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िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
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एघार ख�ड पु�तकह� िब��मा छन ्। 
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पाइने ठाउँ 
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 सव��च अदालत बार एसोिसएसन, नबेाए भवन 
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सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम् अ�य �याियक 
िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 
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वा  
इमेल ठेगाना  
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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-CR-०८०७, कत��य �यान, दवे 
नारायण ठाकुर िव. नेपाल सरकार

�ितवादी देव नारायण ठाकुरले मतृक संजय 
कुमार ठाकुरलाई अ�य कसैको सहयोग िवना िनजक� 
आमासगँ आफूलाई धोका िदएकोले सोको बदला िलन 
आफँैले मारकेो भनी �वीकार गरकेो र सो कुरालाई 
िमिसल संल�न अ�य �माण कागजले समेत पिु� गरकेो 
ह�दँा मतृक संजय कुमार ठाकुरको म�ृय ु �ितवादी 
देवनारायण ठाकुरको कत��यबाट भएको भ�ने कुरा पिु� 
ह�न आउने ।

�ितवादी दवेनारायण ठाकुरले मतृकक� 
आमा र आफू बीचमा लामो समयदेिख �ेम स�ब�ध 
रहेको र आफूह�का बीचमा यौन स�पक� समेत ह�नकुा 
साथै आपसमा िववाह गन� समझदारी भएकोमा पिछ 
मतृकक� आमाले आफूसगँ िववाह गन� अ�वीकार गरी 
आफूलाई धोका िदएका कारण िनजलाई समेत धोका 
िदने मनसायले तथा िनजलाई कसरी पीडा ह�न स�छ 
भ�ने उ�े�यका साथ िनजको छोराको ह�या गरकेो भनी 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� तथा अदालतमा समेत 
बयान गदा� �वीकार गरकेा छन् । यसरी आफूह�का 
बीचमा लामो समयदिेख रही आएको �ेम स�ब�धमा 
धोका िदएको भनी सोको बदला िलने मनसायले 
योजना बनाई िनजका छोराको कत��य गरी ह�या गरकेो 
अव�थामा अनसु�धानको �ममा तथा अदालतमा 
समेत कसरु �वीकार गरी अदालतलाई सहयोग गरकेो 
भ�ने आधारमा मा� िनजलाई ह�ने कैद सजायमा छुट 
ह�न स�ने अव�था नदेिखदँा �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 

सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल असार २९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-CR-०९३०, ०९३१, ०६९-CR-
०९३२, ०९३३  लाग ुऔषध (खैरो हेरोइन), अ�बास 
अली िव. नेपाल सरकार, स�सेर अली िव. नेपाल 
सरकार, मो. ई�माइल अली िव. नेपाल सरकार, सािवर 
अली िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा �ितवादीह�बाट 
अलगअलग�पमा लाग ुऔषध बरामद भएको िमिसल 
सलं�न �माण कागजबाट देिखएको र सबैजना 
�ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ु औषध खैरो 
हेरोइनको मा�ालाई एकै ठाउमँा गाभेर सजाय गदा� 
�यायोिचत र कानूनको मम�अन�ुप नह�ने  भएकाले 
�ितवादीह� अ�बास अलीबाट १४ �ाम, स�सेर 
अलीबाट १३ �ाम, ई�माइल अलीबाट १४ �ाम 
र सािवर अलीबाट ११ �ाम लाग ु औषध बरामद 
भएको भ�ने बरामदी मचु�ुकाबाट देिखएकाले सबै 
�ितवादीह�बाट बरामद भएको लाग ुऔषधलाई एकै 
ठाउमँा गाभेर सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला उ� �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
िवपरीत भई सो हदस�म िमलेको देिखन नआउने ।

�ितवादीह�बाट छु�ाछु�ै�पमा लाग ुऔषध 
बरामद भएको अव�था रहेकाले िनजह� चार ैजनालाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(छ)(१) बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद र �.२५,०००।– 
(प�चीस हजार) का दरले जनही ज�रवाना ह�ने ठहर ्याई 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतले गरकेो फैसला केही 
उ�टी ह�ने  ठहर ्याई �ितवादीह�लाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ )(२) 
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बमोिजम जनही १० (दश) वष� कैद र �. ७५,०००।– 
(पचह�र हजार) ज�रवाना ह�ने ठहरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।३।१२ मा भएको 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादीह�बाट छु�ाछु�ै 
�पमा लाग ु औषध बरामद भएको अव�था रहेकाले 
�ितवादीह� अ�बास अली, स�सेर अली, मो.ई�माइल 
अली र सािवर अलीसमेत चारजैनालाई लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ )(१) 
बमोिजम ५ (पाचँ) वष� कैद र �.२५,०००।– (प�चीस 
हजार) का दरले जनही ज�रवाना ह�ने ठहर ्याई स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६८/६/१० 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल असार २९ गते रोज ४ शभुम् ।

३
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६९-CR-०६९६ र ०६९-CR-
०८६७, कत��य �यान, नरशे पुनसमेत िव. नेपाल 
सरकार र गोिव�द पुन िव. नेपाल सरकार

अदालतसम� इ�कारी बयान गरकेो मा� 
आधारमा कुनै पिन कसरुदारले कसरुबाट सफाइ पाउन 
स�दैन । �य�तो बयानलाई पिु� गन� व�तिुन� �माण 
पेस गन� दािय�व �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ 
अनसुार िनज �ितवादीमा नै रहेको ह��छ । अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को बयान �हरीले कुटिपट गन� र 
ध��याउने गरकेाले गरकेो ह� ँभनी खलुाएको भए पिन 
पनुरावेदक �ितवादीले घा जाचँ गराउन िनवेदन िदएको 
िमिसल सलं�न कागजातबाट नदेिखदँा िनजको सो 
भनाइ प�या�रलो देिखएन । यसरी स�पूण� त�य तथा 
�माणह�बाट पनुरावेदक �ितवादी गोर ेभ�ने गोिव�द 
पनुले नै मतृकलाई छुरी �हार गरी ह�या गरकेो भ�ने 
देिखदँा अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदक 
�ितवादी गोिव�द पनुको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 

ह�न सिकएन । तसथ� िनज गोिव�द पनुको हकमा 
पनुरावेदन अदालत, बागलङुको फैसला िमलेकै देिखन 
आउने । 

िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था तथा आधार 
�माणबाट पनुरावेदक �ितवादीह� हेमनारायण गवु�जा 
र  नरशे पनुलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१७(३) नं. बमोिजम जनही ६ (छ) मिहना कैदको 
सजाय ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, बागलङुबाट 
भएको फैसला सो हदस�म िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई 
िनज �ितवादीह� हेमनारायण गवु�जा र नरशे पनुलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको स�ु �या�दी 
िज�ला अदालतको फैसला मनािसब देिखदँा स�ु 
�या�दी िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने । 

अका� �ितवादी गोर े भ�ने गोिव�द पनुलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने  ठहर गरी �या�दी 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर ह�ने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, बागलङुबाट िमित 
२०६९।१०।२३ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने  र मतृक र �ितवादी गोर े भ�ने गोिव�द 
पनुबीच पूव��रसइवी रहेको भ�ने नदेिखएको, मतृक र 
�ितवादीसमेतका मािनसह�सगैँ बसी र�सी िपएको 
र मतृकले �ितवादी गोर े भ�ने गोिव�द पनुलाई त ँ
भनी स�बोधन गरकेो कारण मादक पदाथ� सेवन 
गरकेो अव�थामा िववाद उठेको, �ितवादी गोिव�द 
पनुले मतृकलाई मानु�पन�स�मको अव�था नदेिखएको 
समेतको ि�थितलाई िवचार गदा� �ितवादी गोिव�द 
पनुलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� 
पन� दिेखदँा िनज पनुरावेदक �ितवादीलाई अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद सजाय ह�न स�ु �या�दी 
िज�ला अदालतबाट �य� राय िमलेको देिखदँा सो 
राय सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७३ साल जेठ ६ गते रोज ५ शभुम् ।
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४
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.
�ी गोपाल पराजुली, ०७१-CR-०३९९, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
िव�णु�साद उपा�याय शमा�

��यथ� �ितवादीले पीिडतलाई ललाईफकाई 
गरी नेपालग�जस�म परु ्याएको काय� के क�तो 
�कृितको काय� हो भ�ने स�ब�धमा मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐनमा भएको कानूनी 
�यव�थाको अवलोकन गनु�पन� देिखयो ।  उ� ऐनको 
दफा ४(२)(ख) मा कसैले देहायको कुनै काय� गरमेा 
मानव ओसारपसार गरकेो मािननेछ भ�ने �यव�था 
भएको पाइ�छः “वे�याविृ�मा लगाउने वा शोषण गन� 
उ�े�यले कुनै �कारले ललाईफकाई, �लोभनमा पारी, 
झ�ुयाई, जालसाज गरी, �प�च िमलाई, जबरज�ती 
गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीरब�धक 
राखी, नाजकु ि�थितको फाइदा िलई, बेहोस पारी, 
पद वा शि�को द�ुपयोग गरी, अिभभावक वा 
संर�कलाई �लोभनमा पारी, डर, �ास, धाक, ध�क� 
िदई वा करकापमा पारी कसैलाई बिसरहेको घर, 
�थान वा �यि�बाट छुटाई ल�ने वा आफूसगँ रा�ने 
वा आ�नो िनय��णमा िलने वा कुनै �थानमा रा�ने 
वा नेपालिभ�को एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा वा 
िवदशेमा लैजाने वा अ� कसैलाई िदने” भ�ने कानूनी 
�यव�थाअनसुार ��यथ� �ितवादीले पीिडतलाई 
ललाईफकाई नेपालग�जस�म परु ्याएको काय� मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा ४ को उपदफा २(ख) अनसुारको कसरु रहेको 
पिु� ह�न आउने । 

��यथ� �ितवादीले पीिडतलाई ललाई फकाई 
िवदशे लैजान भनी नेपालग�जस�म परु ्याएको भ�ने 
देिखएको र के कुन उ�े�यबाट िनज पीिडतलाई ललाई 
फकाई िलएर गएका ह�न् भ�ने व�तिुन� �माणबाट 
पिु� ह�न आएको नदेिखदँा िनज �ितवादीलाई मानव 

बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१)(छ ) बमोिजमको कसरु नै आकिष�त 
ह�ने ।  

िववेिचत आधार �माणबाट �ितवादी 
िव�ण�ुसाद उपा�याय शमा�ले मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
(ख) को कसरु गरकेो देिखदँा ऐ.को दफा १५(१)(९)
(२) बमोिजम दश वष� कैद र पचास हजार ज�रवाना 
ह�ने ठहर गरी भएको फैसलालाई उ�टी गरी ��यथ� 
�ितवादी िव�ण�ुसाद उपा�याय शमा�लाई ऐ. ऐनको 
दफा १५(१)(छ) बमोिजम ७ (सात) वष� कैद सजाय 
ह�ने ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको 
िमित २०७०।९।२१ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभुम् । 

५
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६८-CR-०४०६, कत��य �यान, 
राम एकवाल महतो म�डल िव. नेपाल सरकार

घटनाको िववरणले नै �ितवादीह�को 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानलाई समथ�न 
गरकेो अव�थामा अदालतसम�को इ�कारी बयानको 
आधारमा मा� �ितवादीलाई िनद�ष ठहर गन� िम�ने 
देिखदँनै । उ� वारदातमा संल�नता रहेको होइन छैन 
भनी िजिकर िलने �ितवादीले �माण ऐन, २०३१ 
को दफा २७ अनसुार अदालतसम� गरकेो इ�कारी 
बयानलाई पिु� गन� त�यय�ु र व�तिुन� �माण पेस गरी 
�मािणत गन� स�नपुछ�  । सो इ�कारी बयान व�तिुन� 
र �वत�� �माणबाट पिु� गन� दािय�व �ितवादीले पूरा 
गन� नसकेको अव�थामा केवल अदालतमा इ�कारी 
बयान गरकैे आधारमा फौजदारी कसरुबाट सफाइ िदन 
निम�ने । 
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जाहेरवालाको जाहेरी तथा अदालतसम�को 
बकप� फरक परकेो भ�ने स�ब�धमा हेदा� जाहेरवालाले 
जाहेरी दरखा�तमा रामिकशोर र विृजिकशोरले 
ना.अ.६प को ५९३२ नं. को मोटरसाइकलमा र 
रामएकवाल महतो रातो रङ्गको मोटरसाइकलमा 
आई भाइ �वणलाई बोलाई लगेका र सोिदन भाइ घर 
नआएको, भोिलप�ट पिन नआएको र एफएमबाट मतृ 
लास भेिटएको भनी �चार ह�दँा कलैया अ�पलातमा गई 
हेदा� भाइको लास देखेको र भाइको ह�या उि�लिखत 
�ितवादीह�ले गरकेा भनी िकटानीसाथ उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ भने अदालतमा बकप� गदा� रामिकशोरले िलई 
आएको ५९३२ नं. को मोटरसाइकलमा भाइलाई 
िलई गएका र �ितवादीह� रामिकशोर, वजृिकशोर 
र रामएकवाल महतोले नै भाइको ह�या गरकेा ह�न् 
भनी लेखाएको दिेखदँा जाहेरी �यहोरा र बकप�को 
�यहोरामा केही फरक परकेो देिखए पिन जाहेरवालाले 
पनुरावेदक �ितवादीको उ� ह�यामा संल�नता िथएन 
नभनी पनुरावेदक �ितवादीसमेतले मतृकको ह�या 
गरकेो भनी बकप� गरकेो देिखदँा सो बकप�लाई 
जाहेरी �यहोराभ�दा फरक परकेो भनी �माणमा �ा� 
नह�ने भनी अथ� गन� िम�ने नदिेखने । 

�ितवादीह�ले देखाएकै �थानबाट 
ब�दकुसिहतका दसी �माण बरामद ह�न,ु पनुरावेदक 
�ितवादीकै मोटरसाइकल �योग गरी मतृकको 
घरबाट घटना�थलस�म मतृकलाई लगेको देिखन,ु 
सह�ितवादीह� रामिकशोर कुशवाहा र वजृिकशोर 
ठाकुर हजामको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयानमा पनुरावेदक �ितवादीले लकुाई लगेको 
ब�दकुबाट मतृकलाई गोली हानी ह�या गरकेो भनी 
एकै िमलान �यहोराको बयान िदन ु र पनुरावेदक 
�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीमस� बयान गदा� 
�वण साहलाई मैले माछु�  भ�ने अ�य �ितवादीह�लाई 
थाहा िथएन मैले लकुाई �याएको ब�दकुबाट गोली हानी 
ह�या गरकेो भनी खलुाउन ुर शव परी�ण �ितवेदनमा 

मतृकको म�ृयकुो कारण छातीमा गोली लागी भएको भ�ने 
रही मतृकको लास जाचँ मचु�ुकाबाट समेत मतृकको 
दाया ँछातीमा गोली लागेको भ�ने देिखएको ह�दँा लास 
जाचँ मचु�ुका र शव परी�ण �ितवेदन एक आपसमा 
िमलेको अव�थामा �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ 
बमोिजम शव परी�ण गन� डा�टरले अदालतमा आई 
बकप� नगरकैे आधारमा सो �ितवेदन �माणमा �ा� 
ह�दैँन भनी पनुरावेदक �ितवादीले अिभयोगबाट सफाइ 
पाउने नदेिखदँा यस अदालतबाट िवप�ी िझकाउदँा 
िलएको आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन । तसथ� 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसलालाई अ�यथा 
गरी रहन नपन� । 

अतः मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
तथा आधार कारणसमेतबाट �ितवादी रामएकवाल 
महतो म�डललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने  ठहर गरी बारा िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई सदर ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाबाट िमित २०६७।१२।८ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी 
रामएकवाल महतो म�डलको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७३ साल असार १५ गते रोज ४ शभुम् । 
 § यसै लगाउको ०६८-CR-०४०७, 

हातहितयार खरखजाना, राम एकवाल महतो 
म�डल िव. नेपाल सरकार भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ । 

६
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७१-CR-०३४२, जबरज�ती 
करणी र कत��य �यान, राजेश महज�न िव. नेपाल 
सरकार
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�ितवादीह�को अनसु�धान अिधकारीसम� 
भएको बयान, मतृकको लास �कृित मचु�ुका, मतृकको 
शव परी�ण �ितवेदन, शव परी�ण गन� िचिक�सकको 
बकप�, मतृकको लास फेला परकेो घटना�थल 
मचु�ुका, अनसु�धानको �ममा बिुझएका �यि�ह�को 
भनाइ, जाहेरवाला एवम् मौकामा बिुझएका �यि�ह�को 
अदालतमा भएको बकप�समेतका िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट मतृक स�ुमा माझीलाई �ितवादीह�ले 
जबरज�ती करणी गरकेा र कत��यबाट िनजको म�ृय ु
भएको भ�ने पिु� ह�न आउने ।

पनुरावेदक �ितवादी राजेश महज�नले स�ुमा 
माझीलाई आफूले बिहनी मानेको, मतृक हराएको भ�ने 
सनेुपिछ आफू खोज तलास गन� िन�केको, �ितवादी 
अजु�न लामाको अदालतको बयानमा ए�लैले कसरु 
गरकेो �वीकारकेो, आ�नो संल�नता देिखने �माणको 
अभाव ह�दँा सफाइ ह�नपुन� भनी पनुरावेदनमा िजिकर 
िलएका छन् । सो िजिकरतफ�  िवचार गदा� पनुरावेदक 
�ितवादीसमेत दवैु �ितवादीह�ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� आरोिपत कसरुमा सािबत रही बयान 
गरकेो देिख�छ । मतृकलाई �ितवादीह�ले पालैपालो 
करणी गरी स�दा मतृक मरकेोज�तो भएपिछ 
�ितवादीह�ले नक� टघारीमा लगी फालेको भनेका र 
सोही ठाउबँाट लास बरामद भएको ह�दँा िनजह�को 
अनसु�धानको बयान पिु� भएको छ । अजु�न लामाले 
मा� पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने िनजको 
अदालतको बयान त�यपरक नभई झ�ुा दिेखन 
आउछँ । �ितवादी अजु�न लामाले मा� वारदात घटाएको 
भ�ने भनाइलाई पिु� गन� कुनै आधार �माण पेस गन� 
सकेको नदिेखदँा उ� बयानलाई �माणको �पमा 
�हण गन� िम�ने देिखदँैन । पनुरावेदक �ितवादीले 
अनसु�धान अिधकारीसम� भएको बयान आ�नो 
इ�छािवपरीत जबरज�ती गराइएको भनी िजिकर िलए 
तापिन सो िजिकर पिु� गन� ठोस �माण पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । तसथ�, �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ 

अनसुार सो सािबती बयानलाई �माणमा िलन िम�ने । 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २७ को उपदफा 

(१) मा भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ वा छुट पाउनको लािग �ितवादीले 
वारदात �थलमा नभई अ�य� रहेको पिु� गन� स�नपुन� 
ह��छ । तर, �य�तो कुनै �माण यी पनुरावेदकले पेस 
गन� सकेका छैनन् । तसथ�, वारदातमा आ�नो संल�नता 
नरहेको भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर तथा 
िनजका कानून �यवसायीह�को बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । पनुरावेदक �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला अ�यथा नभई मनािसब देिखन 
आउने ।

मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
�ितवादीह� अजु�न ग�ुङ भ�ने अजु�न लामा र �. 
राजेश महज�नले मतृक स�ुमा माझीलाई जबरज�ती 
करणी गरकेा र सोही कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
पिु� भएको ह�दँा �ितवादी राजेश महज�नको काय� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. तथा 
जबरज�ती करणीको १ नं. िवपरीतको कसरु अपराध 
ह�दँा �ितवादी राजेश महज�नलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
तथा जबरज�ती करणीतफ�  जबरज�ती करणीको 
३(२) नं. बमोिजम कैद वष� १० (दश) र ऐ. को ३(क) 
नं. बमोिजम थप कैद वष� ५ (पाचँ) सजाय ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।३।१० 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभुम् ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६७-CR-१०२४ र ०६८-CR-
१३७४, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. नारायण 
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िघिमर ेर नारायण िघिमर े िव. नेपाल सरकार
मतृक र �ितवादीका बीचको मनमटुावको 

अव�थालाई म�यनजर रा�दा एक प�ले अक� प�लाई 
मौका िम�दा �हार गन� स�ने प�रि�थितको िवकास 
भइरहेको देिखएको अव�थामा �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय गन� 
गरी स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने  ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट भएको िमित 
२०६७।६।१८ को फैसला िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी भई �ितवादी नारायण िघिमरलेाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३ (३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ।  

घटना वारदातको प�रि�थितलाई म�यनजर 
गदा� धा�रलो हितयारको �योग नभएको, योजना 
बनाएर ह�या गरकेो नदेिखएको, �ितवादीले मतृकको 
घरको ढोका अगािड मािनसको िदशा फािलिदएको 
कारण वारदात भएको अव�थासमेतलाई िवचार 
गदा� िनज �ितवादीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
ठहरबेमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� देिखदँा �यायको रोहमा िनजलाई १० (दश) 
वष� कैद गदा�  �यायको उ�े�य पूरा ह�ने देिखदँा मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम �ितवादी नारायण 
िघिमरलेाई १० (दश) वष�को कैद सजाय ह�ने ठहछ�  । 
स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी गरी 
भिवत�यमा सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादी नारायण 
िघिमरकेो पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७३ साल असार ६ गते रोज २ शभुम् ।

८
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७२-RC-०१०३, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. जगने खाती

�ितवादीउपर परकेो िकटानी जाहेरी, घटनाका 

��य�दश� जाहेरवाला कलक खाती र धौली खातीले 
�ितवादी जगने खातीसमेतको �हारबाट मतृकको म�ृय ु
भएको हो भ�ने कथन �यहोरा, घटना�थल लास जाचँ 
�कृित मचु�ुका, मतृकको शव परी�ण �ितवेदन तथा 
मतृक र �ितवादी जगने खातीको बीचमा ज�गास�ब�धी 
िववाद र घटना घट्नपूुव� मतृकका प�बाट �ितवादी 
जगने खातीलाई कुटिपट गरी औषिध उपचार गन� 
स�ब�धमा पैसाको लेनदेन रहेको कुरासमेतका 
त�य �माणबाट मतृक मिन खाती र �ितवादी जगने 
खातीबीच पूव��रसइवीसमेत रहेको देिखदँा �ितवादी 
जगने खातीले पूव��रसइवीका कारण मनसायपूव�क 
मतृकलाई मरणास�न ह�ने गरी कुटिपट गरी लछार 
पछार गरी िघसाद� लगी पानीको तालमा फालेको भ�ने 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयानसमेतबाट 
पिु� भएको देिख�छ । तसथ� मतृक मिन खातीको म�ृय ु
�ितवादी जगने खातीको कत��यबाट भएको पिु� ह�न 
आउने ।

तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार कारण र 
�माणसमेतबाट �ितवादी जगने खाितलाई स�ु बझाङ 
िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं. को कसरुमा ऐजन १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ३० गते रोज ३ शभुम् ।

९
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CR-०२३०, ०६९-CR-
०३०३, ०६९-CR-०९११ र ०७०-RC-०११९, 
कत��य �यान, शोिभतबहादरु िव.क. समेत िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. सु�दर प�रयार, कृ�ण 
िव.क. िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. न�थे 
िव.क.समेत 

पनुरावेदक �ितवादीम�येका वीरबहादरु 
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िव.क.लाई मतृक आ�माबहादरुले िमित २०६६।३।६ मा 
िबयरको बोतलले िहका�एको कारण मतृकउपर �रसइवी 
बोक� राखेको, पनुरावेदक �ितवादी शोिभतबहादरु 
िव.क. र मतृक आ�माबहादरु िव.क. बीच लेनदेन 
�यवहार रहेको, आ�माबहादरुले शोिभत िव.क.सगँ 
रहेको ऋणको पैसा माग गदा� वादिववाद िसज�ना भएको, 
�ितवादी शोिभतबहादरु िव.क. पनुरावेदक �ितवादी 
�ीकृ�ण िव.क.को ठूलो बबुा भएको, शोिभत िव.क.ले 
मतृक आ�माबहादरु िव.क.सगँ िलएको पैसा निदएपिछ 
�ितवादी �ीकृ�ण िव.क.को बाब ुपनुरावेदक �ितवादी 
वीरबहादरु िव.क.लाई िबयरको बोतलले िहका�उदँा घाउ 
चोट लागेको, सोबापत आ�माबहादरुले �.१६,०००।- 
वीरबहादरुलाई ितन� बझुाउने गरी िमलाप� भएको, 
वीरबहादरु िव.क.लाई कुटेको कुरामा खनुको बदला 
खनु िलनपुछ�  भनी शोिभतबहादरु िव.क., वीरबहादरु 
िव.क. र न�थे िव.क.बीच स�लाह भएको सोही 
स�लाहअनसुार अ� �ितवादीह� समेतलाई उ�साई 
आ�माबहादरु िव.क. मािथ कुटिपट गरी सोही चोटका 
कारण िनजको म�ृय ु भएको भ�ने �ितवादीह�को 
बयान �यहोरा, ��य�दश�को भनाइ एवम् म�ृयकुो 
कारणमा टाउकोमा लागेको कडा चोटबाट भएको भ�ने 
शवपरी�ण �ितवेदनबाट ख�ुन आएकोले पनुरावेदक 
�ितवादीह� समेतको कत��यबाट आ�माबहादरु 
िव.क.को म�ृय ुभएको त�य पिु� ह�न आउने ।

िमिसल संल�न �माण कागजबाट ��ततु 
वारदातमा पनुरावेदक �ितवादीह� शोिभतबहादरु 
िव.क., वीरबहादरु िव.क. र �ीकृ�ण िव.क. समेतले 
मतृकलाई खनुको बदला खनु िलने योजना बनाई 
मतृकलाई दाउरा, िचरपटसमेतका काठ �हार गरी 
म�ुय अिभय�ुको भूिमका िनवा�ह गरकेो र स�ुदर 
प�रयारले वारदात�थलमा गई �यान मान� काय�मा 
सहयोगस�म गरकेो पिु� ह�न आएको ह�दँा पनुरावेदक 
�ितवादीह� समेतले अपराधको मा�ाअनसुारको 
दािय�वबाट उ�मिु� पाउने भ�न िम�ने नदेिखएकोले 

यस अदालतबाट िवप�ी िझकाउने आदेश ह�दँा 
िलइएका आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन । पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको फैसला अ�यथा नभई िमलेकै 
देिखन आउने ।

�ितवादीह� न�थे िव.क., राजकुमार 
िव.क., बिु�राम िव.क., दीपक िव.क., राज ुिव.क.को 
स�ब�धमा साधकको रोहमा िवचार गदा� िनजह�उपर 
िकटानी जाहेरी परकेो, जाहेरवाला शेषका�त िव.क.ले 
न�थे िव.क.समेतको योजनामा दीपक िव.क., �ीकृ�ण 
िव.क., राजकुमार िव.क., बिु�राम िव.क.समेतले 
दाउरा िचरपटले मतृकको टाउकोसमेतका शरीरका 
िविभ�न भागमा कुटिपट गरकेो भनी अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरकेो, मािथ िववेिचत त�यबाट 
यी �ितवादीह�को वारदातमा ��य� सलं�नता रहेको 
देिखएको, मौकाको बयानमा एक अक�लाई पोल गरी 
वारदातमा स�रक रहेको त�य �वीकार गरी बयान 
गरकेो, पनुरावेदन अदालतको फैसलाउपर िच� 
बझुाई पनुरावेदन नै नगरी कसरु अपराध �वीकार गरी 
बसेकोसमेतबाट �ितवादी न�थे, राजकुमार, बिु�राम, 
दीपक र राज ुिव.क.लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. अनसुार ज�मकैद ह�ने ठहर 
गरी भएको पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब 
देिखदँा साधक सदर ह�ने र पनुरावेदक �ितवादीह� 
शोिभतबहादरु िव.क. र वीरबहादरु िव.क.लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(४) नं. बमोिजम 
र �ितवादी �ीकृ�ण िव.क.लाई १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद र �ितवादी स�ुदर प�रयारलाई ऐ.१७(२) 
नं. बमोिजम ५ वष� कैद सजाय ह�नेमा िनज नाबालक 
भएको देिखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) बमोिजम िनजलाई आधा सजाय अथा�त् 
२ वष� ६ मिहना कैद सजाय ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको िमित २०६९।१।२५ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 

