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िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  

िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  

म�ुण म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत म�ुण अिधकृत �ी आन�द�ी आन�द�काश�काश  नेपालनेपाल  
िसिनयर �ेस�यान �ी िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
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बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ीकाया�लय सहयोगी �ी  मोित चौधरीमोित चौधरी  
काया�लय सहयोगी �ी रामच�� खड्काकाया�लय सहयोगी �ी रामच�� खड्का  
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िवषयगत आधारमा  

  वग�कृत  
एघार ख�ड पु�तकह� िब��मा छन ्। 
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सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 
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रोजगार 
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अजयकुमार ठाकुर 
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के.सी. 



 

ii 

17.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. 

जगतबहादरु िल�बू 
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सरकार, गहृ म��ालयसमेत 

37.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

कृ�ण�साद शमा� िव. �वा��य 
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�यान 
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इजलास न.ं१० ३७ - ३९ 
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योजना तथा िनमा�ण 

म��ालयसमेत 
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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-CI-१२१५, ज�गा िखचोला चलन, 
ह�रकुमारी खड्का िव. नारायण�वज िल�बू

वादीको िफराद हद�याद नाघी दायर भएको 
अव�थामा म�ुाको अ�य त�यिभ� �वेश गरी इ�साफ 
गनु�पन� अव�था नै नह�दँा अ.ब.ं १८० नं. बमोिजम 
िफराद खारजे ह�ने ठहर ्याएको स�ु झापा िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
इलामको फैसला मनािसब देिखन आएको छ । यस 
अव�थामा यस अदालतबाट म�ुा दोहोर ्याई हेन� �दान 
ग�रएको आदेशसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� ज�गा िम�नेको महलको १८ नं. तथा 
घर बनाउनेको महलको ११ नं. को हद�याद नाघी 
दायर ह�न आएको वादी दाबी अ.बं. १८० नं. बमोिजम 
खारजे ह�ने ठहर ्याएको स�ु झापा िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको 
िमित २०६३।३।१६ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६७-CI-१२१६, ज�गा िखचोला चलन, 

ह�रकुमारी खड्का िव. अि�बका�साद मैनाली
 § ०६७-CI-१२१७, ज�गा िखचोला चलन, 

ह�रकुमारी खड्का िव. दलबहादुर लावती

 § ०६७-CI-१२१८, ज�गा िखचोला चलन, 
ह�रकुमारी खड्का िव. वस�तकुमार याङवा
 § ०६७-CI-१२१९, ज�गा िखचोला चलन, 

ह�रकुमारी खड्का िव. िड�लीराम िचम�रया
 § ०६७-CI-१२२०, ज�गा िखचोला चलन, 

ह�रकुमारी खड्का िव. �ेमकुमार जवेगु
 § ०६७-CI-१२२१, ज�गा िखचोला चलन, 

ह�रकुमारी खड्का िव. स�तिवर तामाङ
 § ०६७-CI-१२२२, ज�गा िखचोला चलन, 

ह�रकुमारी खड्का िव. िभ�मराज पौडेल
 § ०६७-CI-१२२३, ज�गा िखचोला चलन, 

ह�रकुमारी खड्का िव. नारान�साद िल�बू
 § ०६७-CI-१२२४, ज�गा िखचोला चलन, 

गोपालबहादुर खड्का िव. धन�साद 
आङदे�बे िल�बू
 § ०६७-CI-१२२५, ज�गा िखचोला चलन, 

गोपालबहादुर खड्का िव. मान�वज चे�जोङ
 § ०६७-CI-१२२६, ज�गा िखचोला चलन, 

गोपालबहादुर खड्का िव.सोलबहादुर िल�बू
 § ०६७-CI-१२२७, ज�गा िखचोला चलन, 

गोपालबहादुर खड्का िव. धनबहादुर 
आङद�बे िल�बू
 § ०६७-CI-१२२८, ज�गा िखचोला चलन, 

गोपालबहादुर खड्का िव. शुकमान िल�बू
 § ०६७-CI-१२२९, ज�गा िखचोला चलन, 

गोपालबहादुर खड्का िव. िभमराज िल�बू
 § ०६७-CI-१२३०, ज�गा िखचोला चलन,  

गोपालबहादुर खड्का िव. छ�बहादुर सावाँ
 § ०६७-CI-१२३१, ज�गा िखचोला चलन, 

गोपालबहादुर खड्का िव. वृषराम िल�बू
 § ०६७-CI-१२३२, ज�गा िखचोला चलन, 

गोपालबहादुर खड्का िव. राजबल िल�बू
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 § ०६७-CI-१२३३, ज�गा िखचोला चलन, 
रामबहादुर खड्का िव. धनपाल साउदेन
 § ०६७-CI-१२३४, ज�गा िखचोला चलन, 

रामबहादुर खड्का िव. रामबहादुर गु�ङ
 § ०६७-CI-१२३५, ज�गा िखचोला चलन, 

रामबहादुर खड्का िव. िदलबहादुर सावा 
िल�बू

२
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६६-CI-०५७९, दता� बदर दता� कायम, 
नारायण�वज िल�बू िव. मोहनराज नेपालीसमेत

िववािदत ज�गा वन स�ुढीकरण अिधकार 
स�प�न सिमितबाट पनुरावेदक वादीको नाममा ज�गा 
दता� ग�रिदने िनण�य भएको वा अ�य कुनै अिधकार 
स�प�न िनकायबाट दता�  ह�ने भनी िनण�य भएको 
पिन वादीले देखाउन सकेको छैन । भोग बसोबासको 
आधारमा मा� दाबीको सबै ज�गामा वादीलाई �वतः 
�वािम�व �ा� नह�ने । 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ एक 
शि�शाली कानूनी �यव�था हो । यसमा अदालतको 
फैसलाबाट दता� भएको भए पिन पिछ �माणबाट 
�य�तो ज�गा सो दफािभ� पन� ज�गा देिखन आएमा 
�य�तो दता� �वतः बदर ह�ने अव�था रहेकोले सो 
�माण जटुाई जो कोहीले पिन मालपोत काया�लयमा 
िनवेदन िदन वा अ.बं. १० नं को उपचार खो�न िम�ने 
नै देिख�छ । तर ��ततु म�ुाको दाबी मािथ उि�लिखत 
कानूनअन�ुप नरहेकोले यसबार ेयस अदालतले धेर ै
बोिलरहन ुआव�यक नह�ने ।  

तसथ� वादी दाबीको सीमाले गदा�  यै म�ुाबाट 
�ितवादीको नामको दता� बदर गरी वादीको नाममा दता� 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन स�ने अव�था नरहेकोले 

यस अदालतको िवप�ी िझकाउने आदेशसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित २०६६।३।१६ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिम�सीना
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६६-CI-०५८०, दता� बदर दता� कायम, 

दलबहादुर लावती िव. मोहनराज नेपालीसमेत
 § ०६६-CI-०५८१, दता� बदर दता� कायम, 

मु.स. गन� पिंछमाया तामाङ िव. मोहनराज 
नेपालीसमेत
 § ०६६-CI-०५८२, दता� बदर दता� कायम, 

स�तिवर तामाङ िव. मोहनराज नेपालीसमेत
 § ०६६-CI-०५८३, दता� बदर दता� कायम,  

िड�लीराम िचम�रया िव. मोहनराज 
नेपालीसमेत
 § ०६६-CI-०५८४, दता� बदर दता� कायम, 

नारायण�साद िल�बू िव. मोहनराज 
नेपालीसमेत
 § ०६६-CI-०५८५, दता� बदर दता� कायम, 

�ेमकुमार जवेगु िव. मोहनराज नेपालीसमेत
 § ०६६-CI-०५८६, दता� बदर दता� कायम, 

अि�बका�साद मैनाली िव. मोहनराज 
नेपालीसमेत
 § ०६६-CI-०५८७, दता� बदर दता� कायम, 

मु.स. गन� िभ�मराज पौडेल िव. मोहनराज 
नेपालीसमेत
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३
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-WO-००३२, उ��ेषण / परमादेश, सुमन 
अिधकारीसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत

िनवेदकले िववाद उठाएको “राजनीितक 
���को �ममा म�ृयवुरण गरकेा वा बेप�ा पा�रएका 
�यि� तथा प�रवारलाई �दान ग�रने प�रचयप�  
िनद�िशका, २०६९” मा भएको �यव�था हेदा� सश� 
���लगायतका िविवध आ�दोलनको �ममा मा�रएका 
वा बेप�ा पा�रएका �यि� तथा प�रवारलाई नेपाल 
सरकारबाट िदन खोिजएको राहतलाई स�बोधन गन� 
खोिजएको दिेख�छ । प�रचयप� बाड्ँनकुो उपादयेता 
सश� ���लगायतका िविवध आ�दोलनको �ममा 
मा�रएका �यि� वा बेप�ा पा�रएका �यि�को स�मान 
तथा िनजका प�रवारह�लाई नेपाल सरकारबाट 
उपल�ध ह�ने िविभ�न सेवा सिुवधा �ा� गन� सहज 
होस ्भ�ने रहेको उ� िनद�िशकाको �करण नं. ६ बाट 
देिख�छ । यसरी प�रचयप�को आधारमा सरकारले 
���पीिडत �यि�लाई राहत तथा आिथ�क 
सहयोगलगायतका सेवा सिुवधा �दान गन� उ�े�यले 
प�रचयप� िवतरण गन� लागेको देिखदँा उ� प�रचयप� 
पीिडत �यि� तथा प�रवारलाई लाभको आधार ब�न 
जाने दिेख�छ । मि��प�रषदले् घोषणा गरकेो नीित 
अथा�त् �वीकृत गरकेो िनद�िशका आफँैमा नीित ह�ने र 
�यसको आधारमा �ितपूित� , सेवा सिुवधा आिदलाई 
�भािवत गन� खालको छ भने �यसको प�रणाम छैन 
भ�न निम�ने । 

मि��प�रषद ्ले गन� कुनै िनण�य चाहे �यो 
�शासिनक नै िकन नहोस् �यसले कानूनको सीमालाई 
�यान रा�नै पछ�  । मि��प�रषदक्ो िनण�य �वयं पिन 
कानूनको सीमाबािहर पद�न । प�रचयप� िनद�िशका 

नेपाल सरकारको िनण�य�ारा जारी भएको र �यसको 
आधारमा ���बाट पीिडत �यि� वा िनजको प�रवारलाई 
सिुवधा वा लाभ िवतरण ह��छ भने वा �यसको आधार 
बनाइ�छ भने �यसबाट िसिज�त प�रणामको खराबीको 
उपचार माग गन� संिवधानको धारा १०७(२) को सहारा 
िलन नसिकने भ�ने नह�ने ।

��ततु िनद�िशका धारा ३३ को ख�ड (त) 
सगँ र िव�ततृ शाि�त स�झौतासगँ स�बि�धत देिखएको 
र िनद�िशकाअ�तग�त जारी ह�ने प�रचयप�बाट आिथ�क 
सेवा सिुवधा �दान गन� �ि�कोण िलएको र �यसबाट 
हक अिधकारको उपभोगमा �मािणत गन� �ि�कोण 
िलइ�छ । �यसबाट समानतालगायतको हक �भािवत 
ह�न स�ने भई उपचारको �रटमा िवचार गन� िम�दनै 
भ�न मनािसब ह�दँैन । साथै सरकारको िनण�य एवम् 
काम कारवाही संिवधान एव �चिलत कानूनिवपरीत 
ह��छ र �यसबाट �यि�को हक अिधकारमा �ितकूल 
असर पन� जा�छ भने �यस िव�� उपचार खो�न 
निम�ने भ�न निम�ने । 

िववािदत प�रचयप� िनद�िशका, २०६९ 
को नाम  र �यसमा उि�लिखत राजनैितक ���, 
म�ृयवुरण गरकेा तथा माओवादी जनय�ु, लगायतका 
श�दावलीह� राखी प�रचयप� िदने गरी भएका 
िनण�यह� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ र 
िव�ततृ शाि�त स�झौतासमेतको िवपरीत भएकोले 
उ� श�दह� उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रपाउ ँ
भनी िनवेदकह�ले चनुौती िदएको दिेख�छ । िमित 
२०६९।११।४ मा जारी भएको िववािदत प�रचयप� 
िनद�िशका, २०६९ को दफा २ को प�रभाषा ख�डमा 
“राजनीितक ���” भ�नाले माओवादी जनय�ु, 
ऐितहािसक जनअ�दोलन, मधेश / तराई आ�दोलन, 
जनजाित आ�दोलन, थ�हट आ�दोलन, दिलत 
तथा िपछडावग� आ�दोलन, चरुभेावर आ�दोलन, र 
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अ�य समदुायका �यायोिचत मागका लािग भएका 
आ�दोलनलाई जनाउनेछ भनी प�रभािषत ग�रएको  
पाइ�छ । यसैगरी प�रचयप� िलनका लािग भनु�पन� 
िनद�िशकाको अनसूुची २ बमोिजम िनवेदनको ढाचँामा 
िच� लगाउनका लािग राजनीितक आ�दोलनको 
िववरणअ�तग�त (क) मा “माओवादी जनय�ुलाई 
रािखएको देिख�छ । उ� �यव�था सिंवधानको 
भावनाअनकूुल छ छैन भनी हेदा� नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३३ (त) (थ) (द) र (ध) 
मा रा�यको दािय�वस�ब�धी दहेायको �यव�था रहेको 
पाइ�छ :

(त) सश� ���को �ममा मा�रएकाह�को 
प�रवारलाई तथा यस �ममा घाइते भई 
अपाङ्ग र अश� भएकाह�लाई उिचत 
राहत, स�मान तथा पनु�था�पनाको �यव�था 
गन�,

(थ) सश� ���को �ममा बेप�ा पा�रएका 
�यि�ह�को स�ब�धमा गिठत छानिबन 
आयोगको �ितवेदनका आधारमा �य�ता 
�यि�ह�का पीिडत प�रवारह�लाई राहत 
उपल�ध गराउने, 

(द) सश� ���को �ममा िव�थािपतह�को 
पनु�था�पना गन�, न� भएका िनजी तथा 
साव�जिनक स�पि�ह�को हकमा राहत 
�दान गन� तथा �व�त संरचनाह�को 
पनुिन�माण गन� िवशेष काय��म स�चालन 
गन�,

(ध) सश� ���को �ममा मानव अिधकारको 
ग�भीर उ�लङ्घन गन� तथा मानवता 
िव��को अपराधमा संल�न �यि�ह�को 
बारमेा स�य अ�वेषण गन� तथा समाजमा 
मेलिमलापको वातावरण िनमा�ण गन� 

उ�च�तरीय स�य िन�पण तथा मेलिमलाप 
आयोग गठन गन� ।
यसरी संिवधानको उपरो� �यव�थाबाट 

सश� ���को �ममा बेप�ा पा�रएका वा मा�रएका 
�यि�ह�को पीिडत प�रवारह�लाई राहत िदनपुन� 
रा�यउपर दािय�व िनरोिपत गरकेो देिख�छ भने 
िवगतको सश� ���लाई िववािदत प�रचयप� 
िनद�िशकामा उ�लेख भएज�तै “राजनीितक ��� 
र माओवादी जनय�ु” ज�ता श�दह�को �योग गरी 
स�बोधन गरकेो पाइदैँन । साथै िववािदत िनद�िशकाले 
सम��पमा राजनीितक ���को �ममा म�ृयवुरण 
गरकेा वा बेप�ा पा�रएका �यि� भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । यसैगरी उ� िववािदत िनद�िशकामा  �य�ु 
“म�ृयवुरण “श�दले मा�रएको भ�ने �प� गन� नदिेखने । 

िवगतको सश� ���को �ममा  सव�साधरण 
नाग�रकसमेत मा�रएका वा बेप�ा पा�रएका छन् । 
जसअनसुार िनद�िशकाले पीडक र पीिडतबीचको फरक 
�यवहार देखाउन सकेको दिेखदैँन । यसले गदा� ��� 
पीिडतलाई िदन लागेको प�रचयप� पीडकले समेत 
�ा� गन� देिख�छ जनु �यायोिचत ह�दैँन । य�ुरत प� 
िवप�बाट अ�तरा�ि�य मानव अिधकार तथा मानवीय 
कानूनको �यापक उ�लङ्घन�ारा िनद�ष प�का 
उपर परु ्याएको शारी�रक, मानिसक, आिथ�क �ित, 
मौिलक अिधकारको उ�लङ्घन वा भावना�मक पीडा 
परु ्याइएका �यि�ह�लाई पीिडत मा�न सिक�छ । 
सोअ�तग�त पीडकलाई समावेश गन�  सिकँदैन । पीडक 
अथा�त् मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घनकता�लाई 
�यायको दायरामा �याइन ुपन� िविधशा�ीय अवधारणा 
िवपरीत पीिडतसरह नै समान �यवहार ग�रन ु
�यायोिचत ह�दैँन । ���कालका पीिडतको िविश� 
पिहचान गन� आधारह� सिुनि�त नगन� हो र पीिडत 
र पीडक सबैलाई ���को नाताले समान �यवहार गन� 
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हो भने पीिडत�ितको रा�यको �यवहार स�मानजनक, 
यथाथ�परक र �यायोिचत ह�न नस�ने । 

िनद�िशकाको उ�े�य ��� कालका सबैलाई 
पीिडत मा�ने हो भने �यो फरक कुरा हो । उि�लिखत 
िनद�िशकाको सम� अ�ययनबाट सश� ���बाट 
पीिडतले मा� होइन पीडकले पिन प�रचयप� िलन 
स�ने ।

सं�मणकालीन �यायको सही र इमा�दार 
काया��वयन गन� �ममा स�ब� िवषयह�को कानूनी, 
सं�थागत, �ि�या�मक, उपचारा�मक र राहतमूलक 
कितपय �यव�थाह�को एकम�ु तजु�मा गनु�  र लागू 
गनु�  ज�री ह��छ । बदलाको भाव वा अपराध ढाकछोप 
गन� उ�े�यले कुनै नीित वा कानूनको तजु�मा गनु�  
वा  सही�पमा ब�नपुन� नीित वा कानूनको िनमा�ण 
वा काया��वयनलाई अबरोध गनु�  िबड�बनापूण� कुरा 
ह��छ । िनता�त �याय र िववेकसङ्गत तवरले समाजको 
चाहनाको स�बोधन गन� िहसाबले दीघ�कालीन ल�य 
िलई कानून र �याय �णालीको स�चालन गन� सिकएन 
भने समाज िनर�तर ���मा फिसरहने ह�दँा िवकास र 
स�यताको माग�मा अ�सर ह�न अस�भव ह�ने । 

���कालमा भएका मानव अिधकार 
उ�लङ्घनका पीिडतह� आफूउपर भएको अ�याय 
िव��को उपचार पाउने हकदार ह�न् । तसथ� पिन 
��� पीिडत �यि�ह�को लािग �याइएको भिनएको 
िनद�िशका र �यसमा रहेका �ावधानह�लाई 
पीिडतले स�ुमै आपि� जनाइसकेको अव�थामा 
�य�तो चाहनालाई िसधै इ�कार गन� पिन सिकँदैन । 
सश� ���को �ममा बेप�ा पा�रएका वा मा�रएका 
पीिडतह�लाई माओवादी जनय�ुमा मा�रएको भनी 
प�रचयप� िलन बा�य पा�रने हो भने आ�नै िव��को 
काय�को गौरवीकरण गन� पीिडतलाई बा�य पा�रएको 
अव�था िसज�ना ह�न जा�छ । सश� ���बाट पीिडत 

�यि�लाई िनजको इ�छा िव�� माओवादी जनय�ुबाट 
पीिडत भ�न ु िवरोधाभाषपूण� ह��छ । यसबाट पीिडत 
झन् पीिडत ब�न जाने देिख�छ । माओवादी प� �वयं 
पीिडत भएको भए �यसको लािग उनीह�लाई �वीकाय� 
फरक श�द �योग ह�न स�ने । 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
ले सश� ���को कारण ���रत प�ह�, रा�य 
तथा त�कालीन िव�ोही प�बाट पीिडत भएका 
�यि�लाई र नेपालको िविभ�न आ�दोलनमा सलं�न 
समूहह�लाई एकै �तरमा स�बोधन गन� भनेको 
छैन । मलुकुमा भएको सश� ���का �ममा मा�रएका 
वा बेप�ा पा�रएका �यि�को निजकको हकदारको 
पिहचान गरी स�बि�धत प�रवारलाई सरकारको 
तफ� बाट उपल�ध ह�ने िविभ�न सेवा सिुवधा �दान गन� 
सहज होस ्भ�ने उ�े�यले उ� िनद�िशका बनेको देिखदँा 
��� पीिडतले अपन�व �हण गन� खालको िनद�िशका 
ब�न ु पन� ज�री देिख�छ । छु�ाछु�ै आ�दोलनका 
पीिडतलाई समेट्ने गरी छु�ाछु�ै िवषयको छु�ै प�रचय 
ख�ुने गरी िनद�िशका जारी गनु�  �यवहा�रक एवम् 
�यायोिचतसमेत ह�ने दिेखने ।

नेपालको अ�त�रम सिवधान, २०६३ 
को धारा ३३ (त) मा सश� ���को �ममा 
मा�रएकाह�को प�रवारलाई तथा यस �ममा घाइते 
भई अपाङ्ग र अश� भएकाह�लाई उिचत राहत, 
स�मान तथा पनु�था�पनाको �यव�था गन�, (थ) मा 
सश� ���को �ममा बेप�ा पा�रएका �यि�ह�को 
स�ब�धमा गिठत छानिबन आयोगको �ितवेदनका 
आधारमा �य�ता �यि�ह�का पीिडत प�रवारह�लाई 
राहत उपल�ध गराउने र (द) मा सश� ���को �ममा 
िव�थािपतह�को पनु�था�पना गन�, न� भएका िनजी 
तथा साव�जिनक स�पि�ह�को हकमा राहत �दान 
गन� तथा �व�त संरचनाह�को पनुिन�माण गन� िवशेष 
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काय��म स�चालन गन�समेतको सवैधािनक �ावधान 
रािखएको देिख�छ । तर िवप�ी नेपालसरकारले जारी 
गरकेो ��ततु िनद�िशकामा �य�ु भाषा नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को भावना अनसुार 
भएको देिखएन । ��ततु िनद�िशकामा सवैधािनक 
दािय�वअन�ुपको भाषा तथा उ�े�य नदेिखएको ह�दँा 
मि��प�रषदक्ो िमित २०६९।११।४ को िनण�यबाट 
जारी भएको उ� “राजनीितक ���को �ममा म�ृयवुरण 
गरकेा वा बेप�ा पा�रएका �यि� तथा प�रवारलाई 
�दान ग�रने प�रचयप�स�ब�धी िनद�िशका, २०६९” 
संिवधानको भावना तथा मम�अन�ुपको दिेखन 
नआउने ।

अतः उ� “राजनीितक ���को �ममा 
म�ृयवुरण गरकेा वा बेप�ा पा�रएका �यि� तथा 
प�रवारलाई �दान ग�रने प�रचयप�स�ब�धी िनद�िशका, 
२०६९” मा पनुरावलोकन गरी नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा ३३ मा �योग भएका श�द 
र भावनाअन�ुप जनु आ�दोलन वा संघष� हो �यसको 
�प� िकटान गरी मानव अिधकारको उ�लङ्घनबाट 
पीिडत ह�न पगेुको ि�थित देिखने गरी िनद�िशका जारी 
गरी प�रचयप� �दान गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल भदौ ९ गते रोज ४ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-WO-०७३६, उ��ेषण, पाव�ती 
नेपाली िव. महानगरीय �हरी प�रसर, जावलाखेल, 
लिलतपुरसमेत

जहासँ�म लो�ने �वा�नीबीचको नातास�ब�ध 
र सोबाट िसज�ना ह�ने अंश हकको िवषय �याय 

िन�पणको िवषय हो । स�म �े�ािधकार भएको 
अदालतबाट अशंब�डाको िवषयमा एकपटक ठहर 
फैसला भई अि�तम भई बसेको फैसलालाई �भाव 
पान� गरी अ�य िनकायबाट िनण�य वा ठहर गन�स�ने 
कुनै कानूनले अिधकार िदएको दिेखदैँन । िनवेदक 
र िवप�ीम�येका नरबहादरु नेपालीका बीचमा 
लो�ने�वा�नी भएकोले अंशब�डा  ह�ने ठहर भइसकेपिछ 
िवप�ी �हरी काया�लयले कागज गराउन र सो फैसलाको 
मम�िवपरीत कुनै काय� गन� स�ने अव�था आउदैँन । र 
�य�तो िकिसमबाट कुनै कागज रहे भएको भए �य�तो 
कागजले �माणको �पमा मा�यतासमेत पाउन स�ने 
देिखदँनै । लो�ने�वा�नी बीचको अंशब�डा  र नाता 
स�ब�धको िवषयमा साधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
िन�पण हने ह�दँा �रट �े�ािधकार �हण गरी अदालतले 
आदशे िदनस�ने अव�था पिन रहदैँन । �यसरी आदेश 
िददँै जाने हो भने मातहत अदालतको �े�ािधकार 
सङ्कुचन ह�न जाने अव�था उ�प�न ह�ने ।

मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार, कारण र 
�माणह�बाट अशं र नातास�ब�धज�तो िवषयमा 
उ��ेषणको �रट िनवेदनबाट आदशे जारी गन� िम�ने 
नदिेखदँा उ� �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । आदेश 
जारी ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको िनवेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७२ साल माघ २१ गते रोज ५ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०९८४, उ��ेषण / 
परमादेश, रिवन शा�य िव. नेपाल बंगलादेश बैङ्क िल. 
�धान काया�लयसमेत

