�को �योग गनु�पन� ह��छ । 
यो नै कानूनी शासनको मूल मम� रहेको र सोको सबैले 
सही�पमा �योग र पालना गनु�पन� ह��छ । तबमा� 
कानूनी शासनको िस�ा�तले मूत��प िलन प�ुने । 
 ��ततु �रट िनवेदनमा उठाइएको िववादको 
स�ब�धमा िश�ा ऐन, २०२८ एवम् िश�ा िनयमावली, 
२०५९ मा उि�लिखत �ावधानबमोिजम यी �रट 
िनवेदकलाई लागेको कसरुका स�ब�धमा सेवाबाट 
अवकाश िदने अिधकार�े� स�बि�धत �े�ीय 
िनद�शनालयको िनद�शकलाई रहेको देिखएकामा 
स�बि�धत िज�ला िश�ा अिधकारीबाट िनज �रट 

िनवेदकलाई �ाथिमक िश�क पदबाट अवकास िदई 
सो समथ�नका लािग �े�ीय िनद�शकसम� पेस गरकेो 
भिनएको काय� अिधकार�े� िवहीन देिखएकाले िज�ला 
िश�ा अिधकारीबाट �रट िनवेदकलाई सेवाबाट अवकाश 
िदने गरी भएको िमित २०६६।५।२३ को िनण�य एवम् 
सोको आधारमा भएका अ�य प�ाचारसमेत उ��ेषणको 
आदशेले बदर ग�रिदएको छ । अब �रट िनवेदकलाई 
स�वा भएको यगुबोध �ा.िव.बाट िमित २०६४।२।२५ 
को िमितदेिख िनजले पाउनपुन� तलब भ�ालगायत 
िनजले पाउनपुन� सबै सिुवधा िवप�ीबाट िदलाई िनज 
�रट िनवेदकलाई सेवामा िनयमानसुार हािजर गराई 
कामकाजसमेत गन� िदन ु लगाउन ु भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कमल�साद �वाली  
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल असार १४ गते  रोज २ शभुम् ।

२
मा. �या. �ी क�याण �े�, मा. �या. �ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६६-WO-००२१, उ��ेषण, ल�मण 
भ� िव. नेपाल सरकार, गृह म��ालय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 अदालती िनण�य उ�टी ह�दैँमा कानूनबमोिजम 
ग�रएको िवभागीय सजाय �वतः बदर ह��छ भ�ने 
होइन । िवभागीय सजाय छु�ै भएकाले सो सजायमा 
नै चनुौती िदई उपचार खो�न स�न ुपद�छ । िनवेदकले 
िवभागीय कारवाहीका उपर पनुरावेदनको अवसर 
नै गमुाई बसेको देिख�छ । फलतः उ� िवभागीय 
सजाय अि�तम भएको देिख�छ । अदालती सजाय 
नभएको अव�थामा अथा�त्  म�ुा नै नचलेको 
अव�थामा पिन िवभागीय कारवाही ह�न नस�ने 
होइन । िवभागीय कारवाहीलाई अदालती सजायसगँ 
हरहालतमा स�ब� गरी हे�रन ु पद�छ भ�न ु उिचत 
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ह�दँनै । िवभागीय सजाय र अदालती सजायको 
कारवाही �ि�या एवम् �कृित नै िभ�निभ�न ह�न 
आउने ।
 आफूउपर ग�रएको िवभागीय सजायउपर 
कानूनबमोिजम पनुरावेदन गन� पाउने कानूनी उपचारको 
�ि�यातफ�  उ�मखु नभएको र अदालती िनण�यप�ात्  
कसरुमा सफाइ पाएको आधारमा कानूनबमोिजम 
अि�तम भई बसेको िवभागीय सजायको िनण�यलाई 
चनुौती िदने अिधकार �रट िनवेदकको भएको नदिेखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन� अव�था रहेन । 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा� 
इित संवत् २०७१ साल चैत १५ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६६-WO-०८४५, परमादेश, िनलामैया 
अिधकारी िव. पशुपित �े� िवकास कोषसमेत
 िनवेदकले म�ुयतः िनजको दाबीको ज�गामा 
जबज��ती बाटो िवप�ीबाट खोलेकाले मआु�जा 
िदलाइपाउन िनवेदन िदएकामा िनजकै �रट िनवेदन 
�यहोरामा िवप�ीह�बाट मआु�जा िदने �ि�या चाल ु
रहेको भ�ने देिखएको छ । बा�मती स�यता एक�कृत 
िवकास सिमितले िनवेदकले भनेको ज�गा निलएको 
भनी िलिखत जवाफ पेस गरकेो दिेख�छ । यसरी 
िवप�ीले दाबीबमोिजम कुनै काय� नगरकेो भनी दाबी 
पूण��पमा इ�कार गरकेो अव�थामा िनवेदक उपि�थत 
भई आ�नो दाबी पिु� गन� सकेको पिन पाइएन । य�तो 
िववादा�पद अव�थामा मागबमोिजम आदेश जारी गन� 
निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा� 
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत १५ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६६-WO-०६९५, उ��ेषण / परमादेश, 
कासे���साद यादवसमेत िव. नेपाल िव�ुत्  �ािधकरण 
�धान काया�लय, दरबारमाग� काठमाड�समेत
 २०६६ सालमा िव�ापन ग�रएका पदह�को 
�ितशत िनधा�रण भई बढुवा �ि�या पूरा भइसकेको 
समेत दिेखयो । यसरी आ.व. २०६६/०६७ मा 
िव�ापन ग�रएअनसुार पदपूित� भइसकेको अव�थामा 
सोही पदमा पनुः पदपूित�  गन� अव�था रहदँैन । य�तो 
ि�थितमा �रट जारी गनु�  िनरथ�क देिखएकाले �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा�
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल चैत १५ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६६–CI–०३४७, ज�गा दाखेल खारजे दता�, 
मालादवेी िव. रामिकसुन राउत अिहर
 कािलन�दन क�ठ काय�तले रामिकसनु 
मालादवेी िव. रामिकसनु राउत अिहर राउत अिहरबाट 
िमित २०२९।१।१९ मा ज.िव. ३–२–१० रािजनामा 
गरी िलएकामा दा.खा. गरी निदएको हक कायम 
गरी गपुचपु बसेकाले सािबक िक.नं. १३ बदर भई 
हाल कायम िक.नं. ३५ को ज.िव. २–१०–० म 
रामिकसनुको नाममा दा.खा. दता� ग�रपाउ ँभनी िमित 
२०६३।७।३ मा मालपोत काया�लयमा िनवेदन िदएको 
भ�ने पनुरावेदन अदालतमा पेस गरकेो रामिकसनु 
राउतको पनुरावेदन िजिकर देिखए तापिन ��ततु 
िववाद सोभ�दा पिहला नै अदालतमा �वेश गरी फैसला 
भै सकेको देिखने ।
 िववेिचत आधार र कारणबाट अदालतमा 
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म�ुा परी फैसला भै िललाम सकार गरी काया��वयन 
गन� िसलिसलामा सोबमोिजम नै काय� गनु�  पन� 
ह��छ । कुनै िवषयमा हकको िववाद ह��छ भने जनु पिहला 
अदालतमा �वेश गछ�  र फैसला ह��छ �यसैलाई पिहलो 
िववाद मा�न ु पन� ह��छ । २०२९ सालको घरसारको 
िलखत अदालतबाट परी�ण भएको कुरा होइन । 
कानूनबमोिजम दाखेल खारजे नगरकेो अव�थामा 
अदालतमा �वेश नगरकेाले भ�दा �वेश गरी िनण�य 
भएकोलाई �ाथिमकता िदन ु पन� ह��छ । अदालती 
फैसलालाई �भािवत त�ुयाउने िहसाबले घरसारको 
दाखेल खारजे नभएको िलखतलाई बाधकको �पमा 
�वेश गन� िदन िम�दैन, यसबाट बे�मािणत कुरालाई 
बढावा िदएको ह�न जा�छ । कानूनबमोिजम नै भएको 
फैसलाको काया��वयन रो�न निम�ने ह�नाले समेत 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०६६।४।११ 
को फैसलालाई कायम रा�न निम�ने भएबाट स�ु 
मालपोत काया�लय, बाराको िमित २०६४।३।३१ को 
िनण�य सदर ह�ने र पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६६।४।११ को िनण�य उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर: क�पना बत�ला
इित संवत् २०७१ साल भदौ २९ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी  देवे�� गोपाल 
��े, ०६७-WO-०५९३, उ��ेषण / परमादशे, 
सगरमाथा इ�टर�ाइजेजको तफ� बाट देवे�� बुढाथोक� 
िव. िज�ला िवकास सिमित, च��गढी, झापासमेत
 �थानीय �वाय� शासन (दो�ो संशोधन) 
िनयमावली, २०५६ को िनयम २०७ (१)(च) ले 
िज�लािभ� �यावसाियक �योजनको उ�े�यले 
उ�पादन भएका कृिषज�य व�तसुमेतको �यापारको 
हकमा िनयम १९३ क बमोिजमको परामश� 

सिमितसमेतको स�लाहमा �चिलत बजार मू�यको 
एक �ितशतमा नबढ्ने गरी िज�ला प�रषद्ले िनधा�रण 
गरकेो दर र काय�िविधबमोिजम कर उठाउन सिकने 
�यव�था भई सोहीबमोिजम िज�ला िवकास सिमित 
झापाले यी िनवेदकको कृिषज�य व�त ुसपुारीमा कर 
िलएको भ�ने ��ततु िववादको िवषयको  ठे�का अविध 
�यितत भएको, िज�ला िवकास सिमितले आयाितत 
िवषयमा कर लगाउन आदेश िदएको नदेिखएको र 
�थानीयतास�ब�धी त�यको ��समेत समावेश भएको 
देिखएकाले त�यमा �वेश गन� निम�ने ह�दँा िवप�ीको 
काय� कानूनिवपरीत भ�न िमलेन । िवप�ीह�को 
काय�बाट िनवेदकको कुनै अिधकारमा आघात पगेुको 
पिु� ह�न नसकेबाट िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी 
गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर : स�तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल भदौ ३0 गते  रोज २ शभुम् । 

 § यसै लगाउको ०६६-WO-०५९२, उ��ेषण 
/ परमादेश, िशव बजरगं भ�डाकरको तफ� बाट 
�िदप िम�ल िव. िज�ला िवकास सिमित, 
झापा, च��गढीसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

७
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CR-०५७७, स�ब�ध 
िव�छेद, सोमनाथ बराल िव. िललादेवी बराल
 पनुरावेदक वादी तथा ��यथ� िललादेवी 
बरालको सहबासबाट २ जना ब�चाको ज�म भएको 
देिख�छ । ती बालब�चाह�को ज�म भएप�ात्  यी 
पनुरावेदक वादीले िमठुदवेी बरालसगँ दो�ो िववाह 
गरकेो कुरालाई अ�यथा भ�न सकेको नदेिखएको र यी 
पनुरावेदकले िवप�ी ��यथ�उपर स�ब�ध िव�छेदका 
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लािग िनवेदन िदएको िमिसल संल�न त�यबाट दिेखएको 
छ । वादी �वयम् ले दो�ो िववाह गरकेो अव�थामा 
िवप�ी �ितवादी घरमा ब�न नस�ने अव�थामा 
रहेको िवप�ीको िजिकर छ । यी पनुरावेदक वादीले 
दो�ो िववाह गर ेपिन ��यथ� �ितवादीले वादीकै पित 
धम�मा बिसरहेको तर आ�नो उपे�ा पनुरावेदक वादी 
तथा िनजको प�रवारबाट भएको भ�ने िजिकरसमेत 
��यथ�को छ । िवप�ी ��यथ�ले पितप�नीको स�ब�ध 
टुटाउन नचाहेको र वादीलाई िवप�ीसगँको स�ब�ध 
आव�यक नरहेको अव�था दिेख�छ । वादीले दो�ो 
िववाह गरपे�ात् को स�ब�धमा आएको चाप, �भाव 
र िविभ�न झ�झटह� रहेको भ�ने देिख�छ । तथािप 
वादीको दो�ो िववाहको म�ुय कारणबाट उ�प�न 
प�रि�थितको लािग प�नीको इ�छािव�� स�ब�ध 
िव�छेद गन� कर लगाउन िम�ने देिखन नआउने ।
 पनुरावेदक वादीले ��यथ� �ितवादी िवगत 
२०५२ सालदेिख हालस�म िवप�ी मेरो आ�नो 
संसग�मा नआई आफूखसुी काम �यवहार गरी िहड्ँने, 
इ�िम�, िछमेक� कसैको वा�ता मया�दा नगन� गरबेाट 
मेरो सामािजक �ित�ामा नै आचँ, प�ुने ि�थित 
आईपरकेाले िवप�ीसगँ कायम रहेको लो�ने �वा�नीको 
स�ब�ध मलुकु� ऐन लो�ने �वा�नीको १(१) नं. बमोिजम 
स�ब�ध िव�छेद गराई पाउ ँभनी आवा�िवजय गा.िव.स. 
को काया�लयमा िनवेदन िदएको देिख�छ । िमिसल 
संल�न त�यह� तथा वादीले पेस गरकेा �माणह� 
समेतका आधारमा िनजले स�ब�ध िव�छेद गन� 
िलएका आधारह� मेल खादँैनन् । लो�नेले �वा�नीसगँ 
र �वानीले लो�नेसगँ कायम रही रहेको स�ब�ध 
िव�छेद यथावत्  रा�न �ेय�कर नदेखेमा मा� लो�नेले 
�वा�नीसगँ र �वा�नीले लो�नेसगँ स�ब�ध िव�छेद 
गन� पाउने कानूनी �यव�थाले लो�ने र �वा�नीबीचको 

स�ब�ध िव�छेदका लािग खास आधारह� िकटान 
गरकेो छ । लो�ने र �वा�नीको स�ब�ध यथावत्  
रहन नसक� िव�छेद ह�ने अव�था आइपरमेा �चिलत 
कानूनको प�रिधिभ� रही लो�ने वा �वा�नी जोकोहीले 
पिन आ�नो िव�छेदका लािग कानूनी उपचार �ा� गन� 
पाउने ह�न आउने ।
 पनुरावेदक वादीले िवप�ी �ितवादी आ�नो 
ससंग�मा नआई आफूखसुी िहड्ँने तथा सो काय�ले 
आ�नो सामािजक �ित�ामा आचँ पगेुको भ�नेसमेतको 
आधार िलई स�ब�ध िव�छेदका लािग िनवेदनप� 
दायर गर े पिन प�नीले पितिव�� लो�ने �वा�नीको 
महलको १ नं. िवपरीतको कुनै काय� गरकेो भ�ने पिन 
पिु� भएको देिखन आउदँैन । पितको �िुटको प�रणाम 
प�नीले �यहोन� गरी स�ब�ध िव�छेद ह�नपुछ�  भ�न 
िम�ने दिेखदैँन । प� िवप�बीचको म�ुालाई स�ब�ध 
िव�छेदको आधार बनाउन पिन निम�ने । 
 मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
स�ब�ध िव�छेदको दाबी प�ुन नस�ने ठहरी भएको 
स�ु का�क� िज�ला अदालतको फैसला र सोही 
फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
पोखराबाट िमित २०६६।७।८ मा भएको फैसला 
कानूनस�मत नै देिखदँा उ� इ�साफ सदर 
ह��छ । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: दी�ा �धानाङ्ग 
क��यटुर अपरटेर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७१ साल माघ २५ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६६-CI-०८०१, माना 
चामल, सोमनाथ बराल िव. िललादेवी बराल 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।
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इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६९-RC-०००८, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. डम� साह सुडी
 िमित २०४५।९।७  गते साझँको समयमा 
�ितवादी डम� साह सडुी र रामचन साह सडुीले 
भगवानलाल साहको टाउकामा जवुाले �हार गरी 
कत��य गरी मारकेाले कारवाही ग�रपाउ ँभनी मतृकक� 
�ीमती सशुीलादेवी साहले िदएको िकटानी जाहेरी 
मतृकको नाकबाट रगत बगी िसरानी िभजेको, 
टाउकोको दािहनेप�� पपुु�रोमा र बायँाप�� क�चटको 
भागमा हड् डीको मािथ छाला फुटेको र मास ु उठेको 
ज�तो देिखएको, घरदेिख २०० िफट उ�रमा मतृक 
भगवानलाल साहलाई कुटिपट ग�रएको भिनएको 
�थानमा बासँको ५ िफट ५ इ�च लामो १० इ�च मोटो 
जवुा फेला परकेो भ�ने लास जाचँ एवम् घटना�थल 
�कृित मचु�ुका, टाउकोको िभ�ी भागमा चोट लागी 
बढी र��ाव भई म�ृय ु भएको (Death is caused 
by intracranial hemorrhage which may be 
due to minor trauma over scalp)  भ�ने  शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतबाट मतृक भगवानलाल साह 
सडुीको म�ृय ु�वाभािवक नभै कत��यबाटै भएको दिेखन 
आउने । 
 आरोिपत कसरु यी �ितवादीले नगरकेो भए 
आ�ना सा�ी �माण गजुारी आ�नो िनद�िषता �कट 
गनु�  पन�मा सोबमोिजम नगरी घटना घटाई सकेप�ात्  
िनज �ितवादी फरार रहेको देिख�छ । �यसकारण ियनै 
�ितवादीले हलोमा �योग ह�ने जवुाले मतृकको टाउकामा 
�हार गरकेो चोट पीडाको कारण मतृकको म�ृय ुभएको 

देिखन आयो । �यसकारण िनज �ितवादीलाई कत��य 
�यानस�ब�धी कसरु अपराधमा सजाय ह�ने नै दिेखने ।
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. मा 
लाठा ढुङ्गा र साधारण सानाितना हातहितयारले कुटी 
हानी रोपी घोची �यान मरमेा ज�म कैद गनु�पछ�  भ�ने 
उ�लेख भएको पाइ�छ । ��ततु म�ुामा यी �ितवादी 
डम� साह सडुीले मतृक भगवानलाल साह सडुीको 
टाउकामा हलोमा �योग ह�ने जवुाले �हार गरकेा 
र सोही चोट पीडाको कारण मतृकको म�ृय ु भएको 
देिखदँा उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम �ितवादी डम� 
साह सडुीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने नै 
देिखयो । �यसकारण �ितवादी डम� साह सडुीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
अ�यथा ह�ने अव�थाको नदिेखने ह�दँा �ितवादी डम� 
साह सडुीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर ्याएको स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।३।१६ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६७।५।१५ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  फिण�� पराजलुी 
क��यटुर: स�तोष अवाल 
इित संवत् २०७१ साल चैत २७ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६७-WO-०८५३, उ��ेषण / परमादेश, 
सुधाकुमारी कण� िव. िज�ला िश�ा काया�लय, बारा 
कलैयासमेत
 मिहला वग�को संर�ण, िवकास र 
सशि�करणको लािग सकारा�मक िवभेदको 
अवधारणाअ�तग�त आएको देिख�छ । नेपालको 
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अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १३ को 
समानताको हकअ�तग�त भेदभावपूण� �यवहार गन� 
िम�दैन । भेदभावपूण� �यवहार गनु�  समानताको 
हकिवपरीत मािन�छ । तर उि�लिखत �ितब�धा�मक 
वा�यांशअ�तग�त िपछिडएका वग�को उ�थानको 
लािग भेदभावपूण� �यवहार नगदा� असमानता गरकेो 
मािन�छ । �यस िकिसमले भेदभावपूण� �यवहार नभएमा 
मिहला वग�को संर�ण, सशि�करण वा िवकास नह�ने र 
भएमा सो ह�ने ह�दँा मिहला वग�को संर�ण, सशि�करण 
वा िवकास गन�को लािग िनयम ९१ ले मिहलाको लािग 
उ� पद सरुि�त गरकेो �यसमा मिहलाबाहेकका अ�ले 
पिन सहभागी र �ित�पधा� गन� पाउने हो भने उ�िनयम 
िसफ�  दखेावटी (Colourable) ह�ने देिख�छ । िज�ला 
िश�ा काया�लयको प�अनसुार मिहला उ�मेदवारले 
मा� दरखा�त िदन िम�ने गरी िव�ापन �कािशत 
ह�नपुन� भ�ने िनवेदन िजिकरतफ�  िवप�ी िज�ला 
िश�ा काया�लय िबलकुल मौन छ ।  य�तो मौनतालाई 
कपटपूण� मौनताको स�ंा िदइने ।  
 �रट िनवेदनमा िवप�ी िव�ालय र िज�ला 
िश�ा काया�लयले उ� िनयमको �यव�थालाई 
कुनै वा�ता नगरकेो देिखए पिन िनवेिदकाको 
मागबमोिजमको आदेशको लािग �यितकुरा मा�ै पया�� 
छैन । पिहलो कुरा उ� िनयम ९१ को उपिनयम (४) 
मा उपिनयम (२) िवपरीत कसैले िश�क िनयिु� 
गरमेा  िज�ला  िश�ा  अिधकारीले �य�तो िनयिु� 
बदर गरी �यसरी िनय�ु गन� िनकाय वा अिधकारीलाई 
यस िनयमावलीबमोिजम कारवाही गन� स�नेछ भनी 
उ�लेख भएबमोिजम िनवेिदकाले मिहलामा सीिमत 
पदमा सबैले सहभागी ह�न पाउने गरी �काशन गरकेो 
िव�ापन कानूनअन�ुप भएन भ�ने कुरा उठाई िज�ला 
िश�ा अिधकारीसम� कारवाही चलाएको देिखदँनै । 