वारदातको �कृित र घटनाको प�रि�थिततफ�  



8

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, असार - २

िवचार गदा� लेनदेनको ज�रयाबाट िववाद िसज�ना भई 
एकाएक वारदात घट्न गएको, �ितवादीह� एकाघर 
प�रवारको �यि� भएको, मतृकसगँ पिहलेदेिख नै 
�रसइवी रहेको भ�ने नदेिखएको, वारदातमा कुनै 
जोिखमी हितयारको �योग नगरी सामा�य काठ, 
िचरपटको �हारबाट म�ृय ुह�न पगेुको अव�थासमेतका 
आधारमा ठहर भएको सजाय गदा� चक� पन� भई 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १२ वष� कैद सजाय गन� 
उपय�ु देखी �ितवादीह� न�थे िव.क., राजकुमार 
िव.क., बिु�राम िव.क., दीपक िव.क., राज ु िव.क. 
�ीकृ�ण िव.क., शोिभतबहादरु िव.क. र वीरबहादरु 
िव.क. लाई १२ वष� कैद ह�ने ठहर गरकेो रायसमेत 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकार, 
�ितवादीह� शोिभतबहादरु िव.क., वीरबहादरु िव.क. 
र �ीकृ�ण िव.क.को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख २४ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १

मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-WO-०४४७, उ��ेषण / परमादेश / 
�ितषेध, अिधव�ा अजु�नकुमार अया�ल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत

कानूनमा उ�लेख ग�रएको काय�ह� नेपाल 
सरकार र मातहतका िनकायले ग�ररहेको भनी 
उ�लेख गरी िलिखत जवाफ पेस ग�ररहेको अव�थामा 
य�तो काय� नभएको होला भनी सरकारी िनकायले 
िलिखत�पमा �ितब�ता जनाई पेस भएको कुरालाई 
अिव�ास गनु�पन� अव�था देिखएन । िनवेदकले �प�सगँ 
यो य�तो �कारको आनवुंिशक ग�रएका अनिधकृत िबउ 
िबजन नेपालमा िभि�एको भनी ��ट�पमा िनवेदनमा 
उ�लेख गन� र भ�न सकेको पाइदँनै । िबउ िबजनको 

स�ब�धमा म�ुय�पमा काय� गन� िनकाय भनेको 
राि��य िबउ िबजन सिमित रहेको भ�ने िबउ िबजन 
ऐन, २०४५ मा उ�लेख भएको र सो सिमितलाई 
��ततु िनवेदनमा िवप�ीसमेत बनाएको दिेखदैँन । 
िबउ िबजनको स�ब�धमा आयात गन� अनमुित �दान 
गन�, बालीको जातको उ�लेखन गन�, िबउ िबजनमा 
सरकारलाई परामश� िदने �मखु िनकायको �पमा 
राि��य िबउ िबजन सिमित रहेको देिख�छ । िबउ 
िबजनको काय�मा �मखु भूिमका खे�ने स�ंथा राि��य 
िबउ िबजन सिमितलाई ��ततु िनवेदनमा िवप�ी 
बनाएको देिखदँैन । राि��य िबउ िबजन सिमितलाई 
िवप�ी नबनाइएको कारण िबउ िबजनको स�ब�धमा 
�मखु भूिमका िनवा�ह गन� उ� सिमितले िबउ िबजनको 
स�ब�धमा आ�नो कुरा रा�ने अवसर �ा� गरकेो समेत 
देिखन नआउने ।

नेपालको चारतैफ�  खलुा िसमाना रहेको 
छ । खलुा िसमानाबाट अनिधकृत�पमा नेपाल 
र नेपाली िकसानलाई हािन नो�सानी परु ्याउने 
उ�े�यका साथ अमे�रक� क�पनी मो�सा�टोलगायतका 
अ�य �य�ता क�पनीबाट उ�पािदत आनवुंिशक 
गणु प�रवत�न (GMO) ग�रएका िबउ िबजन 
अनिधकृत�पमा नेपालमा चोरी पैठारी ह�न स�ने 
�बल स�भावना रहेको देिख�छ । �य�ता �कारका 
िबउ िबजनलाई नेपालमा गैरकानूनी�पमा आयात गन� 
रो�ने र नेपाली िकसानह�लाई �य�तो �कारका िबउ 
िबजन �योग नगन� नगराउनको लािग सचेतनामूलक 
काय��म नेपाल सरकारले गनु�पन� देिख�छ । य�ता 
�कारका िबउ िबजन नेपालमा आयात गन� निदन र 
नेपाली िकसानह�लाई �य�ता �कारका िबउ िबजन 
�योगबाट उ�प�न ह�ने नकरा�मक �भावको स�ब�धमा 
चेतना जगाउनको लािग नेपाल सरकारले राि��य िबउ 
िबजन सिमित, कृिष िवभाग, नेपाल कृिष अनसु�धान 
प�रषद ्लगायतका यससगँ स�बि�धत काया�लय वा 
िनकायह� म�येबाट एक �भावकारी सयं��को गठन 
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गरी सो स�ब�धमा नेपाली कृषकह�लाई चेतना 
जगाउन सचेतना काय��म स�चालन गन� एवम् �य�तो 
�कारको िबउ िबजन नेपाल �वेश र �योगमा रोक 
लगाउन ुभनी िवप�ीह� नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, कृिष िवकास म��ालय 
र कृिष िवभागसमेतको नाममा िनद�शना�मक आदेश 
जारी ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर २३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६६-CR-०२२२, सवारी �यान, 
नेपाल सरकार िव. स�नी महज�न 

सवारीसाधन चलाउने �यि�ले जानी 
जानी आ�नो िनय��णमा नरहेको र�तारमा सवारी 
चलाउन,ु मादक पदाथ� सेवन गरी सवारी चलाउन ु
आिद असावधानीपूव�क सवारी चलाई दघु�टना 
गराउनलुाई लापरवाहीय�ु काय� मा�न ु पन� ह��छ । 
यसरी सवारीसाधन चलाउने अनमुित प� �ा� नगरी 
सवारीसाधन चलाउन ु भनेको सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा ४५ को लापरवाही 
मा� हो । सवारीसाधन हकँाईको लापरवाही होइन । 
�ितवादीले सवारीसाधन चलाउदँा दघु�टनालाई बचाउ 
गन� �यास नगरकेो, अिनयि��त गितमा मोटरसाइकल 
चलाएको वा गलत साइडमा चलाएको भ�ने लगायतका 
लापरवाही झ�कने त�य िमिसल स�ब� �माणबाट 
पिु� ह�नसकेको देिखदैँन । मोटरसाइकल हा�ँद ै
गदा� �ितवादीले व�ृ मिहलालाई देखेपिछ िनजलाई 
बचाउने �यास �व�प बायातँफ�  मोड्दा मतृकसमेत 
सोही िदशाितर आएको कारण ठ�कर ला�न पगेुको 

देिख�छ । य�तो ि�थितमा �ितवादीको काय� 
लापरवाहीपूण� हो भ�ने देिखदैँन । केवल सवारी चालक 
अनमुितप� �ा� नगरी चलाएको सवारीले ठ�कर िदएर 
म�ृय ुभएको भ�ने मा� कारणबाट  �ितवादीको काय� 
�वयम् मा लापरवाहीअ�तग�त पछ�  भ�न ु �यायसङ्गत 
नह�ने । 

सवारी चालक अनमुितप� �ा� नगरी 
मोटरसाइकल चलाएको भ�ने य�तै �� रहेको नेपाल 
सरकार िव�� वीरबहादरु लो�चन भएको सवारी 
�यान म�ुामा “दघु�टना भएको सवारीसाधनको चालक 
भएको कारणले मा� िनजको लापरवाही �थािपत ह�न 
स�दनै । �वत�� �माणह�बाट लापरवाही गरी सवारी 
चलाएको त�य पिु� ह�नपुछ�  । सवारी चलाउदँाका 
बखत पया�� सावधानी अपनाए पिन आकि�मक�पमा 
उ�प�न भएको कुनै कारणबाट सवारी दघु�टना 
ह�न जा�छ भने �यसलाई लापरवाही अथवा 
जानाजान ग�रएको काय� भनी नामाकरण गनु�  उिचत 
नदिेखने ।” भनी यस अदालतबाट ने.का.प. २०७२ 
अङ्क ८ िन.नं. ९५४७ मा िस�ा�त �ितपादन भएको 
देिख�छ । ��ततु िववादमा �ितवादीले सवारी चलाउदँा 
अपनाउनपुन� पूव� सावधानी नअपनाएको वा ित�गितमा 
सवारी हाकेँको भ�ने त�य �थािपत भएको नदेिखदँा 
उि�लिखत िस�ा�त ��ततु म�ुामा आकृ� ह�ने देिखन 
आउछँ । तसथ� �ितवादी स�नी महज�नले बा. ८ प. 
५२२३ को मोटरसाइकल लापरवाहीपूव�क चलाएको 
भ�ने पिु� ह�न नसकेको ह�दँा िनजलाई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
बमोिजम सजाय ह�ने भ�न निम�ने ।

तसथ� �ितवादी स�नी महज�नले चलाएको 
बा. ८ प. ५२२३ नं. को मोटरसाइकलले ठ�कर 
िदई उपचारको �ममा िव. ए�ड िव. अ�पतालमा 
लाटी महज�नको म�ृय ु भएको भ�ने पिु� ह�न आएको 
ह�दँा �ितवादीको उ� कसरुज�य काय� सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) 
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अनसुारको देिखएको भनी �ितवादीलाई सोहीअनसुार 
३ (तीन) मिहना कैद र �.२०००।– ज�रवाना ह�ने  
ठहर ्याई भएको स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतको 
िमित २०६५।१।१५ को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६५।९।१ को 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 

नेपाल सरकारको प�ुन 
नस�ने ।

पनु�ः सवारी चालक अनमुितप� निलई 
चलाएको सवारी साधनले ठ�कर िदई वा िकची 
दघु�टना गरकेो भ�ने समान �� रहेको िवषयमा यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट “सवारी चालक 
अनमुित �ा� नगरकेो �यि�ले साव�जिनक सडकमा 
सवारी चलाउने काय� गनु�  आफँैमा लापरवाहीपूण� काय� 
हो । साथै �यसरी सवारी चालक अनमुितप� �ा� 
नगरकेो �यि�ले चलाएको सवारीसाधनबाट ठ�कर 
लागी वा िकची मािनसको �यान गएमा सो काय� �वतः 
लापरवाहीपूव�क ग�रएको काय�को प�रणाम�व�प 
भएको मा�नपुन�” भनी ने.का.प. २०७१ अङ्क १२ 
िन.नं. ९३०४ प.ृ २१२७ मा �ितपािदत िस�ा�तसगँ 
यो इजलास सहमत ह�न नसकेको ह�दँा सो स�ब�धमा 
यिकन �या�या ह�न सव��च अदालत, िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ३(१)(ख) बमोिजम िनण�यका लािग 
��ततु म�ुा पूण� इजलासमा पेस गन� ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित सवंत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-CI-१२८९, उ��ेषण / परमादशे, 
पदमबहादुर मगर िव. िज�ला सुनसरी बराह�े� 

गा.िव.स. को काया�लयसमेत 
�थानीय राजनीितक पाट� �ितिनिध 

तथा सरोकारवाला स�ंथाह�को ब�ठकबाट िनण�य 
गरी गा.िव.स. को काया�लयबाट शा�ता दगंालको 
नाममा िनयमानसुार नापी दता�को लािग िसफा�रस 
ग�रएको देिख�छ । उ��ेषणको आदेश कुनै �याियक 
अध��याियक िनकाय वा अिधकारीका िव�� जारी 
ह�ने आदशे हो । �याियक अध��याियक िनकाय वा 
अिधकारीले गरकेो िनण�य �िुटपूण� दिेखएमा सो 
िनण�य बदर गन� उ��ेषणको �रट आकिष�त ह�ने 
ह��छ । ��ततु िनवेदनमा उ�लेख भएबमोिजमको 
�थानीय राजनीितक पाट� �ितिनिधसमेतको 
सव�दलीय सिमित �चिलत कानूनबमोिजम ज�गा 
दता� िवषयको �थािपत वैधािनक सिमित नभएको 
ह�दँा �य�तो सिमितको बैठकबाट भएको िनण�य एवम् 
सोलाई आधार मानी भएको गा.िव.स. को िसफा�रस 
प�को कुनै कानूनी मह�व नै नह�ने ह�दँा �य�तो कानूनी 
मह�व नै नरहेको िनण�य वा प� बदर गरी रहन ुनपन� । 

उि�लिखत िक.नं. ६३ र ६५ को ज�गाको 
िफ�डबकुमा जङ्गल भएको भ�ने कुरा उ� िफ�डबकु 
उतारको �ितिलिपबाट दिेखएको, उ� ज�गा नेपाल 
सरकारका नाममा दता� �े�ता कायम भई साव�जिनक 
जङ्गलको �पमा रहेको र िवप�ी शा�ता दगंालले 
िदएको िनवेदनमा कारवाही भई नेपाल सरकारका 
नाउकँो ज�गा �यि�का नाउमँा दता�  गन� निम�ने भनी 
मालपोत काया�लय, सनुसरीबाट िमित २०६९।११।२८ 
मा िमिसल तामेलीमा रा�ने िनण�य भएको भ�ने िलिखत 
जवाफबाट देिखइरहेको अव�थामा सरकारी ज�गा 
�यि� िवशेषको नाममा दता� ह�ने ि�थित नरहेकोले 
िनवेदकह�को माग दाबीबमोिजमको आदेश ह�नपुन� 
अव�था देिखन नआउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
िनवेदकह�को माग दाबीबमोिजम उ��ेषणय�ु 
परमादेशको �रट जारी गन� िमलेन भनी पनुरावेदन 
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अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७०।१०।६ मा 
भएको अि�तम आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६९-CI-०५३३, िनषेधा�ा, दवेन�दन 
राउत अिहर िव. रामकुमार साहसमेत 

िनवेदकको िक.नं. ७१० को ज�गा न.नं. 
७ मा र िक.नं. ७८२ को ज�गा न.नं. ६ मा रहेकोमा 
िक.नं. ७८२ को ज�गाबाट न.नं. ५ को मूल सडकमा 
आवतजावत गन�को लािग न.नं. २ को बाटोको 
ज�गा भएको न�सा मचु�ुकाबाट देिखदँा िनवेदकको 
आवागमनमा बाधा �यवधान खडा गरकेो भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर यिु�सङ्गत देिखन नआउने । 

पिहलेदेिख साव�जिनक ज�गा साव�जिनक 
�योजनको लािग �योग भई आएको रहेछ । भने �य�तो 
�योग गन� पाउने हो होइन भ�ने हक सरोकारको कुरा 
िविधवत् �पमा िफराद स�बि�धत अदालतमा परकेोमा 
सबतु �माण र पिहले भएका फैसलासमेत बझुी 
िनकासा ग�रने नै ह��छ । साव�जिनक ज�गा साव�जिनक 
�योजनको लािग िनवेदन मागअन�ुप हाल काय� 
भएको नभई पिहलेदिेख नै साव�जिनक �योजनलाई 
�योग भई आएको दिेखयो । अतः िनवेदकको िक.नं. 
७१०, ७८२ ज�गामा जान आउन न.नं. २ को बाटो 
रहे भएकै दिेखदँा िवप�ीह�ले बाधा अवरोध परु ्याउने 
आशङ्कासमेत रहेको नदेिखदँा िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको 
अि�तम आदेश अ�यथा नभई मनािसब देिखन आउने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत त�य एवम् आधार 
कारणह�बाट िनवेदकको ज�गाह�मा आवतजावत 
गन� बाटो िनकास भइरहेको र िनकास बाटो रो�ने 
बाधा �यवधान खडा गन� स�भावना तथा आशङ्काको 

ि�थितसमेत िव�मान नदेिखदँा िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०६९।३।२७ मा भएको अि�तम आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िशवह�र पौड् याल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल भदौ २६ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-RC-००५६, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. होमबहादुर िव�कमा�

िमिसल संल�न घटना�थल तथा लास जाचँ 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, जाहेरवाला तथा 
व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसले अदालतसम� 
ग�रिदएको बकप�समेतका सबदु �माणको आधारमा 
�ितवादी होमबहादरु िव�कमा�ले आ�नै �ीमतीलाई 
घरायसी िववादका कारण मान� िनयतले मनसायपूव�क 
मतृकको संवेदनशील अङ्ग टाउकोमा ब�चरो �हार 
गरी ह�या गरकेो त�य शङ्कारिहत �पबाट पिु� ह�न 
आएको ह�दँा �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. 
बमोिजमको कसरु अपराधमा ऐ. १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने  ठहर गरकेो स�ु 
ओखलढंुगा िज�ला अदालतको फैसला सदर गरी 
साधक जाहेर गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
िमित २०७१।८।१६ को फैसला िमलेको देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ।

�ितवादीले �ीमतीसगँ वादिववाद ह�दँा 
त�काल उठेको �रसले गदा� ब�चरो उठाई �हार 
गरकेो देिख�छ । ब�चरो जोिखमी हितयार भएको र 
दईुपटक �हार गरकेो कारणबाट यो कसरु मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. अन�ुपको आवेश 
�े�रत ह�यामा पन� स�ने भएन । साधारण लाठा ढंुगाको 
�योग भएको अव�थामा �यानस�ब�धीको महलको 



12

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, असार - २

१४ नं. अन�ुप १० वष� कैद सजाय ह�नस�ने िथयो 
होला । तर यहा ँआवेश�े�रत ह�या भए पिन ब�चरोज�तो 
जोिखमी हितयारको �योग भएको र �हार दईुपटक 
भएको कारणले �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. 
अन�ुपको कसरु नभई ऐ. को १३(१) नं. अनसुारको 
कसरु ह�न गएको अव�था छ । ियनै त�यलाई िवचार 
गरी कम सजाय गदा� �यानस�ब�धीको महलको १४ 
नं. अन�ुप ह�ने । सजाय दश वष� कैदलाई मापन आधार 
बनाई सव��वसिहत ज�मकैदभ�दा कम र १० वष�भ�दा 
बढी सजाय गनु�  समिुचत ह�ने  देिख�छ ।  यसरी जोिखमी 
हितयार ब�चरोको �योग र दईु पटक �हार भएको यस 
अव�थामा अ.बं. १८८ नं. अन�ुप �ितवदीलाई कैद 
वष� १४ गनु�  �यायोिचत देिखयो । तसथ� पनुरावेदक 
�ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. को �योग गरी १४ वष� 
कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् । 

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६६-CI-०७४५, फैसला बदर ग�रपाउ,ँ 
केशव कृ�ण �े�समेत िव. ह�र नरिसहं अमा�यसमेत 

मेि�टने�स नापी शाखा भ�परुको िफ�डबकु 
उतारमा िकसानको नाम थर वतनमा हष�लाल �े� 
भ.प.ु इकुडोल उ�लेख भई िकसानको �यहोरामा 
ल.प.ु तझयाल ब�ने हेमनरिसहंलाई ितरो ितरी जोती 
खाइआएको भनी लेखाइिदएको र हष�लाल �े�को 
जोताहा अ�थायी िन�सामा ज�गाधनीको नाम हेम 
नरिसहं भनी उ�लेख रहेको तथा हष�लाल �े�ले 
मालपोत काया�लयमा ज�गा र.ैप.को लािग िदएको 
िनवेदनमा पिन ज�गाधनी हेमनरिसंह भनी उ�लेख 

भएको र च�लाल �े�ले भूिम सधुार काया�लय, 
भ�परुमा िदएको मोही कायम ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदनमा 
पिन सािबक लगत नं.२५७ को हा.िक. नं.३३१ 
कायम भएको ज�गामा हेमनरिसंह तलिस ंभएको भनी 
�वीकार गरकेो दिेखदँा उ� ज�गा िनज हेमनरिसहंको 
नाममा कायम रहेको त�यमा िववाद रहेन । वादीह�ले 
हेमबहादरु र हेमनरिसहं एउटै ह�न् भनी सोको 
िव�सनीय आधार देखाउन तथा हेम नरिसंह ��ततु 
म�ुाका �ितवादीह�का बाब ुबाजे होइनन् भनी ख�डन 
गन� सकेको पाइदैँन । जहा ँसािबक लगत िफ�डबकु र 
ज�गा दता� गदा� वादी �ितवादीह�का मोही र ज�गाधनी 
बनेका �े�ताह� अ�यथा नह�दँास�म िववािदत ज�गामा 
मोही िथएन, यो ज�गा बेिज�लाको हो भनी िलइएको 
तक�  तथा वादी प�ले िलएको दाबीलाई कानूनस�मत 
मा�न र ठहर गन� निम�ने । 

वादीह�ले िबता� नं. ११०६ को हाल 
कायम िक.नं. १४२,१४४ र १४७ को ज�गा रकैर 
प�रणत ग�रपाउन ल.प.ुन.पा. वडा नं १ बाट िमित 
२०४१।१२।३० मा िसफा�रस गरकेो भ�ने वादी दाबी 
िलएका भए पिन �ितवादीह�को बाजे हेम नरिसंहले 
२०२३ सालमै र.ैप. गराइसकेको उ� ज�गाको 
स�दभ�मा त�कािलन अव�थामा यी वादीह� तफ� बाट 
दाबी उजरु नगरी १८ वष�पिछ वडाबाट भएको भनी 
वादीह�ले देखाएको िसफा�रसको औिच�यता रहने 
देिखएन । सािबक िवता�  ११०६ को ज�गा वादीका 
�वग�य िपता हेमबहादरु �े�को नाममा दता� भएको, 
ितरो ितरकेो रिसद वादीह�सगँ भएको र सो ज�गाको 
मोहीले कुत बाली ितरी आएको भरपाईसमेत रहे 
भएको भ�ने वादी दाबी भए पिन सोही लगतको ज�गा 
नै हालको िक.नं. १४२, १४४ र १४७ का ज�गा ह�न् 
भ�ने िव�सनीय �माण वादीतफ� बाट पेस ह�न सकेको 
पाइदँैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २६ को कानूनी 
�यव�था तथा �माण कानूनस�ब�धी िस�ा�तअनसुार 
आ�नो दाबी �मािणत गन� अिभभारा वादीउपर 
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रह�छ । ��ततु म�ुामा वादीह�ले िववािदत ज�गामा 
आ�नो हक रहेको देिखने । �प� �माण कागजह� 
पेस गन� सकेको नदेिखएको अव�थामा �ितवादीह� 
सवुण� नरिसंह अमा�य र भ� नरिसंह अमा�यको हक 
कायम ह�ने  ठहर भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने नदिेखने ह�दँा उि�लिखत आधार �माणबाट 
िववािदत ज�गामा वादीह�को हक रहेको भ�ने आधार 
कारण र �माणसमेत रहे भएको नदिेखदँा वादी दाबीको 
यस अदालतबाट भएको फैसलासमेत बदर ह�नपुन� 
अव�था नरहेकोले स�ु भ�परु िज�ला अदालतले 
िमित २०५९।२।२ मा गरकेो खारजेी फैसला सदर 
ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६१।११।३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: महेश खनाल, राम�साद पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभुम् । 
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६६-CI-०७४६, िखचोला मेटाई पाउ,ँ 

च�लाल �े� िव. पूण� कुमारी अमा�यसमेत 
 § ०६६-CI-०७४७, ज�गा दपोट, ितरो दपोट, 

�काश �े� िव. ह�र नरिसंह अमा�यसमेत 
२

मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-CR-०००५, 
०६८-CR-०१३५, ०६८-CR-०१३६, ०६८-CR-
०३७२, ०६८-CR-०३७३ र ०६८-CR-०४८७, 
जबरज�ती करणी र चोरी, िव�णु�साद डाँगी िव. नेपाल 
सरकार, युवराज प�थीसमेत िव. नेपाल सरकार, 
यमराज खड्का िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार 
िव. बस�त खड्कासमेत, बस�त खड्का िव. नेपाल 
सरकार र मोहन पुन िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी काशीरामले पनुरावेदन अदालतबाट 

भएको फैसलालाई चनुौती नगरकेो त�यबाट िनजको 
हकमा वारदातस�ब�धी िमिसल संल�न �माणह� 
अखि�डत रहेको मा�नपुछ�  जनु �माण सबै �ितवादी 
िव�� पिन समान�पमा आकिष�त ह�ने देिख�छ । 
मािथ उ�लेख भएबमोिजम ��ततु वारदातको पूर ै
��यपटलमा �ितवादीह� बाहेक अ� कोही दिेखदैँ 
देिखदँनैन् । यस अव�थामा फलाना फलानाले यो 
य�तो काय� गरकेो भनी यथाथ� कुरा नखलुाई स�य 
त�य बङ्�याउने �ितवादीह� िव�� िनद�िषताको 
अनमुानको िस�ा�त आकिष�त ह�ने अव�था नरहने । 

अतः �ितवादी काशीराम मरािसनीले 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िव�� पनुरावेदन 
नगरकेोले िनज र �ितवादीह� वस�त खड्का, 
िव�ण�ुसाद डागँी, यमराज खड्का, यवुराज प�थी, 
मिनराम पोखरले र मोहन पनु मगरको हकमा 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै देिखदँा सो 
हदस�म सदर भई �ितवादी िव�ण ुचौधरीलाई सफाइ 
िदएको हदस�मको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको 
फैसला केही उ�टी भई �ितवादी िव�ण ु चौधरीलाई 
पिन मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. 
को दहेाय ५ बमोिजम ५ वष� र ऐ. ३क नं. बमोिजम थप 
५ वष� कैदसमेत ज�मा १० वष� कैद र यी �ितवादीबाट 
पिन पीिडतले सोही महलको १० नं. बमोिजम 
�.५०,०००।- �ितपूित� भराई िलन पाउने । 

पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुले पीिडत 
िव�� आफूह�ले जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो 
ठहर ्याई सजाय गरकेो फैसला उ�टी गरी सफाइ पाउ ँ
भनी �ितवादीह� बस�त खड्का, िव�ण�ुसाद डागँी, 
यमराज खड्का, यवुराज प�थी, मिनराम पोखरले र 
मोहन पनु मगरको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

वादी नेपाल सरकारले पीिडतको साथमा 
रहेको २ तोलाको सनुको िस�� पिन �ितवादीह�ले 
चोरी गरी लगेको ह�दँा �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलको १२ नं. बमोिजम सजाय गरी ऐ. 
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को १० नं. को देहाय ३ बमोिजम त�कालको बजार 
मू�यअनसुार ह�ने िबगो �.५८,३००।- पीिडतलाई 
िदलाई भराइ पाउ ँभनी िलएको पनुरावेदन िजिकरतफ�  
िवचार गदा� अध�बेहोस अव�थामा रहेक� पीिडत आफँले 
िनजको मोबाइल र झोलासमेत भइुमँा फा�नेसमेतको 
काय� गरकेो दिेखएको, चोरी गरमेा �ितवादीह� सव�� 
इ�कार रहेको तथा �ितवादीह� वा �ितवादीम�येको 
यो यसले पीिडतको उ� धनमाल चोरी गरकेो कुरा 
िमिसल �माणबाट शङ्कारिहत र िनिव�वाद �माणबाट 
�मािणत ह�न नसकेकोले चोरीतफ� को अिभयोग दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर ्याएको िमित २०६७।१२।३० को 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय� 
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३० गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७१-CI-०५४३, अशं चलन, पु�येकेशरी लैबा 
कैती िव. पु�यराम लैबासमेत 

दता� नभएका ज�गाह�का स�ब�धमा 
ज�गा दता�स�ब�धी कानूनअन�ुप दता�  नभएस�म 
अंिशयारह�को हक �थािपत नभएको ि�थितमा ब�डा 
गन� निमली अिंशयारह�का नाममा हक �थािपत भएका 
बखत नै ब�डा पाउने ह�दँा यसका साथै अिंशयारह� 
र अिंशयार उनाउ �यि�को नाउमँा दता� रहेको ज�गा 
उनाउ �यि�को हक परसारी मा� ब�डा गनु�पन� ह�न 
आउने । 

