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सव��च अदालत बलेु(टन २०७१, असोज - २

िवशेष इजलास

१
मा."ा.#ी क&ाण #े(, मा."ा.#ी  िगरीश 
च/ लाल र मा."ा.#ी सुशीला काक1, ०६९-
WS-००५९, उ7ूषेण/परमादेश, अ@धवBा 
रामराज िशवाकोटEसमेत (व. ूधानमFऽी तथा 
मिFऽपJरषKको कायाMलयसमेत
 मानव शरEरको अN ू 7यारोपण (@नय@मत 
तथा @नषधे) ऐन, २०५५ को दफा २(ठ) को 
सी@मत पJरभाषालाई लै(Nक समानताको W(Xले र 
मानव अN ू7यारोपण गनM अN दान Zदन इ�छुक 
नातेदारलाई अनावँयक^पमा वि_त नगरE 
@तनको योगदान प@न वैधा@नक ढNले ःवीकार 
गनM सbने गराउन उB cयवःथालाई वािdछत 
हदसfम (वःतार गनM गराउन जgरE देिखFछ । 
मानव शरEरको अNको गैरकानूनी बेच@बखन वा 
शोषणजFय कायMkारा ू7यारोपण गनM गराउन 
नZदने ूयोजनको ला@ग आवँयक रेखदेख र 
अनगुमनको cयवःथा गरE अNदान चा(हएमा 
cयिBले अNदान @लनसbने र इ�छुक cयिBले 
Zदनसbने गरE आवँयक लचकतास(हतको 
cयवःथा कानूनमा @मलाई 7यसको उिचत र 
ूभावकारE कायाMFवयन गनM स(कएमा यःतो जgरE 
सेवा आवँयक रहेका cयिBह^ले देश@भऽ यःतो 
सेवा ूाn गनo सfभावना रहने ।

अNदान @लनपनo अवःथा @न(वMकpप^पमा 
उपिःथत हनेु तर अNदान Zदने ू(बयालाई 
@न^7सा(हत गनo खालको र ज(टल बनाइFछ 
भने ूकाराFतरमा मानव अN ू7यारोपणको 
िच(क7सा पr@तलाई नै @निःबय वा बाहेक 

गरेको जःतो पJरणाम @नःकन जाFछ । यसैले 
मानव अN दान @लने Zदने गरE अN ू7यारोपण 
गनo कुरालाई िच(क7साशाsको माFय मापदtड, 

7यस कायMको दु̂ पयोग हनु नZदने ू(बया, 
संयFऽ एवम ् जवाफदे(हतास(हतको यथेX 
कानूनी एवम ् cयवःथापकxय ूावधानह^स(हत 
(वyमान कानूनको पनुरावलोकन गरE मानव 
अN Zदने @लने cयिBह^को सीमा (वःतार 
गनुMपनo देिखFछ । 7यसबाट नै जनताको जीवन 
ःवाःzय, समानतासfबFधी हकलगायतको सहE 
कायाMFवयनमा योगदान प{ुने ।
 उB दफा २(ठ) को पJरभाषामा समावेश 
गJरएका नाताका cयिBको अ@तJरB अNदान 
ूाn गनM चाहने cयिBको आमाप(|का सानीआमा, 
ठूलEआमा, मामा, माइज ु @तनका छोराछोरE, बाजे, 

ब}यै, सौतेनी आमालगायतका cयिBह^बाट प@न 
अNदान ूाn गनM स(कने गरE उB दफा २(ठ) 
मा पनुरावलोकन गरE (वशrु^पले पनु: पJरभाषा 
गनo ूयोजनको ला@ग कानून संशोधनलगायतका 
जो चा(हने cयवःथा गनुM भनी (वप�ीका नाममा 
परमादेशको आदेश जारE हनेु ।
इजलास अ@धकृत: महेFिूसाद पोखरेल
कf�यटुर: अ@मरर� महजMन
इ@त संवत ्२०७१ साल जेठ १ गते रोज ५ शभुम ्।

पूण4 इजलास

१
मा."ा.#ी रामकुमार 5साद शाह र मा."ा.#ी 
िगरीश च/ लाल र मा."ा.#ी 5काश व8ी, 
०६९-WF-००१४, उ7ूषेण/परमादेश, धनराज 
राई (व. ःवाःzय तथा जनस��या मFऽालयसमेत
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 3रट 5नवेदक नरे7ि चौहान (व;< 
ःवाः>य तथा जनसABया म7ऽालयसमेत भएको 
०६६-WO-०१७९ उKूषेण/परमादेश 5नवेदनमा 
5म5त २०५४।२।१४ मा पाँचV तहमा 
समूहकृत भएका 5नवेदकह;लाई नेपाल ःवाः>य 
सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ र २६क को 
]यवःथाबमोिजम २०६१।२।२६ गतेबाट र 
5नवेदक भरत शाह सडुी (व;< ःवाः>य तथा 
जनसABया म7ऽालयसमेत भएको ०६६-WO-

०१८० उKूषेण/परमादेश 5नवेदनमा 5म5त 
२०५९।१।२४ गतेबाट अ5धकृत छैठV तहमा 
तह 5मलान गनgपनhमा सो नगरi २०६४।२।१४ 
गतेदेिख लागू हनेु गरi अ5धकृत छैठV तहमा 
ःतरव(ृ< गनh गरेको ःवाः>य सेवा (वभागको 
5म5त २०६४।४।२३ को 5नणgय उKूषेणको 
आदेशlारा बदर गरi 5नजामती सेवा ूवेश 
गरेको अव5धसमेत गणना गरi ःतरव(ृ< गरi 
पदनामसमेत mदन ु भनी (वपnीह;का नाउँमा 
परमादेशको आदेश जारi हनेु गरi यस अदालतको 
संयpु इजलासबाट 5म5त २०६७।१२।९ मा 
भएको 5नणgयाधार कायम रहन नसrने हुँदा सो 
हदसsमको उp 5नणgयाधार 5निःबय हनेु ।
 5नवेदक धनराज राई व3रu पाँचV तहमा 
5म5त २०५४।२।१४ मा तह 5मलान भएको 
5म5तबाट गणना गरi 5नवेदकलाई छैठV तहमा 
ःतरव(ृ< गनh गरi ःवाः>य सेवा (वभागबाट 
5म5त २०६४।४।२३ मा भएको 5नणgय 
कानून(वपरiत नदेिखएकोले 3रट 5नवेदन खारेज 
हनेु गरi यस अदालतको संयpु इजलासबाट 5म5त 
२०६९।५।२७ मा भएको ;5लङ मना5सब 
देिखदँा सदर हनेु ।

 5नवेदकको ःतरव(ृ<को ूयोजनको ला5ग 
5नवेदक 5नजामती सेवाको राजपऽ अन(wत ूथम 
ौेणीमा 5म5त २०४७।३।६ मा बढुवा 5नयpु 
भएको 5म5तबाट गणना हनेु नभई 5नज व3रu पाँचV 
तहमा 5म5त २०५४।२।१४ मा तह 5मलान 
भएको 5म5तबाट गणना गरi 5नवेदक धनराज 
राईलाई अ5धकृत छैठV तहमा ःतरव(ृ< गनh गरi 
ःवाः>य सेवा (वभागबाट 5म5त २०६४।४।२३ 
मा भएको 5नणgयमा कुनै कानूनी ऽ(ुट नदेिखदँा 
5नवेदन मागबमोिजमको आदेश जारi ग3ररहन ु
परेन । ूःततु 3रट 5नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ5धकृत: ह3र कोइराला
कs{यटुर: रान ुपौडेल
इ5त संवत ्२०७० साल चैत ५ गते रोज ५ शभुम ्।
यसै ूकृ5तका म}ुाह;मा प5न यसैअनसुार आदेश 
भएका छन:्

 § ०६९-WF-००१२, उKूषेण/परमादेश, 

लालकुमारi आले (राना) समेत (व. 

ःवाः>य तथा जनसABया म7ऽालयसमेत
 § ०६९-WF-००१३, उKूषेण/परमादेश, 

भरतमिण दाहाल (व. ःवाः>य तथा 
जनसABया म7ऽालयसमेत

२
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह, मा.�ा.
�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा.�ी �ा.डा. 
�ी भरतबहादरु काक�, ०७०-WF-०००१, 

ब7दiूKयnीकरण, भीमकुमारi 5संह (व. िज�ला 
ूहरi कायाgलय, भpपरुसमेत
 5नवेदक बालकृंण 5संहसमेतउपर 
भpपरु िज�ला अदालतमा दायर भएको सरकारi 
छाप दःतखत क�तh म}ुाको स�ल 5म5सल 
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हेदा4 5नवेदक बालकृंण 5संहलाई ूहर>ले 5म5त 
२०६९।५।१५ मा पबाउ गर> अनसुHधान पूरा 
भई कLतM कागजको महलको १ नं. को कसरुमा 
ऐ. ७ र १२ नं. बमोिजम सजायको मागदावी 
5लई मRुा दायर भएको देिखHछ । 5नज 5नवेदक 
बालकृंण 5संहका हकमा 5म5त २०६९।६।१५ 
मा भएको थनुछेकको आदेशानसुार माग भएको 
नगद धरौट> वा सो बराबरको जेथा जमानत 
Zदन नसकL पपु4[को ला5ग थनुामा रहे प5न 
उ\ थनुछेक आदेश भएप]ात ् 5नज 5नवेदक 
बालकृंण 5संहका हकमा ूमाण ब_ुने स`बHधमा 
आदेशहa भए गरेको उ\ सरकार> छाप दःतखत 
कLतM मRुाको 5म5सलबाट देिखएको   छैन । 
सरकार> छाप दःतखत कLतM मRुाका ू5तवाद> 
5नज 5नवेदक बालकृंण 5संहका हकमा ूमाण 
ब_ुने स`बHधी कुनै आदेश एवम ् तारेख तोdने 
काय4 नै नभएको अवःथामा उ\ मRुामा ूमाण 
ब_ुन प(हलो पटक तो(कएको ताeरखको 5म5त 
ःथा(पत भएको अवःथा प5न भएन । मलुकुL ऐन, 

अ.बं. १२३ नं. मा gयवःथा भएअनaुप 5नवेदक 
थनुामा बसेको एक वष4को अव5धको गणना 
ूमाण ब_ुन प(हलो पटक तो(कएको ताeरखको 
5म5तबाट हनेुमा 5नज 5नवेदकको हकमा ूमाण 
ब_ुन प(हलो पटक तो(कएको ताeरखको 5म5त 
नै ःथा(पत भई नसकेको अवःथा हुँदा 5नवेदकले 
अ.बं. १२३  नं. बमोिजमको स(ुवधा हा5सल 
गन4 नसdने देिखयो । यसर> 5नवेदकले अ.बं. 

१२३ नं. बमोिजमको स(ुवधा हा5सल गन4सdने 
अवःथा नहुँदा बHद>ूjय[ीकरणको आदेशबाट 
5नवेदकलाई थनुाम\ु गeरपाउँ भkे ूःततु eरट 
5नवेदन जार> हनेु अवःथा नदेिखदँा ूःततु eरट 

5नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ5धकृत: िशवूसाद खनाल
क`nयटुर: िशवूसाद खनाल
इ5त संवत ्२०७० साल फागनु २२ गते रोज ५  शभुम ्।

 § यसै ूकृ5तको ०७०-WF-०००२, 

बHद>ूjय[ीकरण, द>पक dयालको 
हकमा ौीकृंण ौेq (व. कारागार 
काया4लय, 5डsल>बजार, काठमाडuसमेत 
भएको मRुामा प5न यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

३
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह, मा.�ा.�ी 
चोले� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�ा.�ी जगदीश शमा� 
पौडेल, ०६७-CF-००२५, नागeरकतास`बHधी, 
महावीर कामैत (व. गहृ मHऽालयसमेत
 संय\ु इजलासमा एकजना Hयायाधीशले 
ठहर 5नण4य गनु4भएको र अक� Hयायाधीशले 
ूमाण ब_ुनपुनM आवँयकता र कारणसमेत देखाई 
(व5भk ूमाणहa बझुी पेश गनु4 भनी आदेश 
गरेको अवःथामा ूःततु मRुा संय\ु इजलासका 
Hयायाधीशहaको राय न5मलेको माk न5मsने र 
ूमाण ब_ुन गरेको आदेशबमोिजम नै गनु4पनM हुँदा 
सव��च अदालत 5नयमावल>, २०४९ को 5नयम 
३ बमोिजम पूण4 इजलासले हेर> 5नण4य गनु4पनM 
देिखएन । तसथ4, ू ःततु मRुामा संय\ु इजलासका 
माननीय Hयायाधीश ौी अवधेशकुमार यादवबाट 
भएको आदेशबमोिजमका ूमाणहa बझुी संय\ु 
इजलासबाट नै 5नण4य गनु4पनM देिखदँा 5नण4यका 
ला5ग संय\ु इजलासमा पठाइZदने ।
इजलास अ5धकृत: िशवूसाद खनाल
इ5त संवत ्२०७० साल भदौ १२ गते रोज ५  शभुम ्।
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संय�ु इजलास

१
स.!."ा.#ी दामोदर!साद शमा* र मा."ा.
#ी िगरीश च/ लाल, ०७१-WH-०००९, 

ब5द6ू8य:ीकरण, (व?ी शाAय (व. िजCला 
ूशासन कायाDलय, बबरमहल काठमाडIसमेत
 Jनवेदक सरेु5ि शाAयलाई कालोबजार 
तथा केह6 अ5य सामािजक अपराध ऐन, २०३२ 
को कसरुमा कानूनबमोिजमको ू(बया पूरा 
गर6 अJधकारूाU Jनकायको आदेशअनसुार 
Wयाद थप गर6 Jनवेदक सरेु5ि शाAयलाई 
अनसु5धान तहकXकातको JसलJसलामा पपुD:को 
JनJमY थनुामा राखेको देिखएको अवःथामा 
Jनवेदकलाई गैरकानूनी^पमा थनुामा रािखएको 
भ` JमCने अवःथा नदेिखदँा Jनवेदन मागबमोिजम 
ब5द6ू8य:ीकरणको आदेश जार6 गनD Jमलेन । 
ूःततु Jनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अJधकृत: हfर कोइराला
कWgयटुर: अJमररh महजDन
इJत संवत ्२०७१ साल भदौ १६ गते रोज २ शभुम ्।

२
स.!."ा.#ी दामोदर!साद शमा* र मा."ा.#ी 
सुशीला काक2, ०६८-CR-०८८२, १०७७, 

nयान मानo उqोग, नेपाल सरकार (व. समुनरh 
शाAयसमेत, समुनरh शाAय (व. नेपाल सरकार
 सावDजJनक सडकमा Jबहानको समयमा 
बाटोमा गाडीह^ गJुडरहने र माJनसह^ 
आवतजावत भैरहने भएको हुँदा Jनयोिजत^पमा 
Jछटो कायD सWप` गनD ूJतवाद6ह^ले समूहमा 
आई s याAसी बा(हरबाटै अ5धाध5ुद ूहार गरेको 

