
  

भदौभदौ  ––  ११  
  

 
  

पा��क �काशनपा��क �काशन  
  

  
  

पूणा�� पूणा�� ५५५५५५  वष� वष� २२४४,,  अ� अ� ९९  

  
  
  

 
  
  
  

�काशक�काशक  

ससव�व��च अदालत�च अदालत  
रामशाहपथरामशाहपथ ,,  काठमाड�काठमाड�  
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२०७२०७२२,,  भदौभदौ  ११––१५१५ 



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

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

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

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

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

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

सहसहरिज��ाररिज��ार  �ी �ी लालबहादरु कँुवरलालबहादरु कँुवर, , सव��च अदालतसव��च अदालत            ––  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
  

  

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

कम�चार�ह�कम�चार�ह�  

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

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

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

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

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

�स�स..कंकं..�ी�ी  �वु�वु  सापकोसापकोटाटा  

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

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

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

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

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

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

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

सपुरसपुरभाइजरभाइजर  �ी�ी  का�छाका�छा  �े��े�  

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

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

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

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

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

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

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

बकुबाइ�डरबकुबाइ�डर  �ी�ी  यमनारायणयमनारायण  भडेलभडेल  

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

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

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

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

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

�कािशत  

�नण�यह�को सारस��ह  
�वषयगत आधारमा  

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

 
मू�य �.५,५००।– 

 
पाइने ठाउँ 

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

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

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

(साल)  (म�हना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बलेु�टन २०७२, भदौ – १, प�ृ १ 
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सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम ्अ�य �या�यक 

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

रहेको 

Toll Free Number 

१६६०– ०१– ३३३– ५५ 
 

वा  

इमेल ठेगाना 

cjscomplain@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� स�कने छ । 

 
  
  

  
  
  
  
  

मू�यमू�य  ��..१५१५।।––  
  

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



 

i 

िवषयसूची 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

पूण� इजलास १-२ 

1.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

गोिव�द�साद आचाय�समेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

2.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

ह�रगोिव�द लइुटेँल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

सयंु� इजलास २-९ 

3.  
�ितपूित�  

िदलाइ पाउ ँ
िव�नाथ शमा� िव. िज�ला िवकास 
सिमितको काया�लय, बागलङुसमेत 

4.  कत��य �यान कण�बहादरु धामी िव. नेपाल सरकार 

5.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

रामकुमार ब�नेत िव. पूव� �े�ीय 
सश� बल, म�ुयालय बराह बािहनी, 
पकली सनुसरीसमेत 

6.  
कत��य �यान 
र �यान मान� 

उ�ोग 

िव�ण ुधामीसमेत िव. नेपाल सरकार 

7.  
मोही 

नामसारी 
गोकण��साद जोशी िव. झरुा� नाउँ 

8.  आयकर 
आ�त�रक राज�व काया�लय, 
लािज�पाट िव. �यो�सनादेवी केिडया 

9.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

प�ुपराज लािमछाने िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, का�क�समेत 

10.  िनषेधा�ा 
रामअिधन यादव िव. भावनाकुमारी 
िसहं 

11.  
उ��ेषण/ 
�ितषेध 

झरिव���साद मरािसनीसमेत िव. 
नेपालग�ज नगरपािलका,  नेपालग�ज, 
बाकेँसमेत 

12.  िनषेधा�ा 
अिसन चटज� िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, बाकेँसमेत 

13.  िनषेधा�ा 
औधमान लावतीसमेत िव. कुमार 
लावतीसमेत 

14.  
उ��ेषण/ 
िनषेधा�ा/ 
परमादेश 

ममताज िमयासँमेत िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, भरतपरु 
िचतवनसमेत 

15.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

�ान ु डो�मो पोखरले िव. प�ुय�साद 
सङ्�ौलासमेत 

16.  परमादेश सरुशे�साद यादव िव. मालपोत 
काया�लय, महो�री, जले�र 

17.  
िनषेधा�ा/ 
परमादेश 

महानगरीय �ािफक �हरी काया�लय, 
गौशाला, काठमाड� िव. नरशे डङ्गोल  

इजलास नं. १ १०-१४ 

18.  कत��य �यान 
पदमबहादरु सावदसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

19.  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

अशोककुमार साहसमेत िव. 
ल�मी�साद साह कान ु

20.  िनण�य बदर स�मा म�ुतफासमेत िव. किलफ 
मोह�मद म�ुतफासमेत 

21.  िलखत बदर स�मा म�ुतफासमेत िव. कमला 
घलेसमेत 

22.  
करारबमोिजम 
रकम िदलाई 

पाउ ँ

गोपालबहादरु �े� िव. भारत पनेु, �ी 
ल�मण राव िकल��कर रोड ि�थत 
िकल��कर आयल इि�जन 
िलिमटेडसमेत 

23.  करकाप गोपालबहादरु �े�, िव. सरुशे गलगली 

24.  
ग�डालाई गोली 

हानी मारी 
खाग िब�� 

सूय�बहादरु कुमालसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

25.  
अिनयिमत 
काठ चोरी, 
िनकासी 

नेपाल सरकार िव. अमृतबहादरु 
लामासमेत 

इजलास नं. २ १४-१६ 

26.  उ��ेषण अिनतादेवी िव. िशव �सन पि�डत 
कु�हारसमेत 

27.  
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. �ेम शाही 

28.  
जबज��ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु थापा 

इजलास नं. ३ १६-१८ 

29.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. श�ूधन 
म�डलसमेत 

30.  
मोही 

नामसारी 
िव�ण�ुसाद �वगिमखा िव. सीताराम 
प�कासमेत 

31.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. क�च ु भ�ने 
मानबहादरु सनुारसमेत 



 

ii 

इजलास नं. ४ १८-२३ 

32.  कत��य �यान ठुलीमाया चेपाङ िव. नेपाल सरकार 

33.  उ��ेषण 
जगद�बामिण ि�पाठीसमेत िव. 
ब�ुनादेवीमिण ि�पाठीसमेत 

34.  उ��ेषण 
मनोज नेपाल िव. इि�दरा 
िसटौलासमेत 

35.  उ��ेषण 
आयरु�न िस�ाकार िव. छोरी 
िस�ाकारसमेत 

36.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ठग�ठे िव.क., 
ठग�ठे िव.क.  िव. नेपाल सरकार 

37.  
वैदेिशक 

रोजगार कसरु 
नेपाल सरकार िव. िशवराज तामाङ 

38.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
निजबनु बेगम खा ँ िव. िज�ला वन 
काया�लय, बाकेँसमेत 

39.  लटुपीट 
िशव�साद भ�डारी िव. य�बहादरु 
भ�डारीसमेत 

40.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

महे��मोहन काय�थ िव. कारागार 
काया�लय, जग�नाथदेवल, 
काठमाड�समेत 

41.  िनषेधा�ा 
सनैुना यादवनी िव. ल�वती 
यादवसमेत 

42.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. ल�मी भ�ने िव�ण ु
अया�ल 

इजलास नं. ५ २३-२६ 

43.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

भ�बहादरु ओली िव. िश�क सेवा  
आयोग, सानोिठमीसमेत 

44. 
जीउ मा�ने 

बे�ने 
वीर�े�कुमार मेहता िव. नेपाल सरकार 

45.  
कत��य 
�यान 

गगन भ�ने होमबहादरु राई िव. नेपाल 
सरकार 

46.  उ��ेषण 
देवनारायण यादवसमेत िव. 
िजिनसलाल यादवसमेत 

47.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

राजे�� यादव िव. मालपोत काया�लय, 
महो�रीसमेत 

इजलास नं. ७ २६-२८ 

48. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

नारायण�साद सापकोटा िव. माननीय 
िश�ा म��ी, िश�ा म��ालयसमेत 

49.  
िनण�य दता�  
बदर हक 

कायमसमेत 

भूपालदास �े� िव. देवे�� �साद �े� 

50.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सिुनता पौडेल िव. लोकसेवा आयोग, 
के��ीय काया�लय, अनामनगरसमेत 

इजलास नं. ८ २८-२९ 

51.  
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. च��बहादरु 
मिुखयासमेत 

52.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
म�ज ु थोकर िव. �ेम�साद 
दाहालसमेत 

एकल इजलास २९-३२ 

53.  
अदालतको 
अपहेलना 

ल�मी िव�कमा� (�े�) िव धनमाया 
थामीसमेत 

54.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
अनपु खरले िव. के��ीय अनसु�धान 
�यरुो, महाराजग�ज, काठमाड�समेत 

55.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

पदम िसहं धामी िव. गहृ म��ालयसमेत 

56.  उ��ेषण 
�जेशकुमार ग�ुा िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयसमेत 

57.  उ��ेषण 
सािब�ी ब�नेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 

58.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

मोहमद अहमद अ�सारी िव. 
महा�यायािधव�ाको काया�लय, 
काठमाड�समेत 

59.  उ��ेषण �पा भ�डारी िव. शीतल शाह पवु�समेत 
रीत / बेरीत आदेश ३२-३३ 

60.  
लाग ुऔषध 

गाजँा 
अवधिकशोर यादव िव. नेपाल सरकार 

61.  परमादेश 
िवजे��लाल जोशी िव. रिज��ार 
सव��च  अदालत 

62.  
सरकारी 
द�तखत 
छाप िकत� 

आिशष काक� िव. नेपाल सरकार 

63.  
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 
�यामराज पा�डे िव. नेपाल सरकार 

अदालत गितिविध ३४-४६ 

 



1

सव��च अदालत बलुेिटन २०७२, भदौ - १

पूण� इजलास

१
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह, मा.�या.�ी 
ओम�काश िम� र मा.�या. �ी देवे�� गोपाल �े�, 
०६७-WF-००२२, उ��ेषण/परमादशे, गोिव�द�साद 
आचाय�समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत
 साव�जिनक पदािधकारीलाई िनयिु�कता�को 
इ�छाअनकूुलको अविधस�म बहाल रा�ने र 
इ�छाअनकूुल नै हटाउन ह��छ भ�न िम�दनै । साव�जिनक 
पदािधकारीको िनयिु� र बखा�सी िनयिु� गन� 
पदािधकारीको इ�छाबाट िनद�िशत गन� िम�दनै र यो कुरा 
Doctrine of Pleasure को िस�ा�तअनकूुल ह�दँनै । 
काननूको शासनको िस�ा�तले पिन �य�तो िनण�यलाई 
समथ�न नगन� । 
 ��ततु िववादमा पिन �ेस काउि�सल ऐन, 
२०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) मा �ेस काउि�सल 
नेपालका सद�यको पदाविध चार वष�को ह�ने �यव�था 
भएकामा िनयिु� गदा� बढीमा चार वष�को लािग भनी 
िनयिु� ग�रएको भए पिन सो चार वष�को अविध परूा 
नह�दँ ै अवकाश िदने गरी भएको िनण�य मा�य नह�ने 
भनी मािथ उि�लिखत पाँच सद�यीय पणू� इजलासको 
आदशेबाट नै िववािदत िवषयको िन�पण भइसकेको 
दिेखदँा सो स�ब�धमा थप िववेचना ग�ररहन ुनपन� । 
 िनवेदकह�  दामोदर�साद दवाडी, 
गोिव�द�साद आचाय� तथा राम�रझन यादवलाई सद�य 
पदमा मनोनयन गरेको िमितले चार वष�को पदाविध 
िमित २०६९।८।१४ मा र िनवेिदका संगीता लामाको 
िमित २०६९।८।१५ मा प�ुने ह�दँा हाल िनजको चार 
वष�को पदाविध (काय�काल) समा� भई सकेकाले �रट 
िनवेदकह�ले माग गरेको िवषय नै िन��योजन भइसकेको 
दिेखएबाट यस अदालतका संय�ु इजलासका माननीय 
�यायाधीशह�ले िमित २०६७।९।२५ मा फरकफरक 
राय �य� गरेको िवषय र नेपाल सरकार (मा.म��ी�तर) 

को िमित २०६७।१।९ को अवकाश िदने िनण�यको 
औिच�यिभ� �वेश ग�ररहन ु पन� अव�था िव�मान 
नरहबेाट ��ततु �रट िनवेदन खारेज ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत ्२०७१ साल असोज ३० गते रोज ५ शभुम ्।

२
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह, मा.�या.�ी 
ओम�काश िम� र मा.�या. �ी देवे�� गोपाल �े�, 
०६७-WF-००२१, उ��ेषण/परमादशे, ह�रगोिव�द 
लइुटेँल िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत
 काननू�ारा गिठत िनकायको अ�य� वा 
सद�यको िनयिु� काननू�ारा नै तोिकएको त�रका 
एवम ् समयाविधको लािग ह�ने र यसको स�चालन, 
�यव�थापन र अ�य काय��णाली काननू�ारा नै 
�यवि�थत र िनयिमत ह�ने कुरामा िववाद ह�न 
स�दनै । रा�यका ��येक िनकाय र पदािधकारीले 
काननूबमोिजम आ�नो काम गनु�पन� ह��छ । शासन 
िविधको ह�नपुद�छ �यि�को होइन भ�ने िविधको 
शासनको मलुभतू िस�ा�त हो । काननूबमोिजम नभएको 
वा काननूको उिचत �ि�या परूा नगरी ग�रएको काय� वा 
िनण�य बदरभागी ह�नेछ । 
 ऐनमा नै सद�यह�को पदाविध चार वष�को ह�ने 
भनी िकटान गरेको अव�थामा सो पदाविध समा� नह�दँ ै
अवकाश िदने गरी भएको माननीय मि���तरीय िनण�य 
�ेस काउि�सल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा 
(२) को िवपरीत ह��छ । साव�जिनक पदािधकारीलाई 
िनयिु�कता�को इ�छाअनकूुलको अविधस�म बहाल 
रा�ने र इ�छाअनकूुल नै हटाउन ह��छ भ�न िम�दनै । 
साव�जिनक पदािधकारीको िनयिु� र बखा�सी िनयिु� 
गन� पदािधकारीको ई�छाबाट िनद�िशत गन� िम�दनै र 
यो कुरा Doctrine of Pleasure को िस�ा�तअनकूुल 
ह�दँनै । काननूको शासनको िस�ा�तले पिन �य�तो 
िनण�यलाई समथ�न नगन� । 
 स�बि�धत ऐनमा पदाविधको �� �यव�था 
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भएको, तर िनयिु� िददँा िनयिु�कता�ले  पदाविध उ�लेख 
नगरेको वा घटी पदाविध उ�लेख गरेको वा बढीमा भ�ने 
श�द �योग गरी सो पदाविधलाई घटबढ गराउने गरी 
िनण�य गरेको दिेखए �य�तो िनण�यलाई काननूसङ्गत  
भ�न िम�ने ह�दँनै । काननूले खास पदाविध तोिकएको 
अव�थामा सो िकटानी तोिकएको पदाविधस�म िनजले 
कामकाज गन� पाउने नै ह�न आउने । 
 �ेस काउि�सल ऐन, २०४८ को दफा ६ 
को उपदफा (२) मा सद�यको पदाविध चार वष�को 
ह�ने �यव�था भएकामा िनयिु� िमितबाट चार वष� 
नप�ुद ै िनवेदकलाई िमित २०६७।१।९ मा अवकाश 
िदएको काय� काननू �ितकूल ह�दँा बदरभागी 
छ । तसथ� नेपाल सरकार (म��ी�तर) को िमित 
२०६५।९।४ को िनण�यले यी िनवेदकलाइ सद�य पदमा 
मनोनयन गरेको िमितले चार वष�को पदाविध िमित 
२०६९।९।३ मा प�ुने ह�दँा हाल िनजको चार वष�को 
सो पदाविध (काय�काल) समा� भई सकेकाले �रट 
िनवेदकले माग गरेको िवषय नै िन��योजन भइसकेको 
दिेखएबाट यस अदालतका संय�ु इजलासका माननीय 
�यायाधीशह�ले िमित २०६७।९।२५ मा फरक–
फरक राय �य� गरेको िवषय र नेपाल सरकार (मा.
म��ी�तरीय) को िमित २०६७।१।९ को अवकाश िदने 
िनण�यको औिच�यिभ� �वेश ग�ररहन ु पन� अव�था 
िव�मान नरहबेाट ��ततु �रट िनवेदन खारेज ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित स ंवत ्२०७१ साल असोज ३० गते रोज ५शभुम ्।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार आदशे 
भएका छनः्
§ ०६७-WF-००२३, उ��ेषण/परमादशे, 

दवेराम�साद यादव िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

§ ०६७-WF-००२४, उ��ेषण/परमादशे, 
ऋिषराज ल�ुसाली िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

संयु� इजलास

१
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-CI-०१२०, �ितपिूत� िदलाइ 
पाउँ, िव�नाथ शमा� िव. िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय, बागलङुसमेत
 वादीले दाबी गरेको िक.नं. ९८८ र ९८९ को 
ज�गा उ� मोटर बाटोमा नपन� र उ� िक�ाह�मा कुनै 
िनमा�ण काय� नग�रएको भ�ने �ितवादीह�को कथन 
रहकेो पाइ�छ । अदालतको आदशेानसुार भएको न�सा 
मचु�ुका हदेा� उ� मोटर बाटो वादीको िक.नं. ९८८ र 
९८९ को ज�गासँग जोिडएको नदिेखनकुा अित�र� 
वादीको ज�गामा कुनै �कारको िनमा�ण काय� ग�रएको 
भ�ने दिेखएको छैन । सडक छेउको िक.नं. ९७८ को ज�गा 
चेत नारायण उपा�यायको ज�गा भएको दिेखएकामा सो 
िक.नं. ९७८ को ज�गाको दि�णतफ�  (तलप��) वादीको 
ज�गा रहकेो दिेखएको र न�सा मचु�ुकाबाट वादीको 
ज�गाको भौितक �व�प एवम ् �ख िव�वामा �ित 
पगुेको भ�ने नदिेखएकाले �ितपिूत� िदलाई पाउँ भ�ने 
वादीको दाबी र पनुरावेदन िजिकर मनािसब नह�दँा वादी 
दाबी नप�ुने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
मनािसब दिेखन आउने ह�दँा वादी दाबीको ज�गामा कुनै 
�कारको िनमा�ण भएको नदिेखएको र वादीको ज�गाको 
भौितक �व�प एवम ्�ख िव�वामा समेत �ित पगुेको 
नदिेखँदा �ितपिूत� िदलाई पाउँ भ�ने वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, बा�लङुको 
िमित २०६८।१०।९ को फैसला िमलेको दिेखँदा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर : िवकेश गरुागाई
इित संवत ्२०७१ साल       पसु २० गते रोज १ शभुम ्। 

२
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१०७९, कत��य 
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�यान, कण�बहादरु धामी िव. नेपाल सरकार
 मतृकले आफूले मनु�भ�दाअिघ आ�नो म�ृयकुा 
स�ब�धमा �य� गरेको कुरा �य���पमा स�ुने �यि�ले 
मौकामा अनसु�धानको �ममा कागज गरी सा�ीका 
�पमा अदालतमा आई मौकामा �य� गरेको आ�नो 
भनाइ बकप�माफ� त पिु� गरेको अव�थामा सा�ीको 
उ� कथनसमेत ��य� �माणको �पमा �हण गन� िम�ने 
दिेखन आउने । 
 घटना�थलबाट ब�दकुको गोली बरामद 
भई मतृकको लास �कृित मचु�ुका तथा शवपरी�ण 
�ितवेदनबाटसमते गोली �हारबाट मतृकको म�ृय ु
भएको भ�ने दिेखएकाले िमिसल संल�न उि�लिखत 
शङ्ृखलाब� सबदु �माणह� एकआपसमा मालाकार 
कडीको �पमा रही �ितवादीले �हार गरेको गोलीको 
चोटबाट मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने त�य �थािपत ह�न 
आएको दिेखएकाले �ितवादीको िजिकरबमोिजम 
िनज िनद�ष रहकेो भ�ने अव�था नह�ने दिेखँदा मतृक 
दवेबहादरु िव�लाई गोली �हार गरी मारेको भ�ने कुरा 
घटनाका ��य�दश� र बिुझएका �यि�ह�को बकप�, 
मतृकले आ�नो म�ृयकुो स�ब�धमा मनु�भ�दाअिघ 
�य� गरेको कथन, मतृकको शव परी�ण �ितवेदन, 
लास �कृित मचु�ुका एवम ्�ितवादीको बयानसमेतका 
िमिसल संल�न कागजातह�बाट पिु� ह�न आएकाले 
�ितवादी कण�बहादरु धामीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहराएको स�ु बैतडी िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, मह�े�नगरको िमित 
२०६८।६।२९ को फैसला िमलेको दिेखँदा सदर ह�ने 
ठहछ� । �ितवादी कण�बहादरु धामीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
संवत ्२०७१ साल       माघ मिहना १९ गते रोज २ शभुम ्। 

३
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-WO-००५८, उ��ेषण/

परमादशे, रामकुमार ब�नेत िव. पवू� �े�ीय सश� बल, 
म�ुयालय बराह बािहनी, पकली सनुसरीसमेत
 सश� �हरी सेवामा काय�रत ् �हरी 
कम�चारीलाई हितयारस�ब�धी सामा�य जानकारी ह�ने 
नै ह�दँा हितयारको �याि�जन निझक� सफा गदा� हितयार 
पड्कन गई जो सकैुलाई पिन ला�न स�छ भ�ने कुराको 
जानकारी िनवेदकलाई िथएन भ�न निम�ने । 
 सश� �हरी िनयमावली, २०६० को िनयम 
८७(१) मा “दहेायको अव�थामा सश� �हरीलाई 
भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य नठह�रने 
गरी सेवाबाट हटाउन सिकनेछ” भ�ने �यव�था भई 
सोको ख�ड (क) मा “अयो�यताको कारणले आ�नो 
िज�मवेारी परूा गन� नसकेमा” भ�ने �यव�था रहकेो 
छ । उ� काननूी �यव�थाअनसुार अयो�यताको कारणले 
आ�नो िज�मेवारी परूा गन� नस�ने सश� �हरीलाई 
भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य नठह�रने 
गरी सेवाबाट हटाउन सिकने नै ह��छ । हितयारस�ब�धी 
सामा�य जानकारी रा�न ुपन�समेतको दािय�व बहन गनु�पन� 
यी िनवेदकले हितयारको �याि�जन नै निझक� सफा गदा� 
सो हितयार पड्कन गई सरेुश राई घाइते भएको अव�था 
िव�मान रहकेो दिेखँदा िनजको सो काय� आ�नो सेवा र 
पदीय यो�यताअनकूुलको दिेखन नआउने । 
 िनवदकेले गरेको कसरु सश� �हरी 
िनयमावली, २०६० को िनयम ८७(१ को ख�ड 
(क) बमोिजमको कसरु दिेखन आएको र सो 
िनयमावलीबमोिजम अिधकार�ा� अिधकारीले 
िनवेदकलाई �प�ीकरण सोधी सो घटनाको स�ब�धमा 
जाँचबझु गराई �ा� �ितवेदनसमेतको आधारमा 
िनजलाई सरकारी सेवाबाट अयो�य नठह�रने गरी 
नोकरीबाट हटाउने भनी गरेको िनण�यमा कुनै काननूी �िूट 
रहकेो दिेखन नआउने ।
 सश� �हरी बल सीमा सरु�ा काया�लय, 
स�रीका सश� �हरी उपरी�कले िनवेदकलाई सश� 
�हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८७(१) को 
ख�ड (क) को कसरुमा िनयम ८४ को ख�ड (ख)(१) 
बमोिजम भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य 
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नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउने भनी िमित २०६८।८।२२ 
मा गरेको िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गन� गरी पवू� 
�े�ीय सश� �हरी बल म�ुयालय, बराह बािहनीका 
बािहनीपित सश� �हरी नायब महािनरी�कबाट 
िमित २०६९।२।३२ मा भएको िनण�य काननूको उिचत 
�ि�या परु ्याई अिधकार�ा� अिधकारीबाट भएकाले 
सो िनण�यमा कुनै काननूी �िूट रहकेो नदिेखँदा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी गरी रहन परेन । �रट 
िनवेदन खारेज ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत ्२०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभुम ्।

४
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०९१४,  ०९६०, 
०९८०, ०६९-CR-०३०२, ०४२१, ०७०-CR-
११८३, कत��य �यान र �यान मान� उ�ोग, िव�ण ु
धामी िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. िव�म 
धामी, अमतृ धामी  िव. नेपाल सरकार, �काश थलुङु 
िव. नेपाल सरकार, िव�म धामी िव. नेपाल सरकार, 
ह�रबहादरु राई िव. नेपाल सरकार
 शव प�र�ण �ितवेदनमा मतृकको म�ृयकुो 
कारणमा As a Result of Injury to Brain भनी 
उ�लेख भएको दिेख�छ । उि�लिखत घटना�थल तथा 
लास �कृित मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदनका साथै 
जाहरेवालाको जाहरेी दरखा�तसमेतका िमिसल संल�न 
कागजह�बाट मतृक नरे�� मो�ानको म�ृय ु कत��यबाट 
नै भएको दिेखने । 
 �ितवादीह�ले अदालतमा आई बयान गदा� 
कसरुमा इ�कार गरी अनसु�धानको �ममा भएको 
बयान �हरीले डर�ास दखेाई कुटिपटसमेत गरी 
कसरुमा सािबत गराई बयान गराएको भनी उ�लेख 
गरे तापिन अनसु�धानको �ममा कुटिपट गरे गराएको 
भए �ितवादीह�ले मौकामा घा जाँचको माग गनु�पन�मा 
�य�तो माग गन� सकेको दिेख�न । �ितवादीह�ले आफू 
कसरुमा संल�न रहकेो कुरामा इ�कार रही बयान गरेको 