यस स�ब�धमा अ�ह�बाट उजरु पदा� िज�ला िश�ा 
काया�लय बाराले िमित २०६६।११।६ मा �थायी 
अ�यापन अनमुितप� ह�नेले मा� िश�क पदको 
उ�मेदवार ह�न पाउने भएको देिखएको ह�दँा सोही 
िनण�यबमोिजम अ�थायी अ�यापन अनमुितप�को 
आवेदनप� बदर गरी �थायी अ�यापन अनमुितप� पेस 
गरकेा उ�मेदवारह� म�येबाट िनयमानसुार पदपूित� 
�ि�या अगािड बढाउन ु ह�न अनरुोध ग�र�छ भ�ने 
कुरालाई मा� औ�ंयाई िनद�शन र िनण�य गरकेामा 
उ� प� बदर ग�रपाउ ँभनी िनवेिदकाले माग गन� स�न ु
भएक� नपाइने । 
 �रट िनवेदनमा उि�लिखत प�ुष िश�कको 
िनयिु�लाई काया��वयन नगनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा अ�त�रम आदशेको लािग िनवेिदकाले माग गनु�  
भएक� देिखए पिन यस अदालतबाट अ�त�रम आदेश 
ह�न सकेको पाइदँनै । िवप�ी सिुनल�साद यादवले 
िनयिु� पाएको िमित २०६६।१२।१ को िमितले 
चानचनु ५ वष� र िनवेिदकाले २०६७।११।२६ मा 
यो �रट दता� गरकेो िमितले आज आदेश जारी ह�दँाको 
िमितस�म चानचनु ४ वष� �यतीत ह�न लागेको र िवप�ी 
सिुनल�साद यादवको िनयिु�ले िनर�तरता पाएको र 
िनजले उ� पदमा हालस�म काम ग�ररहेको अव�था 
छ । िनयिु� िलनको लािग िनज सिुनल�साद यादव 
आफ� ले कुनै गैरकानूनी काम गरकेो दिेखदँैन । िनजको 
लामो समय यो काममा �यतीत भएको र यो कामको 
कारणले िनजले अ� अवसरको �यास नगरकेो 
अव�थामा िनजलाई अब सेवाबाट वि�चत गदा� पनुः 
अवसर पाउने नपाउने कुराको ठेगान नह�ने ह�दँा 
िनज अलप� पन� गरी �याय स�पादन गनु�  उिचत ह�ने 
नदिेखने ।
 �रट उपचारको �यव�था संिवधानले �दान 
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गरकेो संवैधािनक �यव�था भएपिन यसको जग 
सम�याय भएको कुरा नेपालको अ�त�रम सिंवधान 
२०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) मा रहेको सो 
�योजनको लािग पूण��पमा �याय गरी उिचत उपचार 
�दान गन� भ�ने वा�यांशबाट �प� ह��छ । उ� वा�यांश 
र यस अदालतले अवल�बन गरकेो �रटस�ब�धी 
�चलन र प�ितमा कुनै िनण�य र आदेशमा कानूनी �िुट 
देिखन ु�रट जारी ह�ने एक आधार ह�न स�ने भए पिन 
िनवेदकको आचरण, िवप�ीलाई पन� मका�, सामािजक 
�याय, समाजमा पन� �भाव, हकदैया आिद िविभ�न 
त�वलाई िवचार गररे मा�ै �रट आदशे जारी ह�ने वा 
नह�ने कुराको िन�पण ह�ने कारणबाट �रट उपचारलाई 
सम�यायमा आधा�रत अदालतको तजबीजमा 
जारी ह�ने उपचार भिन�छ । मािथ उ�लेख भएका 
तगाराह�ले गदा� यसमा िवप�ी सिुनल�साद यादवको 
िनयिु� बदर गनु�  �यायोिचत ह�ने नदेिखदँा िनवेिदकाको 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती 
क��यटुर: स�तोष अवाल 
इित संवत् २०७१ साल माघ ५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६४-CI-०६८०, दूिषत 
िलखत बदर, िशवकुमार संघई िव. �ह��छेलाल महज�न 
 एउटै ज�गा दोहोरो दता� भएकामा पिछ�लो 
दता�ले मा�यता पाउन नस�ने ह�दँा पिछ�लो िलखतको 
अि�त�व कायम रहन नस�ने ह�दँा २०४६।९।११ 
को िलखत तथा सो आधारमा भएको दता�समेत बदर 
ह�ने ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालतबाट स�ु फैसला 
उ�टी भएको िथयो । �यसउपर �ितवादीले पनुरावेदन 
गरकेामा यस अदालतको सयं�ु इजलासले गरकेो 

फैसलाको �करण ११ मा जहासँ�म हद�यादको �� 
छ दाताले �ेतालाई जनुसकैु अव�थामा िब�� गरकेो 
वा हक छािडिदएको स�पि� उपल�ध गराउन ुिनजको 
दािय�व ह��छ भनी र �करण १२ मा २०३१।२।१६ 
को िलखतबाट हक छािडसकेको ज�गा सािबक 
दता�वालाले आ�नो हकै नरहेको अव�थामा पिछ 
ग�रिदएको िलखत र सो िलखतको आधारबाट पिछ 
भएको दता�समेत बदर ह�ने देिखदँा एउटै ज�गामा 
दोहोरो दता� भएकामा पिछ�लो दता�ले कानूनी मा�यता 
�ा� गन� नस�ने कानूनी �यव�थासमेत रहेकाले �य�तो 
पिछ�लो िमितको िलखतको अि�त�व कायम रहन 
नस�ने ि�थितमा हद�यादको कारण दखेाई िफराद 
खारजे गन� ठहराएको स�ु बारा िज�ला अदालतको 
फैसला उ�टी गरी २०४६।९।११ को िलखत तथा 
सो आधारमा भएको दता�समेत बदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसला मनािसब देिखदँा सदर 
ह�ने । 
 ज�गाधनीको हक ह�ता�तरणको 
रािजनामालगायतका िलखत ह��छन र ती यथावत छन् 
भने �यसिवपरीत उही ज�गाको हक ह�ता�तरणको कुनै 
कानूनी मा�यता ह�दँनै, िलखत आफँैमा पया�� ह��छ �यस 
अनसुारको नामसारी आिद नह�दैँमा िलखत गराउनेको 
हकमा असर पद�न भ�ने कुरा �प�तवरले राखेको 
र पिछ�ला िलखत र दता�ह�लाई अमा�य गरकेो 
देिख�छ । यसरी पनुरावेदन अदालतको िनण�याधार 
ती निजरह�बाट समिथ�त भएको अव�था ह�दँा वादी 
दाबीबमोिजम िमित २०५१।८।७ को पिछ�लो िलखत 
बदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर : स�तोष अवाल 
इित संवत् २०७१ साल पसु २१ गते रोज २ शभुम् ।
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 § यसै लगाउको ०६४-CI-०६४०, दूिषत 
िलखत दता� बदर, िशवकुमार संघई िव. 
�ह��छेलाल महज�न भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६६-CI-१०९१, मोही नामसारी, अिलह�सैन 
िमयाँ िव. मह�मद हिमद िमयाँ
 मोहीको म�ृयपु�ात्  मोहीले कमाई आएको 
ज�गाको मोिहयानी हक �ा� गन�को लािग िनजको 
पित, प�नी, छोरा, छोरी, आमा, बाब,ु धम�प�ु,, 
धम�प�ुी, छोरा बहुारी, नाित, नाितनी बहुारी, दाजभुाइ 
वा िददीबिहनीह�म�ये जो मोहीसगैँ एकासगोलमै रहे 
बसेका छन् �य�तो �यि�लाई ज�गाधनीले मोहीको 
�पमा प�याउन स�ने र सोही �यि�ले नै मोहीले 
कमाई आएको ज�गाको मोिहयानी हक �ा� गन� कुरामा 
दिुवधा नदेिखने ।
 भूिमसधुार काया�लय, स�रीबाट वादी दाबी 
नप�ुने गरी भएको िनण�यलाई उ�टी गरी वादी  हिमद 
िमयाकँो नाममा मोही नामसारी ह�ने पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट ठहरी िमित २०६६।२।२६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
��यथ�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
इित संवत् २०७१ साल फागनु १९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-CR-०८५०, ��ाचार, नेपाल सरकार 
िव. �ेम�काश शाही

 यी �ितवादी �ेम�काश शाहीले िमित २०३४ 
मा पेस गरकेो �माणप� त�कालीन अव�थामा लोकसेवा 
आयोगले मा�यता िदएको तर पिछ २०४२।२।६ को 
आयोगको िनण�यबाट “अब िनयिु�को लािग दरखा�त 
िलदँा आयोगले मा�यता निदने” भनी िनण�य भएको 
देिख�छ । कुनै पिन िनण�य ह�नअुिघ नै चाल ु रहेको 
कुनै कुरा वा सोबमोिजम रीत परु ्याई अिघ नै ग�रएको 
कुनै काम पिछ ब�ने िनण�यले असर पाद�न । लोकसेवा 
आयोगको अब िनयिु�को लािग दरखा�त निलने भ�ने 
उ� िनण�य भैसकेको िनयिु�को लािग नभै उ� िमित 
२०४२।२।६ प�ात् को नया ँह�ने िनयिु�को हकमा मा� 
आकिष�त ह�ने दिेखदँा �ितवादीले पेस गरकेो �माण प� 
झ�ुा भ�ने देिखन नआउने ।  
 �ितवादीलाई सजाय ह�न िनजले 
रा��सेवकको ओहदा पाउन वा सो ओहदामा बहाल 
रहन वा कुनै हैिसयत, लाभ वा सिुवधा पाउने उ�े�यले 
शैि�क यो�यता, नाम, तीन प�ुते, उमेर, जात, थर, 
ठेगाना, नाग�रकता वा यो�यता वा अ�य कुनै कुराको 
झ�ुा िववरण पेस गरकेो ह�न ु पन�छ । तथािप यी 
�ितवादीले आफूले पेस गरकेो �माण प� जे ज�तो छ 
�यही नै साचँो हो भनी बयान गनु�का अित�र� िनजले 
उ� स�कल कागजातसमेत पेस गरकेो दिेखदँा िनजले 
जािगर खानको  िनिम� झ�ुा �माणप� पेस गरकेो 
भ�ने देिखन नआउने । 
 ��ततु म�ुामा �ितवादीले पेस गरकेो शैि�क 
यो�यताको �माणप�लाई �माणीकरण गन� पठाउदँा 
मा�यता �ा� भएको नदिेखएको भ�नेस�म लेखी 
आएको देिख�छ, �य�तै लोक सेवा आयोगसगँ प�ाचार 
ह�दँा िह�दी सािह�य स�मेलन (िह�दी िव�िव�ालय) 
इलाहाबादलाई त�कालीन समयमा मा�यता िदएको 
तर २०४२।२।६ को आयोगको िनण�यबाट आयोगको 
काम कारवाहीका लािग दरखा�त निलने भनी िनण�य 
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भएबमोिजम हालस�म सोहीअनसुार कायम ह�दँ ैआएको 
भनी लेखी आएको िमिसल संल�न �माणबाट दिेखदँा 
गलत वा झ�ुा भनी उ�लेख भै आएको नभई मा�यता 
निदएको स�मको अव�था िव�मान रहेको दिेखयो । 
संवत् २०३४ (सन् १९७७) मा नै �थमा परी�ा पास 
गरकेो र सो बखत सो �माणप�लाई पिन मा�यता 
िदएको भ�ने कुरा च.नं. ९६९ िमित २०६८।१।१९ 
को लोक सेवा आयोगको प�बाट लेखी आएको िमिसल 
संल�न �माणबाट देिख�छ । मा�यता �ा� नह�न ुर झ�ुा 
भ�ने कुरा फरकफरक कुरा ह�न् । पिछबाट मा�यता �ा� 
नभएको भ�ने आधारमा मा� �ितवादीले पेस गरकेो 
�माणप�लाई झ�ुा भ�न िम�ने नदिेखने ह�दँा �ितवादी 
�ेम�काश शाहीले पेस गरकेो �माणप� लोक सेवा 
आयोगको िमित २०४२।०२।०६ को िनण�यप�ात्  
मा�यता �ा� भएकोस�म नदेिखएको एवम् िमिसल 
संल�न कागजातबाट झ�ुा �माणप� हो भ�नेसमेत 
�मािणत भएको अव�था नह�दँा �ितवादीउपर िलएको 
आरोपप�को माग दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  भ�ने िवशेष 
अदालत, काठमाड�को िमित २०६९।१०।२५ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।  
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक� 
क��यटुर: खगे��कुमार ख�ी 
इित संवत्  २०७१ साल  माघ २९ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-CR-००७५, जालसाजी, ह�रराम 
कोहार िव. िबलाइती कोहाइन
 एकातफ�  एकासगोलका अंिशयारह�बीच 
िमलाप� ह�दँा सो िमलाप�मा अशंबापत बिुझएको 
भिनएको रकम के कित हो ख�ुन नआउन ुभने अक�तफ�  

��यथ� वादी व�ृ मिहलासमेत भएको देिखदँा िनज 
��यथ� वादीलाई झ�ुयानमा पारी अंशबापत भनी नगद 
बझेुको भ�ने �यहोरा उ�लेख गरी अशं �ा� गन�बाट 
वि�चत बनाएको कुरालाई अ�यथा भ�न निम�ने 
ह�दँा किपलव�त ु िज�ला अदालबाट जालसाजीमा 
दाबी नप�ुने भनी िमित २०६५।१०।२१ मा भएको 
फैसलालाई उ�टी गरी िमित २०६४।१२।५ को 
िमलाप�लाई जालसाजी ठहर ्याई भएको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०६६।१०।१८ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर : खगे��कुमार ख�ी
इित संवत् २०७१ साल फागनु १९ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६८-CR-१३५४, कत��य �यान, कमला 
योगी गोसाई िव. नेपाल सरकार
 घटनाको अव�था र �ितवादीको 
उमेरसमेतलाई हेदा�  �ितवादीलाई सव��वसिहत 
ज�म कैदको सजाय गदा� चक� पन� भएकाले अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला िमलेको नै 
देिखदँा उि�लिखत त�य, कानून र िववेचनासमेतको 
आधारमा �ितवादी कमला योगी गोसाईले मतृक िव�ण ु
बढुाथोक�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१ नं. र १३(३) नं. बमोिजम कत��य गरी मारकेामा 
�ितवादीको उमेर र घटनासमेतलाई म�यनजर गदा� 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम दश (१०) वष� कैद सजाय गन� 
ठहर गरी स�ु स�यान िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०६८।१०।१८ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
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ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का 
क��यटुर: �पा महज�न
इित संवत् २०७२ साल जेठ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या. �ी सुशीला काक� र मा.�या. �ी दीपकराज 
जोशी, ०६६-CR-०२०७, जबरज�ती चोरी, नेपाल 
सरकार िव. �िवण िदप के.सी.
 �ितवादी �वीण दीप के.सी.को साथबाट 
कुनै चोरीको �पैया ँबरामद नभएको अव�थामा अ�य 
अिभय�ुको पोलको आधारमा मा� चोरी ज�तो 
फौजदारी अपराधमा दसी �माणको मू�याङ्कनको 
आधारमा मा� शङ्कारिहत तवरले पिु� गनु�  पन� ह�न 
जा�छ । िनजको उ� चोरी गन� काय�मा संल�न रहेको 
कुनै त�यय�ु �माण नभएको देिखएकाले मलुकु� ऐन 
चोरीको महलको १ नं. को चोरीको कसरु अपराध गरकेो 
देिखन आएन । चोरीको अपराधमा सहअिभय�ुको 
पोललाई मा� आधार मा�न िम�ने अव�थासमेत 
नरहेको र अ�य �माणले प�्ुयाई ं गन�समेत सकेको 
नदेिखएकाले यस अदालतबाट झगिडया िझकाउदँा 
िलएको आधारसगँ सहमत ह�न नस�ने ।
 उि�लिखत आधार र कारणह�समेतबाट 
�ितवादी �वीणदीप के.सी. बाट चोरी भएको 
भिनएको �पैयासँमेत बरामद नभएको अव�थामा 
सह अिभय�ुको पोलको आधारमा मा� चोरी ज�तो 
फौजदारी अपराधमा व�तिुन� �माणको अभावमा 
कसरुदार ठहर गन� िम�ने नदिेखएकाले स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी भई 
�ितवादी �वीणदीप के.सी.ले आरोिपत कसरुबाट 
सफाइ पाउने ठहर ्याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
दाङ त�ुसीपरुको िमित २०६६।१।७ गतेको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 

पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: अमतृा उ�ेती
इित संवत् २०७१ साल माघ ५ गते रोज २  शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-CR-०४७४, कत��य �यान, बुि�बहादुर 
थापा, िव. नेपाल सरकार
 पनुरावेदक �ितवादीले आ�नो दाज ुर�सीले 
मातेको अव�थामा जिक� नको िवषयलाई िलएर झगडा 
गनु�  र दाजकुो हातबाट खकुुरी खोसी िनजकै टाउकामा 
�हार गरकेो कुरालाई ि�वकार गरकेो िनजको िमिसल 
सलं�न बयान कागजबाट देिखएको छ । टाउको ज�तो 
सवंेदनशील अङ्गमा �हार गदा� सामा�य चेतना भएको 
�यि�ले म�ृय ुह�न स�छ भ�नेसमेत िवचार  गन� ह�दँा 
य�तो �हारको िवषय भिवत�य ह�ने अव�था नदेिखने ।
 खकुुरी �हारबाट मतृक दाज ुढिलसकेप�ात्  
पिन शरीरका अ�य अङ्गमा खकुुरी एवम्  हात 
म�ुकासमेत �हार गरकेो िमिसलसलँ�न घटना 
िववरणबाट देिखएको छ । मतृक दाज ुघाइते भएप�ात्  
पिन िनज �ितवादीले उपचारमा सहयोग गनु�पन�मा 
सोसमेत नगरी भागी िहडेँको र �ितवादीले �हार गरकेो 
चोटका कारणबाट दाजकुो म�ृय ुभएको कुरा िमिसल 
सलं�न �माणह�बाट पिु� भइरहेको अव�थामा 
सयंोगवस दाजकुो म�ृय ुभएको ह�दँा भिवत�य पन� गएको 
भनी िलएको पनुरावेदन िजिकर उिचत देिखन आएन । 
िनज �ितवादीले �यान मान� मनसायले नै �हार गदा� 
दाज ुधनुबहादरुको म�ृय ुभएको देिखन आयो । तसथ� 
�चिलत कानून र �ितपािदत िस�ा�तको रोहमा ��ततु 
म�ुाको वारदातको प�रि�थित र �ितवादीको काय�को 
िव�ेषण गदा� ��ततु वारदात भिवत�यअ�तग�त पन� 
नदिेखई �यानस�ब�धीको महलको १३ को उपदफा 
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१ को �यव�था आकिष�त ह�ने देिखदँा पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 मािथ िववेिचत आधार कारणह� एवम्  
�ितपािदत िस�ा�तसमेतलाई िवचारगदा� यी 
पनुरावेदक �ितवादी बिु�बहादरु थापाले �हार गरकेो 
खकुुरीसमेतको चोटको कारणबाट दाज ु धनुबहादरु 
थापाको म�ृय ु भएको दिेखएकाले िनज �ितवादी 
बिु�बहादरु थापालाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर ्याई �यठुान िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
नै सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, त�ुसीपरुको िमित 
२०६६।१०।२६ गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: खगे��कुमार ख�ी
इित संवत् २०७१ साल  माघ ५ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६८-MS-००२७, अदालतको अवहेलना,  
कमल�साद इटनी, िव. �धानम��ी डा. �ी बाबुराम 
भ�राईसमेत
 अदालतलगायतका रा�यका अ�य 
अङ्गह�को म�ुय अिभ� भनेको नाग�रक िहतको 
संबध�न गनु�  हो । �वत�� �यायपािलकाको अथ� �याय 
स�पादनमा िन�प�ता र �व�छता कायम गनु�  हो । 
जसबाट लोकत�� द�रलो ह�न स�दछ । म�ुा मािमलाको 
रोहमा अदालतले गरकेो आदेश वा िनण�य उ�लङ्घन 
ह�दँ ै जाने हो भने �वत�� �यायपािलकाको कुनै अथ� 
रहदैँन । य�तो अव�थाले नाग�रक अिधकारको 
संर�णमा समेत बाधा उ�प�न भइरहने ह��छ । 
अदालत�ितको जनआ�थालाई जोगाई रा�नको लािग 