र पीJडत 8यहाँबाट भाtन खोnदा टाउको, 
छातीलगायतका संवेदनशील अuमा पटकपटक 
ूहार गरेको अवःथा देिख5छ । चँमद6द भJनएका 
wयिx yानूसाद गौतमलगायतका  wयिxह^ 
वारदात ःथलमा देखापनुD र पीJडत nयान बचाउन 
भाtने बममा Jनजको घरको गेटJभऽ पःन सफल 
हनुजुःता कायDबाट त8काल पीJडतको nयान मनDबाट 
जोJगएको देिखदँा ूःततु वारदातमा बाधक त}व 
अथाDत ्तेॐो त}वको उपिःथJतको (वqमानता नै 
छैन भनी पूरै इ5कार गनD स(कने िःथJत नदेिखदँा 
ूJतवाद6ह^लाई nयान मानo उqोगतफD  ५ वषD 
कैद सजाय गनo र डाँकाको अJभयोगबाट सफाइ 
�दने ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
JमJत २०६८।६।३ को फैसला Jमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अJधकृत: ई�र पराजलु6
कWgयटुर: (वकेश गरुागा�
इJत संवत ्२०७१ साल जेठ ५ गते रोज २ शभुम ्।

३
स.का.म.ु!."ा.#ी दामोदर!साद शमा* र मा."ा.
#ी !काश व4ी, ०६८-CI-०४४२, मोह6 लगत 
क�ा, राम सकुुमार6 देवी (व. म.ुस. गनo JनमDलादेवी 
थ^नी
 सलाDह6 िजCला, गा(वस बCबा सोकमाहा 
वाडD नं. ७(च) (क.नं. १६० को ०-१०-० जtगामा 
ू8यथ�का ससरुा खहे^ धामी था^ उx जtगाको 
मोह6 रहेको कुरा (फCडबकु तथा जtगाधनी ू माण 
पजुाDबाट देिखएको र कुतबाल6समेत बझुाएको 
देिखएको अवःथामा सु̂  भJूमसधुार कायाDलय, 

सलाDह6बाट भएको JनणDय उCट6 गर6 मोह6 लगत 
यथावत ् कायम हनेु ठहर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको JमJत २०६८।३।१२ को 
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फैसला 5मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ5धकृत: ईCर पराजलुE
कFGयटुर: (वकेश गरुागाK
इ5त संवत ्२०७० साल चैत २१ गते रोज ६ शभुम ्।

४
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी �काश व�ी, ०६६-CI-०९८९, ०६७-CI-

०३६०, 5नषधेाUा/परमादेश, रा(Wय वािणYय बैZ 
शाखा काया[लय, तलुसीपरु (व. क]ल ुचौधरEसमेत, 

मालपोत काया[लय, दाङ, घोराहE (व. क]ल ु
चौधरEसमेत
 अदालतको अिaतम फैसलाबाट 
5नवेदकहbको अंश हक संःथा(पत भई अदालतबाट 
चलनपजुe ूाg गरेको hयःतो अंशहकको जiगा 
ूhयथe साइतरामले बैZमा 5धतो राखी ऋण 5लँदा 
अ5नवाय[bपमा 5नवेदकहbको सहम5त वा मkुरE 
5लनपुनlमा 5नवेदकहbको मkुरE न5लई (वपmी 
साइतराम र बैZबीच ऋण 5लनnुदन ुगरE (वपmी 
बैZको 5म5त २०५७।३।२५ को पऽका आधारमा 
(वपmीमrयेका मालपोत काया[लय, घोराहE दाङले 
5नवेदकहbको अंश हकको उt जiगा रोuा 
राखेको उt काय[ कानूनअनकूुल देिखन नआएबाट 
5नवेदकहbको हक ःवा5मhवको हदसFमको 
जiगा (वपmीमrयेका साइतराम चौधरEले 5म5त 
२०५७।३।२५ मा 5लएको ऋणबापत 5ललाम 
नगनु[ नगराउन ु भनी (वपmीहbमrयेको रा(Wय 
वािणYय बैZ, शाखा काया[लय, तलुसीपरु दाङको 
नाउँमा 5नषधेाUाको आदेश र 5नवेदकहbको अंश 
भागमा परE 5नजहbको हक ःवा5मhव भएको 
जiगाको हदसFम जiगाको रोuा फुकुवा गरE 
अदालतको चलनी पजुeअनसुार दता[ दा.खा. समेत 

गरE nदन ुभनी (वपmीमrयेको मालपोत काया[लय, 

घोराहE दाङका नाममा परमादेशको आदेशसमेत 
जारE हनेु ठहर गरE भएको पनुरावेदन अदालत, 

तलुसीपरुको 5म5त २०६६।५।१० को फैसला 
5मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ5धकृत: ईCर पराजलुE
कFGयटुर: (वकेश गरुागाK
इ5त संवत ्२०७० साल चैत १७ गते रोज २ शभुम ्।

५
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी �काश व�ी, ०६७-CI-१०१४, 5नषधेाUा, 
केशवराम अ(हर (व. कुyीकुमारE कुमe
 मोहE हक बेदखल भएको भए भ5ूमसधुार 
काया[लयमा उजरुE nदनपुनlमा zरट mेऽमा दायर 
भएको उजरुEबाट कारवाहE गन[ न5म]ने भyे 
पनुरावेदन िजक{र सFबaधमा हेदा[ (ववाnदत 
जiगामा जiगाधनीले घर बनाउने आशZा रहेकोले 
ूःततु म|ुाको उठान भएको देिखaछ । मोहE 
हक यथावत ्रहने गरE म|ुा अिaतम भइसकेको 
र 5नवेnदका ःवयम ् मोहE ॐेःतामा यथावhकायम 
गरE मोहE हक नामसारE गzरपाउँ भनी भ5ूमसधुार 
काया[लयमा गएको र म|ुा (वचाराधीन रहेको 
अवःथामा आ�नोसमेत हक लाiने जiगामा 
घर 5नमा[ण गनl आशZा रहेकोले 5नषधेाUाको 
आदेश जारE गzरपाउँ भनी 5नवेदन 5लई 5नवेnदका 
अदालतमा ूवेश गरेको काय[लाई अaयथा भy 
न5म]ने हुँदा 5नवेnदकाले 5नवेदनमा उि]लिखत 
गरेका (क.नं. ८१० को जiगामा 5नवेnदकाको मोहE 
हक रहेको अवःथा देिखएको र उt जiगामा 
5नवेnदकाको 5नवेदन मागबमोिजम (वपmीले घर 
बनाउन स�ने ूबल आशZाको िःथ5त (व�मान 
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देिखदँा 6नवेदनमा उि9लिखत (क.नं. ८१० को 
ज>गामा जग नख@,ु Aदवाल नउठाउन,ु घर 
नबनाउन ु भनी (वपHीको नाउँमा 6नषधेाKाको 
आदेश जारN हनेु ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, 

नेपालगPजको 6म6त २०६७।८।८ को फैसला 
6मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ6धकृत: ईYर पराजलुN
कZ[यटुर: (वकेश गरुागा]
इ6त संवत ्२०७० साल चैत १७ गते रोज २ शभुम ्।

६
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी �काश व�ी, ०६७-CI-१११४, 6नषधेाKा/
परमादेश, (वनय शमशेर ज.ब.रा.  (व. जनक9याण 
ःवाःcय सेवा बबरमहल, काठमाडeसमेत 
 6म6त २०४८।१२।१७ को 
6नणfयअनसुार सरकारको नाममा दताf ॐेःता 
रहेको सडकको ज>गामhये चार (क9ला तोकi 
(वपHीमhयेका थापाथलN जनक9याण पkरवारलाई 
भोगचलन गनf Aदएको अवःथा हुँदा उm ज>गामा 
सरकारले 6नधाfरण गरेको शतfको अधीनमा रहN 
भोगचलन गनf कानूनत: कुनै बाधा नपगेुको 
िःथ6तमा 6नवेदकले दावी गरेबाहेक अलग ज>गा 
पाएको भ@े हुँदा 6नषधेाKा जारN गनf नपनo 
हुँदा 6नषधेाKाको सZबPधमा ूqयथr थापाथलN 
जनक9याण पkरवारले 6नवेदकले दावी गरेबाहेक 
अलग ज>गा पाएको भ@े हुँदा 6नषधेाKा जारN गनf 
परेन भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
6म6त २०६६।८।१० को फैसला 6मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ6धकृत: ईYर पराजलुN
इ6त संवत ्२०७० साल चैत १७ गते रोज २ शभुम ्।

७
स.�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.�ी 
देवे"गोपाल �े&, वैदेिशक रोजगार ठगी, ०६९-
CR-०२९४, नेपाल सरकार (व. अनपु बराल
 दावी ूमािणत गनo भार वादNमा रहनेमा 
ूःततु मtुामा जाहेरवालालाई बकपऽको ला6ग 
वैदेिशक रोजगार Pयाया6धकरणमा बोलाउँदा 
6नज बकपऽका ला6ग उपिःथत नहनु ु साथै 
जनु 6लखतको आधारमा ू6तवादNले वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउनका ला6ग जाहेरवाला6सत रकम 
6लई ू6तवादNले 6लखत गरN Aदएको भ6नएको 
6म6त २०६७।१।६ को सvल 6लखत नै वादN 
पHले पेश गनf नसकेको अवःथामा ू6तवादNले 
वैदेिशक रोजगार ठगीको कसरु गरेको भनी 
वादNwारा 6लएको पनुरावेदन िजकiर 6म6सल 
संल>न ःवतPऽ ूमाणबाट प(ुx हनु आएको 
नदेिखदँा अ6भयोग दावीबाट ू6तवादNलाई सफाइ 
Aदई 6म6त २०६८।५।२६ मा वैदेिशक रोजगार 
Pयाया6धकरणबाट गरेको फैसला 6मलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अ6धकृत: महेPि पोखरेल
कZ[यटुर: (वकेश गरुागा]
इ6त संवत ्२०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शभुम ्।

८
स.�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.�ी 
देवे"गोपाल �े&, ०६९-CR-०३१६, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार (व. गोपालूसाद 
6सवाकोटNसमेत
 वैदेिशक रोजगार ठगीमा सजाय गनo 
सZबPधमा वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा ४३ अनसुार ×कसैले दफा १० (वपरNत 
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इजाजतपऽ न6लई वैदेिशक रोजगार >यवसाय 
स@ालन गरेमा वा कसैलाई वैदेिशक रोजगारमा 
लगाइBदCछु भनी झठुो आJासन Bदई वा 
ूलोभन देखाई वैदेिशक रोजगारमा लगाई Bदने 
उNेँयले कुनै रकम 6लएमा वा (वदेश पठाएमा 
जरQवाना, कैद, हजाSनासमेत हनेु” उTलेख छ । 
सोअनसुार कसरु देिखन वैदेिशक रोजगारको 
ला6ग नै ू6तवादQले जाहेरवालासँग रकम 6लएको 
भWे 6लखत ूमाणबाट प(ुY हनु आउँदैन । 
ू6तवादQहZले स[बिCधत 6नकायबाट वैदेिशक 
रोजगारको इजाजत न6लई सो >यवसाय स@ालन 
गरेको भWे कुरा त]य र ूमाणबाट नदेिखएको 
हुँदा अ6भयोग दावीबाट ू6तवादQहZलाई सफाइ 
Bदने गरQ वैदेिशक रोजगार Cयाया6धकरणबाट 
6म6त २०६८।७।२७ मा गरेको फैसला 6मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ6धकृत: महेCिूसाद पोखरेल
क[dयटुर: अ6मररe महजSन 
इ6त संवत ्२०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शभुम ्। 

९
स.�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.�ी 
देवे�गोपाल �े�, फौ.प.ुनं. ०६९-CR-११२०, 

jयान मानk उlोग, नेपाल सरकार (व. खेमराज 
बराल
 जाहेरवाला प6बऽा सवेुदQसमेत कोहQ प6न 
घटनाका ूnयoदशp रहेका छैनन ्। घाउ जाँच 
केश फारामबाट पी6डतको दायाँ, बायाँअनहुार, 
बायाँ काँध इnयाBदमा लागेको चोटपटक 
मनkस[मको नभएको (Non Fatal) भWे देिखन 
आउँछ । पी6डतउपर आबमण भएको अवःथामा 
देw े र पी6डतलाई आबमणकारQबाट जोगाउने 
>यिx रहे भएको देिखदैँन । तीथS िघ6मरेको 

उपिःथ6तले पी6डतको jयान मानSबाट बचेको भनी 
जाहेरQ दरखाःत परे प6न 6नज तीथS िघ6मरेको 
मौकाको कागज तथा अदालतसमo भएको 
बकपऽमा 6नजले सो कुरा >यx गरेको पाइँदैन । 
पी6डत र ू6तवादQका बीच पूवS घरायशी zरसइ6ब 
रहेको भWेस[म जाहेरवाला र पी6डतलगायतको 
बकपऽबाट देिखCछ । घटनाको ूnयoदशpको 
अभावमा केवल श{ाको भरमा ू6तवादQलाई 
आरो(पत गरQ सजाय गनुS Cयायस|त ् हनेु                                         
भएन । जाहेरQ दरखाःत >यहोरालाई प(ुY हनेु 
ूमाण वादQ नेपाल सरकारले पेश गनS सकेको 
नदेिखदँा सZु फैसला उTटQ गरQ ू6तवादQलाई 
अ6भयोग दावीबाट सफाइ Bदने ठहर गरQ पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट 6म6त २०६८।९।६ मा 
भएको फैसला 6मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ6धकृत: महेCिूसाद पोखरेल
क[dयटुर: अ6मररe महजSन
इ6त संवत ्२०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शभुम ्।

१०
स.�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०६७-WO-००३२, 

उnूषेण/परमादेश, ईJरदेव 6गरQ (व. 6ऽभवुन 
(वJ(वlालय, क�6तSपरु, काठमाड�समेत
 रोल नं. ५४४००१९ का यी 6नवेदक 
ईJरदेव 6गरQले 6ऽभवुन (वJ(वlालय�ारा 
6म6त २०६६।८।२ मा 6लइएको >यवःथापन 
संकायअCतगSत 6ब.6ब.एस. दोॐो वषSको 
बजारशा�को परQoामा सहभागी भई उ�रपिुःतका 
6नरQoकलाई नबझुाई आफ� ले 6लई भागेको भनी 
मौकामा नै 6नरQoक एवम ् केCिा�यoबाट परQoा 
6नयCऽण कायाSलयमा आवँयक कारवाहQको ला6ग 
लेखी आएको अवःथामा 6ऽभवुन (वJ(वlालय, 
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के4ि6य काया8लयमा आवँयक कारवाह6को ला>ग 
लेखी आएको अवःथामा >ऽभवुन (वG(वHालय 
के4ि6य पर6Jा सKालक स>म>तको >म>त 
२०६७।३।३१ को >नण8यअनसुार रोल नं. 