भए तापिन आफू िनद�ष रहकेो त�यय�ु सबदु गजुान� 
सकेको दिेखँदनै । त�यय�ु �माण िवना अदालतमा 
आइ कसरुमा इ�कार रही बयान गरेको मा� कारणले 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयानलाई अ�यथा 
मा�नपुन� अव�था रहदँनै । �ितवादीह�को अनसु�धान 
अिधकारीसम� भएको सािबती बयान वारदातका 
��य�दश�ह�को बकप�समेतका िमिसल संल�न 
�माणबाट पिु� भइरहकेो अव�थामा �य�तो सािबती 
बयानलाइ �माणमा िलनपुन� । 
 �ितवादी गोपाल भ�ने ह�रबहादरु राई, �ितवादी 
�काश थलुङु, �ितवादी अमतृ धामी, �ितवादी िव�ण ु
धामीको हकमा �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ठहर गरी भएको सनुसरी 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर 
ह�ने । 
 �ितवादी िव�म धामीको हकमा ��य�दश� 
भिनएका ओमल�मी र राधा मो�ानले िनज �ितवादीले 
यो, यसरी चोट छाडेको भनी िकटानीसाथ बकप� गन� 
सकेको नदिेखई घटना�थलमा काठको बटम िलई 
उपि�थत रहकेो भनी बकप� गरेको दिेखएबाट िनज 
�ितवादी िव�म धामीलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ठहर गरी 
भएको सनुसरी िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी 
गरी �यानस�ब�धी महलको १७(१) बमोिजम १० वष� 
सजाय ह�ने ठहर गरी िनज �ितवादी िब�म धामी नावालक 
भएको ह�दँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(३) नं. बमोिजम सोको आधी सजाय ह�ने ठहर गरेको 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित २०६८।२।२६ 
को फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� । अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ�ने पनुरावेदक �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर तथा िव�म धामीलाई समेत अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय गरी पाउँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद खनाल
इित संवत ्२०७१ साल माघ २६ गते रोज २ शभुम ्। 



5

सव��च अदालत बलुेिटन २०७२, भदौ - १

५
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-CI-१३००, मोही 
नामसारी, गोकण��साद जोशी िव. झरुा� नाउँ
 ��यथ� वादी झरुा� नाउँ सािबक मोही 
सरदार नाउँको छोरा र हालको मोही ढोगे नाउँको 
एकासगोलको सहोदर भाइ भएको भ�ने कुरालाई 
ज�गाधनी यी पनुरावेदकले ख�डन गन� सकेको पिन 
नदिेखदँा भिूमस�ब�धी ऐन २०२१ को दफा २६(१) 
को �यव�थाबमोिजम मोहीको एकासगोलको भाइ यी 
��यथ� वादी झरुा� नाउँका नाममा मोही नामसारी ह�ने नै 
दिेखन आयो । यी पनुरावेदक �ितवादीले यसै ज�गाको 
स�ब�धमा मोही लगत क�ा म�ुा िदएको भ�नेमा� 
आधारमा मोही नामसारी ह�न नस�ने भ�न िम�ने नह�ने । 
 भिूमस�ब�धी ऐन २०२१ को दफा २६(१) को 
काननूी �यव�थाबमोिजम हालको मोहीको म�ृयपुिछ 
िनजको एकमा� निजकको हकवाला एकासगोलको भाइ 
यी ��यथ� वादीका नाममा मोही नामसारी ह�ने नै ह�दँा 
मोही ढोगे नाउँको मोही हक िनजको एकासगोलको भाइ 
झरुा� नाउँको नाममा नामसारी ह�ने ठहराएको स�ु फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको फैसला 
मनािसब दिेखएकाले यस अदालतबाट भएको म�ुा 
दोहोर ्याउने आदशेमा उि�लिखत आधारसँग सहमत 
ह�न नसिकने ह�दँा मोही ढोगे नाउँको म�ृयपु�ात ्िनजको 
निजकको हकवाला प�नी, छोरा र छोरी कोही नभएकाले 
एकासगोलको भाइ यी ��यथ� वादी झरुा� नाउँको नाममा 
मोही नामसारी ह�ने ठहराएको स�ु भिूमसधुार काया�लय 
बाँकेको िनण�य सदर गरेको पनुरावेदन अदालत 
नेपालग�जको िमित २०६७।२।३१ को फैसला िमलेको 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ� । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत ्२०७१ साल       पसु २५ गते रोज ६ शभुम ्। 
§ यसै लगाउको ०६९-CI-१२९९, मोही लगत 

क�ा, गोकण��साद जोशी िव. झरुा� नाउँ भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

६
स.का.मु.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०७९९, 
आयकर, आ�त�रक राज�व काया�लय, काठमाड� �े� 
नं. ३ लािज�पाट िव. �यो�सनादवेी केिडया
 करदाताले भ�सार िव�दमुा घोषणा गन� 
भाडाबापतको रकम आयात गन� दशेबाट नेपालको 
भ�सारस�मको रकममा� ह�ने भई स�बि�धत भ�सार 
िब�दबुाट करदाताको गोदाम वा �या��ीस�म ढुवानी 
गन� भाडाको रकम अिघबाटै भ�सार िव�दमुा घोषणा 
गन� स�भव ह�दँनै । करदाताले भाडा भरौटबापतमा 
लागेको खच�बापतको िबल भरपाइ आ�त�रक राज�व 
काया�लयमा पेस गरी सो िबल भरपाइ उ� काया�लयबाट 
परी�ण भइसकेको भ�ने कुरामा िववाद छैन । �यसका 
अित�र� भ�सार िब�दबुाट करदाताको गोदामस�मको 
भाडा दोहोरो दखेाएको भ�ने पिन पनुरावेदक आ�त�रक 
राज�व काया�लयको कथन रहकेो दिेखँदनै । आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोिजम भाडा भरौटमा खच� 
भएको रकम आय गणना गन� �योजनको लािग खदु 
आयमा क�ा गन� पाउने भ�ने काननूी �यव�थाबमोिजम 
यी करदाताले भ�सारबाट करदाताको गोदाम वा 
�या��ीस�मको भाडा भरौटमा खच� भएको भनी 
दखेाएको रकमलाई काननूिवपरीत भ�न निम�ने ह�दँा 
भाडा भरौटको खच�लाई अमा�य गरी खदु आयतफ�  
समावेश गन� गरी भएको आ�त�रक राज�व काया�लयको 
िनण�य पचा� उ�टी गरेको राज�व �यायािधकरणको 
फैसला मनािसब दिेखन आएकाले यस अदालतबाट 
पनुरावेदनको अनमुित �दान गदा� िलइएका आधारसँग 
सहमत ह�न नसिकने ह�दँा करदाताको �मािणत िबल 
भरपाइबाट कारोवारको िसलिसलामा खच� भएको 
रकमलाई आयमा छुट िदन निम�ने भनी छुट निदएको 
रकम �. १३,४०,६१४।- करयो�य आयमा समावेश 
गरेको आ�त�रक राज�व काया�लय, काठमाड� �े� 
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नं. ३ को िनण�य उ�टी गरेको राज�व �यायािधकरण 
काठमाड�को िमित २०६६।५।२१ को फैसला िमलेको 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ� । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत ्२०७१ साल पसु २१ गते रोज २ शभुम ्।  

७
स.का.मु.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-CI-०५२२, उ��ेषण/
परमादशे,  प�ुपराज लािमछाने िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, का�क�समेत
 दाबीको ज�गा २०३२ सालमा त�कालीन 
�ी ५ को सरकारका नाममा दता� रहकेो कुरा िनवेदकले 
िनवेदनमा नै �वीकार गरेका छन ् । सो ज�गा र �यसमा 
रहकेो मि�दरसमेत िनजी गठुीको हो भ�ने िनवेदन दाबी 
रह े तापिन हाल सो ज�गा तैनाथी गठुीको रहकेो कुरा 
िवप�ीको िलिखत जवाफसाथ पेस भएको ज�गा धनी 
�माणपजूा�को फोटोकपीबाट दिेख�छ । सो त�यलाई 
पनुरावेदकले पनुरावेदनप�मा ख�डन गन� सकेको पिन 
दिेखदँनै । गठुी तैनाथी ज�गामा गठुी सं�थानको स�पणू� 
अिधकार रहने �यव�था गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को 
दफा २(झ) मा रहकेो छ । गठुी सं�थानले िनवेदकलाई 
सो मि�दरको पजूारी तोकेको वा सो मि�दर र ज�गाको 
संर�ण गन� िज�मेवारी िदएको पिन नदिेखने । 
 िववािदत ज�गा र मि�दर िनजी गठुीको हो 
वा तैनाथी गठुीको हो भ�ने िवषयको िन�पण ��ततु 
िनषेधा�ाबाट ह�ने िवषय होइन । िनषेधा�ाको आदशे 
जारी ह�नका लािग िववािदत स�पि�मा िनवेदकको 
िनिव�वाद हक �थािपत भएको ह�नपुद�छ । तर  िनवेदन 
दाबीको ज�गा िनजी गठुीको नदिेखइ नेपाल सरकारको 
नाममा दता� रहकेो र तैनाथी गठुीको दिेखएको ह�दँा 
सो ज�गा र �यसमा रहकेो मि�दरसमेतमा िनवेदकको 
िनिव�वाद हक �थािपत भएको मा�न निम�ने ह�दँा िनवेदन 
दाबीको ज�गा र मि�दरसमतेमा िनवेदकको िनिव�वाद हक 
�थािपत भएको नदिेखएकाले िनवेदकको िनवेदन खारेज 

ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०६९।५।६ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
क�यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७१ साल फागनु ३ गते रोज १ शभुम ्।

८
स.का.मु.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल �े�, ०७०-CI-०००७, िनषेधा�ा, 
रामअिधन यादव िव. भावनाकुमारी िसंह
 िविधवत ्�पमा मोिहयानी हकको �माण 
प� पाई नसकेको ि�थितमा भिूम सधुार काया�लयमा 
िदएको िनवेदनका आधारमा मा� मोिहयानी हक कायम 
भइसकेको मा�न िम�दनै । िनषेधा�ाको िनवेदनबाट 
मोहीस�ब�धी िववादको िन�पण ह�ने पिन होइन । 
भिूमसधुार काया�लयमा िदएको िनवेदनबमोिजम 
पनुरावेदकका नाममा मोही नामसारी ह�ने हो होइन र 
िनजले मोहीयानी हकको �माणप� �ा� गन� स�ने हो 
होइन भ�ने िवषयको िन�य�ल सोही काया�लयबाट ह�ने 
ह�दँा िनषेधा�ाको िनवेदनको रोहबाट सो स�ब�धमा 
ह�त�ेप गन� पिन निम�ने । 
 मोही कायम भई नसकेका पनुरावेदक/
िवप�ीले ��यथ�/िनवेदकका नाममा दता� रहकेो ज�गामा 
िनजको �वीकृित वा म�जरुीिबना �वेश गन� पाउने भ�न 
निम�ने ह�दँा यस अदालतबाट ��यथ� िझकाउने आदशे 
गदा� िलइएको आधारसँग सहमत ह�न नसिकने ह�दँा 
िनवेदकको नाममा दता� रहकेो ज�गामा �वेश नगनु� भनी 
िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६७।१२।२० को 
फैसला िमलेको दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� । पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
क��यटुर : िवकेश गरुागाई 
इित संवत ्२०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभुम ्।  

९
स.का.मु.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल �े�, ०७०-CI-००३७, उ��ेषण/
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�ितषेध, झरिव���साद मरािसनीसमेत िव. नेपालग�ज 
नगरपािलका,  नेपालग�ज, बाँकेसमेत
 िनवेदनमा उि�लिखत सटरह� नेपालग�ज 
नगरपािलकाको �वािम�वमा रहकेो कुरामा िववाद 
छैन । सािबकमा उ� सटरह� नेपालग�ज 
नगरपािलकाले िनवेदकलाई भाडामा िदएकामा भाडामा 
लगाउनका लािग सो नगरपािलकाले �कािशत गरेको 
सचूना बदर गरी पाउन िनवेदकले ��ततु िनवेदन िदएको 
दिेख�छ । ��तुत िनवेदन िनवेदक र नगरपािलकाबीच 
भएको सटर भाडामा िलने िदनेस�ब�धी करारसँग 
स�बि�धत रहकेो दिेख�छ । करारको पालना भए नभएको 
िवषयको िनरोपण �रटको रोहबाट ह�न स�दनै । �यसका 
लािग मका� पन� प�ले करार ऐन अ�तरगतको उपचार 
खो�न ुपन� । 
 िनवेदक र िवप�ी नगरपािलका बीच भएको 
सटर भाडास�ब�धी िववाद करारसँग स�बि�धत िववाद 
भएको र �य�तो िववादको िनरोपण �रट �े�बाट ह�न 
नस�ने र करारबमोिजम गन� कुरामा �यसले कुनै अ�यथा 
ि�थित उ�प�न नह�ने ह�नाले िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गन� निम�ने ह�दँा िनवेदकको िनवेदन खारेज 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको 
िमित २०६९।६।३ को फैसला िमलेको दिेखँदा सदर ह�ने 
ठहछ� । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत ्२०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभुम ्।

१०
स.का.मु.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल �े�, ०७०-CI-००४८, िनषेधा�ा, 
िज�ला बाँके, इ��परु गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ९ 
मानपरुि�थत �ी काली महाकाली मि�दर संर�ण सिमित 
बाँकेको तफ� बाट अि�तयार �ा� ऐ. का अ�य� अिसन 
चटज� िव. िज�ला �शासन काया�लय, बाँकेसमते
 िनवेदनमा उि�लिखत िक. नं. ६९ को ज�गा 
मि�दरका नाममा दता� नरही पत� रहकेो त�यलाई 
िनवेदक �वयंले �वीकार गरेका छन ्। मि�दरका नाममा 

उ� ज�गा दता� गराउने कुनै कारवाही भए गरेको भ�ने 
कुरा पिन िमिसलबाट दिेखन आउँदनै । िनषधेा�ा जारी 
ह�नका लािग िववािदत स�पि�मा िनवेदकको िनिव�वाद 
हक �थािपत भएको ह�नपुद�छ । तर िनवेदनमा उि�लिखत 
ज�गा िनवेदकका नाममा दता� नभई पत� ज�गा रहकेो 
दिेखँदा �य�तो पत� ज�गामा िनवेदकको िनिव�वाद हक 
रहकेो मा�न निम�ने । 
 िवप�ीह� मरुली िसंह र गगन सोनरसमेतले 
दाबीको ज�गा क�जा गरेको कुरा पिु� ह�ने कुनै �माण 
िनवेदकले िनवेदनसाथ र ��ततु पनुरावेदनसाथ पेस 
गन� सकेको दिेखँदनै । यसरी िवप�ीह�ले िनवेदनमा 
उि�लिखत ज�गा क�जा गरेको भ�ने कुरा िववादरिहत 
तवरले िनवेदकले पिु� गन� सकेको नदिेखँदा 
पनुरावेदकको सो पनुरावेदन िजिकरसँग सहमत ह�न 
नसिकने ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
ह�ने अव�था रहकेो नदिेखएकाले िनवेदकको िनवेदन 
खारेज ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट 
िमित २०६९।८।१३ मा भएको फैसला िमलेको दिेखँदा 
सदर ह�ने ठहछ� । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे 
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत ्२०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभुम ्।
§ यसै लगाउको ०७०-CI-००४९, िनषेधा�ा, 

िज�ला बाँके, इ��परु गाउँ िवकास सिमित 
वडा नं. ९ मानपरुि�थत �ी काली महाकाली 
मि�दर संर�ण सिमित बाँकेको तफ� बाट 
अि�तयार �ा� ऐ. का अ�य� अिसन चटज� 
िव. मरुली िसंह ठाकुरसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

११
स.का.मु.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल �े�, ०७०-CI-००६३, िनषेधा�ा, 
औधमान लावतीसमते िव. कुमार लावतीसमेत
 िनवेदनमा उि�लिखत ज�गा िनवेदकह�का 
नाममा दता� रहकेो त�यलाई िवप�ीह�ले समेत 
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�वीकार गरेका छन ् । कुनै पिन �यि�का नाममा दता� 
रहकेो ज�गामा दता�वालाको म�जरुी वा �वीकृित िबना 
कसैले कुनै पिन िकिसमको िनमा�ण काय� गन� वा अ�य 
तवरले अित�मण गन� पाउने ह�दँनै । एकाका नाममा 
रहकेो ज�गामा अका�ले कुनै िकिसमको िनमा�ण काय� 
गरेमा वा अित�मण गरेमा नाग�रक अिधकार ऐन, 
२०१२ को दफा ६ (६) र दफा ९ समेत�ारा नाग�रकको 
स�पि�स�ब�धी अिधकारमा �ितकूल असर पन� जाने 
ह��छ र �य�तो काय�लाई गैरकाननूी काय� मा�नपुन� 
ह��छ । िनवेदनमा उि�लिखत ज�गा िनवेदकह�का 
नाममा दता� र हकभोगमा रहकेो ि�थितमा िनजह�को 
�वीकृित वा म�जरुीिबना सो ज�गामा िवप�ीह�ले नयाँ 
कुलो िनमा�ण गन� पाउने अव�था नदिेखने ह�दँा िनवेदन 
मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत इलामको िमित २०६९।११।२३ को 
फैसला िमलेको दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� । पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
क��यटुर सेिटङः िवकेश गरुागाई 
इित संवत ्२०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभुम ्।

१२
स.का.मु.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल �े�, ०७०-CI-०४२२, उ��ेषण/
िनषेधा�ा/परमादशे, ममताज िमयाँसमते िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, भरतपरु िचतवनसमेत
 िववािदत मास ु िब�� िवतरणबाट 
जन�वा��यमा �ितकूल असर पन� जाने भएकाले 
बा�ीको मास ुपसल स�चालन गन� िदएको इजाजतप� 
खारेज गरी बा�ीको मास ु िब�� िवतरणमा रोक 
लगाएको भ�ने िवप�ीको िलिखत जवाफबाट दिेखन 
आएको ह�दँा बा�ीको मास ुिब�� िवतरणमा �ितब�ध 
लगाउनका लािग बा�ीको मास ु पसल स�चालन 
गन� िनवेदकह�लाई िदएको इजाजत र� गन� भरतपरु 
नगरपािलका र र�ननगर नगरपािलकाको िनण�यलाई 
काननूिवपरीत मा�न निम�ने ह�दँा पश ु बधशाला तथा 
मास ुजाँच ऐन, २०५५ लाग ूभई नसकेको ि�थितमा सो 

ऐनको दफा २४ समेत �वतः लाग ूभई नसकेको मा�नुपन� 
ह�दँा दफा २४ ले खारेज गरेको मलुकु� ऐन, चौपायाको 
महलको ३ नं. खारेज भएको भ�न निम�ने भई ि�याशील 
रहकेो मा�न ुपन� र मलुकु� ऐन, चौपायाको महलको ३ 
नं. ले बा�ीको बध गन�मा �ितब�ध लगाएको तथा 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ को 
उपदफा (१) को ख�ड (छ) को दहेाय (६) बमोिजम 
जन�वा��यमा �ितकूल असर पन� उपयो�य व�तकुो 
बेचिबखन र उपभोगमा नगरपािलकाले रोक लगाउन 
स�ने भएबाट िनवेदकको िनवेदन खारेज ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको िमित २०७०।३।५ को 
फैसला िमलेको दिेखँदा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत ्२०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभुम ्।

१३
स.का.मु.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-CI-०५४१, उ��ेषण/परमादशे, 
�ान ुडो�मो पोखरेल िव. प�ुय�साद सङ्�ौलासमेत
 िनवेदकउपर प�ुय�साद सं�ौलाले िदएको 
लेनदने म�ुामा गोरखाप� दिैनकमा �कािशत सचूनामा 
िनवेदकको वतन इलाम िज�ला, प�चक�या गाउँ िवकास 
सिमित वाड� नं. ७ समेत उ�लेख भएको दिेखएको र 
िज�ला अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम २२क 
को उपिनयम (१) को ख�ड (ख) बमोिजम गोरखाप� 
दिैनकमा सचूना �कािशत गरी �याद जारी गन� सिकने 
काननूी �यव�था रहकेो ह�दँा उ� गोरखाप�मा �कािशत 
सचूना�ारा तामेल भएको �यादलाई काननूिवपरीत मा�न 
िमलेन । साथै िनवेदकले उ� गोरखाप�मा �कािशत 
सचूनाबमोिजमको �याद बदर गरी �ितउ�र िफराउन 
पाउँ भनी मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको 
२०८ नं. बमोिजमको �ि�या अपनाएको पिन नदिेखने । 
 िनवेदक र िवप�ीबीच चलेको लेनदने म�ुामा 
जारी भएको �याद रीतपवू�क तामले ह�न नसकेप�ात ्
िनजका नाममा गोरखाप� दिैनकमा सचूना जारी गरी 
तामेल भएको �याद काननूबमोिजमको दिेखएको र 
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काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।२।१० 
मा  भएको फैसलाका स�ब�धमा िनजले मलुकु�, ऐन 
अदालती ब�दोब�तको महलको २०८ नं. बमोिजमको 
वैकि�पक उपायको अवल�बनसमेत गरेको नदिेखँदा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िम�ने 
ि�थित र अव�था दिेखएन । िनवेदकको िनवेदन खारेज 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०६९।१०।२४ को फैसला िमलेको दिेखँदा सदर ह�ने 
ठहछ� । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
क�यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभुम ्।  

१४
स.का.मु.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६८-CI-१०५०, परमादशे, सरेुश�साद 
यादव िव. मालपोत काया�लय, महो�री, जले�र
 साव�जिनक पदािधकारीले काननूबमोिजम गनु� 
पन� काय� नगरेमा वा नगनु� पन� काय� गरेमा परमादशे जारी 
ह�ने ह��छ । तर िवप�ी मालपोत काया�लयले िनवेदन 
दाबीका ज�गा िनवेदकका नाममा दािखल खारेज गन� 
इ�कार गरेको दिेखँदनै । िनवेदकको मागबमोिजम ज�गा 
दता� गन� स�ब�धमा कारवाही भइरहकेो अव�थामा 
परमादशे जारी गनु� काननू र �यायसङ्गत नह�ने  । 
 मालपोत काया�लयमा िनवेदकले िदएको 
िनवेदन कारवाहीय�ु अव�थामा रहकेो दिेखँदा 
िनवेदकको िनवेदन खारेज ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०६८।२।३१ को फैसला 
सदर ह�ने । 
 साव�जिनक अिधकारीले आफूसम� परेको 
िनवेदन अिनि�त�पमा लामो समयस�म कारवाही 
नटुङ्�याई ब�न िम�दनै । िढलो कारवाही गनु� वा 
अिनि�त�पमा कारवाही ल��याउनु कारवाही 
नगनु�सरह नै ह��छ । ��ततु िनण�यप�ात ् पिन लामो 
समयस�म िनवेदनको कारवाही टुङ्गो नलगाएमा 
िवप�ी भिूमसधुार काया�लयउपर उपय�ु कारवाही 

गरी पाउने िनवेदकको हक सरुि�त नै रह�छ र िवप�ी 
काया�लयलाई बा�या�मक कारवाही गनु�पन� अव�था ह�न 
आउने ।
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
क�यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभुम ्।  

१५
स.का.मु.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल �े�, ०७०-CI-०२२७, िनषेधा�ा/
परमादशे, महानगरीय �ािफक �हरी काया�लय, गौशाला, 
काठमाड� िव. नरेश डङ्गोल 
 िनवेदनमा उि�लिखत िक.नं. ६१ को ज�गा 
िनवेदकका नाममा दता� रहकेो भ�ने िनवेदनसाथ 
पेस भएको ज�गाधनी �माण पजुा�को फोटोकपीबाट 
दिेख�छ । उ� ज�गा हाल सािबक गरी पाउँ भनी िनवेदकले 
िमित २०६८।४।५ मा द.नं. ४३७ को िनवेदन मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजार, काठमाड�मा िदएकामा हाल 
सािबक ह�ने नह�ने भ�ने िवषयमा िनण�य ह�न बाँक� नै 
रहकेो दिेख�छ । सो ज�गामा भौितक संरचना िनमा�ण 
गन� स�ने भ�ने िनवेदकको आशङ्कालाई िवप�ीले 
इ�कार गरेको पिन छैन । यसरी िनवेदन दाबीको ज�गा 
िनवेदकका नाममा दता� रहकेो दिेखएको र हाल सािबक 
गरी पाउँ भनी िदएको िनवेदन कारवाहीय�ु अव�थामा 
रहकेो ि�थितमा सो ज�गामा कुनै िकिसमको िनमा�ण काय� 
भएमा िनवेदकको नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को 
दफा ६(६) तथा ९ समेतले �दान गरेको स�पि�स�ब�धी 
हकमा �ितकूल असर पन� दिेखन आउने ह�दँा िनषेधा�ाको 
आदशे जारी ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६९।५।१३ को फैसला िमलेको दिेखँदा 
सदर ह�ने ठहछ� । पनुरावेदनको पनुरावेदन िजिकर प�ुन
नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
क�यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभुम ्।
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इजलास नं. १

