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नायव महा�यायािधव�ा �ीनायव महा�यायािधव�ा �ी  िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय    --  सद�यसद�य  
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ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
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िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  
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िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६८-CI-०२४७, अशं, भ�ुया िमया ँ िव. 
महुमद अहमद शेष

�ितवादीले आ�नो �ितउ�र िजिकरमा यी 
वादी भारतीय नाग�रक िच�ती सैयद गलुाम अ�दलु 
कािदर ह�न् भनी िनजको पासपोट�को �ितिलिपसमेत 
पेस गरकेो देिख�छ भने उ� िवषयलाई यिकन गन� उ� 
�यि� एउटै ह�न् होइनन् भ�ने स�ब�धमा फोटो परी�ण 
गन� तथा सो स�ब�धमा अ�य �माण बझुेकोसमेत 
देिखदँैन । झठुा िववरण पेस गरी वादीले नाग�रकताको 
िलएको िवषयमा नाग�रकता बदर ग�रपाउ ँ भनी 
�ितवादीले िदएको म�ुामा िमित २०६१।८।१ गते 
इलाका �हरी काया�लय, च��ौटाबाट भएको सज�िमन 
मचु�ुकामा भलेु िमया ँ भ�ने �यि� र महमद अहमद 
शेष भ�ने �यि� नस��ला िमयाकँो एक मा� छोरा 
ह�न् भनी भइरहेको िकटानी सज�िमनसमेतलाई आधार 
मानी िज�ला �शासन काया�लय, किपलव�तबुाट 
िमित २०६२।१।९ मा िववािदत नाग�रकताको 
�माणप� र� गरी िनजलाई नेपाली नाग�रकताबाट 
हटाउन ु पन� भनी गहृ म��ालयमा च.नं. १५४५ 
को िव�ततृ िववरणसिहतको राय �ितवेदन ��ततु 
गरकेोमा सो नाग�रकतास�ब�धी िववादको िन�पण 
गन� आिधका�रक िनकाय गहृ म��ालयबाट नाग�रकता 
स�ब�धमा िनण�य ह�न बाकँ� नै रहेको अव�थामा 
नै िमित २०६२।१०।११ गते किपलव�त ु िज�ला 
अदालतबाट ब�ुनपुन� र ब�ुन िम�ने �माणह� समेत 
सबै नबझुी �ितवादीले दाबी िजिकर यथे� �माणह�को 
सङ्कलन र म�ुयाङ्कनसमेत नगरी फैसला भएको 
देिख�छ । यी वादी �ितवादीका बीचमा नातातफ� को 

िववादका स�ब�धमा �माणको यथे� म�ुयाङ्कन एवम् 
परी�ण ह�न नसकेको अव�थामा स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतको िमित २०६२।१०।११ को फैसला 
बदर गरी अब उपयु�� �माणह�का अित�र� वादी 
�ितवादीका जे जो �माण ब�ुनपुन� हो बझुी फैसला 
गनु�  भनी प� िवप�लाई ता�रख तोक� स�ु िमिसल 
किपलव�त ुिज�ला अदालतमा पठाइिदने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसलालाई अ�यथा 
गनु�पन� नदिेखने । 

यस अदालतबाट िवप�ी िझकाउने आदेश 
गदा� पनुरावेदन अदालत, बटुवलले आफँैले �माण 
बझुी िनण�य पिन नगरकेो र लगत कायमै राखी 
�माणस�म ब�ुन पठाएको पिन नदिेखएको आधार 
िलई िवप�ी िझकाउने आदेश भएको स�ब�धमा 
िवचार गदा� ब�ुनपुन� �माण नबझुी ग�रएको फैसला 
�िुटपूण� देिखएको कुरामा उ� आदशे सहमत नै रहेको 
देिख�छ । य�िप िवप�ी िझकाउने आदेश गदा� यस 
अदालतको संय�ु इजलासले आफँैले बझुी िनण�य 
गन�स�नेमा स�ु िज�ला अदालतमा पठाएको भ�नेस�म 
आधार िलएको देिख�छ । ब�ुनपुन� सबै �माण नबझुी 
फैसला भएको भ�ने िवषयमा सहमत नै रहेको देिखदँा 
ब�ुनपुन� �माण आफँैले नबझेुको भ�ने आधारमा 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसला उ�टी ह�नस�ने 
भ�ने संय�ु इजलासको िवप�ी िझकाउने आदशेसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार कारण 
र �माणह� समेतबाट वादी �ितवादीका जे जो �माण 
ब�ुनपुन� हो बझुी फैसला गनु�  भनी प� िवप�लाई ता�रख 
तोक� स�ु िमिसल किपलव�त ु िज�ला अदालतमा 
पठाइिदने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०६७।११।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
फैसला उ�टी ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन 
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िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं  
इित संवत् २०७२ साल माघ १७ गते रोज १ शभुम् । 
 § यसै लगाउको ०६८-CI-०२४७, अशं, 

भ�ुला िमया ँ िव. महुमद अहमद शेष भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६७-CI-११५८, अब�डा ज�गा ब�डा गरी 
िखचोला मेटाई पाऊँ, िजवछ राय िव. रामे�र राय

कुनै पिन अिंशयारह�का बीचमा 
कानूनबमोिजम अंश छु��ई अंशको भरपाई वा 
अंशब�डा भएको अव�था वा अंशब�डाको ३० नं. 
बमोिजम छु��ई िभ�न भएको जनुसकैु अव�थामा 
पिन कुनै ज�गा अब�डामा छ भने �य�तो अब�डाको 
ज�गा हो भनी वादी प�ले नै �यसको �माण गजुानु�  पन� 
ह��छ । कुनै ज�गा अब�डा ज�गा हो भनेर मा� प�ुदैन 
�य�तो ज�गा अब�डाको दिेखनपुछ�  । ज�गा िखचोला 
म�ुामा एकाको हकको ज�गा अक� प�ले अित�मण 
साधँ िम�ने वा कुनै �यहोराले ट�टा खडा गर ेिखचोला 
ह�नस�छ । यस म�ुामा अब�डा र िखचोलामा एकैसाथ 
िफराद गरकेो देिख�छ तथािप िमित २०५०/१२/११ 
को अंशको भरपाईले �ा� गरकेो ज�गा िववािदत ज�गा 
हो भ�ने देिखदँनै । सो िमितमा अब�डा ज�गा भनी 
छुट्याई राखेको पिन देिखदँनै । जहा ँअब�डा ज�गा छ 
भ�ने यिकन ह�न स�दैन �यहा ँअब�डाको ज�गा हो भनी 
अनमुान गन� पिन निम�ने ।

तसथ� मािथ िव�ेषण ग�रएका आधार कारण 
र �माणह�बाट पनुरावेदन अदालत, राजिवराजले 
िववािदत ज�गा अब�डा राखेको भ�ने �प� आधार 
देखाउन नसकेको र अशंब�डाको िलखतमा उि�लिखत 
वादीको भोगको भ�ने पिन �थािपत ह�न नआएकोले अशं 
भरपाईको िलखतभ�दा बािहर गई गरकेो पनुरावेदन 

अदालत, राजिवराजको िमित २०६५।५।१७ को 
फैसला िमलेको नदेिखएकोले केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७२ साल माघ १७ गते रोज १ शभुम् । 

३
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-WO-०७३८, उ��ेषण / परमादेश, 
शाि�त �धान िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत

िमिसल अ�ययन गरी हेदा�  त�कालीन 
िभमसेनगोला गा.िव.स.वडा नं.२/ङ िक.नं.१८० 
�े�फल ०-१२-३-० ज�गामा �रट िनवेदकले 
िमित २०३९।२।२ मा न�दबहादरु ख�ी �े�ीबाट 
हालैको बकसप�बाट �ा� गरकेो िमिसल सलं�न 
बकसप� िलखतको फोटोकपीबाट दिेख�छ । सािबक 
िक.नं.१८० ज.�े.०-१२-३-० ज�गा पनुः नापी ह�दँा 
िक.नं.११२ �े�फल ०-१०-१-३ नापी भएकोमा  
िनवेदकले पनुः रखेाङ्कन गरी हाल सािबक ग�रपाउ ँ
भनी िदएको िनवेदनमा कारवाही भई िक.नं.११२को 
ज�गामा जाने आउने गरी िनवेदकले बनाएको िसढँीले 
चच�को ०-०-१-३ ज�गा िनवेदकको िनजी भर ्याङ 
भनी ज�गाधनी �माण पजुा�मा कैिफयत खलुाउने गरी 
मालपोत काया�लयबाट िमित २०५३।११।२७ मा हाल 
सािबक िनण�य भएकोमा उ� िनण�य अनिुचत देिखएको 
भनी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले 
स�याउनका लािग भूिमसधुार म��ालयलाई िनद�शन 
िदएको देिखन आउने । 

साव�जिनक बाटोको ज�गा �यि� िवशेषले 
दता� गरी उपभोग गन� नह�ने भ�ने स�ब�धमा िववाद 
ह�न स�दैन । तर कुनै पिन ज�गा साव�जिनक हो होइन 
भ�ने कुराको िन�पण स�ब� त�य र �माणको 
समिुचत म�ुयाङ्कन�ारा सािधकार िनकायबाट 
ठहर ग�रन ु पछ�  । िनवेदकले साव�जिनक बाटो िमची 
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िसढँी बनाएकोले भ�काइ पाउ ँ भनी टोलवासीह�को 
त�कालीन नगर िवकास योजना काया�लय र काठमाड� 
नगरपािलकासमेतमा उजरुी परकेोले छानिबन ह�दँा  
िववािदत िसढँी साव�जिनक ज�गामा नपन� भनी िमित 
२०५४।०९।०२ मा त�कालीन नगर िवकास योजना 
काया�लयले िनण�य गरकेो देिख�छ । साव�जिनक बाटो 
िमची िसढँी बनाएको देिखए �य�तो सरंचना भ�काई 
हटाउन स�ने अिधकारसमेत रहेको िनकायबाट  
भएको िनण�यलाई आिधका�रक मा�नपुन� ह��छ । 
कानूनिवपरीत साव�जिनक बाटो िमची िनजी भर ्याङ 
बनाएमा कारवाही गन� �वत�� िनकायले छानिबन गरी 
साव�जिनक बाटो निमिचएको ठहर भइसकेकोमा पनु: 
सोही िवषयमा कसैको उजरुी परकैे भरमा त�यय�ु 
�माणिबना िववािदत िसढँी साव�जिनक बाटोमा परकेो 
भनी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले गरकेो 
िनण�यमा अिधकार�े�ा�मक �िुट रहेको दिेखन आउने । 

िनवेदकको हकभोगको ज�गाको हालसािबक 
गन� िनण�य अनिुचत देिखएको भनी द�ुप�रणाम स�चाउने 
िनण�य गनु� पूव� आफूलाई सनुवुाईको मौका निदएको 
ह�दँा �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत भएको िनण�य 
बदर ग�रपाउ ँभनी िनवेदकले दाबी िलएको देिख�छ । 
िवप�ी आयोगले िनवेदकलाई सनुवुाईको मौका �दान 
गरी िनण�य गरकेो हो भ�न सकेको छैन । कसैको हक 
िहतिवपरीत ह�ने िनण�य गदा� �यसबाट �ितकूल असर 
पन� �यि�लाई आ�नो भनाई रा�न पाउने मौका 
िदनपुन� ह��छ । सनुवुाइको मौका निदई कुनै �ितकूल 
िनण�य ग�र�छ भने �य�तो िनण�य �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत भई कायम रहन नस�ने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदकको हक �वािम�वको ज�गामा जान आउनको 
लािग बनाएको िसढँीले चच�को �े�फल ०-०-१-३ 
साव�जिनक बाटो देिखएको ह�दँा मालपोत काया�लय को 
िमित २०५३।११।२७ हाल सािबक गन� िनण�य अनिुचत 
देिखएकोले यस काय�बाट उ�प�न द�ुप�रणामलाई 

स�याउनका लािग लेखी पठाउने भनी िवप�ी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िमित 
२०७०।१२।०९ मा भएको िनण�य अिधकार�े�िवहीन 
एवम् �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत समेत 
देिखदँा उ� िनण�य तथा सो िनण�यको आधारमा 
िवप�ी मालपोत काया�लय, काठमाड�बाट जारी भएको 
सूचनासमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ।                                    
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल  
क��यटुर: अिमरर�न महज�न  
इित संवत् २०७२ साल माघ ७ गते रोज ५ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदशे भएका छन्:
 § ०७१-WO-००८२, उ��ेषण, 

वीर�े�नारायण �े� िव. अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, टंगाल काठमाड�समेत  
 § ०७१-WO-००८३, उ��ेषण, उम�ला 

�धान िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत  

४
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६८-CR-०१६२, कत��य �यान, 
लेबर का�छा भ�ने ितलकबहादरु कालामगर िव. नेपाल 
सरकार