४५५००१९ को पर6Jालाई २०६७ सालसVम 
२ वष8को ला>ग >ऽभवुन (विG(वHालयबाट 
सKालन हनेु कुनै प>न पर6Jामा सिVम>लत हनु 
नपाउने गर6 >नंकाशन गरेको काय8लाई अ4यथा 
भ] न>म^ने । 
इजलास अ>धकृत: हcर कोइराला
कVdयटुर: अ>मररe महज8न
इ>त संवत ्२०७१ साल असार ३२ गते रोज ४ शभुम ्।

इजलास नं. १

१
मा."ा.#ी रामकुमार (साद शाह र मा."ा.
#ी सुशीला काक,, ०६७-CR-०८६८, लटुपीट, 

देवे4िकुमार ठाकुर (व. रामनरेश ठाकुरसमेत
 वाद6ले (फराद गदा8 लटुपीटतफ8  माऽ 
दावी गरेकोमा ू>तउkरबाट हक बेहक गनु8पनl 
देिखएको  र तदनmुप अदालतको आदेश भई अ.बं. 

८० नं. बमोिजम बयान गर6 हक बेहकतफ8  प>न 
दावी >सज8ना भएको अवःथामा सो पोखर6को हक 
बेहक सVब4धमा >नण8य नगर6 माछा लटुपीटतफ8  
माऽ फैसला गरेको महोkर6 िज^ला अदालतको 
फैसला र सोलाई सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 

जनकपरुको >म>त २०६७।२।६ को फैसला 
अ.बं. १९२ >मलेको नदेिखदँा बदर गर6 pदएको 
छ । अब वाद6 दावीको सVपूण8 (वषयमा अथा8त ्
पोखर6को हक ःवा>मrव र rयसमा दबैु पJको 
हक (हःसामा तथा सो पोखर6को माछा लटुपीट 

गरे नगरेको समेतको वाद6 दावीको सबै (वषयमा 
ूमाणबाट ठहरेबमोिजम >नण8य गनु8 भनी हाजीरमा 
रहेका पJहmलाई ताcरख तोकs >म>सल सmु 
महोkर6 िज^ला अदालतमा पठाई pदनू ।
इजलास अ>धकृत: ममता खनाल
कVdयटुर: मि4जता ढुuाना
इ>त संवत ्२०७१ साल वैशाख १४ गते रोज १ शभुम ्।

२
मा."ा.#ी रामकुमार (साद शाह र मा."ा.#ी 
सुशीला काक,, ०६७-WO-०७५९, उrूषेण/

परमादेश, उमादेवी चौर>सया (व. >ब4wयाचलूसाद 
बरैसमेत
 पसा8 िज^ला अदालतमा (वचाराधीन 
लेनदेन मxुाको फैसला काया84वयन गर6 
>बगो भcरपाउँ भ]े दखा8ःतको कारवाह6को 
>सल>सलामा रोyा राखेको जzगा फुकुवा गन8 
न>म^ने भनी पनुरावेदन अदालत, हेट{डाको >म>त 
२०६७।३।२४ मा आदेश गcरसकेप>छ अक� 
>नवेदनको रोहमा आ}नै उ~ आदेश ू>तकूल 
हनेु गर6 तथा अदालतको फैसला काया84वयन 
ूभा(वत हनेु गर6 रोyा रहेको जzगा फुकुवा गनl 
गर6 गरेको सो >म>त २०६७।१०।२० को 
पनुरावेदन अदालत, हेट{डाको आदेश ऽ(ुटपूण8 
हुँदा उrूषेणको आदेश�ारा बदर गcरpदएको 
छ । अब, फैसला काया84वयनको >सल>सलामा 
रोyा रहेको जzगा पूव8वत ् रोyा राखी लेनदेन 
मxुाको फैसलाबमोिजमको >बगो भcरभराउको 
काय8 कानूनबमोिजम सVप] गनु8 भनी पसा8 िज^ला 
अदालतको नाउँमा परमादेशसमेत जार6 हनेु ।
इजलास अ>धकृत: द�डपािण ला>मछाने
कVdयटुर: मि4जता ढुuाना
इ>त संवत ्२०७१ साल जेठ ८ गते रोज ५ शभुम ्।
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३
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा.�ी 
बै�नाथ उपा�ाय, ०६८-CI-०९५४, 9नषधेा<ा, 
गगनदेव महतो कोइरCसमेत (व. 9ड9भजन सडक 
कायाGलय, हेटHडासमेत
 9नवेदकहIले आKनो हकभोग र 
ःवा9मMवमा रहेको जNगामा 9बनाO9तपू9तG सडक 
9नमाGण र चौडा गनG लागेको हनुाले 9नषधेा<ाको 
आदेश जारC गUरपाउँ भनी 9नवेदन माग दावी 
Yदएकोमा जनु कायG नगनुG भनी 9नषधेा<ाको 
माग गUरएको छ पनुरावेदन अदालत, हेटHडाबाट 
ूार]भमा नै अ_तUरम आदेश जारC भई सो कायG 
रो(कएको नदेिखएको र ूःततु 9नवेदन पनुGपूवG नै 
२०६७ सालमै सडक चौडा पानc कायG स]पd 
भइसकेको कुरा 9लिखत जवाफबाट देिखएको र 
9नवेदकको पनुरावेदनमा बाटो फरा(कलो भइसकेको 
छैन भनी िजकfरस]म प9न 9लन नसकेको भनी 
माdुपनc ह_ुछ । उh कायG स]पd भइसकेको 
अवःथामा 9नषधेा<ाको आदेश जारC हनु नसjने 
हुँदा 9नवेदन खारेज हनेु ठहर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, हेटHडाको 9म9त २०६८।३।२२ को 
आदेश मना9सब हुँदा सदर हनेु ।
इजलास अ9धकृत: नगे_िकुमार कालाखेती
इ9त संवत ्२०७० साल पसु ८ गते रोज २ शभुम ्।

इजलास नं. २

१
मा.�ा.�ी क&ाण �े) र मा.�ा.�ी िगरीश च/ 
लाल, ०७०-WH-००४६,  ब_दCूMयOीकरण, 
राजकुमार गqुा (व. िजrला ूहरC कायाGलय, 

इलामसमेत

 सवारC sयान मtुामा भएको 
फैसलाबमोिजमको लगतको कायG_वयनको 
(वषयलाई चनुौती Yदँदै यी 9नवेदकले पनुरावेदन 
अदालत, इलामसमO २०७०।१०।१० मा 
ब_दCूMयOीकरणको आदेश जारC गनG माग गदu 
9नवेदन दायर गरेको देिखएकोमा सो 9नवेदन 
खारेज भइसकेको समेत देिख_छ । MयसरC 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट भएको आदेशउपर 
पनुरावेदन लाNनसjने ःपv wयवःथा रहँदारहँदै 
सो नगरC पनु: ताजाIपमा यस अदालतसमO 
ब_दCूMयOीकरणको 9नवेदन दायर गरेको   
देिखयो ।
 यसरC पटकपटक एउटै (वषयमा उहC 
अवःथाको 9नवेदन महण गरC कारवाहC गनc 
अवःथा नरहेबाट र थनुा गैरकानूनी नहुँदा 
9नवेदनको मागबमोिजम ब_दCूMयOीकरणको 
आदेश जारC गरC 9नवेदकलाई थनुामhु गनुGपनc 
अवःथा देिखएन ।ूःततु 9नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ9धकृत: (वंणुू साद गौतम
क]zयटुर: कrपना बत{ला
इ9त संवत ्२०७१ साल वैशाख १० गते रोज ४ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी क&ाण �े) र मा.�ा.�ी सुशीला 
काक0, ०६९-CR-०६००,  अवहेलना, (व|भरनाथ 
लखेर (व. नेपालग_ज नगरपा9लकाको कायाGलय, 

बाँकेसमेत
 अदालतबाट भएको आदेश वा फैसलालाई 
जानाजान अटेर गरC आदेशबमोिजमको कायG 
गनG इ_कार गरेको वा मना9सबबेगर आदेशको 
कायाG_वयन गनG (ढलाई गरेको भए माऽ (वपOी 
9नकायलाई अवहेलनामा सजाय गनुG मना9सब  
ह_ुछ । तर ूःततु मtुामा Mयःतो अवःथा 
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(व3मान नदेिखदँा मागबमोिजम (वप:ी <नकायलाई 
अदालतको अवहेलना भएको ठानी हलकुाDपमा 
<लई सजाय गनE कानून, Gयाय तथा (ववेकसIत ्
नदेिखदँा वःत<ुनL अवःथाको (व3मानतासमेत 
नभएकोले अवहेलनाको दावी पMुन नसNने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, नेपालगGजबाट <म<त 
२०६९।३।२० मा भएको फैसला <मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ<धकृत: (वंणुू साद गौतम
क^_यटुर: बेदना अ<धकार`
इ<त संवत ्२०७० साल वैशाख ८ गते रोज २ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी सुशीला 
काक�, सवार` dयान, ०६८-CR-०४५४, नेपाल 
सरकार (व. राज ुलामा
 पैदल याऽकुा Dपमा रहेका याऽीहDको 
स(ुवधासमेतलाई hयानमा राiदै तीो <भडभाड हनेु 
:ेऽमा अlयGत सी<मत ग<त वा कानूनले <नधाEरण 
गरेको ग<तमा रह` सवार` चलाउनपुनnमा सो नगर` 
यी ू<तवाद` राज ुलामाले एकतफo (One Way) 
को बाटोमा नै आsनो बस तीो ग<तमा चलाई 
सह` साइडमा रहेका याऽलुाई ठtर uदएको 
देिखदँा <नजले उv सवार` साधन चलाउँदा 
सजगतासाथ सवार` चलाएको भनी माw <मxने 
भएन । तसथE <नजले एकतफo बाटो (One Way) 
को िचy नभएको र आफूले लापरवाह`पूवEक बस 
नचलाएको भwे िजकzर <लँदैमा <नजलाई यःतो 
कसरुको दा(यlवबाट उGमिुv uदन न<मxने ।
 ू<तवाद` राज ु लामाले गलत uदशाबाट 
तीो ग<तमा सवार` साधन चलाई तीो ग<तमा 
रहेको बसको ठtरबाट आsनो साइडमा रहेका 
लाGसर कँुवरलाई ठtर uदई <नजको उपचारको 

बममा मlृय ुभएको प(ु| भएको र <नजको यःतो 
कसरु सवार` तथा यातायात }यवःथा ऐन, २०४८ 
को दफा १६१(२) बमोिजमको हुँदा सDु दाङ 
देउखरु` िजxला अदालतबाट सवार` तथा यातायात 
}यवःथा ऐन, २०४९ को १६१(३) बमोिजम 
सजाय गर` पनुरावेदन अदालत, तxुसीपरुबाट सदर 
गनn गरेको <म<त २०६८।१।२७ को फैसला 
<मलेको नदेिखदँा केह` उxट` भै <नज ू<तवाद` 
राज ुलामालाई ऐ. ऐनको दफा १६१(२) बमोिजम 
कैद वषE २(दईु) सजाय हनेु ।
इजलास अ<धकृत: (वंणुू साद गौतम
क^_यटुर: बेदना अ<धकार`
इ<त संवत ्२०७० साल वैशाख ८ गते रोज २ शभुम ्।

4
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी सुशीला 
काक�, ०६८-CR-०८९५, ०६९-CR-०५९५, 
सवार` dयान, अIभI, नेपाल सरकार (व. सरेुGि 
िघ<मरेसमेत, शाGतूसाद पोखरेल (व. नेपाल सरकार
 वारदातका स^बGधमा ू<तवाद` सरेुGि 
िघ<मरेले अ<धकारूा� अ<धकार`सम: बयान गदाE 
बालाज ुढुIेधारा आइपMुदा बायाँतफE बाट गइरहेको 
बा ८ प ९३६४ न^बरको मोटरसाइकललाई 
मैले चलाएको शकले बाँयातफE को सोले ठtर 
लागी बाँयातफE को अगा<डको चtामा अ� (कन 
पगुी केह` अगा<डस^म घसा�रएर गएकोमा शक 
रोकz हेदाE मोटरसाइकलमा सवार २ जनामhये 
१ जना शकम<ुन बीच भागमा र अक� १ जना 
शकभGदा क�रब १ <मटरपछा<ड लडेको र प<छ 
कमल लामाको घटनाःथलमै मlृय ु भएकोसमेत 
सनेुको भनी बयान गरेको देिखGछ । शव 
पर`:ण ू<तवेदनबाट मतृकको मlृय ु आमासय 
समेतका शर`रका (व<भw भागमा कडा चोट 
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लागेको कारण भएको भ9े उ;लेख भइरहेको 
छ । मोटरसाइकल चलाई उC शकको ठFरले 
घाइते भएका महेHि आलेको कागज Kयहोरा हेदाM 
कमल तामाङलाई साथमा Pलई मोटरसाइकल 
चढR PनमाMण साममी Pलन वनःथलRतफM  जाँदा 
पछाPडबाट आएको ना.३ ख १०८३ नं. को 
शकले आफूले चलाएको मोटरसाइकललाई ठFर 
_दई आफूह` मोटरसाइकलस(हत जPमनमा ढलेको 
पछाPडको शकको बायाँ चFा मोटरसाइकलमाPथ र 
आफूह` मोटरसाइकलमPुन परR शकले कaरब ३० 
मीटरसbम िघसारेर लगेको भ9ेसमेतको Kयहोरा 
उ;लेख गरR कागज गरेको देिखयो । घटनालाई 
ूeयfत: अनभुतू गरR आफूसमेत घाइते भएका 
Pनज महेHि आले र ूPतवादR सरेुHि िघPमरेको 
बयान परःपरमा मेल खाएको यःतो अवःथामा 
Pनज सरेुHि िघPमरेले Kयःत सडकमा सवारR 
हाँकh मोटरसाइकललाई ठFर _दई जPमनमा 
लडेका घाइतेह`लाई कaरब ३० Pमटरसbम 
िघसारेर लगेको अवःथासमेतबाट घाइतेमiयेका 
कमल तामाङको मeृयसुमेत भएबाट यी ूPतवादR 
सरेुHि िघPमरेको उC कायM कसरुजHय ठहर ्याई 
सवारR तथा  यातायात Kयवःथा ऐन, २०४९ 
को दफा १६१(२) को कसरुमा Pनजलाई २ 
वषM कैद भएको अवःथा छ । तथा(प वादR 
नेपाल सरकारले ूःततु पनुरावेदन िजकhरमा 
१६२(१) को समेत पनुरावेदन िजकhर Pलएको 
देिखHछ । ू ःततु वारदातमा १६२(१) नbबरको 
अवःथा (वtमान देिखन नआएबाट Pनजका हकमा  
१६१(२)  बमोिजम २ वषM कैद गनu गरR भएको 
सु̀  काठमाडv िज;ला अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालत,  पाटनको फैसला Pमलेकै देिखदँा सदर 
हनेु ।