१
मा.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
�ाने��बहादुर काक�, ०६७-CR-००१०, कत��य 
�यान, पदमबहादरु सावदसमेत िव. नेपाल सरकार
 �ितवादीह�को बयान उ� �वत�� 
�माणह�बाट समिथ�त भएकाले मतृक इ��ा जैशीलाई 
जबरज�ती करणीप�ात ् यी �ितवादीह�ले भोिलप�ट 
घाँटी िथची �यान मारेको र त�प�ात ्भेरी नदीमा फालेको 
भ�ने त�य पिु� ह�न आएको दिेखदँा �ितवादीह� 
पदमबहादरु सावद र काशीराम जोशीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. को 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको सखु�त 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तको िमित २०६६।११।११ को फैसला 
मनािसब ह�दँा सदर ह�ने ठहछ� । पनुरावेदक �ितवादीह� 
पदमबहादरु सावद र काशीराम जोशीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: नगे�� कुमार कालाखेती 
क��यटुर: स�तोष अवाल 
इित संवत ्२०७० साल चैत ५ गते रोज ४ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, २०६३-CI-८९५९, ८९६०, ज�गा िखचोला 
चलन, अशोककुमार साहसमेत िव. ल�मी�साद साह 
कान,ु राजे�र�साद साह िव. ल�मी�साद साह कानु
 िववािदत िन.नं. ६ को ज�गाको हकमा न�सा 
मचु�ुकामा नै सडक कुलो जिनएको ह�दँा वादीले उ� 
न�सा मचु�ुकामा म�जरु गदा� आ�नो हक ह�नुपन� भने 
पिन �य�तो सडक कुलो भएको ज�गा िनजी हक कायम 
रहकेो मा�न निम�ने ह�दँा वादीको सो िजिकरस�म 
�वीकाय� भएन । अब न.नं. ५ को ०-०-५ �े�फल 
ज�गास�म �ितवादीले िखचोला गरेको दिेखँदा सो 
हदस�म वादीको ज�गा �ितवादीले िखचोला गरेको 

ठहर ्याउनपुन�मा सोभ�दा बढी ज�गा िखचोला गरेको 
ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६१।१२।३ को फैसला सो हदस�म िमलेको नदिेखँदा 
केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद गौतम
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत ्२०७१ साल काि�क १७ गते रोज २ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६५-CI-०५२३, िनण�य बदर, स�मा 
म�ुतफासमेत िव. किलफ मोह�मद म�ुतफासमेत
 �ितवादी किलफले आ�नो �ितउ�र िजिकरमा 
आफूह� िवदशेी भएकाले �य�तो स�पि� मलुकु� ऐन, 
अदलको महलको ३ नं. अन�ुप ह�ने भ�नेसमेतलाई 
�वीकार गरेको दिेखएको र मालपोत काया�लयले मलुकु� 
ऐन, अदलको महलको ३ नं. को अधीनमा रही मोना 
म�ुतफाको नाममा नामसारी गन� िनण�य गरेको र िब�� 
गन�स�म स�ने गरी अिधकार िदएको काय� काननूस�मत 
ह�दँा उ� िनण�यले यी वादीका हकमा असर परु ्याएको 
भ�ने दिेखन नआउने ।
 मालपोत काया�लयले मलुकु� ऐन, अदलको 
महलको ३ नं. को अधीनमा रही मोना म�ुतफाको नाममा 
दाबीको घर ज�गासमेत नामसारी गन� गरी गरेको िनण�य 
र िनजले िब�� गन�समेत स�ने गरी गरेको मालपोत 
काया�लय, लिलतपरुको िनण�यसमेत काननूस�मत 
दिेखँदा स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतले उ� मालपोत 
काया�लय लिलतपरुको िनण�य बदर ह�न नस�ने ठहरी 
गरेको फैसलालाई सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६४।३।५ को फैसला िमलेकै दिेखँदा 
सदर ह��छ । यस अदालत, संय�ु इजलासबाट ��ततु 
म�ुामा िन�सा �दान गदा� िलइएका आधार कारणह�सँग 
सहमत ह�न नसिकने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद गौतम
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत ्२०७१ साल माघ ५ गते रोज २ शभुम ्।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
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भएको छ:
§ ०६५-CR-०४८२, जालसाजी, स�मा 

म�ुतफासमेत िव. रामबहादरु आचाय�समेत
§ ०६५-CI-०५२२, अशं चलन, स�मा 

म�ुतफासमेत िव. किलफ मोह�मद 
म�ुतफासमेत

§ ०६५-CI-०५२४, संर�क बदर, स�मा 
म�ुतफासमेत िव. किलफ मोह�मद 
म�ुतफासमेत

४
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६४-CI-०६१५, िलखत बदर, स�मा 
म�ुतफासमेत िव. कमला घलेसमेत 
 दाबीको िक.नं. ८६९ को ज�गा यी मोना 
म�ुतफाको संर�क बनी प�फा तामाङले िमित 
२०५९।९।२२ मा कमला घलेलाई हक ह�ता�तरण 
गरेको दिेखएको र िववािदत घर ज�गा हक ह�ता�तरण 
भै ते�ो चौथो �यि�को नाउँमा गैसकेको भ�नेसमेत 
कमला घलेका तफ� बाट �ितर�ा गन� काननू �यवसायीले 
इजलाससम� �काश पारेकोसमेत अव�था रहकेाले 
सोउपर छु�ै दाबी गरी हक �ा� गन� स�नपुन�मा यी 
पनुरावेदक वादीले सोसमेत गन� सकेको दिेखदँनै । 
मोना म�ुतफाले िनजक� आमा िब�दा तामाङको �ी 
अंशधनअ�तग�त �ा� गरेको स�पि�लाई आफूखसुी गन� 
नपाउने नदिेखने ।
 यी पनुरावेदक वादीले दाबी गरेको उ� घर 
ज�गा ��यथ� मोना म�ुतफाक� आमा िब�दा तामाङले 
बकसप�बापत �ा� गरी आफूखसु गन� पाउने �ी 
अंशधनअ�तग�त �ा� भई मोना म�ुतफाको संर�क 
भै प�फा तामाङको कायम भएको र �य�तो ज�गा 
िनजले आफूखसुी गन�समते पाउने ह�दँा सो ज�गा तथा 
घरमा वादीको दाबीबमोिजम अशंब�डा ला�नसमेत 
स�ने ि�थित नदिेखने ह�दँा ब�डा नला�ने दाता िब�दा 
तामाङले आफूखसु गन� पाउनेसमेतको दाबीको घर 
ज�गालाई आ�नो छोरी मोना म�ुतफाको नाउँमा जाने 
गरी ह�ता�तरण ग�रएको �य�तो स�पि�लाई मोना 

म�ुतफासमेतले आफूखसु गन� पाउने भै र.नं. ४३०८ 
माफ� त कमला घलेलाई हक ह�ता�तरण गरी िदएको 
काय� काननूस�मत समेत दिेखँदा स�ु लिलतपरु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला उ�टी गरी िलखत बदर 
ह�नपुद�छ भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दनै 
भ�नेसमेतको आधार िलई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६४।३।५ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखँदा 
सदर ह��छ । यस अदालत संय�ु इजलासबाट ��यथ� 
िझकाउने गरी भएको आदशेमा िलइएका तक� सँग यो 
इजलास सहमत ह�न नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद गौतम
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत ्२०७१ साल माघ ५ गते रोज २ शभुम ्।

५
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६५-CI-०१५९, करारबमोिजम 
रकम िदलाई पाउँ, गोपालबहादरु �े� िव. भारत पनेु, �ी 
ल�मण राव िकल��कर रोड ि�थत िकल��कर आयल 
इि�जन िलिमटेडसमेत
 स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले स� े
िकत�मा बयानसमेत गराएको भएपिछ सोसमेतको िनण�य 
बोली वादीले दाबीबमोिजमको रकम पाउने नपाउने 
आधारभतू िववादको िवषय व�तमुा िनण�य गनु�पन� 
ह��छ । करारअन�ुपको दाबीको िवषयमा परेको 
िफरादको आधारभतू ��मा �वेश नै नगरी स�म 
अदालतले िनण�य गन� निम�ने ।
 म�ुामा उपि�थत सबै ��मा िनण�य गनु�पन� 
िज�मवेारी भएको अदालतले �ा� �माणको िववेचना 
गरी दाबी प�ुने वा नप�ुने स�ब�धमा िनण�य गनु�पन� ह��छ । 
आफूसम� परेको िववादको रोहमा �माण बिुझसकेपिछ 
�ा� �माणका आधारमा िववादको िन�पण गनु�पन� 
दािय�व स�म अदालतमा रहने ह��छ । स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतले स� े िकत�तफ� को �ि�या परूा 
ग�रसकेपिछ िववादको त�यमा �वेश गरी जे ठहछ� । सो 
िनण�य गनु�पन�मा सो नगरेको ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट ��ततु म�ुामा िलइएको दाबी स�ब�धमा के 
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ह�ने हो दाबी प�ुन स�ने हो होइन सो गराउनको लािग 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा ��ततु म�ुाको 
िमिसलसिहत प� िवप�ह�लाई पठाइिदने गरी भएको 
िमित २०६५।५।२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद गौतम
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत ्२०७१ साल मङ्िसर २८ गते रोज १ शभुम ्।
§ ०६५-CI-०१५८, करारबमोिजम रकम िदलाई 

पाउँ, जय�साद बजगाई ं िव. भारत पनेु, �ी 
ल�मण राव िकल��कर रोडि�थत िकल��कर 
आयल इि�जन िलिमटेडसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

६
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०८२५, करकाप, 
गोपालबहादरु �े�, िव. सरेुश गलगली
 यी पनुरावेदक वादी र िवप�ी �ितवादीउपर 
भएको लेनदनेको िवषयलाई िलएर िमित २०६३।२।११ 
मा लेनदने म�ुा दायर भएको र ��ततु करकाप म�ुाको 
िफराद िमित २०६३।२।३१ मा परेको िमिसलको 
�यहोराबाट दिेख�छ । िमिसल संल�न िमित २०५३।२।१६ 
को िलखतको �यहोरा हदेा� उ� िलखतसमेत 
अ�वाभािवक तवरबाट भएको भ�ने पिन दिेख�न । यी 
��यथ� क�पनी र आफूह�काबीच िहसाबिकताबका 
बारेमा छलफल भएकै �ममा िवप�ीले लेखेर तयार 
पारेको कागजमा आफू र जय�साद बजगाईलंाई डर 
धाक िदई जबज��ती�पमा सही गराएको भ�नेसमेतको 
पनुरावेदक वादीको िफराद लेखबाट दिेखँदा क�पनी र 
आफूह�बीच िहसाबिकताब भएको भ�ने दिेखएको 
छ । उ� २०५३।२।१६ मा भएको कपाली तमसकुको 
िवषयलाई िलएर यी पनुरावेदकउपर िवप�ी क�पनीले 
लेनदने म�ुा दायर गरेको छ । तर पनुरावेदक वादीले आ�नो 
िजिकरमा िवप�ी�ारा िमित २०६३।२।६ मा करकापको 
िलखत खडा गरेको भनी िजिकर िलएको दिेखयो । 
िमित २०५३।२।१६ को िलखत अ�वाभािवक�पमा 
खडा भएको भए वा �य�तो िलखत अि�त�वमा नरही 

यी पनुरावेदकले उ�लेख गरेज�तो २०६३।२।६ को 
अ�य कुनै िलिखत रह ेभएको भए पिन यी पनुरावेदक 
वादीले दाबी गरेज�तो िवप�ी क�पनीले िनजह�उपर 
करकापपणू� त�रकाले िलखत गराए होला भनी अथ� गन� 
सिकने ह��छ । तर यी पनुरावेदकउपर िवप�ी क�पनीका 
तफ� बाट करकापसँग िलखत गराएको भ�ने व�तिुन� 
तवरबाट �माण पेस ह�न नसकेको अव�थामा िफराद 
दाबीकै भरमा करकापपणू� त�रकाले िलखत खडा भएको 
भ�ने अथ� गन� निम�ने ।
 पनुरावेदकउपर िवप�ीबाट करकापपणू� 
त�रकाले िलखत खडा गरेको भ�ने दाबी पिु� गन� 
आधारसमेत नदिेखदँा करकापको दाबी प�ुन नस�ने 
ठहरी भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६४।१।१२ को फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६५।५।२ मा भएको 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह��छ । वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद गौतम
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत ्२०७१ साल मङ्िसर २८ गते रोज १ शभुम ्।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन:्
§ ०६७-CR-०८२६, करकाप,  जय �साद 

बजगाई, िव. सरेुश गलगली
§ ०६७-CI-०९५८, लेनदने, गोपालबहादरु 

�े�, िव. सरेुश गलगली भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

§ ०६७-CI-०९५९, लेनदने, जय �साद 
बजगाई, िव. सरेुश गलगली भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

७
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CR-०६१७, ०६४५, ०७९८, 
०८२८, ०६७-CR-०१६०, ग�डालाई गोली हानी मारी 
खाग िब��, सयू�बहादरु कुमाल िव. नेपाल सरकार, 
भोजबहादरु कुमाल िव.  नेपाल सरकार, काइला भ�ने 
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दगुा�बहादरु �लोनसमेत िव. नेपाल सरकार, कृ�णबहादरु 
�याङ्तान िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. माइला 
मगर भ�ने रामबहादरु आलेमगरसमेत
 �ितवादीह�ले अनसु�धान अिधकारीसम� 
बयान गदा� िनजह�ले पनुरावेदनप�मा िजिकर िलए 
ज�तै �वे�छाले बयान गन� पाएको नभ ैडर धाकमा परी 
लेखी राखेको बयान कागजमा सहीछापमा� गरेको भए 
म�ुा हने� अिधकारीसम� बयान गदा� सोही कुरा उ�लेख 
गरी कसरु अपराध गरेमा इ�कार रही बयान गरेको ह�न ु
पन�मा सािबत भै आफू संल�न भएको घटनाको सिव�तार 
िसलिसलेवार�पमा घटना िववरण उ�लेख गरी बयान 
गरेको पाइदँा िनजह�को उ� िजिकर िव�सनीय तथा 
काननूस�मतसमेत रहकेो दिेखन नआउने । 
 �ितवादीह� भोजबहादरु कुमाल, �यारे 
माइला भ�ने रामबहादरु आले मगर र �लोन काइला भ�ने 
दगुा�बहादरु �लोन २०५८ साल चैत मिहनामा दधुौरा 
खोला ए�रयामा आफूसमेत संल�न भई गोली �हार गरी 
ग�डा मारी खाग िब��बाट �ा� रकम बाँडी खाएको 
कुरामा अनसु�धान र म�ुा हने� अिधकारीसम� सािबत 
भई एक अका�मा पोल गरेकोसमेत दिेख�छ । िनजह�को 
उ� सािबतीमािथ उि�लिखत मतृ ग�डाको घटना�थल 
तथा लाश �कृित मचु�ुकासमेतबाट समिथ�त भएको 
ह�दँा यी �ितवादीह� ग�डा ज�तो लोपो�मखु संरि�त 
जनावर मान� काय�मा संल�न रहकेो पिु� ह�न आउने । 
 �चिलत नेपाल काननूले ग�डालाई संरि�त 
जनावरह�को सचूीमा सचूीकृत गरी गै�काननूी 
त�रकाले ग�डा मान� काय�लाई िनषेध गरेको छ । िचतवन 
राि��य िनकु�ज ज�तो िव� स�पदा सचूीमा सचूीकृत 
दशेको गौरवको �पमा संरि�त रहकेो ग�डाज�तो 
लोपो�मखु जनावरको संर�ण गनु� ��येक �यि�को 
कत��य ह�नेमा दईुमत ह�न स�दनै । यस प�र�े�यमा स�ु 
िमिसल संल�न िमित २०५९।१।३० र २०६१।१२।२ 
का मतृ ग�डाको घटना�थल तथा लास जाँच मचु�ुकामा 
उि�लिखत ग�डा मान� काय�मा यी ��यथ� �ितवादीह� 
र पनुरावेदक �ितवादीह� योजनाब� र सिुनयोिजत 
ढङ्गले समहूगत�पमा संल�न रही खाग िब�� गरी 

रकमसमेत बाँडी खाएको दिेखँदा तीनीह�म�ये कोही 
म�ुय �ितवादी र कोही मितयार रहकेो भ�ने नभै यी 
सबै �ितवादीह� समान�तरका �ितवादी रहकेो भ�ने 
कुरा िमिसल �माणबाट �प� छ । उ� ऐनले एकभ�दा 
बढी ग�डा मान� काय�मा संल�न रहकेा �ितवादीलाई बढी 
सजाय तथा एकपटकमा� �य�तो काय�मा सहभागी 
ह�नेलाई घटी सजाय ह�ने भ�ने �यव�था गरेको नभै 
ग�डा मान� काय�मा संल�न ह�ने �यि�लाई पचास हजार 
�पैयाँदिेख एक लाख �पैयाँस�म ज�रवाना वा पाँच 
वष�दिेख प�� वष�स�म कैद वा दवुै सजाय ह�ने �यव�था 
गरी �यायकता�लाई िवधाियकाले तोकेको उ� सीमािभ� 
रही म�ुाको �कृित र अव�थासमेतलाई म�यनजर 
गरी �य�तो काय�मा संल�न �ितवादीह�लाई सजाय 
तो�दा केही मा�ामा �विववेक�य अिधकार �योग गन� 
छुटस�म �दान गरेको दिेख�छ तर �य�तो �विववेक�य 
अिधकार �योग गदा� �यायकता�ले आ�मगत�पमा नभै 
िमिसलबाट दिेखएको त�य र कसरुको गाि�भय�तामा 
आधा�रत रही गनु�पन� ह��छ । सिुनयोिजत ढङ्गले ग�भीर 
अपराधमा संल�न ह�ने �यि�का हकमा सजायको मा�ा 
पिन उपय�ु ढङ्गले बढ्न जाने �वाभािवक अव�था 
रह�छ । �य�तोमा �यायकता�ले अनाव�यक�पमा उदारता 
दखेाउन ज�री ह�दँनै । कसरुको गाि�भय�ताअनसुार पया�� 
सजाय गन� �यायकता�ले िहि�कचाउन पिन ह�दँनै । कसरु 
गरेकामा कसरुको मा�ाअनसुार सजाय नगरी कम वा 
हलकुा ढङ्गले सजाय गन� हो र सङ्गिठत अपराधको 
�पमा रहकेा आिथ�क र वातावरणीय अपराधमा हलकुा 
�ि�कोण अपनाउने हो भने अपराधकम� उ�सािहत भै 
दशे र समाजले अपरूणीय �ित �यहो�ररहन ु पन� ह�न 
आउने ह�दँा काननू�ारा संरि�त जनावरह�को सचूीमा 
सचूीकृत ग�डा ज�तो दलु�भ लोपो�मखु जनावर मान� 
काय�मा यी पनुरावेदक �ितवादीह� कृ�णबहादरु 
�याङ्तान, सयू�बहादरु कुमाल, भोजबहादरु कुमाल, 
�लोन काइला तामाङ भ�ने दगुा�बहादरु �लोन, �यारे 
माइला मगर भ�ने रामबहादरु आलेमगरसमेतका 
�ितवादीह� योजनाब� र सिुनयोिजत�पमा ग�डा मान� 
काय�मा संल�न भई खाग िब��बाट आिथ�क लाभसमेत 
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�ा� गरेको दिेखदँा यी �ितवादीह�लाई स�ु िचतवन 
राि��य िनकु�ज काया�लयले राि��य िनकु�ज तथा 
व�यज�तु संर�ण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१) 
को कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा २६(१) बमोिजम 
जनही कैद वष� १५ र �. १,००,०००।– ज�रवाना ह�ने 
ठहर ्याएको िमित २०६५।५।२४ को फैसला �ितवादी 
कृ�णबहादरु �याङ्तानको हकमा सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डाको िमित २०६६।८।२३ को फैसला 
सदर ह�ने ठहछ� । िनजको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
 पनुरावेदक �ितवादीह� सयू�बहादरु कुमाल, 
भोजबहादरु कुमाल, �लोन काइला तामाङ भ�ने 
दगुा�बहादरु �लोन, �यारे माइला मगर भ�ने रामबहादरु 
आले मगरका हकमा स�ु िचतवन राि��य िनकु�ज 
काया�लयले गरेको उ� फैसला केही उ�टी गरी 
िनजह�लाई जनही कैद वष� १० र �. ७५,०००।– 
ज�रवाना गन� गरेको पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको उ� 
फैसला िमलेको नदिेखँदा केही उ�टी भै िनजह�लाई 
जनही कैद वष� १५ (प��) र �. १,००,०००।– (एक 
लाख) ज�रवाना ह�ने ठहछ� । िनजह�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुरः क�पना बत�ला
इित संवत ्२०७१ साल असोज २८ गते रोज ३ शभुम ्।

८
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०७०१, अिनयिमत 
काठ चोरी, िनकासी, नेपाल सरकार िव. अमतृबहादरु 
लामासमेत
 उ�ोगस�म आ�नो रहकेो र का� उ�ोगमा 
�ाहकले �याउने काठका बारेमा उ�मी �यवसायीलाई 
सबै कुरा थाहा ह�ने भनी अनमुान गरी सोही आधारमा यी 
�ितवादी इमबहादरु िघिमरेलाई अिभयोग दाबीअन�ुप 
सजाय गन� मनािसब नह�ने । 
 अका� �ितवादी यामबहादरु प�तले आ�नो 
बयानमा वारदातमा �योग भएको उ� िमनी �कको 

गाडी धनी तोरणबहादरु बािनयाँ भै िनज िवदशे गएपिछ 
सो गाडी आफूले स�चालनस�म गरेको भनेको 
दिेख�छ । गाडीधनी अक�  भ ै सो गाडी स�चालन 
गरेकोस�मको कारणबाट �ितवादी यामबहादरु प�तलाई 
सजाय गन� निम�ने । 
 ��ततु म�ुामा वारदातको �पमा �योग 
भएको सवारी साधन िमनी �कको धनी तोरणबहादरु 
भै िनज िवदशे गएका कारण आफूले सो सवारी साधन 
स�चालनस�म गरेको भनी �ितवादी यामबहादरु प�तको 
बयानबाट दिेखई यी सवारी धनीको उ� वन पैदावार 
ओसारपसार काय�मा िनजको सवारी साधन �योग 
भइरहकेो िनजलाई जानकारी भएको वा �य�तो काय�मा 
िनजको अनमुती, म�जरुी वा सहमित रहकेो भ�नेसमेतको 
व�तिुन� �माण पेस ह�न नसकेको दिेखएबाट उ� 
वारदातमा �योग भएको भिनएको सवारी साधन जफत 
ह�नपुन� भ�नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर उि�लिखत निजरको स�दभ�मा समेत उपय�ु 
नदिेखँदा सो पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने नदिेखँदा 
स�ु गोरखा िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित 
२०६७।३।७ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर 
ह��छ । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�ण�ुसाद गौतम  
इित संवत ्२०७१ साल मङ् िसर २९ गते रोज २ शभुम ्।

इजलास नं. २

१
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा. ०७०-WO-००५९, उ��ेषण, 
अिनतादवेी िव. िशव �सन पि�डत कु�हारसमेत
 िमित २०६९/१२/२० मा दाबीको 
ज�गा फुकुवा गरी पाउँ भनी िवप�ीम�येका ज�गा 
दता�वाला िशव �सन पि�डतबाट परेको िनवेदनमा 
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ज�गा फुकुवा गन� िमलेन भनी आदशे गरेको 
दिेखयो । सो ज�गा फुकुवा नह�ने भनी भएको आदशेउपर 
लेनदने म�ुाको �ितवादीबाहके �ितवादीको बाबलुे 
पनुरावेदन अदालत, हटे�डासम� िदएको अ.बं. १७ नं. 
अनसुारको िनवेदनमा पनुरावेदन अदालत हटे�डाबाट 
िमित २०७०/२/२३ मा ज�गा फुकुवा गन� गरी स�ु 
अदालतको आदशे बदर गरी भएको आदशे सो म�ुाको 
�योजनको लािग काननूस�मत ह�न नस�ने ।
 िवप�ी िशव �सन पि�डतले ज�गा फुकुवा गरी 
पाउँ भनी पसा� िज�ला अदालतमा िदएको िनवेदनमा 
फुकुवा गन� िमलेन भनी भएको आदशेलाई बदर गरेको 
पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको िमित २०७०/२/२३ 
को आदशेसमेत उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने 
ठहछ� । सो ठहना�ले समेत स�बि�धत लेनदने म�ुाको 
फैसला स�ब�धमा साह�ले फैसला काया��वयनको 
िसलिसलामा कारवाही चलाएमा काननूबमोिजम 
फैसला काया��वयनको कारवाही गनु� भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : शाि�त�साद आचाय�
क��यटुर: क�पना बत�ला
इित संवत ्२०७२ साल असार ३० गते रोज ४ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा. ०६८-CR-०३३५, �यान मान� उ�ोग, 
नेपाल सरकार िव. �ेम शाही
 ��ततु वारदातमा पीिडतको शरीरमा भएको 
घाउ चोटको अव�था सामा�य �कृितको दिेखन आएको 
र सो कुरालाई �ितवादीका सा�ीले अदालतमा गरेको 
बकप� र जाहरेवाला �वयम ्ले अदालतमा आई 
झगडास�म भएको भनी िदएको िनवेदन �यहोराबाट 
समिथ�त गरेको दिेखँदा ��ततु वारदात �यान मान� 
उ�ोगको �णेीअ�तग�त पन� नदिेखई कुटिपटस�म भएको 
पिु� ह�न आउने । 
 कुटिपटको वारदात र �यान मान� उ�ोगको 
वारदात िनता�त फरक �कृितका अपराध ह�न ् । �यान 