अदालतबाट भएका आदेश वा िनण�य नमा�ने �यि� 
वा िनकायलाई अदालतको अवहेलनामा अदालतले 
कारवाही गनु�  पन� बा�यता ह�न जाने ।
 नेपालको अ�त�रम संिवधानबमोिजम गठन 
भएको संिवधान सभा, मि��प�रषदल्गायतका सबै 
सवंैधािनक स�ंथाह�सगँ संिवधान र कानून�ारा 
बािँधने सं�कार र प�ितको अपे�ा ग�रएको ह��छ । 
सोअनसुार उपयु�� उि�लिखत िनण�यको अ�र र 
भावनाको काया��वयन गन� अहम् िज�मेवारी स�ुपेको 
�धानम��ी र मि��प�रषद ्ज�तो स�ंथाले अदालतको 
िनण�यको अव�ा गन� वा उ�लङ्घन गन� वा सो िहसाबले 
कुनै अपे�ा कदािप गन� नसिकने । 
 िवप�ीह�ले अवहेलना ह�न गएको भए 
�मायाचन गद�छु भनी अदालतको �ित�ा र 
ग�रमामािथ मया�दा कायम गद� �मायाचनासमेत �कट 
गनु�  भएकाले र अदालतको आदेश�ित स�मान �कट 
गरकेाले िवप�ीह�को अवहेलना गन� मनसाय रहेको 
भ�ने पिु� ह�न नआउने ह�दँा उि�लिखत त�य र सोको 
िववेचनासमेतको आधारमा िवप�ीह�बाट िनवेदन 
मागबमोिजम अदालतको अवहेलना भएको पिु� ह�न 
नआएकाले ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: खगे��कुमार ख�ी
इित संवत् २०७१ साल  माघ २९ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-CR-१०१०, अपहरण तथा शरीर 
ब�धक, �भात भ�ने िदनेश के.सी. िव. नेपाल सरकार
 जाहेरवालालाई िमित ०६६।३।२६ गते 
साझँको समयमा बालकुमारीमा बोलाई नरफेाटँि�थत 
कोठामा परु ्याई अपहरणकारीह�ले �यान मान� ध�क� 
िदई िविभ�न नाङ्गो फोटो िखची शारी�रक र मानिसक 
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यातना िदई िविभ�न िमितमा गरी �. १२,००,०००।- 
बा� लाखको कागजमा ह�ता�र गराई केही रकम 
िदएमा आजै छोड्ने भनी �. ४५,०००। िक� ब�कको 
एिटएमबाट िझक� आफूलाई अपहरण म�ु गरकेो भनी 
जाहेरी दरखा�तमा िकटानीसाथ उ�लेख गरकेा र सो 
स�ब�धमा िमिसल संल�न रहेको िमित ०६६।३।२६ 
गतेको जाहेरवालाले �योग गरकेो एिटएम काड�बाट 
�पैया ँ िनकालेको भ�नेसमेत �यहोराको िक� ब�कको 
ब�क �टेटमे�ट रहेको, जाहेरवालालाई अपहरण 
गरी नरफेाटँ कोठामा ब�धक बनाई डर �ास देखाई 
नाङ्गो फोटो िखचेको र �. १२,००,०००।- बा� 
लाखको वैदेिशक रोजगारको कागज गराई सोही िदन 
जाहेरवालाबाट �. ४५,०००।- िफरौती िलएको 
भ�नेसमेत �यहोराको आकाश ड�बर भ�ने धन बहादरु 
िल�ब ु र कामान�द खड्काले एकै �यहोराको अलग 
अलग अनसु�धान अिधकृतसम� बयान गरकेो र �. 
४५,०००।- िफरौती रकम िलने आकाश लामा भ�ने 
धनबहादरु िल�ब ु ियनै ह�न् भनी सनाखत कागज 
गरकेो िमिसल संल�न कागजबाट दिेखएको अव�थामा 
अ�यथा �मािणत नभएस�म अनसु�धानको �ममा 
�य� गरकेो कुरालाई �माणमा िलन ह�ने नै ह�दँा यी 
�ितवादीले जाहेरवालालाई अपहरण गरकेो पिु� ह�न 
जाने ।
 जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी, घटना 
मचु�ुका, घटना िववरण कागज पनुरावेदक �ितवादी 
िदनेश के.सी र अ�य �ितवादीह�को अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतसम� भएको बयान एवम् 
जाहेरवालाको अदालतमा भएको वकप�, िमित 
२०६६।३।२६ गते जाहेरवालाले �योग गरकेो ATM 
काड�बाट �पैया ँिनकालेको भ�नेसमेत �यहोराको िक� 
ब�कको �टेटमे�ट, सनाखत कागज तथा अ�य संल�न 
�माणसमेतका आधारबाट यी पनुरावेदक �ितवादीले 

अिभयोग मागदाबीबमोिजम अपहरण तथा शरीर 
ब�धकको महलको १ नं को िवपरीतको कसरु गरकेो 
देिखन आएकाले िनज �ितवादीलाई अपहरण तथा 
शरीर ब�धक िलनेको महलको ३ नं. बमोिजम सजाय 
तथा समूहगत संल�नता भएकोतफ�  ऐजन महलको ७ 
नं. ले थप सजायसमेत ह�ने दिेखदँा उि�लिखत आधार 
कारणह� समेतबाट पनुरावेदक �ितवादी �भात 
भ�ने िदनेश के.सीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
कसरुदार ठहर ्याएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।६।१० गतेको फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क�यटुर: अमतृा उ�ेती
इित संवत् २०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-CR-०२३१, मू�य अिभविृ� कर, 
खुमराज पंुजाली, िव. रामच�� सघंई
 करयो�य कारोबारसगँ अस�बि�धत कुस�, 
ि�ज, टीभी आिद ख�रद गरकेो स�ब�धमा उ�ोगले 
आ�नो �शासिनक �मता विृ� गन� काया�लयमा 
कम�चारीलगायत िविभ�न �यावसाियक आग�तकुको 
लािग ब�न कुस�, सूचना र मनोर�जनको लािग टीभी 
र गम� समयमा शीतलताको लािग ि�ज ख�रद गरकेो 
�यसमा पिन मू�य अिभविृ� कर लगाएको िमलेन । जित� 
क�ी स�ब�धमा पिन ३ �ितशतमा� क�ी गरकेो पिन 
निमलेको भनी यसै लगाउको म�ुामा भएको आधार 
बुदँा उ�लेख गद� सो हदस�मको मू�य अिभविृ� कर 
िनधा�रण गरकेो आ�त�रक राज� िवभागको फैसलालाई 
उ�टी गरकेो दिेखने ।
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 अनमुािनत उ�पादनलाई आधार बनाएर 
बे�ज ुऔ�ंयाएको महालेखा परी�क, असलु गन� भनी 
�ितिनिधसभा साव�जिनक लेखा सिमितले िदएको 
िनद�शन र मू�य अिभविृ� कर काया�लय बाराबाट सो 
स�ब�धमा भएको िनण�यसमेत बदर गरी बे�ज ु रकम 
असलु नगनु�  भनी परमादेश जारी गरकेो हदस�मको 
संय�ु इजलासको आदेश मनािसब ठहराएको देिखने ।
आ�त�रक िनण�यलाई मा� एकोहोरो�पमा �वीकार 
गरी �यसको कुनै अपवाद आिद ह�न नस�ने भनी 
अ� प�रणामलाई अ�वीकार गनु�  �व�छ �यायिवपरीत 
ह��छ । तसथ� िबना आधार �माण ३ �ितशतभ�दा 
बढी जित� क�ी नह�ने भ�ने आ�त�रक राज� 
काया�लयसमेतको िनण�य उ�टी गरकेो राज� 
�यायािधकरणको फैसलासगँ असहमत ह�न ु पन� 
अव�था नह�ने ।
 िबजक नभएकामा ज�रवाना नला�ने भनी 
ठहर गरकेो हदस�मको राज� �यायािधकरणको 
िमित २०६६।३।२३ को फैसला िमलेको नदिेखदँा 
सोहदस�म उ�टी भै अ� सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएका छन्:

 § ०६७-CR-०२४०, मू�य अिभविृ� कर, 
खमुराज पुंजाली, िव. रामच�� संघई

१०
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-CR-००८९, आगो लगाई �यान 
मान� उ�ोग, नेपाल सरकार, िव. िव�णुबहादुर के.सी.
 ��यथ� �ितवादीले नै जाहेरवालीह�को 
घरमा आगो लगाएको देख् ने नाबालक सपना के.सी. 

बाहेक अ�य ��य�दश�ह� रहेको देिखदँैन भने 
�ितवादी िब�णबुहादरु के.सी. आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो र िनजमािथ लगाइएको 
अिभयोग शङ्कारिहत त�यय�ु सबदु �माणबाट 
पिु� ह�न नसकेको र �ितवादीले आ�ना सा�ीह� 
बिुझपाउ ँभनी स�ु �यठुान िज�ला अदालतमा िदएको 
िनवेदन मागबमोिजम िनजका सा�ीह� अदालतबाट 
बिुझएकोसमेत दिेखदैँन । य�तो अव�थामा शङ्काको 
सिुवधा �ितवादीले पाउने भ�ने फौजदारी �यायको 
सव�मा�य िस�ा�तसमेतको आधार र अव�थामा 
फौजदारी कसरु ज�तो ग�भीर अपराधमा सजाय गनु�  
�यायसङ्गत ह�ने नदिेखने ।
 ��यथ� �ितवादी िव�णबुहादरु के.सी.लाई 
मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको १ नं. को कसरुमा ऐ. 
को ५ नं. बमोिजम ५ वष� कैद र जाहेरवालीह�लाई 
�ितवादीबाट एक एक लाख भ�रपाउने ठहर ्याई स�ु 
�यठुान िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।१।२७ 
मा भएको फैसलालाई उ�टी गरी िनजलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहरी पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुबाट िमित २०६६।१२।२५ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: खगे��कुमार ख�ी 
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६७-CI-१४३३, अशब�डा गरी ज�गा छुट्याई 
पाऊँ, मिणक नानी िच�कार, िव. पूण��साद िच�कार
 िमित २०२७।११।१५ मा ब�डाप�को 
िलखत भई सोहीिदन िविभ�न ८ िक�ा ज�गाह� 
पिछ ब�डा गरी िलने गरी ब�देजप� िलखत भएकामा 
िववाद देिखएको छैन । यी पनुरावेदक वादीले २०५२ 
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सालमा अंश म�ुा दायर गदा�को अव�थामा समेत 
िमित २०२७।११।१५ को ब�देजप�को ज�गा ब�डा 
ग�रपाउ ँभ�ने दाबी गरकेो नदिेखएको र सो म�ुामा यी 
पनुरावेिदका ��यथ�को बीच िमित २०२७।११।१५ 
मा भएको ब�डाप�बमोिजमको ज�गाह�को स�ब�धमा 
ठहर भई अि�तम भएको अव�थामा ��ततु दायर 
भएको अब�डा ज�गा ब�डा गराई पाउ ँ भ�ने म�ुामा 
मलुकु� ऐन अ.बं. ८५ नं. आकिष�त ह�ने देिखएन । 
 अतः यसमा ब�देजप�मा उि�लिखत स�पि� 
स�ब�धमा यस अदालतको िमित २०६३।२।१७ गते 
फैसलामा केही नबोलेको देिखएको ह�दँा ब�दजेप�मा 
उि�लिखत ज�गा अब�डा रहेको देिखएकाले िफराद 
खारजे ह�ने गरी स�ु भ�परु िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसलालाई नै  सदर ह�ने ठहर ्याई भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६६।१२।२५ गतेको 
फैसला िमलेको नदेिखएकाले बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
इित संवत्  २०७१ साल  चैत ८ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसै अनसुार 
आदेश भएका छन्:

 § ०६७-CI-१४३४, िक�ा काट, मिणक नानी 
िच�कार, िव. पूण��साद िच�कारसमेत

 § ०६७-CI-१४३५, िक�ा काट, मिणक नानी 
िच�कार, िव. पूण��साद िच�कारसमेत

 § ०६७-CI-१४३६, िलखत बदर दता� बदर 
हक कायम समेत, मिणक नानी िच�कार, िव. 
कृ�ण �याजसुमेत

 § ०६७-CR-११७४, िकत� जालसाजी, मिणक 
नानी िच�कार, िव. पूण��साद िच�कारसमेत

१२
मा.�या. �ी सुशीला काक� र मा.�या. �ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-WO-०४०१, उ��ेषण / परमादशे, 

गणेश राई, िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग टङ्गाल काठमाड�समेत
 नेपाल सरकारको नाउमँा दता� भएको ज�गा 
िज�ला िश�ा काया�लय इलाम र िज�ला �शासन 
काया�लय इलामको नाउमँा ज�गाधनी दता�  �माण पजुा� 
कायम रिहरहेको िमिसल संल�न �माणबाट देिखइरहेको 
स�ब�धमा जसको नाममा दता� �े�ता कायम रहेको छ 
सो बदर नभएस�म स�बि�धत िनकायले िनमा�ण काय� 
गन� नपाउने भ�न कानूनत: िम�ने नदेिखने ।
 ज�गाको मोहीको स�ब�धमा अिधकार�ा� 
िनकायबाट िनण�य गरी सोस�ब�धमा अ�य वैकि�पक 
उपचारको बाटो अवल�बन गन� कानूनी हक सरुि�त नै 
रिहरहेको अव�थामा उि�लिखत ज�गाको स�ब�धमा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित 
२०६९।६।३ मा भएको िनण�यको स�ब�धमा 
कुनै आदशे जारी गनु�  पन� अव�थाको िव�मानता 
देिखन आएन । िनवेदक �वयम् ले िनवेदन गरकेो 
िनवेदनउपरको कारवाहीको �ममा तामेलीमा रा�ने 
गरी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
िनण�य भएको अव�था देिख�छ । अत: यसमा 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता देिखन नआएकाले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
इित संवत् २०७१ साल  फागनु ६ गते रोज ४ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६७-CR-१०६७, ०६८-CR-०१०८, 
अपहरण तथा शरीर ब�धक, सरोजच�� यादव, िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार, िव. सरोजच�� यादव
 िकटानी जाहेरी दरखा�त, घटना�थल �कृित 
मचु�ुका, व�तिु�थित मचु�ुका, घा जाचँ �ितवेदन, 



19

सव��च अदालत बलेुिटन २०७२, काि�क - १

पीिडतको बयान बकप�, वादीका सा�ीह�को बकप� 
एवम् उि�लिखत कानूनी �यव�थासमेतका आधारमा 
�ितवादी सरोजच�� यादवले गमु�ता यादवलाई 
अपहरण गरी ब�धक बनाई अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धकको महलको ३ नं. को कसरु अपराध गरकेो 
देिखने ।
 अिभयोजन प�ले �प� दाबी निलई के 
उ�े�यले अपहरण गरकेो सो नखलुाई अपहरण गन� 
तथा शरीर ब�धकको महलको १ , २ र ३ नं.को एकम�ु 
मागदाबी गरकेामा अदालत आफँैले यो उ�े�यले भनी 
मागदाबी नै नभएको िवषयमा अनमुान गरी आफँैले दाबी 
कायम गरी िज�ला अदालत तथा पनुरवेदन अदालतले 
गरकेो फैसला िमलेको नदेिखने ।
 पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारले ऐजन 
महलको ७ नं. बमोिजम दईुजनाभ�दा बढीको समूहमा 
अपहरण गरकेो भनी थप सजायको पनुरावेदन िजिकर 
िलएकामा समूहमा अपहरण गरकेो �यहोरालाई 
वादीले  पिु� ह�ने गरी अ�य �ितवादीह� कायम 
गरी अिभयोग दता� गन�समेत नसकेको अव�थामा 
एकजनामा� �ितवादी कायम भई म�ुाको कारवाही 
चलेको अव�थामा उि�लिखत िजिकर  अिभयोगबाटै 
खि�डत भइरहेको देिखएकाले दफा ७ बमोिजम थप 
सजाय ह�ने देिखन आएन । पीिडतलाई ऐजनको दफा 
१२ बमोिजम �. ५००।- �ितपूित� िदने गरी भएको 
िनण�य �यायोिचत नै देिखने ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०६७।११।४ गतेको फैसला 
केही उ�टी भई  अपहरण गन� तथा शरीर ब�धकको 
महलको  ३ नं.  बमोिजम �ितवादीलाई चार वष� कैद 
र प�चीस हजार �पैया ँ ज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला 
भएको र �ितवादीलाई ऐजनको ९ नं. बमोिजम थप दईु 
वष� कैद गरी  ज�मा छ वष� कैद र प�चीस हजार �पैया ँ
ज�रवाना ह�ने ठहन� ।

इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल भदौ १६ गते रोज ४ शभुम् ।

१४
मा.�या. �ी सुशीला काक� र मा.�या. �ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६३-CI-११०६, ०६४-CI-००६४, 
००६६ अंश दता�, सूय�नाथ यादव िव. रासलाल 
यादवसमेत, रासलाल यादवसमेत िव. सूय�नाथ यादव, 
महे�� यादवसमेत िव. सूय�नाथ यादव
 �ितवादीह� सगोलको घरमा नबसी 
आफूआफूले नोकरी पेसा रोजगारी गरी बेगल-बेगल 
�थानमा घर ज�गा जोडेकामा वादी सूय�नाथ यादवले 
यी स�पि� मेरो तलबबाट दाज ु �ितवादी रासलाल 
यादवले छोरा बहुारीको नाममा ख�रद गरकेा ह�न् भ�ने 
�ितवादी िजिकर तक� सङ्गत छैन । व�ततुः काकाको 
आयबाट छोरा बहुारीका नाममा ज�गा ख�रद ह�ने �� नै 
नआउने ।
 आ�नो प�रवारको सद�यभ�दा बािहर (टाढा) 
को �यि� रिव�� �जापतीबाट हालैको बकसप�बाट 
�ा� गरकेो देिखएको ह�दँा उ� स�पि� िनजी मा�न ु
पन� । 
 कानून, निजर िस�ा�तसमेतबाट 
�ितवादीह� �यामादेवी यादव नाम दता�को िक.नं. 
८९  को ज�गा िनजी ठहरी ब�डा नला�ने ठहरकेाले सो 
हदस�म पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला 
केही उ�टी भई अ�य स�पि�को हकमा पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजले िमित २०६३।५।२५ गतेमा 
गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत (उपसिचव) : �ेम खड्का
इजलास अिधकृत (शाखा अिधकृत) : खेमकुमारी 
ब�नेत
इित संवत् २०७१ साल फागनु २५ गते रोज २ शभुम् ।
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यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसै अनसुार 
आदेश भएका छन्:

 § ०६३-CI-११०५, ०६४-CI-००६५, 
००६७, अशं दता� सूय�नाथ यादव, िव. 
रघनुाथ यादवसमेत, महे�� यादव, िव. 
सूय�नाथ यादव, रासलाल यादवसमेत, िव. 
रघनुाथ यादव