 वारदातको ूकृPतबाट सु̀  काठमाडv 
िज;ला अदालतले PनधाMरण गरेको (कaरया खचM, 
fPतपूPतM तथा उपचार खचMको रकम ःवाभा(वक देिखन 
आएन । यःतो अवःथामा तेॐो पfको 
बीमाबापतको रकममiयेबाट fPतपूPतMबापतको 
रकम थप `.२५,०००।- मतृकका हकवालाले 
र उपचार खचM थप `.२५,०००।- घाइते 
महेHिकुमार आलेले सवारRधनीबाट नै _दलाई भराई 
पाउने ठहरR पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसला सो हदसbम Pमलेकै देिखदँा सवारRधनीबाट 
fPतपूPतM तथा उपचार खचMको रकम भराउन 
Pम;ने होइन भनी ू PतवादR शाHतूसाद पोखरेलको 
पनुरावेदन िजकhर मनाPसब नदेिखने ।
इजलास अPधकृत: (वंणुू साद गौतम
कb}यटुर: क;पना बत~ला
इPत संवत ्२०७१ साल वैशाख ८ गते रोज २ शभुम ्।

5
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी सुशीला 
काक�, ०७०-CR-००८९, कतMKय �यान, नेपाल 
सरकार (व. भCबहादरु Pलbबसुमेत
 अPभयोगपऽ दायरप�ात ् पPन Hया(यक 
ू(बयामा सामेल नरहR फरार रहेका यी 
ूPतवादRह` आरो(पत कसरुमा संल�न भएका 
होइनन ् भनी भ9स�ने आधार ूःततु म�ुामा 
(वtमान देिखन आएन । अनसुHधान ू(बयादेिख 
समम Hया(यक कारवाहRसbम फरार रहेका यी 
ूPतवादRह`को कुटपीटका कारण डbबरबहादरु 
राईको मeृय ु भएको त�य अHयथा ूमािणत 
नहुँदा ूPतवादRह` भCबहादरु Pलbब,ु बालकुमार 
मगर, चHि Pलbब,ु रेवत थापा fेऽीले दगुाMबहादरु 
राईलाई कुटपीट गरR मारR �यान मानu कसरु 
गरेकोले �यानसbबHधीको महलको १, १३(३) 
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न3बरबमोिजम ज7मकैद हनेु ठहर ्याई स?ु 
झापा िजBला अदालतबाट भएको फैसला र 
सोहF फैसलालाई सदर हनेु ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट HमHत २०७०।२।१४ मा 
भएको फैसला Hमलेकै देिखदँा सदर भै साधकसमेत 
सदर हनेु ।
इजलास अHधकृत: (वंणुू साद गौतम
क3Vयटुर: कBपना बतWला
इHत संवत ्२०७१ साल वैशाख १२ गते रोज ६ शभुम ्।

6
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी सुशीला 
काक�, ०७०-CR-००८८, कत]̂ य _यान, नेपाल 
सरकार (व. देउमान भaे देउबहादरु Hल3बसुमेत
 खकुुरF जःतो धाcरलो हHतयार ूयोग गरF 
ल(वन Hमौसमेतलाई ूहार गरेको HमHसल संलeन 
तfयबाट समHथ]त भैरहेको छ । वारदातःथलमा 
भे(टएका माHनसका मासकुा डBलासमेतबाट 
हराएको शारदा मे7याङवोको मkृय ु अ7य 
तवरबाट भएको हो (क भa सlने ठाउँ छैन । 
वारदातको समयमा वारदातःथलमा रहेको Hनज 
मतृकलाई ूHतवादF देउबहादरुले खकुुरF जःतो 
धाcरलो हHतयार ूयोग गरF का(टएको अवःथा 
तथा आगजनी भएको घरको यऽतऽ मानवका 
मासकुा डBलासमेत फेला परेको यःतो अवःथामा 
Hनज ूHतवादFको कसरुलाई हलकुा ढrले Hलई 
सजायका हकमा अ7यथा पcरवत]न गनु]पनs पHन 
अवःथा नहुँदा आफूउपर आरो(पत कसरुका 
स3ब7धमा आuनो ूHतवाद नगरF फरार र(हरहेका 
ूHतवादF देउबहादरु Hल3बकुा हकमा स?ु 
ताVलेजङु िजBला अदालतबाट _यानस3ब7धीको 
महलको १३(३) न3बरबमोिजम सव]ःवस(हत 
ज7मकैदसमेत हनेु ठहरF भएको फैसलालाई सदर 

गनs गरF भएको पनुरावेदन अदालत, इलामको 
HमHत २०७०।९।३० को फैसला Hमलेकै 
देिखदँा सदर भै साधकसमेत सदर हनेु ।
इजलास अHधकृत: (वंणुू साद गौतम
क3Vयटुर: कBपना बतWला
इHत संवत ्२०७१ साल वैशाख १२ गते रोज ६ शभुम ्।

7
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी बै#नाथ 
उपा(ाय, ०६९-CR-०८०६,  ब7दFूkय{ीकरण, 
दलबहादरु याखा (व. िजBला ूहरF काया]लय, 

धनकुटासमेत
 फैसलाबमोिजम फरार रहेको 
ूHतवादFलाई लागेको कैद असलु गनs ूयोजनले 
ूहरFले Hनवे|दकाको दाज ु यी पनुरावेदकलाई 
पबाउ गरF स3बि7धत वडामा सज]मीन मचुBुका 
गराउँदा मचुBुकामा रहेका सबैले िजBला 
धनकुटा, खवुाफोक गा.(व.स. वडा नं.१ बःने 
लालबहादरु याखाका छोरा बाँसघरे साइँला 
भaे कमलबहादरु याखा नाम गरेका Hनजबाहेक 
अ7य ^यि~ नभएका र Hनज बाँसघरे साइँला 
भaे कमलकुमार याखाले दलबहादरु याखाको 
नामबाट नेपालF नागcरकता ूमाणपऽ Hलएका 
छन ् भनी लेखाई |दएकोसमेतको अवःथा                                            
देिख7छ । उ~ सज]मीन मचुBुकामा उBलेख 
भएको एवम ् उिBलिखत नागcरकताको अHभलेख 
र अंश रो�ाको मचुBुकामा उBलेख भएको 
^यहोरासमेत मेल खाएको अवःथा देिखएको 
पाइ7छ । यी तfयगत ूमाणबाट कमलकुमार 
याखा र दलबहादरु याखा भaे ^यि~ एउटै 
रहेको देिखएको र म�ुा चBदाबाटै कमलकुमार 
याखा फरार रहF Hनजलाई अदालत�ारा 
भएको सजाय काया]7वयनको HसलHसलामा यी 
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पनुरावेदक दलबहादरु याखा पबाउ पर; <नजलाई 
कानूनबमोिजम कैद; पूजB Cदई कैदमा राD 
कारागारमा पठाएको अवःथामा <नवेCदकाको 
मागबमोिजम बJद;ूLयMीकरणको आदेश जार; 
नगर; Rरट <नवेदन खारेज गरेको पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको फैसलालाई अJयथा भV 
न<मWने ।
 फौजदार; कानून उWलZन गरेबापत 
कानूनबमोिजम म[ुा चल; सMम अदालत\ारा 
ू<तवाद;लाई भएको सजाय काया]Jवयनको 
<सल<सलामा पबाउ परेका ^यि_ ःवयम ्ले 
अदालतसमM ×कमल” भVे नामले दःतखत गर; 
कैद; पूजB बझुी आफूलाई लागेको कैद भ_ुान 
गर; आएको अवःथामा दलबहादरु याखाको 
नामले नागRरकता ूाb गरेको भVे आधारमा माऽ 
Lयःतो थनुालाई गैरकानूनी थनुा भV न<मWने भनी 
Rरट <नवेदन खारेज हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको <म<त २०६९।९।२६।५ 
को फैसला <मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ<धकृत: बाबरुाम सवेुद;
कklयटुर: बेदना अ<धकार;
इ<त संवत ्२०७० साल चैत २३ गते रोज १ शभुम ्। 

8
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी बै�नाथ 

उपा�ाय, ०६८-CR-०५८७, ०६६-RC-००७०, 
कत]̂ य qयान, नेपाल सरकार (व. मैया ौेsसमेत, 
नेपाल सरकार (व. <छRरङ लामा
 मतृक सजृन ौेsलाई मान]मा बचन Cदई 
कुटपीट लछारपछार समेत गनv कृंणबहादरु 
ौेsलाई अ<भयोग दावीबमोिजम मलुकुx ऐन, 

qयानसkबJधीको १३(४) नं. बमोिजम जJमकैद 
गनv गरेको स}ु दोलखा िजWला अदालतको 

इJसाफलाई सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको फैसला र ू <तवाद;ह} लालबहादरु तामाङ 
र भीमसेन तामाङले समेत मतृकको जीउमा हात 
हाल; कुटपीट गरेको कुरा ू LयMदशB साMीह}को 
बकपऽ, सहअ<भय_ु <छRरङ तामाङको मौकाको 
बयानले समेत प(ु~ गरेको अवःथामा <नजह}लाई 
स}ु दोलखा िजWला अदालतले मलुकुx ऐन, 

qयानसkबJधीको महलको १७(३) नं. बमोिजम 
६ म(हना माऽको कैद सजाय गनv गरेको इJसाफ 
उWट; गर; <नजह}लाई समेत ऐ. qयानसkबJधीको 
महलको १३(४) नं. बमोिजम जJमकैद हनेु ठहर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलासमेत 
<नजह}को हकमा <मलेको भई अJयथा पRरवत]न 
गन]पनv देिखन नआउने ।
 च�ुचो ढु�ाले हाJदा ढलेका मतृकलाई 
ल�ीलेसमेत ू हार गन] खोqदा मतृक मRरसकेकोले 
ल�ी ूहार नगRरएको भVे ू<तवाद;म�येका 
<छरङ तामाङले बयान गदा] खलुाएको अवःथा      
देिखJछ । यी त�यह}को अ�ययनबाट मतृकमा<थ 
पटकपटक ूहार भएको अवःथा देिखएको                                         
छ । ू<तवाद;ह}लाई मतृकले घटना 
घटाउनको ला<ग उ�ेिजत तWुयाएको भVे अवःथा 
प<न <म<सल संल�न कुनै कागज ूमाणबाट                  
देिखदैँन । ू<तवाद;का बीचमा भएको झगडा 
छु� याउन जाने <नद�ष अवःथाको मतृकमा<थ 
उWटै qयानै <लने गर; पटकपटक लात, म�ुा, 
ढु�ासमेतले ूहार गर; qयान मरेको िःथ<तलाई 
गkभीर}पमा <लनपुनv हJुछ । ू<तवाद;ह}को 
मतृकलाई मानु]पनv पूव] Rरसइ<बजJय कुनै कारण 
स}ुमा रहेको भVे नदेिखएको भए प<न <बनाकारण 
झगडा छु� याउन जाने <नद�ष ^यि_मा<थ झगडा 
स}ु भएप<छ पटकपटक ू हार गनv ू <तवाद;ह}सँग 
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मतृकलाई मान7 मनसाय 9थएन भनी स>झन र 
यःतो घटनालाई भ(वतCयसँग दाँजी घटनाका 
दोषीहHलाई घटI सजायको ला9ग राय ूःततु 
गरेकोलाई मना9सब भK 9मLदैन । च�ुचो ढुPाले 
टाउको जःतो संवेदनशील अPमा ू हार गरI Tयान 
मरेको िःथ9तलाई ग>भीरHपमा 9लन जHरI छ । 
9बनाकारण झगडा छुZ ्याउन जाने Cयि\मा9थ 
पटकपटक ूहार ग]रएको िःथ9तको (व^षेण गदा_ 
ू9तवादIहHको मतृकलाई मान7 नै उ`ेँय रहेको 
भनी माKुपन7 ।
 १८८ नं. को ूयोग गरI घटI सजायको 
राय ूःततु गन_लाई घ(टत अपराध भ(वतCय हो 
(क भKे शeाजfय िःथ9त देिखन र अपराध घटाउने 
आधारको Hपमा वारदात घiदाको अवःथालाई 
मूLयाeन गदा_ ऐनबमोिजम तो(कएको सजाय गदा_ 
चक� पन_ जाfछ भKे fयायकता_को िचlले देखेको 
हनुपुछ_ । यसरI राय लगाई घटI सजायको 
ूःताव गन7 (वषय fया(यक (ववेकको (वषय हुँदा 
यो आmमगत नभई वःतगुत आधारमा 9नnय�ल 
हनु जHरI हfुछ । mयःतो fया(यक (ववेक ूयोग 
गन7 (वषय fयायकता_को fया(यक ःवतfऽतासँग 
स>बिfधत रहेको छ भfदैमा जथाभावी र वःतगुत 
नभई आmमगत आधारमा mयःतो (ववेक ू योग गदा_ 
fया(यक अनशुासन र उlरदा(यmवलाई fयायकता_ले 
जःतोसकैु प]रिःथ9तमा प9न भLुन 9मLदैन । अ.बं. 