म�ुामा रहने आपरािधक त�वह� मनसाय, योजना, 
तयारी र काय� (Commission of Crime) �यान मान� 
उ�ोगमा समेत समान�पमा रहकेा ह��छन ्तर �यान मान� 
उ�ोगमा केवल �ितवादीले इ�छाएको प�रणाम मा� 
�ा� गरेको ह�दँनै । �यान मान� उ�ोगमा कता�को काय� 
अपराधका मनसाय, योजना तयारी ज�ता सबै चरण पार 
गरी अपराध घटाउन निजक पगुेको  (Substantive 
step approachoach) र केही ह�त�ेपका कारण 
उसको इि�छत प�रणाम carry out  ह�न नपाई अपराध 
गन� असफल भएको (Last step approach) 
अव�था  रह�छ । कुटिपटमा सामा�य चोट परु ्याउने 
उ�े�य िनिहत रहनकुा साथै प�रणामको पवू� जानकारी 
(Foresightness of Concequences) पिन नभई 
�यानै िलने उ��ेयले �हार गरेकोसमेत ह�दँनै भने �यान 
मान� उ�ोगमा सो अव�था नरही �ितवादी कता�ले पवू� 
मनसाय राखी तयारीकासाथ इि�छत प�रणाम �ा� 
गन� उ�मखु भई काम गरेको ह��छ केवल इ�छाएको 
प�रणाममा� परुा भएको ह�दनै । �यान मान� उ�ोगमा 
मनसाय त�वले ठूलो मह�व रा�छ । मनसाय िथयो वा 
िथएन भ�ने कुरा पीिडतउपर �हार गरेको हितयार र 
सोको �योगमा �योग गन� �यि�को इ�छामा िनभ�र रहने 
गद�छ । ��ततु म�ुामा �यानै मान� उ��ेयले पवू�तयारीका 
साथ वारदात घट्न पगुेको भ�ने कुरा िनिव�वाद�पमा 
�मािणत ह�न नसकेको र वारदातको �कृित, घाउचोटको 
अव�थासमेतलाई िवचार गदा� उ� वारदात �यान मान� 
उ�ोगअ�तग�तको रहछे भ�ने कुरा शङ्कारिहत तवरबाट 
पिु� भएको नदिेखदँा पनुरावेदन अदालत, िदपायलको 
फैसला िमलेकै दिेखने । 
 �यान मान� उ�ोग ज�तो अपराधको मनसाय 
(Intention) योजना तयारी र काय� (Planning and 
Connisson) एवम ् अपराधको �कृित (Nature of 
Crime) समते नदिेखएकाले स�ुको फैसला सदर 
गरी सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २७ 
बमोिजम कुटिपटमा प�रणत ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलको िमित २०६८/२/२ को फैसला 
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िमलेकै दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� । पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त 
क��यटुरः क�पना बत�ला
इित स ंवत ्२०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा. ०६८-CR-०४५५, जबज��ती करणी, 
नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु थापा
 मलुकु� ऐन, ज.क.को महलको ३(क) 
को काननूी �यव�था हदेा� “...अपाङ्ग मिहलालाई 
जबरज�ती करणी गन�लाई थप सजाय ह�ने” भनी उ�लेख 
गरेको छ । िनजको अपाङ्गता स�ब�धमा �प� ह�ने त�य 
िमिसल कागजबाट दिेखँदनै । आफूमािथ ह�न गइरहकेो 
काय�को �कृित र प�रणामका बारेमा बोध नभएको 
अव�थाक� यी पीिडत रिहछन ्िक भ�ने ि�थित िनजको 
�हरीसम�को मौकाको कागजको �यहोराबाट भ�न 
िम�ने दिेखएन । �ितवादीले �पैयाँ िदई िववाह गछु� 
भनी करणी गरेको िनजले मौकाको कागजमा उ�लेख 
गरेबाट पीिडतलाई आफूमािथ भइरहकेो ि�याका बारेमा 
पवू��ान रहकेो भ�ने कुरा पिु� ह�न आउने ।
 जबज��ती करणीको कारणले मा� क�याजाली 
फाट्छ भनी अनमुान गन� सिकँदनै । कुनै व�तुमािथ 
खसेर, बा� व�तबुाट ह�तमैथनु गरेर, बा� व�त ुयोनीमा 
�वेश गराएर ज�ता िविवध कारणबाट पिन मिहलाको 
Hymen फाट्नस�ने ह��छ । अतएव सबै �कारका 
मानवीय �यवहार फौजदारी काननूको िवषय ह�न 
स�दनै । जनु Conduct wrongful or harmful 
�कृितको ह��छ �य�ता �यवहार फौजदारी काननूको 
िवषयव�तिुभ� पद�छन ् । फौजदारी काननूले �य�ता 
�यि�लाई दोषी द�ेदछ जसले फौजदारी काननूिवपरीत 
काय� गरेको ह��छ । जबज��ती करणीको कसरु �थािपत ह�न 
पीडकको �य�तो काय� ज.क. को १ नं. को प�रभाषािभ� 
समेिटन ु पन� ह��छ । उमरे पगुेको मिहला र प�ुषको 
सहमितबाट करणी िलनिुदन ुगरेको काय�लाई ज.क. को 
१ नं. ले Unlawful Act मानेको पिन पाइदँनै । यसरी 

काननूले नै Unlawful Act भनी प�रभािषत नगरेको 
अव�थामा सो काय�लाई फौजदारी काननूिवपरीतको 
काय� मानी सजाय गन� निम�ने । 
 सरकारी गवाह समेतले अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� नगरेको अव�थामा अनसु�धानको �ममा 
कागज गन� �यि�ह�को भनाइलाई �माण ऐन, २०३१ 
को दफा १८ बमोिजम �माणमा �हण गन� मनािसब 
ह�दँनै । अतएव यस अदालतबाट िमित २०६८।६।२५ 
को म�ुा दोहोर ्याई हने� िन�सा �दान गन� आदशेमा 
उि�लिखत आधार र कारणसँग सहमत ह�न नसिकने ह�दँा 
यी �ितवादीउपरको कसरु शङ्कारिहत तवरबाट पिु� 
भएको नदिेखएकाले �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाई िदने ठहरी स�ु कैलाली िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरेको पनुरावेदन 
अदालत िदपायलको िमित २०६८।१।७ को फैसला 
िमलेकै दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त 
क��यटुरः क�पना बत�ला
इित संवत ्२०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभुम ्।

इजलास नं. ३

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-CR-०९२९, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. श�धून म�डलसमते
 दाबीबमोिजम सजाय ह�नको लािग कुनकुन 
�यि�को कसको चोटका कारण िनज मतृक बेचन 
यादवको म�ृय ुभएको हो �प��पमा ख�ुन नआएको र 
मतृकलाई यी �ितवादीह�ले मानु�पन� पवू��रसइवीसमेत 
रहकेो िमिसल संल�न कागज एवम ्  जाहरेवालीको 
भनाइसमेतबाट केही दिेखँदनै । जाहरेवाली रहके� िनजक� 
�ीमती तपे�री यादवले जाहरेी िददँा केही �यि�ह�को 
नाम िकटानी गरी अ�य १०/११ जना �यि�ह�ले 
अपहरण गरी मारेको भनी जाहरेी दरखा�तमा उ�लेख 
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गरेको र अदालतमा आई बकप� गदा� फरक �यहोरा 
उ�लेख गरेको िमिसल संल�न कागजबाट दिेखएको 
अव�थामा िवरोधाभाषपणू� कुराको आधारमा कत��य 
�यान म�ुामा कुनै अिभय�ुलाई सजाय गनु� �यायोिचत 
ह�दँनै । कत��य �यान ज�तो जघ�य अपराधमा सजाय 
गदा� सो कत��य गरेको कुरा शङ्कारिहत तवरले पिु� 
ह�नपुद�छ । शङ्काको भरमा सजाय गनु� फौजदारी 
�यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । 
 ��ततु वारदातको प�ृभिूम र सङ्किलत सबदु 
�माण, अिभय�ुको बयान, जाहरेवालीको बकप� 
एवम ् नेपाल सरकारको िनण�यको आधारमा �ितपिूत� 
रकम िलएको, च�मिदद गवाहह�को िवरोधाभाषपणू� 
बकप�समेतका आधारमा  �ितवादी श�धून म�डलको 
हकमा िनजलाई सव��वसिहत ज�मकैद गरेको स�ुको 
फैसला निमलेको ह�दँा केही उ�टी भई िनजले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने तथा �ितवादीह� कम�ि�न 
िमयाँ, िजवछ िमयाँ, जगिदश�साद साह, िफरोज िमयाँ, 
अकवर िमयाँ, फेकु म�डलसमेत हकमा  िनजह�लाई 
सफाइ पाउने ठहरी िसराहा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।९।८ मा भएको फैसला सदर ह�ने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित 
२०६७।०३।२९ मा भएको फैसला र �ितवादीह�उपरको 
आरोिपत कसरु शङ्कारिहत तवरबाट �मािणत ह�ने 
अ�य �वत�� �माण िमिसल संल�न रहकेो नदिेखएको 
ह�दँा यी �ितवादीह� फेकु म�डल, मो. म�ुतिकम राइन, 
मो. �रजवान िमयाँ, रहमत िमयाँ, क�हयैा�साद ग�ुा र 
स�यनारायण म�डलले आरोिपत कसरुमा संल�नता िथयो 
भनी मा�न निम�ने भनी �ितवादीह�ले सफाइ पाउने गरी 
िमित २०६६।११।९ मा िसराहा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई  सदर ह�ने ठहर ्याई भएको पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६७।३।२९ गते भएको 
फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� । वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: गेह�े�राज प�त
क��यटुर: खगे��कुमार ख�ी
इित संवत ्२०७१ साल  माघ ५ गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�साद 
िम�, ०७०-CI-०४५१, मोही नामसारी, िव�ण�ुसाद 
�वगिमखा िव. सीताराम प�कासमेत
 मोहीका हकदार मोहीसँग एकासगोलमा 
नरहकेो अव�थामा मोहीको म�ृय ु भएको अव�थामा 
ज�गाधनीले जो कोहीलाई पिन मोही प�याउन स�ने 
अव�थामा ��ततु म�ुामा मोहीसँग अलग भएका का�छा 
छोरा गणशेभ� �वंगिमखा िक. नं. ३३६, ३४४, ३४०, 
३३८, ३४६, ३४२, ३३७, ३४१ र ३४५ का ज�गामा मोही 
प�याएकोलाई काननूिवपरीतको भ�न िम�ने नदिेखँदा 
यस अदालतबाट म�ुा दोहोर ्याई हने� िन�सा �दान गदा� 
िलएको आधारसँग यो इजलास सहमत ह�न नस�ने ह�दँा 
ज�गाधनीह�ले नै िक.नं.३३६, ३४४, ३४०, ३३८, 
३४६, ३४२, ३३७, ३४१ र ३४५ का ज�गाको मोहीमा 
पनुरावेदक वादीलाई नपाएकाले पनुरावेदक वादीका 
नाममा उ� ज�गाह�को मोही नामसारी ह�न नस�ने गरी 
भिूमसधुार काया�लय, भ�परुबाट िमित २०६७।९।३० 
मा भएको िनण�यलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६८।९।२५ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: खगे��कुमार ख�ी
इित संवत ्२०७१ साल फागनु १ गते रोज ६ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६८-CR-१०२४, १२१९, कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. क�च ुभ�ने मानबहादरु सनुारसमेत, 
क�च ुभ�ने मानबहादरु सनुार िव. नेपाल सरकार
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काननूी �यव�था, �ितपािदत िस�ा�त, 
त�य एवम ्िववेचनासमेतको आधारमा 

क�च ुभ�ने मानबहादरु 
सनुारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।  
इजलास अिधकृत : रमेश �रजाल
क��यटुर: खगे��कुमार ख�ी
इित संवत ्२०७१ साल फागनु २७ गते रोज ४ शभुम ्।

इजलास नं. ४

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६७-CR-१०२२, कत��य �यान, 
ठुलीमाया चपेाङ िव. नेपाल सरकार
 �ितवादी कसरुमा इ�कार रही बयान गरेको भए  
तापिन  ��ततु  वारदात  भएको  ��य�  द�ेने �यि� 
कोही छैन । ��य�दश� नभए पिन यी पनुरावेिदकासँगै 
सतुेका �ीमानको म�ृय ुभएको अव�था छ । मतृकको 
टाउकोमा चोट लागी रगत बगेको अव�था िमिसलबाट 
दिेख�छ । सहवल चेपाङ �व�थ अव�थामा आई आ�नो 
घरमा सतुेका र मतृकको टाउकोमा चोट ला�नलुाई सहज 
मा�न सिकँदनै । चोट लागेकै अव�थामा मतृक सतुेको भए 
यी पनुरावेिदकाले ह�लाख�ला गरी उपचारलगायतमा 
आव�यक काय� गनु�पन� िथयो तर पनुरावेिदकाबाट यी 
सबै काय� भएको िमिसलबाट दिेखँदनै । वारदातका िदन 
पिन मतृक र �ितवादीका बीचमा िववाद भएको �यहोरा 
मानबहादरु राईको बकप� र संगीता �जाको बकप�बाट 
दिेखएको छ भने वारदातका िदन हामीबीच झगडा 
भएको भनी पनुरावेिदकाले संगीता �जालाई बताएको 
कुरालाई पिन ��ततु म�ुामा नजरअ�दाज गन� निम�ने ।

 �ितवादीउपरको िकटानी जाहरेी परी जाहरेी 
�यहोरा पिु� ह�ने गरी बकप� भएको, र�सीसिहतको खाजा 
खाँदा मतृक र �ितवादीका बीचमा िववाद भएको, मतृक 
र पनुरावेिदका घरमा सँगै सतेुको अव�थामा मतृकको 
म�ृय ुभएको, मतृकको म�ृय ुह�नभु�दाअिघ र पिछ मतृक 
र यी पनुरावेिदका ठुलीमाया चपेाङमा� सँगसाथ रहकेो 
कुरा �ितवादीको बयान र संगीता �जाको बकप�बाट 
दिेखएको,  �ितवादीसँगै सतुेका मतृकको शरीरबाट रगत 
बगेको, टाउकोमा चोट लागेको र सोही चोट पीडाबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको िमिसल संल�न कागजप�ह�बाट 
दिेखन आएकाले अिभयोग मागदाबीबाट सफाई पाउँ 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसँग सहमत ह�न 
नसिकने । 
 अिभयोग माग दाबीबमोिजम पनुरावेदक 
�ितवादीले कसरु गरेको ठहर ्याई िनज �ितवादी 
ठुलीमाया चेपाङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरुमा सोही महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर ्याएको स�ु िचतवन िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको िमित 
२०६७।१०।४ को फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर ह�ने 
ठहछ� । अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ�ने 
पनुरावेिदकाको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
 पनुरावेदन अदातल, हटेौडाले �ितवादी 
ठुलीमाया तामाङलाई ऐनबमोिजम ह�ने सजाय गदा� चक� 
ह�ने भनी १० वष� कैद गन� उिचत दखेी राय लगाएको 
स�दभ�मा हदेा� पनुरावेिदका र मतृकबीच लो�ने�वा�नी 
नाताका रहकेा र पनुरावेिदका �ितवादीको उमेर ६० वष� 
पगुेको दिेख�छ । मतृक र �ितवादी वारदातको िबहान 
घरमा सँगै बसी र�सी खाएका छन ्भने िदउँसो मनबहादरु 
राईको पसलमा बसी खाजा (र�सी मास)ु खाई फक� आई 
घरमा रहकेो एउटै खाटमा सतेुको अव�थामा छ । मादक 
पदाथ� (र�सी) खाएको अव�थामा मतृक र �ितवादीका 
बीचमा सामा�य िववाद भए पिन �यानै िलने �कृितको 
िववाद रहकेो नदिेखने ।
 मतृकलाई लागेको चोटको �कृित पिन कुनै 
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धा�रलो जोिखमी हितयारको �योग भएको दिेखदँनै । 
दवुै िमलीजलुी र�सी खाई आफूले गरेको कुरामा कुनै 
होस नभएको अव�थामा �यान मान� इवीलाग नभई 
साधारण लाठा ज�तो हितयारको �योग भएको यस 
त�यको रोहमा िनजलाई ह�न गएको ��ततु वारदातमा 
पनुरावेिदका �ितवादीलाई ऐनबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� दिेखन आयो । 
पनुरावेदक �ितवादी ठुलीमाया चपेाङलाई मलुकु� 
ऐन, अ.बं. को १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद 
गदा� पिन बढी दिेखदँा िनजलाई ८ (आठ) वष� कैद ह�ने 
ठहछ� । पनुरावेिदका �ितवादीलाई ८ (आठ) वष� कैद 
ह�ने भएकाले िनजको अंश भाग सव��व ग�ररहन ुनपन� । 
इजलास अिधकृत:  लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत ्२०७१ साल फागनु १३ गते रोज ४ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल �े�, ०६९-WO-००१७, उ��ेषण, 
जगद�बामिण ि�पाठीसमेत िव. ब�ुनादवेीमिण 
ि�पाठीसमेत
 �रट िनवेदकह�ले दाबी िलएको िवषयमा 
यी �रट िनवेदकह� र िवप�ीका बीचमा िमलाप� भ ै
िववादको अ�त भइसकेको दिेखँदा �रट िनवेदनको 
औिच�यिभ� �वेश गरी केही बोिलरहन परेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारेज ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत ्२०७२ साल जेठ १७ गते रोज १ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-WO-०४३२, उ��ेषण, मनोज 
नेपाल िव. इि�दरा िसटौलासमेत
 म�ुाको कारवाहीको िसलिसलामा कुनै आदशे 
बेरीतको भयो वा अमकु आदशे ह�न ु पन� हो वा होइन 
भ�ने ज�ता िववाद म�ुाको कारवाहीको िसलिसलाको 
समयाविधस�म सीिमत रह�छ । म�ुाको फैसला 

भैसकेपिछ भने फैसलाअन�ुप नै ह�ने ह��छ । िज�ला 
अदालतबाट म�ुाको फैसला भैसकेको र िमिसल चाल ु
अव�थामा नभई ब�द भैसकेपिछ अब फैसलाउपर 
पनुरावेदन परी िवचार ह�नस�ने अव�थाबाहके �यसिभ� 
रहकेो आदशे बदर गनु� नगनु� वा कुनै आदशे गनु� भनी 
परमादशे इ�यािद गन� िम�ने दिेखएन । तथािप �रट 
िनवेदकले फैसलाबमोिजम िबगो भरी पाउनका लािग 
िनवेदन गदा�को बखत जेथा दखेाई िनवेदन गन� स�ने 
नै ह�दँा र �यसरी दखेाइएको स�पि�बाट ऋणीको अंश 
भागस�म रो�का ह�ने वा नह�ने, �यसबाट असलुउपर ह�ने 
वा नह�ने िवषयमा अड्डाबाट यथोिचत िनण�य ह�न स�ने 
नै ह�दँा ��ततु �रट िनवेदनको अब कुनै औिच�य नरहदँा  
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ग�ररहन ु परेन । 
��ततु �रट िनवेदन खारेज ह�ने ठहछ� । �रट िनवेदन खारेज 
ह�ने ठहरेकाले यस अदालतबाट िमित २०७०।९।११ मा 
जारी भएको अ�त�रम आदशे �वत: िनि��य ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत ्२०७२ साल जेठ १७ गते रोज १ शभुम ्।

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६९-WO-०७२९, उ��ेषण, आयरु�न 
िस�ाकार िव. छोरी िस�ाकारसमेत
 यी िनवेदकले पािलफल गा.िव.स. को ज�गाको 
मचु�ुका गदा� क�ित�परु नगरपािलकाका मािनस सा�ी 
रािखएकाले सो मचु�ुका रीतपवू�क छैन भनी िलएको 
िजिकरका स�ब�धमा हदेा�, सािबक पािलफल गा.िव.स. 
वडा नं. ९ हाल क�ित�परु नगरपािलका ६ मा समावेश 
भएको भ�ने िमिसल संल�न िकित�परु नगरपािलकाको 
िसफा�रसप�बाट दिेखदँा िकित�परु नगरपािलका वडा 
नं. ६ का मािनसह� सा�ी बसी मचु�ुका खडा भएको 
दिेखँदा िनवेदकको उ� िजिकर �वत: खि�डत भै रहकेो 
छ । यी िनवेदकले डोरको तारेख िलई अनपुि�थत 
रहकेो भ�ने उ� चलन मचु�ुकाबाट दिेखँदा आफूलाई 
रोहबरमा नराखी भएको काय� काननूस�मत छैन भनी 
िलएको िजिकर पिन �ितलायक दिेखएन । यसका 
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अित�र� दाबीको िक.नं. ६७ को जग ्गा उपरो� चलन 
मचु�ुकाबमोिजम िक�ाकाट भई बाटोसमेत कायम 
गरी यी िनवेदक तथा ��यथ�ह�का नाममा दा.खा. 
नामसारीसमते भइसकेको िमिसल संल�न ज�गाधनी दता� 
�माण पजूा�को �ितिलिपबाट दिेखएको छ । यस�कार 
मातहत िनकायबाट काननूबमोिजम अि�तम भएको 
फैसला काया��वयनको काय� स�प�न भएको दिेखँदा 
िनवेदन दाबीबमोिजम आदशे जारी ह�न नस�ने ह�दँा 
सव��च अदालतबाट भएको अि�तम फैसलाबमोिजम 
िनवेदन दाबीको िक.नं. ६७ को ज�गा नरमगरम िमलाईतफ�  
कायम गरी खडा भएको चलन मचु�ुका र सो चलन 
मचु�ुकालाई सदर गन� गरेको काठमाड� िज�ला अदालत 
र पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदशे काननूबमोिजम 
नै भएको दिेखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी 
ह�नस�ने अव�था दिेखन आएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारेज ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत ्२०७२ साल जेठ १७ गते रोज १ शभुम ्।

५
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६७-RC-००५६,  ०६८-CR-०१६१, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. ठग�ठे िव.क., ठग�ठे 
िव.क.  िव. नेपाल सरकार
 धा�रलो हितयारसमेतको �योग गरी 
पटकपटक �हार गरेपिछ �यान जानस�छ भ�ने सहज 
अनमुान गन� सिक�छ । यसरी आ�नो काय�बाट कसैको 
�यान जानस�ने पवू� �ि� (fore see) ह�ने अव�थामा 
�यहाँ दरुाशय (Malice) त�व रहकेो ह��छ । तसथ� 
आफूले गरेको काय�बाट �यान मन�स�ने दिेखएको रोहमा 
�यानस�ब�धी महलको ५ नं. को अव�था भएको भ�न 
निम�ने ।
 �ितवादी ठग�ठे िव.क.ले मतृक झटके 
िव.क.को आवेश �े�रत ह�या गरेको नभई जोखीमी 
हितयार �योग गरी ह�या गरेको दिेखएकाले िनज 
ठग�ठे िव.क.लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 

१४ नं. बमोिजम काननूी �यव�थासँग सािम�यता 
रा�ने भनी १०(दश) वष� कैद ह�ने ठहर ्याएको स�ु 
का�क� िज�ला अदालतको उ�टी गरी अिभयोग माग 
दाबीअनसुार मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०६६।११।२६ को फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर 
ह�ने ।
 पनुरावेदक ठग�ठे िव.क. लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
िमित २०६६।११।२६ को फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर 
ह�ने ठहछ� । �ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� 
पन� दिेखँदा पनुरावेदक �ितवादी ठग�ठे िव.क.लाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं. को १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� 
कैद ह�ने ठहछ� । �ितवादीलाई १० वष� कैद ह�ने भएकाले 
िनजको अंश भाग सव��व ग�ररहन ुनपन� ।
इजलास अिधकृत:  लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर:  सिबना अिधकारी
इित संवत ्२०७२ साल जेठ २५ गते रोज २ शभुम ्।

६
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-CR-११११, वैदिेशक रोजगार 
कसरु, नेपाल सरकार िव. िशवराज तामाङ
 िमिसल संल�न त�यगत आधार �माणबाट 
�ितवादी िशवराज तामाङ िव��को वैदिेशक रोजगारको 
कसरु �मािणत ह�न सकेको नदिेखँदा िनजलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने ठहर गरेको वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसला िमलेको नै दिेखन आएको ह�दँा 
�ितवादी िशवराज तामाङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर गरी वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०६९।५।११ मा भएको फैसला िमलेकै ह�दँा सदर 
ह�ने ठहछ� । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
इित संवत ्२०७२ साल जेठ ७ गते रोज ५ शभुम ्।