नेपाल बंगलादेश बैङ्क िल. कम�चारी 
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सेवा शत� िविनयमावलीको उि�लिखत �यव�थाले 
बैङ्कको कुनै �ाहकबाट उपहार वा सौगात �वीकार 
गन� नह�ने आचरणगत �यव�था गरकेो भए पिन 
यी िनवेदकले उपहार वा सौगात िलएको हो भ�ने 
त�यय�ु आधार िवप�ी बैङ्कले िदन सकेको छैन । 
िनवेदकले ख�रद मू�य ितरी गाडी ख�रद गरकेो भनी 
िलएको दाबीलाई िवप�ी ब�कले अ�यथा पिु� गन� 
सकेको देिखदैँन । यसरी त�यबाट पिु� ह�न नसकेको 
आरोपलाई सही र स�य मा�न सिकँदैन । कानूनमा 
उ�लेख भएका �यव�थाह�को िठक िवपरीतका 
काम कारवाही र आचरण कम�चारीबाट भएको भ�ने 
�� नभएस�म िवभागीय कारवाही र सजाय गन� 
िम�दैन । िनवेदकलाई हटाउन आधार मािनएको 
ऋणी गोकुल डाइट फुड इ�डि��ज �ा.िल. लाई ऋण 
लगानी िनवेदकले  गरकेो हो भ�ने देिखदैँन । िनवेदक 
िवराटनगर शाखामा काय�रत रहदँा उ� कजा� असलुी 
भइसकेको छ भनी िलएको िजिकरलाई िवप�ीले होइन 
भनी ख�डन गन� सकेको देिखदँनै । साथै िनवेदकको 
काम कारवाहीबाट बैङ्कलाई यो यित रकम हािन 
नो�सानी भएको छ भनी िवप�ीले भ�न सकेको 
छैन । िनवेदकले ख�रद मू�य ितरी गाडी ख�रद गरकेो 
होइन भ�ने पिु� नभएकोमा गाडी ख�रद गदा� ऋणीलाई 
ब�िकङ �ोतबाट भ�ुानी गरकेो नदेिखएकोले उपहार 
िलएको हो भ�नेज�ता अस�बि�धत र कि�पत 
आधार खडा गरी अवकाशको सजाय गन� िम�दनै । 
कम�चारीलाई सेवाबाट हटाउनेज�तो गि�भर �कृितको 
कारवाही गदा� उ� कारवाही कानून�ारा िनधा��रत शत� 
पूरा भई गरकेो हो भ�ने देिखन ुपन� ।

आफूलाई अवकाश िदएउपर फरक फरक 
कम�चारीले फरकफरक िजिकर िलई स�चालक 
सिमितसम�  पनुरावेदन गरकेोमा स�चालक सिमितले 
िनण�य गदा� के कित कारणले अवकाश िदएको िनण�य 

सही छ भनी कानूनी र त�यगत िववेचना गरी फरक 
फरक िन�कष�मा प�ुनपुन�मा �यसिवपरीत िनण�य 
िन�पणका आधार कारणह� नखलुाई एकम�ु�पमा 
सदर गरकेो देिख�छ । यसरी िनवेदकको पनुरावेदनउपर 
सबदु �माणको मू�याङ्कन गरी व�तिुन��पमा 
िन�कष�मा पगेुको देिखएन । आफू िनण�यमा प�ुनको 
तक� सङ्गत आधार र कारण उ�लेख नगरी भएको 
िनण�यमा �याियक मन �योग भएको भ�न िम�दैन । 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीतका य�ता य��वत 
िनण�यह�ले कानूनको नजरमा वैधता �ा� गन� स�दैन । 
कारणसिहतका िनण�य मा� मा�य ह�ने �याय र कानूनको 
मा�य िस�ा�तकै �पमा रहेको पाइने ।

आफू रोजगारदाता भएको नाताले िनवेदकको 
पनुरावेदन सोझै सदर गन� िम�छ भ�न िम�दैन । साथै 
आ�नो अवकाशको िनण�य कित कारणले स�चालक 
सिमितबाट सदर भएको हो भ�ने कुरा थाहा पाउने हक 
कम�चारीमा पिन रहने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदकलाई अवकाश िदने �मखु काय�कारी 
अिधकृतको िमित २०७१।११।२६ को िनण�य र सो 
िनण�यलाई सदर गरकेो स�चालक सिमितको िमित 
२०७२।०१।०६ िनण�यलगायत िनवेदकलाई अवकाश 
िदनेस�ब�धी कामकारवाही नेपाल बंगलादेश बैङ्क 
िल., कम�चारी सेवा शत� िविनयमावली, २०६३ का 
साथै �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत समेत देिखदँा 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । िनवेदकलाई 
पूव�वत बैङ्कको सेवामा रही कामकाज गन� िदन ु र 
िनवेदकले पाउने तलब भ�ालगायतका सिुवधा िदन ु
भनी िवप�ीका नाममा परमादशेको आदेशसमेत जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
इित संवत् २०७२ साल फागनु ११ गते रोज ३ शभुम् । 
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६
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CR-००५४, ��ाचार, 
श�भु�साद शमा� िव. नेपाल सरकार

व�ततु: �ितवादीले पेस गरकेो इ�टरिमिडयट 
उ�ीण� गरकेो भनेको �माणप�लाई सो जारी गन� 
िनकायबाट आिधका�रक नभएको भनी ��ततु 
म�ुाको अनसु�धानको �ममा र िवशेष अदालतको 
आदेशानसुार ब�ुने आदशे ह�दँासमेत जवाफ �ा� 
भएको देिख�छ । �ितवादीको शैि�क यो�यताको 
�माणप� स�ब�धमा भारतको इलाहवाद मा�यिमक 
िश�ा प�रषद ्मा प�ाचार गदा� उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषद,् सानोिठमी भ�परुमाफ� त ग�रएको दिेख�छ । 
उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद,् सानोिठमी भ�परु 
कानूनबमोिजम �थािपत भएको सरकारी सं�था भएको 
भ�ने कुरामा िववाद छैन । िवदेशबाट �ा� ग�रएको उ�च 
मा�यिमक तहको शैि�क �माणप�को आिधका�रकता 
स�ब�धमा �� उठेको अव�थामा �य�तो �माण प�को 
आिधका�रकताको लािग प�ाचार गन� नेपालको िनकाय 
भनेको उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद,् सानोिठमी 
भ�परु नै हो । सो प�रषद ्बाट ग�रएको प�ाचारमाफ� त 
�ा� भएको जवाफउपर शङ्का गनु�पन� वा अिव�ास 
गनु�पन� कुनै कारण छैन । �ितवादीले पेस गरकेो सोही 
भारतीय प�रषद ्बाट लेिखएको भनेको प� उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषद ्, भ�परुमाफ� त बिुझएको वा 
�ा� भएको नभई �ितवादीले �यि�गत�पमा �ा� 
गरकेो भ�ने दिेखएकोले �यसरी �यि�गत�पमा �ा� 
गरकेो सो प�लाई आिधका�रक मा�न िम�ने नह�दँा 
�य�तो िलखतलाई �माणको �पमा �हण गन� िम�ने 
देिखएन । �ितवादीको शैि�क यो�यताको 
आिधका�रकता स�ब�धमा नेपाल सरकारको 
आिधका�रक सरकारी िनकायबाट भएको प�ाचारको 

�ि�या कानूनबमोिजम नै भएको देिखएकोले उ� 
�ि�याका स�ब�धमा �ितवादीले िलएको िजिकर 
मनािसब देिखन आएन । यस अव�थामा �ितवादीले 
रा��सेवकको पदमा बढुवा पाउने उ�े�यले पेस गरकेो 
शैि�क यो�यताको �माणप� झ�ुा एवम् न�कली 
देिखएको भनी �ितवादीलाई सजाय गन� ठहर ्याएको 
िवशेष अदालतको फैसला मनािसब दिेखन आउने ।

उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट �ितवादीले 
बढुवा �योजनका लािग पेस गरकेो भारतको इलाहवाद 
मा�यिमक िश�ा प�रषद ्बाट �ा� गरकेो भनेको शैि�क 
यो�यताको �माणप� आिधका�रक नभई न�कली 
भएको दिेखन आएकोले �ितवादीलाई त�काल �चिलत 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को १२ को कसरु गरकेो 
ठहर ्याई दफा २९(२) बमोिजम �.५००।– ज�रवाना 
ह�ने ठहर ्याएको िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित 
२०६९।१।२० को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिम�सीना
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CI-०२३१, लेनदेन, अि�बका 
िव� िव. िववेक िव�

व�ततुः वादी �ितवादीह�बीच भएको िमित 
२०५७।७।६ को कपाली तमसकुको िलखत सा�ी 
र �ितवादीले वादीलाई रकम बझुाउदँा ग�रिदएको 
भरपाईका िलखत सा�ीसमेत रहेका दामोदर अव�थीले 
अदालतमा आई बकप� गदा� �ितवादी िववेक िव�ले 
वादी अि�वका िव�बाट कजा� िलएको िठक साचँो 
हो, उ� तमसकु आफूले लेखेको, िविभ�न िमितमा 
वादीले �ितवादीबाट पैसा बझेुका ह�न् र उ� भरपाई 
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पिन आफूले लेखेको हो भनी वादी �ितवादीबीच समय 
समयमा भएको लेनदने �यवहारलाई पिु� ह�ने गरी 
अदालतमा बकप� गरकेो दिेख�छ । �ितवादी�ारा पेस 
ग�रएका भरपाई कागजह� परी�णका लािग राि��य 
िविध िव�ान �योगशालामा पठाउदँा उ� भरपाईमा 
परकेो िशरको बायातँफ� को �या�चे सही वादीको 
नमूना �या�चेसगँ िमले िभडेको भनी राय �ा� भएको 
देिख�छ । यस अदालतको आदशेानसुार �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २३(७) बमोिजम िलखत परी�ण 
गन� िवशेष�को बकप� भएकोमा िववािदत िलखतमा 
लागेको शीरको �या�चेह� वादीको नमूना �या�चसगँ 
मेल खाएको भ�ने कुरा उ�लेख गरी आ�नो परी�ण 
�ितवेदनको �यहोरालाई समथ�न गरकेो देिखन आउने ।

पनुरावेदक वादीको तफ� बाट उपि�थत िव�ान् 
कानून �यवसायीह�ले िववािदत िलखत िलफामा 
लेिखएको भनी बहसको �ममा दाबी गरकेो देिखए 
पिन वादीले उ� िलखत स�ब�धमा बयान गदा�  उ� 
कुराको दाबी िलन सकेको देिखदँैन । �यसका अितर� 
उ� िलखत िलफामा लेिखएको भ�ने कुराको व�तिुन� 
�माण वादी प�बाट ��ततु ह�न सकेको छैन । िलखत 
ले�ने �यि�ले सा�ीको �पमा अदालतमा बकप� गदा� 
रकम बझुाई भरपाई लेिखएको भ�ने उ�लेख गरकेो र 
सो भरपाईको �या�चे वादीकै नमूना �या�चेसगँ मेल 
खाएको भनी िवशेष�ले परी�ण �ितवेदन िदई सोही 
�यहोराको बकप� गरकेो स�दभ�मा रकम बझुाएको 
उ� भरपाईलाई अ�यथा भ�न िम�ने अव�था नह�दँा 
पनुरावेदक वादी तफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून 
�यवसायीको िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादीले वादीलाई ग�रिदएको कपाली तमसकु 
र वादीले रकम बझुी �ितवादीलाई िदएको भरपाई 
कागजसमेतका िलखत सा�ीको अदालतसम�को 

बकप� तथा िविध िव�ान �योगशालाको रखेा जाचँ 
िवशेष�को �ितवेदन र बकप�समेतबाट �ितवादी�ारा 
पेस ग�रएका भरपाई कागजह� वादीलाई झ�ुयाई 
जालसाजपूव�क खडा ग�रएका वा िलफामा तयार 
ग�रएका ह�न भनी भ�न सिकने अव�था नदेिखदँा वादी 
दाबी नप�ुने गरी स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०६८।१०।५ को फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित २०६९।९।२ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CI-०९६२, स�झौता अविध थप 
ग�रपाउ,ँ धम���काजी �े� िव. नेपाल िव�ुत्  �ािधकरण

व�ततुः पनुरावेदक र ��यथ�बीच भएको 
करारको दफा १४ मा करारको अविध एकवष�पिछ 
�वतः नवीकरण ह�ने नभई यी पनुरावेदकको काय� 
स�तोषजनक भएको ह�नपुन� भ�ने शत� रहेको छ । 
पनुरावेदक वादीको काय� स�तोषजनक भए नभएको 
भ�ने कुराको मू�याङ्कन यी पनुरावेदक आफँैले 
गन� भ�ने उ� स�झौतामा उ�लेख छैन । स�झौता 
नवीकरण ह�न वादीको काय� स�तोषजनक ह�नपुन� 
र स�तोषजनक भए नभएको कुरा मू�याङ्कन 
�ितवादीले गन� ह��छ । उ� दफा १४ को �यव�थाले 
पनुरावेदक वादीको हक अिधकार �थािपत गरकेो र 
��यथ� �ितवादीउपर दािय�व िसज�ना गरकेो भ�ने 
देिखदँनै । वादी �ितवादीबीच भएको करारको अविध 
एक वष�को लािग भएको र करार नवीकरण ह�नपुन� 
बा�या�मक दािय�व �ितवादीउपर रहेको नदेिखएको 



10

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, माघ - २

अव�थामा उ� स�झौतालाई �वतः थप अविधका 
लािग िनर�तरता िदन पाउने भ�न िम�ने ह�दैँन । यस 
अव�थामा वादी दाबी प�ुने ठहर गरकेो स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसला निमलेको भनी उ�टी 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मनािसबै 
देिखन आउने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
पनुरावेदक र ��यथ�बीच भएको िमित २०६७।९।२२ 
को करारको दफा १४ मा भएको �यव�थाले ��यथ� 
�ितवादी �ािधकरणउपर बा�या�मक दािय�व एवम् 
वादीउपर करारीय हक िसज�ना भएको भ�न निम�ने 
ह�दँा उ� स�झौताको दफा १४ को आधारमा करार 
अविध नवीकरण गरकेो स�ु फैसला उ�टी गरी वादी 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६९।९।९ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल      भदौ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।

९
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश शमा� 
पौडेल, ०६९-CR-०८६४, वैदेिशक रोजगारस�ब�धी 
कसरु, नेपाल सरकार िव. पहलमान तामाङ

वादी प�ले पेस गरकेो उ� िलखतह� 
�ितवादी पहलमान तामाङ ऋणी र जाहेरवालाह� 
धनी भई लेनदेन �यवहार गरकेो भ�ने देिख�छ । वादी 
प�को दाबीबमोिजम जाहेरवालालाई िबनाइजाजत 
वैदेिशक रोजगारीमा लगाउने उ�े�यले रकम िलई 
िवदशे नपठाएको वा त�स�ब�धमा कुनै �कारको 
ठगी गरकेो भ�ने देिखएको छैन । �यसका अित�र� 
वादी प�ले आ�नो अिभयोग दाबी पिु� गराउन 

जाहेरवालालाई उपि�थत गराई बकप� गराउन 
स�नपुन�मा जाहेरवालाह� बकप� गन� उपि�थत 
भएको नदेिखदँा �ितवादीले वैदेिशक रोजगारस�ब�धी 
कसरु गरकेो भ�न िम�ने अव�था दिेखन आएन । 
�ितवादीले जाहेरवालाह�लाई ग�रिदएको लेनदने 
�यवहारको िवषयमा जाहेरवालाको नािलस परकेा 
बखत कानूनबमोिजम ह�ने भई िवश�ु लेनदेनको 
िवषयमा वैदेिशक रोजगार ऐनअ�तग�तको कसरुिभ� 
पन� नदेिखदँा अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला मनािसब 
देिखन आउने ।

तसथ�, उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
जाहेरवाला र �ितवादीबीच भएको िवश�ु लेनदेनको 
िवषयमा वैदेिशक रोजगार ऐनबमोिजमको कसरुको 
मागदाबी िलई अिभयोग प� दायर भएको अव�थामा 
अिभयोग दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको वैदेिशक 
रोजगार �यायाधीकरणको िमित २०६९।९।२ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�नाथ भ�राई
क��यटुर : िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल      भदौ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।

१०
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०९६२, वैदिेशक रोजगार 
कसरु, नेपाल सरकार िव. �काश थापासमेत

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४४ 
को �यव�थालाई हेदा� इजाजत�ा� सं�थाले वैदेिशक 
रोजगारमा वैदिेशक रोजगार िवभागबाट �वीकृत 
निलई कामदार िवदेश पठाएको वा कसैलाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाई िद�छु भनी झ�ुा आ�ासन िदई वा 
�लोभन देखाई पठाएकोमा कसरु ह�ने भ�ने कुरा 
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उ�लेख भएको अव�थामा यी �ितवादीले उ� कसरु 
गरकेो भ�ने देिखन आउदैँन । ि�पड इ��लोइमे�ट 
सिभ�सका स�चालक �ितवादी श�तकुमारी 
ग�ुङलाई �ितवादी �काश थापाले बयानका �ममा 
यी �ितवादी स�चालक भएको मेनपावरमा काम गन� 
माया तामाङले इमेल खोिलिदएको र सोही इमेलबाट 
िनजै माया तामाङले िविभ�न कागजतह� ��यािनङ 
गरी पठाइिदने गरकेो भनी पोल गरकेो आधारबाट 
यी �ितवादीउपर अनसु�धान भएको देिख�छ । 
माया तामाङ भ�ने �यि�लाई अनसु�धानको �ममा 
ब�ुनेस�मको कामसमेत वादी प�बाट भए गरकेो 
पाइदँैन । यी �ितवादीले बयान गदा�  माया तामाङलाई 
िचनेको छैन, िनज क�पनीको कम�चारी होइन, सो 
नामको �यि�सगँ कुनै कारोबार छैन । �ितवादीह� 
रामिवनय र �काश थापालाई पिन िचनेको छैन । 
आ�नो क�पनीबाट कुनै बंगलादेशी नेपाली राहदानी 
�योग गरी कुनै मलुकु गएको छैन । िमिसल संल�न 
राहदानी, िभषालगायतका कागजातह�बार ेआफूलाई 
केही थाहा छैन भनी बयान गरकेो पाइ�छ । िमिसल 
संल�न कागजातबाट यी �ितवादीले कसरु गरकेो भ�ने 
पिु� नभएकाले िनजको उ� इ�कारी बयान �माणमा 
िलन िम�ने दिेखन आउने ।

अतः �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेो 
कुरा ठोस सबदु �माणबाट पिु� भएको नदिेखदँा 
�ितवादीह� �काश थापा र रामिवनय यादवलाई 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम र 
�ितवादीह� िच�ग�ु सावा ँर श�तकुमारी ग�ुङलाई ऐ. 
ऐनको दफा ४४ बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग 
माग दाबी व�तिुन� �माणबाट पिु� भएको नदिेखदँा 
िनज �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
ठहर ्याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६९।११।२१ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 

सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल      भदौ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६७-WO-११९०, उ��ेषण, गीतादेवी 
जयसवालसमेत िव. भजन राय यादवसमेत

िमित २०५८।१।१० मा भएको कपाली 
तमसकु पिछ २०६१ सालमा िवप�ी िगतादेवीसमेत 
बीच अंश ब�डाको िलखत भएको भ�ने देिख�छ । 
उ� कानूनी �यव�थानसुार कपाली तमसकु ह�दँा 
एकासगोलमा रहेको �यि�ह�को पित िपताले िलएको 
ऋण पिछ िभ�न भएको भ�ने आधारमा ितनु�पन� 
दािय�वबाट उ�मिु� पाउने भ�ने देिखन आएन । यसरी 
िमित २०५८।१।१० मा भएको तमसकुभ�दा पिछ 
ब�डा प� भएको र पिछ भएको ब�डाप�ले अिघ भएको 
िलखतबमोिजमको दािय�वलाई �भािवत त�ुयाउन 
स�छ भ�नसमेत िम�ने दिेखएन । ऋण खादँा सगोलमा 
रही कपाली तमसकुअनसुारको ऋण ितनु�  बझुाउन ु
पन� दािय�व िसज�ना भइसकेपिछ छोरा र �ीमतीलाई 
ब�डा छुट्याइएको कारणले मा�ै िनजह�समेतको 
स�पि�बाट सो ऋण असलुउपर गन� कुनै बाधा पन� 
नदिेखने ।

घरको म�ुयले गरकेो �यवहार वा एकाघरको 
उमेर पगेुका अ�ले गरकेोमा म�ुय जानकारको पिन 
सहीछाप वा िलखत भएको �यवहार गो�ारा धनबाट 
च�छ भनी घरको म�ुय �यि�ले िलएको ऋणको 
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दािय�व अ�य अंिशयारसमेतले बेहोनु�  पन� भ�ने कानूनी 
�यव�था मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको ८ नं. मा रहेको 
देिख�छ । उपरो� कानूनी �यव�थाबाट �रट िनवेदकका 
पित िपता घरको म�ुय �यि� दिेखएको, घरको म�ुय 
�यि�ले िलएको िलखतबमोिजमको ऋण सगोलमा 
रहे भएका अ�य अंिशयारह�को गो�ारा स�पि�बाट 
साह�ले कानूनबमोिजमको �ि�या अवल�बन गरी 
िलन पाउने नै देिखन आएकोले यस �ि�याबाट �रट 
िनवेदकह�को कानूनी तथा संवैधािनक हकमा आघात 
परकेो भ�न िम�ने नदेिखने । 

मािथ िववेिचत त�य एवम् कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा �रट िनवेदकका नाउ ँ
दता�को ज�गा फुकुवा नह�ने गरी बारा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६६।१२।१३ मा भएको आदेश 
सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०६७।३।३ मा भएको आदेश उ��ेषणको आदेशबाट 
बदर ग�ररहन ु पन� अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल चैत २२ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-WH-००३४, ब�दी��य�ीकरण, 
जीवन पीठामगर िव. महा�यायािधव�ाको काया�लय, 
काठमाड�समेत

िनवेदकले िनवेदनमा नै िज�ला सरकारी 
विकलको काया�लय, काठमाड�बाट मउपर म�ुा 
चलाउने भनी िनण�य गरी िमित २०७२।६।२२ 
गते ०७२-CR-०५७२ नकबजनी चोरी म�ुामा 
अिभयोगप� दायर गनु�  भएको र मलाई धरौट माग 
ग�रएकोमा धरौट ितन� नसकेको कारणले मलाई हाल 

िवप�ी कारागार काया�लयमा थनुामा रािखएको छ 
भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । नेपालको संिवधानको 
धारा १५८(२) र (७) अनसुार नेपाल सरकारको 
तफ� बाट कसैउपर म�ुा चलाउने नचलाउने अिधकार 
महा�यायािधव�ाको ह�ने र िनजले उ� अिधकार 
मातहतको सरकारी विकललाई ��यायोजन 
गरकेो अिधकारअ�तग�त िज�ला सरकारी विकल 
काया�लयले मउपर चलाएको म�ुा संिवधानस�मत 
छैन भनी दाबी गर े पिन महा�यायािधव�ा िनवेदकले 
दाबी गरजे�तो नया ँ र परुानो भ�ने नह�ने र िमित 
२०७२।६।३ मा नेपालको संिवधान लागू भएप�ात् 
महा�यायािधव�ाले सोही िमितमा नै आफूलाई �ा� 
अिधकार मातहत सरकारी विकललाई ��यायोजन 
गरी ��यायोिजत अिधकारअ�तग�त िज�ला सरकारी 
विकलले िनवेदनउपर म�ुा चलाइएको दिेखएको छ । 
अत: िवप�ीह�को िलिखत जवाफ एवम् िनवेदकको 
िनवेदन �यहोराबाट िनवेदक गैरकानूनी थनुामा रहेको 
नदिेखई िनवेदकलाई Lawfull Detention मा राखेको 
देिखएकोले ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने 
अव�थाको िव�मानता दिेखन आएन । Unlawfull 
Detention मा मा� ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी 
ह�ने ह�दँा िनवेदक कानूनबमोिजम अदालतले तोकेको 
धरौटी बझुाउन नसक� थुनामा रहेको दिेखदँा य�तो 
अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७२ साल पसु १६ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CI-१०५२, िलखत दता�  बदर 
दता�, पुनमदेवी ठाकुर िव. अजयकुमार ठाकुर
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�ितवादी िनरोिखयादेवीले िमित 
२०६२।८।२३ मा पनुमदवेी ठाकुरलाई ग�रिदएको 
राजीनामाको िलखतपिछ िक.नं. ६४६ िक�ाफोड भई 
कायम िक.नं. ८२० को ०-१-९१/

२ 
घरलगायतका  ज�गा 

िमित २०६२।८।२४ मा ��यथ� वादी अजयकुमारले 
हालैको बकसप�को िलखतबाट पा�रत ग�रिलएको 
कुरा िमिसल संल�न िलखतको �ितिलिपबाट 
देिख�छ । यसरी वादी अजयकुमार िनजका दाज ु
िवजयकुमार र �ितवादी िनरोिखय देवीसमेत गरी 
तीनजना अंिशयारह� देिखएको र िनजले ०-१-९१/

२
 

ज�गा आमाबाट हालैको बकसप� गरी पाइसकेपिछ 
पनुरावेदक �ितवादी पनुम देवी ठाकुरलाई िनरोिखया 
देवीले ग�रिदएको िलखतबाट िनजको हक जाने 
देिखएन । सो िलखतमा अका� अिंशयार िवजयकुमारले 
सा�ी बसी सिहसमेत गरकेो र यी वादीले आ�नो अशं 
हक भ�दा बढी नै ज�गा बकसप�काट िलइसकेको 
अव�थामा स�ु धनषुा िज�ला अदालतले तीन भागको 
एकभाग िलखत दता� बदर गरी वादीका नाउमँा दता� 
ह�ने ठहर ्याई िमित २०६५।५।४ मा गरकेो फैसलालाई 
सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
िमित २०६७।५।२१ को फैसला िमलेको दिेखन 
नआउदँा उ�टी भई वादी दाबी नप�ुने ।
शाखा अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल चैत २८ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०८४४, ०९२१, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. नारायण प�रयार, 