अंिशयारह� म�येले आफूखसु गन� पाउने 
िनजी आज�नको स�पि�को हकमा सो िनजी आज�नको 
स�पि�लाई ब�डा गरकेो िमलेको नदेिखदँा ��ततु 
अंश म�ुामा तायदाती फाटँवारी पेस भएकोमा सो 
फाटँवारीमा अंिशयारबाहेकका उनाउ �यि�ह�को 
नाउमँा रहेका ज�गासमेत ब�डा छुट् याउने गरी भएको 
फैसलाले अंिशयारबाहेकका नाउकँो ज�गा छुट् याउन 

अंशब�डाको महलमा भएको कानूनी �यव�थािवपरीत 
ह�ने  ह�दँा उनाउ �यि�का नाममा रहेको ज�गाह� ब�डा 
ह�ने गरकेो निम�ने ।

िक.नं. २१२ अ�मायाको नाम दता�को 
र िक.नं. ३७९ ल�मी�रीका नाउमँा दता� रहेको 
ज�गाह� िनजले ख�रद गरकेो र सो ज�गा ख�रद 
गन� र घर िनमा�ण गन� ियनै ज�गा �ि�ब�धक राखेको 
िलखतसमेत दिेखएको र सगोलबाट ख�रद गरकेो 
भ�ने अक� प�ले कुनै ठोस आधार �माणबाट पिु� गन� 
सकेको नदेिखएका अव�थामा मिहलाले आफूखसु गन� 
पाउने काय� गरी ऋणसमेत िलई स�पि� आज�न गरकेो 
देिखदँा य�तो आज�नलाई सगोलको मा�न �यायोिचत 
नह�ने । 

घरमलुी भएका, अ�य घरका सद�यह� 
अंिशयाराह� ह�दँाह�दैँको अव�थामा घरमलुी नभएका 
बहुारीको नाउमँा ज�गा ख�रद गरकेो भ�ने कुरा वादी 
दाबीबमोिजम िविभ�न आधार कारणबाट प�्ुयाई ं 
नभइकन केवल वादी दाबीको आधारमा सगोलको 
स�पि� भ�न िम�ने अव�था नदेिखने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनसुार 
कसैले कुनै कुराको दाबी िल�छ भने सोको प�्ुयाई 
गन� िज�मा स�बि�धत प�कै ह��छ । वादीले कुनै दाबी 
गछ�  भने दाबी िलदँमैा सोहीअनसुार ह�दँनै सोको लािग 
िविभ�न त�य आधार कारण एवम् �माणबाट पिु� 
गनु�पछ�  तर ��ततु म�ुामा सगोलको स�पि�बाट 
ख�रद गरकेो हो भनी िविभ�न त�य आधार कारण 
एवम् �माणबाट पिु� गन� सकेको पाइदँैन तसथ� एक 
मिहलाले ऋणसमेत िलई स�पि� आज�न गरकेो 
देिखदँा य�तो आज�नलाई सगोलको मा�न �यायोिचत 
मा�न िम�ने अव�था नह�दँा �य�तो स�पि�लाई िनजी 
आज�न मा�न ुपन� ।

उनाउ �यि�का नाममा दता� �े�ता देिखएका 
िक.नं. ५८, िक.नं. १४३ चौमीमाया कमा�चाय�को 
नाउ ँ दता�को, िक.नं. ४७७, ६०३, ६०५, ५८५, 



15

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, असार - २

८१, ३० ज�गा वादी �ितवादीमा अंशब�डा ला�ने 
ठहर ्याएको िक.नं.३५८ राज ु मान�धर पूण�बहादरु 
लैबाको संय�ु दता� दिेखदँा सो ज�गाबाट आधामा� 
अंशब�डा गनु�पन�मा पूर ैज�गा ब�डा ला�ने ठहर ्याएको, 
िक.नं.२४८ प�ुयराम बलराम, रमेश लैबा र इ��लालको 
संय�ु दता�को देिखदँा सो ज�गाबाट ३ भागबाट 
मा� अशब�डा गनु�पन�मा पूरा ज�गा ब�डा गनु�पन� 
ठहर ्याएको र िक.नं. २०२ अ�मायाको नाम दता�को 
र िक.नं.३७९ ल�मी�री नाम दता�को दवुै िक�ा ज�गा 
िनजह�को िनजी आज�नको देिखदँा ब�डा नला�नेमा 
सो िक.नं.२१२ र िक.नं. ३७९ को घरज�गासमेत 
अंशब�डा ला�ने ठहर ्याएको हदस�म भ�परु िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।८।१ को फैसला निमलेकोले 
सो हदस�म केही उ�टी ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने अव�था नदेिखने ।

अतः भ�परु िज�ला अदालतको िमित 
२०६८।८।१ को फैसला निमलेकोले उ�टी ह�ने  
ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल जेठ १२ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-०६०२, जबरज�ती 
करणी, कृ�णकुमार गु�ङ िव. नेपाल सरकार

पीिडत र �ितवादी कृ�णकुमार ग�ुङसमेतको 
शारी�रक परी�ण ह�दँा जबरज�ती करणीका 
िच� नपाइएको र पीिडतह� Hymen rapture 
भएपिन त�कालको rapture भएको पाइदँैन । योिन 
Fourchette मा Tenderness देिखएपिन तीनजना 
वादीलाई सातसात जनाले जबरज�ती करणी 

गरकेो भए योिनमा Tenderness मा� ह�ने अव�था 
ह�दैँन । इ�छािवपरीत जबरज�ती करणी भएको 
अव�थामा बल �योग गरकेो ह��छ । अश� अव�थामा 
नभएको मिहलाले प�ुषलाई िचथन�, टो�ने इ�यािद 
गन� स�भावना पिन �यितकै रहेको ह��छ । साथै कुनै 
मिहलालाई सातसातजनाले जबरज�ती करणी गदा� 
मिहलाको शारी�रक र यौनाङ्गको ि�थित सामा�य 
ह�दैँन मानिसक ि�थित फरक ह��छन् । वारदातको समय 
र वारदात�थलबाट पीिडतह�लाई लगी पालैपालो 
िमलेर जबरज�ती करणी गर ्यो भ�ने कुरा िव�ासयो�य 
छैन िकन िक एक प�ुषले केही िमनेटको फरकमा यौन 
उ�ेजनाका साथ अक�सगँ फे�र अक�सगँ पूण� यौन 
स�ब�ध रा�न स�ने कुरा �वयम् मा तक� स�मत ह�न 
नआउने ।

अनसु�धानको िसलिसलामा पीिडत र 
�ितवादीको शारी�रक परी�ण गदा�  िज�ला �वा��य 
काया�लय, संखवुासभाको िमित २०६६।१।२१ को 
�रपोट�बाट जबरज�ती करणीको ल�णह� नदिेखएको, 
�ितवादीले आफूमािथ जबरज�ती करणी गरकेो भनी 
पीिडतह�ले िकटानीसाथ बकप� नगरकेोसमेतका 
कारणले �ितवादीउपरको आरोप शङ्कारिहत 
तवरबाट प�्ुयाई भएको नदेिखएको अव�थामा 
जबरज�ती करणीज�तो जघ�य अपराधमा सजाय गन� 
�यायोिचत नभएकोले अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०६८/५/२१ मा भएको फैसला उ�टी भई �ितवादी 
कृ�णकुमार ग�ुङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने । 
इजलास अिधकृत: जयराम �े�
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ साल जेठ १० गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७२-RC-००११, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. खुशी चौधरी 
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व�ततुः साधक जाचँको लािग पेस ह�ने म�ुामा 
कसरुदार �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहरी भएको फैसला �माण मू�याङ्कनको 
रोहमा िमले निमलेको भ�ने कुरालाई हे�र�छ । िमिसल 
संल�न घटना�थल तथा लास जाचँ िववरण मचु�ुकामा 
�ितवादीको खशुी चौधरीको घरिभ� पूव� दि�ण कुनामा 
रहेको खाटमा मतृक रिमया चौधरी र िकित� चौधरीको 
लास रहेको भन् नेसमेत �यहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ । उ� त�य जाहेरी दरखा�त, �ितवादीले 
ब�चरो �हार गरी मारकेो भनी गरकेो सािबती बयान 
र मौकाको घटना िववरण कागजबाट समिथ�त भएको 
अित�र� शव परी�ण �ितवेदनबाट पिन सोही 
त�यगत अव�था पिु� भएबाट रिमया र िकित� चौधरीको 
कत��यबाट म�ृय ुभएको दिेखन आउने ।

मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ 
को दहेाय १ नं. मा धार भएको वा नभएको जोिखमी 
हितयार गैरले हानी रोपी घोची �यान मारमेा जित जना 
भई हितयार छाडेको छ उती जना �यानमारा ठहछ� न्, 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गनु�पद�छ भ�ने ��ट 
कानूनी �यव�था भएको देिख�छ । �ितवादीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई भएको 
फैसला िमलेको छ, छैन भ�ने स�ब�धमा हेदा� मतृक 
रिमया र िकित� चौधरीलाई �ितवादी खशुी चौधरीले 
िमित २०६७।७।२७ गते राित धा�रलो हितयार 
ब�चरोले टाउकोलगायत शरीरका अ�य संवेदनशील 
भागह�मा �हार गरी मारकेो त�य घटना�थल तथा 
लास जाचँ िववरण मचु�ुकाबाट देिखएकोमा उ� 
कुरालाई �वीकार गरी �ितवादी खशुी चौधरी र 
सह�ितवादी िब�द ुचौधरीले मौका र अदालतमा बयान 
गरकेो दिेख�छ । जाहेरवाला सोभन चौधरीले आफँैले 
आ�नो आखँाले �ितवादीले आ�ना छोरीह�लाई 
ब�चरो �हार गरी कत��य गरकेो भनी जाहेरी िदएकोमा 
अदालतमा सा�ीसरह उपि�थत भई सोही �यहोरा 
समथ�न गरी बकप� गरकेो देिख�छ । जाहेरवाला 

��य�दश�समेत भएको अव�थामा जाहेरवालाको 
बकप� �माण ऐन, २०३१ को दफा १० बमोिजम 
�ितवादीको बयान दफा ९ बमोिजम र परशरुाम�साद 
एवम् िब�म चौधरीको बकप� दफा १८ बमोिजम 
�माणमा िलन िम�ने नै देिखने । 

कत��य गरी छोरीह� मान�मा �ितवादीले 
जोिखमी हितयार बञ् चरो �योग गरकेो भ�ने 
कुरा �ितवादी �वयम् ले �वीकार गरकेो र सो 
�वीकारोि� िनजकै िव��मा �माण ह�नेसमेतको 
प�र�े�यमा जोिखमी हितयार ब�चरोले कत��य गरकेो 
वारदातमा �ितवादी खशुी चौधरीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३ को देहाय १ नं. को 
कसरुमा सोही नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने गरी बारा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।१२।१८ मा भएको फैसला सदर गन� 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७१।३।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा साधकको 
रोहमा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ साल चैत ५ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CR-०२११, ०९६५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. राम�वेश केवट चौधरी (सहनी) 
समेत, िदनेश चौधरी केवट (सहनी)  िव. नेपाल सरकार

स�ब� िमिसल कागजातह�को अ�ययनबाट 
मतृक जगमोहन सहनीलाई �ितवादीह�ले घेरा हाली 
�ितवादीम�ये िदनेश चौधरीले पेटमा छुरा हानी कत��य 
गरी मारेको ह�दँा �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धी 
महलबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने मतृकका बाब ु
वजृन�दन सहनीको जाहेरीबाट ��ततु म�ुाको 
उठान भएको देिख�छ । िमिसल संल�न लास जाचँ 
मचु�ुकाबाट मतृकको दािहने कोखाको केही तल गिहरो 
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चोट लागी बोसो िनि�कएको भ�ने देिखएको र सोही 
चोटको कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको कुरामा िववाद 
रहेको नदेिखदँा मतृकको म�ृय ु�वाभािवक नभई अ� 
कसैको कत��यबाट भएको देिखन आउने ।

मौकाको घटना िववरण कागजका मािनस 
ल�मण चौधरीले अदालतसम� उपि�थत भई बकप� 
गदा� मोटरसाइकलमा आएर िदनेश चौधरीले जगमोहन 
सहनीलाई छुरी हाने, मोटरसाइकलमा दईु जना िथए, 
िदनेशलाई िचने अक� �यि�लाई िचिनन भनी लेखाई 
िदएको देिख�छ । �य�तै मतृकका िपता जाहेरवाला 
वजृन�दन सहनीसमेतका अ�य सा�ीह�ले िववाहमा 
वादिववाद भएको, �ितवादी िदनेशले मतृकलाई छुरी 
हानेको कुरा सनेुको, अ� �ितवादीले वारदात घटाएको 
कुरा नसनेुको भनी अदालतमा समेत बकप� गरी अ�य 
�ितवादीह� समेत वारदातमा सलं�न रहेको कुरा भ�न 
लेखाउन सकेको नदेिखने । 

�ितवादी िदनेश चौधरी आफूले मतृकलाई 
छुरी हानी वारदात घटाएको कुरामा मौका र अदालतमा 
समेत सािबत रहेको देिखयो । िनजले आफूबाहेक अ�ले 
वारदात नघटाएको, वारदातमा अ� कसैको संल�नता 
नरहेको भनी बयान गरकेो र अ�य �ितवादीह� 
मौकामा तथा अदालतमा समेत कसरुमा इ�कार 
रहेका, िनजह�ले मतृकलाई घेरा हाली भा�न उ�कन 
नपाउने गरी मतृकलाई मान�मा सहयोग गरकेो तथा 
संयोग पारी िदएको भ�ने वादी प�का सा�ीको बकप� 
तथा िमिसल संल�न अ�य �माणबाट पिु� ह�न सकेको 
छैन । मतृकको शरीरको दािहने कोखाको केही तल एउटा 
मा� चोट दिेखएको तथा �ितवादी िदनेश चौधरीबाहेक 
अ�य �ितवादीह�को वारदातमा संल�नता रहेको भ�ने 
कुरा वादी प�ले �माणबाट पिु� गन� सकेको नदेिखने ।

अतः पनुरावेदक �ितवादी िदनेश चौधरी 
केवटले अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसम� 
गरकेो सािबती बयान शव परी�ण �ितवेदनबाट समेत 
समिथ�त भइरहेको देिखदँा िनजलाई �यानस�ब�धीको 

महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद 
ह�ने, �ितवादी �याम झा वारदात�थलमा उपि�थत 
भई वारदातप�ात् �ितवादी िदनेश चौधरीलाई भा�नमा 
सहयोगस�म गरकेो दिेखदँा िनजलाई ऐ. को १७(३) नं. 
बमोिजम ३ (तीन) वष� कैद ह�ने तथा अ�य �ितवादीह� 
राम�वेश केवट चौधरी, सरुशे केवट चौधरी, संजय 
केवट चौधरी र मनोज सहनीको वारदातमा संल�नता 
पिु� ह�न सकेको नदिेखदँा िनजह�ले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई स�ु झापा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६८।७।२ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, इलामको 
िमित  २०६९।११।२० को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने  ठहछ�  । िनज पनुरावेदक �ितवादी तथा वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

पनुरावेदक �ितवादी िदनेश चौधरी केवट 
(सहनी) लाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ (बा�) वष� 
कैद सजाय ह�न उपय�ु ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत, 
इलामले �य� गरकेो राय स�ब�धमा िवचार गदा� , िनज 
�ितवादीको मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी 
रहेको देिखदँनै । वारदातको िदन यी �ितवादीको 
काकाक� छोरीको िववाह भएको र िववाहमा ज�ती 
आएका केटीह�लाई िज�काएको िवषयमा ज�ती प� 
र िनज �ितवादीसमेतका मािनसह� बीच वादिववाद 
भएको भ�ने देिख�छ । सो वादिववादको �ममा 
धकेला धकेल, हात हालाहालको अव�थामा उ� 
द:ुखद ्घटना घट्न गएको देिख�छ । िनज �ितवादीले 
मतृकलाई मान� मनसाय राखी पूव�योजना र तयारीका 
साथ छुरी �हार गरकेो भ�ने नदेिखई वादिववाद ह�दँाको 
अव�थामा आवेशमा आई छुरा �हार गदा� कुठाउमँा 
ला�न गई मतृकको म�ृय ु भएको अव�था देिखयो । 
साथै िनजले घटनाको स�यत�य िववरण उ�लेख गरी 
�याय स�पादनको काय�मा सहयोग नै गरकेो देिखएको 
र िनजको अ�लार े यवुा अव�थासमेतका सम� 
प�रि�थतीलाई िवचार गदा� पनुरावेदक �ितवादी िदनेश 
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चौधरी केवटलाई ठहरबेमोिजम सजाय गदा� चक� पन� 
देिखएकोले िनजलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १२ 
(बा�) वष� कैद सजाय ह�न उपय�ु ह�ने भनी पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट �य� भएको रायसमेत मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल जेठ १८ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-RC-००७९, ०७१-CR-११२८, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. िवनोद दनुवार, 
िवनोद दनुवार  िव. नेपाल सरकार

मौकामा �हरीमा कागज गन� तलुसा नेपाली, 
ल�मण दनवुार, सीता म�ुांती, क�पना नेपाली, 
सशुीला नेपाली, मानबहादरु दनवुार, रोसनी दनवुार, 
सिुम�ा दनवुार, भ�बहादरु दनवुार, तलुसी�साद 
दाहाल र जाहेरवाला खड् गबहादरु दनवुारले मतृक 
सजुा दनवुारलाई िमित २०६८।१।२५ गते कत��य गरी 
मारी सो अपराधबाट ब�न आफँै पासो लागी झिु�डएर 
मरकेो दखेाउन सलले घाटँीमा पासो लगाई आपँको 
�खको हागँामा झ�ुड्याई िदएकोमा िव�ास ला�छ भनी 
एकै �यहोराले लेखाई िदएको दिेख�छ । िनजह�ले 
अदालतमा उपि�थत भई सा�ीसरह बकप� गदा� 
उपयु�� मौकाको कागज �यहोरालाई समथ�न गरबेाट 
उ� कुरालाई �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ 
बमोिजम ठोस, िव�सनीय र िन�या�मक �माणको 
�पमा िलन िम�ने नै देिखन आउने । 

िमिसलमा मतृक सजुा दनवुारको फोटोह� 
पिन सलं�न रहेको देिख�छ । ती फोटोह� हेदा� मतृकको 
घाटँीमा रातो सल बािँधएको र सल कि�सएको ठाउमँा 
घाउको खतह� देिख�छ । �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतमा उ� सलले सजुा दनवुारलाई 
कत��य गरी मारी घाटँीमा बाधँी झ�ुडाएको भनी बयान 

गरकेो दिेख�छ । घटना�थलको निजकै अनसु�धानको 
�ममा दईुवटा �लाि�क पोकामा तरकारी र एकजोर 
लेिडज च�पल पिन फेला परकेो देिख�छ । िनज 
�ितवादीले उ� तरकारी र च�पल वारदात�थलबाट 
�याई िमलाएर राखेको भनी घटनाको बारमेा यथाथ� 
बताई बयान गरकेो दिेख�छ । यस अव�थामा �यो फोटो 
र सलको �मािणक मह�वलाई अवमू�यन गन� निम�ने । 

आफँैले घाटी िथची कत��य गरकेो त�यगत 
वारदात मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१ नं. को िवपरीत १३ को दहेाय ३ नं. अ�तग�तको 
कसरु ह�दँा पनुरावेदक �ितवादीलाई पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजले कसरुदार ठहर गरी िमित 
२०६९।११।१६ मा गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।

पनुरावेदन अदालत, राजिवराजले यी 
पनुरावेदक �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैद 
गदा� चक� पन� ह�दँा १५ वष� मा� कैद सजाय गन� गरी 
राय �य� गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादी 
िमित २०६८।१।२५ गते साझँको समयमा मतृकको 
पिछपिछ गई मतृक बसेको खेतमा पगुी िकन िढलो 
आएक�, कहा ँ गएक�, यसो गना�ले बेइ�जत भएको 
भ�नेसमेतका कुरामा िववाद गरी दवैु जनाबीच हात 
हालाहाल धकेला धकेल भई मतृकले �ितवादीलाई 
ह��याएको िनह�मँा त�काल घाटँी िथची कत��य 
गरी मारकेो देिखदँा योजना बनाई कत��य गरकेो 
देिखएन । िनजको उमेर पिन २३ वष�को देिखएको र 
स�ुमा अिधकार�ा� अिधकारीसम� कसरु गरकेोमा 
ई�कार रहे पिन तित�बा र अदालतको बयानमा मादक 
पदाथ� सेवन गरी आवेगमा कसरु गरकेो कुरा �वीकार 
गरी बयान गरकेोसमेतका अव�थालाई म�यनजर 
रा�दा �ितवादीलाई सव��वसिहतको ज�मकैदको 
सजाय गदा�  चक� पन� र १५ वष�को सजाय िनधा�रण 
गदा� पिन ऐनको मनसाय पूरा ह�ने देिखएकोले �ितवादी 
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िवनोद दनवुारलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम १५ वष� कैद सजाय गन� मनािसब दिेखदँा 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजले �कट गरकेो राय 
पिन सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल जेठ २३ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-००६०, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. मनबहादुर िव.क. 

कानूनमा उसै मौकामा उठेको �रस था�न 
नसक� साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात र म�ुका इ�यािदले 
हा�दा सोही चोटको पीरले �यान मरमेा भ�नेसमेत 
श�दावली �योग भएको ह�दँा अिभय�ु मौकामा 
उ�ेिजत भई अपझ�ट सानाितना लाठा, ढुङ्गा, लात 
र म�ुका �हार भएको अव�थामा �य�ता अिभय�ुलाई 
आवेशको बचाउ िदन िम�ने नै देिख�छ । �ितवादीले 
अदालतमा मतृक आफँै बािबयो घासँ बोकेर आउदँ ै
गदा� आफँै ठेस लागी पि�टएर मेरो लौरोमा ठोिकँदा 
घाउ चोटपटक लागेको भ�ने �यहोराले बयान गरकेो 
भए तापिन मौकामा लौरोले �हार गदा� घाउ चोटपटक 
लागेको भनी गरकेो बयान अ�यथा �मिणत ह�न सकेको 
छैन । तर �ितवादीले मतृकलाई पूव�योजना बनाई 
आपरािधक मनसायले वारदात गरकेो भ�ने कुरा 
देिखएको छैन । वादी नेपाल सरकारले मनसायपूव�क 
नै वारदात भएको भ�ने �यहोराले अिभयोग दाबी िलई 
यस अदालतमा पनुरावेदनसमेत गरकेो भए तापिन 
वारदातको िदन र समयभ�दा पिहला �ितवादीले 
अपराध गन� गरी पूव�योजना बनाएको र प�रणामतः 
कत��य गन� कुटो �हार गरकेो भ�ने कुरा देखाउन 
सकेको दिेखदैँन । जनु दािय�व �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ बमोिजम पनुरावेदक वादीको नै ह�ने ।

�ितवादी शारी�रक अपाङ्ग भएका �यि� 

ह�न भ�ने देिख�छ । मतृक र �ितवादी दवुै िछमेक� पिन 
भएको देिख�छ । र�सीको नशामा आ�नै त�रकाले 
वारदातको िदन िबहान बाटो िहिँडरहेको अव�थामा 
घर निजकै केही काम गररे बिसरहेका �ितवादीलाई 
शारी�रक अपाङ्गताको िवषयलाई िलई ललुो लङ्गडो 
ज�ता अपमानजनक र अपा�य श�द �योग गरी गाली 
गलौज गरकेो कारण सोही समयमा मतृक�ित �रस उठी 
�ितवादीले सहारा िलएको लौरोले �हार गदा� मतृकको 
िनधारमा लागेको देिख�छ । मतृकले जथाभावी 
�ितवादीलाई गाली गलौज गनु�  र �ितवादीसगँ लौरो 
ह�नबुीच वारदातको तादा�यता रहेको नै देिख�छ । 
�ितवादीले मतृकले जथाभावी बोलेको कुराको इवीलाग 
राखी योजना बनाई �हार गरकेो देिखदँैन । उसै मौकामा 
उठेको �रसबाट उ�ेिजत भई आफूले टे�ने लौरोले 
�हार गदा� िनधारमा लागी अ�ततः सोही ज�रयाबाट 
म�ृय ुभएको देिखयो । यसरी मतृकको म�ृयकुो कारण र 
घिटत घटना १४ नं. मा उि�लिखत अव�थासगँ िम�ने 
देिखनाले �ितवादीलाई ऐ. १४ नं. को कसरुमा १० वष� 
कैद सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०६९।२।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७३ साल जेठ २३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७२-CI-१२९७, उ��ेषण / 
परमादेश, बुि�कुमार म�ल िव. अथ� म��ालय, नेपाल 
सरकारसमेत

एउटा आिधका�रक िनकायले रीतपूव�क 
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रो�का रा�न लेखी पठाई रो�का रहेको जेथा घर 
ज�गा स�बि�धत सं�थाबाट जनु उ�े�यको लािग 
रो�का रािखएको छ । सो उ�े�यलाई नै नकारा�मक 
�भाव पान� गरी पनुः अक� िनकायको प� िलई दोहोरो 
रो�का रा�ने काय� कुन कानूनअ�तग�त भएको हो । सो 
�प��पमा िनवेदकले देखाउन सकेको छैन । स�बि�धत 
िवि�य सं�थाको सावँा �याज असलुउपर ह�न नसकेको 
अव�थामा रीतपूव�क िललाम भइ जाने र िललाम 
सकार गन�को नाउमँा दाखेल खारजे ह�ने �वाभािवक 
�ि�या भएको र सोमा असर पान� गरी दोहोरो रो�का 
रा�न िम�ने अव�थाको िव�मानतासमेत देिखदैँन । 
सरु�णबापतको जेथा स�बि�धत सं�था आफँैले सकार 
गन� स�ने �यव�था ब�क तथा िवि�य सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५७(६) ले गरकेो तथा दफा 
५७(७) ले यसरी �वािम�वमा िलएको स�पि� 
दाखेल खारजेको लािग लेखी आएमा दाखेल खारजे 
ग�रिदनपुन�समेत �यव�था गरकेो दिेखएकोले ओम 
फाइना�स िलिमटेडको काम कारवाही र दाखेल खारजे 
माग गरेको �ि�या कानूनसङ्गत नै रहेको देिखने । 

ओम फाइना�सबाट भएको रो�का तथा 
िडिभजन सहकारी काया�लय, काठमाड�को रो�का 
रा�नेस�ब�धी काम कारवाहीको समय अ�तराल हेदा� 
ओम फाइना�सको तफ� बाट उ� िक.नं. ४५४ को ०-३-
०-० घर ज�गा िमित २०६८।१०।२९ मा रो�का रहेको 
तथा िडिभजन सहकारी काया�लयको तफ� बाट िमित 
२०७०।५।४ मा रो�का रहेको देिख�छ । यस�कार 
हेदा� पिन ओम फाइना�सबाट रािखएको रो�का पिहलो 
र जेठो देिखएको  छ ।  य�तो अव�थामा �वाभािवक 
र �यायसङ्गत�पमा पिहलो काम कारवाहीले मा�यता 
पाउन ु पन� देिख�छ । ��ततु अव�थामा पिहलो 
रो�काको उ�े�य र �योजन पूरा नभएस�म पिछ�लो 
रो�काले मा�यता पाउने अव�थासमेत नभएकोले िमित 
२०६८।१०।२९ मा रो�का रा�ने ओम फाइना�स 
िलिमटेडबाट िललाम भई सकार गरकेो घरज�गा 