21

सव��च अदालत बलुेिटन २०७२, भदौ - १

७
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०३३६,  
ब�दी��य�ीकरण, निजबनु बेगम खाँ िव. िज�ला वन 
काया�लय, बाँकेसमेत
 पनुरावेिदका निजबनु बेगम खाँलाई िज�ला 
वन काया�लय बाँकेको िमित २०५७।८।२० को 
फैसलाले १ वष� कैद र � २११५१।- ज�रवाना भएको 
दिेख�छ । उ� फैसला काया��वयनका �ममा िनवेिदका 
निजबनु खाँ प�ाउ भै फैसलाले कायम भएको कैदसमेत 
भ�ुानका लािग थनुामा रहकेामा ��ततु पनुरावेदन यस 
अदालतमा िवचाराधीन रहकैे अव�थामा िनजलाई 
लागेको कैद भ�ुान भई िनज निजबनु बेगम खाँले 
फैसलाले लागेको ज�रवाना नगद ै बझुाई कारागारबाट 
छुिटसकेको भनी िमिसल संल�न कारागार काया�लय 
नेपालग�ज बाँकेको च.नं. ४७० िमित २०७०।६।३ 
को प�बाट दिेखन आएकाले पनुरावेदनमा िनवेिदकाले 
माग गरेअन�ुप पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको 
आदशे िमले निमलेको भ�ने स�ब�धमा त�यिभ� �वेश 
गरी िनण�य िदनपुन� �योजन नै समा� भइसकेको दिेखँदा 
��ततु पनुरावेदनको �योजन नै समा� भइसकेको दिेखई 
पनुरावेिदकाको मागबमोिजमको ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ग�ररहन ुपरेन । ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन 
खारेज गन� गरेको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको 
िमित  २०६९।३।१७ को आदशे सदर ह�ने ठहछ� । 
पनुरावेिदकाको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत ्२०७२ जेठ १४ गते रोज ५ शभुम ्।

८
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., २०६९-CR-०४२०,  लटुपीट, 
िशव�साद भ�डारी िव. य�बहादरु भ�डारीसमते
 ज�गाधनी आ�मको िनण�य एवम ्बाली बझुी 
िदएको रिसदसमेतबाट दाबीका ज�गामा भोग कमोद 
दवुै प�बाट नै भएको भ�ने दिेखएको र मोिहयानी हक 

को कसको र के कित ह�ने भ�ने िवषयमा अदालतबाट 
�ारि�भक�पमा त�य सङ्कलन गरी �याय िन�पण 
नह�ने ह�दँा र लटुिपटको वारदात �थािपत ह�न नसकेको 
यस अव�थामा स�ु दाङ िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरी वादी दाबी नप�ुने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरु दाङबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने दिेखन नआउँदा मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणबाट स�ु फैसला उ�टी गरी लटुिपटको वादी दाबी 
नप�ुने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु, दाङबाट 
िमित २०६८।११।२८ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखँदा सदर ह�ने ठहछ� । वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत ्२०७२ जेठ १४ गते रोज ५ शभुम ्।

९
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल., ०७१-WH-००५७,  
ब�दी��य�ीकरण, मह�े�मोहन काय�थ िव. कारागार 
काया�लय, जग�नाथदवेल, काठमाड�समेत
 जनु कुरा िसधा र सोझो अथ�मा गन� पाइदँनै 
�यो कुरालाई प�रब�ध िमलाई बाङ्गो तबरबाट पिन गन� 
पाउने ह�दँनै । यसरी द�ड सजायको ३८(१) नं. को काननूी 
�ावधानलाई िन�तेज पान� तबरबाट बढी थनुामा बसेको 
अविधलाई रकममा प�रणत गरी िनवेदकलाई थप ४ वष� 
कैद तोकेको काय� काननूअन�ुपको भनी मा�न निम�ने ।
 ज�रवाना ितन� सि�दन भनी कागज गन�का 
हकमा ज�रवाना नितरेबापत कैद ठे�दा म�ुा पपु��का 
�ममा थनुामा बसेको बढी अविधलाई द�ड सजायको 
३८(१) नं. बमोिजम ह�नस�ने ज�मा कैद अविध (बढीमा 
४ वष�) मा क�ा गरी बाँक� अविधका लािगमा� कैद 
ठे�न ु पन�मा लिलतपरु िज�ला अदालतको तहिसल 
शाखाबाट थनुामा बसेको बढी अविधलाई ज�रवानातफ�  
कटाई बाँक� ज�रवानाबापत भनी परैु ४ वष�को 
अविधको लािग कैद ठेिकएको काय� उ� ३८(१) नं. 
को काननूी �ावधानअन�ुप रहकेो दिेखएन । िनवेदक 
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म�ुा पपु��का �ममा थनुामा बसेको बढी अविध १ वष� 
१० मिहना २२ िदन र कैद ठेिकएको िमित २०६९।६।९ 
दिेख हालस�म कैदमा बसेको अविध जोड्दा िनजले 
ब�नपुन� ४ वष�को कैद अविध िमित २०७१।७।१७ मा 
नै भ�ुान भैसकेको दिेखँदा �रट िनवेदक मह�े� मोहन 
काय�थलाई आजै थनुाम�ु ग�रिदन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा बि�द��य�ीकरणको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत ्२०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभुम ्।

१०
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल., ०६७-CI-०९२५,  िनषेधा�ा, 
सनैुना यादवनी िव. ल�वती यादवसमेत 
 पनुरावेदकले जनु िलखतबाट आ�नो हक 
भएको भनी दाबी िलएका छन ् सो िलखत घरसारको 
रहकेो तथा सोबमोिजम िनजले आ�नो हक, भोग, ितरोको 
�माण दखेाउन नसकेको अव�थामा अदालतबाट 
काननूबमोिजम भएको िललामी �ि�या, सोबमोिजमको 
चलनपजू� र बकसप�को िलखतबाट दाबीको ज�गा 
िवप�ी नवलिकशोर यादवको नाममा कायम रहकेो 
दिेख�छ । यसरी दाबीको ज�गामा यी पनुरावेदकको 
िनिव�वाद हक रहकेो अव�था दिेखदँनै । हकमा िववाद 
रहकेो अव�थामा िनषेधा�ाको िनवेदनको �े�बाट सबदु 
�माण बझुी यसको वा उसको हक प�ुछ भ�न िम�ने पिन 
दिेखन नआउने । 
 िनवेदकको िनिव�वाद हक �थािपत नभएको 
ज�गामा अदालतबाट िललाम सकार भ ै चलन पजू� 
�ा� गरी र पास भएको िलखतवाला िवप�ीले 
बनाउन लागेको घर नबनाउन िनषेधा�ाको आदशे 
जारी ग�रपाउँ भनी माग गरेको दिेखँदा मागबमोिजम 
िनषेधा�ा जारी गन� िमलेन । िनवेदन खारेज ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६७।४।३० को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ� । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 

नस�ने । 
इजलास अिधकृत:  स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत ्२०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभुम ्।

११
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल., ०७१-RC-००४१,  कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. ल�मी भ�ने िव�ण ुअया�ल
 �ितवादी ल�मी भ�ने िव�ण ु अया�ल 
Psychosis रोगबाट पीिडत रहकेो दिेखदँा िनज 
�ितवादीबाट वारदात घटेकै अव�थामा पिन छोरालाई 
मानु�पन� कुनै कारण नै नभएको र छोरा म�रसकेपिछ पिन 
िनज उ�कने, भा�ने तथा लास दबाउने, िछपाउने �यास 
नगरेकोबाट आफूले गरेको कामको प�रणाम थाहा पाउन 
स�ने ि�थितमा रहकेो भ�न सिकने अव�था दिेखन 
सकेको छैन । �ितवादी ल�मी भ�ने िव�ण ु अया�लले 
आ�नो छोराको �यान मान� मनसायअन�ुप योजना बनाई 
�यान मान� काय� गरेको पिन दिेखदँनै । कुनै पिन फौजदारी 
दािय�वमा कसरुदार ठहर गन�को लािग �ितवादीमा 
मतृकको �यान मान� मनसाय, सोबमोिजमको योजना 
एवम ् योजनाअन�ुपको काय�समेत भएको ह�नपुछ� । 
फौजदारी अपराधपणू� ह�न �यि�को आपरािधक काय� 
(Actus Reus) र आपरािधक मनसाय (Mens Rea) 
दोषय�ु ह�नपुन� ह��छ अथा�त ्कुनै पिन वारदातका लािग 
अिभय�ुले मनसाय �े�रत भै वारदात घटाउने योजना 
षड्य��, तयारीका चरणह� पार गरी आपरािधक 
काय�को चरणमा पगुेको ह�नपुछ� । मानिसक अस�तलुन 
भएको �यि�मा कुनै इ�छाशि� ह�दँनै । �य�तो 
इ�छाशि�को अभावमा आपरािधक मनसायको िसज�ना 
ह�न पिन स�दनै । मानिसक अस�तलुन भएको �यि�मा 
आ�नो कामको �कृित र प�रणाम छुट्याउन स�ने 
�मताको पिन अभाव रहने भएकाले �ितवादीले जानी 
बझुी दरुाशय मनसायका साथ वा �िणक आवेशमा 
आई आ�नो छोरालाई मारेको भ�न सिकने अव�था 
पिन छैन । यस ि�थितमा �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
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�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. अनसुार सव��सिहत 
ज�म कैद ग�रपाऊँ भ�ने अिभयोग माग दाबी प�ुन स�दनै 
र Psychosis रोगबाट पीिडत भै मानिसक अस�तलुन 
भएको अव�थामा यी �ितवादी ल�मी भ�ने िव�ण ु
अया�लले आ�नो छोरा च��का�तको �यान मारेको 
दिेखदँा मलुकु� ऐन, द�ड सजायको १ नं. अनसुार िनज 
�ितवादीलाई केही सजाय गनु� नपन� गरी सफाइ पाउने ।
 अतः उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
ग�ुमी िज�ला अदालतबाट �ितवादी ल�मी भ�ने 
िव�ण ुअया�ललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�ने ठहर 
गरेको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
बटुवलबाट िमित २०७०।५।३ मा भएको फैसला 
निमलेकाले साधक उ�टी भै �ितवादी ल�मी भ�ने िव�ण ु
अया�लले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने । 
इजलास अिधकृत:  मीना ग�ुङ
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट
इित संवत ्२०७१ साल फागनु २९ गते रोज ६ शभुम ्।

इजलास नं. ५

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६७-WO-०७९३,  
उ��ेषण/परमादशे, भ�बहादरु ओली िव. िश�क सेवा  
आयोग, सानोिठमीसमते
 आफूले ��येक वष�को का.स.म.ू समयमा 
भरेको र �धाना�यापकलाई पिन समयमा बझुाएको 
भ�ने िनवेदकको िजिकर म�यमा�चल �े�ीय िश�ा 
िनद�शनालयको िनण�यबाटसमेत समिथ�त भएको 
अव�थामा �यसमा िन�प� छानिबन अथा�त ् का.स.म.ू 
कुन िमितमा िव�ालयमा दता� भयो र कुन िमितमा 
आिधका�रक ठाउँमा प�ुयो यी सा�दिभ�क कुरा हरेी सदर 
गनु�पन� भए सदर र अ�यथा गनु�पन� भए सोही िनण�य 
गनु�पन�मा सो केही नगरी िनण�यका लािग �ासङ्िगक 
कुराको उ�लेख नै नगरी �याद नाघी दता� भएको भ�ने 

एक वा�यको �योग गरी िवप�ी आयोगले २०६१ 
सालको का.स.म.ू फारामलाई �याद नाघी दता� भएको 
ठहर ्याई िनवेदकलाई अङ्क �दान नगरेको िवप�ी 
आयोगको िनण�यले िनवेदकको हकमा �याियक मनको 
�योग गरेको मा�न नसिकने । 
 अित�र� शैि�क यो�यताको �थम �ेणीबापत 
�ा� गन� ५ अङ्क गणना नगरेको िश�क सेवा आयोग 
िनयमावली, २०५७ को िनयम ३०(१) को िवपरीत छ 
भ�ने िनवेदन िजिकर छ त�स�ब�धमा �कािशत बढुवा 
सचूीमा िनवेदकको नाम �.सं. ५ मा परेको भए पिन 
आफूले पाउन ु पन� अित�र� शैि�क यो�यताको �थम 
�ेणीबापत �ा� गन� ५ अङ्क गणना ह�नपुन�मा सो 
नगरेको कारणले आ�नो नाम यो�यता�मको ५ नं. मा 
पन� गएकाले उ� अङ्क �दान गरी �योभ�दा मािथको 
यो�यता�ममा आ�नो नाम समावेश ग�रपाउँ भ�ने िजिकर 
िलई िनवेदकले स�ुमा �कािशत बढुवा सचूीउपर उजरु 
गनु�पछ� । उ� �� समयमा नउठाएकाले अब यो ��को 
खास सा�दिभ�कता नदिेखने । 
 लामो कालदिेख काय�रत ् �यि�लाई पनुः 
त�लो पदमा झानु�बाट िनजमा अकारण सेवा�ित 
उदासीनता उ�प�न ह�ने र िनजको सामािजक �ित�ामा 
पिन �ास आउने स�भावना उ�प�न ह�ने अव�था आउन 
स�छ । यसो ह�न ु िव�ाथ�, िव�ालय, रोजगारदाता र 
िश�कसमेत कसैको िहतमा पिन �ये�कर ह�ने दिेखँदनै । 
यस प�र�े�यमा िवप�ी रामराज पो�ेलको बढुवा बदर 
गनु� �यायको रोहमा उपय�ु नह�ने ह�दँा िनजको बढुवा 
पिन कायमै रहने ठहछ� । िमित २०६७।९।२८ दिेख नै 
िनवेदकलाई उि�लिखत िव�ापन नं. ००५/०६६-६७ 
को मा�यिमक िश�क ि�तीय �ेणीको पदमा िमित 
२०६७।५।११ कै जे�ता�म कायम गरी बढुवा िदन ुसाथै 
िवप�ी रामराजको बढुवा पिन कायम ैरहने ह�दँा कदािचत 
पद िसज�ना गनु�पन� भए सो गरेर भए पिन िनज रामराज 
पो�ेलको पिन बढुवा कायम गनु� भनी िवप�ीह� 
िश�क सेवा आयोग सानोिठमी भ�परु, िश�क 
सेवा आयोग, �े�ीय बढुवा सिमित म�यपि�मा�चल 
सखु�त, िज�ला िश�ा काया�लय जाजरकोट र भानभु� 
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मा�यिमक िव�ालय, लह,ँ जाजरकोटका नाममा 
परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कृ�ण�साद पौडेल
क��यटुर: �पा महज�न
इित संवत ्२०७१ साल माघ २७ गते रोज  ३ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६७-CR-०५७७, ०९२३, ०७५५, 
जीउ मा�ने बे�ने, वीरे��कुमार मेहता िव. नेपाल सरकार, 
म�टु भ�ने िवजयकुमार मेहता िव. नेपाल सरकार, मनोज  
भ�ने दवेकुमार मेहता िव. नेपाल सरकार
 �ितवादीह�ले पीिडत बािलका बंशीका 
ग�ुालाई नेपाल रा�यबाट िवदशे भारतको पटना भिूममा 
परु ्याई बीच बीचमा िफरौतीसमेत माग गद� अ�तमा भा.�. 
३ लाखमा िब�� गन� बैनासमेत िलएको भनी सािबत 
भैरहकेो अव�था र अ�य सङ्किलत सबतु �माणसमेतबाट 
िनजह�ले िब�� गन� उ��ेयले िवदशे भारत लगेको पिु� 
भैरहकेो अव�था ह�दँा िनजह�को काय� उि�लिखत 
ऐनको दफा ३ र ४ अ�तग�तको कसरुिभ� पद�न भ�न 
निम�ने ।
 िफरौतीको लािग अपहरण गरेको भ�दमैा 
र िफरौती माग गद�मा त�काल शरीर ब�धक तथा 
अपहरणस�ब�धी कानून िथएन, �यसैले हा�ो काय� जीउ 
मा�ने बे�नेिभ� पद�न भनी िलएको िजिकर काननूस�मत 
दिेखदँनै । रा�य �यव�थाले किह�यै पिन द�डिवहीनताको 
प�रक�पना गद�न । जनुसकैु आपरािधक काय�लाई कुनै न 
कुनै काननूको प�रिधिभ� राखी �य�तो आपरािधक काय� 
गन�लाई सजाय िदन ुरा�यको दािय�विभ� पछ� र रा�यको 
फौजदारी काननूले यस कुरालाई िनयिमत र िनयमन 
गद�छ । ��ततु म�ुामा यी पनुरावेदन �ितवादीह�को 
काय� ���पमा जीउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) 
ऐनअ�तग�तको कसरु दिेखन आएकाले �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरिसत सहमत ह�न नसिकँदा यी 
�ितवादीह�लाई जीउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) 
ऐन, २०४३ को दफा ८(१) बमोिजम जनही कैद वष� 
१० सजाय ह�ने ठहर ्याई स�ुले गरेको फैसलालाई सदर 

ठहर ्याई गरेको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६७।०२।०५ को फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर ह�ने 
ठहछ� । पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: उमानाथ गौतम
क��यटुर: �पा महज�न
इित संवत ्२०७१ साल माघ १४ गते रोज ४ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६७-CR-०५६८, ०४५८, कत��य 
�यान, गगन भ�ने होमबहादरु राई िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. दीपक �याक िल�बसुमेत
 �ितवादीको कत��यबाट मतृक �ेमबहादरु 
राईको म�ृय ु भएको ठहर गरी िनजलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याई स�ु अदालतले गरेको फैसला सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसला बेमनािसब 
भ�न निम�ने ।
 अ�य �ितवादीह� �ितवादी होमबहादरु 
राईको साथ लागी मतृक �ेमबहादरु राईको घरस�म 
पगुेको भए तापिन िनजह�ले पिन कुटिपट गरेको 
भ�ने कुरा पिु� ह�न नआएको र िनजह�ले अदालतमा 
आफूह�ले कुटिपट गरेमा इ�कार रही बयान गनु�को 
साथै वारदात�थलस�म गएको �वीकार गरेको र वादी 
प�ले िनजह�ले पिन कुटिपट गरेको दिेखने ठोस सबतु 
�माण ��ततु गन� नसकेको अव�थामा िनजह�को काय� 
मतृकलाई कुटिपट गन� मत स�लाहमा पसेको भए पिन 
वारदात�थलमा पगुी कुटिपट केही नगरी बसेको दिेखन 
आई िनजह�लाई उ� महलको १७(३) अनसुार २ 
वष� ६ मिहना कैद गन� गरेको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई पिन बेमनािसब भ�न निम�ने ह�दँा �ितवादी 
होमबहादरु राईलाई �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
बमोिजम स�ुले ज�मकैदको सजाय गन� गरी गरेको स�ु 
फैसलालाई सदर गरी र अ�य �ितवादीह�लाई पिन 
सोही महलको १३(३) बमोिजम ज�म कैदको सजाय गन� 
गरी गरेको स�ुको फैसला उ�टी गरी िनजह�लाई सोही 
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महलको १७(३) बमोिजम २ वष� ६ मिहना कैद सजाय 
गन� ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित 
२०६७।०१।१९ को फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर ह�ने 
ठहछ� । �ितवादी होमबहादरु राई र वादी नेपाल सरकार 
दवुै प�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: उमानाथ गौतम
क��यटुर: �पा महज�न
इित संवत ्२०७१ साल माघ १४ गते रोज ४ शभुम ्।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६८-WO-११७८, उ��ेषण, दवेनारायण 
यादवसमेत िव. िजिनसलाल यादवसमेत
 त�लो तहको अदालतमा कारवाहीय�ु 
अव�थामा रहकेो म�ुालाई असर पन� गरी �रट �े�बाट 
आदशे जारी गद� जाने हो भने �यायमा िढलाई ह�न 
जा�छ । �यसैगरी अंश म�ुामा तायदाती माग गन� गरी 
भएको आदशे भनेको म�ुाको फैसलामा असर पन� 
हक अिधकारको िवषय िव�मान भएको र त�लो 
तहमा िवचाराधीन म�ुामा प�ह�को हक अिधकारमा 
तलमािथ पन� गरी �रट �े�बाट बो�नसमेत िम�ने 
नदिेखने । 
 मखु निमलेको िवषयमा �माणको िववेचना 
गरी मानो छु��एको िमित कुन हो भनी यिकन गन� काय� 
�रट �े�बाट हरेी िनण�य गन� िम�दनै । �माणको रोहमा जनु 
िमितमा मानो छु��एको दिेख�छ �यही नै कायम ह�नपुन� 
ह��छ । त�लो अदालतमा चलेको म�ुाबाटै िव�ेषण गरी 
म�ुा फैसला ह�दँा कुन िमितलाई मानो छु��एको िमित 
कायम गन� हो सो गन� �रट �े�बाट निम�ने ह�दँा ��ततु 
िनवदन दाबी खारेज ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत ्२०७१ साल चैत १५ गते रोज १ शभुम ्।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६६-WO-०३०५,  उ��ेषण/परमादशे, 
राजे�� यादव िव. मालपोत काया�लय, महो�रीसमेत

 िनवेदकले अका�को हक भोग र �वािम�वमा 
रहकेो ज�गालाई िकत� गरी हकवालालाई दःुख िदएको 
दिेखयो । सरकारी कागज क�त� गरी िनवेदकले आफूले 
गरेको अपराध लकुाउनको लािग अदालतको असाधारण 
अिधकार�े� �हण गरी �वेश गरेको दिेखँदा िनवेदक 
�याय �ा� गन� असल िनयतका साथ अदालत �वेश गरेको 
नदिेखने । 
 अदालत �याय �ा� गन�को लािग आउने 
ठाउँ हो । कसैलाई दःुख िदन, जालझेल गन� अदालत 
आउन ुदभुा��यपणू� ह�नजा�छ । दःुख िदन, फसाउन, िनण�य 
काया��वयनबाट रो�न, सकारा�मक प�रवत�नलाई रो�न, 
असल िनयतका िनण�यलाई रो�न काय�िविधका अनेक 
िछ�बाट नकारा�मक �योजनका लािग अदालतको 
असाधारण �े� �योग गरी अदालत �वेश गनु� रा�ो 
नमािनने ।
 अदालत सबैको लािग सधै ँखलुा ह��छ जसको 
मलू �योजन �याय �ाि� नै हो । �यसैले अदालतमा� 
�यायको लािग ह�नपुद�छ । असाधारण अिधकार �े� 
संिवधानले िवशेष अव�थाह�का लागी �दान गरेको 
दिेख�छ । �यि�को मौिलक अिधकारको संर�ण 
वैकि�पक मा�यमबाट गन� स�दास�म असाधारण 
अिधकार �े� आकिष�त ह�ने पिन दिेखदँनै । नेपालको 
अ�त�रम संिवधान २०६३ को धारा १०७(२) मा 
भएको �यव�थाअनसुार �यि�को मौिलक अिधकारको 
हनन ् ह�न निदन एवम ् संर�ण गन� सव��च अदालतले 
असाधारण अिधकार�े�को �हण गरी पणू� �याय हते ु
आदशे जारी गन� स�दछ । तर ��ततु िनवेदनमा आफैले 
अका�को ज�गाको ज�गाधनी �माण पजुा� िकत� गरी 
आ�नो बनाई अ�लाई अनाव�यक हरैानी िदई गलत 
कामको लािग यस अदालतको असाधारण अिधकार�े� 
�योग गनु� िबड�बनापणू� दिेखन आउने । 
 काननू �यवसायी काननूी शासनका संवाहक 
ह�न ् । �यायका पहरेदार ह�न् । सशुासनका िहमायती 
ह�न ् । समाज प�रवत�नका अगवुा ह�न ् । सं�कृितका 
संर�क ह�न ् । अ� �यवसायभ�दा काननू �यवसाय 
पथृक खालको �यवसाय हो । �यसैले काननू �यवसाय 
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पणू��पमा Justice oriented ह�नपुद�छ । काननू 
�यवसायीले �यायको माग�लाई सरल र सहज�पमा 
डोर ्याउन स�न ुपद�छ । अनाव�यक म�ुाको िभडले सही 
�याय खो�नेको �यायसमेत �भािवत ह�न जाने ह�नाले 
गलत मनसायसिहत म�ुा गन� �विृ�को अ��य ह�न ज�री 
दिेख�छ । यसका लािग काननू �यवसायीको सहयोग 
वा�छनीय ह�न जा�छ । नैितकता र काननू दवुै पर�परमा 
स�बि�धत एवम ् छुट् याउन नसिकने गरी गाँिसएका 
िवषयव�त ु ह�न ् । दवुैले मानव म�ूयलाई बढाउन म�त 
परु ्याउँदछन ्। नैितकतालाई मापन गन� मानक नभए पिन 
यसको म�ूयलाई कम आँ�न सिकँदनै । नैितकतािवहीन 
पेसाको क�पनासमेत गन� सिकँदनै । अिधकार �े�को 
�प�तामा �याय िछटो छ�रतो ह�नजा�छ । जसबाट 
�यायका उपभो�ा, काननू �यवसायी एवम ् �यायका 
स�पणू� सरोकारवालाह�लाई सरलता र सहजता ह�न 
जा�छ । यसरी अनाव�यक अव�थामा असाधारण 
अिधकार �े�को �हण गन�ह�लाई रो�नमा काननू 
�यवसायीको ठूलो हात ह�न जाने ह�दँा काननू �यवसायीको 
यसतफ�  िवशेष �यान जान ज�री दिेखने ।
 िनवेदकले मागदाबी िलएको ज�गाको ज�गा 
धनी �माण पजुा� नै िनवेदक �वयम ्ले सरकारी कागज 
क�त� गरी न�कली ज�गा धनी �माण पजुा� बनाई 
िलएको ठहर गरी सरकारी कागज क�त� (स.फौ.नं. 
३७-०६६-००६५१) ०६९-CR-००५४ म�ुामा िनज 
िनवेदक राजे�� यादवलाई क�त� कागजको १२ नं. 
अनसुार १ वष� कैदसमेत ह�ने ठहराई महो�री िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६९।१०।२५ मा फैसला भएको 
दिेखदँा सो ज�गा आ�नो भनी िलइएको िनवेदकको 
माग दाबीको औिच�यता दिेखन नआएबाट िनवेदकको 
िनवेदन मागमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� अव�थाको 
िव�मानता नदिेखँदा ��ततु िनवेदन खारेज ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत ्२०७१ साल चैत १० गते रोज ३ शभुम ्।