��ततु म�ुामा �ितवादी लेवर का�छा भ�ने 
ितलकबहादरु काला मगरले मतृकलाई दाउराले हानी 
िनज भइुमँा ढलेपिछ पनुः िसलौटो �हार गरकेा र 
च�कु ज�तो धा�रलो र जोिखमी हितयारसमेत �हार 
गरी मारपेिछ पिन मतृकको कानसमेत काटी िदएको 
अव�था देिखदँा य�तो अव�थाको वारदातमा उ� १४ 
नं. को �यव�था आकिष�त ह�ने दिेखदैँन । तसथ� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम कम 
सजाय ह�नपुछ�  भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । च�कुज�तो जोिखमी 
र धा�रलो हितयारको �हारबाट मतृकको म�ृय ु ह�न 
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गएको भ�ने दिेखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. नै आकिष�त ह�ने दिेखदँा पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको फैसलालाई अ�यथा गरी रहन 
नपन� । 

अतः �ितवादी लेवर का�छा भ�ने 
ितलकबहादरु काला मगरलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. अनसुार सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� ठहर गरी �ितवादीले मनसाय�े�रत ह�या 
गरकेो नदेिखएको र �ितवदीले घटनाको स�ब�धमा 
स�यत�य बताई अनसु�धान एवम् �याियक 
�ि�यालाई सहयोग परु ्याएको समेतका आधारमा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम �ितवादीलाई 
१५(प��) वष� कैद सजाय गन� राय �य� गरी भएको 
पा�पा िज�ला अदालतको फैसलालाई रायसिहत 
सदर ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित 
२०६७।१०।१० मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
रायसिहत सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल जेठ ४ गते रोज ३ शभुम् ।

५
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६८-CR-०९४०, १०५६, 
०७०-RC-०११७, अपहरण तथा कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. टेकराज जोशी, टेकराज जोशी िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. धनबहादरु राना

वारदातमा मेरो कुनै संल�नता नरहेको भ�ने 
�ितवादी टेकराज जोशीको पनुरावेदन िजिकर रहेको 
भए पिन �ितवादीह� िमली एकआपसमा सरस�लाह 
गरी काय� िवभाजन गरअेनसुार बािहरी प�रि�थितको 
अ�ययन गरी अ�य �ितवादीह�लाई जानकारी गराउने 
काय� �ितवादी टेकराज जोशीको िज�मामा परकेो र 
�ितवादी टेकराज जोशीले सो िज�मेवारी बहन गरकेो 

भ�ने िनजको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान, 
सह�ितवादीह�को मौकाको तथा अदालतसम�को 
बयानमा �हरी प�रचालन भइसकेको भनी टेकराज 
जोशीले जानकारी िदएपिछ मतृकको ह�या गरकेो 
भनी खलुाएको र िनज �ितवादी टेकराज जोशीको 
अदालतसम�को बयानमा मतृकको ह�या गरी सकेपिछ 
अ�य सह�ितवादीह�ले मतृक िवशाल जैनको ह�या 
भएको भनी फोनमाफ� त जानकारी गराएका िथए भनी 
लेखाएको त�यबाट समिथ�त भएको पाइदँा उ� 
घटनाको �ङ्ृखलाह�को अ�ययन गदा� �ितवादी 
टेकराज जोशी िनद�ष रहेछन् भ�ने नदिेखने ।

फौजदारी म�ुामा शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउछँ भ�ने फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�त रहेको छ । तर घटनाको �कृित र �ङ्ृखलाब� 
�व�पबाट �ितवादीको कसरुमा संल�नता रहेको 
देिखएको अव�थामा �ितवादीलाई िनद�ष रहेछन् भनी 
अनमुान गन� िम�ने ह�दैँन । कुनै पिन �ितवादीले िनजको 
कसरुमा रहेको संल�नताको आधारमा सजाय पाउनपुछ�  
भ�ने फौजदारी कानूनको उ�े�य रहेको ह�दँा �ितवादी 
टेकराज जोशीको ��ततु म�ुामा संल�नता रहेको 
आधारमा िनजलाई सजाय ह�नपुन� नै देिखयो । �ितवादी 
टेकराज जोशी र अ�य सह�ितवादीह� समेतको 
िमलेमतो र योजनाबाट ��ततु वारदात ह�न गएको 
भ�ने देिखएको, मतृकलाई अपहरण गन� तथा ह�या 
गन� काय�मा �ितवादी टेकराज जोशीको घटना�थलमा 
उपि�थत रहे भएको नदेिखए पिन िनजले उ� काय� 
गन� अ�य सह�ितवादीह�लाई बचन िदई बािहर बसी 
सूचना िदनेसमेतको काय� गरकेो पिु� ह�न आएकाले 
�ितवादी टेकराज जोशीलाई िनजको संल�नताको 
आधारमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(४) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर भएको 
देिखदँा कसरुबाट सफाइ पाउन ु पछ�  भ�ने �ितवादी 
टेकराज जोशीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।
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कानूनन ठूलो सजायमा सानो सजाय गािभन 
जाने र लगत कायम गदा� ठूलो सजायको लगत 
कायम ह�ने भई सानो सजायको अि�त�व रहने ह�दँैन । 
��ततु म�ुामा पिहले अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक 
िलनेको महलअनसुार �ितवादीह�लाई सजाय गरी 
त�प�ात् �यानस�ब�धीको महलअनसुार सजाय 
गदा� �ितवादीह�ले पाउने सजायमा फरक पन�स�ने 
अव�था देिखएमा पिहले अपहरण गन� तथा शरीर 
ब�धक िलनेको महलअनसुार सजाय गरी त�प�ात् 
�यानस�ब�धीको महलअनसुार सजाय गनु�पन� ह��छ । 
तर ��ततु म�ुामा दवैु कसरु कायम गरी दवैु कसरुको 
सजाय गदा� पिन ठूलो कसरुको सजायमा लगत कायम 
ह�न गई सानो कसरुको सजायको लगत �यसैमा गािभन 
जाने ह�दँा सानो कसरुको सजाय उ�लेख नभएकोस�म 
अव�थालाई अपहरणको कसरुमा कसरुदार ठहर 
नगरकेो वा अपहरणको कसरुको गणना नभएको भ�ने 
अथ� गन� िम�ने नदेिखने ।

�ितवादीह� धनबहादरु लामा र गणेशबहादरु 
धामीको हकमा साधकको रोहबाट िवचार गदा� िनज 
�ितवादीह� अिधकार�ा� अिधकारीसम� तथा 
अदालतमा बयान गदा� कसरुमा सािबत रही बयान 
गरकेो पाइ�छ । �ितवादीह�ले उ� वारदातको 
स�ब�धमा िसलिसलाब� ढङ्गबाट उ�लेख गरी 
मतृकलाई अपहरण गरी पनुरपानीको जङ्गलमा 
परु ्याएको र सह�ितवादी टेकराज जोशीले �हरी 
प�रचालन भइसकेको जानकारी िदएपिछ मतृकलाई 
मान� स�लाह गरी गोली हानी ह�या गरकेो भनी खलुाई 
िदएकोसमेतका �माणह�बाट िनज �ितवादीह� 
उ� वारदात घटनाका म�ुय कसरुदार रहेको पिु� 
ह�न आएको देिखदँा �ितवादी धनबहादरु लामा र 
गणेशबहादरु धामीको हकमा साधक सदर ह�ने नै 
देिखयो । तसथ� पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको 
फैसलालाई अ�यथा गरी रहन पन� देिखन नआउने ।

मािथ िववेिचत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् �माण तथा आधारसमेतबाट �ितवादीह� 
धनबहादरु राना र गणेशबहादरु धामीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र �ितवादी टेकराज 
जोशीलाई ऐ. महलको १३(४) नं. बमोिजम ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर गरी िनजह�लाई सोभ�दा सानो 
खतको अपहरणस�ब�धमा सजाय नह�ने ठहछ�  भनी 
भएको स�ुको फैसला अपहरण गन� तथा शरीरब�धक 
िलने र �यानस�ब�धी कसरु र सजायको दाबी िलएपिछ 
दवैु �यव�थाको िववेचना गरी कसरु कायम गरी फैसला 
गनु�पन�मा सो नगरकेो हदस�म स�ुको फैसला निमलेको 
भए पिन प�रणाममा सजाय कायम गदा� व�ततुः 
अ�तर नदेिखई सो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट िमित 
२०६८।८।६ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार 
तथा �ितवादी टेकराज जोशीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�दैन । साथै �ितवादीह� धनबहादरु राना र 
गणेशबहादरु धामीको हकमा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा�
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल असार १५ गते रोज ४ शभुम् ।

६
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-CR-१०४३, कत��य �यान, 
लाल�साद ितिलजा िव. नेपाल सरकार

िमिसल संल�न घटना तथा लास जाचँ 
मचु�ुका हेदा� मतृक िकरणको बाया ँ आखँीभौ ँ मािथ 
घाउचोट भएको, टाउकोमा चोट, घुडँामा नीलडाम र 
नलीहाडमा चोट, बाया ँप�ुामा पूर ैनीलो र सिु�नएको, 
बाया ँ�तनमा नीलडाम, बाया ँर दाया ँकुममा नीलडाम 
र बाया ँ घुडँामा नीलडाम भएको भ�ने देिख�छ । 
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िनजको शव परी�ण �ितवेदन (Autopsy Report) 
बाट शरीरको िविभ�न भागमा घाउचोट नीलडाम 
देिखई Cause of death: Hypovolemic shock 
due to massive haematoma भ�ने उ�लेख 
भएको देिख�छ । तसथ�, मतृक िकरण ितिलजाको म�ृय ु
�वाभािवक�पमा नभई कत��यबाट भएको त�य पिु� 
ह�न आउने ।

पनुरावेदक �ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी 
दरखा�त, �ितवादीले अनसु�धान अिधकारीसम� 
तथा अदालतमा गरकेो सािबती बयान, सह�ितवादी 
िनरमती ितिलजाको बयान र ��य�दश� छोरी िबमला 
ितिलजाको बकप�, मतृकको शव परी�ण �ितवेदन, 
घटना�थल �कृित मचु�ुका तथा लास �कृित मचु�ुका, 
बरामदी मचु�ुकासमेतका िमिसल संल�न कागजातबाट 
�ितवादी लाल�साद ितिलजाले आ�नै �ीमती िकरण 
ितिलजालाई दाउरा तथा फलामको बाउसोले �हार 
गरी ह�या गरकेो पिु� भएको ह�दँा �ितवादी लाल�साद 
ितिलजालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद सजाय 
ह�ने ठहर ्याएको स�ु �या�दी िज�ला अदालतको 
फैसलालाई साधक सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुको फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, कानून एवम् 
आधार �माणबाट �ितवादी लाल�साद ितिलजालाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद सजाय ह�ने ठहर ्याएको 
स�ु �या�दी िज�ला अदालतको फैसलालाई साधक 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, बागलङुबाट 
िमित २०६८।१२।७ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभुम् ।

७
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७०-CR-१०५८, लाग ु औषध 
खैरो हेरोइन, िसंहे�र यादव िव. नेपाल सरकार

िमित २०६७।७।३० गते राित अं. २०:०० 
बजेको समयमा िज�ला धनषुा गा.िव.स. य�भूिम वडा 
नं.७ ि�थत धारापानी चौक सडकमा �ितवादी िसंहे�र 
यादवलाई �हरी कम�चारीह�ले चेकजाचँ गदा� िनजको 
साथबाट लाग ु औषध खैरो हेरोइन ४५ �ाम बरामद 
भएको हो भ�ने व�तिु�थित मचु�ुकाबाट देिख�छ । 
�ितवादीको सट�को गोजीबाट बरामद लाग ु औषध 
फेला परकेो हो भ�ने �ितवेदक �.ना.िन. रवेतकुमार 
पो�ेलले अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरकेा 
छन् । यसरी िमिसल संल�न �हरी �ितवेदन, बरामदी 
मचु�ुका, �ितवादीको अनसु�धान अिधकारीसम� 
भएको बयान र �ितवेदकको अदालतमा भएको 
बकप�समेतका कागज �माणह� मालाकार कडीको 
�पमा  रहेको देिखदँा आ�नो शरीरबाट कुनै िचजव�त ु
बरामद नभएको भ�ने �ितवादीको अदालतसम�को 
इ�कारी बयान र सो स�ब�धमा िनजले िलएको 
पनुरावेदन िजिकर खि�डत भएको दिेखने ।