इजलास न.ं ४

१
मा.�या. �ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या. 
�ी दीपकराज जोशी, ०७२-WH-०००४, 
ब�दी��य�ीकरण, भरत शमा� भ�ने पु�पलाल उ�ेती, 
िव. काठमाड� िज�ला अदालत बबरमहलसमेत
 िनवेदनमा िनवेदक जाली राहदानी म�ुामा 
फैसलाअनसुार कैद भ�ुान गन� कारागार शाखामा 
कैदमा रहेको अव�थामा िनवेदक �ितवादी भएका खैरो 
िहरोइन र िजउ मा�ने बे�ने म�ुामा अ�य अदालतबाट 
िनजलाई भएको कैद सजायसमेतमा  मलुकु� ऐन, 
द�डसजायको महलको १० र ४१ नं. बमोिजम 
ठेिकएको कैदमा बसी कैद अविध भ�ुान गरी िनज 
थुना म�ु भइसकेपिछ पनुः प�ाउ गरी थुनामा 
रा�न पठाएको िवषयलाई गैरकानूनी थनुा 
भनी ब�दी��य�ीकरणको उपचार माग गरकेो 
देिख�छ । तर, ��ततु िनवेदनमा िनवेदकलाई 
जबरज�ती करणी म�ुामा काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।७।२३ मा फैसला ह�दँा 
८ वष� कैद सजायसमेत ह�ने ठहरी फैसला भएको 
देिख�छ । फैसला ह�दँा िनवेदक अदालतमा अनपुि�थत 
रहेको पाइ�छ । प�ाउ भई आएका िनवेदकलाई 
फैसलाबमोिजमको कैद भ�ुानीका लािग कारागारमा 

पठाइएको काय�ले पनुरावेदन गन� पाउने कानूनले 
�दान गरकेो अविध भ�ुान नह�दैँ प�ाउ गरी 
थनुामा पठाउने िवप�ीह�को काय� गैरकानूनी ह�दँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ग�रपाउ ँभनी उपचार 
माग गरकेो अव�था छ । यसरी उ� िनवेदनको त�य र 
यस िनवेदनको त�य फरकफरक भएको अव�था ह�दँा 
सो िनवेदनमा आदेश गदा�  कायम ग�रएको िनण�यधार 
र �ितपािदत िस�ा�त ��ततु िनवेदनका िवषयमा 
आकिष�त ह�न स�ने दिेखन नआउने ।
 स�ु अदालतबाट कैद सजाय भएको �यि�ले 
पनुरावेदनको �याद अविधस�म थनुामा रहन नपन� 
कुरा उपयु�� कानूनह�ले �यि�को अिधकारको 
�पमा सजृना नगरी अदालतले अनमुित िदएमा मा� 
�चलन ह�न स�ने सिुवधाको �पमा �दान गरकेो 
पाइ�छ । अिधकारको �चलनका लािग दाबी गन� 
�यि�ले आ�नो कानूनी कत��य पिन पूरा गनु�पछ�  । 
यी िनवदेकले कानूनले �दान गरकेा अ.बं.१९४ नं. 
समेतका कानूनी माग�को अवल�बन नगरकेो ि�थित 
छ । यसरी सामा�य �चिलत कानूनको �यव�थालाई 
आ�मसात्  नगरी फैसलाअन�ुप कैदमा रा�ने काय� 
गदा� पनुरावेदन गन� पाउने �यादको अविध भ�ुान नह�दैँ 
प�ाउ गरी थुनामा रा�न पठाइएको काय� गैरकानूनी छ 
भ�ने िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 कानूनले अि�तयार �दान गरकेो स�म 
िनकाय काठमाड� िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलाले लागेको कैद असलु गन� �ममा िनवदेक 
प�ाउ भई थनुामा रहेको देिख�छ । फैसलाबमोिजम 
पनुरावेदनको �याद पिन िनवेदकले �ा� ग�रसकेको 
अव�था छ । मािथ िववेचना भएअनसुार कानूनले माग� 
�श�त गरकेो अिधकारको अनसुरण गरी िनवदेक भरत 
शमा� भ�ने प�ुपलाल उ�ेतीले पनुरावेदन गन� पाउने नै 
ह�दँा िनजलाई फैसलाले ठहर गरकेो कैद असलुीका 
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लािग िवप�ीम�येको काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
कैदमा रा�न कारागार पठाइएको काय� गैरकानूनी 
नह�दँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थनुा म�ु 
ग�रपाउ ँभ�ने िनवदकेको िनवेदन कानूनी आधारिवहीन 
ह�दँा खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : किपलमिण गौतम 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत्  २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६६-WO-०७२८, उ��ेषण, 
सपना गु�ङ मैनालीसमेत िव. िज�ला सरकारी 
विकलको काया�लय, भरतपुर, िचतवनसमेत
 िनवेदन दाबीमा उि�लिखत िक.नं.६०९ 
को ज�गा ठगी ठहर भएको सािबक िक.नं.४४३ को 
ज�गाबाटै िक�ाकाट भै कायम भएको देिखएको सो 
ज�गाबाट ठगीको िबगो भराउन िम�ने नै दिेखदँा यी 
�रट िनवेदकह�ले फैसला काया��वयनको िनवेदन 
तामेलीमा राखी पाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा िचतवन 
िज�ला अदालतका तहिसलदारले उ� िनवेदन 
तामेलीमा रा�न िमलेन भनी गरकेो आदेशलाई िचतवन 
िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
यथोिचत नै मानी कानूनबमोिजम गनु�  भनी भएको 
आदेश कानूनअन�ुप नै रहेको र उ� आदेशह�बाट 
िनवेदकह�को कुनै कानूनी वा संवैधािनक हकमा 
आघात परकेो नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ह�ने अव�था दिेखन आएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल असार १५ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-WO-०२६९, 
परमादेश, अिधव�ा जीवनकुमार पोखरलेसमेत िव. 
वातावरण तथा िव�ान तथा �िविध म��ालयसमेत 
 �रट िनवेदकह�ले िनवेदनमा उ�लेख गरकेा 
वायकुो गणु�तरस�ब�धी राि��य मापद�ड, २०६९ 
(National Ambient Air Quality Standard, 
2012) र नेपाल सवारी �दूषण मापद�ड, २०६९ 
(Nepal Vehicle Mass Emission Standard, 
2012) नेपाल सरकारले िमित २०६९।४।२९ को 
नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गरी जारी गरकेो 
देिखयो । वायकुो गणु�तरस�ब�धी राि��य मापद�डमा 
वाय ुम�डलमा ह�नपुन� िविभ�न वाय ुत�वह� तथा अ�य 
पदाथ�ह�को मा�ाका स�ब�धमा �यव�था ग�रएको 
देिख�छ भने नेपाल सवारी �दूषण मापद�डमा सवारी 
साधनह�ले िन�काशन गन� धवुाकँो मा�ालगायत 
अ�य कुराह�का स�ब�धमा �यव�था ग�रएको 
देिख�छ । उ� नेपाल सवारी �दूषण मापद�ड, २०६९ 
को ��तावनामा “...नेपालमा आयात ह�ने ट्या�टर, 
पावर ि�लर, डोजर, �ेन, रोलर, ए�काभेटरबाहेकका 
सवारी साधनह�का लािग दहेायबमोिजमको नेपाल 
सवारी �दूषण मापद�ड, २०६९ (यूरो -३ समान�तर) 
लागू ह�ने गरी तोकेको छ” भ�ने �यहोरा उ�लेख 
भएको तथा िवप�ी वातावरण, िव�ान तथा �िविध 
म��ालयसमेतको िलिखत जवाफमा ती मापद�डह� 
त�काल लागू ह�ने गरी जारी भएका ह�न् भ�ने उ�लेख 
भएको पाइयो । �वयम्  िनवेदकह�ले �रट िनवेदनको 
�करण नं. ८ मा ती मापद�डह� लागू भैसकेको कुरा 
�वीकार गरकेो देिख�छ । पनु: उ� यरुो ३ समान�तरको 
मापद�ड लागू गदा� आइपन� सम�यालाई स�बोधन गन� 
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भनी िवप�ी वातावरण, िव�ान तथा �िविध म��ालयले 
िवप�ी अटोमोबाइल िडलस� एसोिसएसनको 
�ितिनिधसमेत सद�य रहने गरी सहजीकरण सिमित 
गठन गरकेाले ती मापद�डह� लागू नगन� स�भावना 
भएको भनी आशङ्का �य� गरकेो दिेखयो । यसरी 
िनवेदकह� आफँैले मापद�डह� लागू भैसकेको कुरा 
�वीकार गनु�का अलावा लागू नह�ने आशङ्का �य� 
गरकेो िनवेदन �यहोरा �वयम् मा िवरोधाभाषय�ु रहेको 
देिख�छ । तथािप िनवेदकको िनवेदन लेखबाटै उ� 
सिमित उि�लिखत मापद�डह� लागू गन� वा नगन� 
स�ब�धमा िनण�य गन� अिधकारसिहत गठन भएको 
भ�ने नदेिखइ मापद�ड काया��वयन गन� �ममा आइपन� 
सम�याह� पिहचानस�मको काय� गन� गरी गठन भएको 
देिखयो । यस�कार िमित २०६९।४।२९ को नेपाल 
राजप�मा �कािशत सूचनाबाट जारी भएका मापद�ड 
लागू भएको एक मिहना पिन �यितत नह�दँ ैती मापद�ड 
काया��वयनको �ारि�भक चरणमा नै रहेको अव�थामा 
लागू नह�ने आशङ्का �य� गरी िमित २०६९।५।२१ 
मा दायर भएको ��ततु �रट िनवेदन त�यपरक भ�दा 
हतारमा अनाव�यक भावना�मक आधार िलई दायर 
भएको देिखन आउने ।
 उि�लिखत आधार कारणह�बाट िनवेदन 
दाबीमा उ�लेख भएका नेपाल सरकारबाट जारी भएका 
मापद�डह� त�काल लागू ह�ने गरी जारी भएको भ�ने 
िवप�ी िनकायह�को िलिखत जवाफ �यहोराबाट 
देिखएको र ती मापद�ड लागू भै काया��वयनको 
�ारि�भक चरणमा नै रहेको अव�थामा त�यपरकभ�दा 
भावना�मक कुरा उ�लेख गरी हतारमा दायर भएको 
��ततु �रट िनवेदनमा मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न 
स�ने देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहरकेाले िमित २०६९।६।९ 

मा जारी भएको अ�त�रम आदेश आदेश �वत: िनि��य 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर : सिबना अिधकारी
इित संवत्  २०७२  साल जेठ  २१ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०६८-CR-०५८५, ०२८३, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. हक� बहादुर िव.क., 
हक� बहादुर िव�कमा� िव. नेपाल सरकार
 िबरामी भएक� मतृक गंगा िव.क.ले औषिध 
नखाएक�ले उसै मौकामा त�काल उठेको रीस 
�ितवादीले था�न नसक� म�ुकाले िहका�ई धकेिलिदएको 
कारणबाट िभ�ामा टाउको ठोि�कन गई सोही चोट 
पीरबाट गंगा िव.क.को म�ृय ु भएको अव�था िमिसल 
सलं�न �माणबाट देिखयो । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. ले प�रभािषत गरकेो �यान मान�को 
मनसाय रहेनछ, �यान िलनपुन�स�मको इिव पिन 
रहेनछ, लकु� चोरी हानेको पिन रहेनछ, उसै मौकामा 
कुनै कुरामा उठेको �रस था�न नसक� म�ुकाले हानी 
धकेली िदएको कारणले िभ�ामा ठोि�कन गई सोही 
चोट पीरले गगंा िव.क.को म�ृय ुभएको देिखदँा ��ततु 
कसरु अपराध मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. ले प�रभािषत गरकेो आवेश�े�रत ह�याको 
कसरुअ�तग�तको अपराध भएको दिेखएकाले �ितवादी 
हक� बहादरु िव.क. लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठहर ्याएको स�ु ग�ुमी िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।३।२७ को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०६८।१।२७ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
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वादी नेपाल सरकार र �ितवादी हक� बहादरु िव.क. को 
पनुरावेदन िजिकर  प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत:  �ेम�साद �यौपाने
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल असार ९ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-RC-०१४२, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. बहादुर रोकामगर
 �ितवादीले मतृकलाई कुनै धा�रलो 
हितयारको �हार गरी मतृकलाई मान� पूव�योजना 
बनाई सोअन�ुप तयारी गरी सिुनयोिजत�पमा 
कत��य गरी मारकेो नभई �ितवादी बहादरु रोकामगर 
र पले थापाबीच वादिववाद भइरहेको अव�थामा 
ते�ो �यि�का �पमा आएका मतृक खड्के नेपालीले 
प�पातपूण� समझदारी गराई द�ड ितराएको भनेकाले 
झापड र ला�ी �हार गदा� मतृकको म�ृय ु ह�न गएको 
देिख�छ । वारदात समयमा र�सीसमेत सेवन गरकेा 
�ितवादी बहादरु रोकामगरले िनज मतृककै कारणबाट 
उठेको �रस सहन नसक� हानेको �हारबाट खड्के 
नेपालीको म�ृय ुह�न गएको अव�था छ । यसका अलावा 
�ितवादी र मतृकबीच �यानै िलनपुन�स�मको पूव� �रस 
इवीसमेत रहे भएको देिखदँनै । मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
१८८ नं. मा अपराध गदा�को अव�था िवचार गदा� 
कसरुदारलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� ह�ने भै घटी 
सजाय ह�नपुन� िच�ले दखेेमा ऐनले ह�ने सजायमा घटाई 
तो�न सिकने �यव�था रहेको देिखदँा िनज �ितवादी 
बहादरु रोकामगरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ र १३(३) नं. को कसरुदार ठहर ्याई ज�म 
कैद गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद ह�ने 
भनी जाजरकोट िज�ला अदालतको राय सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको रायसमेत मनािसब दिेखदँा 

सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मीना ग�ुङ
क��यटुर: स�तोष अवाल, मि�दरा रानाभाट   
इित संवत् २०७२ साल असार ११ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६७-CR-०६८३, कत��य �यान, 
करनिसंह महरा, िव. नेपाल सरकार
 सजाय कम गनु�  वा घटाउने काय� मनोगत 
नभई व�तगुत ह�नपुछ�  । सजाय कम ह�न ुपन� हो होइन 
भ�नलाई म�ुामा विण�त त�यलाई िवचार गनु�  पन� 
ह��छ । म�ुाको त�यबाट नै सजाय गदा� चक� ह�ने 
ज�तो दिेखने अव�थामा अ.बं. १८८ नं. को �योग 
गरी सजाय कम गनु�  पन� ह��छ । मूलतः सजाय कम 
गन� सिकने आधार र सजाय कम गन� नह�ने आधार 
गरी दईु िकिसमका आधारह� ह��छन् । किहलेकाही ँ
एउटै आधारबाट ह�ने सजाय कम गनु�  पन� हो होइन 
भनी यिकन गन� सिक�छ भने किहलेकाही ँ दईु वा 
दईुभ�दा बढी आधारको ज�रत पन� पिन ह��छ । कुनै 
अव�थामा एकमा� आधार सजाय कम गन� पया�� ह��छ 
भने कुनै अव�थामा एकभ�दा बढी आधार भए पिन 
सजाय कम गन� पया�� नह�न पिन स�छ । सजाय कम 
गन� नह�ने �कृितको आधारमा अपराध पूरा सोच िवचार 
गरी दरुाशयसाथ पूरा तयारी गरी भएको, �ुरतापूव�क 
ग�रएको, यातना िदई ग�रएको ज�ता ह�यामा कुनै 
एउटा मा�ै आधार पिन सजाय कम नगन� पया�� 
आधार ह�न स�छ । �ुरताको पराका�ाज�य अपराध 
देिखने कुनै एउटामा�  आधार भएमा अ� जितसकैु 
सजाय कम गन� आधार भएपिन सजाय कम गनु�  उिचत 
ह�दैँन । �य�तै गरी सजाय कम गन� सिकने आधारह� 
पिन म�ुाको रोहमा देिखन स�छ । अ.बं. १८८ नं. 
अन�ुप सजाय कम गन� िलन सिकने आधारह� ज�तो 
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अपराधी आफँै पीिडत पिन ह�न,ु आफू िनकै �तारणमा 
रहेकामा उ�मिु� पाउन अपराध गन� प�ुन,ु अपराध गदा� 
नितजा ब�ुन नस�ने अव�थामा ह�न,ु अचानक अपराध 
ह�ने प�रि�थित ह�न प�ुन,ु अपराध घिटत ह�दँा मनि�थित 
अशा�त ह�न,ु �िणक आवेगमा आई अपराध भएको 
तर जोिखमी हितयारको �योग ह�न,ु प�ात् ापको भाव 
आउन,ु किललै उमेर ह�न,ु अनसु�धान र अदालतलाई 
सहयोग गनु�  इ�यािद ह�न स�ने । 
 मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
कम सजाय गदा� मािथ उ�लेख भएका िविभ�न 
आधारह�म�ये के क�ता आधारह� छन् भ�ने कुरा 
व�तगुत�पमा देिखन ु पछ�  । िमिसलबाट दिेखएको 
त�यलाई एकातफ�  प�छाएर �यायकता�लाई िच�मा 
लागेको भ�ने मा�ै आधारमा सजाय कम गन� 
िम�दैन । �यायकता�ले कानूनबमोिजम िनधा�रण भएको 
सजायलाई कम गदा� सजाय कम ह�नपुन� आधार र 
कारणह�को िव�ेषण गरी िन�कष�मा प�ुन ुपन� ।
 पनुरावेदक �ितवादी  करनिसहं महराले मतृक 
मीनादेवी महरालाई मान� िनयतले वारदात�थलदेिख 
१-११/

२
 घ�टा समय ला�ने टाढा रहेको आ�नो घरबाट 

साईकलमा आई मतृकले मास ुकािटरहेको अव�थामा 
मतृकसगैँ रहेको छुरी खोसी िलई सोही छुरीले मतृकको 
छातीमा �हार गरी छुरी मतृककै शरीरमा रोिपएकै 
अव�थामा छाडी भागी गएको देिख�छ । मतृकलाई 
छुरी �हार गरपे�ात्  आ�नी प�नी मतृकलाई 
बचाउनेतफ�  यी पनुरावेदक �ितवादीले कुनै कत��य 
पूरा गरकेो पाइदँनै । मतृकलाई मारकेो स�ब�धमा 
पनुरावेदक �ितवादीले प�ात् ापको भाव राखेको पिन 
देिखदँैन । मतृकलाई िनयतवस, �ुरतापूव�क ह�या 
ग�रएको िमिसलबाट देिख�छ । कसरुमा सािबत भई 
�वीकार गरकेाले अनसु�धान र अदालतलाई सहयोग 
गरकेो हो िक त भनी िवचार गदा� फगत सािबती 

बयानमा�ले अदालतलाई सहयोग गरेको भ�न 
िम�दैन । अ�यथा, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
ले सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय िनधा��रत गरकेो 
द�डनीितलाई िनयतपूव�क �यान मान�ले सािबत ह�दैँ 
आ�नो सजाय कम पान� उ� कानूनको मम�लाई छ�न 
स�ने ह�नप�ुछ । व�ततुः अनसु�धान र अदालतलाई 
सहयोग भ�नकुो ता�पय� अपराधलाई रो�ने वा अ� 
अपराधीलाई समाउन म�त गन� ज�ता सहयोगी 
काय� ह�नपुछ�  । न िक आ�नो सजाय घटाउनेस�मको 
�योजनलाई हो । तसथ�, ��ततु म�ुामा मतृकलाई 
�ुरतापूव�क ह�या गरकेो, प�ात्  को भाव पिन नभएको, 
अपराध भइसकेपिछ मन� थालेक� प�नीलाई उपचार 
गराउनेतफ�  पिन नलागेको यस अव�थामा फगत आफू 
सािबत ह�नलुाई अनसु�धान वा अदालतलाई सहयोग 
गरकेो भ�न निम�ने ह�दँा अ.बं.१८८ नं. अन�ुप 
सजायबाट कमी वा छुट िदन �यायको रोहमा िम�ने 
नदिेखने ।
 �ितवादी करनिसंह महराले आ�नै �ीमती 
मीनादवेी महरालाई छुरी रोपी कत��य गरी मारकेो 
पिु� भएकाले अिभयोग मागदाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको क�चनपरु 
िज�ला अदालतको फैसला साधक सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित २०६७।३।१ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर: सिबना अिधकारी 
इित संवत् २०७२ साल जेठ २५ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-RC-०००६, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव.बुि�राम दराई
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 मतृक र �ितवादीबीच सामा�य मनमटुाव रहे 
तापिन �यानै िलन ु पन�स�मको �रसइवी रहे भएको 
पिन देिखदँनै । उपयु�� प�रि�थितको प�रणाम�व�प 
��ततु वारदात घटेको त�यलाई यस अदालतले 
नजरअ�दाज गन� स�दैन । कसरु र सजायमा 
तादा�यता ह�न ुआव�यक ह��छ । यही कुरालाई अ.ब.ं 
१८८ नं. ले स�बोधन गरकेो देिख�छ । य�तो ि�थितमा 
�ितवादी बिु�राम दराईलाई अिभयोग दाबीअन�ुप 
सव��वसिहत ज�म कैद गदा� चक� पन� ह�दँा िनजलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजमको सजाय 
ठहर गरी मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम कैद वष� 
१२ (बा�) ह�न ुउपय�ु देिखन आयो । तसथ� �ितवादी 
बिु�राम दराईलाई कैद वष� १२ (बा�) ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  मीना ग�ुङ 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत्  २०७१  साल चैत १३ गते रोज ६  शभुम् ।