नारायण प�रयार िव. नेपाल सरकार
�ितवादीले �यानस�ब�धीको महलको ६ 

नं. अन�ुप ह�नपुछ�  भनी पनुरावेदन िजिकर िलएको 
देिख�छ । र�सी खाएर आई घरमा रहेक� �ीमतीलाई 
सगैँ रहेक� सानी आमा िव�ण ु प�रयारले रोक् दा 
रो�द ै पिन नमानी दाउरा ज�तो व�तलेु मतृकको 
सवंेदनशील अङ्ग घाटँीमा �ितवादीले �हार गरकेो 
अव�था छ । ते�ो प�को ह�त�ेपलाई अटेर गरी 
जबरज�ती दाउराले �हार गरकेो काय�मा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ६ नं. आकिष�त ह�ने 
होइन । होस नपरु ्याई र�ा िश�ाका खाितर गरकेो काय� 
वा अ� नै कुनै काय� गदा� केही गरी कसैको �यान गएमा 
मा� �यानस�ब�धीको महलको ५ नं. अन�ुप भिवत�य 
ह�ने हो । भिवत�य ह�नको लािग आफूले गरकेो काय�बाट 
कसैको �यान जाला ज�तो देिखन ुह�दँैन । कुटिपट गदा� 
पिन र�ा िश�ाको लािग अथा�त् मतृककै भलोको लािग 
कुटिपट गदा� �यान गएको ि�थितमा पिन भिवत�य नै 
ह��छ । तर ��ततु म�ुाको त�यमा मतृकलाई कुटिपट 
िनजको भलाईको लािग वा र�ा िश�ाको लािग गरकेो 
देिखदँनै । त�काल उठेको �रसबाट घाटँीको हाड 
नै भािँचने गरी �हार गदा� साधारण समझबाट पिन 
चोट खानेको �यान जानस�छ भनी पूव�अनमुान गन� 
सिक�छ । य�तो पूव�अनमुान (Fore see) गन� सिकने 
अव�थामा Malice त�व �यहा ँरहेको ह��छ । तसथ� यहा ँ
�यानस�ब�धीको महलको ५ नं. आकृ� ह�ने देिखएन । 
�यानस�ब�धीको ५ नं. अन�ुप ठहर भएमा मा� ऐ. को 
६ नं. अन�ुपको अव�थाअनसुार सजाय ह�ने हो । अतः 
�यानस�ब�धीको महलको ६ नं. आकिष�त गरी सजाय 
गनु�पछ�  भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसमेत 
कानूनअन�ुपको रहेको नपाइने ।

उि�लिखत आधार र कारणबाट �ितवादी 
नारायण प�रयारलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 



14

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, माघ - २

महलको १४ नं. बमोिजम सजाय ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७०।६।१५ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार र �ितवादी नारायण 
प�रयारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल चैत २४ गते रोज ४ शभुम्  ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१६८२, लाग ु
औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार िव. िकरण �भात 
नेपालीसमेत

अनमुानकै आधारमा सवारीधिन तथा ऋणीले 
जानी बझुीकन उ� सवारी साधन लाग ु औषधको 
कारोबारका लािग �ितवादीह�लाई �योग गन� िदएको 
भ�न �यायोिचत नह�ने ।

�ितवादीह�को बैङ्क खातामा रहेको 
रकम जफत ह�ने, नह�ने भ�नेतफ�  हेदा� अिभयोजन 
प�ले त�काल जफत ह�न दाबी ग�रएका खाता र 
सो खातामा भएको रकम रो�का राखी रकमसमेत 
यिकन गरी अिभयोगमा दाबी िलन सकेको 
पाइदँैन । अदालतबाट रो�का राखी बैङ्क खाताका 
िववरणह� िझकाई हेदा� अिभयोगमा नाम थर ख�ुन 
नसकेका भिनएका रमेश, माइला, गोपाल, असलम 
र असरफ भ�ने फरार �यि�ह� र �ितवादी 
स�तोष यादव भ�ने िशव भवुाली रावतले ज�मा 
ग�रिदएको एवम् िनजका नाममा ज�मा भएको दिेखन 
आउदँैन । अिभयोगमा लाग ु औषधको कारोबारमा 
सङ्गिठत�पमा संल�न दखेाइएका �यि�ह�को बैङ्क 
खाताको कारोबारको िववरणमा �ितवादीको संल�नता 
पिु� नभएको अव�थामा शङ्का र अनमुानका 

आधारमा बैङ्क खातामा रहेको स�पूण� रकम लाग ु
औषधको कारोबारबाट ज�मा गरकेा रहेछन् भनी अथ� 
गन� �यायोिचत ह�ने देिखदँनै । यसरी िमिसल सलं�न 
त�यले पिु� ह�न नसकेको बैङ्क खाताको रकम जफत 
नह�ने गरी िज�ला तथा पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
फैसला �यायोिचत नै रहेको देिखने ।

उि�लिखत आधार र कारणबाट �ितवादी 
आदश� जोशीलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१)(छ)(३) र ऐ. ऐनको दफा १७ अनसुार 
७ वष� ६ मिहना १५ िदन कैद र �.२,५२,५५०।- 
ज�रवाना ह�ने र ब�क खातामा रहेको रकम र सवारी 
साधन जफत नह�ने ठहरी स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।६।१ मा भएको 
फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः  किपलमिण गौतम
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल चैत २४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६६-CI-११८६, ०६७-
CI-०५४५, ०६७-CI-०५४९, ०६७-CI-०६८६, 
ज�गा हक कायम िखचोला मेटाई चलन चलाई पाउ,ँ 
गंगा के.सी.समेत िव. राज के.सी., तेजबहादुर केसी. 
िव. राज के.सी., कृ�णबहादुर कोइराला िव. राज 
के.सी., न�दकुमारी कोइरालासमेत िव. राज के.सी.

कुनै पिन ज�गामा �यि�को हक हो होइन भ�ने 
कुरालाई हेन� मापद�ड भनेको सािबकको हकको �ोत, 
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जसमा पहाडतफ�  भए पाखो ज�गामा मिुखयामाफ� त 
ितरो बझुाएको, खेत िज�मावाल�ारा ितरो बझुाएको र 
तराइतफ�  िजम�ारा ितरो बझुाएको देिखन पन� ।

सािबक मरुी पाथी माना भ�नेलाई २०७१ 
सालपिछ भूिमस�ब�धी ऐन, २०७१ बमोिजम ७ 
नं. फाटँबारी भरकेो, सभ� भएको ठाउमँा नापीको 
िफ�डबकुमा आ�ना हकको �ोतसमेत दिेखने 
गरी दता� गराइएको देिखनपुछ�  । �यसरी तराईतफ�  
मधेस मालसवालबमोिजम र पहाडतफ�  सािबकको 
कानूनबमोिजम आआ�नो ज�गाको लगत रािखएको 
देिखन ुपछ�  । यस म�ुामा वादी �ितवादीले दखेाएको 
माटो मरुी िवजमाना ।।।५ भनेको हकको �ोतको पिु� 
ह�ने भूिम �शासन वा भूिमसधुार लागू भएपिछको 
ितरो, लगत ७ नं. फाटँवारी भरी िफ�डबकुमा आ�नो 
दता� गराएको दिेखदँैन । ०३२ सालमा सभ� नापीले 
साव�जिनक पित� कायम गरकेो ज�गा वादी �ितवादीको 
नाममा कायम गन� �य�ता �माणह� पिन िभिडएको 
ह�नपुन� ।

अदालतले वादी �ितवादीभ�दा बािहर गई 
वा वादी दाबीभ�दा बढीमा गई इ�साफ गन� िम�दैन 
भ�ने कानूनी िस�ा�त कायम गदा� साव�जिनक िहत र 
साव�जिनक पित�का स�ब�धमा उ�लेख गरकेा कानूनी 
िस�ा�त नभई मखु िमलेको वा निमलेको िवषयमा वादी 
�ितवादीमा सीिमत रही �याय �दान गन� �ितपािदत 
कानूनी िस�ा�तलाई इ�कार गन� अव�था नपर े पिन 
जसको नाममा िफ�डबकुमा द�रएको छ सो प�लाई 
�ितवादी नै नबनाई वादी �ितवादी बनी नेपाल 
सरकारका नाममा िफ�डबकुमा उि�लिखत ज�गालाई 
तेरोमेरो भनी नािलस िलने स�ुने र �यसैबमोिजमको 
�ािविधक िनण�य गद� जादँा �य�ता साव�जिनक �कारका 
ज�गाह��ित उपे�ा भई साव�जिनक िहतमा �योग ह�ने 

ज�गामा �यि�को दोहन ह�न जाने दिेख�छ । सव��च 
अदालत �यायको अि�तम िनकासा िदने नेपालको 
सिंवधान, २०७२ को धारा १२८ ले तोकेको धारा 
१३३ बमोिजम �याय �दान गन� संवैधािनक िज�मेवारी 
बहन गन� �थल पिन भएका कारण याि��क �यायमा 
मा� सीिमत ह�न नस�ने ।

िफ�डबकुमा कुनै ज�गा कुनै िनकाय वा 
नेपाल सरकारकै नाममा दता� भए पिन �यि�को �यस 
ज�गामा हक �ोत �माण रहे भएमा नेपाल सरकार 
वा कुनै िनकायलाई िवप�ी बनाई आ�नो हक कायम 
गराउन स�नपुन� ।

ते�ो प� वा िफ�डबकुबाट नेपाल सरकारका 
नाममा द�रएको वा सभ� नापीको िफ�डबकुको 
दता�लाई अनदेखा गरी िवप�ी बनाउन पन� िफ�डबकु 
दता�वालालाई िवप�ी नै नबनाई केवल हक बेहकमा 
सनुाएको भ�ने मा� कारणले िफराद �ितउ�र गन� 
र �यसको प�रिधिभ� रहेर फैसला वा िनण�य गन� 
काय�लाई मनुािसब भ�न निम�ने ।

वादी �ितवादीले जबस�म िफ�डबकुमा 
भरकेो �यहोरालाई बदर गराउन �यस प�लाई समेत 
िवप�ी बनाई िफराद गन� स�दनैन् तबस�म ते�ो 
प�लाई अनदेखा गरी �याय स�पादन गन� नसिकने ।

ते�ो प�को उपि�थित �यि� वादी �ितवादी 
ब�ने अव�थामा अ.बं. १३९ नं. बमोिजम ब�ुन सिक�छ 
तर अ.बं. १३९ नं. बमोिजम �ितवादी कायम गरी नेपाल 
सरकारलाई िझकाई बयान गराउने काय� यस म�ुाबाट 
ह�न स�दैन । मूल प� जसलाई �ितवादी बनाउन ुपन� 
हो सोलाई छुटाई अ�लाई िदएको नािलसबाट �याय 
स�पादन गन� निम�ने ।

िमित २०६०।८।२९ को मा.पो.का. 
का�क�ले वादी �ितवादीलाई हक बेहकमा नािलस गन� 
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जान ुभनी सनुाउने गरी भएको िनण�य दूिषत �कृितको 
देिखएको र नेपाल सरकारलाई �ितवादी पिन बनाएको 
नदेिखदँा उ� िनण�यसमेत कायम रहन नस�ने भई 
िववािदत ज�गामा वादी �ितवादी कसैको पिन हकै 
ह�न नस�ने भई िफराद दाबी नै खारजे गनु�पन�मा 
म�ुाको औिच�यिभ� �वेश गरी वादी �ितवादीह�को 
हक कायम गन� गरी गरकेो स�ु का�क� िज�ला 
अदालतको िमित २०६४।१।६ र पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको िमित २०६६।१।१५ को फैसलासमेत 
उ�टी भई िववािदत ज�गामा वादी �ितवादी कसैको 
पिन हक रहेको नदेिखदँा हक बेहकमा  सनुाउने गरी 
भएको मालपोत काया�लयको िनण�य तथा स�ु र 
पनुरावेदन अदालतसमेत दवैु तहको अदालतको 
फैसलासमेत बदर भई िववािदत िक.नं. ५६५४ को 
ज�गा सािबकबमोिजम सरकारी पित� कायम ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराद� बडू
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल 
इित संवत् २०७२ साल पसु २२ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०६७-CI-०५४४, ज�गा हक कायम दता�, 

तेजबहादुर के.सी. िव. कृ�णबहादुर कोइराला 
 § ०६६-CI-११८७, ०६७-CI-०५४८, 

०५४७, ०६८५, ज�गा िखचोला मेटाई हक 
कायम गरी चलन चलाई पाउ,ँ गंगा के.सी.
समेत िव. कृ�णबहादुर कोइरालासमेत,  
कृ�णबहादुर कोइराला िव. तेजबहादुर के.सी.
समेत, तेजबहादुर के.सी. िव. कृ�णबहादुर 
कोइराला, न�दकुमारी कोइरालासमेत िव. 
कृ�णबहादुर कोइराला
 § ०६६-CI-११८८, ज�गा हक कायम दता� 

गरी चलन चलाई पाउ,ँ गंगा के.सी.समेत िव. 
तेजबहादुर के.सी. समेत
 § ०६६-CI-११८९, ०६७-CI-०५४६, 

०६६-CI-०६८४, िखचोला मेटाई ज�गा दता� 
ग�रपाउ,ँ गंगा के.सी. समेत िव. न�दनकुमारी 
कोइरालासमेत, तेजबहादुर के.सी. िव. 
न�दकुमारी कोइरालासमेत, न�दकुमारी 
कोइरालासमेत िव. गंगा के.सी.समेत

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-RC-००७०, ०६९-CR-०१९४, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. जगतबहादरु िल�बू, 
जगतबहादुर िल�बू िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी जगतबहादरु िल�बूले मौकामा 
र अदालतमासमेत गरकेो बयानमा आफू र राज ु
फागोबीच लेनदने भएकोले सो िवषय िलई झगडा 
भएको हो । मैले मतृकलाई म�ुकाले टाउको समेतमा 
कुटिपट गरी घाइते बनाएको हो र बिहनी कमलाको 
घरमा छोडी आएको हो । िनजको म�ृय ुमेर ैकुटिपटको 
कारणबाट भएको हो र कसैको संल�नता छैन । सजाय 
भो�न तयार छु भनी बयान गरकेो देिख�छ । आफूले 
कुटिपट गरी मतृकको म�ृय ुभएको कुरा �वीकार गरकेो 
तथा जाहेरवालालगायतका बिुझएका �यि�ह�को 
बकप�समेतबाट �ितवादीको कसरुको पिु� भएको 
देिखइरहेको छ । शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको 
म�ृयकुो कारण Due to head injury most probably 
hit by same blunt object over left side of 
face भनी उ�लेख भएको देिखएको छ । �ितवादीले 
हात म�ुकाले कुटेको वा टाउको बे�चमा ठो�काएको 
भनी गरकेो बयानअन�ुपकै चोट देिखन आयो । यसरी 
�ितवादी जगतबहादरु िल�बूको कुटिपटको कारणबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने पिु� भई �ितवादीले मलुक� 
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ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
नसिकने ।

पनुरावेदक �ितवादीको मौकाको बयान 
र अदालतमा बयान गदा� आफूले गरकेो फौजदारी 
दािय�वलाई पूण�त: �वीकार गरकेो देिखयो । मतृकले 
र�सी सेवन गरकेो र लेनदेनको िवषयमा िववाद भइ 
कुटिपट ह�दँा मतृकको म�ृय ु भएको कुरा िमिसल 
संल�न कागजातह�बाट पिु� ह�न आएको देिख�छ । 
मतृकलाई मान�मा यी �ितवादीको संल�नता देिखए पिन 
मान�स�मको पूव�योजना केही नदेिखएको, र�सीको 
नसामा लेनदेनको िवषयमा कुटिपट भई म�ृय ुभएको, 
मतृक र �ितवादीबीचमा साला िभनाजकुो नाता रहेको, 
�ितवादीले मतृकको म�ृय ु मेर ै कुटिपटको कारणले 
भएको र कसैको संल�नता छैन सजाय भो�न तयार 
छु भनी स�य त�य बताई �याय स�पादनमा सहयोग 
गरकेोसमेतका आधारबाट वारदातको अव�था र 
प�रि�थितसमेतलाई िवचार गदा� यी पनुरावेदक 
�ितवादी जगतबहादरु िल�बूलाई सात वष� कैद सजाय 
गदा� पिन ऐनले िलएको �यायको उ�े�य पूरा ह�ने नै 
देिखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� ह�ने देिखएकोले िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं. बमोिजम ७ 
(सात) वष� कैद सजाय गन� उपय�ु ह�ने देिखन आउने ।

उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०६८।७।१४ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
सजायको हकमा अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम �ितवादी 
जगतबहादरु िल�बूलाई ७ (सात) वष� कैद ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 

नस�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३० गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-१३७५, ०६८-CR-
१३८२, कत��य �यान, टीकाराम िधताल िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. टीकाराम िधताल

�ितवादीको अदालतको बयानको आधार 
हेदा�  पिन मतृकको अव�था र जोिखमी ठाउसँमेत िवचार 
नगरी मतृकको ल�ी ता�ने वा ठे�ने गरी मतृकलाइ� चोट 
(hurt) परु ्याउने काय� �यानस�ब�धीको महलको ५ नं. 
बमोिजमको मािनस मला�ज�तो नदेिखने कुनै काम कुरा 
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गदा� ह�ने घटनाको वारदातसगँ ��ततु वारदात समान 
�कृितको नदेिखएको र �ितवादीले मतृकउपर गरकेो 
�हार वा ल�ी ता�दा वा ल�ीले ठेली िददँासमेतका 
घटना सि�म�णको कत��यबाट मतृकलाइ� चोट लागेको 
कारण मतृकको म�ृय ु भएको देिखन आए तापिन 
मतृकलाई मानु�पन�स�मको �ितवादीको मनसाय वा 
पूव��रसइवी रहे भएको देिखदैँन । �ितवादीले मान�कै 
लािग वा सोची स�झी योजनाब� त�रकाले हानेको नभई 
िमिसल �माणबाट यी �ितवादी र जाहेरवालासमेतसगँ 
कुटिपट ह�दँाका अव�थामा मतृकसमेतले कुटिपट 
गरकेो, �यसरी जाहेरवालासगँ कुटिपट गदा�कै �ममा 
मतृक आई �ितवादीउपर कुटिपट गरकेो कारण 
�ितवादी िटकाराम िधताललाइ� त�काल �रस उठी 
मतृकउपर कुटिपट गरकेो र मतृककै ल�ी खो�ने वा 
धके�ने�ममा लागेका चोटपटकसमेतका कारणबाट 
मतृक लड्नसमेत पगुी म�ृय ुभई आवेश�े�रत ह�याको 
वारदात देिखदँा मनसाय�े�रत ह�या ठहर गरी 
सजाय गनु�पन� भ�ने पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । अत: ��ततु वारदात 
आवेश�े�रत ह�या देिखदँा �यानस�ब�धीको महलको 
१४ नं. बमोिजम सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
इलामको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
पनुरावेदक �ितवादी िटकाराम िधताललाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम कसरु 
गरकेो देिखएकोले �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको 
स�ु इलाम िज�ला अदालतको िमित २०६८।२।१७ 
को फैसला सो हदस�म निमलेको भनी केिह उ�टी 
गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. 
बमोिजम यी पनुरावेदक �ितवादी िटकाराम िधताललाई 
१० (दश) वष� कैद ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, 

इलामको िमित २०६८।१२।२० को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी / �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल असार २२ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६६-CR-०८१८, कुटिपट, लटुिपट, 
सजंीवकुमार साह िव. बालचन राउत अिहरसमेत

अब ��यथ� �ितवादीह�लाई के, कित 
सजाय ँ ह�ने हो भनी िवचार गदा� वादी संिजवकुमार 
साहको घाउ जाचँ केस फाराममा Diffuse swelling 
with tenderness over lt. Elbow tenderness 
over epigastrium, swelling 4cm×4cm 
occipital region. भ�ने देिखई �प��पमा ल�बाइ�, 
चौडाइ�  र गिहराइ� नापका घाउ नदेिखई ४ वटा नीलडाम 
�कृितका चोटस�म वादीको शरीरमा रहेको घाउजाचँ 
केस फारमबाट समेत देिखन आउछँ । उपयु��बमोिजम 
कुटिपटको ११ नं. बमोिजमको ४ वटा नीलडामस�म 
परकेो देिखन आएकाले कुटिपटको ११ नं. ले चार 
नीलडामको �ित िनलको �.१००।- का दरले 
�.४००।– ज�रवाना ह�नेमा दईु जना �ितवादीह� 
ल�मी राउत र बालचन अिहरले कुटिपट गरकेो पिु� 
ह�न आएको र ऐ. को १८(२) नं. ले ३ जनास�मको 
ह�ल भई गरकेो कुटिपटको चोटमा ज�रवानाको १० 
�ितशतले ह�ने �.४०।– ह�नेमा जनहीका दरले सजाय 
थप ह�ने ह�दा �.८०।- समेत गरी ज�मा �.४८०।- 
(चार सय असी) ��यथ� �ितवादी बालचन राउत र 
ल�मी राउतलाई ज�रवाना ह�ने देिखदँा सोहीबमोिजम 
सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला 
िमलेकै देिखन आयो । वादी दाबीबमोिजम कुटिपट 
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गरतेफ�  कुटिपटको ८ र ९ नं. समेत बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

�ितवादीले लटुिपट गरतेफ�  वादी दाबीबमोिजम 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकरस�ब�धमा 
हेदा� िफराद दाबीमा िबगो �.५०००।- को िसको फाइभ 
घडी र �.१०,०००।- को औलंामा लगाएको १ तोला 
सनुको औठंीसमेत �ितवादी चनरदेव राउतले खोसी 
लटुिपट गरकेाले �ितवादीह�लाई सजाय गरी िबगो 
िदलाइ पाउ ँभनी दाबी गरकेोमा ��यथ� �ितवादीह�ले 
वादी दाबीको पूण� इ�कार गरी �ितउ�र गरकेो 
पाइ�छ । वादीका सा�ीले  औठंी र घडीसमेत लटुिपट 
गरकेा ह�न् भने पिन सामा�य कुटिपटस�म भएको घा 
जाचँबाट पिु� भएको भए पिन वादी दाबीको औठंी 
र घडी �ितवादीबाट बरामद ह�न सकेको देिखदँैन । 
व�ततु: लटुिपट भएको देिखने मालव�त ु�ितवादीको 
साथबाट वरामद ह�न नसकेको, वादीको हातमा 
लगाएको एक तोलाको  औठंी �ितवादीले जबरज�ती 
लटुिपट भएको भए सोस�ब�धी संघष�का कुनै िच� 
वादीले देखाउन नसकेको र अ�य कुनै व�तिुन� 
�माण वादीले पेस गन� नसकेकोले त�यय�ु सबदु 
�माणह�को अभावमा वादीको दाबीको आधारमा मा� 
सजाय गन� िम�ने नदेिखदँा िबगो �. ५०००।- को घडी 
र �. १०,०००।- को औठंी लटुिपट गरकेो भ�ने दाबी 
मनािसब देिखन नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला केिह उ�टी गरी 
�ितवादी बालचन राउत र ल�मी राउतले वादीलाई 
कुटिपट गरकेाले कुटिपटको महलको ११ ले �.४००।- 
र ऐ. को १८(२) नं. ले जनही �.४०।- का दरले ह�ने 
�.८०।- समेत गरी ज�मा �.४८०।- (चार सय असी) 
ज�रवाना ह�नेमा दईुजना भई कुटिपट गरेकोले �ितवादी 

बालचन राउत र ल�मी राउतलाई दामासाहीले जनही 
�.२४०।- ज�रवाना ह�ने ठहर ्याएको र �ितवादी 
चनरदवे राउतले लटुिपट तथा कुटिपट नगरकेोले 
िनजलाइ� सफाइ  िदने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०६६।२।१२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल पसु २८ गते रोज शभुम् । 

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६७-WO-०८६५, उ��ेषण / 
परमादेश, गीता ब�नेत िव. नेपाल बैङ्क िल. जोिखम 
�यव�थापन िवभाग नेपाल, नेपाल बैङ्क िल. �धान 
काया�लय धम�पथ, काठमाड�समेत

िनवेदकले िमित २०४५।५।१९ मा सहीछाप 
गरी रिज��ेसन पास ग�रिदएको सरु�ण िलखतमा 
उि�लिखत क�पनी, फम�ह�ले बैङ्कलाई ितन� 
बझुाउन बाकँ� सावा ँ �याज च�ुा भ�ुान ह�नासाथ 
िनवेदकको ज�गा रो�का फुकुवा भई जाने ह�दँा भ�ने 
�यहोरा िवप�ीले िलिखत जवाफमा �� उ�लेख गना�ले 
िवप�ीको मनसाय िनवेदकको ज�गा फुकुवा गन� होइन 
भ�न िमलेन । िनवेदकले आफू सरु�णमा बसी िविभ�न 
फम�ह�लाई उपल�ध गराएको बैङ्कको ऋण च�ुा 
ह�नासाथ िनवेदकको ज�गा रो�का फुकुवा ह�ने नै ह��छ 
भ�ने िवप�ी बैङ्कको प�बाट दिेखदँा �योजनहीन �रट 
जारी ह�नस�ने देिखएन, खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कमला पौडेल
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल साउन ३२ गते रोज २ शभुम् ।
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६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-१०७१, उ��ेषण / 
परमादशे, �का�ती यादवसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

कुनै स�पि�को धारक वा भोगवालालाई 
नबझुी आ�नो कुरा भ�ने मौका निदई सो स�पि�को 
स�ब�धमा धारक वा भोगवालाको हक �ितकूल ह�ने 
गरी कुनै िनण�य गन� िम�ने ह�दैँन । �व�छ सनुवुाईको 
मौका निदई गरकेो िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत ह��छ । �ाकृितक �यायको िस�ा�त 
(Principle of Natural Justice) लाई नेपालको 
�याय �णालीले �ाथिमक र मलुभूत िस�ा�तको �पमा 
अङ्गीकार गरकेो छ र �याय िन�पणको स�दभ�मा 
सवा�िधक मह�व िदई आएको छ । �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तबमोिजम जसको िव��मा िनण�य ग�र�छ सो 
�यि�लाई ब�ुदै नबुझी एकप�ीय �पमा गरकेो िनण�य 
दूिषत र �िुटपूण� ह�न जाने ह�दँा �शासिनक वा �याियक 
िनण�य गदा� स�बि�धत सरोकारवाला सबैलाई बझुी 
िनण�य गरकेो ह�नपुन� । 

�यि� िवशेषको नामबाट नेपाल सरकारको 
नाममा ज�गाको �वािम�व प�रवत�न गन� गरी िनण�य 
गदा� तालकु काया�लयको प�को आधारमा िनण�य 
गन� िम�दैन । आव�यक �ि�याको पिन पालना गनु�  
पद�छ । �यस स�ब�धमा �यसअिघ कुनै अदालत र 
सािधकार िनकायबाट कुनै िनण�य भएको छ छैन भ�ने 
कुरालाई पिन हे�रन ुपन� । 

िववािदत िक.नं. २ को ज�गा �यि�को नाममा 
दता� गन� नह�ने �कृितको भए के कित कारणले दता� 
गन� नह�ने हो सोसमेत �� उ�लेख गरी िनवेदकह�लाई 
सनुवुाईको मौका िदई अ�य �माण ब�ुन ु पन� 
भए बझुी भूिम �शासन काया�लय, बाराको िमित 