वीरग�जबाट �.५०,०००।- मा ख�रद 
गरी मधवुनी परु ्याउनको लािग �याउदँा शङ्का�पद 
अव�थामा �हरी ग�ती टोलीको चेकजाचँ �ममा 
पनुरावेदक �ितवादीको लाग ुऔषध कारोबारको कसरु 
उजागर भएको घटना�मबाट दिेखएको छ । लाग ु
औषधको कारोबार गन� �यि� होइन भनी �मािणत 
गन� भार लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा 
१२ ले �ितवादीमा नै रहेकोमा पनुरावेदक �ितवादीले 
आफू िनद�ष रहेको कुरा �मािणत गन� सकेको 
देिखएन । तसथ�, अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउन ुपछ�  
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । �ितवादी िसंहे�र यादवलाई 
४५ �ाम लाग ु औषध खैरो हेरोइन ख�रद स�चय 
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ओसारपसारको कसरुमा सजाय गन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट भएको फैसला अ�यथा नभई 
िमलेकै देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट यी 
�ितवादीले ४५ �ाम लाग ुऔषध खैरो हेरोइन ख�रद, 
स�चय, ओसारपसार गन� काय� गरकेोमा लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(२) 
बमोिजम अपराधको मा�ा तथा बरामद लाग ुऔषधको 
प�रमाण िवचार गरी दश वष� कैद र �.१,००,०००।- 
(एक लाख �पैया)ँ ज�रवाना ह�ने तथा बरामद लाग ु
औषध ऐ. ऐनको दफा १८ बमोिजम जफत ह�ने ठहर ्याई 
स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।१।३ 
मा भएको फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट िमित २०७०।२।८ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभुम् ।

८
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६७-CR-१२५७, कत��य 
�यान, बाबकुाजी महज�न िव. नेपाल सरकार
 पनुरावेदक �ितवादी र मतृक बाबछुोरा रही 
अंशस�ब�धमा पटक पटक वादिववाद भएको भ�ने कुरा 
पनुरावेदकको अदालतसम�को बयान तथा जाहेरी 
दरखा�तबाट ख�ुन आएको, जाहेरवालाको िकटानी 
जाहेरी र िनजको बकप�, बिुझएका मािनसह�को 
मौकाको कागज तथा बकप�समेतबाट पनुरावेदक 
�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीमा सािबती 
बयानलाई समथ�न गरकेो दिेखएको र पनुरावेदक 
�ितवादीले अदालतमा इ�कारी बयान गरकेो भए 
पिन सो बयानलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ 
बमोिजमको �यव�थाअनसुार आधारय�ु �माणह� 

पेस गरी �मािणत गन� सकेको नपाइएको अव�थामा 
पनुरावेदक �ितवादीको सो काय� भिवत�यवश 
भएको हो भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । तसथ� पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य एवम् आधार 
�माणबाट �ितवादी बाबकुाजी महज�नलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरी भएको लिलतपरु 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।४।१७ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभुम् ।

९
स.का.म.ु�.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.
�ी देवे�� गोपाल ��े, ०६८-CR-१०८५, कत��य 
�यान, सिमर िव� िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले घाटँी समाउदँा मतृक छटपटाएको 
र िसिथल भएपिछ आपरािधक दािय�वबाट उ�मिु� 
पाउनको लािग झ�ुडी मरकेो भनी बनाउन झ�ुड्याएको 
देिख�छ । यसरी िनजले �यान मान� मनसायसिहत 
जया िव�को घाटँी िथचेको र सोबाट मािनसको म�ृय ु
ह�नस�छ भ�ने कुरा साधारण मािनसलाई समेत थाहा 
ह�ने भएकोले ��ततु वारदातलाई भिवत�य ठहर गन� 
िम�दैन । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ 
नं. िवपरीत ऐजनको १३(३) नं. बमोिजमको अपराध 
कायम ह�ने दिेखने । 

�ितवादीले जया िव�लाई मारी हा�न ु
पन�स�मको पूव� �रसइवी कुनै रहेको देिखदँैन । ह�या 
गन� कुनै पूव�योजना बनाएको पिन देिखदँनै । �ितवादीले 
जया िव�लाई मानु�पन� कारण के हो भ�ने कुरा �ितवादी 
सिमर िव�को भनाई बाहेक अ� कुनै त�य िमिसलबाट 
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देिखदँैन । तथािप लो�ने �वा�नीबीच केही ह�न गई 
कसै गरी लो�नेले �वा�नीलाई मारकेो अव�था छ । 
�ितवादीले अनसु�धानको �ममा एवम् अदालतमा 
समेत उपि�थत भई बयान गदा�  आरोिपत कसरुमा 
सािबत भई बयान गरी अनसु�धान र �याय िन�पणको 
काय�मा कुनै अवरोध परु ्याएको देिखएको पिन छैन । 
यसका साथै पिहलो चोटी आपरािधक काय� गरकेा यी 
�ितवादी कुनै पेशेवर अपराधी भएकोसमेत दिेखदैँन । 
िमिसल संल�न कागजबाट िनजको एकजना नाबालक 
छोरी रहेको देिख�छ र आमाको म�ृयपु�ात् छोरीको 
हेरचाह गनु�पन� कुरा पिन िनजको सजायबाट �भािवत 
ह�ने अव�था छ । िनज लामो सयमस�म कैदमा ब�दा 
छोरीको पालन पोषणको असिुवधा र �यसको पीडा 
र दःुख छोरीले पिन भो�नपुन� िनि�त छ । बाबकुो पूव� 
तयारीिबना झ�काझ�कबाट भएको कसरु र सजायबाट 
घमुाउरो तवरबाट नाबािलका छोरीले समेत सजायको 
भागीदार �तीत ह�ने गरी बाबलुाई बढी सजाय गनु�  
�यायोिचत नह�ने । �ितवादीले कसरु गरकेोले सजायको 
भागीदार ह�ने नै ह��छ । तर के कित सजाय गन� भ�नेतफ�  
वारदात ह�दँाको प�रि�थित र �ितवादीको पा�रवा�रक 
अव�थासमेतलाई म�यनजर गरी हेदा�  यी �ितवादीलाई 
ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन�जाने देिख�छ । तसथ� 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं. 
बमोिजम �ितवादी सिमर िव�लाई १४ वष� कैद सजाय 
गदा� �ितवादीलाई सजायको महससु ह�ने भई ऐनको 
मनसाय पिन पूरा ह�ने देिखने ।

अतः उि�लिखत त�य, िववेचना एवम् 
�माणह�को आधारमा गोरखा िज�ला अदालतबाट 
�ितवादी सिमर िव�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
ह�ने गरी भएको फैसलालाई केही उ�टी गरी 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पोखराको िमित २०६८/०६/३० को फैसला 

िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । तर �ितवादीलाई 
ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� जाने देिखएकोले 
मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं. 
बमोिजम �ितवादी सिमर िव�लाई १४ वष� कैद सजाय 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल जेठ १७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७०-CR-००६५ र ०७०-
CR-०५७६, डाकँा / चोरी, सोमबहादरु तामाङ 
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. मापन 
तामाङसमेत 

�ितवादीह�ले च�मिदद ्गवाह नभई सनेुको 
भरमा मा�ै चोरी गरकेो भ�न निम�ने भ�ने कुरा 
कानूनसङ्गत देिखदँैन िकनभने चोरी गन� भनेको अ� 
मािनसको साम�ुनेमा दखेाई या कसैले दे�ने गरी चोरी 
गन� स�ने अव�था रहदँैन । मलुकु� ऐन, चोरीको महलमा 
चोरी कुन कुन िकिसमले ह��छ र कुन �कारको चोरी 
गरमेा कित सजाय ह�ने भ�ने कानूनी �यव�थासमेत 
भएको छ । राितको समयमा ७० वष�को उमेर पार भएका 
बढुा बढुीको घरमा गई शरीरमा घाउ खतसमेत बनाइ 
शरीरको संवेदनशील अङ्ग कानमा लगाएको सनुको 
गहना जबरज�ती िनकाली लैजानलुाई च�मिदद ्
गवाह नभएकोले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

दईुजना �ितवादीह� सोताम भ�ने मापन 
तामाङ र सोमे भ�ने सोमबहादरु तामाङलाई �ितवादी 
बनाई अिभयोग प� दायर भएकोमा अ�य चार जना 
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�यि�ह� को को िथए भिन प�्ुयाई ं ह�ने गरी वादी 
प�बाट �माण पेस गन� नसकेको अव�थामा ��ततु 
वारदातमा जाहेरीमा खलुाइएबमोिजम ६ जनाको 
संल�नता रहेको िथयो भनी अनमुान गन� तक� सङ्गत 
ह�ने नदेिखएकाले ��ततु चोरीको घटना िववरण हेदा� 
चोरीको महलको ४ नं. ले प�रभािषत गरकेो जबरज�ती 
चोरीअ�तग�त नै पन� दिेखएकोले वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ पिन सहमत ह�न नसिकने ।

डाकँा चोरी अपराधमा अपराधीह�को 
सं�याले मह�वपूण� �थान िलने भई सो सं�याकै 
आधारमा सजाय गन� �यव�था ऐनमा रहेको 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा ६ जना �ितवादीह�को 
संल�नता रहेको पिु� ह�न नसकेको अव�थामा शङ्का 
र त�यिवहीन �माणको भरमा �ितवादीह�लाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम डाकँा चोरीमा कैद सजाय 
गनु�  �यायोिचत नह�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालत, पाटनले 
गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

पनुरावेदक �ितवादीह�लाई नवुाकोट 
िज�ला अदालतले चोरीको १, ४ नं. को कसरुमा 
चोरीको १४(२) नं. बमोिजम सजाय गनु�पन�मा ६ नं. 
को कसरु ठहर ्याई भएको नवुाकोट िज�ला अदालतको 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी गरी 
चोरीको १, ४ नं. को कसरुमा १४ (२) नं. बमोिजम 
ज�रवाना जनही �. १,९९,९१२।५० र १ मिहना 
१५ िदन कैद गरी ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१०।२ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।                                                                              
इजलास अिधकृतः अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर:  िव�म �धान
इित संवत् २०७२ साल काि�क १० गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी  सशुीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-WO-०४५५, उ��ेषण / 
परमादशे, मलकु च�द राजवंशी िव. �वा��य तथा 

जनसं�या म��ालय, रामशाहपथसमेत
नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ 

को िनयम ३१ख को (घ) मा भएको कानूनी �यव�था 
हेदा�  “कम�चारीलाई स�वा गदा�  सामा�यतया पिहले 
जनु पद वा काया�लयबाट स�वा भई आएको हो पनु: 
सोही काया�लयको सोही पदमा स�वा ग�रिदने छैन” 
भ�ने पाइ�छ । उ� कानूनी �यव�थाको मनसाय के 
देिख�छ भने कम�चारीलाई स�वा गदा� सामा�यतया 
जनु पद वा काया�लयबाट स�वा भई आएको हो पनु: 
सोही  काया�लयको  सोही  पदमा  स�वा नग�रने भ�ने 
हो । यसथ� उ� कानूनी �ावधानको मनसाय िवशेष 
अव�थामा �य�तो पद वा काया�लयमा पनु: स�वा 
गन� रोक लगाएको नदेिखएको र नेपाल �वा��य सेवा 
िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ को (ग) बमोिजम 
अिधकृत तहको कम�चारीलाई एउटै काया�लयको  एउटै  
पदमा पाचँ  वष�भ�दा बढी नरा�ने भ�ने �यव�था रहेको 
देिखदँा िनवदकेलाई िवप�ीबाट ग�रएको स�वालाई 
�वभािवक नै मा�नपुन� ।

अिधकृत सात� तहको �यि�लाई अिधकृत 
छैठ� तहमा घटुवा गरी स�वा गरकेो भ�ने िनवेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा� नेपाल सरकार, �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालयको िलिखत जवाफ हेदा� तह 
फरक परकेो भ�ने िवषयमा सो स�ब�धमा स�बि�धत 
िनकायमा िनवेदन गरमेा तह स�याउन सिकने भनी 
उ�लेख गरकेो र �वा��य सेवा िवभागको िलिखत 
जवाफ हेदा� �ािविधक कारणवस पदनाम र पद अ�यथा 
ह�न गएको भनी पदनाम र तह फरक परकेो कुरालाई 
�वीकार गरी िलिखत जवाफ पेस गरकेो देिखएबाट �रट 
िनवेदकलाई कुनै कारवाही गन� उ�े�यले पद घटुवा 
नभई �ािविधक कारणले स�वा प�मा अिधकृत सात� 
तह लेिखन ुपन�मा अिधकृत छैठ� तह लेिखन गएकाले 
सो पदनाम स�याउन �रट िनवेदकले स�बि�धत 
िनकायमा िनवेदन िदएमा सि�चन स�ने नै देिखयो । 