इजलास नं. ७

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी ओम�काश िम�, ०६९-WO-०२०७, उ��ेषण 
परमादशे, नारायण�साद सापकोटा िव. माननीय िश�ा 
म��ी, िश�ा म��ालय, केशरमहल, काठमाड�समेत
 आफ� ले िनयम ि�याशील भएको आधारमा 
िव�ालयको नाममा िनवेदकको मातािपताको नाम 
जोड्ने भनी िनण�य गरेकामा सो िनण�यलाई िश�ा 
म��ालय आफँैले ऐन िनयमिवपरीत मनोगत आधारमा 
बदर गन� पाउने काननूी �यव�था रह े भएको नदिेखँदा 
िश�ा म��ीबाट िमित २०६८।१०।२३ मा भएको 
पिछ�लो िनण�य अवैध दिेखन आउने ।
 नाम प�रवत�न गन� सहमितय�ु िनण�य 
भएपिछ उ�च मा�यिमक िव�ालय कायम 
भएमा भैसकेको नामकरण कायम नरहने काननूी 
�यव�था नरहकेाले नयाँ नामकरणका अ� कुरा 
यथावत ् राखी मा�यिमक िव�ालयको स�ामा 
उ�च मा�यिमक िव�ालय उ�लेख ह�न ु कुनै बाधा 
नदिेखने ।
 नेपाल राि��य उ�च मा�यिमक िव�ालय 
जबु�टा गागर�तालको नाममा नेपाल राि��य च�� गङ्गा 
उ�च मा�यिमक िव�ालय भनी च��गङ्गा थ�न 
काननूले कुनै छेकबार नलगाएको र सहयोग रकममा 
विृ� गन� िनयम १५४(३)को संशोधन �यव�था लाग ू
ह�नअुगावै िनवेदकसमेतबाट उ� िनयमले तोकेको 
�. १,००,०५०५।– ज�मा भ ै नामकरणका स�ब�धमा 
िनण�यसमेत भैसकेको दिेखदँा िनवेदकको मागबमोिजम 
िश�ा म��ालयको िमित २०६८।१०।२३ को 
मि���तरीय िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा बदर भै 
िनवेदक िव�ालयको नाम नेपाल राि��य च��गङ्गा 
उ�च मा�यिमक िव�ालयसमेत कायम गनु� भनी 
िवप�ीह�का नाममा परमादशेको आदशेसमेत जारी 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृत: बस�तजङ्ग थापा
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत ्२०७१ साल फागनु ८ गते रोज शभुम ्।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CI-०४९२, िनण�य दता� 
बदर हक कायमसमेत, भपूालदास �े� िव. दवेे�� �साद 
�े�
 �माणको �पमा ��ततु भएको म�जरुनामा 
िलखतका स�ब�धमा नै प�ले जालसाजीको �� खडा 
गरेको अव�थामा सो िवषयलाई टुङ्गोमा नपरु ्याई 
म�ुाको फैसला गनु� काननूसङ्गत ह�ने नदिेखने । 
 जालसाजीतफ�  ठहर नगरी स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।३।२८ मा भएको 
फैसलालाई बदर गरी जो जे ब�ुन ु पन� �माण बझुी 
जालसाजीतफ� समेत ठहर गरी कारवाही िकनारा 
गन�को लािग प�ह�लाई ता�रख तोक� ��ततु 
िमिसल स�ु काठमाड� िज�ला अदालतमा पठाई 
िदने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६७।८।२८ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गेह�े�राज रे�मी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत ्२०७१ साल फागनु १४ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा.�या. �ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, २०६७-WO-०८७३, उ��ेषण 
/ परमादशे, सिुनता पौडेल िव. लोकसेवा आयोग, 
के��ीय काया�लय, अनामनगरसमेत
 िनवेिदका काय�रत ् रहके� सेवा �शासन 
सेवा र समहू सामा�य �शासन समहू भएको र िनजले 
दरखा�त िदएक� सेवा �शासन सेवा भए पिन समहू 
राज�व समहू भएकाले िनवेिदका काय�रत ् रहके� समहू 
र दरखा�त िदएक� समहूलाई यौटै समहू नभएकाले 
िनवेिदकाको हकमा उ� िन.नं. ३९ लाई मा�दासमेत 

सो िनण�य आकिष�त ह�न नस�ने एकाितरको अव�था 
छ भने आयोगको २०६५।१२।३१ को उ� िनण�य 
सोझै िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७(७) 
एवम ् ऐ. िनयमावली २०५० को िनयम १४(३) को 
�प�ीकरणिवपरीत भएको र उ� िनण�यलाई आयोगले नै 
समथ�न गन� नसक� �यसलाई अमा�य गरी अक� �यव�था 
ग�रसकेको ह�दँा सो २०६५।१२।३१ को िनण�यको सहारा 
िलई िनवेिदकालाई िव�ािपत पदमा उ�मेदवार ह�न र 
परी�ा आिदमा सहभागी ह�नबाट वि�चत गन� िम�ने 
नदिेखने ।
 िव�ापनको ���य (ढ) मा समावेशी समहूको 
पदह�का परी�ामा समान �ेणीको हिैसयतले समावेश 
गराइने छैन भनी उ�लेख भएको पाइ�छ तर सो ���य 
(ढ) काननूिवपरीत भएकाले उि�लिखत िव�ापनमा 
भाग िलन िनवेिदका अयो�य नै नरहके� य�तो काननूी 
कुरामा काननूिवपरीतको �वतः श�ूय ���यअनसुार 
िनवेिदकालाई �ित�पधा�बाट वि�चत गनु� भनेको सो 
���यलाई मा�यता िदन ुह��छ । तथािप सो ���यबमोिजम 
उ� कुरा ख�ुने गरी दरखा�तको नमनूा बनाई दरखा�त 
िवतरण गनु� पन� वा तत ्स�ब�धमा थप कागज गराउन ु
पन�मा आयोगले सो केही गन� नसकेको दिेखँदनै । यसरी 
िनजामती सेवा िनयमावली २०५० को िनयम १४(३) 
को �प�ीकरणिवपरीत रहकेो भ�ने बझुी आयोगले 
यसस�ब�धमा थप कुनै वा�ता नगरी दरखा�तमा 
पिन त�स�ब�धमा कुनै �यहोरा नराखी िनवेिदकाको 
दरखा�तलाई �वीकार ग�रसकेको अव�थामा  �वतः 
अमा�य  िनण�यको आड िलई िनवेिदका यो पदमा 
दरखा�त िदन अयो�य भएक� भनी िनजलाई कारवाही 
गरेको आयोगको कामकारवाही काननूिवपरीत दिेखन 
आउने ।     
 िनवेिदकाको शैि�क यो�यता नपगुेको, 
नाग�रकता �माणप� नभएको, शैि�क �माणप�ह� 
मा�यता �ा� नभएको वा क�त� भएको, वा िनजले 
परी�ामा अिनयिमतता गरेक� वा िनजले िनयिु� 
पाउनका लािग भनसनु आिद गैरकाननूी उपाय 
अवल�बन गरेक� ज�ता आधारभतू अयो�यता दखेाउन 
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सिकएको छैन । िव�ािपत पदमा दरखा�त िदने फाराम 
िवप�ी आयोगले नै उपल�ध गराएको छ । दरखा�तका 
जित दफा वा शीष�क छन ्��याशीले ती सबै भन� हो । 
दरखा�तले जनु कुरा उ�लेख नै गरेको छैन वा खोजेको 
छैन सो कुरा पिन िनवेिदकाले खलुाउन ुपन� र नखलुाएमा 
िनज दि�डत ह�ने भ�न ु�यायपणू� नह�ने । 
 लोकसेवा आयोगको दरखा�त फाराम 
हदेा� �यसको ख�ड (घ) मा अनभुवस�ब�धी िववरण 
(दरखा�त फाराम भरेको पदको िव�ापनको लािग 
अनभुव तथा िवदाको िववरण आव�यक भएमा 
मा� उ�लेख गन�) भ�ने �यहोरा रही �यसको दहेायमा 
काया�लय, पद, सेवा/समहू/उपसमहू, �ेणी/तह, �थायी/
अ�थायी/करार, अविध दिेख/स�म भनी उ�लेख भएको 
पाइ�छ । �यो �यव�था उ�मेदवारलाई सिजलो पान�का 
लािग बनेको �यव�था हो । िनयिु� पाउनका लािग 
उपयोगी दखेेमा यस कुराको िन�पण उ�मदेवारले नै गरी 
अनभुवस�ब�धी त�याङ्क िदनपुन� ह��छ । यो �यव�था 
उ�मदेवारको अयो�यता िसज�ना गन�को लािग नबनेको 
र यसमा जनुसकैु अव�थामा पिन आफू काय�रत रहकेो 
�यहोरा खलुाउन ु पन� कुरा नभएकाले यो नखलुाएको 
�यवहारलाई त�य ढाँटेको �यवहारको सं�ा िदन ुमनािसब 
नह�ने । 
 कुरा लकुाएको कारणबाट काननूी�पमा 
िनयिु�को लािग अयो�य ह�ने अव�था भएमा मा� 
�य�ता कुरालाई ताि�वक कुरा मािन�छ र ताि�वक कुरा 
लकुाएकोलाई मा� काननूले िनवेदकको गलत आचरण 
मा�छ । काननूले आव�यक नठानेको कुरा पिन खो�नपुछ� 
भ�ने आधार �हण गरी त�य ढाँटेको भ�न निम�ने । 
 दरखा�त रीत / बेरीत जाँच गन� चरण पार भ ै
िनवेिदका िलिखत परी�ा र अ�तवा�ता�मा सि�मिलत 
भै सफल भैसकेपिछ लोकसेवा आयोग िनयमावली 
२०६७ को िनयम १०(५) र िनयम ३०(२) को 
गलत �योग गरी िनवेिदकाको उ�मेदवारीलाई अवैध 
ठहर ्याई २०६७।१०।२३ को �कािशत यो�यता�म 
समेतको नितजा सचूी संशोधन गरी िनवेिदकाको नाम 
रहकेो �सं १९ मा िवप�ी सिुनता भसुालको नाम 

�कािशत गरेको लोकसेवा आयोग म�यमा�चल 
�े�ीय िनद�शनालयको िमित २०६७।११।२ को िनण�य 
उि�लिखत निजर, िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा 
७(७) र १०, िनजामती सेवा िनयमावली २०५० को 
िनयम १४(३) र नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ 
को धारा १३(३)(च) समेतको िवपरीत दिेखएकाले 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । आयोगबाट 
िमित २०६७।१०।२३ मा उ�मेदवारह�को यो�यता�म 
कायम गरी �कािशत गरेको िसफा�रस सचूी मनािसब 
रहकेाले सो कायम गरी िनवेिदकालाई िनयिु�को लािग 
िसफा�रस गनु� भनी िवप�ी लोकसेवा आयोग, के��ीय 
काया�लय तथा लोकसेवा आयोग म�यमा�चल �े�ीय 
िनद�शनालयका नाममा परमादशेको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: बस�तजङ्ग थापा 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत ्२०७१ साल  फागनु १९ गते रोज ३ शभुम ्।

इजलास नं. ८

१
मा.�या.�ी  ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१०१९, �यान मान� 
उ�ोग, नेपाल सरकार िव. च��बहादरु मिुखयासमेत
 मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१५ नं. अनसुार �यान मान� मनसायले गोली चलाउने 
वा बम हा�ने वा घातक हितयारले काट्ने वा मान�का 
लािग अ� जनुसकैु कुराको उ�ोग गरी मन�स�मको 
काम गरेकामा कुनै कारणले �यान मन� पाएको रहनेछ 
भने �य�तो काम गन� र लगाउने तथा सो ठाउँमा गै वचन 
िदने वा म�त गन�लाई बा� वष�स�म कैद गनु�पछ� भ�ने 
�यव�था छ । �यानस�ब�धी अपराधह�म�ये कत��य 
�यान (Murder) र यसको उ�ोग (Attempt to 
murder) को बीचमा अपराधका त�वह�को �पमा 
रहकेा आपरािधक काय� (Aucts rea)  र अपरािधक 
मनसाय (Means rea) को संयोजना�मक उपि�थितको 
�ि�बाट िभ�नता रहकेो ह�दँनै दवुै �कृितका अपराधमा 
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सो अपराध गन� �यि�ले पीिडतको म�ृयकुो मनसाय 
राखेर आ�नो काय�बाट अपरािधक काय� स�प�न गरेको 
ह��छ । तर �यानमान� उ�ोगको अपराध कायम ह�नको 
लािग कुनै कारणले कता�को अपे�ाअनसुार पीिडतको 
म�ृय ु भएको ह�दँनै । �यानस�ब�धी महलको १५ नं. 
बमोिजम मनसाय त�वको िव�मानता आव�यक ह��छ र 
य�तो मनसाय अिभय�ुको ि�याबाट �प� ह��छ । �यान 
मान� मनसाय रहकेो अव�थामा �यानै मान� नपाएको �प� 
कारण अव�था दिेखनपुद�छ जो ��ततु म�ुामा नदिेखने ।
 �ितवादीह�को �यानमान� मनसाय (Mens 
rea) रहकेो नदिेखएको र �ितवादीह�को काय� ते�ो 
प�को ह�त�ेपबाट रोिकएको अव�था पिन नह�दँा �यान 
मान� उ�ोगअ�तग�तको कसरु मा�ने अव�था रहकेो भ�न 
सिकँदनै । �यान मान� उ�ोग ह�नको लािग मनसायत�वको 
भिूमका मह�वपणू� रहकेो ह��छ । यी �ितवादीह�ले धेरै 
समय पिहलेदिेख नै मत स�लाह, िमलोमतो तथा योजना 
गरी के कुन �ितवादीले के कुन �थानमा बसी के कुन 
काय� गन� भनी काय� िवभाजनसमेत गरी योजनाब��पमा 
घटना घटाएको नदिेखने । 
 पीिडतको घाउजाँच केस फाराममा non 
fatal भनेर लेिखएको छ । �ितवादीह� अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतसम� कसरुमा इ�कारी रहकेा 
छन ् । य�तो अव�थामा सव��च अदालतबाट 
�ितपादन भएका िस�ा�तह� समेतका आधारमा 
�ितवादीह�ले पिहलेदिेख नै मानिसक�पमा तयार भ ै
जोिखमी हितयारले जाहरेवालालाई ताकेर �हार गरेको 
नदिेखएको, ते�ो प�को अपझ�ट उपि�थितले गदा� 
घाइतेको र यसबाट ब�न गएको कुरा िमिसलबाट दिेखन 
नआएको र घाइतेलाई लागेको घाउ मन�स�मको �कृितको 
नभएको कुरा िमिसल संल�न घा केस फारामबाट दिेखन 
नआएकाले �ितवादीह�ले सो अिभयोगबाट सफाइ 
पाउने र सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा 
२७ बमोिजमको काय�िविध परूा गन� ठहछ� भ�नेसमेत 
�यहोराको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६८।९।२७।४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ� । पनुरावेदक नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 

प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गजे��बहादरु िसंह
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत ्२०७१ साल चतै १६ गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, २०७१-WH-००६३, ब�दी��य�ीकरण, 
म�ज ुथोकर िव. �ेम�साद दाहालसमेत
 यी िनवेिदका र िवप�ी �ेम�साद दाहाल 
बीच रहकेो लो�ने�वा�नीको स�ब�धबाट छोरा ि�य�स ु
दाहालको जायज�म भएको र िनज लो�ने �वा�नीबीच 
चलेको स�ब�ध िव�छेद म�ुामा स�ब�ध िव�छेद ह�ने ठहर 
भै अशं म�ुामा यी िनवेिदकासमतेलाई अंिशयार कायम 
गन� गरी मकवानपरु िज�ला अदालतबाट फैसला भै सो 
फैसलाउपर पनुरावेदन अदालत, हटेौडामा पनुरावेदन 
परी िवचाराधीन अव�थामा रहकेो कुरा िनवेदन �यहोरा 
र िलिखत जवाफसमेतबाट दिेखयो । मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलामा �ेम�साद दाहाललाई 
ि�य�सकुो संर�क भनी ठहर भएउपर ��ततु �रट 
िनवेिदकाको पनुरावेदन अदालत, हटेौडँामा पनुरावेदन 
प�ररहकेाले सामा�य अदालतबाट ठहरेबमोिजम ह�ने नै 
ह�दँा असाधारण �े�ािधकारको �योग गरी पनुरावेदन 
अदालत, हटेौडँासम� िवचाराधीन म�ुाको िनण�यमा नै 
असर पन� गरी ��ततु िनवेदनबाट बोिलरहन मनािसब 
नदिेखएको कारणले ��ततु �रट िनवेदन खारेज ह�ने । 
इजलास अिधकृत: अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत ्२०७२ साल असार ७ गते रोज २ शभुम ्।

एकल इजलास

१
स.�.�या.�ी दामोदर�साद शमा�, ०७०-AP-
०४०५, अदालतको अपहलेना, ल�मी िव�कमा� (�े�) 
िव धनमाया थामीसमेत
 मातहत अदालतको अपहलेनामा कारवाही 
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गन�स�ने अिधकार यस अदालतलाई सव��च 
अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) ले �दान गरेको 
अव�थामा सो अिधकार यस अदालतले �योग 
गन� नस�ने होइन । तर, ��ततु िववादमा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा िवचाराधीन अव�थामा रहकेो 
म�ुाको िमिसल यस अदालतमा िझकाउँदा म�ुाको 
कारवाहीमा अवरोध प�ुने अव�था ह��छ । िनवेिदकाले 
पनुरावेदन अदालतबाट यसस�ब�धमा कारवाही ह�न 
नस�ने वा गरेन भनी यस अदालतको अिधकार�े� 
�योग गन� आएको नदिेखनकुो अित�र� आउन ुपना�का 
उिचत कारण दखेाउन नस�नकुो साथै िनवेिदकाको 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान ् काननू �यवसायीले पिन 
बहसको �ममा सो कुराको यिु�य�ु िजिकर िलन 
सकेको पाइदँनै । पनुरावेदन अदालतमा कारवाहीय�ु 
अव�थामा रहकेो िनषधेा�ा म�ुामा कारवाही चलाई 
िनण�य भएपिछ िनण�यमा िच� नबझुे पनुरावेदन 
गन�स�ने अव�थासमेत िव�मान ह�दँा िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ मगाइरहन ुपरेन । ��ततु िनवेदन खारेज 
ह�ने  । 
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: अिमरर�न महज�न 
इित संवत ्२०७१ साल असार १० गते रोज ३ शभुम ् ।

२
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह, ०७१-WH-
००३७, ब�दी��य�ीकरण, अनपु खरेल िव. के��ीय 
अनसु�धान �यरुो, महाराजग�ज, काठमाड�समते
 अदालतबाट अि�तम भएको फैसलाबमोिजम 
लागेको द�डको दािय�व बहन गनु� स�बि�धत प�को 
दािय�व हो । अदालतबाट अि�तम भएको फैसला 
श�ूयको ि�थितमा रहन स�दनै । �य�तो फैसलाको 
काया��वयन गनु� अदालत एवम ्स�बि�धत प� सबैको 
दािय�व ह�ने ।
 िनवेदकलाई अदालतबाट अि�तम भएको 
फैसला काया��वयनको लािग असलु ह�न बाँक� रहकेो 
कैदको लगतअनसुार नै कैदी पजु� िदई कारागारमा 
कैदमा राखेको दिेखँदा िनवेदकलाई लागेको कैदबापत 

प�ाउ गरी कारागारमा राखेको काय� काननूिवपरीतको 
वा गैरकाननूी  भ�न िम�ने नदिेखने ।
 बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ मा 
फैसलाले दोषी ठहर भएका नाबालकलाई बाल सधुार 
गहृमा रा�ने गरी गरेको �यव�था नाबालकका हकमा 
लाग ू ह�ने हो साबालक भइसकेका �यि�का हकमा 
होइन । फैसलाबाट कसरु ठहर भई कैद सजाय तोिकएका 
नाबालक कसरुदारले फैसलाले ठहर गरेअनसुार त�काल 
बाल सधुार गहृमा गई सजाय भ�ुान नगरी फरार भई 
साबालक भएको प�रणाम अदालतको फैसलाबाट ठहर 
भएको कैद �वतः िमनाहा ह�ने वा सो फैसला �भाव श�ूय 
ह�ने भ�ने काननूको मनसाय होइन । फैसलाले तोिकएको 
कैदको लगत स�बि�धत कसरुदारले सो कैद भ�ुान 
नगरेस�म वा काननूबमोिजमको अ�य �ि�या�ारा 
फछय�ट नभएस�म जीिवत रह�छ । फैसलाले कैद 
सजाय ठहर भएको �यि� फैसला काया��वयनका बखत 
नाबालक भएमा बाल सधुार गहृमा बसी सजाय भ�ुान 
गनु�पन� र साबालक भएमा कारागारमा कैदमा बसी 
भ�ुान गनु�पन� कुरा कैदको लगत फछय�टको लािग 
काननूले तोकेको काय�िविध ह�न आउने । 
 नाबालक ह�दँाका अव�थामा ग�रएको 
अपराधका स�ब�धमा सव��च अदालतबाट अि�तम 
भएको फैसलाले तोकेको कैद नाबालक ह�दँाकै 
अव�थामा भ�ुान गन� समप�ण नगरी फरार रिहरहकेाले 
हाल यी िनवेदक साबालक भएको अव�थामा प�ाउ 
परेबाट िनजलाई बाल सधुार गहृमा नराखी बाँक� रहकेो 
कैद असलुीको लािग कैदी पजु� िदई कारागारमा कैदमा 
राखेको दिेखएकाले िनवेदकलाई गैरकाननूी �पमा 
कैदमा राखेको भ�न निम�ने ह�दँा ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�नस�ने अव�था �थम �ि�मा नै दिेखन 
नआएकाले िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन 
परेन । ��ततु �रट िनवेदन खारेज ह�ने  । 
इजलास अिधकृत: िशव�साद खनाल 
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत ्२०७१ साल मङ् िसर ४ गते रोज ५ शभुम ्।



31

सव��च अदालत बलुेिटन २०७२, भदौ - १

३
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह, ०७१-WO-
०८४१, उ��ेषण/परमादशे, पदम िसंह धामी िव. गहृ 
म��ालयसमेत
 �रट िनवेदकको सेवा अविध िमित २०७२।२।१ 
मा नै ३० वष� पिुगसकेको र हाल िनजले सेवाबाट 
अवकाश पाइसकेको अव�था दिेखन आउँछ । िनज 
सेवामा रिहरहकेो अव�थामा उ� िनयमको �यव�था 
पालन गराउन कुनै �यास वा कारवाही चलाएको 
दिेखदँनै । कुनै सरकारी कम�चारी आ�नो पदमा बहाल 
रहकेो अव�थामा मा� िनजलाई पदो�नित िदन िम�ने 
ह��छ । अवकाश पाएप�ात ् िनयमको उ� 
�यव�थाबमोिजम पदो�नित ग�रिदन ु भ�ने यस 
अदालतबाट आदशे जारी गनु� काननूसङ्गत ह�ने नह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गन� �थम �ि�मा 
नै निम�ने ह�दँा िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन 
नपन� भई �रट िनवेदन खारेज ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
इित संवत ्२०७२ साल जेठ २२ गते रोज ६ शभुम ्।

४
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह, ०७१-WO-
०५४७, उ��ेषण, �जेशकुमार ग�ुा िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयसमेत
 िनवेदकको स�वाप�मा नै नेपाल सरकारको 
सिचव�तरको िमित २०७१।८।२२ को सहमित िलई 
स�वा ग�रएको भ�ने �प� उ�लेख भएको दिेखएको 
छ । य�तो अव�थामा मङ्िसर मिहनामा �वा��य सेवा 
िवभागले गरेको िनवेदकको स�वा उ� िनयम ३१क 
को उपिनयम (३) बमोिजम म��ालयको �वीकृत 
िलई ग�रएकाले काननूअनकूुल नै ह�दँा िनवेदकको 
मागबमोिजम �थम �ि�मा न� आदशे जारी ह�नस�ने 
अव�था नह�दँा कारण दखेाउ आदशे जारी गरी 
िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन परेन, ��ततु 
�रट खारेज ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ई�र पराजलुी
संवत ्२०७१ साल       माघ मिहना ९ गते रोज ६ शभुम ्। 