२०२९।१०।२९ को िनण�य र िमित २०४६।५।२६ मा 
भएको फैसलालाई उ�लेख गरी पनुः िनण�य गनु�  भनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७२ साल चैत ४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CI-०४०६, लेनदेन, िवजय 
जाजोदीया िव. वनवारीलाल िम�ल

िलखतको सा�ी महलमा रहेका काठमाड� 
िज�ला इचङ्गनुारायण गा.िव.स. वडा नं. ९ ब�ने 
िनरोज र�ेमीले अदालतसम� उपि�थत भई बकप� 
गदा� - “सो तमसकु मेरो रोहबरमा नै भएको हो । सो 
तमसकुमा उि�लिखत रकम �.४०,००,०००।– 
(चािलस लाख �पैया)ँ िवजय जाजोिदयाले 
वनवारीलाल िम�लसगँ िलन ुभएको हो भनी �यहोरा 
लेखाई िदएको देिखदँा उ� भनाईलाई अ�यथा हो 
भनी मा�न सिकँदनै । िवशेष�को रायलाई व�तिुन� 
आधार र कारणिबना अदालतले इ�कार गन� स�दनै । 
िवशेष�को रायले समिथ�त गरकेो र िलखतमा बसेका 
सा�ीले अदालतसम� उपि�थत भई ग�रिदएको 
बकप�बाट पनुरावेदकको िजिकर खि�डत भएको ह�दँा 
पनुरावेदकले दाबी गरजे�तो िमिसल संल�न रहेको 
कपाली तमसकुको िलखत िकत� नभई स�े र साचँो नै 
रहेको देिखन आउने ।

��ततु लेनदेनको िलखत �यहोरा हेदा� िलखत 
�यहोरामा नै कपाली तमसकुको कागज भ�ने उ�लेख 
भएको दिेख�छ । उ� कागज िकत� जालसाजबाट 
तयार नभई िलखतका धिन र ऋणीको म�जरुीमा नै 
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भएको स�े कागज भएको भनी पिहलो ��मा िववेचना 
ग�रएको ह�दँा सो स�ब�धमा थप िववेचना गरी िन�कष� 
िनकाली रहनपुन� अव�था देिखएन । पनुरावेदकले 
�यापा�रक कारोबारको िलखत भनी िजिकर िलएको 
भए पिन िलखतको �यहोरा िवचार गदा� कुनै�पबाट 
पिन उ� िजिकर पिु� ह�न स�ने दिेखदँैन । िलखतका 
दवुै प� �यापार �यवसाय गन� �यि� भएकोमा िववाद 
देिखदँैन । तर कानूनी ��मा िवचार गदा� िन�पण 
गनु�पन� कागज �यहोरालाई नै मलु�पमा िवचार 
गनु�पन� ह��छ । िववादमा संल�न �यि�ह� �यापा�रक 
कारोबार गन� ह�दँा िनजह�को कारोबार पिन �यापारकै 
लािग भएको भनी �वतः अनमुान गनु�  �यायोिचत ह�ने 
नदेिखने । 

वादी �ितवादीका बीच भएको कपाली 
तमसकुको �यहोरा परकेो िलखतमा �यापार �यवसायसगँ 
स�बि�धत कुनै कुरा नपरकेो र सो स�ब� अ�य कुनै 
कागज नभएको अव�थामा उ� कागजलाई घरसारमा 
भएको कपाली तमसकुभ�दा अ�य कागज भएको भनी 
अनमुान गनु�  कानून र �यायको �ि�कोणबाट उिचत ह�ने 
देिखदँैन । य�तो अव�थामा उ� कागजको �वत�� 
�मािणक अि�त�व भई लेनदेन �यवहारको महलको २ 
नं. मा उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुारको हद�याद 
नै कायम ह�ने दिेखन आउने ।

िवश�ु �कारले साह� आसामीका बीच 
भएको कपाली तमसकुको िलखतलाई सो तमसकु 
कपाली नभई �यापार �यवसायको स�ब�धमा भएको 
�यावसाियक कारोबारको एक िह�सा हो भनी 
मा�न िलखतबाट अ�यथा भएको ���पमा दिेखन ु 
अिनवाय� नै ह��छ । देवानी �कृितका िववादमा एउटा 
कागजको कानूनी अि�त�व �प� र िलिखत �पमा 
�कट भएको अव�थामा प� र िनजका सा�ीह�बाट 
आ�नो प�मा �माण िसज�ना गन� उ�लेख ग�रएका 

मौिखक र अिलिखत भनाई तथा बकप�लाई �माणको 
�पमा �हण गरी �याय िन�पण गन� �यायका मा�य 
िस�ा�तसमेतबाट िम�ने नदिेखने । 

२०५९ साल साउन १२ गते भएको कपाली 
तमसकुमा उि�लिखत �यहोरासगँ सा�दिभ�क कुनै 
�यहोरा पारी सोबापतको यित सावा ँ �याज रकम 
आजका िमितमा साह� वनवारीलाल िम�ललाई बझुाए ँ
भ�ने �यहोरा परकेो पूव�िलखतसगँ कुनै स�दभ� नै 
नभएको रकम बझुाएको भरपाईलाई सोही िलखतको 
रकमबापतको भनी अदालतले �वयम्  अनमुान गरी 
िन�कष� िनका�न ु�यायोिचत ह�ने नदेिखने । 

जनु �योजनको लािग रकम िलएको हो सो 
स�ब�धमा सोही �योजन उ�लेख गरी च�ुाबापत 
रकम िफता� गन� ग�रएको पाइ�छ । तर िमिसल 
सलं�न कागजातमा किह ँ कतैपिन उ� िलखतको 
�योजनबापतको रकम नै िफता� भएको भ�ने उ�लेख 
नभएको देिखदँा �यापा�रक कारोबारमा ह�न स�ने 
अ�य भ�ुानीबापतको भरपाई कागजलाई िववादको 
िलखतबापतको रकमको सावा ँ �याज भ�ुानी गन�को 
लािग िफता� िदएको भनी सतही अनमुान गनु�  �यायोिचत 
ह�ने नदिेखने । 

मािथ िविभ�न ��ह�मा िववेिचत आधार 
र कारणबाट पनुरावेदक िवजय जाजोदीयाले कपाली 
तमसकु गरी वादी वनवारीलाल िम�लसगँ ऋण 
िलएको दिेखएको र उ� ऋणको सावा ँ�याज भ�ुानी 
भएको सबदु �माण पेस नभएको भ�ने आधारमा 
िलखतमा उि�लिखत सावा ँ �. चालीस लाख र 
�यसको कानूनबमोिजमको १० �ितशतले ह�न आउने 
�याजसमेत भरी पाउने गरी स�ु फैसला केही उ�टी गद� 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।९।१३ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
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नस�ने ।
इजलास अिधकृत: च���काश ितवारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल जेठ २७ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०३६६, जबरज�ती 
करणी, जनक �े� िव. नेपाल सरकार

लामो समयदिेख जाहेरवालीलाई जबरज�ती 
करणी गद� आई रहेको भ�ने �ङ्ृखलाब� कसरु 
अपराधको कडीको �पमा रहेको र ��येक पटकको 
उ� आपरािधक काय� द�डनीय ह��छ । सो वारदात 
कानूनको हद�यादिभ� �याियक �ि�यामा आउन 
स�ने नै ह�दँा पिछ�लो पटकको िमित २०६५।१।२९ 
को आरोिपत कसरु अपराधमा दायर भएको ��ततु 
म�ुालाई हद�याद नाघी दायर भएको भ�न निम�ने । 

िमिसल संल�न रहेको ज�मदता�को 
�माणप�को फोटोकपीबाट पीिडतको ज�म िमित 
२०५०।२।३१ मा भएको भ�ने देिखदँा वारदात 
िमितमा िनजको उमेर गणना गदा� १४ वष�को ह��छ । 
पीिडतले ज�माएक� ब�चीको बाब ु �ितवादी होइनन् 
भनी िड.एन.ए. परी�णले देखाएको कारणले आरोिपत 
जबरज�ती करणीको कसरु िनज �ितवादीबाट ह�नै 
स�दैन भनी अथ� गन� िम�दैन । जि�मएक� बािलकाको 
जैिवक बाब ुको हो भ�ने कुरा ��तुत म�ुाबाट िन�पण 
ह�ने िवषयव�त ुनभई िब�कुलै पथृक �� हो र �यो छु�ै 
�याियक �ि�याको िवषयव�त ुब�न स�ने । 

म�ुामा पीिडत �वयम् ले �ितवादीउपर 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी िकटानी जाहेरी 
दरखा�त िदएको र िनजले अदालतमा समेत उपि�थत 
भई जाहेरी �यहोरालाई समथ�न गरी बकप� गरकेो 
देिख�छ । पीिडतको शारी�रक परी�ण गदा� Hymen 

�याितएको समेतले सो कुराको पिु� गद�छ । पीिडत 
नाबािलकाको भनाई अ�यथा �मािणत नभएको 
अव�थामा �माण ऐन, २०३१ को दफा १० बमोिजम 
�माणमा �हण गनु�पन� ह�न आउछँ । मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. ले १६ वष�भ�दा 
कम उमेरक� बािलकालाई िनजको सहमितमा करणी 
िलनिुदन ु गरमेा पिन जबरज�ती करणीको वारदात 
पिु� ह�ने भ�ने हा�ो कानूनी �यव�था रहेको छ । तसथ� 
उ� कानूनी �यव�थासमेतले �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने पिु� ह��छ । �ितवादीको 
इ�कारी बयानकै आधारमा मा� िनजलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने आधार ब�न नस�ने । 

उि�लिखत कानूनी �यव�था, िस�ा�त 
र त�यगत आधार कारणह�समेतबाट स�ु 
का�ेपला�चोक िज�ला अदालतले �ितवादी जनक 
�े�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर ्याई िमित 
२०६८।३।२७ मा गरकेो फैसला उ�टी गरी �ितवादी 
जनक �े�लाई वष� १४ क� पीिडत सिुनता मगरलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो ठहर गरी िनज �ितवादी जनक 
�े�लाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ 
नं. र ऐ.ऐ. को ३(३) नं. को कसरुमा ऐ. को ३(३) नं. 
बमोिजम ८ वष� कैद सजाय ह�ने र ऐ. महलको १० नं. 
बमोिजम �ितपूित�बापत �.५०,०००।– (पचासहजार 
�पैया)ँ �ितवादीबाट जाहेरवाली सनुीता मगरलाई 
भराइिदने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनले िमित 
२०६९।०६।०७ मा गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल फागनु ४ गते रोज ३ शभुम् ।
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३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-WO-११७२, उ��ेषण / 
परमादशे, कोमलनाथ िसवाकोटीसमेत िव. पुनरावेदन 
अदालत, इलामसमेत

��ततु �रट िनवेदनमा एकै ज�रयाबाट २ अलग 
अलग म�ुा उठान भएकोमा िनवेदकह�उपर कायम 
भएको सजायम�ये ठूलो सजायमा मा� कैद ठे�न ुपन� 
र सानो कलमको सजाय �वतः ठूलो कलमको कैदमा 
खािपने नै देिखन आयो । यसबाट यी िनवेदकह�उपर 
झापा िज�ला अदालतको च.नं. २३५१, २३५२ र 
२३५३ िमित २०६७।८।९ को प�बाट ९ वष� कैद 
ठेक� िनवेदकह� िमित २०६५।५।१५ देिख थुनामा 
रहेकोले िमित २०७४।५।१४ स�म कैदमा ब�न ु पन� 
गरी ठेिकएको कैदमा िज�ला �शासन काया�लय, 
झापाको च.नं. ५८९२ िमित २०६९।१।२७ को 
प�बाट ठेिकएको ३ वष� कैदसमेत ठूलो कैदमा खािपने 
नै ह�दँा िनवेदकह�लाई ९ वष�भ�दा बढी कैद सजाय 
ह�ने अव�था नदेिखने ।

तसथ�, कैद हद गन� निम�ने भनी झापा 
िज�ला अदालतले िमित २०६९।२।१९ मा गरकेो 
आदेश सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित 
२०६९।९।१९ को आदेश उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । साथै िनवेदकह�उपर ठूलो सजाय ९ 
वष� मा� कायम रहने ह�दँा ९ वष� मा� कैद भ�ुान गनु�पन� 
गरी िनवेदकह�उपर िमित २०६५।५।१५ देिख थुनामा 
रहेकोले िमित २०७४।५।१४ स�म कैदमा ब�न ु पन� 
गरी ठेिकएको कैदीपजु�मा कुनै प�रवत�न नगनु�  नगराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा परमादशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवदरु का�ले
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-WO-०९५२, उ��ेषण, शोभा 
�े� िव. पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत

िवप�ीह�बीच अंश म�ुा चलेको समय र 
लेनदेनको कागज खडा भएको समयलाई पर�परमा 
जोडेर िव�ेषण गदा� राकेश �े�समेतको अशं �भािवत 
पान�को लािग नै लेनदेनको कागज खडा भएको देिखन 
आउछँ । िवप�ी राकेश, रोशन र सितश �े� वादी 
भई िवप�ी िलला देवीलाई �ितवादी बनाई िमित 
२०६५।११।२१ मा काठमाड� िज�ला अदालतमा 
िफराद दायर गरकेोमा िमित २०६७।३।६ मा दाबीको 
िक.नं. ४ को घरज�गा वादी दाबीबमोिजम ब�डा 
ला�ने ठहर भएको फैसला पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट समेत िमित २०६८।३।२ मा सदर भएको 
देिख�छ । अशं म�ुाका यी वादी �ितवादीह� बीचको 
नाता स�ब�ध र अिंशयारको स�ब�धमा कुनै िववाद 
नदिेखएको �यवहारबाट िभ�न भएकोसमेत �प� 
नभएको अव�थामा मलुकु� ऐन, अशंब�डाको २०, २१, 
२२ र २३ नं. बमोिजम वादी �ितवादीबाट तायदाती 
फाटँवारी िझकाउने गरी िमित २०६६।१०।२४ मा 
आदशे भएको देिख�छ भने िललादेवी ऋणी र शोभा देवी 
धनी भई �.१५,००,०००।– लेनदने भएको तमसकु 
िमित २०६५।१०।२३ मा खडा भएको देिख�छ । यी 
िनवेदकले िमित २०६६।११।२१ मा लेनदेन म�ुा 
दायर गरपेिछ िमित २०६६।११।२३ मा िललादेवीले 
अंश म�ुाको तायदाती पेस गरकेो देिख�छ । िवप�ी 
िललादेवीले पेस गरकेो तायदातीमा उि�लिखत िक.नं. 
४ को ज�गा िमित २०६५।१०।२३ मा ख�रद गरकेो र 
अंशब�डाको १८ र �ी अंशधनको १ नं. बमोिजमको 
ब�डा गनु�नपन� भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ भने ज�मा 
�.२२,५०,५७५।– ऋण देखाएको र यो साह�को 
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यित भनी �प� उ�लेख गन� सकेको देिखदँनै भने 
हचवुाको शोभा �े�को मा� �.१७ लाख भनी उ�लेख 
गरकेो दिेख�छ । साथै उ� िक.नं. ४ को ज�गा के 
कित कारणले िनजी आज�नको भई ब�डा गनु�नपन� 
हो भनी �प� खलुाउन सकेको दिेखदैँन । य�तो 
अव�थामा अंश म�ुाको नभई लेनदेन म�ुाको फैसला 
काया��वयनले �ाथिमकता पाउनपुछ�  भ�ने �रट िनवेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । तसथ�ः लेनदनेको 
िबगो भ�रभराउस�ब�धी काय� �थिगत गरी अंश म�ुाको 
फैसला काया��वयन ह�न ु पन� देिखदँा सोबमोिजम 
लेनदने म�ुाको िबगो भराउने काय� �थिगत गरी अशं 
म�ुाको िमित २०६७।३।६ को फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।३।२ 
को फैसला काया��वयन ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६९।९।५ मा भएको आदेश िमलेकै 
देिखदँा �रट जारी ह�ने अव�था देिखएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िवदरु का�ले
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल चैत १९ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी ओम�काश िम�, ०७२-CR-०४२८, 
ब�दी��य�ीकरण, लालु चौधरी िव. कारागार 
काया�लय, झु�का, सुनसरीसमेत

जबरज�ती करणीको अपराध लिुकिछपी 
ग�रने कसरु भएकोले य�तो वारदातमा सामा�यतया 
पीिडत नै घटनाको ��य� गवाह ह�ने हो । पीिडत 
�वयम्  वारदात ह�दँा १४ वष�क� रहेक�, पीिडत र 

पीडक एउटै गाउकँो रहेको, त�काल िकटानी जाहेरी 
परकेो भ�ने िमिसल संल�न कागजातह�बाट देिखन 
आउछँ । गाउघँरमा बोलाउने नाम गाउघँर िछमेकमा 
�चिलत ह�ने र नाग�रकता, मतदाता नामावलीलगायत 
अ�य औपचा�रक कागजातह�मा िभ�न नामसमेत 
रहन स�ने आम �चलन नै हो । िनज पीडकको 
बाबकुो गाउघँरमा बोलाइने नामको आधारमा त�काल 
जाहेरी परकेो भए पिन पीिडतले �वयम् अदालतसम� 
उपि�थत भई आफूलाई मखुमा �माल कोची, दवुै 
हात बाधँी जबरज�ती करणी गन� �यि� ियनै लाल ु
चौधरी ह�न् ियनको बबुाको गाउघँरमा बोलाइने नाम 
छुतह� चौधरी हो भनी िकटानीसाथ लेखाइिदएको 
�यहोरासमेतबाट ले�ने नाम निमलेको मा� आधारले 
अदालतबाट भएको सजाय काया��वयन रोिकन नस�ने 
ह�दँा उ� जबरज�ती करणी म�ुाका लगतवाला �यि� 
ियनै लाल ुचौधरी भएको पिु� ह�न आएको ह�दँा िवप�ी 
सनुसरी िज�ला अदालतसमेतबाट िनजलाई लागेको 
कैदको बे�ज ु असलुउपर गन� प�ाउ गरी कैद �याद 
ठेक� कारागार काया�लय, झ�ुका सनुसरीमा पठाएको 
काय� कानूनसङ्गत देिखन आउने ।

िनरपराधीलाई सजाय गन� र अपराधीलाई 
सजायबाट उ�मिु� िदने कानूनी �यव�थाको उ�े�य 
कदािप ह�न स�दैन । अदालतबाट दोषी ठहरकेा 
�यि�लाई ठहरबेमोिजमको सजाय होस् भ�ने कुराको 
अपे�ा आम नाग�रकले �याय �यव�थाबाट गरकेा 
ह��छन् । सनुसरी िज�ला अदालतबाट जबरज�ती 
करणी म�ुामा सजाय पाएका लाल ु चौधरी र सो 
म�ुाको फैसला काया��वयनको िसलिसलामा प�ाउ 
परकेो लाल ु चौधरी एकै वा अलग फरक �यि� ह�न् 
सो कुराको यथाथ�ता िन�पण गन� �ममा पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगरबाट बिुझएको सरजमीनलगायतका 
�माणको मू�याङ्कनबाट िनवेदन मागबमोिजम 



25

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, माघ - २

ब�दी लाल ु चौधरीलाई गैरकानूनी तवरबाट थुनामा 
राखेको भ�ने नदेिखएको ह�दँा िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०७२।२।२७ को आदशे िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक िनवेदक लाल ुचौधरीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल चैत ४ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RC-०११२, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. अिनला काक� भ�ने 
ह�रकला काक�

�ितवादीको मौकाको कागज कानूनले 
िनधा��रत गरकेो �ि�याबमोिजम तयार ह�ने कागज 
भएकोले सो कागजलाई िबना आधार अनदेखा 
गनु�  उपय�ु ह�दँनै । बाबलुाई िलन गएको मतृकको 
छोरालाई झ�टन र हा�ने काम गन� �ितवादीलाई 
लरतरो �यि� भ�न िम�दनै । मतृक �यहा ँ र�सी 
सेवन गरी िनरीह भई बसेको दिेख�छ । मतृकले 
�ितवादी िव�� जबरज�ती करणी गरकेो भए मौकामा 
हारगहुार ह�नपुन�मा �ितवादीबाट कुनै हारगहुार भएको 
पाइदँैन । �ितवादीले आ�नो यो िजिकरको समथ�नमा 
कुनै दशी �माण पेस गरकेो दिेखदँैन । �ितवादीको 
बचाउमा एउटै सा�ीले पिन बकप� गन� सकेको 
अव�था छैन । �यसमािथ मतृकको ह�यापिछ यी 
�ितवादीले सो कुरा जाहेर गरी कानूनको स�मान गनु�  
पन�मा भागी िहडेँक� र �हरीसमेतबाट प�ाउ भएक� र 
आफूले गरकेो मौकाको कागजअन�ुप मतृकको छोराले 
िनजलाई गाली गरकेोसमेतको बदला�व�प मतृकलाई 
पिहले च�कुले र पिछबाट ढोकाको गरालोसमेत 

भािँचने गरी सो गरालोले कुटिपट गरी घरबाट बािहर 
फालेको कुरा समाजसम� �वीकार गरेको देिख�छ । 
य�तो �ुर र बीभ�स ह�यामा राय लगाउन ुपन� भ�ने 
अ.बं १८८ नं. को मनसाय होइन । कसरु गन� बेलामा 
आखँा नहेन� कसरुदारलाई िनजको य�ता बनावटी 
कुरामा िव�ास गरी उ�मिु� िदनको लािग अ.बं. १८८ 
नं. को िनमा�ण भएको होइन । साङ्घाितक कुटिपटको 
िनयत भनेको ह�याकै िनयत हो । �ितवादीको 
शरीरमा मतृकबाट कुनै िकिसमको बल �योग भएको 
वा जबरज�ती करणी भएको �मािणत छैन । िनह�था 
मतृकमािथ य�तो �ुर र िवभ�स �हार गरी ह�या गरकेो 
वारदातमा अ.ब.ं १८८ नं को �योग ह�न नस�ने भनी 
यस अदालतले कितपय म�ुामा बोिलसकेको छ । यस 
म�ुामा culpable homicide वा manslaughter को 
अव�था नरहेको �ितवादीले बनावटी कुरा गरी �याय 
स�पादनमा अवरोध प�ुयाएको समेतको थप कारणबाट 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं को सिुवधा 
�दान गन� निम�ने ।

�ितवादी अिनला काक� भ�ने ह�रकला 
काक�लाई �यानस�ब�धीको महलको १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गरकेो स�ु 
बागलङु िज�ला अदालतको िमित २०६९।५।५ को 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बागलङुको 
िमित २०७१।३।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७२ साल माघ २९ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-CR-०८८३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. गंगाकुमारी िव.क.समेत
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�ितवादी ऋिषराम िव.क.ले स�ु 
फैसला िव�� पनुरावेदन नगरबेाटै िनज �वतः 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. को कसरुदार 
भएको ठहर गन� िम�दैन । �ितवादी ऋिषराम िव.क. 
िव��को अिभयोग दाबी प�ुने अथवा नप�ुने कुरा सबतु 
�माणको आधारमा तय ह�ने कुरा ह��छ । िनजलाई गलत 
कानूनको �योग गरी कम सजाय भएको र �यस िव�� 
िनजले उपचार नखोजेबाटै िनज �वतः कडा सजायको 
भागीदार ह��छन् भ�न िम�दैन । सफाइ पाउनको 
लािग असर पन� प�को पनुरावेदन नपरकेो अव�थामा 
उि�लिखत िन.नं. ७४० को निजरलाई िनज �ितवादी 
िव�� िनजको अिहतमा �योग गरी िनजलाई �वतः 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. को कसरुदार 
ठहर गनु�  �यायस�मत नह�ने ।

र�सी सेवन गरी आगँनमा आई गाली 
गलौज गद� गरकेा मतृक खड्कबहादरु िव.क.को उ� 
ि�याकलापबाटै �ितवादी गंगाकुमारी िव.क.लाई 
त�काल रीस आवेस आउन उ�सावटको काय� ह�न गई 
आ�मसंयम गमुाई मतृकको टाउकोको पछािड भागमा 
ला�ने गरी ढुङ्गा �हार गरी सोही चोटबाट मतृक 
खड्कबहादरु िव.क.को म�ृय ुभएको �माणह�बाट पिु� 
ह�न आएको छ । य�तो वारदातमा �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. नै आकिष�त ह�ने अव�था रहने ।

�ितवादी गंगाकुमारी िव.क.लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम कैद 
वष� १० गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०६९।९।१९ को फैसला िनजको हकमा िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी ऋिषराम िव.क.ले 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. को कसरु गरकेो 
देिखन नआएकोले िनजलाई सो १३(३) नं. बमोिजम 
कैद ग�रपाउ ँभ�ने �यहोराको वादी नेपाल सरकारको 

पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । �ितवादी ऋिषराम 
िव.क.लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१७(१) नं. बमोिजम कैद वष� १० ह�नेमा �ितवादी 
ऋिषराम िव.क.को उमेर १५ वष� पूरा भई १६ वष� 
पगेुको नदेिखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) बमोिजम आधा कैद वष� ५ ह�ने ठहर ्याई 
भएको स�ु �याङ्जा िज�ला अदालत र सोही फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको फैसला 
िव�� �ितवादी ऋिषरामले पनुरावेदन गरकेो नदेिखदँा 
�ितवादी ऋिषराम िव.क.को पनुरावेदन प�को 
अभावमा िनजको हकमा भएको पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको इ�साफ प�रवत�न गनु�  परने । उ� फैसला 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड्का
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल पसु २४ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-CR-०५७९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. देवीकला अिधकारीसमेत