८
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-WO-०६७१, उ��ेषण / 
परमादशे, जुमराती साफ�, िव. पवन कुमार िम�समेत
 िनवदेकले धनषुा िज�ला, बह�अ�वा गा.िव.स. 
वडा नं. ४ को १९८३ सालको सभ� नािपमा मालपोत 
िम�हा भएको २०२६ सालको सभ� नािपका गाउ ँ
�लकमा परकेो िक�ा नं. २८ को ज.िव. २-१-१३ 
म�ये पन� साव�जिनक पोखरीको िडलदेिख उ�र, 
इनसु साफ�दिेख पि�म, सोवराती साफ�दिेख दि�ण, 
जमुराती साफ�दिेख पूव� यित ४ िक�लािभ�को 
पूव�पि�म उ�र मखु ३३ िफट, दि�ण ३३ िफट, 
उ�र दि�णपूव� मखु २० िफट तथा पि�म मखु २० 
िफटिभ�को �वबासी घर १ को चलन च�तीको मोल 
�.३००,०००।- भएको मेरो हक भोगको �वबासी 
घर ज�गाबाट िवप�ीको िबगो भराई पाउ ँ भनी 

िनवदेन माग गरकेो पाइ�छ । उि�लिखत घरज�गाको 
�वािम�वको �माणको �पमा बह�अवा�  गा.िव.स.बाट 
िमित २०६८।१०।२९ मा भएको सज�िमन मचु�ुका 
र सोही गा.िव.स.को िसफा�रस मा� पेस गरकेो 
पाइ�छ । िनवदकेले पेस गरकेो यस �कारको �माणबाट 
उि�लिखत घर ज�गामा िनवेदकको नाउमँा दता� भई 
�े�ता कायम भएको दिेखन आएन । िनवेदकले हक 
भोगमा रहेको भिनएको ज�गाको �वािम�व पषु ्िट ह�ने 
�कृितको ठोस सबदु �माण पेस ह�न सकेको िमिसलबाट 
देिखदँनै । �वािम�व पिु� ह�ने ठोस र िववादरिहत �माण 
पेस ह�न नसकेको अव�थाको घर ज�गा िललाम गरी 
िवप�ीले िबगो भराई िलन पाउने अव�था देिखन 
नआएकाले िनवेदकले िबगो दािखला नगरमेा कैदमा 
राखी िबगो असलु गनु�  भनी िमित २०६८।५।९ मा 
धनषुा िज�ला अदालतको आदेशलाई कानूनबमोिजम 
गनु�  भनी भएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
िमित २०६८।९।२८ मा भएको आदेशबाट िनवेदकको 
कुनै सिंवधान तथा कानून �द� हक अिधकारमा 
�ितकूल आघात परकेो भ�न नसिकने ।
 िनवेदकले आ�नो हक भोग र �वािम�वको 
ठोस �माण पेस गन� नसकेको घर ज�गाबाट पवनकुमार 
िम�को िबगो भराई िलन पाउने अव�था नदेिखएकाले 
िनवदेकले मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�  परने । 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजलुी 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत्  २०७२ साल असार ३ गते रोज ५ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CI-११७५, मोही नामसारी 
�माणप�, िबकाउ बैठा धोबी िव. िबजय �काश 
नारायण िसंह
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 भूिमसधुार काया�लय, महो�रीमा वादी 
खेह� बैठा धोबी र �ितवादी िबजय�काश नारायण 
िसंहबीच वादी दाबी छाडी िमलाप� भएको हो 
होइन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादीले 
सो िमलाप�को �मािणत �ितिलिप पेस गरकेो 
देिख�छ । उ� िमलाप� भएको स�कल िमिसल 
भूिमसधुार काया�लय, महो�रीमा ब�ुदा उ� िमलाप� 
भएको िमिसल नै बाढीबाट िभजी सडीगली न� 
भएको भ�ने भूिमसधुार काया�लय, महो�रीका तामेली 
फाटँको िमित २०६६।८।१२ को जवाफमा उ�लेख 
भएको देिखयो । िमलाप� भएको स�कल िमिसल �ा� 
नभए तापिन उ� िमलाप�का स�ब�धमा भूिमसधुार 
काया�लय, महो�रीमा रहेको राय िकताब बझुेकामा वादी 
खेह� बैठा धोबी र �ितवादी िवजय�काश नारायण 
िसंहबीच िमित २०३९।२।२६ गते िमलाप� भएको 
कुरा उ�लेख भएको त�यमा िववाद रहेको देिखदँैन । 
अिधकार�ा� िनकायमा रहेको राय िकताबमा उ�लेख 
भएको िमलाप� कानूनस�मत भएको भनी मा�न ु पन� 
ह��छ । �ितवादीबाट पेस भएको िमलाप�को उ� 
�मािणत न�कललाई वादीले जालसाझी वा अ�यथा 
हो भनी दाबी िलन सकेको अव�था पिन छैन । कुनै पिन 
म�ुाको िमिसल हराउन,ु न� ह�न ुवा गायब ह�नलेु उ� 
म�ुाबाट संरि�त भएको प�को हक अिधकार �वतः 
लोप ह�न वा िन��भावी ह�न स�दैन । �ितवादीले पेस 
गरकेो िमलाप�को �मािणत न�कल दाबीकै ज�गाको 
भएको देिखएबाट उ� िमलाप�मा भएको �यहोरालाई 
�माणमा िलन िम�ने नै ह��छ । यसरी जनु ज�गामा 
वादीको िपता मोही रहेको भनी दाबी ग�रएको छ, सो 
ज�गामा नै वादीको िपताले ज�गाधनीसगँ दाबी छाडी 
िमलाप� गरकेो अव�था रहेको र उ� िमलाप� िव�� 
कुनै उजरु नालेस पन� नसेककोसमेत ह�दँा उ� ज�गामा 
पनुरावेदक वादीको िपता खेह� बैठाको मोिहयानी हक 

कायम रिहरहेको भनी मा�न िम�ने नदिेखने ।
 िपता खेह� बैठा धोबी दाबीको ज�गाको मोही 
कायम रहेको अव�थामा मा� िपताको परलोकपिछ 
नामसारी गराउन पाउने हक िनजको छोरा वादीमा 
रहने हो । दाबीको ज�गामा वादीको िपता खेह� बैठा 
धोबीले �ितवादी ज�गाधनीसगँ िमित २०३९।२।२६ 
मा नै मोहीयानी हकको दाबी छाडी गरकेो िमलाप�बाट 
दाबीको ज�गामा वादीको िपताको मोहीहक टुिटसकेको 
अव�था छ । िपताले नै मोहीहक छाडी िमलाप� 
ग�रसकेको अव�थामा छोरालाई मोही नामसारीको 
लािग उजरु गन� पाउने हक भएको र िनज मोहीको 
शेषपिछ िनजका छोरामा नामसारी ह�न स�ने भनी मा�न 
िम�ने देिखदँनै । मोही हक कायम भएको अव�थामा 
मा� सािबक मोहीको हकवालाले मोही नामसारी 
गन� पाउने भएको ह�दँा आ�नो िपताको नै मोही हक 
टुिटसकेको अव�थामा िनजको शेषप�ात्  छोराले पनुः 
मोही हकको �माणप� पाउने कुरा कानूनस�मत रहेको 
नदिेखने ।
 उपयु�� िववेिचत आधार कारणह�बाट 
वादी दाबीअनसुार मोहीयानी हक नामसारी गरी 
�माणप� पाउने ठहर ्याई भएको भूिमसधुार काया�लय, 
महो�रीको िनण�य उ�टी गरी पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट भएको िमित २०६९।८।१० को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मीना ग�ुङ  
इित संवत् २०७२  साल साउन २२ गते रोज ६  शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६७-WO-०८५७, 
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उ��ेषण / परमादशे, तुलसी दास चौधरी िव. िश�क 
सेवा आयोग, सानोिठमी भ�पुरसमेत
 २०६७।५।११ मा स�ु बढुवा नामावली 
�कािशत ह�दँा िनवेदकको नाम सफल ६ उ�मेदवारिभ� 
पन� सकेको पाइदैँन । स�ु �काशनमा जनु ि�थित िथयो 
�यसमा पनुरावलोकन िनण�यले कुनै ह�त�ेप गरकेो 
वा हेरफेर गरकेो देिखदँैन । स�ु िनण�यबाटै िनवेदक 
बढुवा पाउनका लािग अयो�य देिखन ुभएपिछ �यसमा 
उि�लिखत ३५ िदनको हद�यादिभ� िनवेदकले उ� 
नामावलीको पनुरावलोकनको लािग उजरु िदन ुपन�मा 
सो निदई दवुै िनण�य बदरको लािग िनवेदकले यो �रट 
िनवेदन िदन ु भएकै िमलेको छैन । कानूनले स�म र 
�भावकारी वैकि�पक उपचारको �यव�था गरकेो 
कुरामा �रट िनवेदन ला�न   स�ैन । वैकि�पक उपचार 
देखावटी वा अपया�� रहेको अव�थामा अपवाद�व�प 
�रट िनवेदन नला�ने होइन तर ��ततु िववादमा �य�तो 
अव�था िव�मान छैन । �रट उपचारले कानूनले तोकेको 
हद�यादलाई नजरअ�दाज वा िव�थािपत नगन� । 
 कानूनले तोकेको हद�यादिभ� िनवेदकले 
वैकि�पक उपचारको अवल�बन गन� नसकेको समेतको 
मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट २०६७।५।११ को 
बढुवा नितजा तथा २०६७।९।२८ को पनुरावलोकन 
िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको मागबमोिजम 
उ��ेषण र परमादेशको आदेश जारी ह�न स�ने 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : कृ�ण�साद पौडेल
क��यटुर : िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल माघ २७ गते रोज ३ शभुम् । 

 § ०६७-WO-०८५६, उ��ेषण / परमादशे, 
नारायण म�डल िव. िश�क सेवा आयोग, 
सानोिठमी भ�परुसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार आदशे भएको छ ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६८-WO-१२०२, उ��ेषण, 
काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं. १० नयाँ बाने�रि�थत नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क 
िल. के��ीय काया�लयको तफ� बाट अि�तर�ा� 
�ाने���साद ढुङ्गाना िव. आ�त�रक राज� काया�लय, 
लिलतपुरसमेत
 आयकर ऐन, २०५८ दफा १०४ को 
कानूनी �यव�थाले ह�रिसि� इ�ँा तथा टायल 
कारखाना िलिमटेडको आ.व. २०४९/०५०, 
आ.व. २०५९/०६०, आ.व. २०६१/०६२ र 
आ.व. २०६३/०६४ को आयकर ब�यौता तथा 
ज�रवानासमेत गरी �.१,३२,४९,६४०।८३ कर 
िनधा�रण भएको �यसैगरी म.ुअ. करतफ�  आ.व. 
२०६३।०६४ मा नपाउने कर क�ी दाबी गरकेो 
देिखएकाले पूण�कर परी�ण गरी िमित २०६७।१०।२३ 
गते मू�य अिभविृ� कर ऐन, २०५२ को दफा २० 
अनसुार �. ३,४९,४३१।- दािखला गन� गरी कर 
िनधा�रण भएको र करदाता उ� कर िनधा�रणउपर 
पनुरावलोकन तथा पनुरावेदन नपरकेो भ�ने देिखन 
आएको अव�थामा कर असलुी �योजनको लािग 
िनवेदनमा उि�लिखत िक�ाका ज�गाह� रो�का 
राखेको काय�लाई कानूनिवपरीतको काय� मा�न निम�ने 
ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम �रट जारी गन� िमलेन 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल 
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल फागनु १२ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०१७१, ०१७७, ब�डा 
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बदर अंश दता�, तेजनारायण िसंहसमेत िव. जग�नाथ 
�साद िसहंको मु.स. गन� राजेशकुमार िसहं, सुरशे�साद 
िसंहसमेत िव. जग�नाथ �साद िसहं
 अंश हकको ज�गा छु��ई सकेपिछ ज�गामा 
तेरो मेरो भएको अव�थामा मा� लागू ह�न स�छ तर श�ु 
अंशको दाबीमा सो कानून लागू ह�ने आधार देिखदैँन । 
जहा ँहक छु��इसकेको ह�दैँन �य�तोमा यो दाबी �योग 
गन� िम�दैन र २०२० सालको अंशको िलखतलाई 
िविधवत् तवरबाट बदर गराउन नसकेको अव�थामा 
अंशहकको नाममा ज�तो िम�नै नस�ने कानूनी उपचार 
खो�न ु �यायस�मत ह�न स�ैन । �ितवादीह�बीचमा 
अंश िलनिुदन ु गरकेो २०२०।४।२९ मा रिज��ेसन 
पा�रत िलिखतलाई अ�यथा गरी वादीलाई अशं 
िदलाउन स�ने अव�था नदेिखने ।
 िवप�ीह�बीचमा अशंब�डा भएको लगभग 
४२ वष�पिछ यी वादीलाई सो दता� बदर गराई पाउन 
मागदाबी िलन हद�यादस�ब�धी कानूनले सिुवधा 
�दान गरकेो नदेिखने । 
 यसरी उि�लिखत हद�यादस�ब�धी त�काल 
�चलनमा रहेको र हाल िव�मान मलुकु� ऐन, ज�गा 
िम�नेको महलमा भएको कानूनी �यव�थाबाट 
�ितवादीह�बीचको अशब�डाको आधारमा भएको 
दता� बदरको मागदाबी िलई दायर भएको िफराद 
हद�यादिवहीनसमेत दिेखने । 
 �ितवादीका बीच भएको िमित २०२०।४।२९ 
को ब�डाप� वादीले पाउने अंश भागस�म बदर गरी २ 
भागको १ भाग अशं छु�्याई वादीले दता� गराई िलन 
पाउने ठहर गरी महो�री िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६५।३।१९ मा भएको फैसला सदर गन� पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०६८।१।२८ को फैसला 
िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई वादी �ितवादीह�बीचमा 
अशब�डा नभएकाले �ितवादीह�बाट अंश पाउ ँभ�ने 

वादी दाबी प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः केशव�साद िघिमरे
क��यटुर : िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल पसु २५ गते रोज ६ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-WO-०१७१, ०२२६, 
परमादेश, यशुदाकुमारी बराल िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत
 सिंवधान�ारा �द� मौिलक हकह� यस 
अदालतबाट ि�याशील बनाई नाग�रकले �चलन गन� 
स�ने अव�था िसज�ना गन� रा�यका िनकायह�लाई 
आदशे िदन ु यस अदालतको संवैधािनक दािय�व 
र कत��य नै भएकाले, ��यथ�ह� नेपाल सरकार 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेतका 
नाउमँा, नेपाली नाग�रकलाई नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १८(१) र आिथ�क, 
सामािजक तथा सां�कृितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य �ित�ाप�को धारा ६ बमोिजम रोजगारीको 
अिधकारको पूण� सिुनि�तता ह�ने गरी रोजगारीको हक 
काया��वयन गन� आव�यक पन� िवधेयक यो आदेश �ा� 
भएको िमितले एकवष�िभ� �यव�थािपका संसद ्् सम� 
पेस गनु�  भनी यस अदालतबाट िमित २०६५।९।२३।४ 
मा िनवेदक �ेमबहादरु खड्कासमेत िवप�ी नेपाल 
सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसहदंरबारसमेत भएको �रट.नं. ०६४–WO–०७१९ 
को परमादेश म�ुामा रोजगारीको हकस�ब�धमा िविभ�न 
सात बुदँे दहेायबमोिजमका िनद�शना�मक आदेश जारी 
भएको पाइने ।

१.  रोजगारीस�ब�धी राि��य रणनीित तयार 
 गन� ।
२.   औपचा�रक एवम् अनौपचा�रक �े�लाई समेत 
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समेट् ने गरी धम�, वण� िलङ्ग, जातजाित, 
समेतका आधारमा भेदभाव हटाउने र 
पर�परागत �पमा िपछिडएका वग�को उिचत 
�ितिनिध�व सिुनि�त गरी समावेशीको 
िस�ा�तलाई आ�मसात गन� ।

३. रोजगारस�ब�धी नीितगत माग�िनद�श गन� 
संय�� खडा गन� ।

४. �य�तो संय��मा सरकारी �े�का अित�र� 
िनजी �े�, �म तथा रोजगार िवशेष�, �ेड 
यिुनयन र मिहलालगायतको �ितिनिध�व ह�ने 
�यव�था िमलाउने ।  

५. रोजगारीस�ब�धी कानूनअ�तग�तको उजरुी 
स�ुने �याियक सयं��को �यव�था गन� ।

६. राि��य बजेट िविनयोजन गदा� नाग�रकको 
रोजगारीको हकस�ब�धी रणनीितलाई 
स�बोधन गन� कानूनी कत��य िकटान गन� ।

७. रोजगारमूलक िश�ास�ब�धी आव�यक 
�ािविधक एवम् �यावसाियक िश�ा 
तथा तािलमको �यव�था गरी �यसको 
जनसाधारणमा सहज पह�चँको �यव�था 
िमलाउने । 

 यस अदालतबाट जारी भएको उि�लिखत 
िनद�शना�मक आदेश हालस�म काया��वयन भएको 
भ�ने दिेखन आएन । यसरी काया��वयन ह�न नस�न ु
शोभनीय मा�न नसिकने । 
 �रट नं. ०६४–WO–०७१९ को परमादेश 
म�ुामा जारी भएको सात बुदँे िनद�शना�मक 
आदेशसमेतलाई म�यनजर गरी सिंवधानको धारा 
१८ (१) र (२) को �यव�थाबमोिजम कानून बनाउने 
�ि�यामा िवप�ीको उदािसनता देिखदँा िनवेदकको 
िनवेदनलाई समेत स�बोधन ह�ने गरी राि��य र 
अ�तरा�ि��य मानव अिधकारस�ब�धी नेपाल प� 

भएका सि�ध स�झौता, सि�मलनसमेतलाई �यान िदई 
अिवल�ब िवधेयक पेस गन� �यव�था गनु�  भनी िवप�ी 
कानून �याय संिवधानसभा तथा संसद ्ीय मािमला 
म��ालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर:  �पा महज�न
इित संवत् २०७१ साल चैत १९ रोज ५ शभुम् । 