१८८ नं. बमोिजम ूाp ःव(ववेकqय अ9धकारको 
ःवे�छाचारI ूयोगले पी9डतले ूाp गन7 fयायलाई 
पराःत गन_ सnछ । यो Cयवःथाको (व9धशाrीय 
माfयता र यसको ूयोग गन7 fया(यक (ववेकको 
अfतरवःतलुाई नबझुीकनै घटI सजायको 
ूःताव गन7 ूविृlलाई 9नHmसा(हत गन_ जHरI 
हनेु ।

 ू9तवादIहHलाई अ.बं. १८८ नं. को 
राय लगाई 9नधा_]रत भएको सजाय घटाउने 
तsवहHको अभाव देिखदँा कम सजाय 9नधा_रण 
गन_ 9मLदैन । सजाय घटाउने तsवहHको 
अभाव रहेको अवःथाको यःतो ग>भीर घटनाका 
ू9तवादIहHलाई कम सजायको ूःताव गरेको 
पनुरावेदन अदालतको राय मना9सब एवम ् 
fयायोिचत देिखदैँन । यसैले ू9तवादI 9छ]रङ 
तामाङ लामालाई मलुकुq ऐन, Tयानस>बfधीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव_ःवस(हत 
जfमकैदको र ू9तवादIहH कृंणबहादरु ौेz, 

लालबहादरु तामाङ र भीमसेन तामाङलाई 
Tयानस>बfधीको महलको १३(४) नं. बमोिजम 
जfमकैदको पूरै सजाय हनेु ।
 गाउँघरमा चाडपव_मा हनेु मेलापव_मा 
मा9नसहHको उपिःथ9तको माऽ आधारले 
कसैलाई घटना घiदा मौजदु रहेको भKे माऽ 
आधारले Tयानजःतो ग>भीर र सPीन अपराधको 
कसरुदार ठहर गन_ fयायोिचतसमेत हुँदैन । 
रातको समयमा मेलामा लो~नेसँग झैझगडा र 
हात हालाहाल हनेु बममा लो~नेको प�बाट 
आबोिशत मिुामा भनेका कुनै कुरालाई माऽै 
आधार मानी ू9तवादI मैया ौेzको मतृकलाई 
मान7 मनसाय 9थयो भKे कुराको प(ु� हनु                                        
स\ैन । 9नजको मतृकलाई मान7 नै मनसाय 
रहेको 9थयो भने प9न mयःतो कुराको भरपद� र 
ःवतfऽHपको ूमाणबाट अ9भयोजन प�ले सो 
कुराको प(ु� गराउन सnनपुन7 हfुछ । ूःततु 
मु̀ ामा mयःतो अवःथा देिखदैँन । कसरु नै ू मािणत 
नभएको अवःथामा मलुकुq ऐन, Tयानस>बfधीको 
महलको १३(४) नं. बमोिजम जfमकैदको सजाय 
गरेको सHु दोलखा िजLला अदालतको इfसाफ 
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उ4ट5 गर5 8नज ू8तवाद5 मैया ौे>लाई सफाइ 
Bदएको र मैया ौे> बाहेकका अFय ू8तवाद5हG 
चबबहादरु तामाङ, सागर लामा, BदJपाल तामाङ 
र माइलो भMे गजेFि तामाङ वारदातको समयमा 
वारदातःथलमा उपिःथत रहेका 8थए भMे माऽ 
आधार र 8नजहG कसरुमा संलVन रहेको भनी 
8नजहGउपर गडाउ गनY कुनै प8न सबदु ूमाण 
गळुन नआएको भMे आधारमा 8नजहGलाई सफाइ 
Bदने गरेको सGु दोलखा िज4ला अदालतको 
इFसाफ सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको उि4लिखत 8म8त २०६६।३।१८।५ 
को फैसला मना8सब नै देिखदँा सदर हFुछ । 
वाद5 नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजकdर पVुन          
नसJने ।
इजलास अ8धकृत: बाबरुाम सवेुद5
कghयटुर: क4पना बतiला
इ8त संवत ्२०७० साल चैत २४ गते रोज २ शभुम ्।

९
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी तक� राज 
भ�, ०६७-CR-०४८१,  जबजnःती चोर5, नेपाल 
सरकार (व. महादेव पoरयारसमेत
 बरामद5 मचु4ुकाबाट चोर5 भएको भनेका 
दईु थान ताउला माऽ बरामद हनु सकेको 
अवःथा देिखFछ । जाहेरवालाले खकुुर5समेत 
देखाई बल ूयोग गर5 G. ८९,७००।- 
बराबरको धनमाल जबजnःतीसँग चोर5 गoरएको 
भनी जाहेर5मा उ4लेख गर5 अदालतमा समेत 
बकपऽ गरे प8न 8नजले चोर5 भएको र बरामद 
भएको दईु थान ताउला माऽ सनाखत गरेको 
अवःथा देिखFछ । मौकामा कागज गनY 
नFदबहादरु घलेसमेतले जाहेरवालाले चोर5 भएको 
भनेर भनेकोले थाहा पाएको भनी मौकामा कागज 

लेखाई अदालतमा समेत बकपऽ गरेको अवःथा 
देिखFछ । चोर5 गनY बममा हात हालाहाल भएको 
भMेमा जाहेरवालाले समेत भM सकेको छैन । 
बरामद भएका सामानबाहेक अFय जाहेर5अनसुारका 
धनमाल प8न जबजnःतीसँग चोर5 भएको हो भनी 
जाहेर5बाहेकको अFय कुनै प8न ःवतFऽ ूमाणले 
प(ुr गनn सकेको अवःथा नदेिखदँा जबजnःती 
चोर5को कसरु अपराध गरेको ठहर ्याई लमजङु 
िज4ला अदालतले गरेको फैसला केह5 उ4ट5 गर5 
२ वटा ताउलाको 8बगो G. ३०५०।- बराबरको 
सामान माऽ चोoरएको देिखदँा चोर5को १२ नं. 

बमोिजम सबै ू8तवाद5हGलाई जनह5 एक म(हना 
कैद र 8बगोबमोिजम जर5वाना हनेु ठहर ्याई 
भएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको 8म8त 
२०६६।११।१२ को फैसला 8मलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अ8धकृत: बाबरुाम सवेुद5
कghयटुर: क4पना बतiला
इ8त संवत ्२०७० साल फागनु ४ गते रोज १ शभुम ्।

इजलास नं. ३

१
मा.�ा.�ी िगरीश च+ लाल र मा.�ा.-ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक4, ०६८-CR-०६४५, १०११, 

११३४, ०६९-RC-००४८,  कतntय uयान, नेपाल 
सरकार (व. ूजाप8त सFuयालसमेत,  कgमरबहादरु 
शाह5 (व. नेपाल सरकार,  नेपाल सरकार (व. हंशे 
सनुार
 जाहेर5 दरखाःत, मौकामा बिुझएका 
मा8नसहGको भनाइसमेतबाट ू8तवाद5 
कgमरबहादरु शाह5ले मतृकलाई Gपैयाँ 8तनुnपनY 
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भई मतृक र ू:तवाद; क<मरबहादरु शाह;बीच 
@पैयाँ माEने (वषयमा भनाभन झगडा भई 
िचऽबहादरु शाह;लाई मानLस<मको Mरसइ:ब 
रहेको र वारदातको Oदन मतृकसँग केह; @पैयाँ 
प:न रहेको भPे ू:तवाद; क<मरबहादरुलाई 
सो Oदन Oदउँसैदेिख थाहा भएको । मतृक र 
ू:तवाद; क<मरबहादरु शाह; एक बाटो र अVय 
ू:तवाद;ह@ अक� बाटो गएको भPे कुरामा 
(ववाद नदेिखएको अवःथा देिखVछ । ू:तवाद; 
क<मरबहादरु शाह;ले उY Oदन रा:त १० बजे 
मतृकसँग छु([एको समयमा मतृकसँग साथमा 
कोह; मा:नस नभएको नरहेको भनी यी ू:तवाद; 
क<मरबहादरु शाह;को बयानबाट देिखएको 
अवःथा, यी ू :तवाद;सँग छु([एको ठाउँमा मतृकको 
लास भे(टएको अवःथा, :म:त २०६६।८।५ 
गतेका Oदन Oदउँसो यी ू:तवाद;सँग पैसा नहनु ु
र मतृकले नै र`सीको पैसा :तरेको अवःथा, रा:त 
यी ू:तवाद; ए`लै पसलमा आई को कःतो क:त 
र`सी खाVछौ खाओ भनी पैसाको धाक लगाएको 
अवःथा देिखनकुा साथै ू:तवाद; क<मरबहादरुले 
मतृक िचऽबहादरुको के कसर; मeृय ुभएको भनी 
नखलुाए प:न अVय ू :तवाद;ह@ ू जाप:त सVfयाल 
र हंशे सनुारले आhनो बयानमा आफू कसरुमा 
इVकार रह; मतृकसँग रहेको पैसा लkुने (हसाबले 
ू:तवाद; क<मरबहादरु शाह;ले नै मतृकलाई 
मारेको हनुपुछl भनी अदालतसमm बयान 
गरेबाटसमेत ू:तवाद; क<मरबहादरु शाह;को 
कतlnयबाट मतृक िचऽबहादरुको मeृय ु भएको 
भPे कुराको प(ुo हुँदा :नजलाई fयानस<बVधीको 
महलको १३(३) नं. अनसुार जVमकैदको सजाय 
गनL गरेको हदस<म पनुरावेदन अदालत, ज<ुलाको 

:म:त २०६८।५।२६ को फैसला :मलेकै  
देिखने ।
 जाहेरवाल;ले ू:तवाद; क<मरबहादरुले 
मारेको हो अVय ू:तवाद;को संलEनता :थयो 
:थएन,  :नज  ू. क<मरबहादरुलाई थाहा होला 
भनी बकपऽ गरेकोमा ू:तवाद; क<मरबहादरु 
शाह;ले मतृकलाई मानlमा यी ू:तवाद;ह@को 
कुनै संलEनता रहेको भनी बयानमा लेखाएको 
पाइँदैन । यी ू:तवाद;ह@ घर जाने बममा बेEलै 
बाटो गएको, दोॐो पटकको र`सी खाने बममा 
(यनीह@को उपिःथ:त नरहेको तvय र आफूबाट 
कसरु नभएको भनी इVकार; बयान गरेको अवःथा, 
यी ू :तवाद;को स@ुमा र`सी खाँदाबाहेक प:छwलो 
अवःथामा कह; ंकतै संलEनता भएको भनी :म:सल 
कागजातबाट नदेिखएको अवःथामा कुनै ःवतVऽ 
ठोस ूमाणबाट यी ू:तवाद;ह@उपरको अ:भयोग 
दावी प(ुo हनु नसकेको अवःथासमेतका आधार 
कारणबाट यी ू:तवाद;ह@ प:न कसरुदार हनु ्
भनी प(ुo भएको नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत, 

ज<ुलाबाट :म:त २०६८।५।२६ मा भएको 
फैसला केह; उwट; भै स@ु का:लकोट िजwला 
अदालतको फैसलाअनसुार ू:तवाद; क<मरबहादरु 
शाह;लाई अ:भयोग दावीबमोिजम fयानस<बVधीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सवlःवस(हत 
जVमकैद हनेु र अVय ू:तवाद; ूजाप:त सVfयाल 
र ू:तवाद; हंशे सनुारलाई सफाइ Oदने ठहर ्याई 
गरेको फैसला :मलेकै देिखदँा सो सदर हVुछ । 
पनुरावेदन अदालत, ज<ुलाको फैसला सो हदस<म 
उwट; हनेु ।
इजलास अ:धकृत: टेकराज जोशी
इ:त संवत ्२०७० साल चैत १० गते रोज २ शभुम ्। 
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२
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६७-CI-०८६९,  लेनदेन, 
पूण9र; शा=य (व. अशोक ौेAसमेत
 (ववादको Cलखत वादEले भोग नगरेको 
भHे कुरामा (ववाद नभएको अवःथा, भोग गनL 
उNेँयले Cलखत तयार भएको र Cलखत तयार गदा9 
Cलखतको मूल Pयहोरामा कुनै Pयहोराले क�चा 
ठहरेमा परेको साँवा Uयाज मेरो घर जWगाबाट 
ऐनबमोिजम असलुउपर गरE Cलनहुोला भनी कागज 
भएको देिख[छ । यसरE वादEले Cलखतबमोिजम 
घर जWगा भोग नगरेपCछ सो भोगब[धक_को Cलखत 
कानूनले नै ःवत: कपालEमा पaरणत हनेु Pयवःथा 
गरेकोबाट वादEले तमसकुमा उिbलिखत रकमको 
साँवा Uयाज भaरपाउने नै देिखदँा कानूनबमोिजमको 
Uयाजसमेत भaरपाउने ठहछ9 भनी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट CमCत २०६६।१२।२३ 
मा भएको फैसला Cमलेको देिखदँा सदर 
हनेु ।
इजलास अCधकृत: टेकराज जोशी
कghयटुर: (वiराज पोखरेल
इCत संवत ्२०७० साल चैत ११ गते रोज ३ शभुम ्। 

३
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६७-CI-१६८७,  Cनषधेाmा, 
सशुीला पिnडतसमेत (व. अपार पिnडत
 ूःततु पनुरावेदन यस अदालतमा CमCत 
२०६८।३।३१ मा पaरसकेपqात ्दबैु पrबीच 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा चलेको अंश मNुा 
CमCत २०६८।१०।२ मा Cमलापऽ भैसकेको  
Cमलापऽअनसुार काया9[वयनसमेत भैसकेको 
वत9मान पaरिःथCतमा ूःततु Cनषधेाmा मNुाको 

औिचuय तथा ूयोजनसमेत समाv भइसकेको 
अवःथा देिखने ।
 वत9मान अवःथामा Cनषधेाmाको ूयोजन 
समाv भए तापCन तuकालEन अवःथामा 
Cनवेwदकासमेतले अंश पाउने ठहरE काठमाडx 
िजbला अदालतबाट फैसला भएको, Cनवेwदका सो 
घरमा बCसरहेको कुरा सो मNुाबाट समेत देिखएको 
छ । अंश मNुा पनुरावेदनमा (वचाराधीन रहेको 
अवःथामा सो मNुाको (कनारा नभएसgमको लाCग 
Cनवेwदका बसी आएको घरमा Cनजको अंश भाग 
जCतमा बःन र सो घरमा आवतजावत गन9 रोक 
नलगाउन ुभनी तuकालEन अवःथालाई (वचार गरE 
(वपrीह{को नाउँमा Cनषधेाmाको आदेश जारE 
हनेु गरE गरेको पनुरावेदन अदालतको आदेशलाई 
अ[यथा भH Cमलेन । तसथ9 पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको CमCत २०६७।११।११ को 
Cनषधेाmाको आदेश जारE हनेु ठहर ्याई गरेको 
आदेश Cमलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अCधकृत: टेकराज जोशी
कghयटुर: (वiराज पोखरेल
इCत संवत ्२०७० साल चैत ११ गते रोज ३ शभुम ्। 