कमलालाई मान�मा �ितवादी िलना 
अिधकारीको ��य� संल�नता रहेको भ�ने कुरा पिन 
िमिसलबाट दिेखन आउदँनै । िनज िलना वारदात 
�थलमा उपि�थत भई बबुालाई के गरकेो हो भनी 
सोधेको त�य गनुाखरको बयानबाट ख�ुन आउछँ । 
मतृकको कपडा फे�रिदएर रगत लागेका कपडा धोएको 
कुरामा िनज �ितवादी िलना सािबती रहेको ि�थितमा 
िनजको संल�नता पिन �यानस�ब�धीको महलको 
१७(३) नं. मा उि�लिखत मतलबीस�म रहेको देिखन 
आउने ।
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सह�ितवादीह� देवीकला अिधकारी र 
िलना अिधकारीले घटनामा िमन�सादको उपि�थित 
रहेको कुरा कही ँ कतै खलुाएको पाइदँनै । �ितवादी 
गनुाखरले अदालतमा बयान गदा� छोरा घटना 
घटेपिछ मैले बोलाएर आएको हो । िनज कोठामा गई 
मोबाइलले बहुारीको मखु हेरी हजरुआमा स�ुने खाटमा 
गई पि�टयो । मैले मा�छे बोलाउन ु पर ्यो भनेपिछ 
के भएर मरके� हो पो�माट�म गनु�पछ�  भनेको हो भनी 
लेखाएको पाइ�छ । िमिसलको अ�ययनबाट �ितवादी 
िमन�सादले मतृक कमलालाई मान� वा मान�मा वचन 
िदएको त�य कही ँ कतैबाट पिु� भएको अव�था 
छैन । यी �ितवादीउपरको अिभयोगदाबी पिु� ह�ने 
भरपद� �माण पेस ह�न सकेको देिखदँैन । य�तो 
अव�थामा िनजलाई दोषी ठहराउन ु�चिलत कानून र 
फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�ने ।

�ितवादी देवीकला अिधकारीलाई मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. बमोिजम ३ वष� 
कैद ह�ने, �ितवादी िलना अिधकारीलाई सोही महलको 
सोही नं. बमोिजम १ वष� २ मिहना कैदको सजाय 
ह�ने ठहर ्याई स�ु अघा�खाचँी िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सो हदस�म िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने र 
�ितवादी िमन�साद अिधकारीलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १७(३) नं. बमोिजम ६ मिहना कैदको सजाय 
गन� गरकेो हदस�म स�ुको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
केही उ�टी भई अिभयोगदाबीबाट सफाई पाउने 
ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६९।३।१२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड्का
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल पसु २४ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम�  र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६७-CI-०३६५, अंश भरपाई िलखत 
बदर दता� बदर अशं फाटँसमेत, भोलानाथ चौधरीसमेत 
िव. साधु दास चौधरी

अंश ब�डाको महलको ३० नं. मा अंशब�डा 
गदा� सा�ी राखी कानूनबमोिजम ब�डा छुट्याई 
ब�डाप�को कागज खडा गरी िलने िदनेको र सा�ीको 
समेत सहीछाप गरी रिज��ेसन गनु�पन�मा सो गरी रा�नु 
पछ�  । सोबमोिजम नभएको ब�डा सदर ह�ँदैन ।... भ�ने 
�ावधान रहेको छ । ��ततु म�ुामा वादी �ितवादीह� 
छु��िभ�न भएको भ�ने त�य समिथ�त ह�ने पा�रत 
िलखतको अभाव देिख�छ । �यवहार �माणबाट 
अंशब�डा भइसकेको कुरा पिु� भइरहेको अव�थामा 
यसै नं. को �यव�थाले पा�रत िलखत नभए पिन 
अंशब�डा भएको मा�यता पाउनपुछ�  भ�ने �ितवादी 
प�को िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

वादी �ितवादीह�को अलगअलग घरबास 
भएकोले छु�� िभ�न भएको त�य समिथ�त भएको 
भनी �ितवादी प�ले िजिकर िलएकोमा �यसतफ�  
िवचार गदा�  एकाघरसगँका अंिशयारह�म�ये जनुसकैु 
अंिशयारका नाममा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� 
हो भनी अदालतले अनमुान गन� छ भ�ने कानूनी 
�यव�था �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा भएको 
पाइ�छ । अंिशयारह� जहासँकैु रहेबसे पिन ती 
अंिशयारह� िविधवत छु��िभ�न भएका ह�न् होइनन् र 
ितिनह�का नाममा रहेको स�पि� संगोलको स�पि� 
हो होइन भ�ने त�यगत िव�ेषणबाट िन�कष� िनका�न ु
पन� ह��छ । अलगअलग घर ह�नलुाई नै छु�� िभ�न 
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भएका ह�न भनी अथ� गन� निम�ने ।
वादी �ितवादीबीच अशंब�डाको महलको 

३० नं. बमोिजम पा�रत अंशब�डाको िलखत 
नभएको र वादीले अशं पाएको कुनै आधारभूत �माण 
�ितवादीप�को तफ� बाट पेस नभएको ि�थितमा 
अंशब�डा भएको िन�कष�मा प�ुन ुकानून र �यायस�मत 
नभएकोले वादीले �ितवादीबाट अंश पाउने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला �माण र त�यमा 
आधा�रत रहेको देिखने ।

तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत ज�गाम�ये 
�व. तेजनारायण चौधरी नाम दता�को िक.नं १७२, 
१७३; भोलानाथ चौधरी नाम दता�को िक.नं ३०६ 
फोड भई कायम िक.नं ३९४; िशवनाथ नाउ ँदता�को 
िक.नं ३०३, अनपुादेवी नाउ ँ दता�को िक.नं १२०, 
साधदुास नाम दता�को िक.नं २८९ का ज�गाह� 
वादी र �ितवादीको बीचमा अंशब�डा ला�ने स�पि� 
देिखयो । उ� ज�गाह� �ितवादी तेजनारायण 
चौधरीले िमित २०६०।१०।१९ मा आ�नो 
छोरा भोलानाथसमेतको अशं भरपाई पास गरी 
िदएको देिखदँा वादी दाबीबमोिजम उ� िमित 
२०६०।१०।१९ को अशं भरपाई बदर दता� बदर 
गरी वादीले २ भागको १ भाग अशं िदलाई िदन ुपन�मा 
वादी दाबी नप�ुने गरी भएको स�ु उदयपरु िज�ला 
अदालतको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई वादी 
दाबीबमोिजम �ितवादीह�ले एक आपसमा ज�गा 
तीन भाग गरी िमित २०६०।१०।१९ मा गरकेो अशं 
भरपाई िलखत बदर भई सोअन�ुपको दता�समेत 
बदर भई वादी �ितवादीको नाउमँा हाल कायम रहेको 
तायदातीमा उ�लेख ज�गाह�म�येबाट वादीले िफराद 
दाबीबमोिजम २ भागको १ भाग अशं पाई उ� ज�गाह� 
दता�समेत ह�ने ठहर ्याई भएको िमित २०६६।६।२१ 
को पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला िमलेकै 

देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । िमित २०७०।१०।८ मा यस 
अदालतबाट अ.बं. २०२ नं बमोिजम िवप�ी िझकाउदँा 
िलएको आधार �माण मू�याङ्कनको रोहमा िमलेको 
देिखएन । पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउ / �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएका छन् ।
 § ०६७-CR-०२५१, जालसाज, भोलानाथ 

चौधरीसमेत िव. साधु दास चौधरी भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०६९-CR-०८१९, वैदेिशक 
रोजगारस�ब�धी, युवराज दाहाल िव. नेपाल सरकार

�ितवादी यवुराज दाहालले आफू ��य�त: 
सलं�न नभएकोले आधा सजाय वा कम सजाय ग�रपाउ ँ
भनी यस अदालतमा पनुरावेदन िजिकर िलएको देिखदँा 
कसरु गरकेो त�य �वीकारकेो पाइयो । पीिडत अिनता 
कारिंजतको अदालतसम�को बकप�को स.ज. ४ मा 
�ितवादी यवुराज दाहालले पासपोट� ए�लाई ग�रिदएको 
साथै एयरपोट�स�म गई मलाई बहराइन पठाएका 
ह�न् । म �� िभषामा बहराइन गएक� ह� ँ। काममा लामो 
समयस�म खट्न परकेो, िब�ेका कामको दोष लगाउने 
गरकेो ह�दँा नेपाल फिक� न चाहेको ह� ँ। यवुराज दाहालले 
मलाई िवदेश पठाउन सहयोग गरकेा ह�न् भनी स.ज.६ 
मा बकप� ग�रिदएकोबाट �ितवादीले पीिडतलाई 
िवदेश पठाउने काय� गरकेो कुरा पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीले जाहेरवालाक� �ीमतीलाई िवदेश 
पठाउने काय�मा ��य� संल�न रहेको र वैदेिशक 
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रोजगार गन� इजाजत �ा� नगरी कामदार िवदेश 
पठाउने काय� गरबेाट वैदिेशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा १० िवपरीत काय� गरकेो ह�दँा सोही ऐनको दफा 
४३ बमोिजम ३।०।० वष� कैद र �.३,००,०००/- 
(तीन लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०६९।६।१६ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । आधा सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िवनोद रखाल
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चैत १८ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७१-CR-०१७८, डाकँा चोरी, छ�िसंह 
राना िव. नेपाल सरकार

�हरीमा प�ाउ परकेा छ�रानासमेतका 
�यि�ह�ले नै मेरो ईटंा उ�ोमा डाकँा गरकेा ह�न 
भनी िमित २०६६।४।७ मा जाहेरवाला केशव 
िव�ले पनुः िकटानी जाहेरी िदएको पाइयो । यसरी 
ह�िलया जाहेरीका आधारमा अनसु�धानका �ममा 
प�ाउ परपे�ात्  मा� यी पनुरावेदक �ितवादीउपर 
िकटानी जाहेरी परकेो दिेख�छ । ��ततु वारदातका 
िदन अ�य �ितवादीसिहत आफू पिन साथमा ल�ी 
िलई डाकँा गन� गएको भनी कसरुमा सािबत रही यी 
�ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गरकेो 
देिख�छ । तर स�ु क�चनपरु िज�ला अदालतसम� 
बयान गदा� आफूले अनसु�धान अिधकारीसम� 
गरकेो बयानमा उि�लिखत �यहोरा नभनेको कुटिपट 
र मान� ध�क� िदएकाले सहीछाप गरकेो भनी कसरुमा 
इ�कार रही बयान गरकेो देिख�छ । उि�लिखत बयान 
कागजह�को �यहोरा एकआपसमा िवरोधाभाषापूण� 

रहेको ि�थितमा उ� बयान कागज अ�ययन गरी 
हेदा�  अनसु�धान अिधकारीसम� भएको कागजको 
िशर �यहोरामा को कसबाट िलइएको बयान हो 
िनजको नाम थरस�म उ�लेख भएको देिखदँनै भ�ने 
अि�तम पानामा समेत सहीछाप गन� �यि� को हो 
िनजको नाम थर उ�लेख भएको नदेिखनकुा साथै 
के कुन िमितमा सो बयान िलएको हो ख�ुन आएको 
देिखदँनै । यसरी अदालतसम� भएको बयान र 
अनसु�धान अिधकारीसम�को बयानमा िभ�नता 
रहेको अव�थामा सामा�य काय�िविधको पालनासमेत 
नभएको अनसु�धान अिधकारीसम�को बयान 
कागजको �यहोरालाई �हण गन� सिकने अव�था नह�दँा 
अदालतसम� भएको बयान कागजको िव�सनीयता नै 
�े� रहने ।

जाहेरवाला केशव िव�ले स�ु क�चनपरु 
िज�ला अदालतमा िमित २०६७।७।७ मा गरकेो 
बकप�को स.ज. ४, ६ र ७ मा समेत डाकँा चोरी 
गन� को िथए सो कुरा मलाई थाहा जानकारी छैन, 
िनजह�लाई त�काल एवम् हालस�म िचनेको छैन, 
िनजह�को हालस�म पिन पिहचान पाएको छैन भनी 
यी �ितवादीलाई सनाखत गन�समेत नसक� बकप� 
ग�रिदएको देिख�छ । एकाितर यी जाहेरवालाले 
अनसु�धानको �ममा प�ाउ परकेा �ितवादीह�नै 
उ� डाकँा चोरीमा संल�न �यि�ह� ह�न् भनी िमित 
२०६६।४।७ मा िकटानी जाहेरी िदएका छन् भने 
अक�तफ�  अदालतसम� बकप� गदा� उ� वारदातमा 
सलं�न �यि� को ह�न् थाहा छैन भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ । य�तो अव�थामा िनजको िकटानी 
जाहेरीलाई िव�ास गन� सिकने अव�था पिन िव�मान 
ह�न स�दैन । �वयम् िकटानी जाहेरी िदने �यि�ले 
अदालतसम� बकप� गदा� कसरुदार को ह�न् थाहा 
छैन भनी �ितवादीह�को सनाखत गन� नसकेको 
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अव�थामा यी �ितवादीको वारदातमा संल�नता रहेको 
त�य िनिव�वाद�पमा पिु� ह�न स�ने अव�था नह�ने ।

��ततु वारदातको अनसु�धानको �ममा 
िमित २०६६।३।३० मा खडा भएको बरामदी खान 
तलासी मचु�ुकामा �ितवादी जलेवा िसंह रानाको 
घरबाट िविभ�न हात हितयारसमेतका व�त ु बरामद 
भएको र सोही �ममा छ� रानाको Haire लेखेको 
मोबाइल थान -१ बरामद भएको �यहोरा जिनएको 
पाइ�छ । सो स�ब�धमा यी पनुरावेदक �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� उ� मोबाइल 
सेट मैले आ�नो िज�मा िलएको ह� ँभनी �वीकार गर े
तापिन अदालतसम� कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
देिख�छ । उ� मोबाइलका स�ब�धमा जाहेरवालाबाट  
सनाखत कागजसमेत नभएको अव�थामा सो मोबाइल 
��ततु वारदातमा चोरी भएको हो भ�ने कुरा िव�ास गन� 
व�तिुन� आधार �माण पिन पेस ह�न आएको नपाइने ।

��ततु वारदातमा चोरी भयो भिनएको 
धनमाल बरामद ह�नसकेको नदेिखनकुा साथै चोरी 
भयो भिनएको मोबाइलसमेत सनाखत नभएको, यी 
�ितवादी कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो, जाहेरवाला 
�वयम् ले यी �ितवादीह�लाई िचि�दन को कसले 
चोरी गरकेा ह�न् थाहा छैन भनी बकप� गरकेोसमेतका 
आधार कारणबाट यी  �ितवादीको ��ततु वारदातामा 
संल�नता रहेको त�य शङ्कारिहत तवरले समिथ�त 
ह�न नसकेको प�र�े�यमा यी पनुरावेदकलाई कसरुदार 
ठहर गरी सजाय िनधा�रण गन� गरकेो स�ु क�चनपरु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित २०७०।५।४ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई पनुरावेदक 
�ितवादी छ�िसंह रानाले सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
इित संवत् २०७३ साल जेठ २८ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-CR-०६५०, ०८९३, ०६९-
CR-०८९३, लाग ुऔषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार 
िव. िववेक ब�नेत, मानबहादुर रावत िव. नेपाल 
सरकार, िववेक ब�नेत िव. नेपाल सरकार

�ितवादी िववेक ब�नेतको हकमा िवचार 
गदा� िनज �ितवादी िववेक ब�नेतलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय नगरी लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा १७ अनसुार ह�ने सजायको आधा ७ 
वष� ९ मिहना कैद र �. २,८०,०००।- ज�रवाना ह�ने 
ठहर ्याई भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले गरकेो फैसला निमलेको भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको र सोअनसुार सजाय गरकेो फैसला 
निमलेको भनी �ितवादी िववेक ब�नेतको तफ� बाट यस 
अदालतमा पन� आएको ��ततु पनुरावेदन िजिकरतफ�  
हेदा�  �ितवादी िववेक ब�नेतसमेत साथमा भएको 
अव�थामा �ितवादी मानबहादरु रावतको साथबाट 
५८० �ाम लाग ु औषध खैरो िहरोइन बरामद भएको 
त�यमा कुनै िववाद रहेको देिखदैँन । सो बरामदीलाई 
यी पनुरावेदक �ितवादीले अ�यथा भ�न सकेकोसमेत 
नदिेखने ।

पनुरावेदक �ितवादी िववेक ब�नेतको 
साथबाट लाग ुऔषध बरामद भएको अव�था नदिेखए 
पिन �ितवादी मानबहादरु रावतले लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन मलाई रा�न िदएकोमा लाग ुऔषध ख�रद गन� 
�ाहक आउछँ, लाग ुऔषध िलएर आऊ भनेकोले मैले 
लाग ुऔषधसिहतको झोला िलई एअरपोट� गेट निजकै 
पगुी मानबहादरु रावतलाई िदएको िथए ँ । ख�रद गन� 
�ाहक आई नप�ुदै �हरीले हामीलाई प�ाउ गरकेो हो 
भनी घटनालाई िसलिसलाब��पमा अिधकार�ा� 
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अिधकारीसम� बयान गरकेो अव�था देिख�छ । िनजको 
सो बयान �यहोरा अ�यथा हो भनी मा�न िम�नेस�मको 
कुनै ठोस एवम्  व�तिुन� आधार �माणसमेत िमिसल 
संल�न रहेको अव�था देिखदँनै । यी �ितवादीले 
अदालतसम�को बयानमा इ�कारी बयान िदए तापिन 
िनजले अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गराउदँा 
कुटिपट गरी बयान गराएकोले शारी�रक परी�ण गराइ 
पाउ ँ भनी अदालतमा िनवेदन िदएको िमिसलबाट 
देिखदँैन । यसरी अनसु�धान अिधकारीसम� भएको 
बयान �वे�छाबाट नभएको भ�ने िजिकर िलई बयान 
गद�मा �य�तो इ�कारी बयानमा�को आधारमा 
िनजलाई िनद�ष मा�न िम�दनै । िमिसल संल�न 
रहेको िमित २०६६।११।९ गतेको खानतलासी एवम्  
बरामदी मचु�ुका, �हरी नायब िनरी�क दवेी�साद 
बजगाईकंो �ितवेदन �हरी नायब िनरी�क देबी�साद 
बजगाई ंर �हरी सहायक िनरी�क िवनोदिसहं राठौरले 
िनज �ितवादी िववेक ब�नेत र �ितवादी मानबहादरु 
रावतसगैँ प�ाउ परकेो भनी गरकेो बकप�समेतले यी 
पनुरावेदक �ितवादी उ� लाग ुऔषध ख�रद िब�� गन� 
काय�मा ��य� संल�न रहेको त�यको प�्ुयाई ं भएको 
पाइने ।

मािथ िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादी 
मानबहादरु रावतले लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ४ को ख�ड (छ) (ङ) (च) को कसरु 
गरकेो देिखन आएकोले बरामद भएको लाग ुऔषधको 
मा�ासमेतलाई �ि�गत गरी सोही ऐनको दफा १४(१) 
(छ) (३) बमोिजम १५(प��) वष� ६ (छ) मिहना कैद 
र �. ५,६०,०००।– (पाचँ लाख साठी हजार �पैया)ँ 
ज�रवाना गन� र �ितवादी िववेक ब�नेतको हकमा िनज 
आरोिपत कसरुमा मितयारस�म देिखदँा सोही ऐनको 
दफा १७ बमोिजम �ितवादी मानबहादरुलाई भएको 
सजायको आधा अथा�त ७ (सात) वष� ९ (न�) मिहना 

कैद र �.२,८०,०००।– (दईु लाख असी हजार) 
ज�रवाना गन� गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।५।२१ को फैसला सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।३।२१ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादी तथा �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३१ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-०९५६, ०९५७, ०९५८, 
०९५९, ०६९-CR-११८६, कत��य �यान, गोपाल 
रावत लामा िव. नेपाल सरकार, पासाङ लामासमेत 
िव. नेपाल सरकार, सुर�े�बहादुर शाहीसमेत िव. 
नेपाल सरकार, िहरो रावत लामा िव. नेपाल सरकार, 
तेजबहादुर शाही िव. नेपाल सरकार

मतृक बसराजको म�ृय ु कत��यबाट भएको 
हो होइन भ�नेतफ�  हेदा� मतृक बसराज शाहीको 
मतृ लासको दािहने कानमिुन केही सिु�नएको र 
कालो िनलो दाग रहेको भ�ने लास जाचँ मचु�ुका 
देिख�छ । म�ृयकुो कारण Tear of the cervical part 
of spinal cord at C

3
, C

4
 level leading to cardio 

respiratory arrest following blunt trauma to 
neck भ�ने मतृकको शव परी�ण �ितवेदन देिखएको 
र बोधो चोटको कारण घाटँीको ते�ो र चौथो मे�द�ड 
भािँचएर सषु�ुना चिुडएर �ास ��ास र मटुुको चाल 
त�काल रोिकन गई म�ृय ुभएको भ�ने म�ृयकुो कारण 
खलुाइएको िज�ला �वा��य काया�लय, कािलकोटको 
च.नं.१४० िमित २०६७।३।१५ को प�बाट 
देिखएकोले मतृक बसराजको म�ृय ु �वाभािवक�पमा 
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नभई कत��यबाट नै भएको पिु� ह�न आउने ।
�ितवादीह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 

बयान गदा� डर, धाक देखाई, शारी�रक यातना िदई 
बयान गराएको भनी िजिकर िलए तापिन िनजह�ले 
म�ुा हेन� अिधकारीसम� शारी�रक जाचँ गराइ पाउन 
माग गरकेो र सो गराएकोसमेत देिखदैँन । अिभयोग 
प� दायर गनु� पूव� �ितवादीह�को शारी�रक मानिसक 
अव�था शरीरमा कुनै घाउ चोटपटक िनल डाम भए 
नभएको खलुाई पठाइिदन भनी पठाइएकोमा िनजह�को 
अव�था सामा�य (Normal clinically) रहेको भनी 
िज�ला �वा��य काया�लय, कािलकोटबाट िमित 
२०६७।३।२० मा Medical Examination Report 
भई आएको पाइ�छ । तसथ� यी �ितवादीह�लाई 
अनसु�धानको �ममा यातना िदई इ�छािवपरीत 
बयान गराइएको भ�ने �मािणत भएको पाइएन । साथै 
िमिसल संल�न अ�य त�य �माणबाट समेत समिथ�त 
ह�न आएको िनजको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयान �माण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) बमोिजम 
�माणमा िलन िम�ने नै देिखने ।

बसराज शाहीको म�ृय ु बोधो चोटको कारण 
घाटँीको ते�ो र चौथो मे�द�ड भािँचएर सषु�ुना 
चिुडएर �ास��ास र मटुुको चाल त�काल रोिकन गई 
म�ृय ुभएको देिखन आएकोले �ितवादी गोपाल रावत 
लामाले मतृक बसराजलाई टाउको बटाररे भइुमँा 
फा�ने र भइुमँा ढलेपिछ �ितवादी तेजबहादरु शाहीले 
ख�ुा ला�ीले छातीमा हा�ने गरकेो कारणबाट बसराज 
शाहीको म�ृय ुभएको पिु� ह�न आयो । तर िनज दईुजना 
�ितवादीह�म�ये कुनै एकजनाको चोटबाट मा� 
वा दवुै जनाको सयं�ु कुटिपटबाट बसराजको म�ृय ु
भएको भ�ने कुरा यिकनसाथ भ�न सिकने अव�था 
देिखदँैन । यस अव�थामा उपरो� �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. मा भएको विण�त कानूनी 

�यव�थाबमोिजम िनज �ितवादी�य गोपाल रावत 
लामा र तेजबहादरु शाहीलाई जनही ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, ज�ुलाको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

स�ुदेिखको घटनाको �ङ्ृखलामा यी 
�ितवादीह�को सलं�नता देिखएपिछ �ितवादी�य 
गोपाल रावत लामा र तेजबहादरु शाहीले कुटिपट गदा�को 
अव�थामा संल�नता नरहेको भ�ने आधारमा मा� 
िनजह�को ��ततु वारदातमा कुनै भूिमका नरहेको भ�न 
िम�ने देिखएन । ��ततु वारदातमा यी �ितवादीह�ले 
मतृकसगँ स�ुमा झगडा भनाभन गरकेा, वारदात�थलमा 
मौजदु रही मतृकलाई �ितवादीह� गोपाल रावत लामा 
र तेजबहादरु शाहीको कुटिपटबाट जोगाई िनजको 
�यान बचाउनतफ�  कुनै �यास नगरकेो भ�ने देिखन 
आउने ।

�ितवादी�य गोपाल रावत लामा र तेजबहादरु 
शाहीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ८ वष�मा� कैद 
सजाय ह�न िच�ले दखेेको भनी पनुरावेदन अदालत, 
ज�ुलाबाट राय पेस भएको स�ब�धमा िवचार गदा� 
यी �ितवादीले मतृक बसराजलाई मानु�  पन�स�मको 
पूव��रसइवी केही रहे भएको दिेखदैँन । वारदातमा 
धा�रलो तथा जोिखमी हितयार केही �योग भएको 
छैन । होटेलमा खाजा खाएको पैसा ितन� �ममा 
�.१०।– को लािग िववाद उठान भई मतृकले सिुनता 
शाहीलाई नरा�ो श�द �योग गरपेिछ उठेको िववादले 
कुटिपटको �प िलन पगेुको देिख�छ । सोही �ममा 
यी �ितवादीह�ले मतृकलाई होटलबाट िनकाली 
केही पर लगी साधारण हात लातले कुटिपट गदा� 
बसराजको म�ृय ु ह�न पगेुको वारदात ह�दँाको अव�था 
प�रि�थितलाई िवचार गदा� यी �ितवादीह�लाई अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम ८ वष� मा� कैद सजाय ह�न पेस 
भएको रायसमेत मनािसब देिखने ।
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�ितवादीह� म�येका गोपाल रावत लामा र 
तेजबहादरु शाहीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३ (३) नं. बमोिजम जनही ज�मकैदको सजाय गरी 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम जनही ८ वष� कैद सजाय गन� 
�य� राय र अ�य �ितवादीह� पासाङ लामा, िव�ण ु
लामा, सरु�े�बहादरु शाही, सिुनता शाही र िहरा रावत 
लामालाई ऐ. महलको १७(३) नं. बमोिजमको कसरु 
अपराधमा जनही १ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, ज�ुलाको िमित २०६८।०९।०३ 
को रायसिहतको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त 
क��यटुर अपरटेरः िसजन र�ेमी
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख १४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०२६८, उ��ेषण 
/ परमादशे, डा.रामशंकर ठाकुर िव. �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालय रामशाहपथ, काठमाड�समेत

�रट िनवेदक नेपाल �वा��य सेवाको 
एघार� तहमा काय�रत कम�चारी रहेको कुरामा िववाद 
छैन । िनज नारायणी उप�े�ीय अ�पताल, वीरग�जमा 
िमित २०७०।४।९ बाट काय�रत रहेकोमा समान तहको 
िज�ला अ�पताल नवुाकोटमा स�वा भएको दिेख�छ । 
िनजलाई स�वा गदा�  नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ 
को दफा २०, २१ र २२ लाई आधार मािनएको 
देिख�छ । उ� दफा २० लाई हेदा� स�वा गन� र 
काजमा खटाउने अिधकारको �यव�था रहेको देिखयो । 