आफूलाई पायक पन� �थानमा मा�ै ब�ने र 
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िज�मेवारीको िहसाबले स�वा ग�रएको �थानमा गई 
सेवा नगन� हो भने सो �े�मा ब�ने असहाय, अश�, 
ग�रब �यि�ह� र स�ुकेरी मिहलाह� �वा��य 
अिधकारबाटै वि�चत ह�न प�ुने ह�दँा कानूनको रीत 
र �ि�या परु ्याई �वा��य सेवा िवभागले िमित 
२०७१।७।२८ को िनण�यानसुार िमित २०७१।८।२५ 
को प�बाट �रट िनवेदकलाई गरकेो स�वालाई अ�यथा 
भएको भ�न िम�ने अव�था नदेिखने ह�दँा �रट खारजे 
ह�ने र िमित २०७१।९।६ मा यस अदालतबाट जारी 
भएको अ�त�रम आदेश �वत: िन�कृय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर ९ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-RC-०४५३, उ��ेषण / परमादशे, 
गनुजे�र�साद यादव िव. नेपाल सरकार, �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालयसमेत

नेपाल �वा��य सेवास�ब�धी िनयमावली, 
२०५५ को िनयम ३१(ख) मा स�वाका आधारह� 
उ�लेख छ । जसअनसुार अश� अपाङ्गता भएका 
कम�चारीलाई िनजले मागेको �थानमा स�वा गन� 
�ाथिमकता िदइनेछ भ�ने �यव�था छ । िनवेदक 
अश� र अपाङ्गता भएको कम�चारी देिख�न । 
मेिडकल बोड�को िमित २०६३।५।७ को िनण�यानसुार 
िनज िनवेदकलाई लागेको रोग िनको नह�ने रोग भ�ने 
पिन देिखदँैन । उ� रोगको उपचार ह�नस�ने अव�था 
ह�दँा बोड�ले िसफा�रस गरकेो १० वष�स�म पिन सोही 
मेिडकल बोड�को िसफा�रसको आधारमा स�वा ह�न 
नस�ने भ�न ुतक� सङ्गत नदेिखने ।

�रट िनवेदक एउटै काया�लयमा एउटै पदमा 
िवगत ९।१० वष�देिख  कामकाज गरी रहेको र शारी�रक 
�पमा अश� तथा अपाङ्ग पिन नदेिखएको, ता�लेजङु 
िज�लाको सदरमकुाम सगुम �थान नै भएको र आ�नो 

पदीय िज�मेवारीअनसुार पाचँ वष�को सेवा अविधपिछ 
अक� ठाउमँा स�वा गन�पन� कानूनी �यव�थासमेत रहे 
भएको र आफूलाई पायक पन� �थान र उमेर हदसमेत 
खलुाई स�वा माग गरकेो नदेिखएको अव�थामा �रट 
िनवेदकलाई स�वा गन� गरी िवप�ी �वा��य सेवा 
िवभागबाट भएको िनण�य मनािसबै ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने र यस अदालतबाट िमित २०७१।९।४ मा 
जारी ग�रएको अ�त�रम आदेश �वत: िनि��य ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर ९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-०९२४, ०७१-RC-
००९०, कत��य �यान, लालबहादरु िव.क.समेत िव. 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. िपमबहादरु िव.क. 

�यानस�ब�धीको महलको ६ (४) नं. 
अन�ुपको सजाय केबल �यानस�ब�धीको महलको 
५ नं. अन�ुप भिवत�य ठह�रएको अव�थामा मा� 
ह�न स�छ । �यानस�ब�धीको महलको ५ नं. अन�ुप 
भिवत�य ठह�रनका लािग �यान मान� इवीलाग वा 
मनसाय ह�न ु ह�दैँन । ग�रएको काय�बाट मािनस मला� 
ज�तो दिेखन ु पिन ह�दँैन । �यान मान� इवीलाग वा 
मनसाय र ग�रएको काय�बाट �यान मन�स�छ भनी 
पूव��ि� (Foresee) रहेको अव�थामा �यान मरमेा 
�यो �यानस�ब�धीको महलको ५ नं. को कसरु नभई 
�यानस�ब�धीको महलको १३ नं. अन�ुपको कसरु 
ह�नजा�छ । �यानस�ब�धीको महलको ५ नं. अन�ुपको 
कसरु ठह�रएमा मा� �यानस�ब�धीको महलको ६ 
नं. अन�ुप सजाय ह�ने हो । तर, �यानस�ब�धीको 
महलको १३ नं. को कसरु ठह�रएको अव�थामा भने 
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�यानस�ब�धीको महलको ६ (४) नं. अन�ुपको 
सजाय नभई �यानस�ब�धीको महलको १३ नं. 
अन�ुप नै सजाय गनु�पन� । 

�यानस�ब�धीको महलको १३ (३) 
नं. अनसुार �ितवादीलाई सजाय ह�न �ितवादी 
मानिसक�पमै �यान मान� िनयत वा मनसायले अ�सर 
भएको ह�नपुन� त�यलाई इंिगग गरकेो देिखदँा मनसाय 
त�वले �मखु भूिमका खेलेको ह��छ । मनसाय त�वलाई 
काया��वयन गन� पूव�तयारी र योजनाको तजु�मा भएको 
ह�नपुछ�  । तर, सबै मनसाय�े�रत ह�यामा योजना र 
तयारी ह�नैपछ�  भ�ने अव�था पिन रहदैँन । �ितवादीले 
आफूले गरकेो काय�ले मािनसको म�ृय ु ह��छ भ�ने 
पूव��ान भई �यो प�रणामको �ाि�का लािग �य�नशील 
रहेको देिखएमा �यहँा �यान मान� मनसाय रहेको छ 
भनी मा�नपुन� ह��छ । ��ततु वारदातमा तीन जना 
�ितवादीह�ले लगातार लात म�ुकाले �हार गरेकोबाट 
�यान जान स�ने गरी चोट मतृकलाई ला�नस�छ 
भनी पूव��ान (Foresee) ह�नपुन� कुरा नै हो । य�तो 
अव�थामा दरुाषय (Malice) त�व रहेको नै ह��छ । 
तथािप, कुटिपट भएको िमितले �यानस�ब�धीको 
महलको १० नं. अन�ुप तीन िदनको िदन पीिडतको 
म�ृय ुभएकोले �ितवादीह�कै कत��यबाट �यान मरकेो 
भनी मा�न ुपन� ि�थित रहने ।

��ततु म�ुामा मतृक मन�साद िव.क ६० 
वष�को व�ृ �यि�लाई २०।२५ वष�का यवुा अव�थाका 
�ितवादीह�ले मादक पदाथ� सेवन गरी पटक पटक 
िनम�म त�रकाले ला�ा म�ुकाले शरीरको िविभ�न 
भागमा �हार गरकेो देिख�छ । �यसरी ला�ा म�ुकाले 
�हार गदा� मन�साद िव.क.को म�ृय ु ह�ने त�य यी 
�ितवादीसमेतले पिहले नै देखी सो म�ृयकुो प�रणाम 
�ाि�का लािग उ��े�रत भई कुटिपट गरकेो दिेखन 
आयो । यसरी �ितवादीह� लालबहादरु िव.क., 
िपमबहादरु िव.क. र घमबहादरु िव.क.समेतले �हार 
गरकेो ला�ा म�ुकाको चोटबाट मतृक मन�साद 

िव.क. को म�ृय ु भएको देिखदँा यी �ितवादी 
लालबहादरु िव.क.लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ।

अतः मािथ उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादीह�लाई भिवत�यको 
कसरुमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ६(४) 
नं. अनसुार जनही ६(छ) मिहना कैद र �.५००।- 
ज�रवाना गन� ठहर ्याएको स�ु बागलङु िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।१।२८ को फैसला उ�टी 
गरी �ितवादीह� लालबहादरु िव.क., घमबहादरु िव.क. 
र िपमबहादरु िव.क.लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, बागलङुको िमित 
२०६८।१।१४ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादीह� र मतृकसमेत र�सी खाई 
मातेको अव�थामा यी �ितवादी लालबहादरुसमेतले 
मतृकको शरीरको िविभ�न भागमा ला�ा म�ुकाले 
�हार गरकेो देिख�छ । घटनामा धा�रलो खकुुरी, छुरा, 
ब�चरो तथा अ�य कुनै जोिखमी हातहितयारको �योग 
भएको देिखदँनै । गाउघँरमा भएको कुटिपटका घटनामा 
िमलाप� गराउदँा यी �ितवादीह� र मतृकका बीच 
मनमटुावस�म भएको पाइ�छ । तर, �यितकै आधारमा 
यी मतृकलाई मानु�पन�स�मको अव�था िसज�ना भएको 
भ�न िम�दनै । मादक पदाथ� सेवन गरी मातेको 
अव�थामा कुटिपट भएको ३ (तीन) िदनपिछ उपचारका 
लािग लैजाने �ममा बाटैमा मन�सादको म�ृय ुभएको 
देिख�छ । तसथ� य�तो अव�थामा �ितवादीह�लाई 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� देिखदँा यहा ँअ.बं. 
१८८ नं. को �योग ह�न उिचत देिखन आउने । 

साधारण अव�थामा त�काल उठेको 
�रस था�न नसक� एकपटक �हार गदा� मतृकको 
�यान मन� गएमा �यानस�ब�धीको महलको १४ 
नं. अनसुार १० (दश) वष� कैद ह�नस�ने पिन 
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ह��छ । तर, कुटिपटको घटनालाई गाउघँरमा िमलाएकोमा 
�रसइवी िलई पटकपटक ला�ी म�ुकाले �हार भएको 
कारणबाट �यान मरकेोमा �यानस�ब�धीको महलको 
१३ (३) नं. बमोिजमको कसरु ठह�रएको अव�था 
छ । तसथ� �ितवादीह�लाई ह�ने सजाय कायम 
गदा� उ� सजायह�लाई आधार बनाउन सिक�न । 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. अन�ुप ह�नस�ने 
सजाय १० (दश) वष�भ�दा मािथ तथा ऐ.को १३(३) 
नं. अनसुार ह�नस�ने कैद २० (बीस) वष�भ�दा कम 
सजाय गनु�  उिचत ह�ने देिखन आउने । 

��ततु म�ुामा मतृक र �ितवादीह�ले सगैँ 
र�सी खाएको र एकै ठाउमँा एउटै खाटमा सतेुको 
देिख�छ । तीन जना �ितवादीह�म�ये कुन �ितवादीले 
मतृकको शरीरको कुन ठाउमँा �हार गरकेो चोटको 
कारणले थला परकेो हो अथवा शरीरको कुन ठाउमँा 
लागेको चोटपीरका कारणले मतृकको म�ृय ु भएको 
हो भ�ने उ�लेख ह�न सकेको छैन । मतृक ६० वष�को 
िबरामी अव�थामा रहेको देिखदँा मिदरा सेवन गरकेो 
अव�थामा साधारण कुरामा वादिववाद भई मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो र सोही चोटबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
भ�ने दिेखदँा �ितवादीह� लालबहादरु िव.क., 
िपमबहादरु िव.क.  र घमबहादरु िव.क.लाई जनही 
१३ (ते�) वष� कैद सजाय गनु�  �यायोिचत ह�ने दिेखन 
आयो । तसथ� मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
तीनैजना �ितवादी लालबहादरु िव.क., िपमबहादरु 
िव.क.र घमबहादरु िव.क. लाई जनही १३(ते�) वष� 
कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम�साद �यौपाने
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-०८१७, लाग ु औषध 
(अिफम), राकेशराय यादव िव. नेपाल सरकार

�ितवादी २३ वष�को देिखएको र िनजको 

लाग ुऔषध कारोबार गन� अ�य कुनै सांगिठत िगरोहसगँ 
स�पक�  वा स�ब�ध रहे भएको त�य िमिसल सलं�न 
�माणबाट देिखदँैन । कुनै अप�रिचत �यि�ले एउटा 
सामान बे�दारी गाउबँाट भारतको रलेवे �टेशनस�म 
परु ्याई िदएबापत �.५००।- िद�छु भनी भनेकोले 
सोही �पैयाकँो लोभ �लोभनमा परी आपरािधक 
काय�मा स�रक भएको देिख�छ । �ितवादीले गरकेो 
कसरुमा कमसेकम सजाय १५ वष� र बढीसे बढी 
सजाय ज�मकैदस�म ह�ने देिखयो । एक सय �ामदेिख 
मािथ जितसकैु प�रमाणको लाग ुऔषध �याए पिन ियनै 
सजाय ह�ने ह��छ । १५ वष�भ�दा मािथ कित सजाय गन� 
भ�ने कुरा लाग ुऔषधको प�रमाण र आपरािधक संगठन 
आिदलाई िवचार गनु�पन� ह��छ । जितसकैु लाग ुऔषध 
बो�नेभ�दा १ िकलो बो�नेलाई तलुना�मक�पमा कम 
सजाय गनु�पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा �ितवादीको यो 
य�तो आपरािधक िगरोहसगँ संल�नता रहेको छ भनी 
�प� नदिेखएको ह�दँा पिन िनजलाई ज�मकैदभ�दा 
कम नै सजाय ह�न ुउपय�ु दिेख�छ । पनुरावेदकलाई 
ज�मकैद भ�दा कम नै वष� १८ कैद र ज�रवाना दश 
लाख गरकेो देिख�छ । लाग ुऔषधको प�रमाण ज�मा 
एक िकलो र आपरािधक संगठन �प� देिखने �माणको 
अभाव रहेकोले िनजलाई कैद वष� १८ भ�दा पिन 
कम वष� १६ र ज�रवाना �. ६ लाख गदा� �यायोिचत 
ह��छ । तसथ� �ितवादीलाई १८ वष� कैद र �. दश 
लाख ज�रवाना सजाय गदा� कसरुको तलुनामा सजाय 
केही चक� पन� देिखएकोले िनजलाई १६ वष� कैद र �. 
६ लाख �पैया ँज�रवाना गनु�पन� देिखने ।