दािखल खारजे गरी िललाम सकार गन�को नाउमँा दता� 
गरपेिछ मा� रो�का रा�ने सं�थाको रो�काको उ�े�य 
पूरा ह�ने भएकोले, िववािदत िक.नं. ४५४ को घर ज�गा 
रो�का रा�न िडिभजन सहकारी काया�लयबाट िमित 
२०७०।५।४ मा लेिखएको प� र सो आधारमा रो�का 
रािखएको मालपोत काया�लय िड�लीबजारको काम 
कारवाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िववािदत 
घरज�गा ओम फाइना�स िलिमटेडका नाउमँा दािखल 
खारजे नामसारी ग�रिदन ुभनी मालपोत काया�लयको 
नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७२।६।१४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ असोज ३० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-०५०६, अपहेलना, 
रामबहादुर ख�ी िव. नु�छे खड्गीसमेत 

आ�नो अपहेलनाका स�ब�धमा परकेो 
िनवेदनमा �याियक िन�कष� िनका�ने मह�वपूण� िनकाय 
स�बि�धत अदालतह� नै ह��छन् । िववादको के�� 
नै आफूसगँ स�ब� रहेको अव�थामा उ� िवषयको 
िववािदत त�यमा �वेश गरी अपहेलना भयो भएन 
भनी स�ु �याियक अ�त�करण �योग गरी िनण�य गन� 
अिधकार स�बि�धत अदालतको �वत�� अिधकार 
भएको ह�दँा उ� अिधकार�े�को �योग भई भएको 
िनण�यका स�ब�धमा पनुरावेदनको रोहमा िवचार 
गनु�  मनािसब दिेखदँैन । यस अदालतलाई आ�नो 
र मातहतको अदालतको अपहेलनाका स�ब�धमा 
कारवाही गन� स�ने �वत�� स�ु अिधकार रहेको 
देिखदँा य�तो िविश� �कृितको म�ुाको िवषयमा 
स�बि�धत अदालतले िन�पण ग�रसकेपिछ प�ले 
�यसमा नै िच� बझुाउन ुमनािसब ह�ने देिखने । 
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पनुरावेदन अदालत, पाटनको िवप�ीह�बाट 
अपहेलना भयो भनी अपहेलनासगँ स�ब�ध रहेको 
िवषय उठान गरी यी पनुरावेदकले पनुरावेदन 
अदालतमा िनवेदन दायर गरकेोमा िनवेदन दाबीमा 
उ�लेख भएअनसुार आ�नो अपहेलना भएको छैन 
भनी �वयम् स�बि�धत अदालतबाट गहन�पमा 
िवचार गरी आदेश भएको अव�थामा यस अदालतबाट 
पनुरावेदनको रोहमा पनुरावेदन सनुी पनुरावेदन 
अदालतको अपहेलना भयो भएन भनी िनण�य िदन ु
मनािसब ह�दँैन । आफूसगँ सरोकार रा�ने िवषयमा 
सबैभ�दा बढी जानकारी स�बि�धत अदालतबाहेक 
अ� अदालतलाई ह�न स�दैन । सो स�ब�धमा साथ�क 
स�ब�ध रा�ने अदालतले गरकेो िनण�य नै भरपद� र 
िव�सनीय ह�ने ह�दँा मातहतको अदालतको �वत�� 
अिधकार खि�डत ह�ने गरी मािथ�लो अदालतले 
पनुरावेदन स�ुन ु र पनुरावेदक�य अिधकार �हण 
गरी िनण�य िदन ु अपहेलना म�ुाको िविश�ताको 
�ि�कोणबाट समेत मनािसब नदिेखने । 

मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
जनु अदालतको अपहेलना भयो भनी िनवेदकले 
िनवेदन ��ततु गरकेा छन् सोही अदालतबाट 
आ�नो अपहेलना भएको छैन भनी �माशील भई 
िनण�य गरकेो अव�थामा प�को हक नै समा� 
ह�ने । जसरी अ�य म�ुामा �योग ग�रएको पनुरावेदक�य 
�े�ािधकारअ�तग�त म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमले निमलेको 
स�ब�धमा िवचार ग�ररहन ु औिच�यपूण� नदिेखदँा 
��ततु पनुरावेदन खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: च���काश ितवारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल जेठ २७ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-१०१७, बह�िववाह, िवपना 

रोकायासमेत िव. नेपाल सरकार 
दिुनयावादी फौजदारी म�ुाको �कृित  

सरकारवादी फौजदारी म�ुाको �कृितभ�दा 
िनता�त�पमा िभ�न ह�ने ह�दँा दिुनयावँादी फौजदारी 
म�ुामा �यि�लाई थाहा भएको िमितबाट नै नािलस 
गन� हद�याद �वतः �ार�भ ह��छ िकनक� यसमा �वयम् 
थाहा पाउने �यि� नै नािलस गन� काय�को लािग अ�सर 
ह�नपुद�छ । य�ता म�ुामा नािलस गन� अ�य िनकाय वा 
�यि�को �ा�ता र हकदयैा नै रहदँैन तर सरकारवादी 
फौजदारी म�ुामा नािलस गन� स�पूण� �ािधकार नेपाल 
सरकारउपर रहेको ह��छ । यसरी नेपाल सरकारले 
अिभयोजन गन� भएपिछ ऐनअनसुारको हद�याद पिन 
नेपाल सरकारले थाहा पाएको िमितलाई नै िनधा�रण 
गनु�  तक� सङ्गत ह�ने  देिख�छ । जाहेरवालाले नािलस 
�योजनको लािग अिधकार�ा� अिधकारीसम� सूचना 
िदने मा� काम गद�छ । यसरी सूचना िदने सचुकलाई 
नै नािलस गन� आिधका�रक िनकाय हो भनी मा�दा 
सरकारवादी म�ुामा नेपाल सरकारको भूिमका नै 
सङ्कुिचत ह�नजाने देिख�छ । नािलस गन� अिधकारीको 
जानकारीमा नै नआएको िवषयमा जाहेरवालालाई 
यो यित समयमा कसरुको िवषयमा जानकारी िथयो 
तसथ� अिभयोजक प�लाई पिन �वत: कसरुका 
िवषयमा जानकारी भएको भनी अथ� गनु�  �यायका मा�य 
िस�ा�तले समेत िम�ने नदेिखने ।

�ितवादी गणेश रोकायको जेठी प�नी शाि�त 
रोकायले िमित २०६९।१।१० मा अनसु�धान गन� 
िनकायमा जाहेरी िदएको देिखएको र अनसु�धान र 
अिभयोजन गन� िनकायबाट िववाहवारीको महलमा 
तोिकएको हद�यादिभ� अथा�त २०६९।३।१० मा 
िज�ला अदालतसम� अिभयोजन दायर गरी नािलस 
िदएको देिखदँा हद�याद नघाई नािलस िदएको भ�ने 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । य�तो 
अव�थाको िव�मानता रहेको ��ततु म�ुामा स�ु 
फैसला बदर गरी पनुः इ�साफको लािग पठाउने 
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पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
नसिकने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िव�मान कानून र बह�िववाहका स�ब�धमा �थािपत 
निजरको �याियक िस�ा�तसमेतको �ितकूल 
हद�यादको आधारमा अिभयोगदाबी खारजे गन� गरी 
भएको स�ु फैसला बदर गरी पनुः इ�साफको लािग 
िफता� पठाउने गरी पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट 
िमित २०७०।३।२३ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: च���काश ितवारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल जेठ ७ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०९११, कत��य �यान, 
परमे�र ठाकुर िव. नेपाल सरकार 

लास �कृित मचु�ुका हेदा� मतृकको छातीको 
बाया ँ�तनदेिख आधा इ�च मनुी आधा इ�च गोलाईको 
घाउ र ऐ. तफ� को बाया ँकोखा मनुी डेढ इ�च ल�बाई 
भएको ३ वटा टाकँा लगाएको घाउ भएको भ�नेसमेत 
उ�लेख भएको र Autopsy report हेदा� मतृकको 
छातीमा ३ ठाउमँा Penetrating injury भएको, 
करङ्गह� भािँचएको र पेटमा रगत भ�रएको र म�ृयकुो 
कारण Sharp Force Injuries to Chest हो भ�ने 
उ�लेख ह�नकुो साथै घटना�थलबाट १७ से.मी. ल�बाई 
भएको फलामको क� ची बरामद भएकाले मतृकको 
म�ृय ु क� चीले छातीमा �वाल पारकेो कारणले भएको 
देिखयो । यसथ� गोपाल कोइरालाको म�ृय ु
�वाभािवक�पमा भएको नभई कत��यबाट भएको पिु� 
ह�ने । 

यी �ितवादीलाई ठहर भएको कैद सजाय 
गन� उपयु�� ह��छ  वा ह�दैँन भ�ने स�ब�धमा िवचार 

गदा� �ितवादी परमे�र ठाकुरलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय ह�ने ठहर भए 
पिन ��ततु वारदात �वयम् मतृकले नै िनह� ँ खोजी 
�ितवादीको कोठामा गई �ितवादीलाई कुटिपट गरी 
िनजको शरीरबाट रगत िन�केको कारणले उठान 
भएको देिखएको, मतृक गोपाल कोइराला र �ितवादी 
साडुदाइ साडुभाइ नाताको भई ितनीह� एकैसाथ 
ससरुाली घरमा बसेको अव�था रहेको, मतृक र 
�ितवादीबीच मानु�  मराउन ुपन�स�मको पूव��रसइवीको 
कारणले योजना बनाई तैयारी गरी कत��य गरकेो 
अव�था नदेिखएको ह�दँा �ितवादी परमे�र ठाकुरलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� देिखदँा 
िनजलाई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ 
नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले �य� ग�रएको रायसमेत िमलेको नै 
देिखने ।

उि�लिखत िमिसल संल�न कागजातह�बाट 
�ितवादी परमे�र ठाकुरलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १३ (१) नं. बमोिजम कसरुदार 
ठहर ्याई िनज �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलामा �ितवादीको पा�रवा�रक अव�था 
र घटनासमेतलाई म�यनजर गदा� अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम दश (१०) वष� कैद सजाय गन� ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनले िमित २०७०।३।४ मा 
गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल 
इित संवत् २०७२ साल फागनु ४ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०३५५, गौरीगाई मारी 
सोको मास ु(सकुुटी) िब�� िवतरण गरकेो, चतुरलाल 
िथङ्ग िव. नेपाल सरकार 
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पनुरावेदकले अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
म�ुा हेन� िनकायसम� कसरुलाई �वीकार गरी बयान 
गरकेो र िनजको घर तथा गोठबाट दसीका सामानसमेत 
बरामद भएको देिख�छ । बरामद भएको मास ुगौरीगाईको 
नै हो भनी परी�ण ह�न सकेको नदेिखए तापिन उ� 
मास ुगौरीगाईकै हो भनी घटना िववरण र बरामदीलाई 
�ितवादीले �वीकार गरी कागज गरकेो अव�था छ । 
स�ु बयान तथा म�ुा हेन� अिधकारीसम� �ितवादीले 
बरामद भएको मासकुो सकुुटीलाई गौरीगाईको मास ु
होइन भनी िजिकर निलएको र जनु कुरामा अिभयोजन 
प� र �ितवादीको मखु िमली िववाद नभएको 
अव�थामा अ� शङ्का ग�ररहन ुपन� र िववाद नभएको 
कुरामा थप �माण बझुी रहनपुन� अव�था नै देिखएन । 
तसथ� बरामद भएको मास ु(सकुुटी) गौरीगाई कै दिेखन 
आयो । यी पनुरावेदक �ितवादीबाट गौरीगाईको मास ु
बरामद ह�नकुा साथै िनजको घर तथा गोठबाट िविभ�न 
िनषेिधत हातहितयारह� बरामद भएको समेतका 
आधारबाट �ितवादीले अिभयोग दाबीअनसुार कसरु 
गरकैे देिखने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल फागनु ४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७२-CR-०४०३ र ०७२-RC-
०१२१, नवजात िशश ुज�माई मारकेो कत��य �यान, 
अ�जना तामाङ िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार 
िव. अ�जना तामाङ

�ितवादी अ�जना तामाङले यस 
अदालतसम� पनुरावेदन गदा� �करण नं. ‘ग’ मा "... 
ब�चा िजउदैँ ज�मेको भएपिन त�कालै सालनाल 

हटाउने र हेरचाह गन� अ�य कोही नभएको र मैले 
नसकेको अव�थामा ब�चा मरकेो पिन ह�न स�छ" भनी 
ब�चा जीिवत ज�म भई उ� जीिवत िशशलुाई कुलोमा 
फालेको कुरालाई इङ्िगत गरके� देिखने । 

उपयु�� िव�ेषणबाट ब�चा जि�मसकेप�ात् 
आफँैले ब�चालाई हेदा� ब�चा चली रहेको जीिवत ल�ण 
देिखदँा दिेखदैँ राितको समयमा िववाहपूव�को गभ� िववाह 
भएको दईु ह�ामै ब�चा ज�मेको कसैले थाहा जानकारी 
नपाउन् भनी िजउदँो ब�चालाई कुलोमा फाली गएको 
कारण नालबाट अ�यिधक र��ाव भई नवजात 
िशशकुो म�ृय ुभएको त�य �थािपत भएको ह�दँा आफँैले 
ज�माएको िशशलुाई यी �ितवादीले कत��य गरी मारकेो 
भ�ने कुरा पिु� ह�न आउने ।

�ितवादी अ�जना तामाङले राितको समयमा 
जीिवत ब�चा ज�माई आफँैले िजउदँै कुलोमा फाली 
गएकोबाट िनजकै कत��यबाट उ� नवजात िशशकुो म�ृय ु
भएको त�य �मािणत भएको ह�दँा �ितवादी अ�जना 
तामाङलाई सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो 
नवुाकोट िज�ला अदालतको िमित २०६९।२।१६ 
को फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०।९।९ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी अ�जना 
तामाङको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 

पनुरावेदन अदालत, पाटनले मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं. बमोिजम 
�ितवादी अ�जना तामाङलाई ५ (पाचँ) वष� कैद ह�न 
राय �य� गरकेो स�ब�धमा हेदा�  यी �ितवादी १७-१८ 
वष�को किललो उमेरमा आ�नो �ेमीसगँ िववाहपूव�को 
यौन स�ब�धमा फसी गभ� रहन गएको र िनज �ेमीसगँ 
िववाह भएको तीन ह�ािभ�ै ब�चा ज�मेको, सामािजक 
लोकलाजबाट ब�न िजउदँो ज�मेको जातकलाई अ� 
समाजले थाहा नपाउन् भ�ने �येयले कुलोमा फालेको 
त�य िमिसलबाट �थािपत भएको अव�थासमेतलाई 
म�यनजर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट यी 
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�ितवादी अ�जना तामाङलाई ५(पाचँ) वष� कैद ह�न 
�य� भएको रायसमेत सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: च��ा ितमि�सना
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख १० गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७१-WO-००२९, उ��ेषण 
/ परमादेश, िहरा थापा िव. पुनरावेदन अदालत, 
पोखरासमेत

अंश म�ुाको ब�डा छुट्याउनेमा ज�मा 
चारजना िवप�ीह� म�ये दईु जनाले ब�डा मचु�ुकामा 
िच� बझुाई उजरुी गरकेा छैनन भने पिहला का�क� 
िज�ला अदालतमा द�ड सजायको ६१ नं. बमोिजम 
उजरुी गरी उ� अदालतबाट भएको आदेशउपर पिछ 
पनुरावेदन अदालतमा १७ नं. बमोिजम िनवेदन िदने 
उजरुीकता��य िव�णबुहादरु थापा र �यामबहादरु थापा 
रहेका छन् । िव�णबुहादरु थापाले ब�डा मचु�ुकामा 
आपि� नगरी रोहबरमा बसी सही गरी िदन ु भएको 
पाइ�छ । जसको सोझो अथ� ह��छ । सो ब�डा 
मचु�ुकालाई िच� बझुाई मनािसब�पमा �वीकार गनु�  
तर पिछ अ�को उ�सावट वा अ�य कारणले िनज 
आ�नो पूव��वीकारोि�मा अड्न नसक� उजरुी िदएको 
पाइ�छ । जनु त�यलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा 
३४ बमोिजम िबवि�धत ह�ने । 

उजरुीकता� �यामबहादरु थापाले िनजका 
नाउमँा जारी भएको का�क� िज�ला अदालतको 
रीतपूव�कको १५ िदने जनाउ �यादमा उपि�थत 
ह�न नआई �यादको उपे�ा गरी बसेको देिख�छ । 
यसरी कानूनबमोिजमको सनुवुाइको अवसरलाई 
उपे�ा गरी बसेपिछ कानूनबमोिजम ग�रएको फैसला 
काया��वयनको उिचत काय�लाई पिछबाट उजरुी गद� 
िहड्ँने काय�लाई मनािसब मा�न सिकँदनै । �यसमा पिन 
उ� ब�डा मचु�ुका हेदा�  �य�तो कुनै खोट लगाउन ुपन� 

नदिेखने । 
अतः िववेिचत आधार कारणबाट िमित 

२०७०।१२।६ मा भएको ब�डा मचु�ुकालाई सदर 
गरकेो उ� िमित २०७१।२।२ को आदेश बदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०७१।३।२६ 
मा भएको आदशे िमलेको नदिेखदँा उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १० गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६७-CI-१४८८ र ०७०-CI-
०१७२, साव�जिनक सि�धसप�न हक कायम दता� 
बदर, भेषनाथ पोखरले िव. प�चवित सामुदाियक िदगो 
िवकास मिहला समूहसमेत, पदमकुमारी गु�ङ िव. 
भेषनाथ पोखरलेसमेत 

वादी दाबीको स�पूण� कुरामा िनण�य गनु�पन�मा 
वादीले रिसदलाई जालसाजी भनी दाबी गरपेिछ उ� 
रिसद जालसाजी हो होइन रिसद �माणमा ला�न स�छ 
स�दनै भ�ने स�पूण� िववाद��त त�यलाई िनराकरण 
गनु�पन�मा सो स�दभ�मा बो�द ै नबोली  ओखलढुङ्गा 
िज�ला अदालतले गरकेो फैसलालाई कानूनस�मत 
फैसला भ�न िम�दनै । मलुकु� ऐन, अ.बं. ७८ नं बमोिजम 
बयान गदा� �ितवादीले पेस गरकेा रिसदलाई वादीले 
जालसाजी भनी बयान गरबेाट उ� रिसद जालसाजी 
हो होइन भ�ने ��का स�ब�धमा समेत िनण�य गनु�पन�मा 
सोतफ�  केही नबोली स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला अ.बं. १९२ नं. �ितकूल 
भई �िुटपूण� ह�दँा उ� फैसला बदर गरी जे जो ब�ुनपुछ�  
बझुी म�ुामा उठेका सबै ��ह� स�ब�धमा िनण�य 
गन� िमिसल स�ु ओखलढुङ्गा िज�ला अदालतमा 
पठाउने भनी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित 
२०६६।१०।१२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
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सदर ह�ने ठहछ�  ।  पनुरावेदकह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड् का
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-०१९७, शैि�क यो�यताको 
झ�ुा �माणप� पेस गरी ��ाचार गरकेो भ�ने बार,े 
िपता�बर�साद का�ले िव. नेपाल सरकार 

आफूले �िवणता �माणप� तह पास गरकेो 
भनी िजिकर िलएको स�बि�धत मा�यिमक िश�ा 
प�रषद ् �े�ीय काया�लय, वाराणसीबाट नै िनजले सो 
तह पास नगरकेो �यहोराको जवाफ �ा� ह�न आएको 
अव�थामा िनजले पेस गरकेो �माणप� स�कली हो 
भ�न िम�ने अव�था देिखदैँन । जनु तहको यो�यता 
हािसल गरकेो हो  भिनएको छ सो तह नै उ�ीण� 
नगरकेो भ�ने स�बि�धत िनकायको जवाफ आएको 
अव�थामा सोही तहको शैि�क यो�यताको �माणप� 
पेस गन� �यि�को �माणप�लाई स�कली र वा�तिवक 
भ�न निम�ने । 

�ितवादीलाई के कुन कानूनबमोिजम सजाय 
िनधा�रण गन� भ�ने स�ब�धमा हेदा� अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट पेस ह�न आएको आरोप प�मा 
सािबक ���ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
१२ र �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा १६(१) को कसरु कायम गरी दवैु ऐनको सजाय 
मागदाबी भएको भए पिन िविधशा�ीय �ि�कोणबाट 
दवुै ऐन, एकसाथ सि�य ह�नस�ने अव�था नदिेखनकुा 
साथै पनुरावेदक �वयम् ले नै उ� Intermediate 
Level को �माणप� स�चार म��ालयको िमित 

२०५७।९।६ को प�रप�ानसुार सोही बखत पेस गरकेो 
ह� ँ भनी बयानमा उ�लेख गरकेोले त�काल बहाल 
रहेको ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ नै आकिष�त ह�ने   
देिखने ।

सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को 
दफा १२ मा “कुनै �यि�ले रा�� सेवकको ओहदा पाउने 
वा सो ओहदामा बहाल रहने उ�े�यले िश�ास�ब�धी 
कुनै यो�यता, नाम, तीन प�ुते, उमेर, जात, थर, वतन, 
नाग�रकता वा यो�यता ढाटेँमा िनजलाई कसरुको 
मा�ाअनसुार २ वष�दिेख ६ वष� कैद वा ज�रवाना वा दवुै 
सजाय ह�नेछ ।” भ�ने �यव�था गरकेो देिखदँा सािबक 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को 
कसरुमा सोही ऐनको दफा २९(२) बमोिजम �.५००।– 
ज�रवाना गन� गरी िवशेष अदालत, काठमाड�बाट िमित 
२०६९।१२।२० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गजे��बहादरु िसंह
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ मा शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-०२००, कत��य �यान, 
ड�मरबहादुर सुनार िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी ड�मर सनुारले अिधकार�ा� 
अिधकारी र स�ु अदालतमा बयान गदा� आफूउपर 
लागेको आरोिपत कसरुलाई �वीकार गरकेो र िनजको 
सािबतीलाई सहअिभय�ु ल�मी सनुारको बयान, 
मौकाको लास जाचँ मचु�का, घटना�थल मचु�का, 
शव परी�ण �ितवेदन र बरामद भएको रगत लागेको 
दसीमा आएको धा�रलो हितयार खकुुरीसमेतका 
�माणले समथ�न गरकेो दिेखदँा मतृक खगराज वलीको 
म�ृय ुड�मरबहादरु सनुारको कत��यबाट भएको पिु� ह�न 
आउने ।
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जबरज�ती करणीको ८ नं. मा आफूलाई 
जबरज�ती करणी गन� मनसाय िलई उ�ोग गरी 
हातपात, छेकथनु, बाधँछादँ इ�यािद जोर जलुमु गन� 
ला�यो र �यस बखत कराई गहुार मागी वा अ� केही 
उ�ोग गरी �य�तो ज�ुमीको प�जाबाट उ�क� भागी 
आ�नो धम� बचाउन नस�ने  अव�था परी �य�ता 
ज�ुमीलाई आ�ना अ�कल वक� तले स�नेस�मका 
कुरा केही नगर ेआ�नो धम� न� ह�नेस�मको ठूलो डर, 
�ास परी करणी िलन नपाउदँ ै वा उसैबखत आ�नो 
जोडबल प�ुन नस�नेमा करणी िलइसकेपिछ पिन 
सोही कुराको �रस था�न नसक� उसै बखत करणी 
िलएकै थलामा वा �यहीदेिख लपेट्दै गई एक घ�टािभ� 
हितयार, लाठो, ढंुगा इ�यािद केही चलाई �यान मन� 
गएको ठहर े बात ला�दैन । एक घ�टा उ�ा�त मारमेा 
पाचँहजार �पैयासँ�म ज�रवाना वा दश वष�स�म कैद 
ह��छ । उ� कानूनी �यव�था �ीको सती�व र�ासगँ 
स�बि�धत भएको र �यान मरकेोमा मिहलालाई मा� 
उ�मिु� ह�ने �यव�था ह�दँा यी �ितवादीले सती�व र�ा 
गदा� �यान मन� गएकोमा उ� कसरुबाट उ�मिु� पाउने 
भ�ने �� नै नरहने ।

अतः यी �ितवादी ड�मरबहादरु सनुारले 
नशृशं�पबाट पटकपटक खकुरी �हार गरी खगराज 
वलीलाई कत��य गरी मारकेो दिेखदँा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. िवपरीतको कसरुमा 
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तबाट िमित २०७०।११।२५ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असार ३० गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CI-०६७६, उ��ेषण, सर�वती 

रिंजत �े�ी िव. काठमाड� िज�ला अदालत, बबरमहल, 
काठमाड�समेत 

पनुरावेदकले आफू मैितदेवीमा ब�ने 
गरकेोले जैसीदेवलमा तामेल भएको �याद बेरीतको 
छ भनी िलएको पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� िमित 
२०५२।१।१७ मा वािण�य िवभाग र कर काया�लयमा 
दता� गरकेो वैज�ती इ�टर�ाइजेज नामको फम�को 
ठेगाना काठमाड�-२१ उ�लेख भएको देिख�छ । 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट सोही काठमाड�-२१ 
जैसीदेवलको वतनमा िमित २०५४।९।२५ मा जारी 
गरी िमित २०५४।१२।१७ मा िनजका एकाघरका 
पित िनर�जनकुमार रि�जतले बझुी िलएको �यादलाई 
रीतपूव�क तामेल नभएको भ�न िम�ने नदेिखने । 

मलुकु� ऐन, २०२० अदालती ब�दोब�तको 
महलको ११० नं. बमोिजम रीत परु ्याई यी िनवेदकको 
नामको �याद तामेल भएको देिखदँा मेरो नाममा 
रीतपूव�क �याद तामेल नभएको भनी िजिकर िलएको 
��ततु िनवेदन िजिकर त�यय�ु दिेखन आएन । 
अतः सरकारी छाप द�तखत िकत� म�ुामा िमित 
२०५४।१२।१७ मा भएको �याद तामेली र सोको 
जगमा भएको काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०५९।३।२१ को फैसला र िमित २०७०।५।२८ 
को कैदी पजु�लगायतको काम कारवाही उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर गरी �याय पाउ ँभनी िनवेदकले माग 
गरबेमोिजम आदेश जारी गरी रहन पन� नदेिखएकोले 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०।१२।१२ को आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ ६ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CI-०६७५, उ��ेषण, 

सर�वती रिंजत �े�ी िव. काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहल, काठमाड�समेत भएको 
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म�ुामा पिन यसै अनसुार फैसला भएको ।
४

मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६९-WO-१२४४, उ��ेषण, 
डा. क�हैया�साद िसंह िव. ि�भुवन िव�िव�ालय 
क�ित�पुर, काठमाड�समेत 

�या�पस �मखुको पदमा िनय�ु इ��बहादरु 
थापाको शैि�क यो�यता र िविश�ताका स�ब�धमा हेदा� 
िनजले २०५६ सालदिेख सेवा �वेश गरी हाल रसायन 
शा� िवषयको उप�ा�यापक पदमा बहाल रहेको 
देिख�छ । िनजलाई �या�पस �मखु पदमा िनयिु� 
गन� स�ब�धमा िडनको िसफा�रस पिन भई आएको 
देिखदँैन । उि�लिखत दवुैजनाको शैि�क यो�यता र 
िविश�ता हेदा�  हाल िनय�ु भएका �या�पस �मखु 
इ��बहादरु थापाभ�दा यी �रट िनवेदक स�बि�धत 
िवषयको शैि�क उपािध र िविश�ता एवम् नोकरी 
अविध र व�र�ताका आधारमा पिन यो�य छैन भ�न 
िम�ने नदिेखने । 

ि�भवुन िव�िव�ालय सगंठन तथा शैि�क 
�शासनस�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम १८५(२) 
ले िनिद�� गरबेमोिजम िनजलाई �या�पस �मखु िनय�ु 
गन� िडनको िसफा�रस आव�यक पन�मा सोबमोिजम 
िसफा�रस भएको देिखदँनै । य�तो अव�थामा उ� 
कानूनले िनिद�� गरबेमोिजम शैि�क िविश�ता र व�र�ता 
�ा� गरकेो �यि�ह� म�येबाट िडनको िसफा�रसमा 
�या�पस �मखु िनय�ु गनु�पन�मा उ� िनयमले तोकेको 
आधारभूत अिनवाय� �ि�याको बिख�लाप �या�पस 
�मखु िनय�ु गन� गरी ि�भवुन िव�िव�ालयको िमित 
२०७०।२।१ को काय�कारी प�रषद् बाट भएको िनण�य 
र च.नं. २४६ को प�समेत कानूनस�मत नदिेखदँा 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब 
िनवेदकले िजिकर िलएको �या�पस �मखु पदमा 
�चिलत कानूनको अधीनमा रही यथािश� िनयिु� गनु�  
गराउन ुभनी िवप�ी नं. १, २, ३, ४ र ५ को नाममा 

परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं रावत, ०७२-CI-०००९, िनषेधा�ा, रािधका 
खड्क� िव. ह�र�साद गौतम 

िक.नं. १०६८ को ज�गा िनवेदकको भएकोमा 
हाल िक.नं. ९१ कायम भएको र िक.नं. ४७५ को ज�गा 
िवप�ी रािधका खड् गीको भ�ने देिखन आयो । रािधका 
खड् गीले िक.नं. ४७५ को ज�गा ल�मी हेराबाट िमित 
२०६६/१०/४ मा ख�रद गरकेोमा िवप�ी रािधका 
खड् गीक� दाता ल�मी हेराले मालपोत काया�लयमा 
िमित २०६६/९/२० मा िदएको िनवेदनमा िनवेदकको 
िक.नं. १०६८ (हाल िक.नं.९१) को ज�गाले 
समेत बाटो �योग गरकेो भनी लेखाएको देिख�छ । 
िक.नं.९२ र ४७५ का राजीनामा िलखतमा घर छैन 
क�ची मोटरबाटो छ भनी लेखाएको कुरामा िववाद 
देिखदँनै । पनुरावेदक रािधका खड् गीले ख�रद गरकेो 
िक.नं. ४७५ को राजीनामा िलखतमा क�ची मोटरबाटो 
छ भनी लेिखई रहेको अव�थामा सो बाटो खो�ने 
नखो�ने, िदने निदने अिधकार आ�नो र िक.नं. ९२ 
को ज�गाधनीको हो भनी भ�न �ययोिचत नदेिखने ।

रािधका खड् गीक� दाता ल�मीहेरा महज�नले 
िमित २०६६।९।२० मा मालपोत काया�लय, 
िड�लीबजारमा पेस गरकेो िनवेदनबाट िनवेदकको 
िक.नं. १०६८ (हाल िक.नं.९१) को ज�गामा जान 
आउन बाटो �योग गरी आएको भ�ने उ�लेख गरकेो 
र मालपोत काया�लय, िड�लीबजारबाट भएको िमित 
२०६७/६/१५ को िनण�यबाट पिन करार सत�नामा 
एवम् भोगअनसुार िफ�ड र भोगमा साव�जिनक बाटोको 
�पमा �योग भएको भ�ने उ�लेख गरकेो पाइदँा 
िनवेदकले �योग गरी आएको बाटोमा अवरोध नगनु�  
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भनी िवप�ीका नाममा िनषेधा�ाको आदशे जारी गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७१।९।२३ 
मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल साउन २३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६९-CR-०७२५ र ०७०-
CR-०१०४ र ०७१-RC-००८८, कत��य �यान, 
अि�बका कामत िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
अजु�नकुमार शाह र नेपाल सरकार िव. �योती म�रक 
डोमसमेत 

�ितवादी अजु�नकुमार साहले मतृकलाई 
वारदात�थलस�म लगी गएको दे�ने ��य�दश� 
सा�ीह�ले अदालतसम� बकप� ग�रिदएको र 
�वयम् यी �ितवादीले पिन उ� कुरामा सािबत रही 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गरकेोसमेतका 
कागज �माणबाट यी �ितवादीको उ� वारदातमा 
संल�नता रहेको त�य �मािणत ह�न आयो । आफूले 
कुटिपट नगरकेो भ�ने बयान िजिकर भए पिन मतृकसगँ 
पूव��रसइवी रही मान� योजना बनेुको �ितवादी �योित 
म�रक डोमसमेतले भनेबमोिजमको �थानमा मतृकलाई 
परु ्याएको देिखदँा िनजसमेत भई मतृक श�भकुुमार 
सहनीलाई कुटिपटसमेत गरकेो कारणबाट िनजको 
म�ृय ु भएको देिखन आएकोले यी �ितवादीको उ� 
कसरु �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. को 
प�रभाषािभ�कै देिखदँा आफूले कुटिपट नगरकेो भ�ने 
िनजको िजिकर मनािसब देिखन नआउने । 

स�ु अदालतबाट िनजको उमेर जाचँ 

स�ब�धमा कारवाही नभएको र आ�नो आिथ�क 
अव�था कमजोर भई जाचँ खच� ितन� असमथ� 
भएको माग दाबीसिहत िनजले पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरमा िनवेदन परकेोले उ� अदालतको िमित 
२०६८।११।२ को आदेशानसुार कोशी अ�चल 
अ�पतालबाट िनजको उमेर जाचँ भई �ा� �ितवेदनमा 
On the basis of given radiographies, the 
age of patient is 16 to 18 years भ�ने �यहोराको 
च.नं. २०७१ िमित २०६९।१।८ को �ितवेदन �ा� 
भएको दिेखयो । यसैगरी िनजको उमेर परी�णका 
स�ब�धमा िवशेष� डा�टरह� �मशः डा. सिुधर 
�े� र डा. मकुु�द दाहालले पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरसम� गरकेो बकप� हेदा�  पिन िनजको 
उमेर १६ वष�देिख १८ वष�स�म रहेको भ�ने �यहोरा 
उ�लेख भएको पाइयो । यस �कारको िवशेष�को 
बकप�सिहतका �माण कागजबाट परी�णका बखत 
अथा�त् िमित २०६८।५।१५ मा िनजको उमेर १६ 
देिख १८ वष� दिेखएको ह�दँा वारदात िमित अथा�त् 
िमित २०६५।४।२८ मा िनजको उमेर त�कालको 
भ�दा क�रब ३ वष� कम रहेको देिखदँा िनजको उमेर 
१५ वष�भ�दा कम रहेको पाइयो । उि�लिखत त�य 
र �माणका आधारमा वारदातका बखत िनजको 
उमेर १५ वष�भ�दा कम रहेको दिेखदँा िनजलाई 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) 
बमोिजम आधा सजाय अथा�त् १० वष� मा� कैद गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसला 
मनािसब देिखदँा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी �योती म�रक डोमलाई 
मतृकसमेतले यसपूव� कुटिपट गरी िनजको हात भाचँी 
िदएको �रसइवीका कारण योजनाब� ढङ्गा मतृकलाई 
बोलाउन लगाई आ�नो डेरा कोठामा लगी साथीह�को 
म�तमा हात ख�ुा बाधँी अमानवीय र पशवुत् तवरले 
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कुटिपट गरी धा�रलो हितयार �योग गरी िनजको 
लाससमेत दईु टु�ा पारी मारी फालेको दिेखदँा 
��ततु वारदातमा िनजको ��य� सलं�नता रहेको 
अव�थामा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको 
स�ुको फैसला सदर ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको फैसला साधक जाचँका रोहमा हेदा� 
मनािसबै देिखने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) अनसुार 
आ�नो दाबी िजिकर �मािणत गन� ठोस आधार �माण 
पेस गन� नसकेको अव�थामा �ितवादी अि�बका 
कामतको कसरुमा संल�नता रहेनछ भ�ने अनमुान गन� 
सिकँदनै । िनजलाई �तन �या�सर भएको र वारदातमा 
��य� संल�नता नभएको अव�थामा िनजलाई अ.ब.ं 
१८८ नं. बमोिजम कम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने िनजका 
िव�ान् कानून �यवसायीको बहस िजिकरका स�ब�धमा 
िवचार गदा� पूव��रसइवी सा�ँने िनयतले सामूिहक योजना 
बनाई मतृकलाई बोलाउन लगाई सांघाितक तवरले 
कुटिपट गरी शरीरका िविभ�न भागमा छुरी �हार गरी 
�तिव�त पारी लास नै दईु टु�ा बनाएर घटना दबाउने 
िनयतले लास बोरामा हाली नहरमा फालेकोस�मका 
िविभ�न चरणमा संल�न रहेक� यी �ितवादीलाई सफाइ 
पाउन ुपछ�  भ�ने पनुरावेदन िजिकर एवम् अ.ब.ं १८८ 
नं. बमोिजम सजायमा छुट िदनपुछ�  भ�ने िव�ान् कानून 
�यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
यी �ितवादीह� �मश: �योती म�रक डोम अि�बका 
कामत र अजु�न�साद साहलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. को कसरु अपराधमा 
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर ्याएको स�ुको फैसला सदर गरी अजु�न�साद 
साहको हकमा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
बमोिजम आधा सजाय अथा�त् १० वष� मा� कैद ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 

२०६९।५।१६ को फैसला िमलकै देिखदँा ��यथ� 
िझकाई रहेन ु परने उ� फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादी अजु�न�साद साहलाई पिन पूण� सजाय 
ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको र आफूह�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउनपुछ�  भ�ने अि�बका 
कामतको पनुरावेदन िजिकरसमेत प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २७ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६८-CI-१२८१, ज�गा दता� 
िनण�य दता� बदर दता�समेत, महे�� पासवानसमेत िव. 
बस�ती शमा�समेत 

��ततु म�ुामा िववािदत वादी दाबीको 
ज�गामा वादी �ितवादीबीच हक बेहकमा �� उठेको 
िववािदत ज�गाको सभ� नापीको समयमा झगडा 
जनाइएको त�काल ज�गा दता� गन� बाकँ� रहन गएको 
भ�ने िफ�डबकुमा उ�लेख भएको देिख�छ । वादी 
�ितवादीले ज�गाको �वािम�वको स�ब�धमा िववाद 
उठाई आआ�नो �माणसमेत खलुाई दाबी िजिकर 
िलएको यस अव�थामा िनजह�का दाबी िजिकरका 
�माणह� पर�पर सनुाई अ.बं. ७८ नं. को �ि�या 
अवल�बन गरी िनण�यमा प�ुनपुन� ह��छ । िववािदत 
ज�गामा घरसमेत रहेको दाबी देिख�छ । यस अव�थामा 
सो ज�गामा घर छ छैन ?  भए को कसको भोग चलन 
छ? भ�ने कुराको समेत यिकन गन� नापन�सा सज�मीन 
गनु�पन�मा सोसमेत गरकेो दिेखदँैन । यसरी ब�ुनपुन� 
सबदु �माण नबझुी वादी दाबी नप�ुने ठहर ्याएको 
िज�ला अदालतको फैसला मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८४क र �माण ऐन, २०३१ को दफा 
५४ को �िुट रहेको देिखन आएकोले जो जे ब�ुनपुन� 
हो । बझुी कानूनबमोिजम पनुः िनण�य गन� भनी स�ु 
िज�ला अदालतमा पठाउने गरी भएको पनुरावेदन 
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अदालत, िवराटनगरको फैसला मनािसब देिखने । 
तसथ�, वादी दाबी नप�ुने ठहर ्याएको स�ु 

अदालतको फैसला बदर गरी जो जे ब�ुन ु पन� बझुी 
कानूनबमोिजम पनुः िनण�य गन� भनी स�ु मोरङ 
िज�ला अदालतमा पठाउने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६८।५।२७ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।       
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल पसु १३ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६८-CI-११७०, 
जालसाजी, महे�� पासवानसमेत िव. बस�ती 
शमा�समेत भएको म�ुामा पिन यसै अनसुार 
फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-CR-०३५४, डाकँा चोरी, नेपाल 
सरकार िव. चेतनाथ �यौपानेसमेत 

मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ६ नं. ले डाकँाको 
कसरु ह�न वारदातमा ४ जनाभ�दा बढीको समूहले ह�ल 
ह��जत गरी बाटो, जङ्गलमा ढुक� हितयारको समेत 
�योग भएको ह�नपुन�मा ��ततु वारदातमा बाटोमा ढुक� 
हितयार दखेाएको भए तापिन ५ जना वा सोभ�दा 
बढी �यि�ह�को संल�नता ह�नपुन�मा ४ जनाको मा� 
संल�नतामा वारदात भएको दिेखने । 

मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ६ नं. अनसुार 
डाकँा चोरी ह�न ५ जना वा सोभ�दा बढीको संल�नता 
भएमा मा� डाकँाको कसरु गरकेो ठह�रने ह�दँा ��ततु 
वारदातमा �ितवादी ला�पा तामाङसमेत ४ जनाभ�दा 
कम �यि�को मा� संल�नतामा बाटोमा ढुक� जबरज�ती 
चोरी गरकेो दिेखदँा डाकँा चोरी गरकेो भ�न िमलेन । 
यसरी �ितवादी ला�पा तामाङसमेत ४ जनाभ�दा कम 
�यि�को मा� संल�नतामा भएको जबरज�ती चोरी 
ऐ. को ५ नं. अनसुारको रहजनी चोरीस�म दिेखदँा 

िनजलाई रहजनी चोरीको कसरु ठहर ्याएकोलाई 
अ�यथा भ�न निम�ने । 

�ितवादी चेतनाथ �यौपानेको हकमा िवचार 
गदा� िनज �ितवादी स�ुदेिख नै कसरुमा इ�कार 
रहेको दिेख�छ भने जाहेरवाला पशपुित देवकोटाले 
िदएको तीन जनाको ह�िलया जाहेरीम�ये ह�िलया नं. 
३ को �यि� �ितवादी ला�पा तामाङ भएको िकटानी 
ग�रिदएको तर �ितवादी चेतनाथ �यौपानेको हकमा 
िकटान गन� नसक� शङ्कास�म �य� गरकेो देिख�छ 
भने ��य�दश� ��हाद पडुासैनीले “घटनाको समयमा 
कुिहरो लागेको िथयो कालो कालो मािनस दखेेको िथए ँ
िनज नै हो िक ज�तो शङ्का ला�छ” भनी िकटानी गन� 
नसक� शङ्कास�म �य� गरकेो देिख�छ । िनजबाट 
दशीको समानसमेत बरामद नभएको ि�थितमा �प� 
अकाट्य शङ्कारिहत �माणको अभावमा शङ्काकै 
आधारमा मा� �ितवादी चेतनाथ �यौपानेलाई 
कसरुवार ठहर ्याउन ु �यायसङ्गत ह�दँनै । अतः 
फौजदारी कानूनको मा�य िस�ा�तअनसुार शङ्काको 
सिुवधा �ितवादीले पाउने नै देिखने ।

अतः उि�लिखत आधार, �माणह� 
समेतबाट वारदातमा ४ जनाभ�दा कमको मा� 
सलं�नता पिु� भइरहेको अव�थामा चोरीको ५ नं. 
अनसुारको रहजनी वारदात ठहर गनु�पन�मा चोरीको 
६ नं. बमोिजम डाकँाको वारदात ठहर गरी �ितवादी 
चेतनाथ �यौपानेसमेतलाई सजाय गन� गरी स�ु रसवुा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।११।१५ मा 
भएको फैसला उ�टी गरी मलुकु� ऐन, चोरीको १ र 
५ नं. को रहजनी चोरीको कसरुको वारदात ठहर ्याई 
�ितवादी ला�पा तामाङलाई ऐ. चोरी १४(३) नं. 
बमोिजम सजाय गरी िबगो भराई िदने र �ितवादी 
चेतनाथ �यौपानेको वारदातमा संल�नता �मािणत 
नभएको देिखदँा िनजले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७१।१।९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
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इजलास अिधकृत : गीता �े�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ  २७ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०६९-CI-११९३, िनषेधा�ा, 
उदयबहादुर �े� िव. केशबहादुर गु�ङ

पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६९।१०।३ मा सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को अनसूुची (१) िभ�को म�ुाको स�ब�धमा 
अनसु�धान तहिककात गन� कुनै ब�देज लगाएको 
नभई मा� दवेानी �कृितको िवषयलाई िलएर िनवेदक 
िवप�ीलाई धरपकड गन� काय� नगनु�  नगराउन ु भनी 
िनषेध�ाको आदेश भएको देिख�छ । सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को अनसूुची (१) िभ�को 
म�ुामा कानूनबमोिजम अनसु�धान  तहिककात गन� 
पाउने नै ह�दँा  फौजदारी कसरुबाहेक लेनदेनज�तो 
देवानी �कृितको िवषयमा िनवेदन स�ुने र कारवाही 
गन� �े�ाअिधकार कुनै कानूनले �हरीलाई �दान 
नगरकेो अव�थामा य�तो िवषयमा �हरी काया�लयबाट 
कसैलाई प�ाउ गनु� , धरपकड गन� र ध�क� िदने काय� 
कानूनस�मत िम�ने नदेिखदँा पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः �हरीलाई लेनदेन ज�तो देवानी 
�कृितको िवषय व�तमुा कारवाही गन� �े�ािधकार 
नह�ने ह�दँा लेनदेनको िवषयलाई िलएर िनवेदकलाई 
�काउ गन� धरपकड गन� काय� नगनु�  नगराउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा िनषेध�ाको आदेश जारी गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१०।३ 
मा भएको आदेश िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम.िव.क.
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ मा शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
डा. आन�दमोहन भ�राई, ०६९-WO-०१११३, 
उ��ेषण, अिधव�ा मेघनाथ खनाल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत

िनवेदकले िमित २०७०।१।३ को यस 
अदालतको अ�त�रम आदेशिवपरीत �माट� टेिलकम 
�ा.िल.लाई  अनमुितप� तथा ि��वे�सी िवतरण 
भएको भनी िजिकर िलएकोमा सोतफ�  हेदा� िमित 
२०६९।१२।२९ मा यनुाइटेड टेिलकम िलिमटेड र 
�माट�  टेिलकममा सोतफ�  हेदा� िमित २०६९।१२।२९ 
मा यनुाइटेड टेिलकम िलिमटेड र �माट�  टेिलकम �ा.
िल.लाई आधारभूत टेिलफोन सेवाको अनमुितप� 
जारी गन� िनण�य भएपिछ िमित २०७०।०१।०२ मा 
अनमुितप� तथा ि��वे�सी िवतरण गरकेो देिख�छ भने 
यस अदालतबाट रिेडयो ि��वे�सी एवम् अनमुितप� 
जारी गन� िमित २०६९।१२।२९ मा भएको िनण�य 
काया��वयन नगरी यथाि�थितमा रा�न ु भनी िमित 
२०७०।१।३ मा आदशे भएको देिख�छ । अथा�त् यस 
अदालतबाट अ�त�रम आदेश जारी ह�नभु�दा अगािड 
नै �माट�  टेिलकम �ा.िल.लाई अनमुितप� र ि��वे�सी 
िवतरण भएको दिेख�छ । यसरी िनवेदकको �रट 
िनवेदनमा उठाएको िवषयह� यस अदालतबाट िविभ�न 
िववादह�मा िन�पण भइसकेको देिखएको तथा यस 
अदालतबाट िमित २०७०।१।३ मा अ�त�रम आदेश 
जारी ह�नभु�दा अगािड नै �माट�  टेिलकम �ा.िल. लाई 
अनमुितप� र ि��वे�सी िवतरण गरकेो देिखएकोले यस 
अदालतबाट अ�त�रम आदेश जारी ह�नभु�दा अगािड 
नै भइसकेको कामकारवाहीलाई सो आदेशिवपरीत 
भएको मा�न निम�ने ह�दँा मागबमोिजमको आदेश जारी 
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ग�ररहन परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-CR-०६५७, ०७२-
RC-००४९, कत��य �यान, जयिसंह महर िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. जयिसहं महर

भिवत�य ह�या ह�नका लािग �यान िलने 
मनसाय वा इवी ह�न नह�ने । आफूले गरकेो कुनै काय�ले 
मािनस मला� भ�नेज�तो दिेखन नह�ने तर कुनै काम गदा� 
दभुा� �यवश मािनसलाई ला�न गई म�ृय ुभएको ह�नपुन� 
देिख�छ । भिवत�य ह�यामा �ितवादीले मािनसउपर 
ताकेर �हार गरकेो नभई सावधानीपूव�क कुनै काय� 
गदा� दभुा� �यवश वा भिवत�यवश मािनसलाई ला�न 
गई सो कारणबाट मािनसको म�ृय ुभएको अव�थामा 
मा� �यानस�ब�धीको महलको ५ नं. आकिष�त ह�ने 
र �ितवादीले सोअ�तग�तको सिुवधा �ा� गन� स�ने ।

िनज मतृकले मलाई जयिसंहले कुटिपट 
गर ्यो, मेरो बा�ँन स�ने अव�था छैन अ�पताल 
परु ्याउ भनेकाले िनजलाई अ�पताल ल�न तयारी 
गदा�गद�को अव�थामा िनजको म�ृय ु भएको हो भ�ने 
�यहोराको बरामदी मचु�ुकाका �यि� दानिसंह महरले 
गरकेो बकप�समेतबाट �ितवादी जयिसंह महर र 
मतृक धनिसंह महरबीच ज�गाको िवषयमा मनमटुाव 
रहनकुा साथै आफूलाई मतृकले सामािजक बिह�कार 
गरकेोबाट िवचिलत भई मतृक र िनजका प�रवारका 
सद�यसमेतलाई र�सी खाई गाली गलौजसमेत गरी 
मतृकलाई ताकेर छातीमा िहका�एको र सोही चोटबाट 
िनज मतृकको म�ृय ु भएको देिखन आएको ��ततु 
वारदातलाई भिवत�य मा�न नसिकने ।

िकटानी जाहेरीलाई समथ�न ह�ने गरी 
�ितवादी जयिसंह महर आफूलाई मतृकले सामािजक 

बिह�कार गरकेोबाट िवचिलत भई मतृक र िनजका 
प�रवारका सद�यसमेतलाई र�सी खाई गालीगलौज 
गरकेो तथा मतृकप�बाट समेत गाली गलौज भएको 
सोही अव�थामा मतृक र जयिसंहबीच हात हालाहाल 
भएको वारदातका ��य�दश� कलावती महर, म�ज ु
महर, र�भा दवेी महरसमेतको बकप� तथा �वयम्  
िनज �ितवादी सो कुरामा सािबत रहेको, मतृकको 
शरीरमा छातीमा �हारको िनलडाम देिखएको लास 
जाचँ मचु�ुका, मटुुको बािहरी िझ�लीमा आलो रगत 
जमी मटुु जकिडई सोही कारणले म�ृय ु भएको भ�ने 
शव परी�ण �ितवेदन, ��य�दश�ह�को बयान 
तथा बकप�लगायतका �माणह�बाट पनुरावेदक 
जयिसहं महरले पूव��रसइवी राखी आफूलाई मतृकले 
सामािजक बिह�कार गरसेमेतबाट दईु प�रवारबीच 
गाली बेइ�जतसमेत भई हातपात कुटिपट गदा� सोही 
चोटबाट मतृक धनिसंह महरको म�ृय ु भएको पिु� 
भएको देिखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको फैसला िमलेकै 
देिखने ।

मतृक धनिसंह महरले �ितवादी जयिसंह 
महरले छोएको नखाने भनी सामािजक बिह�कार 
गन� गरकेो कुरा थाहा पाई त�काल आवेशमा आई 
कुटिपट गरकेो दिेख�छ । कुनै जोिखमी हितयार �योग 
गरी मतृकलाई �हार गरेको अव�था नभई आवेशमा 
आई कुटिपट गरकेो र सो चोटबाट उपचार गन� लाने 
�ममा भोिलप�ट मा� मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने 
कुरा त�यबाट �प� भएकोले सो कुरालाई िवचार 
गरी िववेकस�मत �पबाट सजाय िनधा�रण गनु�  
उपय�ु नै दिेखदँा िनज �ितवादीलाई ऐनबमोिजम 
हदैस�म सजाय गदा� �यायस�मत नभई चक� पन� 
जाने देिखदँा िनज �ितवादीलाई १० (दश) वष� 
कैद सजाय कायम ह�नेगरी भएको राय सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको फैसला मनािसब नै 
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देिखने ।
अतः उि�लिखत आधार, �माण र कारणह� 

समेतबाट िनज �ितवादी  जयिसंह महरलाई अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�म 
कैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजमको रायले १०(दश) वष�मा� कैद ह�ने 
ठहर ्याएको स�ु दाचु�ला िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित 
२०७१।१०।२० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर   
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल काि�क २५ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सपना म�ल �धान, ०७१-WO-००२७, उ��ेषण, 
अिधव�ा सुनील र�जन िसंह िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान, वीर 
अ�पतालले िलिखत जवाफसाथ पेस गरकेो िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ान एवम् रिेजडे�ट एसोिसएसन 
अफ �या�सबीच िमित २०७१।४।२६ मा भएको 
सहमितको बुदँा नं. ८ मा रिेजडे�ट एसोिसएसन अफ 
�या�सले स�चालन ग�ररहेको िवरोधका काय��मह� 
त�काल िफता� िलई पूव�वत् काममा फक� ने भनी स�झौता 
भएको िलिखत जवाफसाथ पेस भएको स�झौताको 
�मािणत �ितिलिपबाट देिख�छ । िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफ हेदा�समेत िवप�ीह�को बीचमा 
अ�पतालिभ� कुनै �कारका ब�द हड्ताल, सेवा 
अवरोध भएको अ�पतालमा उपकुलपित, रिज��ार 

तथा अ�य �र� पदह� पूित�  भइसकेको देिखदँैन । कुनै 
कानून�द� हकअिधकार हनन् भयो भनी िनवेदन दता� 
गराउदैँमा िनवेदकको दािय�व पूरा भएको मा�नसमेत 
सिकँदैन । हकअिधकार हनन् भएको भए सोको 
औिच�यपूण� पिु� अदालतलाई गराउनसमेत स�न ु
पद�छ । यसरी िनवेदन दाबीमा उ�लेख ग�रएको अव�था 
प�रवत�न भई अ�पताल सचुा� �पमा स�चालनमा 
आएको दिेखदँा �रट िनवेदनको औिच�य नै समा� 
भइसकेको देिखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम�साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सपना म�ल �धान, ०७२-WO-०४३४, उ��ेषण, 
अिधव�ा क�चनकृ�ण �यौपाने िव. रा��पितको 
काया�लय, िसतलिनवास, काठमाड�समेत

सिंवधानको धारा ८३ अनसुार सङ्घीय 
�यव�थािपका भ�नाले �ितिनिध सभा र राि��य 
सभालाई जनाउने तथा धारा ८४ बमोिजम �ितिनिध 
सभा तथा धारा ८६ बमोिजम राि��य सभा गठन 
भएपिछ सङ्घीय संसद ्गठन ह�ने देिख�छ । संिवधानको 
धारा ७६(९) बमोिजमको मि��प�रषद ् गठन ह�नको 
लािग धारा ८४ तथा धारा ८६ बमोिजम �ितिनिध 
सभा तथा राि��य सभा गठन भएको ह�नपुन� र हाल 
सो गठन नभएको अव�थामा िमित २०७४।९।९ मा 
िव�तार भएको मि��प�रषद ् संिवधानसभाको धारा 
७६(९) बमोिजम गठन भएको नभई संिवधानको 
धारा २९८ बमोिजम गठन भएको देिखदँा नेपालको 
सिंवधानको धारा ७६(९) बमोिजम सरकार गठन भई 
मि��प�रषद ् िव�तार भएको भ�ने िनवेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । अक�तफ�  िमित २०७२।९।९ मा 
िव�तार भएको मि��प�रषद ्हाल कायम नरही िवघटन 
भई प�रि�थित प�रवत�न भइसकेको र उ� मि��प�रषद ्
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ि�याशील नरहेको अव�थामा िनवेदन मागबमोिजम 
िनवेदन जारी ह�ने अव�था नह�दँा खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम�साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६७-CI-०५५३, अंश, गोपाल 
�याकुरले िव. लिलतबहादुर �याकुरले ख�ीसमेत