सोबमोिजम िनवेदक एघार� तहमा काय�रत कम�चारीको 
हकमा नेपाल सरकारबाट मा� स�वा गन�स�ने 
�यव�था रहेको देिखयो । िनजको स�वा मि���तरबाट 
भएको भ�ने िनवेदन �यहोराबाट नै देिखन आएकोले 
सो स�ब�धमा थप िव�ेषण ग�ररहन ुपरने । िनवेदकको 
समयाविध नपगुी स�वा गरकेो भ�ने दाबीको स�दभ�मा 
िवचार गदा� िनज िमित २०७०।४।९ देिख मा� नारायणी 
उप�े�ीय अ�पतालमा काय�रत रहेको देिखदँा िनजको 
ऐनले तोकेको दईु वष�को सेवा अविध पगेुको भने 
देिखएन । �यसरी अविध नपगुी स�वा गनु�  पन� कुनै 
आधार र कारण पिन स�वास�ब�धी िनण�यमा 
खलुाएको देिखएन । यसरी आधार र कारण नखलुाई 
समयाविध नपगुी ग�रएको स�वालाई �वे�छाचारी 
स�वाको �पमा िनवेदकले नामाकरण गरकेो काय�लाई 
अ�यथा िलनपुन� देिखएन । तर, �रट िनवेदन साथमा 
िनवेदकले पेस गरकेो िनजको नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� हेदा�  उ� �माणप� �मखु िज�ला 
अिधकारीको काया�लय, रौतहट, गौरले िमित 
२०३१।२।१४ मा जारी भएको र सो िमितमा 
�रट िनवेदकको उमेर २० वष�को रहेको भ�ने सो 
नाग�रकताको �माणप�बाट दिेखयो । िनजको 
सेवामा रहने उमेरको हद ६० वष�लाई मा�दा 
आजका िमितस�म �रट िनवेदकको उमेर ६० वष� 
नािघसकेको दिेखयो । िनवेदकले �रट िनवेदन दायर 
गरकेो समयमा िनज काय�रत रिहरहेको देिखएको 
र िनजको अवकाशको अविध एक वष�भ�दा कम 
रहेको आधारमा नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को िनयम ३१(ख)(च) बमोिजम अिनवाय� 
अवकाश ह�न एक वष� वा सो भ�दा कम अविध रहेको 
कम�चारीलाई िनजको िलिखत माग भएको अव�थामा 
बाहेक स�वा ग�रने छैन भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेकोले िनजको स�वा कानूनले िनवेदकलाई िदइएको 
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सिुवधाको िवपरीत भएको भनी िमित २०७१।७।२३ 
मा अ�त�रम आदशे जारी भएको अव�थाबाट िनजको 
माग स�बोधन भइसकेको र हाल िनज सेवामा 
रहेको अव�था नभई अवकाश�ा� ग�रसकेको ह�दँा 
िनजको स�वाउपर �रट जारी ह�नकुो कुनै औिच�य 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: शा.अ. तीथ�राज भ�राई
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असार ८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०६८७,  उ��ेषण, यदु 
िवलास भ�राई िव. नेपाल सरकार, गृह म��ालयसमेत

गै�कानूनी�पमा िनमा�ण भएको भवनको 
छतमा िव�तु्  �सारण लाइनको तार पन� गएकोले 
�थानीय �शासनले सो तारलाई अ�य�बाट लान पहल 
नगरकेो भ�ने िजिकर िलई िनजह�को नाउमँा समेत 
परमादशेको आदेश माग गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा� 
�रट िनवेदकले �चिलत कानूनबमोिजम भवन िनमा�ण 
गदा� न�सा पास गराई िनमा�ण गरकेो नदिेखएको 
र िव�तु्  �ािधकरणसमेतले उ� �थानमा �थायी 
संरचना िनमा�ण नगन� सचेत गराई रहेको अव�थामा 
कानूनिवपरीत ग�रएको िनमा�ण काय�लाई �थानीय 
�शासनले बैधता �दान गरी सरं�ण गनु�  पद�छ भनी 
मा�न पिन निम�ने ।

नेपाल रडे�स सोसाईटी, गोरखा शाखाले 
िनजकै नाउ ँ दता�मा रहेको िज�ला गोरखा, गोरखा 
नगरपािलका वडा नं. ३ ि�थत िक.नं. ४ को ज�गामा 
११ के.भी. �सारण लाइन िवतरण तथा �सारण 
लाइनको right of way मा पन� गरी भवन िनमा�ण 
गन� लागेकोले सो �थानमा �थायी संरचनाको िनमा�ण 
नगनु�  भनी प�ाचार गरकेो, नगरपािलका �े�मा �थायी 

सरंचना िनमा�ण गदा� अिनवाय��पमा �थानीय िनकायमा 
न�सा पास गराई िनमा�ण काय� गनु�  पन�मा न�सा पास 
गरी भवन िनमा�ण गरकेो पिन नदेिखएको अव�थामा 
मापद�डिवपरीत िनमा�ण भएका संरचनाह�को 
सरं�ण गन� िम�ने र संर�ण गन� स�ने अव�था पिन 
देिखदँनै । यसरी नेपाल रडे�स गोरखा शाखाले 
आ�नो ज�गा िव�तु्  �सारण लाइनको right of way 
मा परकेो भ�ने जानीजानी गैरकानूनी�पमा �थाई 
सरंचना िनमा�ण गरकेो दिेखदँा सो संरचनाको संर�ण 
गन�को लािग पिहले नै िनमा�ण स�प�न भइसकेको 
िव�तु्  �सारण लाइनलाई िनवेदन मागबमोिजम अ�य� 
�थानबाट लान ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको 
आदशे जारी ह�न स�ने देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असार ८ गते रोज ४ शभुम ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०७०१, उ��ेषण 
/ परमादेश, कृ�ण�साद शमा� िव. �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयसमेत

िनवेदकलाई �वा��य सेवा िनयमावली, 
२०५५ को िनयम ३१क को उपिनयम (१) बमोिजम 
तोिकएको अविधमा मा� स�वा गनु�पन� �रट िनवेदकको 
माग भएकोमा उ� िनयमावलीको स�वास�ब�धी 
�यव�थालाई हेनु�पन� देिखयो । �वा��य सेवा 
िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१क को देहाय (१) 
मा कम�चारीलाई स�वा गदा� सोको समय तािलका र 
अविध िकटान ग�रएको छ । जसअनसुार म��ालयले 
��येक वष�को असोज मिहनामा, िवभागले ��येक 
वष�को काित�क मिहनामा र �े�ीय िनद�शनालयले 
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��येक वष�को मङ्िसर मिहनामा स�वा गन� स�ने 
�ावधान रहेको दिेख�छ । तर सोही िनयमावलीको 
िनयम ३१क को उपिनयम ३ मा उपिनयम १ मा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै काया�लयमा 
दरब�दी �र� भई �वा��य सेवा �वाहमा किठनाई 
उ�प�न भएमा, �ाकृितक �कोप वा सं�ामक रोग वा 
महामारी िनय��ण गन� आव�यक भएमा, िवभागीय 
�मखु वा काया�लय �मखु वा आयोजना �मखु भई काय� 
स�चालन गन� िवशेष िज�मेवारी िदन ुपरमेा, अ�ययन र 
असाधारण िबदा बसेका कम�चारीको पदािधकार अ�य 
�थानमा सारी सो �थानको पूित� गन� आव�यक भएमा 
म��ालयको �वीकृती िलई िवभागीय �मखुले अ�य 
अविधमा पिन स�वा गन� स�ने गरी कानूनमा �यव�था 
भएको देिख�छ । यसबाट िनवेदकलाई तोिकएको 
समयभ�दा फरक समयमा स�वा गन� नै नस�ने भ�ने 
िनवेदन दाबी मनुािसब देिखन नआउने ।

वैकि�पक उपचारको �यव�था रिहरहेको 
भ�ने िवप�ीह�को िजिकर हेदा� नेपाल �वा��य 
सेवा ऐन, २०५३ को दफा २० को उपिनयम २(क) 
बमोिजम स�वा गन� अिधकार�ा� अिधकारीले गरकेो 
स�वा संशोधन तथा िमलानको लािग स�वा गन� 
अिधकारीभ�दा एक तह मािथको अिधकारीसम� 
िनवेदन पेस गनु�पन� कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । िनवेदकले आ�नो �रट िनवेदनको �यहोरामा 
�यसरी स�वा संसोधन वा िमलानको लािग स�वा गन� 
िनकाय वा अिधकारीभ�दा एक तह मािथको अिधकारी 
वा िनकायसम� िनवेदन िदएको दिेखदैँन । यसरी 
िनवेदकले उपचार �ा� गन� वैकि�पक उपचारको 
�यव�था िव�मान रिहरहेको अव�था देिखदँा सो 
�यव�थाको उपयोग नगरी वैकि�पक उपचारको 
�यव�था रिहरहेकोमा �रट �े�ािधकार आकिष�त 
ह�नस�ने नदेिखने ।

िनवेदकको �थायी वतन िज�ला बागलङु 
अमलाचौर गा.िव.स.मा रहेको देिख�छ । िनजको 
हालको पदमा �तरविृ� भएप�ात् पिन सोही �थानमा 
रिहरहेको सो अविध दईु वष�भ�दा बढी भएको 
देिख�छ । समयाविध बाकँ� ह�दँ ैस�वा गरकेो िनवेदन 
दाबी पिन देिखदँैन । यसरी लामो अविधस�म आफूलाई 
अनकूुल र पायक पन� काया�लयमा मा� रिहरहन पाउन ु
पद�छ भ�ने मनसायले �रट िनवेदन दायर भएको 
देिखदँा य�तो दाबीलाई कानूनस�मत मा�न सिक�न । 
�रट िनवेदकलाई बेिज�लामा स�वा ग�रएको अव�था 
रहेको नभई एउटै िज�लाअ�तग�तको अमलाचौर 
उप�वा��य चौक�बाट पैयूँपाटा उप�वा��य चौक�मा 
स�वा ग�रएको देिख�छ । िनवेदक राि��य�तरको 
�ेड यूिनयनमा रहेकोले स�वा अपायक भयो भ�ने 
िनवेदन दाबी रहेको हेदा� िनजले सो त�यको जानकारी 
अि�तयारवालाई गराएको देिखदँनै । �रट िनवेदन 
दायर गदा�  मा� िनवेदन �यहोरामा उ�लेख गरकेो 
तर सो त�य पिु� गन� कुनै �माण ��ततु ह�न सकेको 
देिखदँनै । �यसका अित�र� यी दवैु गाउ ँ िवकास 
सिमित भौगोिलक�पमा आपसमा जोिडएको अव�था 
देिखदँा अमलाचौरमा पायक पन� र प�यूपाटामा अपायक 
पन� भ�ने दाबी मनुािसब देिखन नआउने ।

अत: िनवेदकलाई कानूनमा �यव�था 
भएबमोिजमको काय�िविध अपनाई तोिकएको मापद�ड 
र �ि�या अपनाई अिधकार�ा� अिधकारीबाट 
स�वाको िनण�य भएको देिख�छ । आफूलाई अनकूुल 
पन� काया�लयमा सदैब काय� गन� पाउन ुपद�छ भ�न ुकानून 
र �यायस�मत पिन दिेखदैँन । साथै �रट िनवेदकलाई 
स�वा गन� गरी भएको िनण�यउपर वैकि�पक उपचारको 
�यव�थासमेत रिहरहेको अव�थामा सोको उपयोग 
नगरी �रट �े�ािधकारबाट उपचार �दान गन� अव�था 
पिन देिखदँनै । तसथ� िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
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जारी गन� िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७२ साल चैत १६ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-WO-०१७९, उ��ेषण 

/ परमादेश, कृ�ण�साद शमा� िव. �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालयसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७०-CR-१०४४, जबरज�ती 
करणी, वीरबहादुर बाठा सुनार िव. नेपाल सरकार

पीिडतको उमेर सात (७) वष� रहेको कुरा 
दता� नं. २६३ िमित २०६९।३।२० को िमिसल संल�न 
ज�मदता� �माणप�बाट देिखएको छ । यस ि�थितमा 
केवल पीिडतको ज�मदता�को �माणप� पिछ बनाएकै 
आधारमा मा� पीिडतको उमेर दस वष�भ�दा मािथ िथयो 
भनी कम सजाय गन� काय� पीिडतले �ितपूित�सिहतको 
�याय पाउने सवंैधािनक हक अनकूुल दिेखदँैन । यसथ� 
पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ समेत 
सहमत ह�न नसिकने ।

आइते नेपालीको िकटानी जाहेरी दरखा�त, 
पीिडतको घटना िववरण कागज र अदालतमा गरकेो 
बकप�, पीिडतको शारी�रक परी�ण �ितवेदन, 
घटना�थल मचु�ुका, �ितवादीको मौकामा गरकेो 
बयानसमेतका आधारमा �ितवादी वीरबहादरु 
बाठा सनुारले पीिडत ‘ङ’ कुमारीलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो देिखन आएबाट पनुरावेदन अदालत, 
महे��नगरले ठहर गरकेो कसरु र सजायलाई अ�यथा 

मा�न नसिकने ।
मािथ िववेिचत त�य, �माण र कानूनसमेतको 

आधारमा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको 
३(२) नं. अनसुारको कसरुमा सोही ३(२) नं. अनसुार 
आठ (८) वष� कैद र सोही महलको १० नं. बमोिजम 
बीस हजार (�.२०,०००।-) �ितपूित� भराई िदने गरी 
क�चनपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।१०।१५ 
मा भएको फैसलामा केही उ�टी गरी �ितवादी 
वीरबहादरु बाठा सनुारलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणी महलको ३ नं. को देहाय एक (१) बमोिजम वष� 
दस (१०) कैद ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
महे��नगरको िमित २०७०।५।९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७०-CR-०४१०, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. तेतरा चौधरीसमेत

�ितवादी तेतरा चौधरीसमेत घरु (आगो) 
तािपरहेको �थानमा मतृक रामबहादरु नेपाल आई 
ए�कासी खरानी फािलिददँा आगो तापेर बिसरहेका 
यी �ितवादीसमेत उ�ेिजत भई त�काल उठेको �रस 
था�न नसक� ��ततु वारदात घट्न गएको उि�लिखत 
त�य �माणह�बाट देिख�छ । मतृक र �ितवादीबीच 
वारदात ह�नभु�दाअिघ कुनै �रसइवी रहेको कुरा िमिसल 
सलं�न कागजातह�बाट समेत दिेखदैँन । त�कालीन 
प�रि�थितको कारणबाट उठेको �रसको कारणले 
वारदात घट्न गएको कुरा घटनाको प�ृभूिमलाई 
हेदा�  देिख�छ । वारदातको �व�पबाटै पूव��रसइवी, 
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योजना वा मनसाय केही नभएको अव�थामा त�काल 
अ�यािधक उ�ेजनामा आई केही �णको लािग पूण�तः 
आ�मिनय��ण गमुाई घटना घट्न गएको ि�थितमा 
��ततु वारदात आवेस�े�रत �कृितको देिखन आएबाट 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

िकटानी जाहेरी दरखा�त तथा बकप�, 
मतृकको म�ृय ुकुटिपटको कारणबाट चोट परी मरकेो 
भ�नेसमेतको शव परी�ण �ितवेदन, घटना�थल 
�कृित मचु�ुका तथा लास जाचँ मचु�ुका, घटना 
िववरण कागजलगायत िमिसल संल�न �माण र 
कागजातह� समेतबाट यी �ितवादीले त�कालै उठेको 
�रसबाट आवेसमा आई गरकेो कुटिपटको कारणबाट 
कत��य गरकेो देिखन आएकोले पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरले ठहर गरकेो कसरु र सजायलाई अ�यथा 
मा�न नसिकने ह�दँा �ितवादी तेतरी चौधरीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम कैद 
वष� दस (१०) गरी मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।१।४ मा भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६९।७।२१ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६८-CR-००५४, कत��य 
�यान, दलमद�न िसंजाली मगरसमेत िव. नेपाल सरकार

आरोिपत कसरुमा �ितवादीह� दलमद�न 

िसंजाली मगर र फ�े िसंजाली मगर अिधकार�ा� 
अिधकारी एवम् अदालतमा समेत सािबत ह�दँ ैपैसाको 
िनह�मँा झगडा ह�दँा आफूह�कै कत��यबाट जाहेरवालाको 
छोराको िनधन भएको हो । िललाबहादरु िसंजालीको 
िववाहमा गएकोमा मतृक मातेको र आफूह�लाई गाली 
गलौज गरकेो, रातको १२ बजे आफूह� फ�ेबहादरुको 
दोकानमा जादँा मतृक पिन पिछ पिछ गई हामीह�ले 
चरुोट खाई बसेको �थानमा सगैँ बसी िनह� ँ खोजी 
हामीलाई धके�न थालेकाले �रस उठी िनजको घाटँीमा 
मफलरले बाधँी ता�दै खो�सास�म परु ्याई मफलर 
फुकाई हामी �यहाबँाट िहडेँका ह� । मतृकलाई मान� 
मनसाय पिन िथएन भनी लेखाई िदएको पाइ�छ । 
जाहेरवाला पूण�बहादरु तामाङले यी �ितवादीह�ले 
मतृकलाई कत��य गरी मारकेा ह�न् भनी बकप� गरकेो 
देिख�छ । िमिसल संल�न �माण कागजबाट मतृक 
िदलबहादरु तामाङको म�ृय ुियनै �ितवादीह� दलमद�न 
िसंजाली मगर र फ�े िसजंाली मगरको कत��यबाट 
भएको शङ्कारिहत तवरले पिु� ह�ने ।

�यानै िलने िनयतले कुनै काम गनु�  
मनसाय�े�रत ह�याको आपरािधक मनसाय 
(Mens Rea) हो । मान� नै मनसाय नभए पिन 
मािनसको �यान जानस�ने कुनै काम जानीजानी 
गनु�  र �यसबाट मािनसको �यान जानजु�ता 
प�रणाम भएमा पिन आपरािधक मनसाय पूरा भएको 
मािन�छ । �य�तै �यानस�ब�धी कसरुमा मािनसको 
�यान मन� स�नेस�मको काम गनु�  र �यसबाट मािनसको 
�यान जान ुयसको आपरािधक काय� (Actus Reus) 
हो । �यसैले ��ततु म�ुामा अपराध ह�नका लािग 
आव�यक पन� दवैु त�व िव�मान रहेको पाइने ।

दवैु जना �ितवादीह� दलमद�न िसंजाली मगर 
र फ�े िसजंाली मगरले संय�ु�पले आरोिपत कसरु 
गरकेो दिेखन आएकोले पनुरावेदक / �ितवादीह�को 
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पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने नदेिखने । 
अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 

�ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकेो देिखएकोले 
दलमद�न िसंजाली मगर र फ�े िसजंाली मगरलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०६७।१०।४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने  । 

अपराध ह�दँा यी �ितवादीह�को उमेर र 
अव�थासमेत िवचार गदा� िनजह�को हकमा अ.व.ं 
१८८ नं. को �योग गरी िनजह�ले अपराध गदा�को 
प�रि�थित र िनजह�लाई ह�ने सजायबीच स�तलुन 
�थािपत गन� गरी सजायमा कमी गनु�  औिच�यपूण� 
र इ�साफको रोहमा �यायपूण� ह�ने देिख�छ । य�तो 
अव�थामा यी �ितवादीह� दलमद�न िसंजाली मगर 
र फ�े िसंजाली मगरले अपराध गदा�को अव�थाको 
िव�ेषण, प�रि�थित, उमेर र पूव�आपरािधक च�र�को 
अभावसमेतलाई �ि�गत गदा�  यी �ितवादीह�लाई 
अ.बं. १८८ नं. अनसुार कैद वष� १० (दश) गरमेा 
�यायको मकसद पूरा ह�ने नै ह�दँा िनजह�लाई कैद वष� 
१० मा� ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१  गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६८-WO-०८५९,  उ��ेषण, 
घन�याम देव िव. भौितक योजना तथा िनमा�ण 
म��ालयसमेत

िनवेदकको क�पनीको कम�चारी सेवा शत� 
िनयमावली, २०३९ को िनयम ६.२ अ�तग�तको 
अनसूुची १४ मा नेपाल सरकारका कम�चारीले 

पाएसरहको िजवन बीमा सिुवधा उपल�ध गराइनेछ 
भ�नकुो ता�पय� बीमा �ा� गन�को लािग पिन सोही 
आधार र शत�को पालना ग�रएको ह�नपुछ�  भ�ने हो । 
सरकारी कम�चारीले ज�तो बीमा कोषमा योगदान नगन� 
तर सरकारी कम�चारीसरह उपल�ध गराइनेछ भ�ने 
�यव�था लेिखएकै आधारमा िजवन बीमाको सिुवधाको 
दाबी गन� िम�दैन । िनवेदकको हकमा हेदा�  क�पनीमा 
बीमा कोष खडा गन� तथा कम�चारीह�ले उ� कोषमा 
मािसक�पमा िनि�त रकम योगदान गन� �यव�था 
रहेको देिखएन । यसरी कुनै पिन योगदान िबना बीमा 
रकम सिुवधा पाउनपुन� भ�ने िनवेदनको मागसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

बीमास�ब�धी अवधारणा योगदान 
(Insurance Premium) मा आधा�रत रहेको ह��छ । 
बीमा गदा� िबमकले िबिमतलाई बीमासिुवधा उपल�ध 
गराउछँ भने �यसको �ितफल (Consideration) 
�व�प िबिमतले पिन िनि�त रकम योगदानको 
�पमा िबमकलाई उपल�ध गराउछँ । बीमास�ब�धी 
यो आधारभूत अवधारणा हो। योगदान (Insurance 
Premium) िबना बीमा ह�न स�दनै । ��ततु िनवेदनमा 
िनवेदकलाई िबिमत तथा क�पनीलाई बीमक मानी हेदा� 
िनवेदकले कुनै योगदान नगरकेो अव�थामा क�पनीबाट 
बीमाबापतको सिुवधाको दाबी गनु�  बीमास�ब�धी 
आधारभूत अवधारणाको समेत िवप�रत रहेको देिखने ।

जहासँ�म अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले कुनै कानूनी आधार नै नदखेाई रकम िफता� 
गन� प� िदइएको भ�ने �रट िनवेदन िजिकरका हकमा 
हेदा�  सो स�ब�धमा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले कुनै प� ले�यो लेखेन सो �मखु िवषय नै 
होइन । िनयमअनसुारको बीमा सिुवधा पाउन स�ने 
नस�ने भ�ने हो । िनयमले नै �य�तो सिुवधा पाउन 
नस�ने अव�थामा िनवेदकको सो िजिकरको कुनै 
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�योजन नदेिखदँा िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 
इजलास अिधकृत : स�दशे �े�
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७3 साल साउन २५ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-WO-१०२७, उ��ेषण, 

ह�रशरण के.सी.समेत िव. नेपाल सरकार, 
भौितक योजना तथा िनमा�ण म��ालयसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार आदेश भएको 
छ ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०६७-CI-०७४०, ज�गा ट�टा 
िखचोला चलन, िशवपुजन ठाकुर लोहार िव. जय�ी 
साह सोनारसमेत

वादीले �ितवादीह�ले िखचोला गर े भनी 
िमित २०६४।१।२० मा ��ततु म�ुाको िफराद दता� 
गराएकोमा िफराद दता�पिछ िनजकै िनवेदनबमोिजम 
िनमा�ण काय� रो�का रा�ने गरी िमित २०६४।१।२३ 
मा आदेश भई रो�का रहेको देिख�छ । यसरी रो�का 
राखेपिछ अदालतबाट िमित २०६५।४।९ मा भई 
आएको नाप न�सा, सज�िमनमा उि�लिखत िक.नं. २ 
मा रहे भएको �ितवादीह�को घर अदालतबाट िनमा�ण 
काय� रो�का रा�न ुभनी आदेश भएपिछ िनमा�ण भएको 
भनी मा�न िम�ने अव�था देिखदँैन । यिद अदालतको 
आदेशपिछ �ितवादीह�ले घर िनमा�ण गरकेो भए 
वादीले �यसतफ�  कारवाही चलाउन ु पन�मा सोसमेत 
गरकेो नदेिखएबाट िन.नं. २ मा �ितवादीह�को 
घर पिहलेदेिख नै िथयो भनी मा�नपुन� अव�था 

देिख�छ । सज�िमनमा बिुझएका �यि�ह�ले समेत उ� 
घर ज�गाह�मा �ितवादीह�को घर रही भोगचलनमा 
रहेको भनी खलुाई िदएको समेत देिख�छ । यसरी लामो 
समयदेिख �ितवादीह�को भोग चलनको घर रहेको 
भ�ने न�सा, सज�िमनसमेतका �माणबाट �थािपत 
भइरहेको अव�थामा वादीसगँ �यि�गत�पमा रहेको 
२०३२ सालको भिनएको रिज��ेसन नभएको िलखत 
कागज मा�को आधारमा िववािदत ज�गामा भएका 
एकभ�दा बढी घरह�को अवि�थितसमेतलाई बेवा�ता 
गरी वादीकै घर ज�गा कायम गरी �ितवादीह�ले 
िखचोला गरकेा ह�न भनी मा�न िम�ने अव�था ह�दँा वादी 
दाबी नप�ुने ठहराएको स�ु बारा िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०६६।९।१२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७०-CR-०९५९, १०४२, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. सूय�मोहन झासमेत, अजय 
झा िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादी अजय झाको स�ब�धमा 
िमिसल सलं�न त�य �माणबाट ग�रएको उपरो� 
िव�ेषणबाट िनज �ितवादीले आ�नो �ीमतीलाई 
माइतबाट रकम �याउने िवषयमा पटकपटक यातना 
िदने, झगडा गन� गरकेो र उ� घटना वारदातको िदन 
पिन सोही िवषयमा झगडा गरी अमानवीय र �ुरतापूव�क 
कुटिपट गरी घाटँी �यापी मारपेिछ कानूनी कारवाहीबाट 
ब�न सिक�छ िक भनी पासो लगाएको बहाना बनाएको 
भ�ने कुरा पिु� ह�न आएको छ । िनज �ितवादीको 
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मािथ उि�लिखत मौकाको बयान लास जाचँ मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदन, डा. रणवीर िसहंको बकप�, 
जाहेरी तथा जाहेरवालाको बकप�समेतबाट पिु� 
भएको ह�दँा िनज �ितवादी अजय झालाई अिभयोग 
मागदाबीबमोिजम सजाय गरकेो स�ुको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको देिखने । 