अतः उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी राकेश राय यादवलाई लाग ुऔषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) अनसुार १६ वष� 
कैद र �. ६ लाख ज�रवाना गनु�पन�मा १८ वष� कैद 
र �. दशलाख ज�रवाना ह�ने ठहर ्याएको स�ु बारा 
िज�ला अदालतको िमित २०६७।१०।१२ को फैसला 
सदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
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िमित २०६८।६।३ को फैसला सो हदस�म िमलेको 
नदेिखदँा सजायका हकमा केही उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  �ेम�साद �यौपाने
क��युटर:  मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल भदौ १९ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७१-CR-०१४९, �यान मान� 
उ�ोग, संजोक जोशी िव. नेपाल सरकार 

जाहेरवालालाई मान� योजना बनाई 
तयारीसाथ रड र दाउराको िचरपट बोक� २२.३० को 
रातको समयमा यी पनुरावेदकसमेतका �ितवादीह�ले 
जाहेरवालाको बाया ँ आखँा फुटाई मरणास�न बनाई 
कुटिपट गरकेा र त�काल घटना�थलमा ब�ु शाही 
(खड्गी) र मध ु�े� उपि�थत नभएको भए पीिडतउपर 
अझै �हार भई जाहेरवालाको म�ृय ुह�नस�ने स�भावना 
रहेको देिखदँा �य�तो वारदातलाई अङ्गभङ्ग 
कुटिपटको वारदात  भ�न िम�ने नदेिखने । 

तसथ� �ितवादी संजोग जोशी भ�ने सजंोक 
जोशीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १५ नं. अनसुार ७ (सात) 
वष� कैद सजाय ह�ने ठहर ्याई स�ु मकवानपरु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०६९।१०।२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई    
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल जेठ १३ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली  र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७१-RC-००८२, कत��य �यान, 

नेपाल सरकार िव. देबकु सदा
जाहेरी दरखा�त, �ितवादीले बासँको लाठीले 

�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 तारा सदाको कत��यबाट म�ृय ु भएको 
देिखन आयो । उ� म�ृयकुो स�ब�धमा �ितवादी देबकु 
सदाले मौका र अदालतमा समेत आ�नै कत��यले 
मतृकको म�ृय ुभएको भनी कसरु अपराध �वीकार गरी 
बयान गरकेो देिख�छ । सो बयान �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ९ बमोिजम िनजको िव�� �माणमा िलन 
िम�ने नै देिखयो । �यसैगरी जाहेरवाला, घटना िववरण 
कागज लेखाउने जोखन सदा, घङ� सदा, व�तुि�थित 
मचु�ुकाका मािनस स�तोिषया सदाले अदालतमा 
सा�ीसरह उपि�थत भई मौकाको बयान �यहोरा 
समथ�न गरी बकप� गरकेो दिेख�छ । उ� बकप� पिन 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम व�तिुन� 
र िव�सनीय �माणको �पमा िलन िम�ने नै देिखने । 

��ततु म�ुामा �ितवादी दबेकु सदाले बासँको 
लाठीले �हार गरी आ�नी �ीमतीको कत��य�ारा म�ृय ु
गराएको देिख�छ । कानूनमा नै लाठा र सानाितना 
हातहितयारले कुटी, हानी, रोपी घोची वा अ�य 
त�रकाले मारमेा चोट छाड्ने वा कत��य गन� �यि�लाई 
सव��वसिहत ज�मकैद गन� �यव�था भएको प�र�े�य 
र पनुरावेदकले कसरु �वीकार गरी पनुरावेदन 
नगरकेो स�दभ�मा पनुरावेदन अदालत, राजिवराजले 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� 
ठहर गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने । 

पनुरावेदन अदालत, राजिवराजले १० वष� 
मा� सजाय गन� गरी राय �य� गरकेो छ, सो स�ब�धमा 
िवचार गदा� सम� घटनाको िववेचनाबाट चाडपव�को 
समयमा �ितवादी र मतृक दवैु जनाले मादक पदाथ� 
र�सी सेवन गरकेो अव�थामा �रसको आवेगमा 
बासँको लाठीले क�मरमा �हार गदा� टाउकोमा लािग 
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वारदात भएको, �ीमतीको म�ृयपु�ात् �ितवादीमा चार 
जना छोरा छोरी आि�त रहेका, कसरुमा सािबत भई 
अनसु�धानमा सहयोग परु ्याएको र �ितवादीले आ�नी 
�ीमती मानु�पन�स�मको कुनै �रसइवी नदिेखएको 
समेतका आधार र कारणबाट �ितवादी दबेकु सदालाई 
१० वष� कैद सजाय िनधा�रण गदा� पिन �यायोिचत ह�ने 
र कानूनको मनसाय पूरा ह�ने देिखएकोले मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम �ितवादीलाई १० वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट 
�य� राय पिन सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
क��यटुरः रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल वैशाख ८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CR-०८६६, कत��य �यान, 
रामकुमार यादव िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक �ितवादीको मौकाको बयानलाई 
शव परी�ण �ितवेदनले पिु� ग�ररहेको छ । अिनता 
यादवलाई साथमा िलई िमित २०६७।१।१८ का 
िदन िबता�मोड आएको भ�ने कुरा मौका र अदालतको 
बयानमा समेत उ�लेख भएको छ । शव परी�ण 
�ितवेदनसिहतका िमिसल संल�न कागजातबाट 
मतृकको म�ृय ुकत��यबाट भएको कुरा पिु� भइरहेको 
तथा �ितवादीले अनसु�धानको �ममा गरकेा 
बयानसमेतका कागजातबाट अिनतालाई आफूले 
मारकेो कुरा उ�लेख गरी घटनाको �मब� िसलिसला 
उ�लेख गर ेमतुािबकका चोटह� लास �कृित मचु�ुका 
तथा शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखएको र लास हेन� 
जादँा �हरी आएकाले डरले म�ुय िशिवरमा गए ँभनी 
अदालतको बयानमा उ�लेख भएकोसमेत अव�थामा 
अदालतको बयानमा आफूले नमारकेो भनी गरकेो 
इ�कारीलाई �माणको �पमा िलन नसिकने ।

शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखएका घाउ 

चोटह� प�रि�थितज�य �माणबाट पिु� भइरहेको 
छ । शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखएका घाउ चोटह� 
अ�यथा नह�दँास�म �ितवादीको इ�कारी बयानलाई 
�माणयो�य मा�न सिकँदैन । कुनै �यि�को सािबती वा 
इ�कारी बयानलाई अ�य �माणबाट पिु� नह�दँास�म 
�य�तो सािबती वा इ�कारी दवैु बयानलाई �माणयो�य 
मा�न सिकँदैन । मतृक अिनता र �ितवादी घटना भएको 
समय र �थानमा गएको का�छी �ीमतीको माइतमा 
जान नमानेको िवषयमा िववाद भएको सो अव�थामा 
कुटाकुट भएको कुरालाई �ितवादीले अदालतको 
बयानमा समेत �वीकार गरकेो अव�थामा यी �ितवादीले 
आरोिपत कसरु गरकेा होइनन् भ�न िम�ने कुनै आधार 
�माणसमेत रहेको नपाइएबाट �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकँदा मािथ िववेिचत आधार 
कारणह�बाट पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित 
२०६९।८।१० मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े� 
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३० गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७२-RC-०११४, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. सरु�े� साह 

घटना�थल लास जाचँ मचु�ुकामा २”/२” 
को सिुनएको डाम देिखएकोमा �ितवादीको मौका र 
अदालतको बयानबाट समेत मतृकको शरीरमा चोट 
पटक लागेको देिखएकोमा मेिडकल अिधकृतले शव 
परी�ण �ितवेदनमा मतृकको शरीरमा Injury अथा�त् 
चोटपटक नदेिखएको भनी बकप� गरकेो कुरालाई 
त�यह�को रोहमा �माणमा िलन निम�ने भनी 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले मेिडकल अिधकृत 
डा. गौराङ्ग िम�लाई �. ५०।– ज�रवाना गरकेो 



15

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, जेठ - २

अव�थालाई �दयंगम गदा� िनजको बकप� �माणमा 
िलन िम�ने नदेिखने ।

�ितवादीले मौकामा �ीमती लिलतादेवीलाई 
दहेजको िवषयमा आफूले म�ुकाले कुटिपट गरकेो 
कारण घाइते भई उपचारको पखा�इमा रहेक� �ीमतीलाई 
वारदातको ३/४ िदनस�म पिन उपचार नगराई 
बेहोस हालतमा िसरहाि�थत माइतीघरमा परु ्याएको 
देिख�छ । मौकामा गरकेो बयानले आफू कसरुदार ह�ने 
मनोभावनाले अदालतमा मतृक पिहलेदेिख नै िट.बी., 
दमसमेतबाट पीिडत िथइन् र �यसैका कारणसमेत 
म�ृय ुभएको भ�ने देखाउन खोजेको भए तापिन आफूले 
अदालतको बयानमा दम, िट.बी. र मानिसक रोगक� 
िबरामी ह�न् भनेकोमा �ितवादीले मतृक �ीमतीलाई 
उि�लिखत रोगह�को उपचार गराएको �माण 
िमिसलमा देिखदँनै । यसबाट �ितवादीले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउन मा� इ�कारी बयान गरकेो पिु� 
ह�ने । 

मािथ ग�रएको िववेचनाबाट पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट िमित २०६७।११।३० मा 
भएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर ्याई गरकेो फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

�ितवादी सरु�े� साहलाई मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष� मा� कैद सजाय 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले राय �य� 
गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा� �ितवादीले दाइजोको 
िवषयमा झगडा ह�दँा आ�नी �ीमतीलाई हातको 
म�ुकाले टाउकोमा �हार गरकेो देिख�छ । मार� 
भ�नेसमेतको कुनै योजना बनाई पूव��रसइवी राखी 
जोिखमी हितयारको �योग गरकेो देिखदैँन । हातको 
म�ुकाले टाउकोसमेतमा �हार गरकेो ३/४ िदनपिछ 
म�ृय ुभएको अव�था र �कृितसमेतलाई �ि�गत गदा� 
सव��वसिहतको ज�मकैद गदा�  चक� पन� देिखदँा मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम �ितवादीलाई १० 

वष� कैद सजाय गन� मनािसब नै ह�ने ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुले १० वष� कैद सजाय गन� �य� 
गरकेो राय पिन मनािसब दिेखदँा सो पिन सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
क��यटुरः रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चैत ५ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली  र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०७१९, अवैध मोहीयानी 
लगतक�ा, रामएकवाल �साद िव. स�यनारायणदाश 
त�मा 

�माण ऐन,२०३१ को दफा २६ अनसुार 
कुनै कुराको कसैले िजिकर वा दाबी गछ�  भने सोको 
�माण स�बि�धत प�ले पिु� गनु�पन� ह��छ । ��ततु 
म�ुामा िववािदत घर ज�गाधनीको हो भनी ज�गाधनीले 
ठोस आधार �माण पेस गरी प�्ुयाई ं गन� सकेको 
अव�था छैन । ठोस आधार �माणिबना िववािदत घर 
ज�गाधनीको हो भ�न नसिकने ।

िववािदत ज�गामा मोहीको नामबाट १ नं. 
लगत भरी २ नं. अनसूुची �कािशत भएको छ भ�ने 
कुरा वादीले िफराद (�करण ३) मा �वीकार गरकेो 
पाइ�छ । िमिसलमा १ नं. लगत पिन सलं�न रहेको 
पाइ�छ भने २ नं. अनसूुची �कािशत भइसकेको छ 
भनी �वीकार ग�रसकेको पाइ�छ । साथै िववािदत 
ज�गा सरजगु महतोबाट �वु�साद र त�प�ात् 
तहतह ह�दैँ हालका ज�गाधनीलाई �वािम�व �ा� ह�न 
आएको पाइ�छ । यसरी सािबकको ज�गाधनीले वंशी 
दासलाई मोही �वीकार गरकेो अव�थामा �यसपिछका 
ज�गाधनीले मोही जोताहा माि�दन भ�न िम�ने अव�था 
देिखदँनै । पिहलेका ज�गाधनीिसत ज�गाका स�ब�धमा 
जेज�ता सत�ह� जोिडएका ह��छन्, पिछ�ला 
ज�गाधनीह�ले सो सत�लाई मा�नपुन� ह�दँा मोही लगत 
क�ा गन� गरकेो स�ु भूिमसधुार काया�लयको िनण�य 
उ�टी ह�ने ठहर ्याई मोही यथावत् कायम ह�ने गरी 
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पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