वादीले आफूले आ�नो िनजी �यासको 
�वआज�नबाट बनाएको भनी दाबी िलएका छन् भने 
�ितवादीह�ले सो कुरालाई ख�डन गन� सकेको 
अव�था छैन । वादीले िमित २०५२।२।१६ मा न�सा 
पासको इजाजत िलई घर िनमा�ण काय� गरकेो देिख�छ 
भने न�सा पास गदा�समेत ज�गाधनी महलमा गोपाल 
�याकुरले उ�लेख भएको देिख�छ । वादीले आ�नो 
िनजी आज�नबाट उ� घरको िनमा�ण गरकेो हो भ�ने पिु� 
गन�को लािग िविभ�न �यवसाय गरकेो तथा अमे�रकामा 
नोकरी गरी आय आज�न गरकेो भ�ने उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । िनजको सो भनाइ वादीले �माणमा 
िदएको सखु�त ज�ुला सडक योजना वीर�े�नगर 
सखु�तले मनकामना क����सनको �ोपाइटर गोपाल 
�याकुरलेको नाममा िदएको ठे�काह�को िबलको 
भ�ुानी िववरण, City Bank New York, USA 
ले गोपाल �याकुरलेको नाममा रहेको निबल ब�कको 
खातामा पठाएको रकमको िववरण, Bank of 
Bangkok मा िनज गोपाल �याकुरलेको नाममा रहेको 
पासबकु तथा निबल ब�कमा रहेको गोपाल �याकुरलेको 
नाममा रहेको Bank Statement लगायतका 
कागजातह�बाट पिन पिु� भएको देिखने ।

िक.नं. २४० मा िनमा�ण भएको घर पनुरावेदन 
वादीले मान ु छु��एको िमितप�ात् िनजी आज�नबाट 
िनमा�ण भएको देिखएकोले अ�य अंिशयारह�लाई 
ब�डा गन� कर नला�ने ह�दँा सगोलको ब�डा ला�ने ठहर 
गरकेो सखु�त िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको फैसला सो हदस�म 
िमलेको नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधारमा सखु�त कटकुवा 
गा.िव.स. वडा नं. ३ हालको वीर�े�नगर नगरपािलका 
वडा नं. ६ िक.नं.२४० मा बनेको घर ब�डा नला�ने 
ठहर गनु�पन�मा सो घरसमेत ब�डा ह�ने ठहर गरकेो स�ु 
सखु�त िज�ला अदालतको िमित २०६५।१०।२० 
को फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
सखु�तको िमित २०६७।२।१७ को फैसला सो हदस�म 
निमलेकोले केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६८-CI-००४८, िब�� बदर, 
गोपाल �याकुरले िव. माया �याकुरलेसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ । 

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-WO-०२३३, उ��ेषण, 
दीलीपकुमार कण� िव. नेपाल सरकार, �म तथा 
यातायात �यव�था म��ालय, िसहंदरबारसमेत

आयकर ऐन, २०५८ मा �प� कानूनी 
�यव�था नभएको अव�थामा कानूनबमोिजम प� 
िवप�बीच िमलाप�को कागज तयार  गदा�का बखत 
आ�नो �प� �यहोरा  िमलाप�मा खलुाउन ु पन� 
ह��छ । िमलाप�मा उ�लेख नै नभएको कुरामा कुनै 
दािय�व बहन गनु�पन� अव�थासमेत रहदँैन । ��यथ� 



35

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, असार - २

�म तथा यातायात तथा �यव�था म��ालयले  
िनवेदकह�ले पाउने �याज रकममा १५ �ितशतका 
दरले कर क�ी गनु�पन�  िथयो भने �प��पमा िमलाप�मा 
खलुाउन ुपन� िथयो तर सो �यहोरा िमलाप�मा उ�लेख 
नभएको र ��यथ� म��ालयले िजिकर िलएको आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) मा समेतमा 
आयकरबापत १५ �ितशत करक�ी गनु�पन� कानूनी 
�यव�था नभएको तथा िनवेदकह�ले पाउन ु पन� 
रकमम�ये यसभ�दा अगािड रकम भ�ुान गदा�समेत 
आयकर क�ा नगरी भ�ुानी िदएको देिखन आएकोले 
िनवेदकह�ले पाउन ु पन� बाकँ� रकम भ�ुान गदा� 
आयकरबापत १५ �ितशत रकम क�ी गन� ��यथ� 
�म तथा यातायात �यव�था म��ालयको िनण�य 
कानूनस�मत देिखन नआउने ।

िमित २०६६।३।२९ मा िमलाप� भई 
िमलाप�बमोिजमको �याज रकम िनवेदकह�लाई 
त�काल भ�ुानी िदनपुन� दािय�व िवप�ी यातायात 
�यव�था म��ालयको हो । िनवेदकह� २०५८ 
सालदेिख नै आफूले पाउनपुन� सिुवधाका लािग म�ुा 
लड्दै आएका छन् । अदालतका फैसलाबाट ती सिुवधा 
िनवेदकह�ले �ा� गरकेोमा थप पाउन ुपन� सिुवधाका 
लािग पनुः म�ुा गरी २०६६।३।२९ मा िमलाप� 
भएको अव�था छ । आयकर ऐन, २०५८ िमित 
२०५८।१२।१९ मा मा� जारी भई सोभ�दा अगावै 
िमित २०५८।१०।२९ मा नै िनवेदकह�को म�ुा 
परकेो र २०६६/३/२९ को िमलाप�बाट म�ुा टुङ्गो 
लागेकाले िनवेदकह�का हकमा सो कानूनी �यव�था 
आकृ� ह�न स�ने नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह�को 
आधारमा िनवेदकह�ले पाउन ु पन� �याज रकममा 
रकममा १५ �ितशत कर काट्ने िवप�ीह�को काय� 
कानूनिवपरीत भएको दिेखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�ने ठहछ�  । साथै िनवेदकह�ले �याजबापतको 

पाउन ु पन� बाकँ� रकम िनजह�लाई त�ु�त भ�ुानी 
गनु�ह�न भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल 
इित संवत् २०७३ साल पसु १८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६८-WO-०२३३, उ��ेषण, 
शुिशला वदन ता�ाकारसमेत िव. �म तथा यातायात 
�यव�था म��ालय, िसहंदरबारसमेत

आयकर ऐन, २०५८ मा �प� कानूनी 
�यव�था नभएको अव�थामा कानूनबमोिजम प� 
िवप�बीच िमलाप�को कागज तयार गदा�का  बखत 
आ�नो �प� �यहोरा  िमलाप�मा खलुाउन ु पन� 
ह��छ ।  िमलाप�मा उ�लेख नै नभएको कुरामा कुनै 
दािय�व बहन गनु�पन� अव�थासमेत रहदँैन । ��यथ� 
�म तथा यातायात तथा �यव�था म��ालयले  
िनवेदकह�ले पाउने �याज रकममा १५ �ितशतका 
दरले कर क�ी गनु�पन�  िथयो भने �प��पमा िमलाप�मा 
खलुाउन ुपन� िथयो तर सो �यहोरा िमलाप�मा उ�लेख 
नभएको र ��यथ� म��ालयले िजिकर िलएको आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) मा समेतमा 
आयकरबापत १५ �ितशत कर क�ी गनु�पन� कानूनी 
�यव�था नभएको तथा िनवेदकह�ले पाउन ु पन� 
रकमम�ये यसभ�दा अगािड रकम भ�ुान गदा�समेत 
आयकर क�ा नगरी भ�ुानी िदएको देिखन आएकोले 
िनवेदकह�ले पाउन ु पन� बाकँ� रकम भ�ुान गदा� 
आयकरबापत १५ �ितशत रकम क�ी गन� ��यथ� 
�म तथा यातायात �यव�था म��ालयको िनण�य 
कानूनस�मत देिखन नआउने ।
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल पसु २० गते रोज ४ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६८-CR-०९०९ र ०६८-
CR-०९२०, कत��य �यान, रामदरश महरा िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. रािज�� राउत अिहरसमेत

मतृकको म�ृय ु गोली �हार एवम् शरीरका 
िविभ�न भागमा घातक हितयार �योग गरी िवभ�स 
त�रकाबाट भएको भ�ने दिेखएको र मतृकको लास 
�कृित मचु�ुका एवम् शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट 
ब�दकु एवम् घातक हितयार �हार भएको त�य 
�थािपत भएको तर यो यसैको �हारबाट मतृकको म�ृय ु
भएको भनी पिु� ह�न नसकेको ि�थितमा यी �ितवादी 
रामदरश महरालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय गन� ठहर ्याएको 
स�ु फैसला मनािसब देिखदँा सोतफ� को वादी एवम् 
�ितवादीको पनुरावेदन तथा बहस िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

स�ु जाहेरी दरखा�त, �हरीको �ितवेदन 
एवम् च�मिदत् मतृकको �ीमती तथा छोराले कागज 
गदा� तथा अदालतसम� बकप� गदा� यी �ितवादी ह�र 
कँुवर �साद पटेलको नामसमेत उ�लेख दिेखएपिन 
मतृकलाई मान� काय�मा यी �ितवादीको यो य�तो 
भूिमका वा सलं�नता िथयो भनी उ�लेख गन� सकेको 
देिखदँैन । मतृकलाई मान� काय�मा यी �ितवादीको ��य� 
वा अ��य� भूिमकाको पिु� ह�न नसकेको ि�थितमा 
शङ्काको भरमा मा� अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु 
ठहर गरी सजाय गन� िम�ने देिखएन । यस अव�थामा 
यी �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहर ्याएको स�ु फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसला मनािसब देिखदँा स�ु 
अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन एवम् बहस िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी रािज�� राउत अिहरउपर मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १७(१) नं. को 
अिभयोग दाबी िलएको भए तापिन मतृकलाई मान� 
हितयार गोली बा�द िदएको वा �यान मान�का िनिम� 
वारदात ग�ररहेको ठाउमँा हितयार साथमा िलई महजदु 
रहेको भ�ने त�य �थािपत ह�न सकेको छैन । मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १७(३) मा अ� िकिसमसगँ 
मत स�लाहमा पसेकोमा मान� ठाउमँा गई अ� कुरा 
केही नगरी हेरी रहनेलाई र लेिखएदिेख बाहेक अ� 
िकिसमका मतलबीलाई ६ मिहनादेिख ३ वष�स�म कैद 
गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�था रहेको प�र�े�यमा यी 
�ितवादीले गरकेो कसरुको मा�ासमेतलाई िवचार गरी 
सो महलको १७(३) नं. बमोिजम ६ मिहना कैद सजाय 
गन� ठहर ्याएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसला अ�यथा भ�न निम�ने ।     

तसथ�, मािथ उ�लेख ग�रएका आधार 
�माणसमेतबाट �ितवादी ह�र कँुवर �साद पटेलले 
अिभयोगबाट सफाइ पाउने, �ितवादी रािज�� राउत 
अिहरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१७(३) नं. बमोिजम ६ मिहना कैद सजाय गन� र 
�ितवादी रामदरश महरालाई ऐ. ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
गन� ठहर ्याएको स�ु फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसला मनािसब देिखदँा सदर   
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल पसु २० गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७०-RC-००२८, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. रामएकवाल सहनीसमेत

त�काल लालबहादरुको साथमा रही िनज 
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रामदेव दासलाई ध��याउने २ जना �यि�म�ये १ 
जना यी पनुरावेदक मेनेजर िगरी ह�न् भ�ने त�यलाई 
इ�कार गन� िम�दैन । अक�तफ� , िनजले नै बयान गदा� 
�ितवादी लालबहादरुले घटनाबार ेभनी थाहा पाएको 
भने तापिन घटनाबार ेथाहा पाएर मलुकुभर अपहरणको 
िवरोध भइरहेको अव�थामा बजार ह�ला ब�ुन िहड्ँने 
काम गरकेो, लालबहादरुलाई फरार ह�न सहयोग गरकेो, 
वारदातपिछ पटकपटक लालबहादरुलाई भेटेको भ�ने 
देिखएको समेतका कारणबाट यी �ितवादी मनेजर 
िगरीसमेतको आरोिपत कसरुमा सलं�नता पिु� ह�न 
आएको देिखने ।

Autopsy Report बाट cause of 
death injury due to bullet भन् ने उ�लेख भएको 
देिखएको, लास �कृित मचु�ुकाबाट गोलीको खोका-
१, गोली राउ�ड-१ बरामद भएको दिेखएको छ । 
�य�तै घटनािववरण कागज गन� इनरदेव राउत, छठु 
महरा चमारसमेतले िमित २०६५/७/६ मा कागज गदा� 
प�कार वीर�े� साहको ह�या यी �ितवादीह�ले नै 
गरकेो हो भनी कागज गरकेो देिख�छ । िकटानी जाहेरी, 
सोको पिु� ह�ने गरी अदालतमा भएको जाहेरवालाको 
बकप�, व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह� श�भ�ुसाद 
यादव क�हैयालाल अिहर तपे�र चौधरीसमेतका 
मािनसह�ले िमित २०६५/७/११ मा कागज गदा� यी 
�ितवादीह� समेतले िवर�े� साहको ह�या गरकेोमा 
िव�ास ला�छ भनी लेखाएको देिखएको समेतका आधार 
कारणह�बाट ��ततु वारदातमा यी पनुरावेदकह�को 
संल�नता पिु� भइरहेको पाइने ।

तसथ�, �ितवादी मनेजर िगरी र रामएकवाल 
सहनी दवैुजनालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर ्याई स�ु बारा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८/२/१६ मा भएको फैसला सदर ह�ने  ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसलालाई अ�यथा 

भ�न िमलेन सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िबमला पौडेल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल पसु २० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६६-CI-०८४० र ०६९-CI-
१२९७, शेषपिछको बकसप� िलखत बदर, नानी 
मुसुल लामासमेत िव. तारा लामा र सुरशे लामा िव. 
तारा लामा 

िववािदत िक�ा नं. २४१ र ३९२ को 
ज�गाम�ये िक�ा नं. ३९२ को ज�गा मलुकु� 
अंशब�डाको १८ नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम 
िवमला लामाले हालैदेिखको बकसप�बाट �ा� गरकेो 
देिखदँा उ� स�पि� िनजको िनजी ठहरी आफूखसु 
गन� पाउने देिखयो । िक�ा नं. २४१ को ज�गा िवमला 
लामाले अंशबाट �ा� गरकेो दिेखएकोले आधास�म 
आफूखसु गन� पाउनेमा सो िक�ा ज�गा पूर ैआफूखसु 
गन� पाउने देिखन आएन । उ� िक�ा नं. २४१ को 
ज�गाको पूर ैहक ह�ता�तरण गन� यी वादी छोराह�को 
म�जरुी िलनपुन� बा�या�मक कानूनी �यव�था रहेको 
देिखदँा िववािदत िक�ा नं. २४१ को ज�गाको आधा 
ज�गामा मा� िवमला लामाले तारा लामालाई गरी 
िदएको शेषपिछको बकसप� िलखत कानूनस�मत 
देिख�छ । आधा ज�गाको हकमा पनुरावेदक वादी 
छोराह�को म�जरुी निलई शेषपिछको बकसप� 
िलखतबाट हक ह�ता�तरण गरी िदएको िलखत 
आधाको हकमा कानूनिवपरीत भएको देिख�छ । 
यसरी उ� िक�ा नं. २४१ को आधा ज�गास�म मा� 
आफूखसु गन� पाउने कानूनी �यव�थाको िवपरीत पूर ै
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ज�गा नै शेषपिछको बकसप� ग�रिदएको देिखदँा िक�ा 
नं. २४१ को आधा ज�गाको शेषपिछको बकसप� 
बदर गनु�पन�मा सो नगरी दाबी नप�ुने ठहर गरी स�ु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सो हदस�म 
िमलेको देिखएन । िववािदत िक�ा नं. २४१ को आधा 
ज�गाको िलखत बदर ह�ने । 

तसथ�ः यस अदालतको िवशेष इजलासबाट 
िमित २०६२/८/३० देिख लागू ह�ने गरी �ी अशं 
धनको २ नं. अमा�य र बदर घोिषत ह�नपूुव� रहेको 
मलुकु� ऐन, �ी अशं धनको २ नं. को �यव�थाको 
अधीनमा रही  िवमला लामाले अंशमा पाएको ज�गामा 
आधी मा� आफूखसु गन� पाउनेमा सोको िवपरीत 
िववादको िक�ा नं. २४१ पूर ै शेषपिछको बकसप� 
ग�रिदएकोमा आधा िलखत बदर गनु�पन�मा दाबी नप�ुने 
गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सो 
हदस�म निमलेकाले केही उ�टी भई उ� िक�ा नं. 
२४१ को ०-४-०-२ ज�गाम�येबाट �लट िमलान ह�ने 
गरी दि�णतफ� बाट ०-२-०-१ ज�गाको दाबीको िमित 
२०५९।५।४ को शेषपिछको िलखत बदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली 
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २१ गते रोज ३ 
शभुम् । 
यसै लगाउका िन�न म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ । 

 § ०६६-CI-०८४२ र ०६९-CI-१२९५, हक 
कायम, नानी मुसुल लामासमेत िव. तारा 
लामा र सुरशे लामा िव. तारा लामा 

 § ०६६-CI-०८४१ र ०६९-CI-१२९६,  
शेषपिछको बकसप� दाखेल खारजे 
नामसारी, नानी मुसुल लामासमेत िव. तारा 
लामा र सुरशे लामा िव. तारा लामा 

 § ०६६-CR-०५९८ र ०६९-CR-१०७८, 

जालसाजी, नानी मुसुल लामासमेत िव. तारा 
लामा र सुरशे लामा िव. तारा लामा 

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७०-CR-१३६५, कत��य �यान, 
नवराज देवकोटासमेत िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीह� नवराज देवकोटा र 
अमतृा देवकोटाले िनज उ�मराज देवकोटालाई 
आफूह� बीचको अनैितक यौन स�ब�धका कारण 
योजनाब��पमा मनसायपूव�क ह�या गरी लास एक 
मिहनास�म िछपाई राखेको कुरा पिु� ह�न आएको 
र य�तो मनसायपूव�क सामूिहक�पमा पूव�योजना 
मतुािबक प�रवारको सबैभ�दा निजकको नाताको 
�यि�ह�बाट भएको अमानवीय ह�यालाई सािबती 
बयान िदएको भ�ने आधारमा सजायमा छुट िदने हो 
भने कानूनको मकसद पूरा ह�न नस�ने  ह�दँा कम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । यी पनुरावेदक 
�ितवादीह� अमतृा देवकोटा र नवराज देवकोटालाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई भएको सखु�त िज�ला 
अदालतको २०६९।६।२४ को फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित २०७०।६।६ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७०-CR-०१९४, लाग ु औषध 
चरसे, िवजय तामाङ िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीह� रमेश तामाङ र िवजय तामाङको 
सगँ साथबाट २५-२५ िकलो लाग ुऔषध चरसे बरामद 
भएको भ�ने िमित २०६७।१२।१० को बरामदी 
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मचु�ुका देिख�छ । उ� बरामदी मचु�ुकालाई समथ�न 
गद� सािबत भई यी �ितवादी िवजय तामाङसमेतले 
अनसु�धानको �ममा बयान गरकेो पाइ�छ । उ� 
बरामदी िचजव�त ुलाग ुऔषध चरसे हो भनी राि��य 
िविध िव�ान �योगशालाको िमित २०६८।१।२३ को 
�ितवेदनबाट ख�ुन आएको छ । अदालतसम�को 
बयानमा यी �ितवादी िवजय तामाङले आफूले मा� सबै 
लाग ुऔषध बोक� िहडेँको, आफूबाट मा�ै सो प�रमाणको 
लाग ुऔषध बरामद भएको र �ितवादी रमेश तामाङको 
उ� कसरुमा कुनै संल�नता नरहेको भनी आफू 
कसरुमा सािबत भई बयान गरकेो पाइ�छ । मौकाको 
बरामदी मचु�ुका, अनसु�धान अिधकारीसम�को 
सािबती बयान तथा अदालतसम� स�पूण� लाग ुऔषध 
आफूबाट बरामद भएको भनी भएको सािबती बयान, 
परी�ण �ितवेदनलगायतका �माणह�बाट िनज ठूलो 
प�रणाममा लाग ु औषध चरसे कारोबारी भएको भ�ने 
कुरा पिु� भइरहेको छ । �ितवादीको अब उ�ा�त य�तो 
कसरुमा संल�न नह�ने भ�ने �ितब�ता िनज ��ततु 
म�ुाको सजाय भ�ुान गरी समाजमा गई सकेप�ात् 
सिु�ने असल िवचारको �पमा ब�ुनपुन� ।

तसथ� काठमाड� िज�ला अदालतबाट यी 
पनुरावेदक �ितवादी िवजय तामाङलाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) 
बमोिजम ७ वष� कैद र �.५०,०००।- ज�रवाना ह�ने 
ठहर गरकेो फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६९।६।९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदेव जोशी
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल भदौ १ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०६८-CI-०७८९, िधतो रो�का 
बदर ज�गा फुकुवा, ईसरी अिहर िव. �ीका�ती अिहरनी 

२०५८ सालमा यी ��यथ� / वादी �ीका�ती 
अिहरनीको अंश छु��ई सकेपिछ पिन ियनको अंशहक 
िह�साको ज�गा छु�्याई िदने काय� नगरी पनुः वादी 
दाबीका ज�गाह� िधतो सरु�णमा कायम राखी २०५९ 
सालमा धान खेतीका लािग नै कजा� िलएको देिख�छ । 
२०६० सालमा तरकारी खेती, २०६२ सालमा गह� ँ
खेतीका लािग कजा� िलई कारोबार गरी कजा� च�ुा 
भएपिछ पिन िधतो फुकुवा भएको दिेखदँैन । यसरी 
२०५८ सालमा अंशब�डा भइसकेपिछ पिन िनता�त 
�यि�गत काममा िमित २०६४।८।९ गते इसरी 
अिहरले आ�नो छोरा दयाराम अिहरलाई वैदेिशक 
रोजगारीका लािग मलेिसया पठाउन भनी एक लाख 
�पैया ँकजा� िलई वादी दाबीको ज�गाह� रो�का रहेको 
भ�ने दिेख�छ । कजा� िलदँा िददँाको अव�थामा वादीको 
म�जरुी िलएको भ�ने अव�थासमेत िमिसल �माणबाट 
देिखएको छैन । यसरी भए गरकेो �यवहारलाई सगोलको 
�यवहार हो भनी मा�न िम�ने नदिेखने । अदालतको 
फैसलासमेतबाट वादीको अंश हक कायम भइसकेको 
अव�थामा सो हक �चलन गन� निदई िविभ�न कजा� 
िलई िधतो सरु�णमा बापतमा िनर�तर�पमा वादीको 
अंश हकको स�पि� िधतो रो�का रा�ने गरी भए गरकेो 
काय�लाई एकातफ�  कानूनस�मत मा�न िम�ने देिखदँनै 
भने अका�तफ�  अंशज�तो नैसिग�क हकमा अिंशयारले 
पाउन ु पन� स�पि� नपाएस�म सानाितना �ािविधक 
कारण देखाई अंश हक भएको स�पि�मा अंिशयारलाई 
सो हकबाट वि�चत गनु�  �यायोिचतसमेत देिखदैँन । 
जबस�म ब�कमा रहेको ऋण रकम च�ुा ह�दैँन तबस�म 
वादी दाबीको ज�गा फुकुवा ह�न स�दैन भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट वादी 
दाबी प�ुन नस�ने गरी �प�देही िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६७।३।१० मा भएको फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ�टी भई पनुरावेदक वादी �ीका�ती 
अिहरको अंशहक कायम भएको हदस�मको ज�गाको 
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िधतो बदर भई रो�का फुकुवासमेत ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०६७।११।१० 
को फैसला िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २६ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७२-CI-०८९४, िलखत बदर, 
मीरा के.सी. िव. कौिशला थापा के.सी.समेत 

वादीले देखाएको प�ुतेवारी तथा 
अंिशयारह�मा �ितवादीले अ�यथा भनेको नदिेखदँा 
वादी �ितवादीह� एकासगोलका अिंशयार रहे 
भएकोमा िववाद देिखदँैन । वादी �ितवादीह�का 
बीचमा छु��िभ�न भएको तथा मानो छु��एकोसमेत 
िलखत �माणबाट नदेिखएको र एकासगोलमा नै रहे 
बसेको अव�थामा ख�रद गरकेो ज�गासमेत ब�डा 
ला�ने नै ह��छ । यी पनुरावेदक / �ितवादी मीरा के.सी.
ले सास ुभगवती दासीको म�ृयपु�ात् िनजको नाममा 
रहेको ज�गा आ�नो नाममा नामसारी गरी िलएको 
देिख�छ । सास ु भगवती दासीका कुनै स�तान 
नभएपिन िनजले यी �ितवादीलाई आ�नो नाममा 
रहेको ज�गा अ�य कुनै िलखत पा�रत ग�रिदएको नभई 
िनजको म�ृयपु�ात् नामसारी गरी िलएको देिखयो । 
यी पनुरावेदक / �ितवादी मीरा के.सी.क� सास ुवादी 
�ितवादीक� समान अिंशयार नभएर मूल अिंशयार 
ह�न् । मूल अंिशयारको नाउमँा जनुसकैु मा�यमबाट �ा� 
ह�न आएको स�पि� भएपिन िनजका स�तानह�का 
लािग पैतकृ स�पि�को �पमा नै मा�न ुपन� ह�ने । 

मूल अंिशयारको नाउमँा जनुसकैु मा�यमबाट 
आएको स�पि� भए पिन पिछ�लो प�ुतामा अथा�त् 
िनजका छोराछोरीमा ब�डा गदा� पैतकृ स�पि�को �पमा 
िलनपुन� भएको ह�दँा �य�तो स�पि� िब�� िवतरण गदा� 

समान प�ुताका अिंशयारको म�जरुी िलनपुन� ह��छ । 
�ितवादी मीरा के.सी.ले भगवती दासीका नाउकँो ज�गा 
आ�ना नाउमँा नामसारी गरी िलदँा वादीका पित तथा 
िपता उ�वबहादरु के.सी. को सहमित िलएको आधारमा 
अ�य अंिशयारको म�जरुी िलन नपन� भ�ने ह�दैँन । यसरी 
पनुरावेदक / �ितवादीले सास ुभगवती दासीका नाउकँो 
ज�गा वादीह�को म�जरुीबेगर आ�नो नाउमँा नामसारी 
गरी �ितवादी म�येक� यशोदा ितिमि�सनालाई िब�� 
गरी पनुः आ�नो नाममा िलएको िववािदत काठमाड� 
िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा नं.३३ को 
िक.नं. ३०४३ को ज�गासमेत पैतकृ स�पि� देिखई 
सो स�पि�मा वादीह�को समेत हक ला�नेमा िववाद 
नदिेखने । 

िववािदत स�पि� वादीह�को समेत अंश 
हक ला�ने पैतकृ स�पि� भएकोमा सो स�पि�को हक 
ह�ता�तरण गदा� वादीह�को म�जरुी िलएको नदेिखदँा 
वादी दाबीबमोिजम पा�रत राजीनामाको िलखत बदर 
गन� गरी स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला 
अ�यथा भ�न सिकने देिखन नआउने ।

अतः उपयु�� िववेचना ग�रएका आधार 
�माणह�बाट उ� िक�ा नं. ३०४३ को ज�गा 
वादीह�को सहमित निलई िमित २०६५/९/१४ 
मा र.नं. ४०८७क बाट �ितवादीम�येक� यशोदा 
ितिमि�सनालाई िब�� गरी पनुः िमित २०६५/१०/६ मा 
र.नं.४६७३ बाट आ�नो नाममा िलएको राजीनामाको 
िलखत बदर ह�ने ठहर ्याई स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।९।५ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
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 § ०७२-CI-०८९३, िलखत बदर, सर�वती 
थापा. िव. कौिशला थापा के.सी.समेत 
 § ०७२-CR-०८९९, जालसाजी, सर�वती 

थापा. िव. कौिशला थापा के.सी.समेत ०७२-
CI-०८९२, िलखत बदर, मीरा के.सी. िव. 
कौिशला थापा के.सी.समेत 
 § ०७२-CI-०८९५, िलखत बदर, मीरा के.सी. 

िव. कौिशला थापा के.सी.समेत 
§  ०७२-CR-०८९८, जालसाजी, मीरा 

के.सी. िव. कौिशला थापा के.सी.समेत 
 § ०६९-CR-०७७०, जालसाजी, मीरा के.सी. 