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-CI-०५६३, अंश,  
ठगी रानासमेत िव. कृ�ण राना
 िक.नं.१०७ र १०८ का ज�गाको हकमा 
हेदा�  उ� ज�गाह� ��ततु म�ुाको िफराद पनु� पूव� 
नै अ�य �यि�का नाममा हक ह�ता�तरण भई 
गैसकेको देिखएको र उ� िलखतह� बदर नभएको 
अव�थामा िविभ�न �यि�का नाममा ह�ता�तरण 
भएका ज�गाह�लाई अंश म�ुा परपेिछ हाल आएर 
सगोलको मानी ब�डा गन� निम�ने ह�दँा िक.नं. १०७ 
र १०८ को ज�गाबाहेक गरी बाकँ� स�पि�बाट ब�डा 
ला�ने गरी िक.नं. १०७ र १०८ को ज�गाबाहेक स�पूण� 
स�पि�लाई ३ भाग लगाई ३ भागको १ भागबाट पनु:  
५  भाग लगाई सोको १ भाग वादीले अंशबापत पाउने 
अव�था िव�मान रहेकाले सोबमोिजम वादी अंश 
पाउने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट 
िमित २०७१।३।११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : समुनकुमार �यौपाने 
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल जेठ ८ गते रोज ६ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-०२०६, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
अ�सार साई
 फौजदारी कसरुमा आपरािधक मनसाय 
िबना ग�रएको काय�लाई आपरािधक काय� मा�न िम�ने 
नदेिखदँा पीडक �ितवादी मो. अ�सार साईको साथमा 
लागी आ�नो �वे�छाले भारत िद�लीतफ�  गएका 
पीिडत मोन ु र सोन ु मो. अ�सारको सगँ साथमा सगैँ 
काम गरी बसेका कारणले मा� �ितवादीको उपयु�� 
काय�लाई मानव बेचिबखन ज�तो आपरािधक काय�को 
�ेणीमा रा�न �यायोिचत ह�ने नदिेखने ।
 बालसलुभ कौतहुलका कारण घर छाडी 
भागेका बालकम�ये कोही घर फिक� ने र कोही घर 
नफिक� एकै कारण �यसलाई बेचिबखन अपराधको 
कसरु नामाकरण गन� निम�ने नदिेखने । 
 बेचिबखनको शङ्कास�म रहे भएको अव�था 
िव�मान भएको भए त�कालै बालक खोजिबनको 
लािग सूचना र शङ्का�पद �यि�उपर जाहेरी 
िदन ु पन�मा घटना भएको ४ वष�स�म जाहेरी परकेो 
पाइदँैन । य�तो अव�थामा ४ वष�प�ात्  घर फक� 
आएका नाबालकलाई घर प�रवारका ब�ुकु सद�यले 
िसकाई घटनास�ब�धी बयान गराउन स�ने अव�था 
रहेको ह�दँा पीिडत बालकको �मािणत बयानलाई 
अकाट् य �माण मा�न िम�ने देिखएन । मानव बेचिबखन 
ज�तो ग�भीर कसरुमा अिभयोग दाबी समिथ�त ह�ने 
अ�य �वत�� सबतु �माणको अभावमा स�ु फैसला 
उ�टी गन� पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः च���काश ितवारी
इित संवत् २०७१ साल फागनु ३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०६८०, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. रि�जतकुमार लोहार
 कत��य �यानको वारदातमा वादीले मतृकको 
ह�या गनु�  पन� स�तोषजनक कारण िदन ुपन� निदएमा 
�ितवादी कसरुदार नठह�रने भ�ने कुनै कानून वा 
िविधशा� छैन तर  �ितवादीको कसरु िनिव�वाद र 
शङ्कारिहत �माणबाट �मािणत गनु�  पन� दािय�व 
िनि�त�पमा वादीमा रहेको ह��छ । य�िप यसको 
पया��ता वा अपया��ता ��येक म�ुाको त�यमा भर 
पछ�  । कितपय म�ुामा वादीलाई जे जित �माण र 
त�यको जानकारी वा उपल�धता छ �यित मा� पेस गर े
प�ुने अव�था रह�छ भने कितपय म�ुामा �यसबाट काम 
नच�ने अव�था पिन रह�छ । वादीको जानकारीमा 
आएको सीिमत त�यले �ितवादीको संल�नता 
देखाएको अव�थामा �यसलाई �प� �माण आिद पेस 
गरी ख�डन गनु�  पन� दािय�व �ितवादीमा रह�छ । सो 
नगरी कसरु �मािणत गनु�  पन� भार वादीमा छ भनी 
�याय स�पादनमा कुनै सहयोग नगरी म�ुालाई जिटल र 
रह�यमय बनाउने काम गन� �ितवादी िव�� �ितकूल 
िन�कष� िनका�न ुपन� अव�था उ�प�न ह�न स�ने । 
 अपराध गरपेिछ �ितवादी फरार ह�न ुभनेको 
सामा�य कुरा होइन । मतृकको ह�या लग�ै �ितवादी 
लामो कालस�म फरार भएको कुरा र िनजको झ�ुा 
अ�य�ाव�थाको िजिकरले ��ततु म�ुामा कुनै 
�ामािणक मह�व रा�दैन भ�न िम�दैन । यसलाई 
फौजदारी कसरुको िन�पणको स�ब�धमा �ितवादी 
िव��को सश� �माण नै मािन�छ । अपराध गरपेिछको 
अपराधीको मानिसक सोचाई र िवचार अपराध गनु� पूव�कै 
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अव�थामा रहन स�ैन । अपराध गरपेिछ अपराधको 
�कृित, अपराधीको उमेर र मानिसक �तरअन�ुप 
अपराधीको बािहरी �यवहार र ि�याकलापमा केही न 
केही प�रवत�न आउछँ । िबरलै अपराधीमा� बािहरबाट 
कसैले थाहा नपाउने गरी शा�त र �वाभािवक दिेखन 
स�छन् तर िभ�िभ�ै उनीह� पिन ठूलै आधँी बेहरीबाट 
ग�ु�छ । िकशोर उमेरका अपराधीले ह�या ज�तो जघ�य 
अपराध गरपेिछ �यसबाट अ�य�त �भािवत भएर डरमा 
मार ेउसबाट भा�ने र ब�ने काम गनु�  �वाभािवक नै ह�ने । 
 मतृकसगँ �ितवादी २०६१।४।१९ स�म 
देिखन ु र �यहादेँिख िनज ५ वष�को लािग हराउन ु र 
२०६१।४।२० को िबहान �ितवादीको घर निजक 
ह�या गरी फािलएको मतृकको लास फेला पनू� । यस 
अदालतसगँ भएको िवक�पमा या त वादीका सा�ीह� 
मकेुश, मानबहादरु र ह�र�साद चौलागाईकंो कथनलाई 
सरासर अ�वीकार गनु�  या �ितवादीको कथनलाई 
अ�वीकार गनू� । �ितवादीकै दीदीह� र आमा बबुाले 
�ितवादी गोरखपरुमा गई काम गरी बसेको भनी समथ�न 
गरकेो देिखदँैन । �ितवादीले गोरखपरुको �यि�लाई 
सा�ी रा�न सकेको छैन । नाउ ँगाउ ँखलुाउन सकेको 
छैन । तपाइकँो यस कुराको सा�ी �माण के छ भ�ने �� 
नं. २९ मा मेरो सा�ी �माण केही छैन भनी �ितवादीले 
जवाफ िदएको देिख�छ । मतृकसगँ २०६१।४।१९ 
को बेलकु�स�म यी �ितवादी दिेखन,ु �यसपिछ िबना 
कारण फरार ह�न ुर वादीले �ितवादीले मतृकको ह�या 
गनु�  पन� कारणमा िववाहलगायतका कुराको �रसइवी 
रहेको देखाउन ु तर �ितवादीबाट अप�ु तवरबाट 
अ�य�ाव�थाबाहेक अ� कुनै कुरा पिन नआउन ु र 
िनजले सोिधएका ��ह�लाई थाहा छैन भनेरमा� 
जवाफ िदनबुाट �ितवादीले दाबीको कसरु गरकेो भनी 
िनज िव�� �ितकूल अनमुान िनका�न ुपन� देिखने ।
 �ितवादी रिंजतकुमार लोहार िव��को 

अिभयोगदाबी प�ुन नस�ने ठहराएको स�ु फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६७।९।९ को फैसला उ�टी भै �ितवादीले 
अिभयोगदाबीको कसरु गरकेो दिेखदँा �ितवादी 
रिंजतकुमार लोहारलाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहछ�  । 
वारदातको समयमा यी १४ वष� मािथको र १६ मिुनका 
देिखएकाले िनजलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११(३) बमोिजम १० वष� कैद ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल साउन १८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं.९

१
मा.�या. �ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-१३१८, बकसप� िलखत 
बदर दता� बदर, गणेश साह िव. गीतादेवी
 �ितवादीम�येका वीर�े� साह नामको 
िववािदत ज�गा िनजको िनजी आज�नको नभई पैतकृ 
स�पि�बाट �ा� भएको र अंश ला�ने �कृितको ज�गा 
भएको अव�थामा अ�य अंिशयारको हकमा असर पन� 
गरी िनजले सो ज�गा अका� �ितवादी गणेश साहलाई 
बकस गरी हक ह�ता�तरण गदा� अंिशयारम�येका 
ए�काइस वष� नाघेका �ीमती, छोरा, अिववािहत 
छोरी र िवधवा बहुारीको कानूनबमोिजम म�जरुी 
िलनपुन� नै ह��छ । �ितवादी वीर�े� साहबाट बकस 
पास ग�रिदएको उ� िववािदत ज�गा बकस पास गदा� 
अ�य कुनै पिन अंिशयारह�को म�जरुी निलएको 
भ�ने वादीको िफरादप� तथा �ितवादी गणेश साहको 
�ितउ�रप�समेतबाट देिखएको छ । ��ततु म�ुाका 
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�ितवादी वीर�े� साह र वादीह�बीच अंशब�डा भई 
छु��ई िभ�न भएको अव�था नदेिखइ एकासगोलमै 
रहेको देिखएको र अशं ज�तो कुरामा �यि�को 
नैसिग�क अिधकार ह�ने ह�दँा पैतकृ स�पि�को �पमा 
�ा� ज�गाको हक ह�ता�तरण गनु�  पदा� अंिशयारह�को 
म�जरुी िलन ुनै पन� । 
 पैतकृ स�पि�को �ोतबाट आ�नो नाममा 
दता� कायम ह�न आएको ज�गाम�येबाटै िक�ा काट गरी 
�ितवादीम�येका वीर�े� साहले अका� �ितवादी गणेश 
साहलाई बकसप�को िलखतबाट हक ह�ता�तरण गरी 
िदएको ह�दँा �य�तो काय�लाई घर �यवहार चलाउनको 
लािग भएको काय� मा�न निम�ने भई काननुबमोिजम 
म�जरुी िलनपुन� �यि�को म�जरुी नै निलई पा�रत 
भएको िलखतम�ये गीता दवेीको अंशभागस�म बदर ह�ने 
स�पि� देिखएकाले सोस�म बदर ह�ने ह�दँा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला बदर ग�रपाउ ँभ�ने �ितवादी गणेश 
साहको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 उि�लिखत त�य �माणको आधारमा ०-१-
१० ज�गाको िलखत बदर गरकेो हदस�म स�ु सला�ही 
िज�ला अदालतको िमित २०६३।६।२९ को फैसला 
िमलेको नदिेखदँा सो हदस�म सो फैसला उ�टी भई 
१० धरु ज�गास�म वादी गीतादेवीको भागको िलखत 
बदर ह�ने ठहछ�  भनी भएको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६६।८।१० को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७२ साल भदौ २८ गते रोज २ शभुम् ।                        

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०२३५, साव�जिनक 
ज�गा िखचोला िमटाई चलन चलाई पाउ,ँ अफस�न 
अ�सारीसमेत िव. सिहद ह�सेन अ�सारी 

 िमिसलमा रहेको स�ु बाकेँ िज�ला 
अदालतबाट भै आएको िमित २०६१।११।२७ को 
न�सा मचु�ुकाको न.नं. १४ मा रहेको इनार कुवादेिख 
पूव�तफ�  �ितवादीको ज�गा रहेको भ�ने देिखन आएबाट 
�ितवादीको ज�गािभ� उ� इनार रहेको भ�ने देिखदँनै, 
साथै न.नं. १५ मा पकिडयाको �ख रहेको देिख�छ । 
न�साबाट न.नं. १७, १८, १९, २०, २१, ज�गाह� 
�ितवादीको भोग चलनमा रहेको ज�गा उ� न.नं. १४ 
को ज�गाभ�दा पूव�तफ�  रहेको भ�ने देिख�छ । यसरी 
न.नं. १४ को ज�गा �ितवादीको िबट�री नं. ७३३ र 
७३४ को िक�लािभ� पन� देिखन आउदँनै । न�सा 
सज�िमनबाट िववािदत न.नं. ११, १२, १३, १४, १५, 
१६, र १६क का जगह� �ितवादीको भोग चलनमा 
रहेको भ�ने कुनै �माणबाट �� ख�ुन आएको  देिखएन 
। �ितवादीह�ले िववािदत िक.नं. का ज�गाह� आ�नो 
एकलौटी हकभोगमा रहेको भ�ने िजिकर िलए तापिन 
िनजको उपभोगमा रहेको भ�ने त�यय�ु �माण आधार 
बेगर �ितवादीह�ले िजिकर िलएकै आधारले मा� 
िनजह�को हक अिधकारिभ� रहेको भनी अनमुान 
गन� िम�ने देिखएन । िमित २०६२।११।२७ को न�सा 
मचु�ुकाबाट न.नं. १३, १४, १५, १६ र १६क को 
ज�गा अ�तर अिल अ�सारीको भोग चलनमा रहेको 
भनी उ�लेख भएको दिेखनकुो साथै िनज अ�तर 
अिल अ�सारीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १३९ नं. 
बमोिजम बिुझदँा सो ज�गा िनजले आ�नो भने तापिन 
उ� िववािदत ज�गाह� साव�जिनक कायम गरकेो 
फैसलाउपर िनजले कानूनबमोिजम �ितवाद नगरी 
िच� बझुाई �वीकार गरी बसेकोसमेत देिखने । िमिसल 
सलं�न रहेका दता� �े�ता एवम्  अदालतबाट भै आएको 
न�सा आधारसमेतका �माणह�बाट न. नं. ११, १२, 
१३, १४, १५, १६, र १६क को ज�गा साव�जिनक 
देिखन आएको आधारमा स�ु िज�ला अदालतले उ� 
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ज�गाह� साव�जिनक ठहर गरी सोदेिख पूव�तफ�  रहेको 
न. नं. १८ को ज�गा साव�जिनक नभई �ितवादीको 
दता�िभ�को देिखन आएको भनी उ� न.नं. १८ को 
ज�गालाई साव�जिनक कायम गरकेो ०६३।६।१४ 
को स�ु फैसला केही उ�टी गरी उपयु�� उ�लेख 
गरबेमोिजम न.नं. ११, १२, १३, १४, १५, १६, र 
१६क का ज�गास�म साव�जिनक ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको िमित २०६६।६।२० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु ३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०५५८, कत��य �यान, 
बुि�माया नेपाली िव. नेपाल सरकार
 �ितवादी बिु�माया नेपालीले आ�नो 
�ीमान्  मतृक िमठाराम नेपालीको िलङ्ग समा�दा 
र�थिनएर मकै बारीको पाटामा ढले, �यहाबँाट तानी 
तल बाटोमा खसाली िददँा टाउको र छाती ढुङ्गामा 
बजारी चोट लागेर मरकेो हो भनी कसरुमा सािबत भई 
बयान गरकेोलाई घटना�थल लास जाचँ मचु�ुकाले 
मतृक लासको हात, ख�ुाह� िपठ्यु ँ क�चटसमेतमा 
घाउचोटह� लागेको र िलङ्गमिुन रगत बगेको, काटेको 
चोट लागेको �ितवेदन, शव परी�ण �ितवेदनमा 
मतृकको म�ृयकुो कारण Blunt force trauma to 
the head leading to extradural haematoma  
भनी उ�लेख भएको, साथै िवशेष�ले गरकेो बयानमा 
अ�डकोष र िलङ्ग ता�दा म�ृय ुह�न स�ने बयान गरकेो 
तथा का�लाबाट आफँै खसी मरकेो भनी ठोस आधार 
�माण �ितवादीले पिु� गन� नसकेको अव�थामा िनज 
मतृक िमठाराम नेपाली आफँै लडी म�ृय ुभएको हो भ�ने 

िजिकरसगँ सहमत ह�न नस�ने । 
 �ितवादी बिु�माया नेपालीलाई िनजको 
पित मतृक िमठाराम नेपालीले मादक पदाथ� सेवन 
गरी अिघ�लो िदन कुटिपट गरकेो र भोिलप�ट 
मतृकले जबज��ती यौन स�पक�  रा�न खो�दा 
मतृकको िलङ्गसमेतमा समाती तल बारीमा खसाली 
िदएकामा सािबत रहेबाट �ितवादी बिु�माया 
नेपालीको कुटिपटको चोट पीडाबाट मतृकको म�ृय ु
भएको पिु� भै रहेको देिखदँा स�ु िज�ला अदालतले 
�यानस�ब�धीको १३(३) बमोिजम सव��वसिहत ज�म 
कैद ह�ने ठहर ्याई गरकेो फैसला पनुरावेदन अदालतले 
सदर गरकेो िमलेकै देिखयो । मतृक िमठाराम नेपालीले 
�ायः मादक पदाथ� सेवन गरी झै-झगडा गरी कुटिपट 
गन� गरेको र �ितवादी बिु�माया नेपालीलाई जबज��ती 
करणी गन� खो�दा उठेको �रसको कारणबाट मतृक 
िमठाराम नेपालीलाई कत��य गरी मारकेो वारदातको 
अव�थासमेतलाई हेदा� सो सजाय चक� पन� जाने 
िच�मा लागी १० वष� कैद सजाय ह�न उपय�ु 
देिखएको भनी मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
राय �य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनले िमित 
२०६९।१।१२ मा सदर गरकेो रायसमेत िमलेकै 
देिखदँा अ�यथा गनु�  परने, सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर:  �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-००४१, ०२८२, 
कत��य �यान, खुशीराम �े� (प�रवत�त नाम) िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. खुशीराम �े� 
(प�रवत�त नाम)
 �ितवादी खसुीराम �े� (प�रवित�त) ले 
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मतृक कोिपला �े�लाई मान� मनसायले िहका�एको 
नभई िज�कँदा िज�कँदैको अव�थामा भएको दघु�टना 
(Accident) भएकाले �यानस�ब�धी महलको दफा 
६(४) अनसुार भिवत�य ठहर ्याई पाउने पनुरावेदन 
िजिकरको स�ब�धमा हेदा�, मतृकको टाउको ह�लाउदँा 
घाटँी ललुो रहेको भ�ने �यहोराको घटना�थल लास 
जाचँ मचु�ुका, मतृकको म�ृयकुो कारण Asphyxia 
due to fracture upper cervical vertebra भ�ने 
शव परी�ण �ितवेदनबाट मतृकको म�ृय ु घाटँीको 
हड्डी भािँचएर �ास ��ास अव�� भई भएको र िनज 
�ितवादीले अिधकार �ा� अिधकारी र अदालतसम� 
बयान गदा�  मैले ढाडमा थ�पडले िहका�उदँा िनज 
आगँनको िडलबाट लडी �या�ँया ँगद� िथइन् �यितकैमा 
मैले िनजलाई बोक� बारीको छेउमा लगी खा�डो खनी 
माटोले परुीिदएको ह�,ँ खा�डोमा पदुा�स�म िनज मरके� 
िथइनन्, कित बेरमा म�रन् , थाहा भएन भनी कसरुमा 
सािबतसमेत रहेको अव�थामा मतृक कोिपला �े�लाई 
�ितवादीले िजउदँै गाडेको दिेखने । �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. को कसरु 
ठहर भएकामा िनजको आधा अंश सव��व नगरकेो 
फैसलाउपर नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
रहेको स�ब�धमा िवचार गदा� , बालबािलकाउपर 
कुनै िनण�य गदा� िनजको सव��म िहतलाई �यानमा 
रा�न ु पन� सव�मा�य मा�यता रहेको तथा �चिलत 
नेपाल कानूनअनसुार १५ वष�को नाबालकलाई 
स�पि�मािथ पूण� अिधकार नभई संर�कको िज�मामा 
रहने कानूनी �ावधान रहेको स�दभ�मा मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. िवपरीतको 
कसरुमा ऐ. को १३(३) नं. बमोिजमको ह�ने सजायमा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) 
नं. बमोिजमको ज�मकैद बीस वष�को आधा दश वष� 
सजाय गरी आधा अंश सव��व गन� �यायोिचत ह�ने 