५
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह, ०७१-WO-
०५३१, उ��ेषण, काठमाड� िज�ला, क�ित�परु न.पा. 
वडा नं. २ अमतृनगरि�थत िसज�नशील �व��न के�� 
नेपालको अि�तयार�ा� भई आ�नो हकमासमेत 
सािब�ी ब�नेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत
 ��यथ� उपा�य�को पदमा िमित २०६८।७।८ 
मा िनय�ु भएपिछ �चिलत काननूअनसुार िनजको 
दइुवष� पदाविध बाँक� छँद ै अथा�त् िनज उ� पदमा 
काय�रत ् रहकैे अव�थामा उ� िनयमावलीमा 
संशोधन भएबाट िनजको पदाविध पिन िनयमको 
उ� �यव�थाबाट �वतः चार वष� भइसकेको मा�नुपन� 
ह��छ । कुनै साव�जिनक िनकायको पदािधकारीको 
पदाविध काननू�ारा तोिकएको अव�थामा सो काननूमा 
संशोधन, थपघट वा प�रवत�न भएमा िनजको पदाविध 
सोही संशोिधत काननू�ारा नै िनि�त र िनधा��रत ह�ने 
ह��छ । काननू�ारा नै पद, पदाविध र पद िनि�त ह�ने 
अव�था हाल लाग ूरहकेो संशोिधत िनयमावलीअनसुार 
��यथ� उपा�य�को पदमा िनयिु� भएको िमितदिेख 
��यथ�को काया�विध हाल बाँक� नै रहकेो ह�दँा 
िनवेदकको मागबमोिजम आदशे जारी ह�ने अव�था 
�थम �ि�मा न� नदिेखँदा कारण दखेाउ आदशे जारी गरी 
िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन परेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारेज ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ई�र पराजलुी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
संवत ्२०७१ साल       माघ मिहना ९ गते रोज ६ शभुम ्। 

६
स.का.मु.�.�या.�ी क�याण �े�, ०७१-WH-
००५६, ब�दी��य�ीकरण, मोहमद अहमद अ�सारी िव. 
महा�यायािधव�ाको काया�लय, काठमाड�समेत
 पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको िमित 
२०७१।३।१५ को फैसलाउपर पिन िनजले �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) 
को ख�ड (ख) बमोिजम यस अदालतमा पनुरावेदन 
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गन� स�ने ह��छ र सोस�ब�धमा यस अदालतबाट 
पनुरावेदनको रोहबाट िनवेदकले ��ततु िनवेदनमा 
उठाएका िवषयव�तकुो स�ब�धमा िन�पण ह�ने नै 
ह��छ । अदालतबाट �माणको िववेचना गरी ठहर िनण�य 
ह�ने िवषयमा ब�दी��य�ीकरणको आदशे�ारा ह�त�ेप 
गन� निम�ने ह�दँा िनवेदकले ��ततु िनवेदनमा उठाएको 
िवषयव�तउुपर पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जमा 
पनुरावेदन िजिकर िलई पनुरावेदन गरेको र सो स�ब�धमा 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जले समिुचत िववेचना 
गरी िमित २०७१।३।१५ मा फैसला ग�रसकेको तथा 
पनुरावेदन अदालतको सो फैसलाउपर यस अदालतमा 
पनुरावेदन गन� पाउने िनवेदकको हक सरुि�त नै रहकेो 
ह�दँा �य�तो अदालतबाट सबदु �माण बझुी इ�साफ 
भएको िवषयमा ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट ह�त�ेप 
गन� िम�ने नदिेखएकाले िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ 
मगाइरहन परेन । ��तुत �रट िनवेदन खारेज ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
क�यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभुम ्।

७
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-WO-
०८३१, उ��ेषण, �पा भ�डारी िव. शीतल शाह पवु�समेत
 ��ततु रो�काको स�ब�धमा पनुः िज�ला 
अदालतले आदशे गनु� पन� भनी पनुरावेदन अदालतको 
आदशेबमोिजम िज�ला अदालतबाट िनवेदकको 
मागबमोिजम रो�का ह�ने नह�ने भ�ने िवषयमा आदशे 
ह�न बाँक� नै रहकेो अव�थामा पनुरावेदन अदालतको 
उ� आदशेबाट िनवेदकलाई मका� नै परेको अव�था 
दिेखदँनै । िक.नं. २२५८ को ज�गा रो�का राखी पाउनका 
लािग पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदशेलाई 
अनसुरण गद� िनवेदक िज�ला अदालतमा �वेश 
ग�रसकेको कुरालाई िनवेदकतफ� का िव�ान ्अिधव�ाले 
यस इजलासको जानकारीमा �याउनभुएको पिन 
पाइयो । यस ि�थितमा ��ततु �रट िनवेदनबाट बदर गनु� 
पन� कुनै िवषयव�त ुदिेखन नआएकाले िवप�ीह�बाट 
िलिखतजवाफ मगाइरहन परेन । ��ततु �रट िनवेदन 

खारेज ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गेह�े�राज रे�मी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत ्२०७२ साल जेठ २५ गते रोज २ शभुम ्।

रीत/बेरीत आदेश

१
मा.�या.�ी सुशीला काक�, २०७१-RE-१८८, लाग ु
औषध गाँजा, अवधिकशोर यादव िव. नेपाल सरकार
 िनवेदन मागबमोिजम दरपीठ आदशे बदर 
ह�नपुन� नपन�तफ�  हदेा� �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१२(३) मा यस दफाबमोिजम म�ुा दोहोर ्याई ह�ेरपाउँ 
भनी िदने िनवेदनप�ह� पनुरावेदन अदालतले िनण�य 
गरेको िमितले बाटाको �यादबाहके पैतीस िदनिभ� 
सव��च अदालतमा वा �य�तो िनण�य गन� पनुरावेदन 
अदालतमा दता� गराउन सिकनेछ भ�ने �यव�था गरेको 
दिेख�छ । स�ु फैसला सदर भएको जानकारी पनुरावेदन 
अदालत, हटे�डाले यी िनवेदक �ितवादीलाई िदएको 
िमिसल संल�न कागजातबाट नदिेखएकाले पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसलाको जानकारी न�कल 
िलएपिछ मा� थाहा ह�ने अव�था िसज�ना ह�ने भएकाले 
न�कल सारी िलएको िमितले ३५ िदनिभ�ै दता�को लािग 
भएको ��ततु िनवेदनमा इजलासबाट उपय�ु आदशे 
ह�न स�ने नै दिेखँदा यस अदालतका सहरिज��ारबाट 
२०७१।९।९ मा भएको दरपीठ आदशे बदर ह�ने ।
इित संवत ्२०७२ साल भदौ ४ गते रोज ६ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी दीकपराज जोशी, ०७२-RE-००२४, 
परमादशे, िवजे��लाल जोशी िव. रिज��ार सव��च  
अदालत
 नयाँ संिवधानको म�यौदामा अ�त�रम 
संिवधानको धारा ४  को उपधारा (२) को ख�ड (क) 
लाई िवचार गरी नेपालको भभूाग (Territory) यहाँदिेख 
�यहाँस�म पवू� पि�म र उ�रदि�ण फैिलएको भभूाग 
हो भनी �े�फल खलुेको न�सा तथा अ�य �ािविधक 
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सचूनासिहतको िववरण म�यौदाको अनसुचूीमा 
समावेश ह�नपुन� भ�ने िनवेदन माग दाबीका स�ब�धमा 
म�यौदाको �ावधान “संिवधान िनमा�ण �ि�यासँग 
स�बि�धत भई संिवधानसभाले िन�पण गन� राजनीितक 
�कृितको दिेखँदा” �रट िनवेदन दता� गन� िमलेन भनी 
सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम 
२७(३) बमोिजम दरपीठ गरेको दिेखयो । िनवेदकले 
�रट िनवेदनमा उठाएको िवषयव�त ु राजनीितक 
�कृितको हो होइन भनी ठहर गन� अिधकार इजलासको 
काय��े�िभ�को दिेखँदा रिज��ारबाट भएको िमित 
२०७२।४।८ को दरपीठ आदशे बेरीतको दिेखँदा बदर 
ह�ने ।
इित संवत ्२०७२ साल भदौ ९ गते रोज ४ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम�, २०७२-RE-००२५, 
सरकारी द�तखत छाप िकत�, आिशष काक� िव. नेपाल 
सरकार
 यस अदालतको संय�ु इजलासबाट 
िनवेदकको िनवेदनअनसुार म�ुा दोहोर ्याई हने� भनी 
िमित २०७२।४।७ मा आदशे भै म�ुा पनुरावेदनसरह 
दता� भैसकेको कुरा िमिसल संल�न कागजातबाट दिेखँदा 
िनवेदक/�ितवादीले म�ुा दोहोर ्याई ह�ेरपाउँ भनी िदएको 
सरकारी छाप द�तखत क�त� म�ुा दोहोर ्याई हने� भनी यस 
अदालतबाट िन�सा �दान भै म�ुा पनुरावेदनसरह दता� 
भैसकेको दिेखएकाले पनुरावेदन अदालत, इलामबाट 
भएको फैसला िवचाराधीन अव�थामा रहकेाले सो 
फैसलाबमोिजमको सजाय काया��वयन गनु�पन� ि�थित र 
आव�यकता नै नरहकेो दिेखँदा प�रवित�त प�रि�थितमा 
�यहाँबाट िमित २०७२।२।२२ र २०७२।४।२४ मा 

भएको आदशे िमलेको नदिेखएकाले बदर ह�ने ।
इित संवत ्२०७२ साल भदौ २ गते रोज ४ शभुम ्।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम�, २०७२-RE-००२९, 
वैदिेशक रोजगार ठगी, �यामराज पा�डे िव. नेपाल 
सरकार
 वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िनवेदकलाई �. १,५०,०००।– धरौट िलई ता�रखमा 
रा�ने भनी २०६५।१०।१९ मा भएको आदशेअनसुार 
िनवेदक नगद धरौट राखी तारेखमा रही म�ुा पपु�� 
गरेकाले पपु��को लािग थनुामा ब�नपुन� वा नबसेको 
अव�था रह ेभएको पाइएन । आ�नो नाममा जारी भएको 
पनुरावेदनको �याद बेरीतपवू�क तामेल भएको भनी 
पनुरावेदनप�सिहत िनवेदक यस अदालतमा उपि�थत 
भै ता�रखमा रिहरहकेो अव�था फैसला काया��वयनको 
िसलिसलामा भनी प�ाउ गरी थनुामा रािखएको, 
िनवेदकको पनुरावेदन दता� भ ै वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसला िवचाराधीन रहकेो, िनवेदक 
भागी जाने वा �माणमा ह�त�ेप गन�स�ने स�भावना 
नरहकेो समतेका कुरालाई �ि�गत गदा� प�रवित�त 
स�दभ�मा िनजलाई अ.बं. १९४ को सिुवधा �दान 
नगरेको हदस�म िमलेको नदिेखएकाले  २०७२।४।६ को 
आदशे सो हदस�म बदर ग�रिदएको छ । िनवेदकलाई 
थनुाम�ु गरी फैसलाबमोिजम लागेको कैद ज�रवाना 
भ�ुान गन� बाँक� रहकेो हदस�म नगद वा जेथा जमानी 
िदए िलई पनुरावेदन िकनारा नभएस�मलाई अ.बं. १९४ 
नं. अनसुार ता�रखमा राखी काननूबमोिजम गन� ।
इित संवत ्२०७२ साल भदौ २ गते रोज ४ शभुम ्।
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• यही २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको 
िवनाशकारी भूक�प तथा �यसका परक�पह�का 
कारण देश अिहले ग�भीर �ाकृितक िवपि�को 
अव�थामा छ । भूक�पबाट दशेले �यापक�पमा 
भौितक तथा मानवीय �ित �यहोनु�परकेो छ । 

• भूक�पका कारण सव��च अदालत तथा मातहतका 
केही अदालत र अ�य �याियक िनकायका भौितक 
संरचनाह�मा समेत �ित पगेुको छ । 

• यस�कारको अ��यािसत एवं िवषम् 
प�रि�थितका कारण अदालतको िनयिमत 
काम कारवाहीसमेत केही समयका लािग 

�भािवत ह�न पगेुको िथयो । लगातार भूक�पका 
क�पनह� गइरहेको अव�थामा सेवा�ाही, कानून 
�यवसायी, �यायाधीश एवं कम�चारीसमेतको 
अदालतस�मको पह�चँमा ह�ने �यवधानलाई िवचार 
गरी काठमाड� उप�यकािभ�का सबै अदालत 
तथा �यायािधकरणह� एवं िस�धपुा�चोक, 
का�ेपला�चोक र गोरखा िज�ला अदालतको 
वैशाख १३ गतेको पेसी �थगन ग�रएको 

 िथयो । भूक�प जाने �म नरोिकएको र अदालत 
भवनह�मा भएको �ितका कारण दैिनक सेवा 
सचुा� गन� रहेको किठनाइका आधारमा सव��च 

२०७२ साल वैशाख १२ गते आएको िवनाशकारी भूक�पबाट अदालतह�को भौितक सरंचनामा पु�न 
गएको �ित र �यव�थापनमा पन� गएको असर

भूक�बाट ��त�� सव�� अदालतको �म�त २०७२।२।१० गते �नरी�ण गनु��ँदै स�ाननीय रा��प�त डा.रामवरण यादव, 
साथमा सव�� अदालतका त�ा�लन स�ाननीय �धान�ायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह, 

माननीय �ायाधीश �ी क�ाण �े� र माननीय कानून म�ी �ी नरह�र आचाय�लगायत �व�श� महानुभावह�
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अदालतलगायत भूक�पबाट बढी �भािवत 
अदालतह�मा वैशाख १७ गतेस�म िबदा ग�रएको 
िथयो । 

• सव��च अदालतको पूण� बैठकले भूक�पबाट 
िनधन भएका सबै�ित सव��च अदालत 
प�रवारका तफ� बाट हािद�क समवेदना �कट 
गद� घाइतेह�को शी� �वा��यलाभको कामना 
गनु�का साथै भूक�प पीिडतह�को उ�ार तथा 
राहतको लािग सहयोग �व�प स�माननीय �धान 
�यायाधीशलगायत सव��च अदालतका सबै 
माननीय �यायाधीशह�को मािसक तलब�केलको 
५० �ितशत रकम �धानम��ी दैवी �कोप उ�ार 
कोषमा उपल�ध गराएको िथयो । 

• भूक�पबाट सव��च अदालतको भवनमा प�ुन 
गएको �ितको मू�याङ्कन गरी उ� भवनबाट 
अदालतको काय� स�चालन गन� िम�ने निम�ने 
िवषयमा अ�ययन गन� सव��च अदालतका 
त�कालीन व�र�तम् माननीय �यायाधीश हाल 
स�माननीय �धान �यायाधीश �ी क�याण 
�े��यूको संयोजक�वमा �ािविधकह�सिहतको 
सिमित गठन भएको िथयो । उ� सिमितको 
िमित २०७२।१।१८ को िनण�यअनसुार सव��च 
अदालतको  भवनमा भएको �ितको �ािविधक 
�पमा िनरी�ण गरी मू�याङ्कन गन� िव�ह�को 
काय�दल गठन गरकेामा उ� काय�दलले 
िमित २०७२।१।१९ मा िदएको �ारि�भक 
�ितवेदनअनसुार सव��च अदालतको �ित��त 
भवनबाट यथाि�थितमा काय� स�चालन गन� 
निम�ने भई सव��च अदालत एने�स भवन, 
प�रसरमा रहेका अ�य भवनह� तथा नेपाल बार 
एसोिसएसनको भवनका केही कोठाह�समेतबाट 
सव��च अदालतको काय�स�चालन ह�दँै आएको 

 छ ।
• �य�तै, उ� भूक�पका कारण सव��च 

अदालतबाहेकका अ�य अदालत तथा �याियक 
िनकायका भवनह�मा समेत �ित पगेुको र 
�यस�कारको �ितको स�ब�धमा िववरण िलई 
भूक�पका �भावह�को �यव�थापनका लािग 
त�काल गनु�पन� काय�ह�सिहत पनुिन�मा�ण योजना 
तयार गन� सव��च अदालतका सहरिज��ार 
�ी लालबहादरु कँुवरको सयंोजक�वमा एउटा 
काय�समूह गठन भई सो काय�समूहले पेस गरकेो 
�ितवेदन अथ� म��ालय तथा योजना आयोगमा 
समेत पठाइसकेको अव�था छ । 

• भूक�पबाट भएको �ितका स�ब�धमा 
अदालतह�बाट �ा� िववरण र �ित��त भवनको 
�ितको अव�थाका आधारमा नया ँभवन िनमा�ण 
गन� वा भवनको मम�त स�भार गनु�पन� अव�थामा 
�यसका लािग ला�ने खच�, पूनिन�मा�णका लािग 
ला�नस�ने समयाविधसिहतको पनुिन�मा�ण 
योजनासमेत सव��च अदालतले आ�नै 
सि�यतामा तयार ग�रसकेको छ ।

• स�माननीय रा��पित डा.रामवरण यादव�यूले 
पिन भूक�पबाट �ित��त सव��च अदालतको 
िमित २०७२।२।१० गते अवलोकन गनु�भएको 
िथयो ।

सव��च अदालको मूल भवनमा पुगेको �ितको 
अव�था र सव��च अदालतको िनयिमत काय� 
स�चालनको वैकि�पक �यव�थापन
• वैशाख १२ गतेको भूक�पबाट सव��च अदालतको 

मूल भवनको िविभ�न �थानह� चिक� एको, िचरा 
परकेो र कितपय �थानमा भवनको जिमन नै 
फाटेको िथयो । वैशाख २९ गतेको ठूलो परक�पबाट 
उ� भवनमा झनै �ित प�ुन गएको िथयो । सव��च 
अदालतको भवनमा भूक�पबाट प�ुन गएको 
�ितको मू�याङ्कन तथा उ� भवनबाट काय� 
स�चालन गन� सिकने नसिकने स�ब�धमा गिठत 
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सिमितबाट �ािविधक �पमा भवनको िनरी�ण 
गरी उ� भवनमा पगेुको �ित र सेवा�ाही तथा 
�यायाधीश, कम�चारीह�को चाप र सरु�ासमेतको 
�ि�बाट उ� भवनबाट त�काल काय� स�चालन 
गन� निम�ने भनी रातो ि�टकर टासँ भएको िथयो । 
साथै, उ� भवनको �वलीकरण ह�न स�ने नस�ने 
स�ब�धमा परामश�दाता िव�ह�माफ� त भवनको 
िनरी�ण र म�याङ्कनसमेत गरी ��ततु गरकेो 
�ितवेदनमा �ित��त सव��च अदालतको मूल 
भवनको �वलीकरण ह�न स�ने भनी सोका लािग 
ला�ने अनमुािनत लागतसिहतको �ितवेदन ��ततु 
भैसकेको छ ।

• यस�कार �ािविधकह�को �ािविधक 
�ितवेदनसमेतका आधारमा  �ित��त भवनबाट 
अदालतको काय� स�चालन गन� नसिकने र अ�य 
वैकि�पक �यव�था भै नसकेको अव�थाबाट 
सव��च अदालतको म�ुाको कामकारवाहीलगायत 
सनुवुाइको काय� वैशाख २५ गतेस�म रो�नपुरकेो 
िथयो । 

• �याय स�पादनको काय�लाई अिनि�त समयस�म 
रो�न नह�ने र यसबाट सेवा�ाहीमा पन� जाने �भाव 
तथा मानव अिधकारको संर�ण र ��याभूितका 
स�दभ�मा अ�तरा�ि��य जगतबाट चासो �य� 
ह�नस�ने अव�थासमेतलाई �ि�गत गद� सव��च 
अदालतबाट ह�ने सेवा �वाहलाई यथाशी� 
सचुा� गन� सव��च अदालतले देहायबमोिजमका 
पहल र �यव�थापन गद� �यसमा आ�नो िविश� 
पहलकदमी र सोचका मा�यमबाट आजपय��त 
आ�नो सेवा �वाह र �यसका िनर�तर सहजता 
एवम् सेवा�ाहीको िहतलाई �व��न गन� �यास 
ग�रआएको छ ।

• सव��च अदालतको एने�स तथा प�रसरमा 
रहेका स–साना भवनह� तथा नेपाल बार 
एसोिसएसनको भवनको भइुतँलामा रहेका 

कोठाह�बाट त�कालका लािग सव��च 
अदालतको काय� स�चालन गन� �योजनका 
लािग आव�यक �यूनतम् पूवा�धार त�काल तयार 
ग�रएको िथथो । फाटँ तथा शाखाह�का लािग 
आव�यक �यव�थापन गन� िवषय तलुना�मक 
�पमा सहज भए पिन इजलास तथा चे�बरह�को 
त�काल िनमा�ण गन� िवषय सहज िथएन । िविभ�न 
किठनाइका बाबजदु रात र िबहानमा समेत 
िनर�तर काय� गराउदँ ै िनकै छोटो अविधमा नै 
आधारभूत आव�यकता पूरा गन� �यास ग�रएको 
िथयो ।

• २०७२ साल वैशाख २७ गतेदेिख म�ुाका प�ह� 
उपि�थित ह�न ु नपन� र चे�बरबाटै आदेश गन� 
िम�ने �कृितका म�ुाको पनुरावलोकनस�ब�धी 
िनवेदनह� हेन� थािलएको िथयो ।

• एने�स भवनमा तयार ग�रएका सीिमत इजलासबाट  
म�ुाका प� तथा कानून �यवसायीको �वेशलाई 
िनयिमत र िनयि��त गद� म�ुा सनुवुाइको काय� 
स�ु ग�रएको िथयो । 

• सेवा�ाहीह�को चाप तथा भवनको अव�थालाई 
िवचार गरी म�ुाका फाटँह� भइुतँ�लामा रहेका 
कोठाह� तथा टहरामा �यव�था गरी �ित��त 
भवनबाट म�ुाका िमिसल तथा अ�य सामानह� 
कम�चारीह�लाई नै प�रचालन गरी सा�रएको 
र वैशाख २७ गतेदेिख नै प�ह�लाई तारखे 
िदनेलगायत म�ुाको दता�समेतका काय�ह� 
िनयिमत�पमा सचुा� ग�रएको िथयो । 

• आव�यक इजलासह� तयार गन� �थान उपल�ध 
नरहेको र एने�स भवनमा िनमा�ण भैरहेका 
इजलासह�समेत पूण��पमा तयार भै नसकेको 
तथा सव��च अदालतका अ�य शाखाह� रा�ने 
�थानको अभाव रहेकाले गहृ म��ालय, नेपाली 
सेना, यिुनसेफ तथा िव� खा� काय��मसमेतका 
िनकायह�बाट �याइएका पालह� सव��च 
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अदालत प�रसर एवं नेपाल सरकारबाट सव��च 
अदालतको भवन िनमा�णका लािग उपल�ध 
िसंहदरबारिभ�को ज�गामा समेत लगाई पालह�मा 
समेत इजलास स�चालन ग�रएको िथयो । �यसैगरी 
इजलासको अभावमा टहरामा समेत इजलास 
कायम गरी �याय स�पादनको काय� ग�रदँै आएको 
िथयो । यस�कार टहरामा इजलास ला�ने िवषय 
प�रि�थितको उपज भएपिन नेपालको �याियक 
इितहासमा एउटा नौलो अनभूुितको �पमा रहेको 
छ ।

• इजलासह�को �यव�था तथा सव��च अदालतको 
काय� स�चालनको लािग �यूनतम् �पमा 
आव�यक पन� �थानको अभाव रहेकाले सव��च 
अदालतलाई उपल�ध िसहंदरबार प�रसरको 
(सेनाको �याभलरी रहेको समेत) ज�गामा 
नया ँ भवन िनमा�ण गन� बाधा नप�ुने गरी ६ वटा 
अ�थायी संरचना बनाई इजलास स�चालन गन� 
�यव�थाका लािग नेपाल सरकारसगँ सम�वय 
गरी ि� फेवको इजलास बनाउने �ि�या अगािड 
बढेको छ तर सो िनमा�ण स�प�न नभैसकेकाले 
सीिमत इजलासह�बाटै सव��च अदालतले 
आ�नो �याय स�पादनको काय� गद� आएको छ ।

• यस �कारको अ�थायी �यव�थापनबाट मा� 
सव��च अदालत लामो समयस�म च�न स�ने 
अव�था छैन । �ािविधकह�को �ितवेदनका 
आधारमा सव��च अदालतको �ित��त 
भवनको �वलीकरण ह�नस�ने दिेखएको र 
परामश�दाताह�बाट �वलीकरणका लािग ला�न 
स�ने अनमुािनत लागतसमेत ��ततु भएको र अब 
कानूनबमोिजम टे�डरको �ि�यामा जान सिकने 
अव�था छ । �वलीकरणका काम स�ु भएपिछ 
लगभग ६ मिहनाको अविध ला�ने भनी �ितवेदनमा 
उ�लेख ग�रएको छ । यी सबै काय�ह� सव��च 