िव. कौिशला थापा के.सी.समेत 
 § ०७२-CR-०९००, जालसाजी, मीरा के.सी. 

िव. कौिशला थापा के.सी.समेत 
२

मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७०-WO-०४६६, उ��ेषण / 
परमादशे, र�ेमा राणा (शाह) िव. �ेिमका तामाङसमेत

��ततु िनवेदनमा द�ड सजायको ६१ 
नं. �योजनको माग मा� नरही अदालतबाट भएको 
िवप�ीको ज�गाको मू�याङ्कन अ�वाभािवक�पमा 
बढी भएको र �िुटपूण� भएकोमा पनुरावेदन अदालतबाट 
सोको मू�याङ्कन नै नगरी भएको आदेश बेरीतको 
रहेको भ�ने नै देिख�छ । िमित २०६९।१२।८ मा भएको 
उ� ज�गाको जायजात मचु�ुकामा वादीको वारसेले 
सिहछाप गरकेो तथा िमित २०७०।२।१३ मा भएको 
प�चिकत� मू�याङ्कनमा समेत �वयम् वादीको वारसे 
उपि�थत भई सिहछाप ग�रसकेको पाइयो । मालपोतले 
िनधा�रण गरकेो मू�याङ्कनभ�दा अदालतबाट कायम 
भएको प�चिकत� मू�याङ्कन कम नै रहेको भ�ने सो 
प�चिकत� मचु�ुकाबाट देिखएको छ । उ� प�चिकत� 
मू�याङ्कन िनवेदकको अिहतमा रही �िुटपूण� रहेको 
भ�ने कुनै ठोस आधार र �माण दिेखदँैन । िनवेदककै 
रोहबरमा भएको जायजात तायदात मचु�ुकाको 
आधारमा प�चिकत� मू�याङ्कन भएको र सोलाई 
िनवेदकले सिहछाप गरी �वीकार गरकेो अव�थामा 

िबनाआधार उ� प�चिकत� मू�याङ्कनलाई अ�यथा 
ग�ररहन ु पन� अव�था पिन देिखदँैन । यस�कार 
प�चिकत� मू�याङ्कनको �यहोरालाई वादीले �वीकार 
ग�रसकेको समेत देिखएको ह�दँा सो प�चिकत� 
मू�याङ्कनको प�रणाम अ�यथा ह�ने अव�था पिन 
नह�दँा उि�लिखत आधार �माणको रोहमा िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणसमेतको आदशे जारी गन�    
िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने  ठहछ�  । 
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल 
इित संवत् २०७३ साउन २७ गते रोज ५ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७०-WO-०४६४, उ��ेषण 
/ परमादेश, र�ेमा राणा (शाह) िव. �ेिमका 
तामाङसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CI-०२९९, ०१०३, अंश 
चलन, का�छी �जापतीसमेत िव. रोज �जापतीसमेत, 
रोज �जापती िव. रीना �जापतीसमेत

बाब ु कृ�ण �जापतीका नाउमँा रहेको ज�गा 
छोरा रोज �जापतीसमेतको नाउमँा सगोलमा दता� 
ह�ने भनी पा�रत सगोलनामाको िलखतले िनजह�का 
बीचमा अशंब�डा भएको मा�न सिकने अव�था 
नरहनकुा साथै सगोलनामाको िलखतले अंशब�डाको 
�प धारण गन� स�दनै । िकनक� अशंब�डा र 
सगोलनामाको िलखतको �कृित, अि�त�व, �व�प र 
कानूनी अथ� अलगअलग ह�ने भएबाट सगोलनामाको 
िलखतले अंशब�डाको �प धारण गन� स�दैन । 
रीतपूव�क ब�डा नभएस�म अंिशयारह�ले संय�ु 
नाममा स�पि� रा�ने काय� गरपेिन सो स�पि�मा सबै 
अंिशयारह�को समान अशंहक रह�छ । सगोलनामाले 
केवल स�पि�मा सगोलको िह�सास�म जनाउने ह�दँा 
सोही िलखतका आधारमा छु�ीिभ�न भएको मा�न 
िम�दैन । अंिशयारह�का बीचमा सगोलमा रहेको 
पैतकृ स�पि� सबै अंिशयारह�ले भाग शाि�तअनसुार 
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आआ�नो अशं भाग पाउने नै देिखन आउने । 
ब�डा गनु�पन� अंिशयारह� एकासगोलमै 

रहे बसेको अव�थामा ख�रद गरकेो स�पि� ब�डा 
नला�ने �कृितको हो भ�ने �मािणत नभएस�म सो 
स�पि�मा अ�य अंिशयारको हक नला�ने भ�न िम�ने 
देिखएन । साथै सो घरज�गा ख�रद गरी िलएको 
राजीनामाको िलखतमा िफराद तथा पनुरावेदन प�मा 
दाबी गरजे�तो माइतीले िदएको स�पि�बाट ख�रद गरी 
िलएको भ�ने कहीकँतै उ�लेख भएको नदेिखई िफराद 
दाबी तथा पनुरावेदन िजिकरलाई �मािणत गन� सकेको 
नदेिखने । 

पनुरावेदक / वादी का�छी �जापती �ितवादी 
म�येका रोज �जापतीक� सौतेनी आमा भएको र आमा 
तथा बाबलेु जनुसकैु �यहोरा वा �ोतबाट �ा� गरकेो 
स�पि� भए पिन सो स�पि� पैतकृ स�पि�को �पमा 
िलई छोराछोरीह�को बीचमा ब�डा गनु�पन� ह��छ । 
अिघ�लो प�ुता अथा�त् वादी का�छी �जापतीका पित 
तथा �ितवादीम�येका रोज �जापतीका बाब ु कृ�ण 
�जापतीका बाब ुआमा र दाजभुाइका बीचमा अशंब�डा 
ह�दँा यी वादी का�छी �जापतीका नाउमँा रहेको उ� 
�ववासी घरज�गाको बारमेा केही उ�लेख नभएको 
वा �ी अशंधन हो भनी �वीकार गरी �य�तो स�पि� 
समान प�ुताका अिंशयारह� बीच अंश ब�डा नलागे 
पिन पिछ�लो प�ुतामा अथा�त् छोराछोरीको हकमा 
�य�तो स�पि� पैतकृ ह�ने ह�दँा सो स�पि�बाट अशं 
नपाउने भ�ने पनुरावेदन िजिकरसमेत कानूनस�मत 
देिखन नआउने । 

तसथ�, �ितवादीम�येका कृ�ण �जापती र 
रोज �जापतीबीचमा भएको सगोलनामाको िलखतका 
आधारमा यी �ितवादी रोज �जापती छु�� िभ�न 
भएको भनी मा�न सिकने अव�था आएन । वादीले 
तायदाती फाटँवारीमा दखेाएको घर ज�गा �ववासी 
ह�दँा ब�डा ला�ने स�पि� होइन भने तापिन उ� घर 
ज�गा राजीनामाको �यहोराबाट ख�रद गरी िलएको 
देिखएकोले उ� स�पि� ब�डा नला�ने भ�ने वादीको 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदिेखदँा िववाह नभएक� 

रीना �जापतीका हकमा अंशब�डाको १७ नं. बमोिजम 
िववाह खच� पर सानु�पन�मा सो पर नसारकेो हदस�म 
स�ु भ�परु िज�ला अदालतको फैसला केही 
उ�टी गरी िनजको िववाह खच� पर सारी तायदातीमा 
उि�लिखत स�पि� ब�डा ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।१०।९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७२-WO-०३५३, उ��ेषण 
/ परमादशे, धनकुमारी राईसमेत िव. पुनरावेदन 
अदालत, पाटनसमेत 

िवप�ी वादी ल�मी �े� (खड्का) र 
�ितवादी मीना राईबीच चलेको लेनदेन म�ुाबाट 
िमित २०६९।८।२८ मा ठहर भएको सावँा �. 
२०,००,०००।– (बीस लाख �पैया)ँ र भ�रभराउ 
ह�दँास�मको �याजसमेतको िबगोलाई �भाव पान� 
िनयतबाट सोची स�झी भएका ि�याकलापलाई 
सफा हात िलई िनवेदक अदालत, �वेश गरकेो पिन 
देिखएन । तहतह अदालतबाट भएका फैसला तथा 
आदशेको औिच�यमा �वेश गरी पनुरावेदन सनेुको 
ज�तो गरी �रट �े�ािधकारअ�तग�त �माण ब�ुने, 
�माणको मू�याङ्कन गन� गनु�  उिचत र �रटस�ब�धी 
अवधारणाअनकूुल ह�ने देिखदैँन । पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट उ� ज�गा यथावत् रो�का रा�न ुभनी गरकेो 
आदशे कानूनको ��य� �िुट देिखन नआएकोले बदर 
ग�ररहन परने  िनवेदन मागदाबीको िक.नं. १२७६ र 
६४५ को ज�गाबाट िनजह�ले अशं पाउने नपाउने 
स�ब�धमा �रट �े�बाट िन�य�ल गन� िम�ने पिन 
नदिेखने । 

तसथ� िक.नं. १२७६ र ६४५ को ज�गामा 
िनवेदकह�को अंश  भागमा पन�जित ज�गा फुकुवा 
ग�रिदन ु भनी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
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२०७२।४।२९ मा भएको आदेश बदर गरी िक.नं. 
१२७६ र ६४५ का ज�गा रो�का रा�न ुभनी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७२।६।२२ मा भएको 
आदेश िमलेकै दिेखदँा सो आदेश बदर ग�रपाउ ँभनी 
परकेो �रट िनवेदन माग दाबीअनसुार �रट जारी ह�न 
स�दैन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७३ साल भदौ ११ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा. आन�दमोहन 
भ�राई, ०७१-WO-०८१८, उ��ेषण, योगबहादुर 
पाल िव. �हरी �धान काया�लय, न�सालसमेत 

िनवेदक योगबहादरु पाल िज�ला �हरी 
काया�लय, सोलखु�ुबमुा काया�लय �मखुको हैिसयतमा 
काय�रत रहदँा िनजउपर िविभ�न गैर�यवसाियक 
र अमया� िदत काय� गरकेो भ�नेसमेत �यहोराको 
उजरुी परकेो र सोउपर भएको अनसु�धानले िदएको 
�ितवेदनले मिहला मै�ी वातावरण बनाउन नसकेको 
भ�नेसमेत �यहोराको �ितवेदनको आधारमा िमित 
२०७१।०७।२३ मा �हरी �धान काया�लयबाट िनज 
िनवेदकसगँ �प�ीकरण माग गरकेो समेत दिेखदँा 
िनजलाई सनुवाइको मौका निदएको भ�ने िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

िनवेदक सोलखु�ुब ु िज�लाको �हरी �मखु 
ह�दँाको िवषयमा कारवाही उठाइएकोले पूव��े�ीय 
�हरी काया�लयको �मखुबाट �प�ीकरण सो�नपुन� 
भ�ने िजिकरतफ�  हेदा� िनजउपर कारवाही स�ु ह�नपूुव� 
नै िनजलाई �हरी �धान काया�लयमा िझकाइएको र 
�हरी �धान काया�लयबाट नै अनसु�धान टोली खटाई 
�ितवेदन िलइएकोले �े�ािधकारको �िुट छ भ�न 
निम�ने । 

एउटा िज�मेवार �हरी अिधकृतउपर लैङ्िगक 
असंवेदनशीलताको आरोप ला�न ुआफँैमा अशोभनीय 

िवषय हो । �य�तो आरोप लागेपिछ र टोली खटाई 
िवभागीय अनसु�धान गरीदासमेत सो आरोप पिु� 
ह�ने । �ितवेदन पेस भएपिछ िनजलाई �प�ीकरण 
सो�ने काय� भएको देिख�छ । िमिसल सलं�न �हरी 
नायब महािनरी�कको िलिखत जवाफ हेदा� “िज�लाका 
साव�जिनक काय��मह�मा मिहला �हरीह� 
अशोभनीय�पमा लैजाने र आफू रहेको अितिथ 
आसनमै रा�ने, काया�लय समयमा अशोभनीय�पमा 
मिहला �हरीलाई िनवासमा बोलाउने, साव�जिनक 
�थानमा मिदरा सेवन गन� एवम् मिहला �हरीलाई ना�न 
बा�य त�ुयाउनेसमेतका काय� गरकेो भ�ने �ितवेदनको 
आधारबाट �हरी कम�चारीमा पेसागत मया�दा कायम 
गरी मिहला संवेदनशीलतासमेत कायम रा�न उ� 
कारवाही ग�रएको हो” भ�ने उ�लेख भएको पाइयो । यी 
आरोपह� अ�य�त ग�भीर ह�न्, नभए नगरकेो कुरा गरी 
र य�तो आरोप लगाई �हरी सगंठन नै िनजको िव�� 
खिनन ुपन� यिु�य�ु कारण िमिसलबाट नदिेखने ।

मिहला �हरीको लैङ्िगक संवेदनशीलताको 
सरु�ा स�बि�धत िज�ला �हरी �मखुबाट ह�नपुन�मा 
सो नभई सगंठनिभ� मिहला �हरीको लौङ्िगक 
सवंेदनशीलतालाई �याल गन� नसकेको र मिहला�ित 
सवंेदनशील नभएकोले �चिलत कानूनबमोिजम 
िनजउपर संगठनले िवभागीय करावाही गनु�  
कानूनस�मत नै देिखएको र िनजलाई �प�ीकरणसमेत 
सोिधएको दिेखदँा िनज �रट िनवेदक योगबहादरु 
पाललाई �चिलत �हरी िनयमावलीले तोकेको 
�ि�या पूरा गरी �हरी िनयमावली, २०१७ को िनयम 
११२(ख) मा उि�लिखत िनयम १०६ को कसरुमा 
सोही िनयमावली िनयम १०९(क) को देहाय (६) 
बमोिजम िनजले खाइपाई आएको ३ �ेड घटुवा गरकेो 
�हरी �धान काया�लयका �हरी नायब महािनरी�कबाट 
िमित २०७१।०८।०१ मा भएको िनण�यलाई �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम ११९(१) को ख�ड 
७(ख) बमोिजम सदर गरकेो �हरी �धान काया�लयका 
�हरी अित�र� महािनरी�कको िमित २०७१।१२।२२ 
को िनण�य कानूनस�मत नै देिखदँा अ�यथा गनु�  परने । 
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अतः िनवेदकको िनवेदन िजिकरबमोिजम आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल काि�क२४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-०२८३, उ��ेषण 
/ परमादेश, फूलमाया तामाङ िव. लिलतपुर िज�ला 
अदालतसमेत 

कैद र ज�रवानाको लगत क�ने धािदङ 
िज�ला अदालतले सािधकार िनकायह�बाट 
कानूनबमोिजम �ि�या पूरा गरी कैद र ज�रवानाको 
लगत िमित २०७१।१२।१८ को िनण�यले फछ् य�ट गरी 
लिलतपरु िज�ला अदालतलाई िमित २०७०।१२।२७ 
मा प�ाचार ग�रसकेको अव�थामा केयरिसंह तामाङ र 
रामबहादरु तामाङ भ�ने �यि� एउटै हो भ�ने दिेखदँा 
लिलतपरु िज�ला अदालतबाट िमित २०५८।२।४ मा 
भएको स.वा.फौ.िम.नं. १०/६७ को म�ुाले ठहरकेो 
कैद ज�रवाना केयरिसंह तामाङको हो । रामबहादरु 
तामाङको लगत क�ा भएकोले केयरिसहं तामाङको 
कैद र ज�रवाना असलु नभएको भनी िनवेिदकाको 
ज�गा फुकुवा गन� निम�ने भ�न िम�दैन । िमिसल 
संल�न �माणह�बाट रामबहादरु तामाङ र केयरिसंह 
तामाङ एउटै �यि� हो भ�ने �थािपत भई �ितवादी 
केयरिसंह तामाङको कैद, ज�रवानाको लगत क�ा 
भएको अव�थालाई हेदा� लिलतपरु िज�ला अदालतले 
िमित २०७१।१।१२ मा गरकेो आदेश सदर गन� 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७१।४।४ को 
आदेश कानूनिवपरीत दिेखन आउने ।

अतः मािथ ग�रएको िववेचना आधार र 
कारणबाट लिलतपरु िज�ला अदालतको िमित 

२०७१।१।१२ को आदेश सदर गन� पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७१।४।४ को आदेश 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७ 
को उपधारा (२), नेपालको संिवधानको धारा १३३ को 
उपधारा (२) र (३) बमोिजम उ��ेषणको आदेशले बदर 
ग�रिदएको छ । िनवेिदकाले जेथा जमानत िदएको ज�गा 
फुकुवा गरी िदन ुभनी लिलतपरु िज�ला अदालतको 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला 
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-WO-०६६७, उ��ेषण, 
दुगा� खड्गी िव. काठमाड� महानगरपािलकासमेत 

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा ३(ख) मा �थानीय िनकायमा �थानीय जनताको 
लािग सो�ने र जवाफदेही बहन गन� स�ने स�ंथागत 
सयं�� र काय�गत सरंचनाको िनमा�ण गरी िवकास गन� 
नीित िलइएको छ । तर ��ततु अव�थामा आ�नो 
काया�लयको अिभलेखमा रहने न�सा पास र मम�त 
अनमुित ज�ता िनवेदनसगँ स�बि�धत िमिसल हेद� नहेरी 
उजरुकता�को मा� भनाइमा िव�ास गरी िनण�य गरकेो 
देिख�छ । �यि�को स�पि�स�ब�धी हकमा �ितकूल 
�भाव पन� य�तो �कृितको िनण�यमा य�तो लापरवाही 
ह�न ुमहानगरपािलका ज�तो िनकायका हकमा अपेि�त 
ह�दैँन । िमित २०७२।४।२६ मा �थलगत िनरी�णमा 
जादँा न�सा िदइएन भ�दैमा महानगरपािलका आ�नो 
िज�मेवारीबाट पि�छन िम�ने ह�दँैन, आफँैले पा�रत 
गरकेो न�सा आ�नै काया�लयबाट िझक� िभडाई मा� 
�याियक �कृितको िनण�य गनु�पन� हो । उजरुकता�को 
उजरुीको भरमा मा� काम गनु�लाई �यायोिचत भ�न 
िम�ने अव�था नदिेखने । 

तहतहमा िववाद गरी लड्दै आएका िवप�ी 
उजरुकता�ले कसको िव�� कारवाही माग गरकेो हो 
भ�ने स�ब�धमा आफँै �प� रहेको पाइदैँन । एकाको 
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नाम दता� र �वािम�वको स�पि�का स�ब�धमा अक� 
�यि�को िव��मा ग�रएको उजरुको आधारमा 
भएको महानगरपािलकाको िनण�यमा वा�तिवक 
घर ज�गाधनीले सनुवुाइको मौका नै �ा� नगरकेो 
अव�थामा �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा १६२ बमोिजम पनुरावेदन गरी �याियक उपचार 
माग गन� स�ने अव�था िथयो भनी मा�न सिकने 
अव�था नरहने ।

जो �यि�को िव��मा िनण�य ग�रने हो । 
सो �यि�लाई जनकारी गराई िनजलाई �ितवाद गन� 
मौका िदनपुन� अथा�त् सनुवुाइको मौका �दान गनु�पन� 
�ाकृितक �यायको सव�मा�य िस�ा�त रहेकोमा यी �रट 
िनवेदक घर ज�गाको �वािम�व रहेको दगुा�  खड् गीलाई 
िवप�ी नबनाई िनजलाई ब�ुदै नबझुी िनजको नाउमँा 
रहेको घरको केही भाग भ�काउने गरी काठमाड� 
महानगरपािलकाबाट भएको िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत भएको दिेखएको ह�दँा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तलाई उपे�ा गरी काठमाड� 
महानगरपािलकाबाट िमित २०७२।८।७ मा भएको 
िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.
�ी ई�र�साद खितवडा, ०७२-WO-०५८२, 
०५८३, उ��ेषण / परमादेश, कयोदेवी यमी 
िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत, िटकाद� िनरौला िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

व�ततुः अविध गणना गन� कुरामा िवप�ीह�ले 
असहमित वा आपि� जनाएको समेत देिखएन । तसथ� 
िनवेदकह�ले संवैधािनक पदािधकारीको हैिसयतमा 

काम गरकेो अविधमा िनजह�ले “सरकारी सेवामा 
काम गरकेो अविध” समेत जोड्दा कायम ह�न आउने 
अविधको कानूनबमोिजम िनविृ�भरण पाउने कुरा 
��ट दिेखन आउने । 

उपदान भ�न ु र िनव�ृभरण भ�न ु दईु 
फरकफरक कुरा ह�न् । िवप�ीह�ले िजिकर गरजे�तो 
यी दईु श�द “पया�यवाची श�द” होइनन् । उपदान 
िनि�त सेवा अविध पगेुका तर िनव�ृभरण पाउने 
अव�थाको सेवा अविध पूरा नगरकेालाई �दान ग�रने 
एकम�ु सिुवधा रकम हो । भने िनव�ृभरण अपे�ाकृत 
लामो अविध काम गरी सेवा िनव�ृ भएका �यि�लाई 
जीवनभर िनि�त दरमा �दान ग�रने सिुवधा हो । ऐनको 
एउटै दफामा दवैु श�द �योग भएको छ भ�दैमा दवैुलाई 
समान-अथ� वा पया�यवाची ठा�न ुतक� पूण� ह�दँनै । ऐनको 
दफा १८ को शीष�कमा नै “िनव�ृभरण वा उपदान” भनी 
दईु फरक श�द उ�लेख गद� ठाउ-ँठाउमँा िनव�ृभरण 
श�द उ�लेख गदा�  उपदफा (३) मा “उपदानको” रकम 
िफता� गन� भनी उ�लेख गन� तर िनव�ृभरण श�द 
उ�लेख नगनु�पन� अ�यथा कारण देिखदँनै । यसबाट 
िवधाियकाले “िनव�ृभरण” रकम िफता� गनु�  नपन� गरी 
छुट िदएको भ�ने देिखन आउने । 

पिहले गरकेो सेवा र पिछ�लो सेवा दवुैबापत 
िनव�ृभरण पाउने अव�था भएमा कुनै एक रो�न सिकने 
कुराले ऐनको दफा १८(१) (ख) बमोिजम दवुैतफ� को 
सेवा अविध जोडी िनव�ृभरण पाउने कुरालाई सीिमत 
वा सङ्कुिचत पारकेो छ भनी अथ� लगाउन ुमनािसब 
ह�दैँन । उि�लिखत दवैु �ावधानह�को अथ� र �योजन 
फरक दिेख�छ र फरक-फरक ि�थितमा �ा� ह�ने  
सिुवधा �यवि�थत गरकेो पाइ�छ । आआ�नो ठाउमँा 
�वत�� वा पथृक मह�व रा�ने ऐनका उि�लिखत कुनै 
�ावधानको अथ� लगाउदा अक� �ावधान िन��योजन 
ह�ने गरी �या�या गनु�  मनािसब नह�ने । 

िनजामती सेवाका अित�र� साव�जिनक 
�शासनका अ�य �े�ह�मा समेत सशुासन कायम 
रा�ने अिभ�ायले परी�ा, िनयिु�, िवभागीय कारवाही, 
स�वा, अवकाशलगायत िविवध िवषयमा लोक 
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सेवा आयोगलाई अि�तयारी �दान ग�रएको छ । यो 
दािय�व वा िज�मेवारी लोक सेवा आयोगले स�मता 
र िन�प�ताका साथ पूरा गनु�पन� ह��छ । िन�प�ताको  
��याभूितका लािग आयोगलाई सवंैधािनक हैिसयत 
�दान गनु�  परकेो हो । आयोगलाई �वत�� िनकायको 
�पमा �थािपत गराउने अिभ�ायले अ�य संर�णा�मक 
�ावधानका अित�र� नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १२५(७) मा “लोक सेवा आयोगको 
अ�य� र सद�य आ�नो पदमा बहाल रहेस�म 
िनजह�लाई मका� पन�गरी पा�र�िमक र सेवाका अ�य 
सत�ह� बदिलने छैनन्” भ�ने �यव�थासमेत ग�रएको 
पाइने । 

संवैधािनक िनकायका पदािधकारीलाई 
कानून�ारा �ा� सिुवधा सरकारको (काय�कारी 
अङ्गको) कुनै तह, िनकाय वा पदािधकारीको 
�वे�छाचारी िनण�यबाट कटौती वा सीिमत ह�न स�ैन । 
सेवाका कुनै सत� वा सिुवधा स�ब�धमा नया ँ�यव�था 
गनु�  पदा� ऐनमा नै संशोधन वा थप ग�रन ु आव�यक 
ह��छ । �रट िनवेदकह�ले संवैधािनक पदािधकारीको 
पदमा िनय�ु भएपिछ पिहले गरकेो सेवाबापत 
कानूनबमोिजम पाउदँै आएको िनव�ृभरण भ�ुानी 
िलन नपाउने भ�ने कानूनमा कुनै ��ट र िकटानी 
�यव�था रहेको पाइएन । कानूनले ��ट�पमा 
िनषेध नगरकेो अव�थामा तानतनु गरी अथ� लगाएर 
कुनै कारण वा औिच�यस�ब�धी तक� का आधारमा 
संवैधािनक पदािधकारीले कानूनबमोिजम �ा� गरकेो 
सिुवधा कटौती गनु�  उिचत ह�ने । 

व�ततुः मािनस सबै समान छन् र कानूनको 
�ि�मा सबै�ित समानतामा आधा�रत �यवहार ग�रन ु
पद�छ । यस कुरामा कुनै िववाद गन� र िव�ततृ तक� िवतक�  
गन� आव�यक छैन । तर यसको ता�पय� सबै अव�थामा 
सबै मािनसउपर हरके कुरामा स�पूण��पमा समान 
�यवहार ग�रन ुपद�छ भिनयो भने य�ुसङ्गत नह�ने । 

प�रचरका स�ब�धमा अपनाइएको मापद�ड 
नै संवैधािनक पदािधकारीका स�ब�धमा पिन 
अपनाउन ुपद�छ भनी िलइएको िवप�ीह�को िजिकर 

�वयम् मा अव�तवुादी, अतािक� क र पूवा��ही देिख�छ । 
िज�मेवारी, दािय�व, सेवाका सत�, सिुवधा, पदीय काय� 
स�पादनका लािग चािहने यो�यता, �मता आिद हरके 
�ि�बाट हेदा�  संवैधािनक पदािधकारीको पद र प�रचरको 
पदका बीच अ�तर िभ�नता छ । सेवाका सत� र सिुवधा 
िनधा�रण गन� कानूनह� फरकफरक छन् । अक�तफ�  
ग�ती प�रचर रामबहादरु महतको स�दभ� �याियक 
िन�पणको िवषय बनेकोसमेत देिखदैँन । यस �कारका 
��ा�त अगािड साररे संवैधािनक पदािधकारीलाई 
कानून�ारा �द� सिुवधा कटौती गन� खो�नलुाई 
सरकारको �वे�छाचारी �विृ� र पूवा��ही �यवहार भ�न ु
पद�छ । य�तो �विृ� र �यवहारलाई उिचत ठा�न 
नसिकने ।

एउटै आयोगका उही सेवाको सत� र सिुवधा 
लागू ह�ने । पदािधकारीका बीच फरक मापद�ड 
अपनाउने र ��ा�त ग�ती प�रचरको ��ततु गन� 
िवप�ीह�को �ि�कोण समानतामा आधा�रत मू�य 
मा�यताअनकूुल देिखदैँन । समानह�का बीच असमान 
�यवहार ह�न ह�दैँन । ��ततु िववाद कुनै सकारा�मक 
िवभेद (Positive Discrimination) को िवषय पिन 
नदिेखने । 