िववािदत िक.नं. ६९/२४ को ज�गाको मोही 
महलमा रहेको वंशीदास त�माको मोही लगत क�ा 
ह�ने ठहर ्याई स�ु भूिमसधुार काया�लय, रौतहटबाट 
िमित २०६६।५।२९ मा भएको फैसला उ�टी गरी 
मोही लगत यथावत् कायम ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल फागनु २८ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०७२०, अवैध मोहीयानी 
लगत क�ा, रामएकवाल �साद िव. िशवराम महतो 
कोइरी 

सािबक सभ� नापीका बखत पनुरावेदक 
वादीका िपता बाबलुालले नै मोही �वीकारकेो र 
ब�डाप� तथा तत् प�ात पनुरावेदक वादीलाई 
�ा� ज�गाधनी �माणपजुा�मा समेत मोही जिनएको 
ज�गामा १६ वष�पिछ आई यी पनुरावेदक वादी 
रामएकवाल �सादले मोहीमा िववाद उठाएको 
देिख�छ । पनुरावेदक वादीका बाबकुो पालामा मोही 
�वीकार गरी सिकएकोमा पिछ ब�डाप� ह�दँासमेत 
मोही देिखएको �यि�लाई मोही होइन भ�न िम�ने 
देिखएन । यस ि�थितमा िफ�डबकुमा घडेरी 
लेिखएकोस�म आधारमा िववािदत ज�गामा 
ज�गाधनीको घरबास रहेको मानी मोही लगत क�ा 
गरकेो भूिमसधुार काया�लयको  फैसला बदर गरी 
िक.नं.६९/२६ को ज�गाको मोही लगत यथावत् कायम 
रा�न ु भनी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०६९।२।२९ मा भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने अव�था नदेिखने ।

िववािदत िक.नं. ६९/२६ को ज�गाको मोही 
महलमा उि�लिखत मोही िशवराम महतो कोइरीका 
नाउकँो मोही लगत क�ा ह�ने ठहर ्याई स�ु भूिमसधुार 
काया�लय, रौतहटबाट िमित २०६६।५।२९ मा भएको 
फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी गरी मोही लगत यथावत् 
कायम रा�न ुभनी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले गरकेो 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः जयराम �े�
क��यटुर: रमेश आचाय� 
इित संवत् २०७२ साल फागनु २८ गते रोज ६ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-MS-००१०, अदालतको 
अपहेलना, राजेश�साद रौिनयार िव. भगवतीकुमार 
का�लेसमेत

व�ततुः परमादेशको आदशे कानून�ारा 
तोिकएको कत��य पालना गन� साव�जिनक सं�था वा 
पदािधकारीले इ�कार गरकेो अव�थामा जारी ह�ने 
सवंैधािनक �यव�था हो । यसले त�लो िनकाय वा 
अिधकारीबाट ह�नस�ने ग�ती कमजोरीलाई रो�छ 
भ�ने हा�ो िव�ास रिहआएको छ भने �यसरी कुनै 
काय� गन� वा गराउनको लािग जारी भएको आदेशसमेत 
स�बि�धत िनकायले पालना नगरमेा अदालतको 
अपहेलना गरकेो मा�न सिकने ।

सव��च अदालत, ऐन, २०४८ को दफा 
७ को उपदफा (१) मा हेदा� “सव��च अदालतले 
आ�नो र आ�नो मातहतका अदालत वा �याियक 
िनकायह�को अपहेलनामा कारवाही चलाएको म�ुामा 
कसरुदार ठहर ्याएको �यि�लाई एक वष�स�म कैद 
वा दशहजार �पैयाँसँ�म ज�रवाना वा दवुै सजाय 
गन� स�नेछ” भ�ने उ�लेख भएको छ । अदालतको 
अपहेलनाको िवषयलाई कुनै याि��क स�ुमा आव� 
गरी म�ुयाङ्कन गन� सिकँदैन । कुनै काय� अदालतको 
अपहेलनाज�य हो, होइन भनी िनधा�रण गन� �य�तो 
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काय�बाट अदालतको िन�प� �याय स�पादनको 
�ि�यामा अवरोध भएको छ, छैन र �य�तो काय�ले 
अदालत�ितको जनआ�थामा �ितकूल असर 
परु ्याएको छ, छैन भ�ने मलुभूत प�लाई �याल गनु�पन� 
ह��छ । अपहेलनाको िवषयमा उठेको िववादमा �याियक 
िन�कष�मा प�ुदा �य�तो िववािदत काय�को �कृित, सो 
काय� गन� िनकायको काय� अव�था, समय, प�रि�थित 
र सम� प�लाई ग�भीरतापूव�क िलनपुन� ह��छ । अतः 
िववािदत ि�याबाट अदालतको �याय स�पादनको 
�ि�या र अदालत�ितको जनिव�ासमा नकारा�मक 
असर र �म भएको देिखन आएमा �य�तो काय�लाई 
अदालतको अपहेलना मा�न सिकने ।

िलिखत जवाफसाथ अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगबाट पेस भएको िमित २०६८।१।२५ 
को िनण�य सं�या २४२ को बैठकको िनण�य उतार 
िनवेदकले िमित २०६२।१०।३० मा िदएको िनवेदन 
र यस अदालतबाट जारी गरी भएको परमादेशलाई 
स�बोधन गन� िनण�य गरी िव�ालयको लेखा परी�णबाट 
औ�ंयाएको पे�क� बे�ज,ु िव�ालयको ज�गाको 
कुतबालीलगायतका बे�जहु� तीन मिहनािभ� 
असलुउपर / फछ् य�ट गन� िव�ालय �य�थापन 
सिमितलाई र समयमा लेखापरी�ण नगराएको, लेखा 
परी�णबाट दिेखएको बे�ज ुफछ् य�ट गन� गराउने काय� 
नगरकेो स�ब�धमा िव�ालय �यव�थापन सिमितका 
सद�यसिचव एवम् �धाना�यापक वीर�े� िम�लाई 
िवभागीय कारवाही गन� र गराउन िज�ला िश�ा 
काया�लय, सला�हीमा लेखी पठाउने भ�ने �यहोरा 
उ�लेख भएबाट यस अदालतको िमित २०६६।३।१७ 
को आदशे काया��वयन भएको देिखयो । िनवेदक र 
िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  कानून �यवसायीले 
तोिकएको समयिभ� काया��वयन नगरकेो भनी िनवेदन 
र बहसमा औ�ंयाएको भए पिन ��ततु �रट िनवेदन 
फैसला ह�न ुअगावै काया��यवन भएको दिेख�छ । यसरी 

�ार�भमा जनु आदेश िवप�ी एवम् िवप�ी िनकायबाट 
पालना नगरी अदालतको अपहेलना भयो भिनएको हो, 
सो नै पिछ�लो समयमा काया��वयन भएको देिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम अदालतको अपहेलना ठहर गरी 
िवप�ीह�लाई सजाय गन� िमलेन । ��ततु िनवेदन / 
म�ुा खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: िव�णदुेवी �े� 
इित संवत् २०७३ साल जेठ ५ गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WH-००७९, 
ब�दी��य�ीकरण, अ�णकुमार साह िव. स�री िज�ला 
अदालतसमेत 

स�री िज�ला अदालतबाट िनवेदकको घर 
ठेगानामा �याद तामेल गन� गएका िवप�ी तामेलदार 
सिंजवकुमार िसंहको िलिखत जवाफ हेदा� िनजले 
िनवेदक / �ितवादीलाई भेटी कानूनअन�ुप िनज 
सा�ीह�को रोहवरमा �याद तामेल गरकेो भ�ने 
देिख�छ । िवप�ी संिजवकुमार िसंहले सो �यहोराले 
पेस गरकेो िलिखत जवाफलाई िनवेदकका तफ� बाट 
उपि�थत िव�ान्  कानून �यवसायीह�ले अ�यथा भ�न 
सकेको देिखदँनै । केवल िनवेदक २०५६ सालदेिख 
राजनीितक पाट�को सि�य काय�कता�को हैिसयतले 
काम गरकेा र २०५९ सालदेिख भूिमगत ह�दँा घाइते 
भएकाले उपचारको लािग भारतमा गएका िथए भ�ने 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । तर उपचारको लािग भारतमा 
रहे बसेको भ�ने कुराको �माण पेस गन� सकेको 
देिखदँनै । यसरी जबरज�ती चोरी म�ुामा िमित 
२०६०।५।५ मा तामेलदार िवप�ी संिजवकुमार 
िसंह�ारा िनवेदकको नाममा तामेल भएको �याद 
रीतपूव�कको देिखदँा िनवेदकको थनुालाई संिवधान 
�द� �यायस�ब�धी हकको िवपरीत गैरकानूनी थुना 
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भ�न िम�ने नदेिखएबाट ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
क��यटुरः रमेश आचाय�    
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-CR-०३४७, ०७२-CR-
०३४५, ०७२-CR-०३४६ र ०७२-RC-०००८, 
कत��य �यान, िडमा शेपा� िव. नेपाल सरकार, डे�डी 
शेपा� िव. नेपाल सरकार, जाङब ु शेपा� िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. फुित�क� शेपा�

आफू कसरुमा सािबत रही अ�य 
सहअिभय�ुलाई पोल गन� �ितवादीको बयानलाई 
िमिसल संल�न अ�य �माणले समिथ�त गरकेो 
अव�थामा �माणको �पमा िलन सिकने नै ह��छ । 
��ततु अव�थामा �ितवादी फुित�क� शेपा�को घरमा 
रातको समयमा बास ब�ने �ममा जाडँ र�सी खाएको 
अव�थामा मतृकलाई कुटिपट गन� भ�ने कुरा उठी 
�ितवादीह� फुित�क� शेपा�, डे�डी शेपा�, जाङब ु शेपा� 
र खडेु काइला भ�ने िङमा शेपा� िमली मतृक िनम�ल 
िव�कमा�लाई कुटिपट गरी �यान मारी खो�सामा लगी 
फालेर ढुङ्गाले िथची कत��य �यानको कसरु अपराध 
गरकेो भ�ने पिु� ह�न आउने । 

तसथ� उि�लिखत त�य �माणह�का 
आधारमा �ितवादीह� फुित�क� शेपा� , डे�डी शेपा�, 
जाङब ु शेपा� र खडेु काइला भ�ने िङमा शेपा�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६६।३।२४ र िमित २०६८।६।२ को फैसला 

िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
 वारदात ह�दँा िनज �ितवादीह�ले पूव� �रसइवी 
िलई तथा पूव�तयारी गरी मतृकको �यान मारकेो अव�था 
नदिेखएको, साङ्घाितक �कृितको हात हितयार �योग 
भएको नदेिखएको, मौकामा प�ाउ परकेा �ितवादीले 
अनसु�धानको �ममा अनसु�धान अिधकारीलाई 
सहयोग गरकेो देिखएको तथा �ितवादीह�ले 
अदालतसम�को बयानमा समेत घटनाको व�तुि�थित 
खलुाई बयान गरकेो देिखएको, घटनाको ि�थित, घटना 
घट्दाको सम� प�रि�थितसमेतलाई िवचार गदा� िनज 
�ितवादीह�लाई ऐनबमोिजम ह�ने हदैस�मको सजाय 
गदा� चक� पन� देिखएको र मलुकु� ऐन, अ.ब. १८८ 
नं. बमोिजम १५ वष� कैद गदा� �यायको उ�े�यसमेत 
प�रपूित� ह�ने देिखएकोले �ितवादीह� फुित�क� शेपा�, 
डे�डी शेपा�, जाङब ु शेपा� , खडेु काइला भ�ने िङमा 
शेपा�लाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद 
वष� (प��)   ह��छ । �ितवादीम�येक� फुित�क� शेपा�लाई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद वष� १५ ह�ने पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको राय मनािसब नै देिखने । 
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल पसु १९ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-WI-१०५१, उ��ेषण / परमादेश, 
हेमराज कु�हार िव. मीना खिटक 