इजलास नं. ४

१
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी देवे�गोपाल 
�े-, ०६८-CI-०२३४, Cनषधेाmा/परमादेश, प(वऽा 
थापा (व. राजाराम यादवसमेत
 िशrा CनयमावलEबमोिजम Cनवेwदकाले 
गरेको दावी CनयमावलEले तीनजनासgम दरब[दE 
भएको ूाथCमक (व~ालयमा िशrक Cनयिु� गदा9 
एकजना म(हला Cनयिु� गनु9पनL भHे Pयवःथा हो 
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भने दईु जनामाऽ िश9कको पदपू=त>को अवःथामा 
एकजना म(हला हनुपुनC भDे तEय र तक> मा 
आधाJरत छैन । िश9ा =नयमावलN, २०५९ 
संशोधनस(हतको Rयवःथामा ूाथ=मक (वTालयमा 
तीनजनासVम दरबWदN भएको अवःथामा एकजना 
म(हला िशि9काको पद रहने हो, Rयवःथामा 
दईुजनामाऽ िश9क दरबWदN JरX रहेको 
अवःथामा (वYापन गरN पदपू=त> गदा> अ=नवाय>[पमा 
एकजना म(हला हनुपुनC भDे =नयमको (वषयको 
Rयवःथा नहुँदा (वYापन गJरएको िश9क पदमा 
=नवे^दकाले =नयिुX पाउनपुनC भDे नदेिखदँा 
=नवेदन मागबमोिजम =नषधेाYा=मिौत परमादेशको 
आदेश जारN हनु नसbने ठहर ्याई =नवेदन खारेज 
गनC गरN पनुरावेदन अदालत, राज(वराजबाट =म=त 
२०६७।१२।१३।१ मा भएको आदेश =मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ=धकृत: खेमकुमारN बःनेत
कVkयटुर: मिWदरा रानाभाट 
इ=त संवत ्२०७१ साल असार ९ गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी 
देवे�गोपाल �े�, ०६८-CI-१३०६, =नषधेाYा, 
बाबानानी बैTसमेत (व. सा(वऽी दाहाल
 (ववा^दत (वषय =न[पण गन> मnुासमेत 
दायर गरN वैकिoपक कानूनी उपचारको माग> 
अवलVबन गJरसकेको देिखन आई आशpाको 
अवःथा (वTमानता रहेको नहुँदा =नवेदन 
मागबमोिजम =नषधेाYाको आदेश जारN गन> 
=मoने अवःथा देिखन आएन । तसथ>, =नवेदन 
मागबमोिजम =नषधेाYाको आदेश जारN हनु नसbने 
ठहर ्याई =नवेदन खारेज गनC गरN पनुरावेदन 

अदालत, पाटनबाट =म=त २०६८।०७।०२।४ 
मा भएको आदेश =मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ=धकृत: खेमकुमारN बःनेत
कVkयटुर: मिWदरा रानाभाट
इ=त संवत ्२०७१ साल असार ९ गते रोज २ शभुम ्।

इजलास नं. ५

१
मा.�ा.�ी &काश व'ी र मा.�ा.�ी (ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-०६६२, परमादेश, रामछ(वला 
यादव (व. िजoला ूहरN काया>लय, महोrरN 
जलेsरसमेत
 िजoला काया>लय, महोrरNको =लिखत 
जवाफसाथ पेश भएको इलाका ूहरN काया>लय, 

रामगोपालपरुको बमसv wया १२१ को ूहरN 
सxार Rयहोराबाट =म=त २०६८।७।१७ 
गतेका ^दन =नवेदक रामछ(वला यादव ससरुालN 
गएको अवःथामा =नजसँग साँध सीमाना, इनार र 
जyगा सVबWधमा वाद(ववादसVम भएको, अपहरण 
तथा लटुपाट जःता काय> नभएको भDे गणेश 
यादवसमेतका मा=नसह[को भनाईलाई उzृत गद{ 
ू=तवेदन पेश भएको देिखWछ । सो ू=तवेदनलाई 
प(ु| गनC सज>मीन मचुoुकासमेत =म=सल संलyन 
देिखWछ । सो =म=सल संलyन पऽाचारसमेतबाट 
जाँचबझु एवम ् ूमाण सpलनू=त (वप9ी उदासीन 
रहN कानूनी कत>Rयपालन नगरेको िःथ=त          
देिखएन । सो (वषयलाई =नवेदकले धनमाल 
लटुपाट र शरNर बWधकको अ=भयोग लगाई जाहेरN 
दरखाःत दता> गJरपाउन =नवेदन गरेको अवःथामा 
घ(टत भएको वारदात(वपरNतको तEय देिखएको 
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िःथ6तमा फरक ;यहोराको जाहेर> दता? गनAपनC 
सोमा उिEलिखत ;यिGहHलाई कारवाह> गनAपनC 
भK 6मEने अवःथा देिखएन । 6नवेदकले िजEला 
ूशासन काया?लयमाफ? त ्पेश गरेको 6नवेदनसमेत 
सो काया?लयले अनसुQधान गनC आ6धकाTरक 
6नकायमा समयमै पठाएको अवःथासमेत देिखएको 
हुँदा (वपXीहHले आफूले पालन गनु?पनC कानूनी 
कत?;य पालन नगरेको भK 6मलेन । कानूनी 
कत?;य पालन गन? इQकार गरेको देिखएमा माऽ 
साव?ज6नक 6नकायका नाउँमा परमादेश जार> हनेु 
हो । अ6धकारूा] अ6धकार>ले सबदु ूमाण 
गर> घटनाःथलमा पगुी यथाथ? बझेुको ू6तवेदन 
6लई कारवाह> गरेको अवःथामा हःतXेप गदA 
6नवेदकको मागबमोिजम गन? परमादेश जार> गनु? 
नपनC ।
 जaगा ज6मनसbबQधी (ववादमा अपहरण 
मcुाको जाहेर> दता? गर> अनसुQधान गन? न6मEने 
िजEला ूहर> काया?लय, महोdर>को भनाईसमेतको 
आधारमा Tरट 6नवेदन खारेज गनC गर> पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट 6म6त २०६९।१।५ मा 
भएको आदेश 6मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ6धकृत: केशवूसाद िघ6मरे
कbjयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ6त संवत ्२०७० साल चैत २३ गते रोज १ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी बै�नाथ उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
गोिव�कुमार उपा�ाय, ०६८-CR-०३९६, नाता 
कायम, oानमाया pवायना (व. (वलबहादरु दवुाल
 ःवयम ् (पता oानबहादरु जी(वत 
रहेकै अवःथामा उसैको सनाखतसमेतबाट 
6बलबहादरुलाई छोरा भनी नागTरकताको अःथायी 

6नःसा बनी अQतत: नागTरकता ूा] गरेको 
र उG नागTरकता ूमाणपऽ (वHr ना6लस 
हालसbम प6न पन? नसकs साबतु रहेको अवःथामा 
pयो नागTरकता ू माणपऽ नाता कायमको सbबQध 
ूpयX सीधा सोझो सbबQध राख् ने ूमाण हो भनी 
माKुपनC हुँदा उG नागTरकता बदर नभएसbम 
pयःतो देखाएको नातालाई नकान? 6मEने                                          
हुँदैन । यस मcुामा ू माणको Hपमा नागTरकताको 
ूमाणपऽ आएकोले ूमाणमा आएको 6लखतलाई 
ूमाणमा 6लने वा न6लनेसbम भK स(कने कुरा  
हो । pयसलाई बदर वा 6निःबय गन? 6मEने 
हुँदैन । नागTरकता (वHr ना6लस नपरेको र 
बदर प6न हनेु अवःथा नरहेको यस िःथ6तमा 
pयसमा देिखएको नाता (वषयमा अQयथा हनेु 
गर> अQय मcुाबाट ू6तकूल ूभा(वत हनु प6न         
नसuने ।
 (पता oानबहादरुले २०४२ सालमा नै 
नागTरकताको ूमाणपऽमा सनाखत गर> बाबकुो 
महलमा आwनो नाम लेखाइसकेप6छ माता (पताको 
मpृय ुभएप6छ २०६५ सालमा आई छोर>ले बाबकुो 
हक खाने छोर> म माऽै हुँ भनी 6लएको िजकsर 
तक? सxत ् र पpयारलायक नदेिखदँा oानमाया 
pवायना माऽ oानबहादरुको हक खाने एकमाऽ 
छोर> हनु ्। (वपXी वाद> oानबहादरुको मा(हल> 
ौीमती लाथकुको अिघEलो लोaनेप(zका सQतान 
र oानबहादरुका झ{केला छोरा कायम गर> पाउँ 
भनी पनुरावेदक ू6तवाद>का कानून ;यवसायी 
वTर| अ6धवGाले उठाउन ु भएको तक? सँग 
यो इजलास सहमत हनु नसuदा सHु भGपरु 
िजEला अदालतको फैसला उEट> गर> oानबहादरु 
र 6बलबहादरुको बीचमा बाब ु र छोराको नाता 
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कायम हनेु ठहर गरेको :म:त २०६८।१।१५ 
को पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला :मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ:धकृत: रामूसाद बःयाल
कLMयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ:त संवत ्२०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी बै�नाथ उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
गोिव�कुमार उपा�ाय, ०७०-WO-००८०, 

उWूषेण, बYदZया िज[ला, गलु\रया नगरपा:लका 
वडा नं. ६ िःथत बालमि_दर ूा.(व.को (व`ालय 
aयवःथापन स:म:तको तफZ बाट अिbतयारूाc 
गो(व_दूसाद पौडेल (व. िज[ला िशeा स:म:त, 

िज[ला िशeा कायाZलय, गलु\रया बYदZयासमेत
 सावZज:नक सरोकारको ूfमा बाहेक 
आhनो कानूनी वा संवैधा:नक हकमा आघात 
हनेु कुरामा जसको हकको ूf उठेको हो ऊ 
आhनो \रट :नवेदन आफl  वा कानूनबमोिजमको 
ू:त:न:धमाफZ त ् :लई आउनपुनn ह_ुछ । 
गो(व_दूसाद पौडेल आhनो हकमा आएकोमा 
सोतफZ  :नणZय भइसकेको अवःथामा र (व`ालय 
aयवःथापन स:म:तको आhनो हकको ूचलनको 
ला:ग ूःततु :नवेदन आएको नदेिखई Wयसको 
सोझो अनकूुलता िशeक गो(व_दूसाद पौडेललाई 
अथाZत ्अqलाई हनेु गरr आएको र गो(व_दूसाद 
पौडेलको आhनो हकमा ूःततु \रट :नवेदन :लई 
आएको नदेिखदँा ूःततु :नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ:धकृत: रामूसाद बःयाल
कLMयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ:त संवत ्२०७१ साल जेठ २५ गते रोज ४ शभुम ्।

 § यसै लगाउको ०७०-WO-००६९, 

उWूषेण, बYदZया िज[ला गलु\रया 

नगरपा:लका वडा नं. ६ िःथत बालमि_दर 
ूा.(व.को (व`ालय aयवःथापन स:म:तको 
तफZ बाट अिbतयारूाc गो(व_दूसाद 
पौडेल (व. िज[ला िशeा स:म:त, िज[ला 
िशeा कायाZलय, गलु\रया बYदZयासमेत 
भएको मuुामा प:न यसैअनसुार आदेश 
भएको छ ।

4
मा.�ा.�ी बै�नाथ उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
देवे#गोपाल �े%, ०६६-CI-०२४९, फैसला बदर, 
:तलबहादरु खwका (व. मदनगोपाल ौेyसमेत
 वादrका दाता धनबहादरु खऽीले :म:त 
२०४५।२।१ मा घरसारमा ग\रYदएको 
:लखतबमोिजमको कारवाहrका ला:ग रामशरण 
बोहराले पशपु:त भ{डार तह:बल गठु|बाट 
नामसारrका ला:ग Yदएको :नवेदनको कारवाहrका 
बममा काठमाड~ महानगरपा:लका वडा नं.१६ 

बाट सजZमीन हुँदा :नज धनबहादरु खऽी साeी 
बसेको त�य ूमाण :म:सल संल�न सजZमीन 
aयहोराबाट देिखएको र पशपु:त भ{डार तह:बल 
गठु|बाट :नजका नाममा जारr भएको Lयाद :नज 
आफl ले बझुी :लई कुनै ू:तवाद नगरr बसेको 
समेतको आधारबाट पनुरावेदक वादrकै दाताको 
आचरणबाट समेत (ववादको ज�गा ौी पशपु:त 
भ{डार गठु|को भनी मानेको देिखदँा पनुरावेदक 
वादrले ू:तवादr बनाउनपुनn aयि�हqलाई 
ू:तवादr नबनाएको र (ववाYदत ज�गा गठु| 
संःथानअ_तगZतको पशपु:त बाँदर गठु| नदेिखई 
पशपु:त भ{डार तह:बल गठु|को देिखएको आधार 
र कारणसमेतबाट काठमाड~ िज[ला अदालतको 
:म:त २०६१।११।१२ को फैसला सदर हनेु 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको :म:त 
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२०६३।१।२७ को फैसला 9मलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अ9धकृत: कृंणूसाद पौडेल
कJKयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ9त संवत ्२०७१ साल असार २ गते रोज २ शभुम ्।

 § ०६६-CI-०२४७, फैसला बदर, 
कणVबहादरु खWका (व. मदनगोपाल 
ौेYसमेत

 § ०६६-CI-०२४८, 9लखत दताV बदर, 
9तलबहादरु खWका (व. ब[ाई बोहरा 
]ेऽीसमेत

 § ०६६-CI-०२५०, फैसला बदर, मनच`ि 
ौेY (व. मदनगोपाल ौेYसमेत

 § ०६६-CI-०२५१, 9लखत दताV बदर, 
मनच`ि ौेY (व. ब[ाई बोहोरा ]ेऽीसमेत

 § ०६६-CI-०२५२, 9लखत दताV बदर, 
कणVबहादरु खWका (व. ब[ाई बोहरा 
]ेऽीसमेत 

5
मा.�ा.�ी बै�नाथ उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०६२४, कतVcय 
dयान, कृंणबहादरु िघ9सङ तामाङ (व. नेपाल 
सरकार
 ू9तवादgको dयान मानh मनसाय इ9बलाग 
नभएको िजकjर 9लए प9न भ(वतcयको वारदात 
हनु dयान मानh इ9बलाग वा मनसाय नहनुकुो 
अ9तkरl आफूले गरेको कामबाट मलाV जःतो 
नदेिखने प9न हनुपुनh हु̀ छ । तर यहाँ देिखएको 
वारदातमा झगडा हुँदा तसाVउनको ला9ग भरेको 
ब`दकु देखाउन ु र ब`दकु खोसाखोस गनुVबाट 
ब`दकु पWकन सrने र dयान जानसrने सहज 

अनमुान गनV स(क`छ । पनुरावेदक ू9तवादgले 
भरेको ब`दकु देखाई खोसाखोस गदाV dयान मलाV 
जःतो अवःथा देिखदैँन भt न9मuने हुँदा ूःततु 
वारदात पनुरावेदन िजकjरअनvुपको भ(वतcयको 
वारदात देिखन आएन । तसथV मोरङ िजuला 
अदालतबाट ू9तवादg कृंणबहादरु िघ9सङ 
तामाङलाई अ9भयोग माग दावीबमोिजम मलुकुj 
ऐन, dयानसJब`धीको महलको १ नं. (वपरgतको 
कसरुमा सोहg महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सवVःवस(हत ज`मकैद हनेु ठहर ्याएको मोरङ 
िजuला अदालतको फैसलालाई सदर गनh ठहर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, (वराटनगरको फैसला 
9मलेकै देिखने ।
 ू9तवादgले झगडा हुँदा िःथ9त सJहाuनेतफV  
ला{नपुनhमा भरेको ब`दकु 9लई आएको    
देिख`छ । त|कालको अवःथा सJहाuन नसकj 
kरसको झोकमा लाठा ढु~ाको ूयोग भएको भए 
dयानसJब`धीको महलको १४ नं. को िःथ9त 
हनेु 9थयो र सजाय कैद १० वषV हनुसrने                                          
9थयो । तर, यहाँ ब`दकु जःतो जोिखमी ह9तयारको 
ूयोग भएकोबाट dयानसJब`धीको महलको १४ 
नं. आक(षVत हनुसrने भएन र ू9तवादgले सोझै 
ूहार गरेको नभई ब`दकु खोसाखोस गदाV मतृकको 
dयान गएको यो पkरिःथ9तज`य घटनाबमबाट 
कसरुको गाJभीयVतासमेतलाई �(�गत गदाV 9नज 
पनुरावेदक ू9तवादgलाई मलुकुj ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम कैद वषV १० माऽ हनेु गरg पेश 
गरेको राय मना9सब नै देिखने ।
इजलास अ9धकृत: रामूसाद बःयाल
कJKयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ9त संवत ्२०७१ साल असार २५ गते रोज ४ शभुम ्।