जनुसकैु कुरामा पिन िनजामती सेवाका 
सरकारका कम�चारीह�का स�ब�धमा अपनाएको 
मापद�ड लागू गराउन खो�ने �विृ� दोषपूण� दिेख�छ । 
रा�यको िवशेष �कारको सेवाका लािग िवशेष �कारका 
सेवाका सत� र सिुवधा आव�यक पन� भएकाले नै 
सवंैधािनक िनकायका पदािधकारीह�का स�ब�धमा 
छु�ै ऐनको �यव�था ग�रएका ह�न् भ�नेतफ�  सरकारका 
स�ब� िनकायह�ले पया�� हे�का रा�न ु वा�छनीय 
ह�ने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
कानूनबमोिजम �ा� सिुवधा सरकारको �वे�छाचारी 
िनण�यका आधारमा कटौती गन� निम�ने भएकाले 
सामा�य �शासन म��ालय (मा. म��ी�तर) को िमित 
२०६१।७।१८ को िनण�य, अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िमित २०७१।७।२१ को 
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िनद�शन, नेपाल सरकार (मि��प�रषद)् को िमित 
२०७२।१०।८ को िनण�यलगायत संवैधािनक 
िनकायका पदािधकारीह�को िनव�ृभरण, सेवाका सत� 
र सिुवधा तथा सेवा अविध गणना गन� स�ब�धमा भए 
ग�रएका िववािदत प�ाचार र काम-कारवाही उ��ेषणको 
आदेशले बदर ह��छ । अब �रट िनवेदकह�ले “सरकारी 
सेवामा काम गरकेो अविध” र संवैधािनक पदािधकारीको 
पदमा काम गरकेो अविध जोडी कानूनबमोिजम 
पाउने िनव�ृभरण र अ�य सिुवधा �दान गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेशसमेत जारी 
ह�ने ।  

रा�यको उ�च पदमा आिसन 
पदािधकारीह�मा उ�च�तरकै नैितकता र चा�रि�क 
गणु अपेि�त रह�छ । यस �कारको गणु मह�वपूण� 
साव�जिनक जवाफदेिहताको पदमा रहेका �यि�ह�मा 
छ भ�ने कुरा �यवहारमा पिन दिेखन ु पद�छ । कुनै 
पदािधकारीले दोहोरो सिुवधा िलएको देिखने अव�था 
कायम रिहर�ो भने प�रणामतः �य�ता �यि� स�ब� 
सं�था�ितको जनताको आ�था, िव�ास र भरोसा 
कमजोर ब�न प�ुदछ । सं�था�ितको आ�था र 
िव�ासमा ह�ने �यीकरण कसैको पिन िहतमा नह�ने । 

रा�य कोषबाट तलब, भ�ा, सिुवधा 
पाउने कुनै पिन पदािधकारीलाई �यही 
रा�यकोषबाट िनव�ृभरण �दान गनु�  उिचत 
होइन । अक�तफ�   संवैधािनक िनकायका 
पदािधकारीह�का लागी पदीय िज�मेवारीअन�ुप 
सहुाउदँो र आकष�क सिुवधा �दान ग�रन ु आव�यक 
देिख�छ । जीवनको लामो उव�र समय साव�जिनक 
सेवामा समिप�त गररे सेवा िनव�ृ भएका �यि�ह�ले 
आज�न गरकेो िनव�ृभरण सिुवधाबाहेक गदा� 
संवैधािनक पदािधकारीले �ा� गन� सिुवधा कित बाकँ� 
रह�छ भ�ने कुराको मू�याङ्कन र पनुरावलोकन ह�न 
पिन वा�छनीय दिेखने । यी र य�ता अ�य स�ब� सबै 
प�मा िवचार गरी दोहोरो सिुवधा िलन नपाउने तथा 
संवैधािनक पदािधकारीको पदीय िज�मेवारी र मया�दा 
अनकूुल सिुवधा �ा� ह�ने गरी ऐनमा नै ��ट र िकटानी 

�यव�था ह�न आव�यक देिखएकाले तदनसुारको 
�यव�था गन� आव�यक �ि�या अगािड बढाउन ु
भनी िवप�ीम�येका �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लय तथा सामा�य �शासन म��ालयसमेतका 
नाउमँा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा / दवेीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल पसु १९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६८-CI-०३५७, दूिषत बदर हक 
कायम, �यासुि�न िमयां िव. मलजोम अतुल वरकितया 
जामे मि�जदसमेत 

पनुरावेदक वादीको हकमा १ नं. नापी 
गो�ारा वीरग�ज पसा�बाट भएको िनण�यको रीतपूव�क 
�याद तामेल भएको िमित २०६४।४।२१ बाट नै ३५ 
िदने �याद कायम ह�ने देिख�छ । उ� �यादबाट ऐन, 
कानूनका �यादिभ� यी पनुरावेदकको िफराद नपरी 
िमित २०६५।५।५ मा आएर मा� िचतवन िज�ला 
अदालतमा िफराद परकेो पाइयो । य�तो ि�थितमा 
कानूनले तोकेको समय सीमािभ� रही यी पनुरावेदकले 
स�बि�धत िनकायमा �याियक उपचार माग गरकेो 
देिखदँनै । अदालतमा आउने िववादह�मा हद�याद, 
हकदैया र �े�ािधकारको िवषयलाई नजरअ�दाज 
गन� सकँदैन । हद�यादले नै कुनै पिन िववादलाई 
जनुसकैु समयमा अदालत, आउनबाट रोक� �यायलाई 
िनि�तता �दान गद�छ । हद�यादको िवषयलाई म�ुाको 
सनुवुाइमा नजर अ�दाज नगरी सदैव �यान िदनपुन� । 

तसथ� िमित २०६४।३।२१ मा नापी 
टोिलबाट भएको िनण�यको जानकारीसिहत िमित 
२०६४।४।२१ मा पनुरावेदकको नाउमँा �रतपूव�कको 
�याद तामेल भएको अव�थामा सोही तामेली �यादबाट 
ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९ को दफा ६(७) तथा ज�गा 
पजनी र ज�गा िम�नेको महलको समेतको हद�यादिभ� 
��ततु िफराद दता�  भएको दिेखन नआएकोले म�ुाको 
िवषयव�तमुा �वेश गरी दाबी िलइएका िवषयमा �माण 
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मू�याङ्कन गरी �याय िन�पण गन� औिच�यपूण� दिेखन 
नआउने ह�दँा िफराद खारजे ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट भएको िमित २०६८।३।२६ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: च��ा ितिम�सेना 
इित संवत् २०७३ साल असोज २ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-WO-०३६६, उ��ेषण 
/ परमादशे, जोव बाबु अिधकारी िव. सश� �हरी 
महािनरी�क सनतकुमार ब�नेत, सश� �हरी �धान 
काया�लय, हलचोकसमेत 

िवशेष सजाय ग�भीर �कृितको सजाय हो । 
कम�चारीलाई ग�भीर सजाय गदा� ग�भीर �कृितको कसरु 
गरकेो वा सामा�य �कृितको कसरु पटकपटक गरकेो 
र सो गरकेोमा कारवाहीमा परी सचेत गराउदँा गराउदँ ै
पिन अटेर गरी बार�बार गलत �विृ�लाई अपनाएका 
कम�चारीलाई िदइने सजाय हो ।  सामा�य ग�ती 
गरपेिछ सोस�ब�धमा �प�ीकरण सोिधदँा �मायाचना 
गरी पनुः गलत �विृ� नअपनाउने भनी ग�ती महससु 
गरकेो अव�थामा पिन िवशेष सजायस�ब�धी कानूनी 
�यव�थालाई अनशुरण गरी नोकरीबाट हटाउनेज�तो 
कठोर सजाय गनु�  कानून र �यायको रोहमा समेत िम�ने 
नदेिखने ।

सरु�ासगँ जोिडएको, हरहमेसा कत��यपथमा 
रहने र देशको शाि�त सरु�ा�ित िज�मेवार �हरी 
सेवामा लापरवाही र अनशुासनहीनताको अव�था 
िनि�त�पले उिचत होइन । तर कम�चारीले जानी वा 
नजानी पिहलो पटक सामा�य अनशुासनहीन काय� 
गरकेोछ र पिहलो पटकको अनशुासना�मक कारवाहीमा 
आफूले पनुः ग�ती नगन� भनी �ितब�ता �य� 
गद�छ  र य�ता काय� पटकपटक गरकेो पिन देिखदँैन 

भने कानूनबमोिजम अनशुासना�मक कारवाहीलाई 
अपनाई कसरुको �कृित हेरी सामा�य सजायस�म गन� 
सिक�छ । यही नै सजायको सधुारा�मक िस�ा�तको 
�यव�था र कानूनको उ�े�य हो । सजाय िदन ुभनेको 
बदला िलन ु होइन । �यसैले सजायको िनधा�रणमा 
�याियक मनको �योग ह�नैपद�छ । यो �याियक मनको 
प�रिध कानूनले नै िनधा��रत ग�रिदएको अव�थामा सो 
प�रिधबािहर ग�रने िनण�य �िुटपूण� नै ह�ने । 

िनवेदकले पिहलोपटक अनशुासनहीन काय� 
गरकेो भ�ने पिु� भएको अव�थामा पिन सश� �हरी 
िनयमावली, २०६० को िनयम ८४ (क)  बमोिजम 
सामा�य सजायस�म गन� सिकनेमा िनयम ८४ (ख) 
बमोिजम िवशेष सजायअ�तग�त भिव�यमा सरकारी 
सेवाको िनिम� अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउने 
गरी भएको िनण�य कानूनको उ�े�य एवम् �यायका 
मा�य िस�ा�त िवपरीत देिखने । 

चौिबसै घ�टा �ट्या�ड बाइ�  ब�ने भनी संगठन 
�मखुबाट आदेश भएकोमा सो आदेशको बिख�लाप 
गरकेो भ�ने िनण�यसमेत देिखए पिन पिहलो पटक 
यी िनवेदकले आफू काय�रत काया�लयबाट साथीसगँ 
बािहर गएको र साथीह�ले मादक पदाथ� सेवन गर े
पिन यी िनवेदकले सेवन नगरकेो भ�ने दिेखएको र 
राित �यारकेमा नै आएको भ�ने देिखदँा समान कसरुमा 
आरोिपत ल�मण लामासमेतको लेिखएबमोिजम सेवा 
पूव�वत् कायम ह�ने देिखएकोमा मादक पदाथ� सेवन 
गरकेो पिु� नभएका यी िनवेदकको सेवा कायम ह�न 
नस�ने कानूनी आधार नदेिखने ।

तसथ� िनवेदकले उद�को पोसाकमा 
मादक पदाथ� सेवन गरकेो र सचेत गराउदँा पिन 
आचरणस�ब�धी िनयम बार�बार उ�लङ्घन गरकेो 
भ�ने ि�थित नरहेको र ग�ती सधुान� �ितब�समेत 
रहेको ि�थितमा िनवेदकलाई सश� �हरी 
िनयमावली, २०६० को िनयम ८४(ख) १ बमोिजम 
भिव�यमा सरकारी नोकरीको िनिम� सामा�यतः 
अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाएको िनण�य 
कानूनसङ्गत दिेखन नआएकोले िवप�ी सश�  �हरी 
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बल �धान काया�लयको �हरी नायब महािनरी�कको 
िमित २०६७।१।२९ िनण�य र �यस िनण�यलाई सदर 
गरकेो ऐ. काया�लयको �हरी महािनरी�कको िमित 
२०६७।५।२९ को िनण�यसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । अब �रट िनवेदक जोबबाब ु
अिधकारीलाई पूव�वत् सेवा बहाल गरी नोकरीबाट 
हटाइएको िमितदेिख िनजले कानूनबमोिजम पाउने 
तलब भ�ा �दान गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : हक� बहादरु �े�ी 
इित सवंत् २०७३ साल असोज ९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-RC-००८४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. मिनषा तामाङ

ब�चाको फो�सो पानीमा रा�दा तै�रएको 
भ�ने शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको पाइदँा 
मतृक ब�चा िजउदँ ै जि�मएको त�य पिु� भएको 
छ । य�तो अव�थामा मरकैे ब�चा जि�मएको भनी 
�ितवादीले अदालतमा गरकेो बयान िव�ासयो�य 
देिखन नआई िनजको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
बयान, शव परी�ण �ितवेदन, घटना�थल लास जाचँ 
�कृित मचु�ुका एवम् व�तिु�थित मचु�ुकासमेतका 
�यि�ह�ले अदालतमा गरकेो बकप�समेतबाट 
समिथ�त ह�न आएकोले िमिसल संल�न उपयु�� 
त�य �माणबाट यी �ितवादी मिनषा तामाङ आफँैले 
ज�माएको िजउदँो ब�चालाई कत��य गरी मारी फाली 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) 
नं. बमोिजमको कसरु गरकेो देिखन आएकोले िनजलाई 
सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादीको पित घरमा नरहेको अव�थामा 
ए�ली मिहलालाई जाने तामाङले फकाई फुलाई 
गरी अवैध स�ब�ध राखी गभ�वती बनाएको 
देिख�छ । वारदातमा ह�नकुो पछािड पूव�योजना तथा 

पूव� �रसइवी ज�ता आपरािधक मनसायको िव�मानता 
नभई घरायसी एवम् सामािजक वातावरण र अवैध 
स�ब�ध मूल कारक त�वको �पमा रहेको देिख�छ । 
कसरुको �कृित, वारदात ह�दँाको अव�था, प�रि�थित 
आिद कुराको आधारमा कसरुदारलाई सजाय िनधा�रण 
गरी कसरु र सजायबीचमा तादा�यता कायम ह�न ु
र ग�रनपुद�छ । वारदातको �कृित र �ितवादीको 
उमेरसमेतलाई म�यनजर रा�दा �ितवादीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� 
देिखएकाले मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
महलको १८८ न�बरबमोिजम �ितवादीलाई ५ वष� 
मा� कैदको सजाय ह�न राय �य� गरेको पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको रायसमेत मनािसब नै देिखन 
आउने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, आधार, कारण 
र �माणबाट �ितवादी मिनषा तामाङलाई िजउदँो 
ब�चा ज�माई फालेर म�ृय ु भएको कसरुमा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम तजिवजी कैद वष� ५(पाचँ) गन� 
गरी राय ठहर �य� भई आएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०६८।६।२ को रायसिहतको 
फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ९ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

१
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७२-RB-०३३१, मू�य 
अिभव�ृ कर (आ.व. २०६६ चैत), ठूला करदाता 
काया�लय, लिलतपुर िव. कुसुम आयल इ�डि��ज �ा.
िल. 

िमित २०६५।२।५ र २०६७।१।२० 
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मा �कािशत सूचनाको भावना र मनसाय समान 
देिख�छ । दवैु सूचनाले �वदेशी उ�ोगले आ�नो 
उ�पादन िब�� गदा� उठाएको मू�य अिभविृ� करमा 
५०% करदातालाई िफता�  िदने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । दो�ो सूचनामा थिपएको “तोरीको तेल” भ�ने 
बोलीबाहेक दवुै सूचनामा अ�य बोली एउटै देिख�छ । 
दो�ो सूचनामा “तोरीको तेल” भ�ने वा�यांश थिपएबाट 
�वदेशी तोरीको तेल उ�ोगले समेत आ�नो उ�पादन 
िब�� गदा� मू�य अिभविृ� कर िफता� पाउने रहेछ 
भ�ने ब�ुन ु पन� ह�न आयो । उ�पादन भ�ने श�दिभ� 
सहायक उ�पादन (By product) पिन पद�छ । ��यथ� 
उ�ोगबाट वन�पित �यू र खाने तेल उ�पादन गन� 
�ममा फे�ी एिसड र एिसड आयल �वतः उ�पादन 
ह�ने गरकेो देिख�छ । सो उ�पादनको �ममा छु�ै लगानी 
र �िविध चािहने भ�ने कर िनधा�रण आदशेमा उ�लेख 
भएको देिखदँैन । तसथ� �वदेशमा उ�पािदत वन�पित 
�यू र अ�य �शोिधत खाने तेल उ�ोगले आ�नो 
उ�पादन िब�� गदा� उठाएको मू�य अिभविृ� करमा 
५०% मू�य अिभविृ� कर करदातलाई िफता� िदने 
भ�ने उि�लिखत सूचनाको अिभ�ाय रहेको देिखएकोले  
By Product को �पमा सोही क�पनीबाट उ�पािदत 
व�तकुो िब��बाट उठेको मू�य अिभविृ� कर िफता� 
िदन निम�ने भनी अथ� गन� िम�ने नदेिखने । 

अतः तेल उ�पादन गन� उ�ोगबाट By 
Product को �पमा उ�पािदत व�त ु िब�� गरी �ा� 
भएको मू�य अिभविृ� कर रकमको ५०% रकम िफता� 
निदने गरी आ�त�रक राज�व काया�लय, लिलतपरुले 
गरकेो िमित २०६७।२।२७ को िनण�यलाई सदर गरकेो 
आ�त�रक राज�व िवभागको िमित २०६७।५।६ को 
िनण�य िमलेको नदेिखदँा उ�टी ह�ने ठहछ�  भनी राज�व 
�यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित २०६९।२।९ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदक ठूला करदाता काया�लयको िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
इित संवत् २०७३ साल पसु ११ गते रोज २ शभुम् ।

यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७२-RB-०३२९, मू�य अिभविृ� कर 

(आ.व. २०६७ जेठ), ठूला करदाता 
काया�लय, लिलतपुर िव. कुसुम आयल 
इ�डि��ज �ा.िल. 
 § ०७२-RB-०३३०, मू�य अिभविृ� कर 

(आ.व. २०६७ वैशाख), ठूला करदाता 
काया�लय, लिलतपुर िव. कुसुम आयल 
इ�डि��ज �ा.िल. 
 § ०७२-RB-०३३२, मू�य अिभविृ� कर 

(आ.व. २०६७ असार), ठूला करदाता 
काया�लय, लिलतपुर िव. कुसुम आयल 
इ�डि��ज �ा.िल. 

२
मा.�या.डा आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं रावत, ०७२-CI-०१४७, िविनमेय 
अिधकारप�को रकम भ�ुानी, �ाने���साद ढुङ्गाना 
िव. रामच�� संघाई 

��यथ� वादीले यस अदालतमा िदएको 
िलिखत �ितवादको �करण नं. १(झ) मा ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।८।४ मा 
भएको फैसलालाई अ�रश: प�रपालना गरी िववािदत 
चेकको भ�ुानी िवप�ीबाट मैले पाइसकेको छु । फलतः 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला अि�तम भएको 
र म�ुाको िवषयव�त ु टुङ्िगएर फैसला काया��वयन 
भइसकेको छ भनी िजिकर िलएको स�दभ�मा पनुरावदने 
अदालतबाट वादीले चेकको रकम र सोको �याजसमेत 
भ�रपाउने भनी भएको फैसला काया��वयनसमेत 
भइसकेको दिेखदँा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल पसु ११ गते रोज २ शभुम् ।
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इजलास न.ं १८

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६९-WO-१३८५, 
उ��ेषण, सकु�तला अ�वाल िव. आ�त�रक 
राज�व काया�लय, काठमाड� �े� नं. ३ बबरमहल 
काठमाड�समेत

राज� �यायािधकरणको फैसला �ा� भएको 
३५ िदनिभ� सािबक कर िनधा�रण आदेशमा आयकर 
ऐन, २०३१ को दफा ५८क बमोिजम हेरफेर ग�रस�न ु
पन�मा कर अिधकृतले आ�नो सो कत��य पूरा नगरी 
करदाताले आफूले दािखल गरकेो बढी कर िफता� 
माग दाबी गरकेो �ति�या �व�प क�रब ७ वष�पिछ 
सािबक आयकर ऐन, २०३१ र िववािदत आिथ�क 
वष�प�ात् िमित २०५८।१२।१९ देिख लागू भएको 
आयकर ऐन, २०५८ दवैुको �योग गरी आफँैले 
सािबकमा कायम गरकेो खदु आयभ�दा बढी रकम माग 
गरकेोबाट �याियक �कृितको िनण�य गन� कर अिधकृत 
आफँै उपयु�� कुन ऐन, लागू ह��छ भ�ने िवषयमा 
अ�यौलमा रहेको दिेख�छ । आयकर ऐन, २०५८ को 
दफा १३५ बमोिजम अदालतसरहको अिधकार�ा� 
कर अिधकृतले �माण ऐन, २०३१ को दफा ५(१)
(ख) बमोिजम आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३ 
(४) को �यव�था �वयम् �याियक जानकारीमा िलई 
काया��वयन गनु�पन� �याियक अपे�ा (Legitimate 
expectation) को िवषय ह�ने ।

आयकर ऐन, २०५८ िमित २०५८।१२।१९ 
देिख लागू भई आयकर ऐन, २०३१ खारजे ग�रए 
तापिन आयकर ऐन, २०५८ दफा १४३(४) मा सो 
ऐन, लागू ह�नभु�दा अिघको आय वष�को आयकर 
िनधा�रण र असलुउपर गन�स�ब�धी �यव�थाह�का 
स�ब�धमा आयकर ऐन, २०३१ कै �यव�था लागू 
ह�ने भ�ने �प� कानूनी �यव�था भएको अव�थामा 
आ.व. २०५६।५७ को आयकर िनधा�रण गन� िवषयमा 
आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम िनण�य वा कुनै दािय�व 

िसज�ना गन� िम�ने देिखदैँन । यसरी देखादखेी�पमा 
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४३(४) लाई बेवा�ता 
गरी आयकर ऐन, २०३१ अ�तग�त खदु आय कायम 
गरी कर, श�ुक र ज�रवाना लगाएपिछ पनु: आयकर ऐन, 
२०५८ बमोिजम थप श�ुक तथा �याज माग गनु�लाई 
कानूनस�मतको िनण�य आदशे भ�न सिकने ि�थित 
छैन । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोिजम 
सफाइको मौका िददँा पिन आयकर ऐन, २०५८ 
आकिष�त ह��छ भनी खलुाइएको छैन । यस ऐनअ�तग�त 
के कित रकमको थप दािय�व ह�ने हो भनी पिन 
सोिधएको छैन । बढी ितरकेो कर िफता� पाउ ँभनी माग 
गरकैे कारण दईुवटा कानून लगाई अ�यौलको अव�था 
िसज�ना गनु�लाई कानूनले िदएको अदालतसरहको 
अिधकारको �यायोिचत �योग गरकेो कदापी मा�न 
सिकँदैन । य�तो अिधकार�े� नाघी काय� गन� छुट 
कर अिधकृतलाई कानूनले िदएको छैन । एकाितर 
कर अिधकृतले रा�यको लािग �यायोिचत तवरबाट 
राज� सकंलन गन� िज�मेवारी पाएको र अक�तफ�  
अदालतसरहको अिधकार �योग गनु�पन� भएबाट 
सिंवधान र कानूनको दायरािभ� रही िज�मेवारीपूव�क 
तथा संयिमत�पमा राज�स�ब�धी िवषयमा िनण�य 
गनु�  कर अिधकृतको कत��य हो । अदालत र राज� 
�यायािधकरणबाट भएका अि�तम फैसलाह�लाई 
यथावत् पालना गनु�  पिन यसै कत��यिभ�को कुरा हो । 
एकपटक अि�तम भई बसेको राज� �यायािधकरणको 
फैसलाको काया��वयन गदा� नया ँ िववाद र थप 
दािय�व िसज�ना गनु�  �प��पमै कानूनको गलत �योग 
हो । कानूनको �िुटपूण� �योगको आधारमा ग�रएका 
काम कारवाही तथा िनण�यले कानूनी मा�यता पाउन 
नस�ने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट आ�त�रक राज� काया�लय, 
काठमाड� �े� नं. ३ बाट िमित २०७०।१।१७ र िमित 
२०७०।१।३१ मा �रट िनवेदकको हकमा ग�रएका 
िट�पणी, सशंोिधत कर िनधा�रण आदेशलगायतका 
कामकारवाही र िनण�यह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
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ह�ने ठहछ�  । अब आ.व. २०५६।५७ को आयकर िनधा�रण 
गन� िवषयमा राज� �यायािधकरणको फैसलाको ठहर 
ख�डमा उ�लेख भएअनसुार आयकर ऐन, २०३१ 
को दफा ५८क बमोिजम िमित २०५९।३।३१ को कर 
िनधा�रण आदेशमा आव�यक हेरफेर गरी िनवेदकले 
दािखल गरकेो कर रकम बढी दिेखन आएमा यो आदेश 
�ा� गरकेो ६० िदनिभ� िफता� िदन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभुम् ।

एकल इजलास

मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७३-WO-
०३१३, उ��ेषण, रामच�� पि�डत िव. सामा�य 
�शासन म��ालयसमेत

िनजामती कम�चारी सेवा सत�लाई �यवि�थत 
गन� कानून िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
१८(३) मा उि�लिखत स�वास�ब�धी कानूनी 
�यव�था हेदा� िनजामती सेवाका राजप�ाङ्िकत ि�तीय 
�ेणी र सोभ�दा तलका अ�य राजप� अनङ्िकत 
कम�चारीह�को स�वा गदा� स�वा भएको भौगोिलक 
�े�मा �यूनतम सेवा गन�गरी अविध तोक� स�वा गनु�पन� 
भ�ने कानूनी �यव�था उ�लेख गरकेो पाइ�छ । �यसरी 
�यूनतम सेवा अविध िकटान गरी स�वा गदा� �यूनतम 
२ वष� सेवा गनु�पन� भ�ने उ�लेख भएको दिेख�छ । सो 
कानूनी �यव�था हेदा� �य�तो िनजामती कम�चारीलाई 
अि�तयारवालाले �यूनतम सेवा अविध तोक� स�वा 
गन�स�ने नै दिेखयो । �यूनतम सेवा अविध तोक� स�वा 
गनु�पन� भ�ने कानूनी �यव�थाले िनजामती कम�चारी 
�शासनमा स�वा �णालीलाई अनमुानयो�य बनाई 
साव�जिनक सेवा �वाहमा �भावका�रता अिभविृ� 
गन� कुरामा दईुमत ह�न स�ैन साथै सो �यव�थाले 

िनजामती कम�चारीह�लाई आ�त�रक �यव�थापनमा 
सहजता �दान गन� नै देिखने ।

िनवेदकले �यूनतम सेवा अविध भ�ुान नभई 
स�वा गन� काय� भएकोले आफूलाई मका� पन� गएको 
भनी िलएको माग दाबीका स�ब�धमा  िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ को दफा १८(३) मा उि�लिखत कानूनी 
�यव�थातफ�  िवचार गदा�  कुनै पिन कम�चारीलाई स�वा 
गदा� स�वा भई काय�रत रहेको भौगोिलक �े�मा 
�यूनतम् समय सेवा गन� गरी सेवा अविध तो�ने भ�ने 
�प� उ�लेख भएको अव�थामा सो कानूनी �यव�था 
स�वा भएको काया�लयमा �यूनतम सेवा अविध काम 
गन� गरी तोिकएको हो भ�ने अथ� लगाई िवधाियक� 
मनसायको गलत अथ� लगाउन िम�ने ह�दँनै । ��ततु 
िववादका स�ब�धमा िनवेदकलाई धनषुा िज�लाको 
जनकपरु यातायात काया�लयबाट सोही धनषुा 
िज�लाको मालपोत काया�लयमा स�वा ग�रएको 
अव�था ह�दँा उ� स�वामा भौगोिलक �े� फरक 
नपरी केवल काया�लयस�म फरक परकेो अव�था 
देिखयो । तसथ� एउटै भौगोिलक �े�िभ�को काया�लयमा 
रहेको समान �कृितको पदमा अि�तयार�ा� िनकाय 
सामा�य �शासन म��ालयले स�वा गरकेो देिखदँा 
भौगोिलक �े�को लािग कानूनले तोकेको सेवा अविध 
पूरा नभई मनोमानी स�वा गरकेो भनी मा�न सिकने 
अव�था नह�दँा सामा�य �शासन म��ालयको िमित 
२०७३।५।३१ को िनण�यबाट िनवेदकलाई जनकपरु 
यातायात �यव�थाअ�तग�त मालपोत काया�लयबाट 
धनषुामा स�वा गन� गरकेो काय� कानूनस�मत देिखदँा 
िनवेदकको  िनवेदनबमोिजम आदशे जारी गनु�पन�स�मको 
अव�था िव�मान नदेिखदँा ��यथ�ह�बाट िलिखत 
जवाफ मगाइरहन ुपरने । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल काि�क ७ गते रोज १ शभुम् । 