अ�य �ितवादीह� सूय�मोहन झा, सिबतादेवी 
झा र रािधका झालाई सफाई िदएको फैसला िमलेको 
छैन भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
स�ब�धमा हेदा� िनज �ितवादीह� कसरु ठहर भएका 
�ितवादी अजय झा कै प�रवारका नाताका मािनस भए 
पिन घटना वारदातका िदन र समयमा िनजह�को उ� 
�थानमा उपि�थित रहेको भ�ने त�य िमिसल संल�न 
�माणबाट दिेखदैँन । घटना वारदातको समयभ�दा 
पिहला पिन िनज �ितवादीह�ले िम�टुदवेीलाई अ�य 
कुनै िकिसमको यातना िदने, रकम माग गन� काय�मा 
यी �ितवादीह�को संल�नता िथयो भ�ने कुरा ख�ुन 
आएको अव�था छैन । फौजदारी म�ुामा कसरु �मािणत 
ह�न ठोस सबदु �माणको आव�यकता पन� ।

शङ्का र अनमुानको आधारमा कसैलाई दोषी 
ठहर गन� निम�ने भ�ने फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तसमेतको प�र�े�यमा िनज �ितवादीह�लाई 
सफाइ िदने ठहर ्याएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको देिखदँा �ितवादी अजय 
झालाई अिभयोग मागदाबीअनसुार मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गरकेो तथा �ितवादीह� 
स�चीदेवी झा, सूय�मोहन झा र सिबतादवेी झालाई 
सफाई िदने ठहर गरकेो स�ु पसा� िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।११।२१ को फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७०।५।११ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी 

अजय झाको तथा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुरः मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७०-CI-०२३७, ०५३३, 
अंश, कलावती नाउँ िव. केशव राम नाउँसमेत, केशव 
राम नाउँसमेत िव. कलावती नाउँ

वादी कलावती नाउकँा पित िजिमदार 
नाउ ँ परलोक भइसकेको भ�ने देिख�छ । िनज �व. 
िजिमदार नाउकँा दाज ु नाताका �यि� �ितवादी 
केशवराम नाउकँो िपता अि�का�साद भएको भ�ने 
त�यमा िववाद छैन । िनज अि�का�साद पिन 
परलोक भइसकेको देिखदँा वादीका पित र �ितवादी 
केशवरामका िपता अि�का नाउ ँ दाजभुाइ नाताको 
भ�ने �प� छ । िनजह� जीिवत छँद ै२०२० सालमा 
घरसार ब�डा भएको भनी �ितवादी कथन छ । 
तर २०२० सालमा घरसारमा भएको ब�डाप�को 
कागज पेस गन� सकेको नदेिखनकुा साथै घरसारमा 
भएको भिनएको ब�डाप�को काया��वयन भएको पिन 
देिखदँनै । ब�डाप�अनसुार दा.खा. नामसारीलगायतका 
काम भएको पिन छैन । उि�लिखत िमितमा घरसारमा 
ब�डा भई नापीमा आआ�नो अंशहकको ज�गा 
नापजाचँ गरी �यवहार �माणबाट वा�तवमा अंशब�डा 
भइसकेको भ�ने �माण दिेखदँैन । य�तो अव�थामा 
२०२० सालमा ब�डा भइसकेको भ�ने �ितवादी 
कथन ठोस �माणको अभावमा िव�ासनीय नदेिखने ।
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व�ततु: �व. अि�का�साद र िनजका 
भाइ �व. िजिमदारको बीचमा अिघ नै �यवहारबाट 
�माणबाट छु�ी अंशब�डा भएको भ�ने त�य पिु� ह�न 
सकेको छैन । अशं म�ुामा आएको तायदाती फाटँवारी 
हेदा� पिन वादी र िनजतफ� का स�तानको नाउमँा अचल 
स�पि�ह� बराबर दता� रहेको भ�ने पिन देिखदँनै । 
यसथ�, वादी र �ितवादीह� अंशी अंशी नाताको भ�ने 
देिखन आएको छ । िनजह�को बीचमा रीतपूव�क 
अंशब�डा भएको देिखन आएको छैन । यस अव�थामा 
िमित २०२० सालमा घरसारमा ब�डा भइसकेकोले 
अंशब�डाको ३० नं. अनसुार ब�डा गन� नपन� भ�ने 
पनुरावेदक �ितवादी केशवराम नाउ ँर सदुामा नाउकँो 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

“एकासगोलमा रहेको अव�थामा ज�गा ख�रद 
भएको भ�ने देिख�छ । सो ज�गा ख�रद गदा� के क�तो 
�पमा िनजी आज�नबाट �ा� भएको रकम लगानी 
भएको हो भ�ने �माण िदन सकेका छैन । मोही हकबाट 
आएको ज�गा िब�� गरी आएको रकम लगानी भएको 
हो भनी िजिकर िलए तापिन �य�तो रकम लगानी 
भएको पिु� ह�ने �माण पेस छैन । िमित २०६०।७।२५ 
मा िब�� गरकेो भनी पनुरावेदन प�मा उ�लेख छ । 
तर ३ वष�पिछ िमित २०६३।८।१८ मा �ितवादीले 
ज�गा ख�रद गरकेा छन् । यित लामो अविधस�म िब�� 
गरकैे रकमबाट मा� ज�गा ख�रद गरकेा होलान् भनी 
अनमुान लगाउन ु �यायोिचत ह�दैँन । सगोलमा रहेको 
अव�थामा कुनै अंिशयारले स�पि� आज�न गरकेो छ 
भने सो आज�न िनजी �ान, सीप वा प�र�मबाट �ा� 
भएको भ�ने त�यगत�पमा पिु� भएमा नै भरपद� 
ह�ने ह��छ । सो पिु� गन� दािय�व सो कुराको दाबी गन� 
प�मा नै रह�छ । अ�यथा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
६(क) बमोिजम एकाघरका अंिशयारह� म�ये जनुसकैु 

अंिशयारका नाममा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� 
हो भनी अदालतले अनमुान गनु�पन� ।

िनजी प�र�म र मोिहयानी ज�गा िब�� गरी 
�ा� रकमबाट ख�रद गरकेो ज�गा �ितवादीले �माण 
िदन नसकेको ह�दँा �ितवादीले सगोलको अव�थामा 
आज�न गरकेो स�पि�मा सबै अंिशयारह�को अंश हक 
िनिहत रहेको ह�दँा �य�तो स�पि� ब�डा नला�ने भ�ने 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ पिन सहमत ह�न 
नसिकने ।

िक.नं. ८३१ र ८८३ नं. को ज�गाको �ोत 
सािबकमा मोिहयानी हकबापत ज�गा बाडँफाडँ ह�दँा 
�ितवादी केशवराम नाउकँा िपता अि�का�सादका 
नाउमँा �ा� भएको रहेछ । सो मोिहयानी हकबापत �ा� 
ज�गा कुन प�ुताका अंिशयारको लािग ब�डायो�य ह�ने 
वा नह�ने भ�ने स�ब�धमा यस अदालतबाट �ितपािदत 
�याियक िस�ा�तह�तफ�  िवचार गनु�पन� ।

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १८ नं. िमित 
२०३४।७।२७ मा सशंोिधत भई सो संशोधन भएपिछ 
२०३६।११।१० मा मोहीको नाताले �ा� गरकेो ह�दँा 
िनजी आज�नको स�पि� देिखन आई िपता पूखा�को 
पालाको भ�ने दिेखन नआउने ।

तसथ� उि�लिखत ज�गाको िक.नं. ८३१ र 
८८३ को ज�गा बाउबाजेका नाउबँाट मोिहयानी हक 
सद� आएको देिखदँैन । वादीका पित �व. िजिमदार 
नाउकँा दाज ु अि�का �सादकै पालामा िनजले 
मोिहयानीबापत �ा� गरकेो देिख�छ । समान प�ुताका 
दाजभुाइका बीचमा मोिहयानी हकबाट आएको स�पि� 
ब�डा ला�ने अव�था नरहने । 

िमित २०२२।१२।७ मा �ितवादी केशवराम 
नाउकँा िपताले भरकेो १ नं. अनसूुचीमा प�नी न�द राना, 
छोरा केशवराम, छोरा बालकराम, भाइ िजिमदार नाउ,ँ 
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भाइबहुारी भ�तरुा, र भितजी �रतालाई एकासगोलको 
भनी उ�लेख गरकेा छन् । िव.सं. २०२० सालमा छु�ी 
िभ�न भए सो भ�दापिछ िमित २०२२।१२।७ मा भरकेो 
१ नं. लगतमा भाइ िजिमदारलाई एकासगोलको भनी 
ले�ने अव�था पिन रहदँैन । १ नं. लगतमा एकासगोल 
भनी जिनएको देिख�छ । सो लगत भदा� मोिहयानी 
लागेका यी िववािदत ज�गाह�को िववरण उ�लेख 
छैन । सो जिनएको �यहोराले अि�का�साद र िनजका 
भाइ िजिमदार एकासगोलमा बसोबास गरकेो भ�ने 
बिुझ�छ । एकासगोलमा रहे पिन अंिशयारह�ले 
आआ�नो िनजी आज�नबाट �ा� गन� अव�था 
रहेकै ह��छ । प�रवारिभ� िनजी �यासबाट �ा� 
गरकेो ज�गा �वआज�नको भई ब�डा ला�ने अव�था 
रहदैँन । एकासगोलमा रहेको भ�ने बोध ह�ने त�यबाट 
कसैले िनजी �यास िमिहनेतबाट �ा� गरकेो स�पि� 
ब�डा ला�छ भ�न ुयसै अदालतबाट �ितपािदत �याियक 
िस�ा�त तथा मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १८ नं. को 
भावनिवपरीत ह�न जाने दिेख�छ । यस अदालतबाट 
िमित २०७०।४।१८ मा �दान ग�रएको िन�सामा 
उि�लिखत निजर ��ततु म�ुामा रहेको त�यसगँ िम�न 
नआएकोले आकिष�त ह�नस�ने नदेिखने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
िक.नं. ८३१ र िक.नं. ८८३ का ज�गा मोहीबापत 
�ा� गरकेो देिखदँा सो ज�गाबाहेक अ�य स�पूण� ज�गा 
फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि�को २ भागको १ 
भाग अंश हक वादीले �ितवादीह�बाट छुट् याई िलन 
पाउने ठहर गरी स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट 
िमित २०६८।०३।२८ मा भएको फैसला मनािसब 
नै देिखदँा यस अदालतबाट िमित २०७०।४।१८ 
मा म�ुा दोहोर ्याई हेन� भएको िन�सासगँ सहमत ह�न 
सिकएन । पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित 

२०६८।३।२८ को फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १५ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७०-CI-०२३८, बकसप� िलखत बदर, 

कलावती नाउँ िव. सुदामा नाउँनी
 § ०७०-CI-०५३४, बकसप� िलखत बदर, 

केशवराम नाउँसमेत िव. कलावती नाउँ
२

मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६६-CI-०५०४, हक कायम 
दता�, मु.स. गन� क�तलाल राय यादव िव. रामअिशस 
राय यादवसमेत

म�ुा सकार गन� स�ब�धमा मलुकु� ऐन, अ.बं. 
६२(३) नं. को उ� कानूनी �यव�थामा ऐनले िबगो 
भनु�  भराउन,ु िदन ुिदलाउन ुवा स�पि� चलन चलाउन ु
िलनपुन� म�ुामा �याद ता�रखमा हािजर ह�नपुन� �यि� 
मरी भ�ने उ�लेख भएको छ । ��य��पमा म�ुाको 
काम कारवाहीमा संल�न रहेको त�य दिेखनपुन� सो 
�यि� मरमेा म�ुा सकार गन� पाउने भ�ने �प� छ । 
��ततु म�ुामा जगमनीयादवेीले आफँैले ��ततु म�ुा 
दायर गरी कारवाहीको �ममा िनजको म�ृय ुभएमा म�ुा 
सकार गन� पाउने ह��छ । मूल �यि� जगमनीयाले म�ुा 
नै िदएको छैन, काया��वयनमा तारखेमा रहेको छैन भने 
�वत���पमा उ� अ.बं. ६२(३) को �योग र सिुवधा 
यी वादीले �ा� गन� स�ने ह�दैँन । अ.बं. ६२(३) नं. 
को सिुवधा �ा� गन� अिनवाय��पमा मन� �यि� �वयम् 
म�ुामा संल�न रही �याद तारखेमा हािजर ह�नपुन� त�य 
सव��थम �थािपत ह�नपुन� । 

वादीको आमा जगमिनयाले फैसलामा भएको 
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�िुट स�याई पाउ ँ भनी तहतह अदालतस�म गई 
एउटा कानूनी माग� अवल�बन गरी अि�तम भइसकेको 
देिखएको छ । सोअनसुार जगमनीयाले नै आ�नो 
नाउमँा दता� हक �थािपत गन� नसकेको ज�गामा िनजको 
छोरा यी वादीले हक �ा� गन�स�ने देिखएन । अतः 
आमाको शेषपिछ सो िववािदत ज�गामा आमाको हक 
रहेकाले िनजको शेषपिछ आ�नो हक कायम ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको स�ु रौतहट 
िज�ला अदालतको िमित २०६३।६।३० को फैसला 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०६४।८।११ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान गरकेो 
िमित २०६६।८।२६ को आदेशसगँ सहमत ह�न 
स�ने अव�थाको िव�मानता नदेिखदँा पनुरावेदन 
िजिकरसमेत प�ुन स�ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृत : इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
 § ०६६-CI-०५०५, ज�गा िखचोला चलन, 

मु.स. गन� क�तलाल राय यादव िव. रामबहादुर 
राय यादवसमेत
 § ०६६-CI-०३८५, लटुिपट, मु.स. गन� 

क�तलाल राय यादव िव. रामबहादुर राय 
यादवसमेत

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा. आन�दमोहन 
भ�राई, ०७०-CI-११४१, परमादेश, शोभाराम 

बुढाथोक�समेत िव. अमृत साइ�स �या�पस, लैनचौर 
काठमाड�समेत

पनुरावेदन अदालत, पाटनले छुट 
आवेदन फाराम बझुाउन स�ने गरी परी�ा िनय��ण 
काया�लयबाट िवशेष सूचना �कािशत भएकै हो र 
िनवेदकह�को परी�ा नै भए सो फारामको आधारमा 
िनवेदकह�लाई २०६९ चैतमा स�चालन ह�ने 
परी�ामा सामेल गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीह�का 
नाममा िमित २०६९।१२।२२ मा अ�त�रम आदेश 
जारी गरकेो देिख�छ । तर �रट िनवेदकह�ले िमित 
२०६९।११।४ मा नै फाराम आफू अ�ययनरत अमतृ 
साइ�स �या�पसमा बझुाएको भ�ने  िजिकर पिु� ह�ने 
कुनै �माण �रट िनवेदन तथा पनुरावेदन प� साथ पेस 
गन� सकेको देिखदँैन । यसैगरी यी �रट िनवेदकह�ले 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले िमित २०६९।१२।२२ 
मा जारी गरकेो अ�त�रम आदेशअनसुार �या�पसमा 
बझुाएको फारामको आधारमा िनजह�लाई २०६९ 
चैतमा स�चालन ह�ने परी�ामा सामेल नगराएको 
भ�ने िजिकरसमेत पनुरावेदन प�मा िलन सकेको 
देिखदँनै । यसका साथै �रट िनवेदकह�ले २०६९ 
साल चैत २७ गतेबाट स�चालन ह�ने िव�ान संकायको 
�नातक तह दो�ो वष�को परी�ामा सामेल गराई 
पाउ ँ भ�ने माग दाबी िलएकोमा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०७०।२।८ मा �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने आदेश भएको अव�थामा नै उ� परी�ा स�चालन 
ह�ने भिनएको समयाविध नै समा� भइसकेको देिखने ।

उपयु�� िववेचनाह�बाट पनुरावेदकह�ले 
२०७०।१२।२७ मा स�चालन ह�ने जनु परी�ामा 
सामेल गराई पाउ ँभनी िजिकर िलएको छ सो परी�ा 
स�चालन िमित नै �यतीत भइसकेकोले परमादेशको 
आदशे जारी गनु�पन� अव�था औिच�य दिेखएन । अतः 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
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पाटनबाट भएको आदेश िमलेकै देिखदँा ��यथ�ह� 
िझकाउन ुपन� दिेखएन । पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०७०।२।८ को आदेश सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा. आन�दमोहन 
भ�राई, ०७०-CI-१२१५, उ��ेषण / परमादशे, 
नरो�मकुमार अिधकारी िव. भोली चौधरीसमेत

पनुरावेदकले आ�नो िपता नारायण�साद 
उपा�यायको नाममा िमित २०५५।९।१२ मा 
तामेल भएको �याद र िमित २०५६।१।६ मा भएको 
िनण�यलाई बदर ग�रपाउ ँ भनी सो काय� भएको 
क�रब १५ वष�पिछ ��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो 
देिख�छ । पनुरावेदकको िपताले आ�नो नाममा जारी 
भएको �याद बे�रतपूव�क तामेल भएको कारणबाट 
थाहा पाउन नसक� �ितवाद गन� नपाएको भए मोही 
नामसारी िनण�य भएको िमित २०५६।१।६ को िमितले 
६ मिहना िभ�मा थाहा पाएको िमितले प�तीस िदनिभ� 
उजरुी िदन स�ने कानूनी उपचारको हक मलुकु� ऐन, 
अदालत ब�दोब�तको महलको २०८ नं. ले �दान 
गरकेोमा यी पनुरावेदकका िपता �वयम् ले नै आ�नो 
जीवनकालमा उ� कानूनी माग� अवल�बन गरकेो 
देिखदँैन । पनुरावेदकको �रट िनवेदन �यहोराबाट नै 
िमित २०५६।१।६ मा भोली चौधरीको नाममा मोही 
नामसारी ह�ने िनण�य भएको र पनुः भोली चौधरीको 
नामबाट िनजको धम�प�ु रामबाब ु चौधरीका नाममा 
मोही नामसारी ह�ने िनण�य भूिमसधुार काया�लय, 
बाराबाट िमित २०६९।६।१४ मा भइसकेको भ�ने 
देिख�छ भने सो िनण�यउपर �रट िनवेदनमा कुनै चनुौित 
िदन सकेकोसमेत नदेिखने ।

मोिहयानी हकको िवषय ज�गाको भोगसगँ 
जोिडएको िवषय हो । मोही रहेको �यि�ले नै ज�गा 
जोतभोग गरकेो ह��छ । जसका नाउमँा नामसारी तहतह 
भएको छ सो �यि�ले मोिहयानी भोग नगरी आयो 
होला भ�न सिकने अव�था छैन । यितका वष�स�म 
चपु लािग बसेको अव�थामा अब आएर ह�त�ेप गनु�  
�यायको रोहमा उिचत देिखदँनै । त�कालीन ज�गाधिन 
पनुरावेदकका िपता नारायण�साद उपा�यायले नै 
भोली चौधरीको नाममा मोही नामसारी ह�ने ठहर ्याई 
भूिमसधुार काया�लय, बाराबाट िमित २०५६।१।६ मा 
भएको िनण�यउपर कुनै उजरुी नगरी �वीकारी बसेको 
र तह तह मोही नामसारीसमेत भइसकेको अव�थामा 
सो िनण�य भएको क�रब १५ वष�पिछ परकेो ��ततु �रट 
िनवेदनको औिच�यिभ� �वेश गरी �याियक िन�पण 
ग�ररहनपुन� अव�था देिखन नआउने ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७२-WO-०८२०, उ��ेषण, �पक 
�यौपानेसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७० 
बमोिजम सो ऐन िवपरीतको काय� गरी अदालतबाट 
सजाय पाएको पाचँ वष� भ�ुान नगरकेो �यि� 
क�पनीको �ब�धक वा स�चालक रहेको भए �य�तो 
क�पनीलाई वैदेिशक रोजगार स�चालन गन� इजाजत 
प� निदने �यव�था रहेको देिख�छ । यी िनवेदकह�लाई 
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उ� कानूनी �यव�थाअनसुार अनमुितप� निदएको 
भ�ने दिेखदँैन । सो दफा ७० को अव�थाबाहेक अ�य 
अव�थामा वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन 
गन�का लािग अनमुितप� िदनबाट रोक लगाउने 
�यव�था उ� ऐनमा रहेको पाइदँैन । कुनै कानूनले कुनै 
पेसा वा �यवसाय स�चालन गन�मा कुनै िकिसमको रोक 
वा �ितब�ध नलगाएको ि�थितमा िबनाकानूनी आधार 
काय�कारी िनण�य वा आदेशका आधारमा नाग�रकलाई 
संिवधान र कानूनले �दान गरकेो पेसा वा �यवसाय 
स�चालन गन� पाउने हकमा रोक लगाउन िम�ने 
नदेिखने ।

पेसा वा �यवसाय स�चालन गन� पाउने 
नाग�रकको मौिलक हकलाई जनशि�को �यव�थापन 
ह�न नसकेको कारण देखाई अिनि�त समयस�म रो�न ु
मनािसब ह�न स�ैन । नाग�रकले कानूनबमोिजम 
पेसा, �यवसाय स�चालन गन� अनमुित माग गरमेा 
�यसका लािग आव�यक पन� जनशि�लगायतका 
�यव�थापक�य �व�ध िमलाई सहजीकरण गनु�  
रा�यको दािय�व हो । ��ततु स�दभ�मा अनगुमन 
गन� जनशि�को अभाव रहेको भ�ने कारण देखाई 
नाग�रकको पेसा वा �यवसाय गन� पाउने संवैधािनक 
एवम् कानूनी हक अिधकारको �योगमा अन�त र 
अिनि�त कालस�म रोक लगाउने काय�लाई कानून 
एवम् �यायसङ्गत मा�न नसिकने । 

िववेिचत आधार र कारणह�बाट �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयले �म तथा यातायात 
�यव�था म��ालयमा पठाएको प.सं. २०६८।६९ 
सा.िव.च.नं. १४६ िमित २०६८।६।१५ को प�साथ 
स�माननीय �धानम��ीको अ�य�तामा बसेको 
िमित २०६८।६।१३ को बैठकको िनण�यको बुदँा 
नं. ४ र वैदेिशक रोजगार िवभागले िनवेदकह�लाई 
समेत बोधाथ� िदएको भिनएको िमित २०७३।१।१० 

च.नं. २२६६, २२६७, २२६८, २२६९ र २२७० 
माफ� त क�पनी रिज��ारको काया�लयको नाउमँा राय 
�िति�या लेिखएको प�समेतबाट िनवेदकह�को 
पेसा वा रोजगार गन� पाउने हकमा आघात पन� गएको 
देिखदँा उ� प�ह�लगायत सो प�सगँ स�बि�धत 
िनण�यह�समेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
िदएको छ । अब िनवेदकह�ले िदएको िनवेदनबमोिजम 
वैिदिशक रोजगार �यवसाय स�चालनका लािग सम�ृ 
�मुन �रसोस� �ा.िल., �पक ओभरिसज क�पनी �ा.
िल., �िस�ी ओभरिसज क�पनी �ा.िल., िस.िड. 
�ूमन �रसोस� �ा.िल. र  पजुन एस.आर.सिभ�सेज �ा.
िल. नामका ��तािवत क�पनीलाई अनमुितप� िदने 
र दता� गन� स�ब�धमा कारवाही अिघ बढाउन ु भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादशेको आदेशसमेत जारी 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २७ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७२-WO-१०४६, उ��ेषण, 

जगदीश शमा� सेवेदीसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार आदशे भएको छ ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-WO-००५८, उ��ेषण, 
अिधव�ा दीपक िव�म िम� िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

पय�टन ऐन, २०३५ को ��तावनाले 
पय�टकह�को �वा��य, सिुवधा वा िहतलाई सव�प�र 
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राखी काय� गनु�पन� भ�ने देिख�छ । िवदेशी वा �वदेशी 
जोसकैु पव�तारोही भएपिन िहमचलुीको पदमाग�को 
�ान भएका �यि�ह� बास�थानको तथा अ�य 
आव�यक सहयोगको �यव�थापन गन� �यि�ह� र 
आधार िशिवरमा एवम् उचाइमा जाने कामदारह�को 
सहयोगिबना िहमचलुी आरोहण गन� स�भव ह�दँैन । 
तािलम �ा� िवशेष अिभ�ची भएको अनभुवी भएका 
�य�ता सहयोगी �यि�ह�को स�पक� �थल कुनै संघ 
सं�थामा आव�ता रहेको भनी कानूनी �यव�था ह�नलेु 
पय�टकह� वा पव�तारोही दलह�लाई िव�ासको 
अनभूुित रहने भरपद� आधार ह�न जा�छ । स�बि�धत 
�े�मा �ान नै नभएका, अनभुव र अिभ�ची नभएका 
जोसकैु �यि�ह�लाई सहयोगीका �पमा दलमा 
सामेल ग�रदँा पव�तारोहीह�को �वा��य तथा जीउ 
�यानमा जोिखम ह�ने ।

पव�तारोहणस�ब�धी �ान, जानकारी, 
अनभुव, तािलम वा हौसला आिद िवशेष �कृितको 
ह�ने ह�दँा सोही �े�मा लगाव भएका �यि�ह�लाई 
एिककृत गरी सेवा उपल�ध गन� सगंिठत सं�थाको 
सद�य ह�न ुवा�छनीय ह��छ । �य�तो सं�थासगँ आव� 
भएको �यि� भएमा पय�टकह� वा �व�तारोहीह�को 
मनोबल उ�च ह�ने, स�त�ुी ह�ने, भरपद� र िव�ास�द 
ह�ने ह�दँा पय�टककै िहत, सिुवधा र �वा��यको लागी 
�य�ता स�बि�धत सघंको सद�यता भएको �यि�ले 
पव�तारोहण दलसगँ जान पाउने कानूनी �यव�थामा 
कुनै �िुट रहेको पिन नदेिखने ।

व�ततुः पव�तारोहणको गितिविधलाई 
�यवि�थत गन�, संगिठत गन� र सो काय�मा सदवै 
ि�याशील भइरहेको सं�थामा आव� �यि�बाहेक 
जोसकैुले सरदार पव�तीय पथ �दश�कज�ता काय� गन� 
नपाउने गरी पय�टन ऐन, २०३५ को दफा ३७(१) 