22

सव��च अदालत बलेु(टन २०७1, असोज  - २

इजलास नं. ६

१
मा."ा.#ी गोपाल पराजलुी र मा."ा.#ी जगदीश 
शमा, पौडेल, ०६७-CI-१४८५, छुट ज9गा दता;, 
मालपोत काया;लय, काःकA, पोखरा (व. िचऽबहादरु 
कामी
 (ववाHदत ज9गाको ॐोत के हो ? गठुL 
भए कुन र कःतो ूकारको गठुL हो ? ज9गा 
साव;िजनक, वन बटेुन, पानी घाट, गौचरण हो 
वा दता; गन; SमTने रैकर के हो ? भVे (वषय 
ूमाणको (वXषेणबाट छु(Yन आएको ह[ुछ । 
ूमाणको मूTया^न, तेरो मेरोको ू_ र ज9गा नाप 
जाँच ऐन, २०१९ तथा मालपोत ऐन, २०३४ 
को कानूनी eयवःथाले यस ूकारको (ववादमा 
कानूनमा उTलेख भएका काय;(वSध र Sनण;य 
गदा; आधार र कारणसमेत उTलेख गनु;पनhमा सो 
गरेको नपाइएको अवःथामा मालपोत काया;लय, 

काःकAमा उिTलिखत eयवःथाहjको समेत (वचार 
गरk ूमाणको (ववेचना गन; पठाएको पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको SमSत २०६७।१२।८ को 
फैसला Sनयम कानूनसmमत ् देिखन आएको हुँदा 
सदर हनेु ।
इजलास अSधकृत: समुनकुमार [यौपाने
कmqयटुर: च[िा SतमTसेना
इSत संवत ्२०७१ साल असार २७ गते रोज ३ शभुम ्।

२
मा."ा.#ी गोपाल पराजलुी र मा."ा.#ी जगदीश 
शमा, पौडेल, ०६७-CI-१५९६, uSतपूSत; ठहर गरk 
भराईपाऊँ, मेराज शेडस;, राज(वराजको ूो. मो. 
फैयाज अ[सारk (व. रा(zय वािण{य बै^, राज(वराज 

शाखासमेत
 SनयSमतjपमा कानूनबमोिजमको 
ू(बयामा गई चलेको म}ुामा कुनै पuले सफाइ 
पाएकै आधारमा ~यःतो सफाइ पाउने eयि�लाई 
uSतपूSत; Hदनपुनh ःप� कानूनी eयवःथा नरहेको 
तथा उजरुkकता; बै^बाट वादkलाई uती पगेुको 
अवःथा नदेिखएको समेतका आदेश हुँदा वादkले 
uSतपूSत; नपाउने गरk पनुरावेदन अदालत, 

राज(वराजबाट भएको SमSत २०६७।११।२५ 
को फैसला Sमलेकै देिखएको हुँदा सदर हनेु ।
इजलास अSधकृत: समुनकुमार [यौपाने
कmqयटुर: रान ुपौडेल
इSत संवत ्२०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभुम ्।

इजलास नं.८

१
मा."ा.#ी गोिव5कुमार उपा8ाय र मा."ा.#ी 
देवे:गोपाल #े;, ०६७-WO-०८१९, उ~ूषेण, 
रामएकवाल साह तेलkसमेत (व. मालपोत काया;लय, 

सला;हk मल�वासमेत
 Sन�तjपमा साव;जSनक ज9गा कुनै पSन 
हालतमा eयि� (वशेषले आ�ना नाममा दता; गराई 
Sनजी कायम गन; स�ैन । मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा २४(२) बमोिजम ~यःतो दता; ःवत: 
बदर हनेु देिख[छ । तर (यनै (वपuी मालपोत 
काया;लयले (ववाHदत ज9गा eयि� (वशेषका 
नाममा दता; गरk ज9गाधनी ूमाणपजुा;समेत 
उपल�ध गराएको र ~यसपSछ Sनवेदकलाई 
कानूनको रkत परु ्याई हक हःता[तरण भएको 
अवःथामा सmबि[धत eयि�लाई (ववाHदत ज9गा 
साव;जSनक होइन Sनजी हो भVेतफ;  Sनजलाई 
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आ4नो कुरा राख् ने र सोको प:ु याइँका ला>ग सबदु 
ूमाण पेश गनD अवसरबाट विFत गरG मालपोत 
कायाHलयले एकतफK आधार ूमाण महण गरG 
>नंकषHमा पQुन ुू ाकृ>तक Sयायको >सTाSत(वपरGत 
हनेु ।
 (ववाVदत जQगा नापजाँच हुँदा ऐलानी 
ज>नएको यःतो जQगाको >नजी दताH कायम नै 
रहन नस[ने हुँदा >नवेदकलाई ब]ुनकुो कुनै अथH 
छैन भनी (वaान ् उपSयाया>धवcाले गनुHभएको 
बहस िजकdरसँग सहमत हनु स(कएन ।अत: 
मालपोत कायाHलय, सलाHहGको >म>त ०६७।८।७ 
को >नणHयमा ूाकृ>तक Sयाय >सTाSतको ूhयi 
ऽ(ुट हुँदा उc >नणHय उhूषेणको आदेशले बदर 
भै (ववाVदत जQगा सावHज>नक वा >नजी के हो 
तhसkबSधमा >नवेदकसमेतलाई बझुी >नणHय 
गनHका ला>ग मालपोत कायाHलय, सलाHहGका नाममा 
परमादेशको आदेशसमेत जारG हनेु ।
इजलास अ>धकृत: सSतोषूसाद पराजलुG
कkmयटुर: चSिा >तमoसेना
इ>त संवत ्२०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी गोिव�कुमार उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
देवे�गोपाल �े�, ०६८-CI-०३३३, परमादेश, 
मोहनबहादरु आलेमगर (व. मालपोत कायाHलय, 

सलाHहG मलsवासमेत
 मलुकुd ऐन, कागज जाँचको महलको 
१७ नं. बमोिजम आफूलाई सरोकार परेको 
कागजको नuल >नवेदकले पाउन स[ने नै 
देिखयो । यस अवःथामा >नवेदकले (वपiी 
कायाHलयसमi रGतपूवHक >नवेदन Vदँदै नuल 
माग गनुHपनDमा >नवेदकले (वपiी कायाHलयसमi 
यस ूकारको >नवेदन Vदएको वा hयसरG Vदएको 

>नवेदन उc कायाHलयबाट दरपीठ भएको 
कुनै ूमाण >नवेदनसाथ पेश गनH सकेको 
देिखदैँन । उc ू(बया सkपx गरेप>छ 
प>न >नवेदकले सरोकार परेको कागजहyको 
नuल ूाz गनH नसकेको अवःथामा माऽ यस 
अदालतसमेतबाट आवँयक उपचार पाउन स[ने 
हSुछ । सो चरणमा ूवेश नै नगरG >नवेदकले 
सोझै परमादेशको उपचार खोजेको कानूनसsत 
नरहेकोले >नवेदकको >नवेदलाई खारेज गरेको 
हदसkमको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
>म>त २०६७।११।३ को आदेशलाई अSयथा 
ग|ररहन परेन । उc आदेश बदर हनेु । 
इजलास अ>धकृत: सSतोषूसाद पराजलुG
कkmयटुर: रान ुपौडेल
इ>त संवत ्२०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी गोिव�कुमार उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
देवे�गोपाल �े�, ०६७-WO-०४०३, उhूषेण/
परमादेश, डkबरबहादरु थापा (व. मालपोत 
कायाHलय, ध>ुलखेल काॅपेलाFोक
 सyु िजoला अदालतमा (फराद पनD र 
hयहाँबाट उपचार पाउने कुरा एउटा पT>तकै 
yपमा ःथा(पत भइसकेको देिखSछ । |रट iेऽले 
अSय >नकाय वा अ>धकारGको अ>धकारiेऽको 
(वःथापन गद�न र गनH प>न हुँदैन । नेपालको 
Sयाय ूणालGमा ःप�ता, सरलता र स>ुन�तता 
कायम गनD अहम ् िजkमेवारG रहेको यस अदालतले 
साधारण वा असाधारण उपचार iेऽबारे एउटा 
ःप� मागHदशHन Vदई आएको संवैधा>नक र कानूनी 
परkपरालाई नजरअSदाज गरG |रट iेऽको ूयोग 
गदाH Sया(यक कामकारवाहGमा अSयोल ॅम र 
अ>न�तता जिSमन स[छ जनु कुरा मलुकुको 
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3या(यक (वकासका ला6ग (हतकार: हनु स;ैन । 
यःता कुरामा यो अदालत सहभागी हनु नसBने 
भै सबदु ूमाणEारा 6नFपण हनेु ूःततु (वषयमा 
वैकिJपक उपचार रहेको हुँदा 6नवेदन खारेज   
हनेु ।
इजलास अ6धकृत: स3तोषूसाद पराजलु:
कRSयटुर: च3िा 6तमJसेना 
इ6त संवत ्२०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभुम ्।
यसै लगाउका 6नRन मZुाहFमा प6न यसैअनसुार 
आदेश भएका छन:् 

 § ०६७-WO-०४३४, उaूषेण/परमादेश, 
म.ुस. गनc बालकृंण थापा (व. मालपोत 
कायाfलय, ध6ुलखेल काॅपेलाhोक

 § ०६७-WO-०४३५, उaूषेण/परमादेश, 
माधव थापा (व. मालपोत कायाfलय, 

ध6ुलखेल काॅपेलाhोक
 § ०६७-WO-०४३६, उaूषेण/परमादेश, 

पवन थापा (व. मालपोत कायाfलय, 

ध6ुलखेल काॅपेलाhोक
 § ०६७-WO-०४३७, उaूषेण/परमादेश, 

च3िबहादरु थापा (व. मालपोत कायाfलय, 

ध6ुलखेल काॅपेलाhोक
 § ०६७-WO-०४३८, उaूषेण/परमादेश, 

jदJल:बहादरु थापा (व. मालपोत कायाfलय, 

ध6ुलखेल काॅपेलाhोक
 § ०६७-WO-०४३९, उaूषेण/परमादेश, 

शारदा थापा (व. मालपोत कायाfलय, 

ध6ुलखेल काॅपेलाhोक
 § ०६७-WO-०४४०, उaूषेण/परमादेश, 

भवुन थापा (व. मालपोत कायाfलय, 

ध6ुलखेल काॅपेलाhोक

इजलास नं.९

१
मा."ा.#ी ओम&काश िम# र मा."ा.#ी 

देवे/गोपाल #े3, ०६८-WO-०२३५, उaूषेण, 

राम आौे सहनीसमेत (व. अिmतयार दFुपयोग 
अनसु3धान आयोग, टnाल काठमाडqसमेत
 6नवेदकहFले ठेrामा 6लएको वाsमती 
नद:को खैवाf र धवुाf डnुा घाटको ठेrाको 
अव6ध २०७० साल असार मसा3तसRममा 
समाu भैसकेको र आ.व. २०७०/०७१ देिख 
०७२/०७३ सालको ३ तीन वषfको ला6ग 
पर:छन सहनीलाई वाsमती नद:को खैवाf डnुाघाट 
सhालनको ठेrा jदइसकेको कुरा बहसका 
बममा (वEान ् कानून yयवसायीzयूबाट पेश 
भएको िजJला (वकास स6म6तको कायाfलय, रौतहट 
गौरको 6म6त २०७०।३।०९ को पऽबाट 
देिखयो । यसर: जनु ू योजनको ला6ग }रट 6नवेदन 
दायर भएको हो सो ूयोजन र औिचaयसमेत 
समाu भैसकेकोले }रट 6नवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जार: गनुf परेन । ूःततु }रट 6नवेदन 
खारेज हनेु ।
इजलास अ6धकृत: सूयfू साद रेsमी
कRSयटुर: गीता िघ6मरे 6गर:
इ6त संवत ्२०७१ साल साउन २० गते रोज ३ शभुम ्।

 § यसै ूकृ6तको ०६८-WO-०२९१, 

उaूषेण, (वनोद सहनी (व. िजJला (वकास 
स6म6तको कायाfलय, रौतहट गौरसमेत 
भएको मZुामा प6न यसैअनसुार आदेश 
भएको छ ।
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२
मा.�ा.�ी ओम�काश िम� र मा.�ा.�ी 
देवे�गोपाल �े�, ०६७-CI-१५७५, हक कायम, 

ओमकार म;ल अमवाल (व. गोपालबहादरु 
हाडासमेत
 डाक @ललाम सकार गरA रकमसमेत 
बझुाइसकेप@छ प@न उF जGगाहH आJनो 
नाममा हक हःताLतरण नभएप@छ वादA ओमकार 
म;ल अमवालले नेपाल बैQ @ल@मटेड, लाहान 
शाखामा @म@त २०५९।३।४ मा Xदएको 
@नवेदन मागअनसुार नेपाल बैQ @ल@मटेड, ूधान 
काया[लयको @नद\शनबमोिजम वादA ओमकार म;ल 
अमवालले सकार गरेको रकमम^ये अ@धकांश 
रकम (फता[ ल@गसकेको देिखLछ । बाँकb 
रहेको १० ू@तशत धरौटA रकम (फता[ @लन 
आउन वादA ओमकार म;ल अमवाललाई (वपeी 
बैQले पऽाचार गरेको @म@सल संलGन नेपाल बैQ 
@ल@मटेड, लाहान शाखाको च.नं. ३६/६८/१२४० 
@म@त २०६२।३।१६ को पऽबाट 
देिखLछ । पनुरावेदक वादAले (फता[ @लन बाँकb 
रहेको रकम बैQमा (फता[ @लन आएको बखत 
(फता[ Xदन बैQ तयार रहेको @म@सल संलGन 
(वपeी नेपाल बैQ @ल@मटेड, लाहान शाखाको 
पऽसमेतबाट यी पनुरावेदक वादA नै बाँकb धरौटA 
रकम (फता[ @लन नगएको कारण उF धरौटA 
रकम बैQमा बाँकb रहन गएको देिखने ।
 पनुरावेदक वादAले @ललाम सकार गरेको 
अ@धकांश रकम (फता[ ल@गसकेको र बाँकb 
धरौटA रहेको रकम (फता[ @लन पऽाचार गरेको 
@म@सल संलGन (वपeी बैQको पऽबाट देिखएको 
अवःथामा डाक @ललाम बदर नभएको र दश 
ू@तशत रकम बैQमा नै धरौटAमा रहेको कारण 