बाकेँ बसदुेपरु गा.िव.स. वडा नं. १क 
िक.नं.४७६ को ०–४–१८ को ज�गाधनी यी िनवेदक 
मीना खिटक रहेको कुरा िमिसल सलं�न ज�गाधनी 
�माण पजुा�को �ितिलिपबाट देिखएको र िमिसल सलं�न 
रहेको यसै म�ुाका ��यथ� हेमराज कु�हारले िनवेिदका 
मीना खिटकलाई �ितवादी बनाई बाकेँ िज�ला 
अदालतमा दायर गरकेो २०७० सालको जालसाजी 
म�ुामा उपयु�� ज�गा िफरादीका बाब ुगया�सादले िमित 
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२०६६।९।१२ मा र.नं.२०७१ख बाट िब�� गरकेो कुरा 
उ�लेख गरबेाट ��ततु िनवेदकले आ�नो िनवेदनमा 
आ�नो हो भनी उ�लेख गरकेो ज�गा िनवेदकले ख�रद 
गरी िलई िनवेदकको नै हक भोगको देिखन आउने । 
िमिसल संल�न र.नं.७१७९ िमित २०५९।२।१ गतेको 
राजीनामाको कागजको �ितिलिपबाट उ� ज�गा 
गया�साद कु�हारले क�चनबहादरु �े�लाई राजीनामा 
गरी िब�� गरकेो र क�चनबहादरु �े�ले सो ज�गा 
बलराम िसनलाई राजीनामा गरी िब�� गरकेोमा यी 
िनवेदकले िनज बलराम िसनबाट राजीनामा गरी ख�रद 
गरकेो देिखयो । पेस ह�न आएका कुनै पिन राजीनामाको 
कागजमा ज�गा मा� िब�� गरकेो र सो ज�गामा भएका 
�ख िव�वा िब�� नगरकेो भ�ने कुरा उ�लेख भएको 
नदेिखदँा आ�नो नाउकँो ज�गामा भएको िवषयलाई 
िलएर यिद कसैबाट कुनै काम ह��छ र सो काय�ले 
आ�नो हकािधकारमा असर परु ्याएको अव�था 
ह��छ भने �यसमा यी िनवेदकलाई म�ुा गन� हक अ.ब.ं 
८२ नं.ले िदएकै देिखदँा ��ततु िनवेदन िदने हक यी 
िनवेदकलाई भएकै देिखन आउने ।

�थानीय �शासन ऐन, २०२८ ले �मखु 
िज�ला अिधकारीलाई शाि�त सरु�ा र साव�जिनक 
ज�गा तथा बाटो संर�ण गन� दािय�व िदएको भए तापिन 
�यि� िवशेषको स�पि�मा असर पन� गरी कुनै �यि�को 
िनवेदनमा एकतफ��पमा िनण�य गन� अिधकार �मखु 
िज�ला अिधकारीलाई भएको देिखदँैन । वन ऐन, 
२०४९ बमोिजम िज�ला वन काया�लयले आफूलाई 
कानूनले िनिद�� गरकेो अिधकारको सीमािभ� सीिमत 
रही कानूनले अि�तयार गरकेो काय� मा� गनु�  िनजको 
कत��यिभ� पद�छ । �मखु िज�ला अिधकारको तोक 
आदेशका आधारमा कुनै �यि�को हक अिधकारमा 
असर पान� गरी एकतफ��पमा िनण�य गन� र सो 
तोक आदेशलाई िसरान हाली सोहीबमोिजमको 
काय� गन� िज�ला वन अिधकृतलाई छुट िदएको 
देिखदँैन । अदालतमा िवचाराधीन म�ुामा अदालतबाट 

नै कानूनबमोिजम िनण�य ह�नेमा िज�ला �शासन 
काया�लय र िज�ला वन काया�लयले सो िवषयको 
िनवेदन िलएर आदेश गन� िम�ने ।

अतः उि�लिखत आधार, कारणसमेतबाट 
�मखु िज�ला अिधकारीलाई �थानीय �शासन ऐन, 
२०२८ तथा अ�य कुनै कानूनसमेतले अदालतमा 
िवचाराधीन म�ुाको िवषयलाई िलएर आदेश गन� 
अिधकार भएको नदेिखदँा िज�ला �शासन काया�लय, 
बाकेँबाट िमित २०७०।९।२१ मा अदालतबाट 
अि�तम फैसला नह�दँास�म उ� ज�गामा लगाइएका 
�ख िव�वाह� काट्नलाई कटान आदशे निदने 
भनी िज�ला वन काया�लय, बाकेँलाई िदएको आदेश 
र सो आदशेको आधारमा िज�ला वन काया�लय, 
बाकेँबाट िमित २०७०।९।२२ मा भएको िनण�य 
आदशेसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी िनवेदक 
मीना खिटकले िज�ला वन काया�लय बाकेँमा िदएको 
िनवेदनउपर �ख कटान गन� अनमुित िदने निदनेतफ�  
िज�ला वन काया�लय, बाकेँले कानूनबमोिजम िनण�य 
गनु�  भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ठहछ�  भनी 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जले िमित २०७१।५।४ 
मा गरकेो फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CI-०७५९, िनषेधा�ा, झरक� 
देवी थ�नी िव. दरोगी ऋिषदेव 

िवप�ीह�ले घर बनाई बसेको स�ब�धमा 
िनजह� उपर सनुसरी िज�ला अदालतमा ज�गा 
िखचोला घर उठाई चलन चलाई पाउ ँ भ�ने म�ुा 
दायर भई िवचाराधीन अव�थामा रहेको देिखन 
आएको ह�दँा साव�जिनक सडकमा घर िनमा�ण गर े
गराएमा �चिलत कानूनबमोिजम जनुसकैु बखत 



20

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, जेठ - २

िनजह�लाई कारवाही ह�नस�ने ह�दँा र ज�गा िखचोला 
घर उठाई चलन चलाई पाउ ँ भ�ने म�ुामा सनुसरी 
िज�ला अदालतबाट फैसला ह�दँाका बखत �माणका 
आधारमा �याय िन�पण ह�ने नै छ । य�तो अव�थामा 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरले िनवेदकको िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहर ्याई गरकेो फैसला िमलेको नै 
देिखने ।

अतः उि�लिखत ियनै िनवेदकले ियनै 
िवप�ीह�उपर यही िनवेदन दाबीको ज�गाको 
िवषयलाई िलएर ०४-०६८-००९६ को िनषेधा�ाको 
िनवेदन िदऐको र सो िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट फैसला भएको, 
साव�जिनक ज�गामा घर िनमा�ण गरमेा जिहलेसकैु 
कानूनबमोिजम यी िवप�ीह�लाई कारवाही ह�ने र यही 
ज�गाको िवषयलाई िलएर ियनै िवप�ीह�समेत उपर 
ज�गा िखचोला घर उठाई चलन म�ुा सनुसरी िज�ला 
अदालतमा िदएको दिेखदँा सो म�ुामा �माणको 
म�ुयाङ्कन गरी सनुसरी िज�ला अदालतले िनण�य 
गन� नै ह�दँा ��ततु िनवेदन मागँबमोिजम िनषेधा�ाको 
आदेश जारी गन� िम�ने अव�था देिखन आएन । ��ततु 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरले िमित २०७१।०२।१२ मा गरकेो फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CI-११३६, िनषेधा�ा / परमादशे, 
गंिगता देवी जयसवाल िव. नापी शाखा काया�लय, 
बारासमेत 

न�सा सधुार गन� काय� स�प�न भइसकेको 
अव�थामा िनवेदकको ��ततु िनवेदन पन� आएको 
देिख�छ । जनु काय� गन� रोिकपाउ ँ भनी िनवेदकले 

िनवेदन िदएको हो सो काय� पिहले नै भइसकेको 
देिख�छ । भइसकेको काय�मा िनषेधा�ा जारी ह�नस�ने 
अव�था नह�दँा र नापी काया�लय, बाराले गरकेो 
ग�तीलाई कानूनको �ि�या पूरा गरी कानूनबमोिजम 
फायल न�सा स�याइसकेको देिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाले िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर ्याई गरकेो फैसला िमलेको नै देिखन आउने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
िनवेदन मागअनसुारको काय� स�प�न भइसकेको 
देिखदँा र िनवेदकलाई कानूनबमोिजम उपचारको बाटो 
अवल�बन गन� पाउने हक अिधकार सरुि�त नै रहेको 
देिखदँा ��ततु िनवेदन मागअनसुार िनषेधा�ा तथा 
परमादेशको आदेश जारी गनु�पन� अव�था िव�मान 
नदिेखदँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  भनी 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले िमित २०७०।१०।२२ 
मा गरकेो फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ वैशाख १२ गते १ रोज शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CI-०६२८, उ��ेषण / परमादेश, 
माधव िघिमर ेिव. ितथ�कुमार सवुेदीसमेत 

रडे�स भवन अ�य�त िजण� अव�थामा 
रहेको र दता� कायम ज�गाभ�दा अ�य� पन� गएकाले 
िसमाङ्कनिभ� पन� ज�गामा िनमा�ण गन� भनी 
रडे�स उप शाखाले िमित २०६९।१२।१७ मा 
िनण�य गरी रडे�स भवन सान� तथा पनु: िनमा�ण गन� 
कुरामा �थािनय �यि�ह�समेतको सहमित िदएको 
देिख�छ । यसैगरी िवप�ी गाउ ँ िवकास सिमित 
भादगाउ ँिसनवुारीले साव�जिनक स�पि�को िहनािमना 
गन� िहनािमनालाई �ो�साहन गन�, बाटो िनकास ब�द 
गन�ज�ता काम ह�नै नस�ने भनी र अ�य िवप�ीह�ले 
समेत साव�जिनक बाटो ब�द गन� वा बाटो मेट्ने कुनै 
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काय� नगरकेो भनी िलिखत जवाफ लगाएको दिेखन 
आयो । िववादको स�पि� िनजी तवरबाट कसैले 
फाइदा ह�ने �कारले िवप�ीबाट िनण�य भए गरकेो 
पिन दिेखदँैन । िववादको रडे�स सोसाइटीको भवन 
सामािजक स�ंथाको �पमा रहेको भवन देिख�छ । 
सोही काया�लयले भवनको पनुःिनमा�ण र बाटोको भाग 
भ�काउनेमा सहमित जनाएको दिेख�छ । उ� काय� 
गन� स�दभ�मा िनवेदकलाई थाहा जानकारी भएको 
एवम् िनवेदकसमेत सो भवन िनमा�ण सिमितमा रहे 
बसेको अव�था देिखने । साव�जिनक िहतको लािग नै 
बाटो िब�तार गन�, सोलाई �यवि�थत गन�, रेड�सको 
भवनको बाटोमा परजेित भाग भ�काउने र पनुःिनमा�ण 
गन� उ�े�यबाट उि�लिखत िनण�यह� भएको र 
िववादको रडे�स भवन कुनै पिन �यि�लाई िनजी 
�योजनको लािग िदएकोसमेत नदेिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� अव�था दिेखन 
आएन । य�तो अव�थामा पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरले ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याई 
गरकेो फैसला िमलेको नै देिखने ।

अतः उि�लिखत त�य एवम् आधार 
कारणह�बाट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषणय�ु परमादेशको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था देिखन नआई ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरले िमित 
२०७०।०१।३० मा गरकेो फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः �ेम खड्का 
इित सवंत् २०७३ साल वैशाख १२ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-WO-०१६५, 

उ��ेषण, उपे�� अया�ल िव. नेपाल सरकारसमेत
बढुवा भनेको सेवामा काय�रत कम�चारीह�ले 

पाउने विृ� िवकासअ�तग�त कानूनी अिधकारिभ� 
पछ�  । कसैले कानूनिवपरीत कुनै काम गररे कुनै खास 
�यि� वा �यि�ह�लाई कुनै खास �ित परु ्याउछँ भने 
�यो कुरा �य�तो �यि� वा �यि�ह�को �यि�गत हक 
वा सरोकारको कुरा मा� ह��छ । कुनै कम�चारीको बढुवा 
ह�न पाउने कानूनी अिधकारमा असर परमेा �य�तो 
असर पन� स�बि�धत कम�चारीले मा� सो हकको 
�चलनको लािग अदालतमा �वेश गनु�पन� ह��छ । कुनै 
�यि�ले कुनै �यि� तथा �यि�ह�लाई परु ्याएको 
असरबाट साव�जिनक हक िहतमा असर पगेुको भनी 
सो िववादलाई साव�जिनक सरोकारको िववाद हो 
भनी अथ� गन� गरी सिंवधानले �यव�था गरकेो पिन 
होइन । आ�नो कुनै अथ�पूण� स�ब�ध नभएको वा 
आफूले सरोकार रा�नपुन� पया�� र मनािसब कारण 
नभएको कुनै कुरामा िववाद खडा गन� र �यसलाई 
�याियक िन�पणको लािग अदालतसम� �याउन 
नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ को  धारा १०७ 
(२) ले कसैलाई अिधकार �दान गरकेो नदिेखने । 