को �यव�थामा कुनै �िुट रहेको पाइएन । उ� दफामा 
“पव�तारोही संघ” भ�ने श�दह� रहेको छ । ��यथ� 
“नेपाल पव�तारोहण संघ” ह�न् । सो कानूनी �यव�थामा 
��यथ� “नेपाल पव�तारोहण संघलाई” मा� लि�त ह�ने 
गरी एकलौटी ढंगबाट सिुवधा �दान गन� गरी कानून 
बनेको देिखदँनै । “पव�तारोहण संघको” सद�यता �ा� 
गन� पन� भिनएको �यव�थाले ��यथ� नेपाल पव�तारोहण 
सघंको मा� सद�य भएकोलाई मा�यता िदएको भनी 
�या�या गन� निम�ने ।

ऐनको दफा ३७ (२) मा पिन “पव�तारोहण 
सघं” भ�ने श�दह� रहेको छ । पव�तारोहण सघंलाई 
नेपाल सरकारले तोकेको िहमालचलुीको आरोहण गन� 
अनमुित �दान गन� काय� नेपाल सरकारले स�ुपन स�ने 
कानूनी �ावधान रहेको छ । पय�टकह�को �वा��य, 
सिुवधा र िहतलाई �यानमा रा�दै पव�तारोहणस�ब�धी 
गितिविधमा संगिठत भई सोस�ब�धी काय�को खोजिवन 
गन�, सहयोग गन�, पय�टन उ�ोगलाई टेवा िदनेज�ता 
काय� गन� पव�तारोहण संघलाई नेपाल सरकारले 
आफूमा भएको अिधकार ��यायोजन गन� संिवधान 
र कानूनले कुनै बाधा िदएको पाइदँैन । व�ततुः सो 
उपधारा २ मा पिन ��यथ� “नेपाल पव�तारोहण संघ” 
भ�ने श�दह� उ�लेख नभई “पव�तारोहण संघ” भ�ने 
श�दह� रहेको ह�दँा ��यथ� “नेपाल पव�तारोहण संघ” 
लाई मा� अनमुित �दान गन� गरी एकलौटी सिुवधा 
�दान गन� कानून िनयम भएको भ�ने पिन नदेिखने ।

��यथ� नेपाल पव�तारोहण संघलाई साना 
िहमचलुीह�को आरोहण अनमुित �दान गन� गरी भएका 
िनण�यह� थप भएको अविधस�म कानूनबमोिजम 
नै रहेको देिखयो । अतः उ� नेपाल सरकारका 
िनण�यह� बदर गरी पय�टन ऐन, २०३५ को दफा ३७ 
गैरसवंैधािनक ह�दँा खारजे ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदनको 
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मागसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-WO-०२५६, उ��ेषण, 
राजे���साद िसंहसमेत िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

िनवेदकह�ले छुट ज�गा दता� ग�रपाउ ँ भनी 
िमित २०६१।१२।२४ मा मालपोत काया�लय, बारामा 
िनवेदन िदएको भ�ने देिख�छ । मालपोत काया�लय 
बाराबाट छुट नाप न�सा दता� स�ब�धमा जाचँबझु गरी 
िनवेदकह�का नाउमँा मालपोत ऐन, २०३४ र ज�गा 
नापजाचँ ऐन, २०१९ को �ि�या पूरा गरी दता� गन� 
गरी मालपोत काया�लय, बाराबाट िमित २०६९।१।२६ 
मा िनण�य भई िनवेदकह�का नाममा ज�गाधिन �माण 
पजुा�समेत उपल�ध गराई सकेको देिख�छ । मालपोत 
कया�लय, बाराबाट िनवेदकह�सगँ २०२४ सालदेिख 
मालपोतसमेत असलु गरी छुट ज�गा दता� गरकेो भ�ने 
देिखन आउने ।

अतः िनवेदकह�को नाउमँा ज�गा दता� ह�ने 
िनण�य भई िनवेदकह�ले ज�गाधिन �माणपजुा�समेत 
�ा� ग�रसकेको पिन दिेखन आयो । िवप�ी मालपोत 
काया�लय, बाराबाट िनवेदकह�को हक, �वािम�व 
�थापना ग�रसकेको ज�गाह�मा िनवेदकह�लाई 
आ�नो कुराह� भ�ने मौका अवसर नै निदई 
िनवेदकह�को नाउमँा रहेको दता� लगत क�ा गरी 
नेपाल सरकारको नाउमँा �े�ता कायम गन� गरी िनण�य 
गरकेो देिखने ।

कसैको नाउमँा दता� हक �वािम�व कायम 
भइरहेको स�पि�बाट िव�थािपत गदा� िनजलाई 

सनुवुाइको मौका िदनपुन� �ाकृितक �यायको सव�मा�य 
िस�ा�त हो । सनुवुाइको मौका पिन �दान नगरी 
स�पि�को हकमा आघात पन� गरी िनण�य गनु�  �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तले निम�ने ।

अत: िनवेदकह�को नाउमँा दता� रहेको ज�गा 
िनज िनवेदकह�लाई सनुवुाईको मौकासमेत निदई 
दता� लगत क�ा गन� र �े�ता नेपाल सरकारको नाउमँा 
कायम गन� गरी मालपोत काया�लय, बाराबाट िमित 
२०७०।३।२७ मा भएको िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत भएको देिखदँा सो िनण�य उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�ने ।

अब िनवेदकह�लाई सूचना िदई सनुवुाईको 
मौका �दान गरी जो जे ब�ुनपन� हो बझुी िववािदत 
ज�गाह�को स�ब�धमा कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  भनी 
िवप�ी मालपोत काया�लय, बाराको नाउमँा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CI-०२८८, खानलाउन 
िदलाई पाउ,ँ वीर�े�कुमारी �े� िव. उषा �धान �े�

स�ु िज�ला अदालतले वादी दाबी नप�ुने 
ठहर ्याई फैसला गरकेोमा सो फैसलालाई उ�टी गरी 
सबतु �माण बझुी इ�साफ गनु�  भनी स�ु िज�ला 
अदालतमा पठाउने गरी पनुरावेदन अदालतले फैसला 
गरकेो र सो फैसलाउपर िच� नबझुाई �ितवादीको यस 
अदालतमा पनुरावेदन परकेोमा �ितवादीको पनुरावेदन 
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यस अदालतमा िवचाराधीन रहेको अव�थामा वादी 
उषा �े�ले वादी म �ितवादी िभमकुमार �े� भएको 
स�ब�धिब�छेद अंश म�ुामा अंश िलई म�ुा िमलाप� 
ग�रसकेकोले ��ततु म�ुामा दाबी �मािणत गन� 
नस�ने भएकोले अ.बं. ९२ नं. बमोिजम म�ुा िफता� 
पाउ ँभनी िदएको िनवेदनका आधारमा मोरङ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।१२।२७ मा म�ुा िफता� 
भएको दिेखदँा वादी �वयम् ले म�ुा िफता� िलइसकेको 
देिखदँा ��ततु पनुरावेदनमा थप िवचार ग�ररहन ुपन� 
�योजन नभएकोले म�ुाको त�यमा �वेश गरी िनण�य 
गन�  नपन� । 
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर:  �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १६ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०९१६, उ��ेषण, 
पृ�वी�साद रोका िव. शुभा िव�दुकुमारी रोकासमेत

िनवेदक प�ृवी�साद रो�का र िवप�ीम�येको 
शभुािव�द ुकुमारी रोका लो�ने �वा�नी नाता स�ब�धका 
मािनस भएको र अिनल रोका िनजह�को छोरा भएको 
त�यमा िववाद देिखएन । िनजह�को छोरा अिनल 
रोका िवदेश अमे�रका गएको कुरा िनवेदकले समेत 
�वीकार गरकेो देिख�छ । मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको ८३ नं. मा “... िवदेशमा गई फक� आउने 
ठेगान नभएका मािनसको हक प�ुने जनुसकैु कुरामा 
नािलस, �ितउ�र, पनुरावेदन, िनवेदन िदन वा म�ुा 
मािमलास�ब�धी अ�य कुनै काम कारबाही गनु�पन� भएमा 
अड्डाको अनमुित िलई ती मािनसह�को एकाघरसगँ 
बसेका सो� वष� नाघेको हकवालाले हद�यादिभ� गन� 
पाउनेछ” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । उपरो� 
�यव�थाअनसुार िवदेशमा गई फक� आउने ठेगान 

नभएका मािनसको हकमा िनजको हक ला�ने िवषयमा 
िनजको एकाघरमा रहेको सो� वष� नाघेको �यि�ले 
अड्डाको अनमुित िलई म�ुास�ब�धी कामकारवाही 
गन� पाउने नै देिख�छ । िनवेदक, िनजको �ीमती तथा 
छोराबीच रीतपूव�क अंशब�डा भएको िजिकर िनवेदक 
प�ले िलएको दिेखदँैन । अिनल रोका अमे�रका 
गएको र िनजको फिक� ई आउने कुनै ठेगान नरहेको 
अव�थामा िनजको समेत अशं हक ला�ने स�पि�मा 
िनजक� आमाले उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनसुार 
म�ुा गन� पाउने नै ह��छ । यस अव�थामा िनजले नालेस 
गन� अिधकृत वारसेनामा नै िलएको ह�नपुद�छ भ�ने कुनै 
कानूनी �यव�था रहेको देिखदँैन । अ.बं.८३ नं.को 
कानूनी �यव�थाअनसुार शभुािव�द ु कुमारी रोकाले 
िदएको िनवेदनमा दाङ िज�ला अदालतले िमित 
२०७१।४।१४ मा म�ुा गन� अनमुित िदएको देिखदँा 
यसलाई कानून�ितकूलको आदेश भनी मा�न निम�ने ।

िनवेदकले िज�ला अदालतको आदशेउपर 
कानूनबमोिजम पनुरावेदन स�ुने िनकायमा समेत िनवेदन 
गदा� िनजलाई सफलता �ा� नभएको अव�थामा यस 
अदालतको �रट �े�ािधकारबाट कानूनी उपचार माग 
गरकेो दिेखयो । �रट �े�ािधकार कसैको सवंैधािनक 
एवम् कानूनी अिधकार गैरकानूनी�पले हनन् भएको 
अव�थामा कुनै उपचारको �यव�था नभएको वा भए 
पिन �भावकारी नभएको अव�थामा आकिष�त ह�ने 
अदालतको असाधारण �े�ािधकार हो । ��ततु 
िववादमा तहतह अदालतबाट म�ुाको रोहमा भएको 
आदशेउपर �रट �े�मा �वेश गरकेो देिख�छ । साधारण 
�े�ािधकारअ�तग�त म�ुाको रोहमा तह तह अदालतबाट 
भएको आदेशलाई कुनै ग�भीर अ�यायपूण� प�रणाम 
पैदा भएको देिखएको अव�थामा बाहेक सामा�यतयाः 
अ�य अव�थामा पनुः �रट �े�ािधकारबाट परी�ण गनु�  
मनािसब नह�ने ।
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दाङ िज�ला अदालतको आदशे सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०७२।१।३१ को आदशे कानूनस�मत देिखएको, सो 
आदेशको कारणबाट कुनै ग�भीर अ�यायपूण� अव�था 
सजृना भएको वा ह�ने ि�थित नदेिखएको र यसबाट 
िनवेदकको कुनै �कारको मौिलक हक अिधकारमा 
आघात पन� गएको अव�थासमेत नदेिखएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण, परमादशेको आदेश 
जारी ग�ररहन ुनपन� ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन ३० गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

१
मा.�या.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०२८६, उ��ेषण, 
ला�पा तामाङ िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टङ्गाल, काठमाड�समेत

नैितक पतन देिखने अपराधमा सजाय पाएको 
�यि� िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� ह�न 
नस�ने गरी िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
२९(ङ) ले �ितब�ध लगाएको देिख�छ । उ� �यान 
म�ुामा अदालतबाट भएको उ� फैसलाले ला�पा 
तामाङ िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� ह�न 
नपाउने अयो�यताको िनधा�रण ग�रएको मा�न ुपन� ह�न 
आयो । यो कुरालाई िनवेदकले िलएको िज�मेवारीको 
स�दभ�मा समेत िवशेष शतक� तापूव�क हेनु�पन� ह�न 
आयो । िव�ालय किलला बालबािलकालाई िश�ा 
�दान गन� सं�था भएको कारण िव�ालयका िश�क, 
कम�चारी तथा �यव�थापन सिमितका पदािधकारीसमेत 

इमा�दार, रा�ो च�र�को तथा उ�च नैितकताको ह�न ु
अिनवाय� ह�ने ।

िश�ा िनयमावलीले िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� र सद�य ह�नको लािग नैितक 
िहसाबले उ�च नैितकता र िव�ालयको िश�क तथा 
िव�ाथ�समेतको लािग अनकुरणीय च�र� भएको �यि� 
ह�नपुन� मा�यतालाई आ�मसात गरी िनयम २९(ङ) 
को �यव�था गरकेो रहेछ भ�ने सहजै अनमुान गन� 
सिक�छ । कत��य गरी कसैको �यान मान�, मािनसको 
बा�ँन पाउने नैसिग�क र आधारभूत अिधकारको हनन् 
गरी कसैको जीवन समा� पान� काय� गरकेो कुरालाई 
नैितक�पमा सदाचारमा रही काय� गरकेो भ�न सिकने 
ि�थित ह�दैँन । य�ता �यि�ह� िव�ालयमा प�ुन ु
मा�ले पिन बालबािलकामा �ासको ि�थित िसज�ना 
गन� स�छ । �य�तो �ासको ि�थितमा अ�ययन गन� 
कुरा मनोवै�ािनक�पले वाि�छत ह�दँैन । तसथ� 
िव�ाथ�ह�लाई भयय�ु वातावरणमा अ�ययनको 
अवसर �दान गनु�  सबैको कत��य ब�ने ।

िव�ालय ज�तो पिव� र किलला 
बालबािलकाह�को भा�य र भिव�य िनधा�रण गन� 
स�ंथाको �यव�थापक�य �मखुको च�र� र नैितकता 
उ�च रहे मा� िनजबाट िव�ालयको �यव�थापन 
�भावकारी र सदाचारपूण� �पमा ह�न स�छ । �यसैले 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� ज�तो 
ग�रमामय पदमा काय� गन� �यि� कसैको �यानमान� काय� 
गरी सजाय पाएको �यि� ह�न ुह�दँैन भ�ने उ�े�य िश�ा 
िनमयावलीको िनयम २९(ङ) ले राखेको भ�ने सहजै 
अनमुान गन� सिक�छ । सव��च अदालतबाट समेत 
अि�तम फैसला भई कत��य �यानमा कसरुदार ठहरी 
कैद सजाय भ�ुान ग�रसकेको अव�थामा िनवेदकलाई 
उ� पदमा काय� गन�यो�य छ भ�न ुकानूनतः निम�ने ।

सव��च अदालतबाट समेत अि�तम फैसला 
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भई कत��य �यानमा कसरुदार ठहरी कैद सजाय 
भ�ुान ग�रसकेको अव�था रहेको र ह�या मनसाय 
एवम् �ुरतापूव�क ग�रएको पाइदँा सो अपराधलाई 
नैितक पतन देिखने कसरु मा�नपुन� देिखयो । 
�य�तो अपराधमा सजाय पाएको �यि�ले िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको अ�य� ह�न नपाउने गरी िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) ले �ितब�ध 
लगाएको रहेछ भनी मा�न ुपन� ह�न आयो । उ� �यान 
म�ुामा अदालतबाट भएको उ� फैसलाले ला�पा 
तामाङ िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� 
ह�न नपाउने अयो�यताको िनधा�रण गराएको पाइदँा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िमित 
२०७१।४।२८ मा भएको िनण�य कानूनअनकूुल 
नै देिखएको र िनवेदकले िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य�को हैिसयतले काय� गन� अविधसमेत 
समा� भइसकेको पाइएकोले मागबमोिजम �रट जारी 
गन� िम�ने अव�था नह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल साउन २५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७३-WH-००२१, 
ब�दी��य�ीकरण, मानबहादुर ख�ीसमेत िव. 
महानगरीय �हरी वृ�, ितनकुने, काठमाड�समेत

कुनै अिभयोगमा कुनै �यि�उपर जाहेरी 
परपे�ात् कानूनबमोिजम �यसको अनसु�धान गन� 
पाउने अिधकार स�बि�धत �हरी अिधकारीको नै रहेको 
ह��छ । आ�नो �े�ािधकारिभ� रही चोरीको अिभयोगमा 
अनसु�धानको िसलिसलामा प�ाउ परकेा मानबहादरु 
ख�ी र िदनेश बा�कोटालाई िनजह� प�ाउ परकेो 
समयमा दशै ँिबदा परी अड्डा ताितल रहेकोमा अड्डा 

खलेुको िदन सािधकार िनकाय काठमाड� िज�ला 
अदालतमा पेस भई उ� अदालतको अनमुितबाट नै 
�हरीले �याियक िहरासतमा राखेको दिेखदँा िनजह� 
गैरकानूनी थनुामा रहेको भ�न िम�ने नदेिखने ।

ब�दी��य�ीकरणको आदशे गैरकानूनी�पमा 
थनुामा रहेको �यि�लाई थुनाम�ु गराउन जारी 
ग�रने िवशेष �कृितको आदेश हो । गैरकानूनी�पमा 
थनुामा रािखएको भनी दाबी िलएका �यि�ह� 
मानबहादरु ख�ी र िदनेश बा�कोटालाई चोरीको 
आरोपमा िकटानी जाहेरी परी आव�यक अनसु�धान 
तहिककातको लािग स�बि�धत �हरी काया�लयबाट 
कानूनबमोिजम अदालतबाट अनमुित िलई िहरासतमा 
राखेको अव�थामा �रट �े�बाट ह�त�ेप गरी 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने अव�था 
नदिेखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल असोज ३० गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १८

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७०-CR-०३४१, कुटिपट 
अङ्गभङ्ग, नेपाल सरकार िव. गुलमहमद िमयाँसमेत

��ततु कुटिपटको वारदातमा अली ह�सेनको 
बाया ँख�ुाको छावामा चोट भएकोमा म�ुा कारवाहीको 
�ममा पीिडतको हालको �वा��य परी�णका लािग 
अदालतबाट भएको आदशेानसुार नारायणी उप�े�ीय 
अ�पताल, वीरग�जको िमित २०६७।८।१४ च.नं. 
८३६ को प�बाट पीिडतको �वा��य परी�ण 
ग�रिदएको रायमा बाया ँख�ुाको Tibia and Fibula 
को भाचेँको (fractured) हड्डी जोिडइसकेको देिखदँा 



51

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, माघ - २

हाल काम ला�न स�छ भनी उ�लेख गरेको छ । परी�ण 
�ितवेदनबाट पीिडतको बाया ँ ख�ुा हाल काम ला�ने 
अव�थामा रहेको ह�दँा काम नला�ने गरी बेक�बा पारी 
यी �ितवादीह�बाट अङ्गभङ्ग कुटिपटको काय� 
भएको भनी मा�न सिकने अव�था नदेिखने । 

घा जाचँ �ितवेदन, �ितवादीह�को बयान, 
नारायणी उप�े�ीय अ�पतालको रायसिहतको 
�ितवेदन तथा वारदातको �कृित, चोट �हारको 
ि�थितको ग�भीरता, कुटिपटको प�रणाम �व�प 
प�ुन गएको �ितको अव�थालगायत िमिसल संल�न 
कागजात र �माणह� समेतबाट अङ्गभङ्गको 
वारदात नभई कुटिपटस�मको वारदात दिेखएको 
र अङ्गभङ्गबाहेकका सबै �कारका चोटपटक वा 
पीडा परु ्याउने काय� सामा�य कुटिपटिभ� पन� नै 
ह�दँा पनुरावेदन अदालत, हैट�डाबाट भएको फैसला 
िमलेकै दिेखन आयो । यसथ� यस अदालतको िमित 
२०७०।४।२८ को आदेशबाट म�ुा दोहोर ्याई हेन� 
िन�सा �दान गदा�  िलएको आधारसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

मािथ िववेिचत त�य, �माण कानूनसमेतबाट 
��ततु वारदात अङ्गभङग कुटिपटअ�तग�तको 
वारदात नदेिखएबाट कुटिपटको वारदात भएको 
अव�थामा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा २७ बमोिजम पीिडतको संर�क वा जाहेरवाला 
उपि�थत भई नाबालक पीिडतको हकमा म�ुा सकार 
गरी कुटिपटअ�तग�त दिुनयावादी भई म�ुाको कारवाही 
गन� चाहेमा �यसतफ�  कारवाही गन� गरी कुटिपटमा 
प�रणत ह�ने तथा अङ्गभङ्ग सजायतफ� को अिभयोग 
दाबी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको पसा� िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।९।२७ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०६९।५।२६ को फैसला 

िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् ।

एकल इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े, ०७२-WO-०२७१, 
उ��ेषण, स�बीर खाँ िव. सहजाद खाँसमेत

िनवेदक एवम् िवप�ीबीच चलेको लेनदने 
म�ुामा िवप�ी सहजाद खालेँ �.४३,०००।- को सावा ँ
�याजसमेत भरी पाउने ठहरी बाकेँ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।९।१ मा भएको फैसलाअनसुार 
�ितवादीबाट िबगो भराई पाउ ँ भनी वादीले िदएको 
िनवेदनउपर कारवाही भई तहिसलदारबाट िबगो 
दायरीको लगत क�ा गन� गरी िमित २०७२।३।१० 
मा भएको आदेश बदर गरकेो िज�ला �यायाधीशको 
आदशे बदर ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको मागदाबी रहेको 
देिख�छ । फैसलाअनसुारको िबगो दािखल गनु�  भनी 
अदालतबाट िदएको �यादमा िनवेदकले िबगो दािखल 
गरकेो देिखदैँन । यी �रट िनवेदकले अदालतको 
फैसलाअनसुार वादीको िबगो ितनु�  बझुाउन ु पन�मा 
आ�नो दािय�व बहन नगरकेो प�रणाम �व�प िनजका 
नामको ज�गा िललामको सूचना �कािशत भए तापिन 
िललाम काय� स�प�न भई वादीको िबगो असलुउपर 
भएको भ�ने देिखदँनै । �ितवादीबाट भ�रपाउने ठहरकेो 
िबगो असलुउपर नह�दँैको अव�थामा तहिसलदारबाट 
िमित २०७२।३।१० मा िबगो दायरीको लगत क�ा गन� 
गरी आदेश भएको देिख�छ । उ� आदेशउपर परकेो 
वादीको िनवेदनमा तहिसलदारको आदेश बदर गरी 
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फैसला काया��वयनको �ि�या अगािड बढाउन ु भनी 
भएको िज�ला �यायाधीशको आदशेमा कुन कानूनको 
�िुट ह�न गएको छ िनवेदकले �प� दाबी िलन सकेको 
छैन । आ�नो आदशे एवम् फैसला काया��वयन गनु�  
अदालतको �ाथिमक दािय�व पिन हो । अदालतको 
फैसलाअनसुार वादीले िबगो भरी पाउन ु पन� ह�दँा 
फैसला काया��वयन नह�दैँ िबगो दायरीको लगत क�ा 
ह��छ भ�न ु�यायोिचत नह�ने ।

िबगो असलुीका लागी वादीले दखेाएको 
जेथा रो�का रहेको भ�ने �ािविधक कारण देखाई 
कानूनबमोिजम �ितवादीको जेथाबाट असलुउपर गन� 
�ि�यासमेत अव�� गरी िदने हो भने अदालतको 
फैसला िनरथ�क ह�न जा�छ । यसबाट अदालतको 
फैसलाबमोिजम वादीलाई ितनु�  बझुाउन पन� िबगो 
भराउन ु नपन� गरी �ितवादीले उ�मिु� पाउनेँ ह��छ 
जनु �यायसङ्गत ह�दँनै । ��ततु िनवेदनमा वादीको 
िबगो असलुउपर नह�दैँको अव�थामा तहिसलदारबाट 
िबगो दायरीको लगत क�ा गरकेो दिेखदँा उ� काय� 
कानूनस�मत भ�न निम�ने । 

मािथ िववेिचत आधार कारणबाट वादीले भरी 
पाउने ठहरकेो िबगो असलुउपर नह�दँै िबगो दायरीको 
लगत क�ा गरकेो तहिसलदारको आदेश बदर ह�ने भनी 
िज�ला �यायाधीशबाट भएको  िमित २०७२।५।४ को 
आदेश कानूनअन�ुप देिखएकोले प�रवत�न ग�ररहन 
परने भनी पनुरावेदन अदालतबाट भएको िमित 
२०७२।५।३१ को आदेशमा कुनै कानूनी �िुट िव�मान 

रहेको देिखएन । तसथ� उ�  आदशे बदर ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदकको माग दाबी औिच�यपूण� र कानूनसङ्गत 
नदिेखदँा �थम �ि�मै मागबमोिजमको आदशे जारी 
ह�न स�ने देिखएन । अतः कारण देखाउ आदेश जारी 
गरी िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन परने । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत : सरुशेराज खनाल
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल काि�क १५ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े, ०७३-WO-
०२१४, उ��ेषण, जगदीशच�� अया�ल िव. ि�भुवन 
िव�िव�ालय सेवा आयोग, िकित�पुर काठमाड�समेत

िनवेदक अ�तवा�ता�को लािग छनौट भएको 
िलिखत परी�ाको सूचना �कािशत ग�रसकेपिछ सफल 
भएका िनवेदक उ�मेदवारको �थानमा अ�य �यि�लाई 
िसफा�रस गन� गरी भएको सशंोिधत सूचनाअनसुार 
त�काल अ�तवा�ता� नरोिकने हो भने िनवेदकलाई 
अपूरणीय �ित प�ुनस�ने देिखदँा प�ुतकालय 
िव�ान िवषयस�मको सशंोिधत िलिखत परी�ाको 
सूचनाअनसुार अ�तवा�ता� िलनेलगायतका काय� यो 
�रट िनवेदनको टुङ्गो नलागेस�म यथाि�थितमा राखी 
सो �ि�या अगािड नबढाउन ुभनी िवप�ी नं. १ र २ 
का नाममा सव��च अदालत, िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ४१(१) बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ह�ने ।
इित संवत् २०७३ साल  भदौ २७ गते रोज २ शभुम् ।