नदिेखदँा  सव��वको हदस�मको अिभयोग दाबी प�ुन 
नस�ने गरी �ितवादी खशुीराम �े�लाई १० (दश) वष� 
कैद गरी आधा अंश सव��वको हदस�म अिभयोग दाबी 
प�ुन नस�ने गरी भएको िस�धलुी िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने ठहर ्याइएको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६८।१२।१५ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा अ�यथा ग�ररहन परने, सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  गीता �े�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या. �ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०९४६, कत��य �यान, 
ल�मी नेपाली िव. नेपाल सरकार 
 �ितवादी ल�मी नेपालीले मौकामा 
बयान गदा� आ�नो पित िवदेशमा रहेको अव�थामा 
परप�ुषसगँको शारी�रक स�पक� बाट गभ� रहेको र सो 
गभ� तहुाउने �यास असफल भै िजउदँो छोरा जातक 
ब�चा ज�मेकामा सो ब�चाको नाक, मखु हातले िथची 
थिुनिदएको कारणले म�ृय ु भएको र म�रसकेपिछ 
जङ्गलमा लगी फालेको भ�ने बयानलाई लास जाचँ 
मचु�ुकाअनसुार नवजात िशशकुो िविभ�न अङ्गह� 
जनावरले खाएको र खाएको ज�तो दिेखएकोबाहेक 
घाटँीको बायातँफ�  १ इ�च गोलाइ आकारको घा चोट 
देिखनबुाट �ितवादीको बयानलाई समिथ�त गरकेो 
तथा ल�मी नेपालीको गभ�धारण शा�र�रक परी�ण 
गदा� पोजेिटभ देिखएको �ितवेदनबाट �ितवादीले 
आ�नो नवजात िशशलुाई कत��य गरी मारी फालेको 
देिखयो । यसरी अवैध स�ब�धबाट रहेको गभ� फा�ने 
�यास असफल भै ज�मेको िशशलुाई �ितवादीले कत��य 
गरी मारी फालेको देिखदँा िनज �ितवादीले िजउदँो 
ज�मेको ब�चालाई दधु चसुाउदँा दधु नआएको तथा 
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खान नपाई दईु िदनपिछ �ाकृितक�पमा म�ृय ुभएपिछ 
जङ्गलमा शव फालेको हो कत��य ग�र मारी फालेको 
होइन भ�ने िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । �ितवादी 
ल�मी नेपालीले कुनै रीसइवीपूव�क सिुनयोिजत�पमा 
ह�या गरकेो वारदातबाट नदेिखएको, साथै उमेरमा 
िववाह ह�ने िवि�कै �ीमान् ् परदेश गएको अव�थामा 
परप�ुषसगँको स�ब�धबाट ब�चा ज�मेको, �ीमान् ्  
िवदशेबाट आउने समय भएको र अका�को ब�चासिहत 
आफूलाई �ीमान् ् ले �वीकार नगन�, छरिछमेकले 
थाहा पाउलान् भ�ने लोक लाजसमेतबाट िच�ता��त 
अव�थामा �ाकृितक�पमा दूध नआई ब�चाले दूध 
खान नपाई रोई कराई गदा� ब�चाको नाक मखु थनुी 
मारकेो दिेखदँा िनज �ितवादीले नवजात िशशकुो 
कत��य गरी मारी जङ्गलमा फालेको पिु� ह�न आएकामा 
िनजलाई �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) 
नं. बमोिजमको कसरुमा ऐ. को १३(३) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ठहर ्याई, िनज �ितवादीको 
उमेर, िवदेशमा �ीमान्  रहेको अव�था र अवैध गभ�बाट 
ज�मेको ब�चा र आमाको सामािजक अि�त�व तथा 
लोक लाजसमेतको कारणले कत��य गरी मारकेो दिेखन 
आएको त�यलाईसमेत िवचार गरी अ. बं. १८८ नं. 
बमोिजम राय लगाई िनज �ितवादी ल�मी नेपालीलाई 
पाचँ (५) वष� कैदको सजाय ठहर गरकेो का�क� िज�ला 
अदालतको फैसला २०६८।७।२२ मा पनुरावेदन 
अदालत, पोखराले सदर गरकेो रायसिहतको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  गीता �े�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या. �ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०११६, ०२०९, लाग ु

औषध खैरो हेरोइन, िम�टर िजनािमया अ�सारी िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. कुमार गु�ङसमेत 
 पनुरावेदक �ितवादी िम�र िजनािमया 
अ�सारीको हकमा हेदा� , �ितवादीम�येका रिंजत 
िसंहका सगँसाथबाट १०२ �ाम लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन बरामद भएको, बरामदी व�तकुो राि��य 
िविध िव�ान �योगशालाबाट प�र�ण गरी िमित 
२०६५।१।४ मा �ा� �ितवेदनमा सो व�त ुnarcotic 
drug heroin (Diacetyl morphine) पाइएको भ�ने 
खलुाइएकोसमेतबाट �ितवादी रिंजत िसंहको साथबाट 
बरामद भएको व�त ुलाग ुऔषध खैरो हेरोइन नै रहेको 
भ�नेमा िववाद नदेिखने । लाग ुऔषध १०२ �ामसिहत 
प�ाउ परकेा �ितवादी रिंजत िसंहको सगँसाथबाट 
बरामद भएको लाग ुऔषध खैरो हेरोइन यी पनुरावेदक 
�ितवादी िम�र िजनािमया अ�सारीले िनजको 
मा�छेमाफ� त वीरग�जबाट पठाई िदएको र िनजलाई 
मैले पोल गरी प�ाउ गराइिदएको ह� ँभनी सह अिभय�ु 
रिंजत िसंहले अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयानमा यी पनुरावेदकलाई पोल गरकेा, सोही पोलको 
आधारमा त�काल िनज िम�र िजनािमया अ�सारीलाई 
वीरग�जबाट प�ाउ गरकेो भ�ने �ितवेदक बाबकुाजी 
िगरीसमेतले अदालतमा आई बकप� ग�रिदएका तथा 
सो पोललाई पिु� ह�ने गरी यी पनुरावेदक �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा थनुामा 
रहेका संजय िसहंले फोनबाट हेरोइन माग गरकेाले 
रिंजत िसंहले पाउने गरी बरामद लाग ुऔषध १०२ �ाम 
िवजु� कलवारसगँ ख�रद गरी आलम भ�ने �यि�माफ� त 
रिंजत िसंहलाई पठाएको ह� ँभनी बयान गरकेो पाइ�छ । 
बकप� गन� �ितवेदकह�सगँ कुनै �रसइवी िथयो भनी 
यी पनुरावेदक िम�र िजनािमया अ�सारीले खलुाउन 
सकेको नदेिखएको एवम्  यिद बरामद भएको लाग ु
औषधको कारोबारमा यी पनुरावेदक �ितवादी िम�र 
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िजनािमयाको संल�नता नभएको भए �ितवादी रिंजतले 
ियनै �ितवादी िम�र िजनािमयाबाट उ� बरामदी 
लाग ु औषध आफूले �ा� गरकेो हो भनी पोल गरी 
फसाउन ु पन�स�मको कुनै कारण खलुाउन सकेको 
अव�था नदेिखदँा केवल अदालतमा आई कसरुमा 
संल�नता नरहेको भनी इ�कारी बयान गरकैे आधारमा 
दसीलगायतका सङ्किलत �माणबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादी िम�र िजनािमया अ�सारीको दाबीको कसरुमा 
संल�नता िथएन भ�न िम�ने नदेिखने । �ितवादी 
कुमार ग�ुङलाई दईु छु�ाछु�ै वारदातमा छु�ाछु�ै 
सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरको स�दभ�मा हेदा�, ��ततु म�ुाको वारदात र 
लगाउको म�ुाको वारदात एउटै िमित २०६४।१२।१ 
मा भएको र ��ततु म�ुा र लगाउको म�ुा एउटै किडको 
�पमा आएको देिख�छ । एउटै िमितमा घिटत भएको 
र एउटै किडको �पमा रहेको एउटै कसरुलाई दईु 
छु�ाछु�ै वारदात भनी प�रभाषा छु�ाछु�ै वारदात 
भनी प�रभाषा गरी एकै कसरुमा पनुः सजाय बो�न 
िम�ने भनी �या�या गन� फौजदारी �यायको मा�य 
िस�ा�तिवपरीत ह�ने । �ितवादी संजय िसंह नै ��ततु 
म�ुाका �मखु स�लाहकार, योजनाकार र मनुाफा�ा� 
�यि� भएकाले िनजलाई द�ु�साहनकता�  मा� मानी 
भएको सजाय निमलेको ह�दँा लाग ुऔषध ऐन, २०३३ 
को दफा १६ बमोिजम थप सजाय ह�न ुपन� भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरको स�दभ�मा हेदा�, 
�ितवादी संजय िसंह िवशेष अदालतको फैसलाले 
लाग ुऔषध म�ुामा िमित २०६०।९।१७ मा १५ वष� 
कैद सजाय पाई कारागारमा थुनामा रहेको अव�था  
देिख�छ । िनज �ितवादी संजय िसहंले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� कसरुमा इ�कार रही बयान िदएको 
देिखए पिन िनजले जेलबाटै अ�य �ितवादीह�सगँ 
फोन स�पक�  गरी लाग ु औषध मगाउने गरकेो भ�ने 

सहअिभय�ु रिंजत िसंह, �ितवादी िम�र िजनािमया 
अ�सारीसमेतले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गदा� पोल गरकेो अव�था छ । �ितवादी संजय िसंह 
जेलमा रहेकाले कारोबारमा ��य� सलं�न नरहे पिन 
िनजलाई अ�य �ितवादीह�ले जेलमा भेट्ने गरकेो 
तथा िनजले फोनबाट अ�य �ितवादीह�लाई लाग ु
औषधको कारोबार गन� द�ु�साहन गरी सहयोग 
गरकेा ह�न् भ�नेस�म देिखन आएकाले िनजलाई 
�मखु योजनाकार रहेको भनी भ�न नसिकने । 
�ितवादी रिंजत िसंह तथा �ितवादी िम�र िजनािमया 
अ�सारीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१) (छ) (३) अनसुार जनही १५ वष� कैद र 
�. ५,००,०००।– ज�रवाना ह�ने र �ितवादी संजय 
िसंहलाई िनजह�लाई द�ु�साहन िदई सहयोग गरतेफ�  
सोही ऐनको दफा १७ अनसुार ७।६।० (सात वष� छ 
मिहना) कैद र �. २,५०,०००।- ज�रवाना ह�ने तथा 
�ितवादी कुमार ग�ुङको हकमा एकै िमितको वारदात 
र ियनै �ितवादीह�बाट लाग ुऔषध �ा� गरकेो भनी 
िनजसमेत उपर लगाउको फौ.नं. २१९४ को म�ुा 
दायर गरी सो म�ुासमेत लगाउमा रहेको दिेखदँा सो 
म�ुामा भएको फैसलामा ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा 
यस म�ुामा केही बोली रहन परने भनी भएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६७।१।१२ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०८५४, अंश चलन, 
खड्गबहादुर थापा िव. अ�बरबहादुर थापा
 वादी �ितवादीबीच अशंब�डा भइसकेको छ 
वा एका सगोलमा रहेका छन् भ�ने पिहलो ��तफ�  हेदा�, 
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वादी र �ितवादीह�बीच बाबछुोरा / दाजभुाइ नाता 
रहेकामा िववाद नदेिखई वादी र �ितवादी अंिशयार नाता 
रहे भएको भ�ने नै देिखयो । वादीले �ितवादीह�बाट 
आ�नो अंश निलई २०३९ सालदेिख िभ�नै ब�द ै
आएको र हाल अशं मा�दा �ितवादीह�ले अंश िदन 
नमानेको भनी अंश म�ुा दायर गरी उठान भएको ��ततु 
म�ुामा �ितवादीह� भीमबहादरु थापा र यी पनुरावेदक 
�ितवादी खड्गबहादरुले २०१६ सालमा घरसारमा 
भएको ब�डाप�अनसुार वादीले आ�नो अंशभाग िलई 
छु�ी िभ�न भैसकेका र सो िलखतलाई अ�यथा भ�न 
स�ने अव�था छैन भनी िजिकर िलएको पाइ�छ । 
२०१६ सालमा भएको भिनएको ब�डाप�लाई वादीले 
�ितवादी भीमबहादरु थापाका दईु �ीमतीबीच सौतेनी 
अंशब�डा भएको र �यसमा ��यथ� वादीले सा�ीस�म 
बसेको भनी २०१६ सालको ब�डाप�को अि�त�वलाई 
�वीकार गरकेा देिखने ।
 ब�डाप�लाई घरसारको भनी ियनै पनुरावेदक 
�ितवादीले �वीकार गरकेो अव�था छ र सो ब�डाप� 
कुन काया�लयबाट कुन िमितमा रिज��ेसन भएको 
भ�नेसमेत खलुाउन सकेको अव�था छैन । २०१६ 
सालमा भएको ब�डाप� घरसारको भ�ने दिेखएको र 
सो ब�डाप� कुनै काया�लयबाट रिज��ेसन भएको भ�ने 
नदेिखएको ह�दँा सो ब�डाप�को आधारमा वादीले अशं 
िलई छु�ी िभ�न भइसकेका ह�न् भ�न िम�ने नदिेखई यी 
पनुरावेदक �ितवादी र ��यथ� वादीबीच अशं ब�डा ह�न 
बाकँ� रही एकासगोलमा नै रहे भएको देिखने ।
 �ितवादीह�म�ये राजबहादरु थापाले 
�ितउ�र िफराउदँा आफू अलग िभ�न भइसकेको भनी 
�ितवाद गरकेो, �ितवादीम�येका वादी �ितवादीका 
िपता भीमबहादरु थापाको िमित २०६१।१२।१९ 
मा म�ृय ु भइसकेको भनी वादी अ�मरबहादरुले म�ृय ु
दता� �माणप� पेस गरबेाट जीिवत अंिशयारमा वादी 

र �ितवादी पनुरावेदक खड्गबहादरुमा� रहेको भ�ने 
देिखने ।
 �ितवादीम�येका मतृक (दाता) भीमबहादरुको 
अंश भाग छु��सकेको अव�था नभएको, अशं छुट्याउन 
दाताले नािलस गरकेो अव�था नभएको तथा �य�तो 
�ा� गन� पनुरवेदक �ितवादी खड्गबहादरुले छुट्याई 
िलई नसकेको अव�था रहेको र पनुरावेदक �ितवादीले 
मतृक भीमबहादरुको म�ुा सकार गरी िनजको तफ� बाट 
म�ुामा �ितवाद गरकेो अव�थासमेत नरहेको ह�दँा 
मतृक �यि�लाई अंिशयार मा�न निमली िजिवत 
रहेका दईु अिंशयारह�का बीचमा� अशब�डा गनु�पन� 
देिख�छ । य�तो अव�थामा दईु अंिशयार कायम गरी 
तायदाती फाटँबारीमा उि�लिखत स�पि�बाट वादीले 
दईु भागको १ भाग अशं िलन पाउने देिख�छ भनी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको िनण�यलाई अ�यथा 
भ�न निम�ने ।
 वादीक� �ीमती उमाकुमारीका नाउ ँ दता�को 
ज�गा २०५८ सालको रािजनामाबाट �ा� गरकेो 
देिखएको अव�थामा सो स�पि� ब�डा गनु�पन� स�पि� 
नै रहेको देिखएको ह�दँा उमाकुमारीका नाउ ँ दता�को 
तायदाती फाटँबारीमा उि�लिखत स�पि� वादी र 
पनुरावेदक �ितवादीबीच ब�डा ह�ने भई दईुभागको 
एकभाग वादीले र एकभाग पनुरावेदक �ितवादीले 
पाउने ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, इलामको 
फैसला िमलेकै देिखने ।
 तायदाती फाटँबारीमा उि�लिखत 
ऋणको हकमा साह�को दाबी पन� आएमा उसै बखत 
ठहरबेमोिजम ह�ने र अ� स�पि�मा तायदाती 
फाटँबारीमा उि�लिखत स�पि�बाट वादीले २ भागको 
१ भाग अशं िलन पाउने ठहछ�  । वादीक� �ीमती 
उमाकुमारी थापाका नाउ ँदता�को ज�गा स�पि� ब�डा 
नह�ने गरी गरकेो स�ुको फैसला सो हदस�म िमलेको 
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नदेिखदँा उ� फैसला उ�टी भई वादी �ितवादीबाट पेस 
भएको तायदाती फाटँबारीमा उि�लिखत उमाकुमारी 
थापाका नाउ ँ दता�को ज�गा स�पि�समेतबाट वादी 
�ितवादीले दईु भागको एकएक भाग अशं छुट्याई िलन 
पाउने ठहछ�  भनी भएको पनुरावेदन अदालत, इलामको 
िमित २०६७।३।६ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७२ साल भदौ २८ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या. �ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१३५९, िबना इजाजत 
वन अित�मण गरी वन पैदवार हटायो, नेपाल सरकार 
िव. करण िसंह साह�समेत
 �ख काटी वन जंगल नो�सान परु ्याएको भनी 
�ितवादीह� करण िसं साह� र गोिव�दबहादरु साह�लाई 
आरोप लगाएको स�ब�धमा िनज �ितवादीह�ले के 
कित �ख किहले काटी, कहा ँलगी िब�� गर,े कसले 
ख�रद गरेको हो भनी �प� आधार, �माण, तथा 
अनसु�धानसमेत भएको दिेखएन । य�तो अव�थामा 
सामदुाियक वनको �खह� कािटएकै आधारमा 
�खका ठुटाह� गनी सबै �खह� कािटएको दािय�व 
�ितवादीह�मा रहन ुपछ�  भ�न िमलेन र यित नै िबगो 
हो भनी छु�ीन स�ने आधारसमेत नह�दँा कटान भएको 
स�पूण� �खको िबगोको दािय�व �ितवादी�य करण 
िसंह साह� र गोिव�द बहादरु साह�मा रहन ुपछ�  भ�ने दाबी 
�यायसङ्गत नदिेखने । िववािदत वन �े�को ज�गा 
सामदुाियक वनदता�  ह�नपूुव� सो ज�गा �ितवादीह�को 
दता�िभ�को भिनए तापिन नापीको समयमा उ� ज�गा 
दता� ह�ननसकेको अव�थामा सो ज�गा �ितवादीह�को 
देिखन आएन । यसरी िविधवत्  दता� िवना वन�े�को 
ज�गा आवाद गरकेो देिखएबाट सो काय� वन ऐन, 

२०४९ को दफा ४९ (क) को कसरु भएको देिखदँा 
सोही ऐनको दफा ५० (१) (क) बमोिजम सो ज�गा 
दता� नभएस�म राि��य वनअ�तग�तको रहेको मा�न 
पन� र सो ज�गा राि��य वनमा �वतः समावेश ह�ने 
देिखदँा  �ितवादीह� करण िसंह साह� र गोिव�द 
बहादरु साह�लाई िवना दता� ज�गा आवाद गरबेापत �. 
१०,०००।– मा� ज�रवाना गनु�  पन�मा बढी सजाय 
गरकेो हदस�म डडे�धरुा िज�ला अदालतको फैसला 
सो हदस�म केही उ�टी ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरको िमित २०६८।१०।११ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा अ�यथा ग�ररहन परने, सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
इित संवत् २०७१ साल फागनु ३ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या. �ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-१३७७, िलखत बदर 
दता�, लीलादेवी महतो िव. मोतीद� काय�थ
 धनषुा िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँा म�ुा 
पदा�का अव�थामा ज�गाधनी नै नभएका �यि�उपर 
म�ुा िदई ज�गाधनीलाई कुनै जानकारी नभई 
�ितवादसमेत गन� नपाएका अव�थामा ऐजाजलु 
दज�को हारिजतको कारणलेमा� �ितवादी िललादेवी 
नामको िलखत बदर ह�न नस�ने ह�दँा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर गरी फैसला भएको पाइ�छ । िवप�ी 
वादीले यस म�ुाका �ितवादी िललादेवीका दातालाई 
िवप�ी बनाई दायर भएको िलखत बदर म�ुा र ��ततु 
म�ुामा उठाइएको िववाद एउटै ज�गाका स�ब�धमा 
रहेको भ�ने पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
िमित २०५४।१।२३ र सव��च अदालतबाट िमित 
२०६०।४।२६ मा भएको फैसलाबाट पिु� भएको 
अव�था छ । पनुरावेदक �ितवादीका दाताले �ा� 
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गरकेो मूल �ोतमािथ नै �� उठाई म�ुा परी फैसला 
ह�दँा दाताले �ा� गरकेो ज�गाको मूल �ोतको �पमा 
रहेको िलखत नै बदर ह�ने ठहरी फैसला भइसकेको 
अव�थामा दाताको हारिजतको कारणले पनुरावेदक 
�ितवादीका नामको िलखत बदर ह�न स�दैन भ�न 
िम�ने नदिेखने ।
 िववािदत िक.नं. को ज�गा िवप�ी वादीका 
परदाता गढवादफालीले रामऔतारलाई हक 
ह�ता�तरण गरी िदएकामा रामऔतारबाट िवप�ी 
वादीले िमित २०३२।३।६ मा नै हक टुटाई रािजनामा 
िलखतबाट �ा� गरकेो भ�ने दिेखएको र सोही ज�गा 
पिछबाट तेतरी खातनुबाट पनुरावेदकका दाताले 
रािजनामा गरी िलएकामा म�ुा पदा� पनुरावेदकका 
दाताले पा�रत गरी िलएको िलखत नै बदर ह�ने ठहर गरी 
सव��च अदालतबाट फैसला भइसकेको अव�थामा 
हद�यादको �� उठाई परकेो ��ततु पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने नदेिखने ।
 मािथ िववेिचत आधार कारण र 
�माणसमेतको आधारमा वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर गरी भएको धनषुा िज�ला अदालतको िमित 
२०६४।२।१७ को फैसला उ�टी गरी वादी दाबी प�ुने 
ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६७।१।२३ को फैसला िमलेको देिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७२ साल भदौ २८ गते रोज २ शभुम् । 

इजलास न.ं १०

१
मा.�या. �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या. �ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-WO-०३२४, उ��ेषण, 