गोपालबहादरु हाडाको नाम दता[को (क.नं. ३४ 
र ३५ को घरजGगा पनुरावेदक वादA ओमकार 
म;ल अमवालको नाममा हक हःताLतरण गरA 
दता[समेत हनुपुद[छ भlे पनुरावेदक वादAको 
पनुरावेदन िजकbरसँग सहमत हनु नस(कने ।
 वादA ओमकार म;ल अमवालले (वपeी 
बैQबाट भएको डाक @ललाम ःवीकार गरेपmात ्
दोहोरो रोoा रहेको कारण सो @ललामीको 
काया[Lवयन ू (बयामा ज(टलता देखी वादA ःवयम ्ले 
नै एक पटक भएको @ललामलाई अःवीकार गरA 
आफूले धरौटA राखेको अ@धकांश रकमसमेत वादA 
आफr ले @नवेदन Xदई (फता[ ल@गसकेको धरौटAमा 
रहेको बाँकb रकम (फता[ @लन नगएका कारण 
बैQमा बाँकb रहेको र (फता[ @लन गएका बखत 
बाँकb रकम यी पनुरावेदकले (फता[ पाउने @म@सल 
संलGन कागज ू माणबाट प(ुs भैरहेको देिखदँा सHु 
@सरहा िज;ला अदालतबाट वादAको हक कायम 
भई वादAको नाउँमा दता[समेत हनेु ठहर ्याई @म@त 
२०६६।२।१२ मा भएको फैसला उ;टA गरA 
वादA दावी नपGुने ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, 

राज(वराजको @म@त २०६७।२।२४ को फैसला 
@मलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछ[ । पनुरावेदक 
वादAको पनुरावेदन िजकbर पGुन नसuने ।
इजलास अ@धकृत: मनोज ौेy
इ@त संवत ्२०७१ साल असार १९ गते रोज ५ शभुम ्।

इजलास नं.१०

मा.�ा.�ी चोले� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�ा.
�ी जगदीश शमा* पौडेल, २०६६-CI-०८७०, 

@नषधेा{ा, रोमनाथ बरालसमेत (व. जमनुादेवी 
@सGदेल
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 3नवे4दका ःवयम ्ले यस अदालतमा 
उपिःथत भई अदालती बAदोवःतको ९२ नं. 

बमोिजम मDुा (फताF गHरपाउँ भनी 3नवेदन 4दई 
3म3त २०७०।६।७।२ मा सनाखतसमेत 
गHर4दएको हुँदा अब Hरट जारP भै रहनकुो औिचSय 
देिखएन । Hरट जारP गनुFको औिचSय र ूयोजन 
नहुँदा पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट 3म3त 
२०६६।१०।१७।१ मा भएको आदेश उXटP भै 
3नवे4दकाको Hरट 3नवेदन ू योजनहPन भै Hरट खारेज 
हनेु ।
इजलास अ3धकृत: (वनोद रखाल
इ3त संवत ्२०७१ साल साउन २० गते रोज ३ शभुम ्।

 § यसै लगाउको २०६६-CR-०६१२, 

अदालतको अवहेलना, रोमनाथ बरालसमेत 
(व. जमनुादेवी 3स^देल भएको मDुामा प3न 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

एकल इजलास

१
मा."ा.#ी गोिव)कुमार उपा/ाय, ०७१-
WO-०१३२, उSूषेण, भbबहादरु ौेd (व. ूभ ु
(वकास बैe 3ल3मटेड, ूधान कायाFलय, लैनचौर 
काठमाडiसमेत
 साधारण अ3धकारjेऽअAतगFत सlु 
अदालतमा (वचाराधीन रहेको मDुामा Hरटबाट 
हःतjेप हुँदा अ3धकारjेऽसmबAधी कानूनी 
तथा Aया(यक संरचनामा प3न खलल ्पु̂ न जाने       
देिखAछ । 3नवेदकले सlु अदालतबाट 
सjम, ूभावकारP, कम खिचFलो, स(ुवधाजनक 
र अ3धकारjेऽको (हसाबले समेत कानून र 

Aयायसmमत ् उपचार पाउने अवःथा रहँदारहँदै 
Hरटमा आउन ुसवFथा अनिुचत हनेु ।
 (ववा4दत ज^गा (वपjी ब(ुoकुमारPको 
नाउँमा दताF रहेकै अवःथामा दताFवाला 
ज^गाधनीले 3धतो राp 3मXने हो होइन, 3नवेदक 
र (वपjी ब(ुoकुमारPसमेतका qयिbहl सगोलमा 
छन ् छैनन ् 3नवेदकलाई 3धतो राखेको जानकारP 
मौकामा 3थयो 3थएन तथा Sयसमा 3नवेदकको 
मrुरP 3थयो 3थएन उिXलिखत सmपिs बAडा ला^ने 
हो होइन जःता कुराको 3नlपण नगरP यस 
अदालतले 3नवेदकलाई उपचार 4दनसtने अवःथा 
हुँदैन । Sयःता कुराको 3नlपणका ला3ग सबदु 
ूमाण बuुनपुनv र मूXयाeन गनुFपनv अवःथा रहAछ 
जनु कुरा Hरट jेऽबाट गनF स(कँदैन । 3न(वFवाद 
हकका ला3ग माऽ Hरटjेऽ आक(षFत हAुछ । 
तर, 3नवेदकले दायर गरेको 3धतो बदर मDुाबाट 
3नवेदकको हक ःथा(पत हनु र दावी प ु̂ न बाँकw 
नै रहेको अवःथामा (ववा4दत ज^गामा 3नवेदकको 
हकलाई 3न(वFवाद सmझी 3नवेदकलाई Hरटjेऽबाट 
संरjण 4दन ुमना3सब नहुँदा Hरट 3नवेदन खारेज 
हनेु ।
इजलास अ3धकृत: रामूसाद भyराई
कmzयटुर: चAिा 3तमXसेना
इ3त संवत ्२०७१ साल भदौ १६ गते रोज २ शभुम ्।

२
मा."ा.#ी गोिव)कुमार उपा/ाय, ०७१-WO-

०१४०, उSूषेण/परमादेश, र(व 3संह (व. भौ3तक 
पूवाFधार तथा यातायात मAऽालयसमेत 
 करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ 
को उपदफा (२) को ख�ड (क) मा करार 
उXल�नबापतको j3तपू3तF नगद नै पयाF� हनेु 
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भएमा भनी उ8लेख भएबमोिजम आफूउपर 
भएको अAयायको CDतपूDतE हनु नसGने र ऐको 
उपदफा (ङ) मा करार उ8लLन गनN पCले नै 
यथावत ्पRरपालना गराई पाउने दावी Dलएकोमा 
यथावत ्को पRरपालनाको दावी लाTने छैन भनी 
उ8लेख भएबमोिजम आफूबाट करार उ8लLन 
नभएको कुरालाई Dनवेदकले यस Rरट ूयोजनको 
लाDग ूथम W(Xमा DसY गनE सGनभुएको          
देिखदैँन । करारको कुनै पDन पCले करार 
स\झौताको आफूअनकूुल अथE लगाई करारको 
स\बAधमा अक� पCसँग कुनै कुरा माग गनE 
अथवा आफूले उिचत स\झेको काम कुरा गनEसGने 
देिखAछ । एक पCले माग गरेको कुरा अक� 
पCले पूरा नगरेमा अAततोग`वा सो (ववादको 
समाधान करार ऐन, २०५६ अAतगEत नै गनुEपनN 
हुँदा करार भc गनुEपरेको र DनणEयकताE Dनयिुe 
गनE नस(कने आधार उ8लेख गरf CDत पगेुको 
रकमसमेत दािखल गनुE भनी (वपCी DनदNशनालयले 
Dनवेदकलाई लेखेको पऽबाट Dनवेदकको मौDलक 
हक त हनन ्भएको छैन छैन, `यDतबाटै यस Rरट 
Dनवेदनको ूयोजनको लाDग Dनवेदकको करार 
उiतु हक वा कानूनी हक ूचलन हनु नसGने 
गरf हनन ् भएको नदेिखदँा Rरट Dनवेदन खारेज 
हनेु ।
इजलास अDधकृत: रामूसाद भmराई
क\nयटुर: चAिा Dतम8सेना
इDत संवत ्२०७१ साल भदौ १६ गते रोज २ शभुम ्।  

 § यसै ूकृDतको ०७१-WO-०१३९, 

उ`ूषेण/परमादेश, र(व Dसंह (व. 

भौDतक पूवाEधार तथा यातायात uयवःथा 
मAऽालयसमेत भएको मwुामा पDन 
यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

रीत/बेरीत आदेश

१
मा.#ा.$ी क&ाण $े( र मा.#ा.$ी देवे*गोपाल 

$े(, ०७०-RE-०२७६, लाग ु औषध, नेपाल 
सरकार (व. सyयकुमार महतोसमेत
 बरामद कोरेGस १०० एम.एल.को १०० 
थानको पRरमाण सानो भz नDम8ने र दसी बरामद 
भएको मौकाको मचु8ुकासमेत हेदाE मलुकु{ ऐन, 

अदालती बAदोवःतको ११८(२) नं. बमोिजम 
थनुामा रा}पुनNमा धरौट Dलई ताRरखमा छा~ने गरf 
सलाEहf िज8ला अदालतको DमDत २०७०।६।१६ 
को आदेश बदर गनN गरेको पनुरावेदन अदालत, 

जनकपरुको DमDत २०७०।९।२५ को आदेश 
Dमलेको नदेिखएकोले बदर गRर�दएको छ । 
अब पDछ DनणEय गदाE ठहरेबमोिजम हनेु गरf 
ूDतवादfह� सyयकुमार महतो र मzुा पाठक 
भzे अवधेश पाठकलाई पपुEC Dनि\त थनुामा राखी 
कारवाहf (कनारा गनूE ।
इDत संवत ्२०७१ साल भदौ १३ गते रोज ६ शभुम ्।

२
मा.#ा.$ी क&ाण $े( र मा.#ा.$ी देवे*गोपाल 

$े(, ०७०-RE-०२४६, जबजEःती करणी, नेपाल 
सरकार (व. नागेAिूसाद भzे नागेAिकुमार चौधरf
 पीDडतले जबजEःती तवरले Dनजको 
यौनाcमा ूDतवादfले Dलc पसाएको भनी ूहरf 
एवम ् अदालतमा समेत भनेको देिखएको र 
ूDतवादfले वारदातको �दन वीर अःपतालमा 
भनाE भएको भने पDन वीर अःपतालले �दएको 
DमDत २०७०।४।९ देिख भनाE गरf DमDत 
२०७०।४।१५ मा DडःचाजE भएको भzे 
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नदेिखएको भ8े जवाफ आएकोसमेत पेश भएको 
देिखएकोले त>काल ूा@ ूमाणबाट ूBतवादC 
नागेEिूसाद भ8े नागेEिकुमार चौधरC कसरुदार 
हो भनी (वLास गनुMपनN कारण (वOमान देिखएकोले 
स@रC िजPला अदालतको BमBत २०७०।८।२७ 
को आदेश बदर गरC ूBतवादCलाई साधारण 
ताTरखमा छाVने गरेको पनुरावेदन अदालत, 

राज(वराजको BमBत २०७०।१०।२४ को 
आदेश Bमलेको नदेिखएकोले बदर हनेु ।
इBत संवत ्२०७१ साल भदौ १३ गते रोज ६ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी बै�नाथ उपा�ाय र मा.�ा.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-RE-०१६७ र ००१९, कतM_य 
aयान,  रCतादेवी मbडल (व.नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार (व. अBनतकुमार यादव
 ूBतवादCहdले अदालतमा बयान 
गदाM कसरुमा इEकार रहे पBन अनसुEधानको 
BसलBसलामा ूBतवादC रCतादेवी मbडल आरो(पत 
कसरुमा साBबत भएकe र ूBतवादC अBनलकुमार 
यादवलाई (कटानी पोल गरेकe तथा ूBतवादC 
अBनतकुमार आरो(पत कसरुको षh यEऽमूलक 
योजनामा संलkन रहेको भनी अनसुEधानमा साBबत 
रहेको त>काल ूा@ ूमाणहdबाट देिखदँा दबैु 
ूBतवादCहdलाई पपुMnको BनBमo थनुामा राख् ने 
गरेको आदेश Bमलेकै देिखएकोमा ूBतवादC 
अBनतकुमार यादवको हकमा पपुMnको लाBग अ.बं. 

४७ नं. बमोिजम ताTरखमा राख् ने गरC पनुरावेदन 

अदालत, राज(वराजबाट BमBत २०७०।६।३ मा 
भएको आदेश सो हदसpम बेरCतको देिखदँा सोहC 
हदसpम उr आदेश बदर हनेु ।
इBत संवत ्२०७१ साल भदौ ११ गते रोज ४ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी रामकुमार #साद शाह, ०७०-RE-

००३३, उ>ूषेण, कुमार ूधानाs (व. tदपकराजा 
गोखाMलC ौेvसमेत
 Tरट Bनवेदक र (वपnीहdबीच लेनदेन 
मwुा चलC Bबगो भTरपाउने ठहरC फैसला भएको 
साथै यी (वपnी र Bनजकe पyीसमेत बीच अंश मwुा 
चलC सो मwुाको तायदातीमा Bनवेदकले Bलएको 
ऋणका सpबEधमा पBन उPलेख भएको भ8े 
Bनवेदनसाथ पेश भएको फैसलाहdको ू BतBल(पबाट 
देिखन आएको छ । यःतो अवःथामा साहकुो 
ऋण असलुC र अंश मwुाको बEडा मचुPुकाउपर 
यस अदालतमा ू>यथ|को Tरटसमेत (वचाराधीन 
रहेको भ8े कानून _यवसायीको िजकeर रहेको 
साथै काठमाड} िजPला अदालतको लेनदेन 
मwुाको BमBत २०६८।२।१७ को फैसला र 
Bबगो भTरभराउसpबEधी कारवाहC पBन (वचाराधीन 
रहेको देिखन नआएकोले सो दरपीठ आदेश बदर 
गTरtदएको छ । अब, Bनवेदकले tदन Pयाएको 
Tरट Bनवेदन दताM गरC अdमा कानूनबमोिजम   
गनूM ।
इBत संवत ्२०७१ साल असोज ३ गते रोज ६ शभुम ्।

 