अदालतको आ�नै �यास र तदा�खताबाट ह�न 
सकेका छन् । यस काय�मा स�ब� रहेका भवन 
तथा सहरी िवकास म��ालय, िवभाग, िसहंदरबार 
पनुिन�मा�ण सिचवालयलगायतका िनकायह�सगँ 
िनर�तरको संवाद, सम�वय र आ�त�रक साधन 
�ोतको प�रचालन गद� सव��च अदालतले 
भूक�पपिछको सव��च अदालतको �यव�थापन 
गद� आएको छ ।

• वा�तवमा सव��च अदालतका लािग भवन 
पिहलेदिेख नै अपगु िथयो । सव��च अदालतको 
लािग नया ँ भवनको आव�यकता महससु 
पिहलेदिेख नै भैरहेको हो । �यसका लािग उपय�ु 
ज�गाको �यव�थापन ह�न नसिकरहेको कारण भवन 
िनमा�णको �ि�या अगािड बढ्न सकेको िथएन । 
सव��च अदालतको अनरुोधमा िसंहदरबारिभ�को 
हाल सेनाको �याभलरी रहेको ज�गा समेतको 
३० रोपनी ज�गा सव��च अदालतको नया ँ
भवन िनमा�णका लािग उपल�ध भएको स�दभ�मा 
अिहलेको प�रि�थितले सव��च अदालतको लािग 
त�काल नया ँ भवनको िनमा�णको �ि�या स�ु 
गनु�पन� अव�था रहेको ह�दँा सेनाको �याभलरी 
सारी ज�गा खाली गन�लगायत अ�थायी संरचना 
िनमा�ण गन� काय� भैरहेको छ । उ� ज�गामा सव��च 
अदालतको लािग क�तीमा आगामी ५० वष�को 
आव�यकता पूरा ह�ने गरी नया ँ भवनको िनमा�ण 
गनु�पन� आव�यकता छ । �यसका लािग ला�ने 
बजेट र �ािविधक �मताको स�दभ�मा उ� भवन 
िनमा�ण गन� काय� चनुौतीपूण� रहेको छ । सव��च 
अदालतको लािग आव�यक पन� �यस�कारणको 
नया ँ भवन िनमा�णको �ि�या त�काल स�ु गन� 
नस�ने हो भने आगामी िदनमा सव��च अदालतले 
आ�नो काय� स�चालनमा लामो समयस�म किठन 
प�रि�थितको सामना गनु�पन� ह��छ ।
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अ�य अदालतह�मा पुगकेो भौितक �ित र 
पूनिन�माण तथा अदालतह�को काय� स�चालनको 
अव�था
• भूक�पबाट सव��च अदालत मा� होइन 

अ�य केही पनुरावेदन अदालतह�, िज�ला 
अदालतह�, िवशेष अदालत तथा अ�य �याियक 
िनकाय र राि��य �याियक �ित�ानको भौितक 
संरचनाह�मा समेत �ित पगेुको छ । 

• भूक�पबाट बढी �भािवत �े�का िस�धपुा�चोक, 
धािदङ  र नवुाकोट िज�ला अदालतका भवनह� 
पूण� �पमा �ित��त भएका छन् । �यसैगरी, 
पनुरावेदन अदालत, पाटन, बागलङु र इलाम 
तथा रामेछाप, सोलखु�ुब,ु ओखलढुङ्गा, 
का�ेपला�चोक, भोजपरु, मकवानपरु र पव�त 

िज�ला अदालतका भवनह�मा तलुना�मक�पमा 
ग�भीर �ित पगेुको छ ।  

• लमजङु, गोरखा, दोलखा, िस�धलुी, तनह�,ँ 
म�ुताङ, भ�परु, स�री, बाकेँ, सला�ही, 
काठमाड�, धनषुा, महो�री, िचतवन र रसवुा 
िज�ला अदालतका भवनह�मा समेत आंिशक 
�ित भएको छ । यस�कार भूक�पबाट �ित भएका 
मातहतका अदालतह�को सङ्�या ३२ रहेको 

 छ । 
• सव��च अदालतका अित�र� मातहतका 

अदालतह�मा भएको �ितका स�ब�धमा समेत 
सव��च अदालतले त�काल �ितको िववरणह� 
सङ्कलन गरी �यसको �ािविधक मू�याङ्कनसमेत 
गराई मम�त स�भार वा पनुिन�मा�णका लािग 

भूक�बाट भएको ��तको जानकारी �लनुहँदैु स�ाननीय रा��प�त डा.रामवरण यादव
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ला�ने खच�को अनमुािनत आकँलनसमेत गरकेो 
 िथयो । सव��च अदालतलगायत अ�य 

अदालतह�मा भएको भौितक �ितका कारण 
केही अदालत भवनह� नया ँ िनमा�ण गनु�पन� र 
अ�य अदालत भवनह�को �ितको अव�थाका 
आधारमा ला�ने िनमा�ण तथा मम�त वा 
�वलीकरणको अनमुािनत �ारि�भक लागत क�रब 
८५ करोडको हाराहरीमा रहेको छ ।

• अदालतह�मा  भएको भौितक �ितका आधारमा 
पूण��पमा �ित भएका वा ग�भीर�पमा �ित 
पगेुका अदालतह�को दिैनक काय� स�चालनका 
लािग आव�यक वैकि�पक �यव�थापनका लािग 
सव��च अदालतले त�काल आव�यक सहयोग र 
सम�वय गरकेो िथयो । 

• अदालत भवनह� पूण� �पमा �ित भएका र 
ग�भीर �ित पगेुका िस�धपुा�चोक,  धािदङ, 
नवुाकोट, पनुरावेदन अदालत, बा�लङुलगायतका 
अदालतह�मा अ�थायी टहरा िनमा�णका लािग 
त�काल बजेट उपल�ध गराउनकुा साथै �थानीय 
�पमा उपय�ु वैकि�पक �यव�था गन� र नया ँ
भवनको िनमा�णका लािग समेत आव�यक �ि�या 
अगािड बढाइएको छ । 

• भूक�पबाट भएको �ितको अव�थाका आधारमा 
केही अदालतका भवनह� नया ँ िनमा�ण 
गनु�पन� र �ित��त भवनबाट अदालतको काय� 
स�चालनसमेत गन� नसिकने अव�था ह�दँा 
अ�थायी वैकि�पक �यव�थापनसमेत गनु�पन� 
आव�यकता छ । �यसैगरी ग�भीर �ित पगेुका 
अदालतका भवनह�को पनुिन�मा�ण गनु�पन� र 
�य�ता भवनबाटसमेत त�काल काय� स�चालन 
गन� किठनाइ रहेकाले वैकि�पक अ�थायी 

सरंचनासमेत िनमा�ण गनु�पन� अव�था छ । अ�य 
अदालतह�, जनु आंिशक�पमा �ित पगेुको छ, 
�य�ता अदालतह�को �मशः मम�त स�भार गद� 
जानपुन� आव�यकता छ । 

• देशमा �ाकृितक िवपि�का कारण एकै पटक 
ह�न गएको ठूलो �ितको �यव�थापन गद� 
�ित��त भौितक सरंचनाह�को िनमा�ण र मम�त 
स�भार गन� काय� �वाभािवक�पमा जिटल छ । 
बजेटलगायतको साधन �ोतको सीिमतता तथा 
भौितक संरचना (अ�थायीसमेत) को �यव�थािवना 
अदालतह�को िनयिमत काय� स�चालनमा बाधा 
उ�प�न ह�नस�ने अव�थालाई समेत यथाश�य 
चाडँो स�बोधन गनु�पन� आव�यकता छ । 

• ��ततु प�रि�थितमा �प� ल�य, �ि�कोण 
र काय�तािलकासिहत �ित��त भवनह�को 
िनमा�ण र मम�त स�भार गन� काय�योजनाकासाथ 
अगािड बढनपुन� आव�यकता छ । सव��च 
अदालतले अदालत भवनमा पगेुको �ितका कारण 
वैकि�पक�पमा काय� स�चालनको �यव�थापन 
गनु�परकेा कारण �वयम् किठनाइ भोिगरहन ु
परकेो अव�थामा पिन मातहतका अदालतह�मा 
पगेुको भौितक �ितको �यव�थापन गद� ती 
अदालतह�बाट त�काल र िनवा�ध�पमा 
अदालतको काय� स�चालन भई सेवा�ाहीह�ले 
सहज�पमा सेवा �ा� गन� सकून भ�ने कुरालाई 
िवशेष�पमा �यान परु ्याउदँै आएको छ ।

• यस काय�मा स�ब� सबैको सहयोग र सहकाय� ह�न 
सकेमा भूक�पपिछको अदालतह�को �यव�थापन 
सहज ह�न गई भूक�पबाट �भािवत अदालतह�बाट 
समेत िनयिमत काय� स�चालनको �यव�था गन� 
सव��च अदालतलाई ठूलो म�� प�ुन स�दछ ।
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�यायपािलकामा सूचना स��षेणस�ब�धी सीप 
िवकास �िश�ण काय��म स�प�न

 �याियक गितिविधको सही स��ेषण र 
�सारण ह�न नस�दा बझुाईमा अ�तर आउने गरकेो 
भ�ने त�यलाई सव��च अदालत �काशन, स�चार 
तथा स�पादन सिमितले मनन गद� “�यायपािलकामा 
सूचना स��ेषणस�ब�धी सीप िवकास तािलम” 
स�चालन गनु�पद�छ भ�ने िनण�यका साथ िमित 
२०७२/४/१५,१६ र १७ गते स�चारसीप िवषयको 
तािलम/�िश�ण सव��च अदालतको Tent House 
मा स�प�न गरकेो छ । 
 �ेस र अदालत बीचको दरुी घटाउन पिन 
�ेसका कुराह� अदालतले ब�ुन ुज�री छ । �यसैगरी 
�यायलयका कामकारबाहीको सवंेदनशीलता र स�य 

त�यको सही स��ेषण प�कार जगतमा ह�नपुद�छ भ�ने 
उ�े�यका साथ उ� तीन िदवशीय तािलम आयोजना 
भएको हो ।
 �याियक जनशि� खास गरी उ�च पद�थ 
कम�चारीह�लाई लाि�त गरी उ� काय��मको 
आयोजना भएको िथयो । सव��च अदालतका सह-
रिज��ारह�, फैसला काया��यवयन िनद�शनालयका 
िनद�शक, �व�ा, सह-�व�ालगायत सूचना �वाहसगँ 
��य� सरोकार रा�ने पदािधकारी/कम�चारीह�लाई 
लि�त गरी �िश�ण काय��म तय ग�रएको िथयो ।
 िमित २०७२/४/१५ गते सव��च अदालत 
�काशन स�चार तथा स�पादन सिमितका अ�य�, 
सव��च अदातलका माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ 
उपा�याय�यूले पानसमा ब�ी बाली काय��मको 
िविधवत्  उदघाटन गनु�भएको िथयो भने काय��मको 

सूचना स�ेषणस��ी सीप �वकास ��श�ण काय��मको उद ्घाटन गनु��ँदै माननीय �ायाधीश �ी बै�नाथ उपा�ाय
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अ�य� सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश तथा 
�काशन, स�चार तथा स�पादन सिमितका सद�य �ी 
दीपकराज जोशी�यूले गनु�भएको िथयो ।
 �मखु अितिथको आसनबाट शभुकामना 
म�त�य िदन ु ह�दँै माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ 
उपा�यायले सूचना स��ेषण पिन एउटा कला 
हो । हामीमा धेर ैअनभुव, �ान, सीप र �मता छ तर 
द�ताको कमी भएका कारण हा�ा सूचना, स�चार 
तथा िव�ि�ह� प�ि�गत ढङ्गले जान सकेका 
छैनन् । प�कार जगत् लाई हा�ा कुरा बझुाउन सकेका 
ह�दँनैौ, य�ता कमी कमजोरीह� कहा ँकहा ँह�न स�छन् 
भनेर पारखी व�र� प�कारह�, रिेडयो, िट.भी. 
कम�ह�लाई िन��याएर �ान आज�न गन�, अ�तरि�या 
गन� र हा�ा किमकमजोरीह�लाई �यूनीकरण 
गन� उ�े�यले यो काय��म आयोजना ग�रएको हो 
भ�नभुयो ।
 प�कारह�सगँ आ�नेसा�ने बसेर कुरा गदा�, 
पदा�मा आ�ना कुरा रा�दा क�तो अनभुव ह�दँोरहेछ 
र आगामी िदनमा के सधुार गन� सिकँदो रहेछ भ�ने 

थाहापाउन ुपिन यो तािलमको उ�े�य हो भ�न ुह�दैँ यो 
खालको स�भवत: �यायपािलकामा पिहलो �िश�ण 
भएको ह�दँा यस �िश�णको हामीह�ले प�ृपोषण िलने 
छौ ँ र यसको �भावका�रतालाई अ�ययन गररे भावी 
िदनमा थप तािलम/�िश�णका बारमेा िनण�य िलइने छ 
भ�दै काय��मको सफलताको कामना गनु�भयो ।
 उद ्घाटन स�को अ�य�ता गनु�ह�ने माननीय 
�यायाधीश �ी दीपकराज जोशीले प�कार जगतले 
अ�रमा स�यता खो�दछन् भने �यायाधीशले श�द-
श�दमा स�यता खो�दछन् भ�नहु�दैँ दवैु वग�मा स�चार 
सीप र �वाहको उि�कै मह�व छ भ�नभुयो । सूचना 
िदएर मा�ै ह�दैँन, उिचत समयमा सूचना िदनपुद�छ र 
सूचना उिचत पिन ह�नपुद�छ । स��ेषण गन� र पाउने 
बीचको बझुाइमा अ�तर आयो भने गलत सूचना 
स��ेषण भएको छ भ�ने बझेु ह��छ भ�न ुह�दँै सूचनालाई 
समय र स�दभ�ले कम र बढी मह�व �धान गद�छ 
भ�नभुयो । �यायालयमा सूचना स��ेषणस�ब�धी 
अ�य�त जनशि� हामीसगँ छैनन् । हा�ा �याियक 
कामकारवाहीह� प�ितगत ढङ्गले नाग�रकसम� 

सूचना स�ेषणस��ी सीप �वकास ��श�ण काय��ममा म�� रा�ु�ँदै माननीय �ायाधी �ी दीपकराज जोशी
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स�दशे �वाह गन� र नाग�रकलाई बझुाउन 
स�नपुद�छ । प�कार जगतका �यि�ह� र कम�चारी 
वग�को तीन िदनस�मको सहकाय� र अ�तरि�याले यो 
सम�याको �यूनीकरण गन� छ भ�न ुह�दैँ तीन िदनस�म 
च�ने यस काय��मको सफलताको कामना गनु�भएको 
िथयो ।
 राि��य सूचना आयोगका �मखु आय�ु 
माननीय �ी कृ�णह�र बा�कोटाले बो�नेले इितहास 
र�दछन् भ�दै �याियक सव��चता कायम रहेको 
मलुकुमा िविधको शासनले ग�रमामय �थान ओगटेको 
ह��छ । अदालतले िदनपुन� सूचना ऐन मौकामा िदन 
नसके ग�रएका कामको सही स��ेषण ह�न सकेको 
मािनदँैन । उदाहरणका लिग आमाको नामबाट 
नाग�रकता िदने िनण�य समयमै सही ढङ्गले स��ेषण 
गन� सकेको भए �यायका याचकले �यित धेर ैसा�ती 
बेहनु�  पन� िथएन भ�न ुह�दैँ सूचनाको मह�व दसा�उन ुह�दँ ै
�यायलयमा �ेस जगतका ह�तीह�लाई िन��याएर 
य�तो �िश�णको स�ुवात् ह�न ुआफँैमा सकारा�मक 

कुरा भएको भ�दै तीन िदनस�म स�चालन ह�ने यस 
�िश�णको सफलताको कामना गनु�भयो ।
 व�र� प�कार धम��� झाले 
आयोजकह�सगँको छलफल र सहकाय�बाट यो 
तािलम/�िश�ण काय��मको �िश�ण साम�ी 
तयार ग�रएको छ भ�न ु ह�दैँ आफू यस काय��मको 
सयंोजकसमेत भएका नाताले तीन िदनस�म 
प�कारसगँ कसरी ��ततु ह�ने, रिेडयो िट.भी. मा कसरी 
आ�ना कुरा रा�ने र प�कारलाई बझुाउने भ�ने िवषय 
सै�ाि�तक भ�दा पिन �यावहा�रक क�ाका मा�यमबाट 
�िश�ण अगािड बढाउने �यास ह�नेछ भ�नभुयो ।
 �यसैगरी अका� व�र� प�कार तारानाथ 
दाहालले सूचना �ेिशत गन� त�रकामा ह�ने कमीले 
गदा� किहले काही ँसही ढङ्गले सूचनाको �शारण ह�न 
नस�ने स�यतातफ�  इङ्िगत गद� सूचना �ेिषत गदा� 
भूिमकाभ�दा सूचनाको मूलमम�लाई स�ुमै उ�लेख 
वा स��ेषण गनु�पद�छ भ�नभुयो भने प�कार �ी िवपलु 
पोखरले, सहरिज��ार �ी लालबहादरु कँुवर तथा 

काय��म समापनप�ात ्सामूिहक त��र �खचाउँदै काय��मका सहभागीह�
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नेपाल कानून पि�काका स�पादक �ी अि�बका�साद 
िनरौलाले समेत आ�नो म�त�य रा�नभुएको िथयो । 
 �िश�ण काय��ममा िन�नानसुार सहभािगता 
रहेको िथयो । 
१. सहरिज��ार �ी िवपलु �यौपाने
२. सहरिज��ार �ी नहकुल सवेुदी
३. सहरिज��ार �ी लालबहादरु कँुवर
४. महािनद�शक �ी महे��ानाथ उपा�याय 
५. स�पादक �ी अि�बका�साद िनरौला
६. उप-रिज��ार �ी मनोज के.सी.
७. उप-रिज��ार �ी बासदेुव �यौपाने
८. इजलास अिधकृत �ी िव�ण�ुसाद गौतम
९. उप-रिज��ार �ी माधव�साद मैनाली

१०. शाखा अिधकृत �ी देवे�� ढकाल
११. इजलास अिधकृत �ी िव�नाथ भट् टराई
१२. इजलास अिधकृत �ी मनोज �े�
१३. इजलास अिधकृत �ी अशोककुमार �े�ी
१४. इजलास अिधकृत �ी अजु�न कोइराला
१५. इजलास अिधकृत �ी राजन बा�तोला
१६. इजलास अिधकृत �ी दी�ा �धानाङ्ग
१७. इजालास अिधकृत �ी पूजा ख�ी
१८. इजलास अिधकृत �ी अ�जनराज सापकोटा
१९. इजलास अिधकृत �ी �वु�राज ि�पाठी 
२०. अनसु�धान अिधकृत कृ�ण�साद पौडेल
२१. क��यटुर अपरटेर अजु�न सवुेदी
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काठमाड� कानूनी नेपाली भाषाको भािषक 
�िश�ण काय��म स�प�न

कानूनी नेपाली भाषाको भािषक �िश�ण 
काय��म िमित २०७२।५।४ गतेदेिख ६ गतेस�म 
काठमाड�मा स�प�न भयो । 

सो काय��मको उद ्घाटन काय��मका 
�मखु अितिथ तथा सव��च अदालतका माननीय 
�यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय�यूबाट पानसमा 
ब�ी बाली स�प�न भएको िथयो । उ� उद ्घाटन 
स�का �ममा उहालेँ िवगतमा भ�दा अि�त रा�ो, 
अि�तभ�दा िहजो र िहजोभ�दा आज हा�ो भाषामा 
�िमक�पमा सधुार ह�दँै आएको अव�था ह�दँा 
भोिलका िदनमा अझ यसमा सधुार र श�ुता आउने 
छ, हामीले बो�दा अङ्�ेजीसमेत िमसाएर बो�ने 
ग�र�छ । यसरी बो�दा नेपाली भाषाको श�ुतामा असर 
पान� स�छ । ��वदीघ�मा कम �यान िदने �विृ�तफ�  सचेत 
ह�नपुछ�  । प�कै पिन यो �िश�णले सहभागीह�लाई 

भाषाको �योगमा अव�य पिन शभु अवसर �ा� गन�छ 
भ�ने आशा िलएको छु भ�नहु�दँै काय��मको सफलताको 
कामनासमेत गनु�भयो ।

उ� तीन िदनस�म स�चािलत भािषक 
�िश�ण काय��मको समापन २०७२।५।६ गते 
स�प�न भएको िथयो । सो समापन काय��मको अ�य� 
तथा माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशीले 
गनु�भएको िथयो । समापनका �ममा उहालेँ म�त�य 
िदनहु�दँै यस िकिसमको भािषक �िश�णले अव�य नै 
कानूनी नेपाली भाषाको �योगमा सधुार र श�ुतामा 
थप टेवा प�ुने कुरामा जोड िदनहु�दँै हामीले �योग गन� 
कानूनी नेपाली भाषा अ�ले �योग गन� भाषाभ�दा 
फरक भएकाले प�कै पिन अदालतमा �योग ह�ने 
भाषामा सधुार गराउन यस भािषक �िश�णले सहयोग 
परु ्याउने िव�ास �य� गनु�भएको िथयो । 

�िश�ाथ�ह�का तफ� बाट इजलास सहायक 
�ी किपलमिण गौतम तथा शाखा अिधकृत �ी देवी 
चौधरीले यस �िश�ण काय��मले सहभागी सबैलाई 

काय��मको उद ्घाटन स�मा अ�त�थह�
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भािषक श�ुतामा लाभाि�वत तु�याएको भ�नहु�दँ ै
आगामी िदनह�मा पिन य�ता भािषक �िश�ण 
काय��मह� स�चालन ह�न ु पन�तफ�  जोड िदनभुएको 
िथयो ।

सहभागी कम�चारीह�को नामावली
१.इजलास अिधकृत �ी िव�नाथ भ�राई
२.इजलास अिधकृत �ी िभमबहादरु िनरौला
३.इजलास अिधकृत �ी गेहे��राज प�त
४.इजलास अिधकृत �ी ह�रकृ�ण �े�
५.इजलास अिधकृत �ी किपलमिण गौतम
६.इजलास अिधकृत �ी �ेम�साद �यौपाने
७.इजलास अिधकृत �ी राम�साद व�याल
८.इजलास अिधकृत �ी सरुशेराज खनाल
९.इजलास अिधकृत �ी िवदरु का�ले
१०.इजलास अिधकृत �ी गजे��बहादरु िसहं

११.इजलास अिधकृत �ी गीता �े� 
१२.इजलास अिधकृत �ी इि�दरा शमा�
१३.शाखा अिधकृत �ी सरोजराज र�ेमी
१४.शाखा अिधकृत �ी राम ुशमा�
१५.शाखा अिधकृत �ी राम�साद पौडेल
१६.शाखा अिधकृत �ी गेहे��राज र�ेमी
१७.शाखा अिधकृत �ी िदपे�� कुमार ितवारी
१८.शाखा अिधकृत �ी ताराकुमारी शमा�
१९.शाखा अिधकृत �ी श�भ ुबराल
२०.शाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरी
२१.शाखा अिधकृत �ी खेमकुमारी ब�नेत
२२.शाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर
२३.शाखा अिधकृत �ी य��साद आचाय�
२४.शाखा अिधकृत �ी �ेमराज पौडेल
२५.शाखा अिधकृत �ी िमना ग�ुङ
२६.नायब स�ुबा �ी यवुराज गौतम
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२.नायब स�ुबा �ी िड�लीराज आचाय�
३.नायब स�ुबा �ी िशव�साद ढकाल
४.नायब स�ुबा �ी घनराज पोखरले
५.नायब स�ुबा �ी �भा ढकाल
६.नायब स�ुबा �ी अिभयान पोखरले
७.नायब स�ुबा �ी कृ�ण�साद पौडेल
८.नायब स�ुबा �ी िवमल �साद पडुासैनी
९.नायब स�ुबा �ी िदनेश बराल
१०.टाईिप� ना.स ु �ी �पा महज�न
११.क��यूटर अपरटेर �ी गीता िघिमर ेिगरी
१२.क��यूटर अपरटेर �ी गनुाखर शमा�
१३.क��यूटर अपरटेर �ी सदु�शन�साद आचाय�

१४.क��यूटर अपरटेर �ी मि�जता ढंुगाना
१५.क��यूटर अपरटेर �ी मि�दरा रानाभाट
१६.क��यूटर अपरटेर �ी िवदषुी रायमाझी
१७.क��यूटर अपरटेर �ी रामशरण ितिमलसीना
१८.क��यूटर अपरटेर �ी रान ुपौडेल
१९.क��यूटर अपरटेर �ी �ेमबहादरु थापा
२०.क��यूटर अपरटेर �ी अ�जय पोखरले
२१.क��यूटर अपरटेर �ी च��ावती ितिमलसीना
२२.सहायक क��यूटर अपरटेर �ी िवकेश गरुागाई
२३.टेिलफोन अपरटेर �ी रचना शमा�
२४.टाईिप� ख�रदार �ी अिमरर�न महज�न
२५.िड�ा �ी िच� बहादरु डागँी