रािधका सापकोटासमेत िव. माननीय �थानीय िवकास 
म��ी, �थानीय िवकास म��ालय, �ी महल पु�चोक 
लिलतपुरसमेत 
 िनवेदकह�लाई "मिहला िज�ला सम�वय 
सिमित गठन तथा काय�िविध २०६८" अनसुार 
�थानीय िवकास म��ालयबाट (म��ी�तर) को िमित 
२०६८।२।५ को नीितगत िनण�यअनसुार मिहला 
िज�ला सम�वय सिमितको उपा�य� पदमा चारवष�को 
लािग िमित २०६८।२।१७ मा मनोनयन गरी िनयिु� 
गरकेामा िमित २०६८।५।२९ को �थानीय िवकास 
म��ालय (मि���तर) को िनण�यअनसुार अवकाश 
िदएउपर �रट िनवेदन परकेामा, िवप�ीह�का नाममा 
यस अदालतबाट अ�त�रम आदेश जारी भएको 
देिखयो । यसरी मनोिनत िमितदेिख नै �रट िनवेदकह� 
उ� पदमा काय�रत्  रिह ��ततु �रट िनवेदनको अि�तम 
सनुवाई ह�दँाको िमितस�ममा िनज िनवेदकह�को काय� 
अविधसमेत भ�ुान भैसकेको देिखदँा ��ततु �रट 
िनवेदनमा माग गरबेमोिजमको आदशेको आव�यकता 
र औिच�यता नै समा� भई �योजनिहन भैसकेको 
ह�दँा िनवेदकह�को मागबमोिजमको आदशे जारी 
ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने साथै 
यस अदालतबाट िमित २०६८।७।८ मा जारी भएको 
अ�त�रम आदशे आजकै िमितबाट �वतः िनि��य 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  गीता �े�
क��यटुर:  �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या. �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या. �ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-WO-०४८४, उ��ेषण, 
नब�दा भ�डारीसमेत िव. माननीय �थानीय िवकास 
म��ी, �थानीय िवकास म��ालय, �ीमहल पु�चोक 
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लिलतपुरसमेत 
 �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
तथा �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, २०५६ 
ले लि�त गरअेन�ुप मिहलाह�को िवकास एवम्  
सहभािगतालाई �भावकारी बनाउने उ�े�यले नेपाल 
सरकार�ारा �वीकृत भई लागू भएको "मिहला िज�ला 
सम�वय सिमित गठन तथा काय�िविध २०६८" 
अनसुार �थानीय िवकास म��ालय (म��ी�तर) को 
िमित २०६८।२।१७ को िनण�यअनसुार मिहला िज�ला 
सम�वय सिमितको उपा�य� पदमा चार वष�को लािग 
मनोनयन गरी िनयिु� गरकेामा िमित २०६८।५।२९ 
को �थानीय िवकास म��ालय (म��ी�तर) को 
िनण�यबाट अवकाश िदएउपर �रट िनवेदन परकेामा, 
यस अदालतबाट अ�त�रम आदेशसमेत जारी भएको 
देिखयो । यसरी जारी अ�त�रम आदशेबाट उ� 
सिमितको उपा�य� पदमा िनज िनवेदकह� वहाल 
नै रिह काया�विधसमेत भ�ुान गरकेो देिखदँा मनोिनत 
िमित २०६८।२।१७ दिेख ��ततु �रट िनवेदनको 
अि�तम सनुवाई ह�दँास�ममा िनज िनवेदकह�को 
पदाविध भ�ुानसमेत भैसकेको देिखदँा ��ततु �रट 
िनवेदनमा माग गरबेमोिजमको आदेशको आव�यकता 
र औिच�यता नै समा� भइसकेको ह�दँा िनवेदकह�को 
मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन परने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने साथै यस अदालतबाट िमित 
२०६८।८।२१ मा जारी भएको अ�त�रम आदेश 
आजैबाट �वतः िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िगता �े�
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या. �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या. 
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-WO-०४२८, 

उ��ेषण, कमला ओली िव. माननीय �थानीय िवकास 
म��ी, �थानीय िवकास म��ालय, �ीमहल पु�चोक 
लिलतपुरसमेत
 िनवेदकह�लाई "मिहला िज�ला सम�वय 
सिमित गठन तथा काय�िविध २०६८" अनसुार 
�थानीय िवकास म��ालयबाट (मि���तर) को िमित 
२०६८।२।१७ को िनण�यबाट मिहला िज�ला सम�वय 
सिमितको उपा�य� पदमा चार वष�को लािग मनोनयन 
गरी िनयिु� गरकेामा िमित २०६८।५।२९ को �थानीय 
िवकास म��ालय (मि���तर) को िनण�यअनसुार 
अवकाश िदएउपर �रट िनवेदन परेकामा, काय�िविध 
�वयम् अ�थायी �कृितको ह�ने र मिहला िज�ला 
सम�वय सिमितको उपा�य�को पद राजिनितक 
िनयिु�को पद भएकामा चार वष�को काय� अविध भ�ुान 
ह�न ुअगावै Doctrine of pleasure समेतका आधारमा 
िनवेदकह�लाई अवकाश िदन स�नकुा साथै कानून 
�या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले िनय�ु 
गन� अिधकारमा स�पे�ड र बखा��त गन� अिधकारसमेत 
िनिहत रहेकाले �रट िनवेदकह�लाई िदइएको अवकाश 
कानूनस�मत नै रहेको �यहोरासिहतको िलिखत 
जवाफह� परकेो दिेखने ।
 मिहला िज�ला सम�वय सिमित गठन तथा 
काय� स�चालन काय�िविध, २०६८ बमोिजम मिहला 
िज�ला सम�वय सिमितको उपा�य� पदमा मनोिनत 
तथा अवकाशको स�ब�धमा यस अदालतबाट 
अ�त�रम आदेशसमेत जारी भएबाट उ� सिमितको 
उपा�य�  पदमा िनज  िनवेदकह� बहालनै रही 
काया�विधसमेत भ�ुान गरकेो देिखयो । यसरी मनोिनत 
िमित २०६८।२।१७ देिख ��ततु �रट िनवेदनको 
अि�तम सनुवुाई ह�दँास�ममा िनज िनवेदकह�को 
पदाविध भ�ुानसमेत भैसकेको दिेखदँा ��ततु �रट 
िनवेदनमा माग गरबेमोिजमको आदशे �योजनिहन 
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तथा औिच�यहीन ह�ने ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय, ०७२-WS-०००३, 
उ��ेषण, उमाशंकर रौिनयार िव. अशोक रौिनयारसमेत 
 यी िनवेदकले िज�ला अदालतले फैसला 
गदा� अंशब�डाको महलको १०, १८ र ३० नं. िवपरीत 
फैसला गरकेो र सो फैसला संिवधानसगँ बािझएको 
भनी नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७(१) बमोिजमको यस अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�त �वेश गरकेो दिेखयो । िज�ला 
अदालतको फैसलाले अंश हकमा आघात पारकेो 
भएमा साधारण कानूनले तोकेको �ि�याअनसुार 
पनुरावेदक�य अिधकारको �योग गरी मािथ�लो 
अदालतबाट �य�तो फैसला बदर गराउनेतफ�  कारवाही 
गनु�पन�मा िनवेदकले सोअन�ुप पनुरावेदन गरकेो पिन 
देिखएन । फैसला कानूनी �िुटपूण� भएमा उपचार �ा� 
गन� कानूनी माग� पिन �यही नै हो । आफूसमेत प� 
िवप� भई चलेको म�ुामा अदालतबाट भएको फैसला 
बदर गरी पाउन �याय �शासन ऐन २०४८ को दफा 
८(१) अन�ुप पनुरावेदन गन� पाउने कानूनी उपचारको 
बाटो अनशुरण गनु�  पद�छ । कुनै अड्डा अदालत वा 
िनकायको िनण�यबाट आ�नो हक गएको छ र कानूनले 
�यसको उपचारको �यव�था गरकेो छैन वा उपचारको 

�यब�था भए पिन सो उपचार अपया�� वा �भावहीन 
भएमा मा� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०७(२) अन�ुप सव��च अदालतको असाधारण 
अिधकार �े�बाट उपचार खो�न पाइने हो । आफू 
प� िवप� भई म�ुा हानु�  िज�न ु गरकेामा पनुरावेदन 
गन� पाउने उपचारको अित�र� कानूनी उपाय ह�दँा 
ह�दैँ नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७(१) बमोिजम सव��च अदालतको असाधारण 
अिधकारअ�तग�त िनवेदन गन� स�ने �यव�था रहेको 
नदिेखने । िनवेदकले अंशब�डाको १०, १८, ३० नं. 
दानबकसको महलको १ र ५ नं. संिवधानसगँ बािझएको 
भनी दाबी गर े पिन उ� कानूनह� सिंवधानको कुन 
धारासगँ कसरी बािझएको हो सो �प�सगँ दाबी िलन 
सकेको देिखदँैन भने उ� कानून िनमा�ण गन� िवधाियक� 
अङ्ग र स�ब� अ�य िनकायलाई िवप�ी बनाई दाबी 
गन� सकेको पिन देिखदँनै । �य�तै िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सिंवधानसगँ बािझएकाले बदर ग�रपाउँ 
भनी �रट �े�बाट सव��च अदालत �वेश गन� पाउने 
सवंैधािनक �यव�था रहेको नदेिखदँा िनवेदकको उ� 
दाबी पिन संिवधानसङ्गत रहेको दिेखएन । यसका 
अित�र� त�लो अदालतमा िवचाराधीन म�ुालाई 
�ितकूल असर पन� गरी यस अदालतबाट बो�न िम�ने 
पिन नह�ने ।
 अतः मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट 
साधारण कानूनअनसुार सामा�य अदालतबाट भएको 
फैसला कानूनी �िुटपूण� भएमा सोको उपचार �ा� 
गन� िनवेदकलाई �याय �शासन ऐनले पनुरावेदन 
गन� पाउने वैकि�पक उपचार �दान ग�ररहेको 
अव�थामा असाधारण �े�ािधकारको तहबाट िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न स�ने दिेखएन । 
िनवेदनको िनवेदन �थम �ि�मा नै खारजेयो�य देिखदँा 
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िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ माग ग�ररहन परने । 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल भदौ १ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े, ०७२-WO-०१६९, 
उ��ेषण / परमादेश, अगे���साद यादव िव. सश� 
�हरी बल सीमा सुर�ा, काया�लय गौर रौतहटका 
काया�लय �मुख सश� �हरी उपरी�क िवदुर 
खड्कासमेत
 यसमा िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ मगाउन ुपन�, नपन� र उ��ेषण िमि�त 
परमादशेको आदशे जारी ह�न स�ने, नस�ने के हो भ�ने 
स�ब�धमा िवचार गदा� , सव��थम उ��ेषणको आदेश के 
क�तो अव�थामा जारी ह��छ र क�तो अव�थामा जारी 
ह�न स�दैन भनी हेनु�  पन� देिखयो । उ��ेषणको म�ुय 
उ�े�य कुनै पिन िनकायलाई आ�नो अिधकार�े� 
बािहर जान निदन ु हो । कुनै मातहत अदालत, 
�यायािधकरण, सरकारी एवम्  साव�जिनक अिधकारी र 
िनकायबाट अिधकार�े�ा�मक �िुट गरी िनण�य गरकेो र 
सो िनण�यबाट कुनै �यि�को कानूनी हकमा असर पन� 
गएको एवम्  सो �िुट स�याई कानूनी हकको �चलनको 
लािग अ�य वैकि�पक उपाय नभएको अव�थामा यो 
आदेश जारी ह��छ । आफूलाई नभएको अिधकार�े� 
�हण गरी आदेश गरमेा वा आ�नो अिधकार�े�भ�दा 
बािहर गई िनण�य गरमेा वा आ�नो अिधकार�े� प�छाई 
िनण�य गरकेो अव�थामा यो आदशे जारी ह�ने ।
 मातहत अदालत तथा िनकायमा िवचाराधीन 
रहेको िवषयमा, तहतह अदालतबाट फैसला भएकामा, 
औिच�यिभ� �वेश गरी त�यको िन�पण गनु�पन� 
िवषयमा, बदर गराउन माग ग�रएको िवषय अप�रप�व 

भएमा, अदालत वा �याियक अिधकारीको �याियक 
िनण�य बदर गन� माग गरकेामा, िनिव�वाद हक कायम 
नभएको िवषयमा, सबदु �माणको मू�याङ्कन गरी 
िनण�य गनु�  पन� िवषयमा उ��ेषणको आदेश जारी ह�न 
नस�ने ।
 �रट िनवेदकलाई चोरीको अिभयोगमा 
अि�तयारवाला पदािधकारीबाट सफाइको मौकासमेत 
िदई कारबाही भएको भ�ने िनवेदन �यहोराबाटै 
देिखएको ह�दँा िनवेदकका कानून �यवसायीले बहसको 
�ममा सनुवुाईको मौका निदई �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत िनण�य भएको भनी उठाएको �� 
आफँैमा खि�डत भएको छ । �रट िनवेदकले �रचाज� 
काड� आफूबाट बरामद भएको भनी िनवेदन �यहोरामा 
�वीकार गरकेो अव�थामा सो �रचाज� काड� चोरीको 
हो वा होइन भनी असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
परकेो �रटको मा�यमबाट �माण बझुी िनण�य गन� िम�ने 
िवषय नभएको ह�दँा सो िवषयमा थप िवचार ग�ररहन 
परने । असाधारण अिधकार�े�बाट कारबाही गदा� सबदु 
�माण ब�ुने, िववेचना गन� ज�ता काय� गन� निम�ने ।
 ��ततु म�ुामा अिधकार�ा� अिधकारीबाट 
कानूनबमोिजम चोरी ज�तो ग�भीर कसरुमा �माण 
बझुी �माणको रोहमा कसरुदार ठहर गरी भिव�यमा 
सरकारी सेवाको लािग सामा�यतया अयो�य नठह�रने 
गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनण�य बदरका लािग 
��ततु �रट िनवेदन परपेिन िनजलाई नोकरीबाट 
हटाउन ुनपन� कुनै कानूनी आधार िनवेदकले दखेाउन 
सकेको अव�था नभएको ह�दँा �रटको मा�यमबाट 
उपचार िदलाउन नसिकने ।
 सश� �हरी सेवामा काय�रत् यी �रट िनवेदक 
अगे���साद यादवले नोकरीमा बहाल कै अव�थामा 
चोरी ज�तो ग�भीर कसरु गरी रहे सश� �हरीको 
आचरण र अनशुासनिवपरीत अनिुचत �यवहार 
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गरकेो फल�व�प कानूनबमोिजम अि�तयार�ा� 
अिधकारीबाट भएको कारवाहीको स�ब�धमा परकेो 
िनवेदनमा सो कारबाही ह�न ु नपन� कुनै कानूनी 
आधारसमेत पेस गन� नसकेको अव�थामा �रट �े�बाट 
�वेश गरी �माण बझुी िनण�य गन� िमलेन । तसथ� 
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी ह�ने अव�था 
नदेिखई िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन ु
पन�स�मको अव�था नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७२ साल भदौ २० रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े, ०७२-WO-०१५२, 
उ��ेषण / परमादेश, धनीलाल यादव िव. पुनरावेदन 
अदालत, राजिवराज, स�रीसमेत
 कुनै मातहत अदालत, �यायािधकरण, 
सरकारी एवम्  साव�जिनक अिधकारी र िनकायबाट 
अिधकार�े�ा�मक �िुट गरी िनण�य गरकेो र सो 
िनण�यबाट कुनै �यि�को कानूनी हकमा असर पन� 
गएको एवम् सो �िुट स�याई कानूनी हकको �चलनको 
लािग अ�य वैकि�पक उपाय नभएको अव�थामा यो 
आदेश जारी ह��छ । आफूलाई नभएको अिधकार�े� 
�हण गरी आदेश गरमेा वा आ�नो अिधकार�े�भ�दा 
बािहर गई िनण�य गरमेा वा आ�नो अिधकार�े� 
प�छाई िनण�य गरकेो अव�थामा यो आदेश जारी ह�ने 
देिख�छ । मातहत अदालत तथा िनकायमा िवचाराधीन 
रहेको िवषयमा, तहतह अदालतबाट फैसला भएकामा, 
औिच�यिभ� �वेश गरी त�यको िनरोपण गनु�  पन� 
िवषयमा, बदर गराउन माग ग�रएको िवषय अप�रप�व 
भएमा, अदालत वा �याियक अिधकारीको �याियक 
िनण�य बदर गन� माग गरकेामा, िनिव�वाद हक कायम 
नभएको िवषयमा, सबदु �माणको मू�याङ्कन गरी 

िनण�य गनु�पन� िवषयमा उ��ेषणको आदेश जारी ह�न 
नस�ने ।
 ��ततु िनवेदनमा उठाइएको िवषयलाई हेदा� 
अंशस�ब�धी िवषयमा साधारण �े�ािधकारअ�तग�त 
अिधकार�ा� अदालतमा अंशदता� म�ुा दायर 
भइसकेपिछ दायर ह�न आएको म�ुामा आव�यक सबदु 
�माण िझकाई िनण�य गन�, अ�तरकालीन आदेश गरी 
कारबाही अगािड बढाउने तथा िवचाराधीन िवषयमा 
�माणको मू�याङ्कन गरी तायदाती मा�ने नमा�ने 
गरी आदेश गन� अिधकार सोही अदालतलाई ह��छ । 
अ�तरकालीन आदेश म�ुाको िकनारा नलागेस�म 
म�ुाको कारबाहीको िसलिसलामा ग�रने अ�त�रम 
�कृितको आदेश हो । यो आदेशले िवचाराधीन िवषयमा 
सबदु �माण सङ्कलन गन�, �यसको  परी�ण गन� र 
�माणको मू�याङ्कनको रोहमा म�ुाको अि�तम िनण�य 
वा फैसला गन� काय�लाई �भाव नपान� ।
 तसथ� मातहत अदालतमा िवचाराधीन 
म�ुामा �माणको मू�याङ्कन गरी तायदाती मा�ने िक 
नमा�ने गरी भएको आदेशका स�ब�धमा िनण�य ह�दँाको 
अव�थामा ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा िवचाराधीन 
अंशदता� म�ुाको िनण�यलाई नै �भािवत गन� गरी 
असाधारण अिधकार�े� �हण गरी उ��ेषणको आदेश 
जारी गन� निम�ने ह�दँा िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ 
मगाई रहन ुपन� नभई ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७२ साल भदौ २० रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या �ी जगदीश शमा� पौडेल, ०७२-WH-
००१५, ब�दी��य�ीकरण, अिधव�ा अ�जु उ�ेती 
िव. मलेिसयाि�थत नेपाली राजदूत डा. िनर�जनमान 
िसंह ब��यात, मुकाम पररा�� म��ालय िसहंदरबार 
काठमाड�समेत
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 नेपालको संिवधानबमोिजमको उपचार 
िनवेदकलाई नेपालमा रहेको अव�थामा �दान गन� 
सिकने हो । मलेिसयाको भूिममा रही िनवेदकले गन� 
काय�कलापतफ�  नेपालको संिवधान�ारा �द� हकलाई 
नेपालको संिवधानअनसुार उपचार �दान गन� सिकने 
अव�था ह�दँैन । िनवेदकले मूलतः अनमुानको र 
शङ्काको भरमा िनवेदन िदएको देिख�छ । िनवेदकले 
आ�नो िनवेदनमा राजदूतले आफूलाई गैरकानूनी 
थुनामा राखेको भ�न सकेको अव�था छैन । शङ्का 
र अनमुानको भरमा ब�दी ��य�ीकरणको ज�तो �रट 
ला�न स�ने अव�था रहदँनै । िनवेदकको हकमा ब�दी 
बनाएको भ�ने नभई गणेशकुमार आचाय�को पासपोट� 
नेपाली राजदूतले लिगिदएको कारणले िहड्ँ डुल गन� 

र नेपाल फिक� न असहज भएको भ�नेस�मको �यहोरा 
खलुाएको अव�था छ । गणेशकुमार आचाय�लाई 
नेपाली राजदूतले मलेिसयाली राजदूतावासमा ब�दी 
नै बनाएको वा गैरकानूनी�पमा थनुामा नै राखेको 
भ�ने िनवेदन �यहोरासमेतबाट नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�  पन� अव�था नदेिखदँा 
िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफसमेत मगाई रहन ुपरने । 
��ततु �रट िनवेदन �थम �ि�मै ला�न स�ने अिवथा 
नह�दँा खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबनोद रखाल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल असोज ११ गते रोज २ शभुम् ।