साव�जिनक सरोकारको िववादसमेत समावेश 
भएको र उ� िववादमा बढुवा ह�ने कम�चारीको समूह 
आ�नो अ�ययनको िवषयसगँ स�बि�धत ह�दँा 
आफूह�को हकदैया रहेको भनी �रट िनवेदन िलई 
आएको पाइयो । बढुवाको अिधकार िनता�त सेवामा 
काय�रत रहेको कम�चारीले मा� पाउने िवषय हो । 
सामा�यतया जनु �यि�को संवैधािनक वा कानूनी 
हकमा आघात परकेो ह��छ �यही �यि�ले मा� �यसको 
उपचारको लािग अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�िभ� �वेश गन� अिधकार पाउछँ । सेवामा नै �वेश 
नगरकेो �यि�को बढुवा ह�नस�ने अव�था पिन नआउने 
र �य�तो बढुवाबाट िनजह�को अिधकारमा कुनै 
िकिसमको ताि�वक असर पन�स�ने अव�था नआउने । 

स�बि�धत पदमा बढुवा ह�ने समूहका �यि� 
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वा �यि�ह�ले �यस िवषयमा कुनै चासो निलएका 
तर �यसउपर �य�तो कम�चारी वा समूह �वयम् आफँै 
कानूनी उपचारको माग� अवल�बन गन� स�म भएको 
अव�थामा सरोकार नभएका िव�ाथ�ले सो िवषय 
िलई बढुवामा असर पन� कम�चारीको �ितिनिध�व 
गन�स�ने अव�था ह�दँैन । उपचारको माग� अवल�बन 
गन� वा�ता नगरकेा सबै िवषयह�लाई साव�जिनक हक 
वा सरोकार िनिहत रहेका िवषय भनी हकदैया रहेको 
प�रभािषत गरी �रट �े�ािधकारको �योग गनु�  उपय�ु 
नह�ने । ��ततु िववाद कम�चारीसगँ स�बि�धत भएको र 
कम�चारीह� आ�नो हकअिधकारको र�ा गन� स�म 
नै रहेका ह��छन् । केवल स�बि�धत िवषयमा अ�ययन 
गन� िव�ाथ� भएकै आधारमा मा� कम�चारीको सेवा 
समूहको बढुवाको िवषयमा आ�नो िनिहत अिधकार 
(Contingent Right) रहेको अथ� गन� िम�दनै । वन 
िव�ानसगँ स�बि�धत िवषय अ�ययन गरकेोले आफू 
पिन पिछ सो सेवािभ� �वेश गन� स�ने र �वेश गरपेिछ 
आफूलाई समेत उ� बढुवाबाट असर पन�स�ने मानी 
पिछ �ा� ह�नस�ने अिधकारको �पमा �हण गन� 
िम�दैन । �ा�ै नभएको स�भािवत अिधकारको हनन् 
भएको भनी सरोकार दखेाई दूरको अिधकार (Remote 
Right) को दाबीलाई मा�यता िदई हकदयैा रहेको भनी 
�रट �े�ािधकारमा �थान िदन निम�ने । 

तसथ� ��ततु �रट िनवेदन िलई आउने 
िनवेदकह� ��य� सरोकारवाला प� वन 
सेवाअ�तग�तका कम�चारी नभएको केवल वन िव�ान 
अ�ययन गन� िव�ाथ� मा� भएको अव�था दिेखदँा 
�रट िनवेदन िलई आउन िनवेदकह�लाई हकदयैा नै 
नरहेकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-WO-०६७३ 

उ��ेषण, वेद�साद भ�डारी िव. लोक सेवा आयोग 
के.का. अनामनगर काठमाड�समेत 

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
८७ख को उपिनयम (१) को ख�ड (क) मा िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को उपदफा  (१) 
वा उपदफा (२) बमोिजम सेवा अविध पगेुका िनजामती 
कम�चारीह�बाट दरखा�त आ�ान गन� सिकने �यव�था 
गरकेो देिख�छ । ऐजनको िनयम ८७ख को ख�ड (ग) मा 
“ख�ड (ख) बमोिजम बढुवा िसफा�रस ग�रएको सूचना 
साव�जिनक गनु�पन�छ । उ� िसफा�रसमा िच� नब�ुने 
िनजामती कम�चारीले ए�काइस िदनिभ� लोक सेवा 
आयोगसम� उजरुी िदन स�नेछ” भ�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । जसबाट बढुवा फारम भरकेा उ�मेदवारका 
हकमा मा� ख�ड (ख) बमोिजम बढुवाको िसफा�रस 
ग�रने र सो िसफा�रसबमोिजमको सूचना �काशन 
भएपिछ मा� सोमा िच� नब�ुने उ�मेदवारले आ�नो 
बढुवा यसकारणबाट ह�नपुन� भनी बढुवाको सूचनाउपर 
उजरुी गन�स�ने कानूनी �यव�था रहेको देिखने । 

बढुवाको दरखा�त नै पेस नगन�को बढुवा 
ह�नस�ने भए दरखा�त फारम भन� सूचना िनकािलरहन ु
पन� अव�था नै ह�दँनै िथयो । बढुवाको लािग दरखा�त 
फारम पेस भएकाको हकमा मा� बढुवाको िनण�य 
ग�रने र �य�तोमा िच� नब�ुने उ�मेदवारले मा� ऐजन 
िनयमावलीको िनयम ८७ख को उपिनयम १ को ख�ड 
(ग) बमोिजम उजरु गन� पाउने �यव�था हो । यी �रट 
िनवेदकह�ले बढुवाको लािग दरखा�त नै निदएको 
अव�थामा िनजह�लाई �य�तो बढुवाउपर उजरुी गन� 
हकदैया रहेको अव�था दिेखएन । तसथ� �रट िनवेदन 
िलई आउने िनवेदकह�को हकदैया नै नरहेकोले 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६९-WO-०३०६, 



23

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, जेठ - २

स�तकुमार �े�समेत िव. लोक सेवा आयोग 
के��ीय काया�लय, अनामनगरसमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-MS-००३२, 
अदालतको अवहेलना, वेद�साद भ�डारीसमेत िव. 
राजे���साद साह सद�य लोक सेवा आयोग के.का. 
अनामनगर काठमाड�समेत 

िवप�ीह�ले आ�नो िलिखत जवाफमा 
अ�त�रम आदेशको िवपरीत ह�ने गरी शैि�क यो�यता 
नपगेुका उ�मेदवारलाई बढुवा सिमितबाट िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१(१) बमोिजम 
बढुवा ग�रएको छैन । बढुवाको लािग दरखा�त पेस 
गन� नेपाल वन सेवा, जनरल फरे��ी समूहका  २२ 
जना र�ेजरह�को वन िव�ानमा �नातक उ�ीण� 
गरकेो नह�दँा िनजह�को बढुवा ग�रएको छैन । 
अदालतको अवहेलना गन� कुनै मनसाय नरहेको 
तथा बढुवाको लािग दरखा�त िदने र िनजामती 
सेवा ऐनबमोिजम स�बि�धत िवषयमा मािथ�लो 
शैि�क यो�यता हािसल नगरकेा कम�चारीह�को 
हकमा अदालतमा दायर भएको �रट िनवेदनको 
अि�तम िकनारा भएपिछ मा� छलफल गन� गरी बढुवा 
सिमितबाट िमित २०६९।२।३२ मा िनण�य भएको 
छ । स�मािनत अदालतको आदेश एवम् फैसलालाई 
अव�ा गन� कुनै पिन काय� नगरकेो ह�दँा अदालतको 
अवहेलनामा सजाय ह�नपुन� होइन भनी खलुाएको 
ह�दँा िवप�ीह�को अदालतको अवहेलना गन� िनयत 
र आसय नरहेको र अवहेलना गन� �य�न गरकेो 
अव�थासमेत देिखदँैन । �य�तो नगन� �ितव�तासमेत 
जनाएको देिखयो । तसथ� िवप�ीह�ले जानाजान 
अदालतको अ�त�रम आदशेको अव�ा गरकेो अव�था 
नदेिखएको ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम अवहेलनामा 
कारवाही गनु�पन� देिखदैँन । अदालतको अवहेलना 

गरकेोमा सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको मागदाबी 
प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल भदौ २१ गते रोज ३ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-WO-०४६३, उ��ेषण, 
रणधीर त�ुबा िव. साव�जिनक ख�रद अनगुमन 
काया�लय, ताहाचल काठमाड�समेत 

िनवेदकले �रट िनवेदनमा ठे�कासगँ 
स�बि�धत िवषयमा आफूलाई जानकारी नभएको 
भने तापिन िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा िनमा�ण 
काय�को �गित बारकेो स�ब�धमा प�ाचार, फोन तथा 
एस.एम.एस.समेत ग�रएको भनी खलुाएको र िडिभजन 
काया�लयबाट िमित २०७२।२।१० मा अ�नपूण� पो�मा 
�कािशत सूचनामा क����सनको तफ� बाट काय� 
�ार�भ नै नगरकेो र कामको �गितको स�दभ�लाई 
िलएर िडिभजन काया�लयबाट पटकपटक प�ाचार तथा 
टेिलफोन स�पक�  गदा�समेत स�पक� मा नआउने, फोन नै 
नउठाउने ज�ता गैर�यवसाियक ि�याकलापह��ित 
�यानाकष�ण रहेको छ । काया�लयमा आई स�पक�  
गनु�ह�न तथा िनमा�णको काय� अिवल�ब स�ु गनु�ह�न 
भ�ने �यहोराको सूचनासमेत जारी भएको दिेख�छ । 
�रट िनवेदक फम�लाई पटकपटक सूचना पठाएको भ�ने 
त�य िडिभजन काया�लयबाट िमित २०७२।२।१८ 
मा ग�रएको िनण�यमा समेत उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
उ� प�ाचार ग�रएको ठेगाना र एस.एम.एस. ग�रएको 
मोबाइल नं. आ�नो होइन भनी िनवेदकले चनुौित 
गन� सकेको अव�था पिन �रट िनवेदनमा देिखदँैन । 
यसरी प�ाचार तथा िविभ�न मा�यमबाट पटकपटक 
िदइएको सूचनालाई गमु पारी ठे�का स�झौताअनसुार 
काय� नगरी सो स�ब�धमा आफूलाई कुनै जानकारी 
नै िदइएन साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
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६८(१) �ितकूल िनण�य भयो भ�ने �रट िनवेदन िजिकर 
यथाथ�मा आधा�रत नदेिखने ।

�रट िनवेदक फम�ले स�झौता गरी कामको 
िज�मा िलइसकेपिछ समयमै स�झौताबमोिजमको 
काय� गन�तफ�  ला�न ु पन� िनजको दािय�व रहेको 
ह��छ । �रट िनवेदकले दाबी गरबेमोिजम काय��थल 
उपल�ध नभएको भए काम गन� कुनै बाधा �यवधान भए 
सो स�ब�धमा स�झौताकता� िडिभजन काया�लयसगँ 
नै स�पक�  गरी आव�यक �यव�था िमलाउनेतफ�  
�यासरत ह�नपुन�मा सो नगरी िनजलाई काया�देश 
िदइसकेपिछ काय��थलमा काय� गदा� अवरोध आएको 
भ�ने कतै जानकारी गराएको वा िनजले काया�लयसगँ 
काय��थल उपल�ध गराई पाउ ँ भनी िनवेदन नै 
िदएको अव�था पिन देिखदँैन । यी �रट िनवेदकलाई 
िविभ�न िमितमा काय� �गितबार े प�ाचार गदा�समेत 
स�बि�धत काया�लयमा स�पक�  गन� गएको र उपचार 
पाउने �यास गरकेो अव�था पिन देिखदँनै । स�बि�धत 
िनकायमा उपचारको लािग �यास गनु�पन�मा �यसको 
स�ामा आ�नो दािय�व पूरा नगरी �रट �े�ािधकारको 
मा�यमबाट उपचारको लािग अदालतमा �वेश गनु�  
औिच�यपूण� नदेिखने ।

िमित २०७१।८।२५ मा ठे�का स�झौता भई 
काम स�ु गन� काया�देशसमेत िदइसकेको अव�थामा 
साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) 
मा भएको “साव�जिनक िनकायसगँ ख�रद स�झौता 
गन�ले स�झौताबमोिजम काम स�ु नगरमेा, काम स�ु 
गरी बीचैमा छोडेमा वा स�झौताबमोिजम कामको 
�गित नगरमेा साव�जिनक िनकायले �य�तो स�झौता 
जनुसकैु बखत अ��य गन� स�नेछ” भ�ने �यव�था 
भएको र ऐनको दफा ५९(१) मा ख�रद स�झौतामा 
सो स�झौता अ��य गन� सिकने �यव�था भई उपदफा 
(२) मा उपदफा (१) बमोिजमका �यव�थाह� 
म�ुय�पमा देहायबमोिजम ह�नस�नेछ भनी ख�ड (क) 
मा आपूित�कता�, परामश�दाता, सेवा�दायक वा िनमा�ण 

�यवसायीले ख�रद स�झौताबमोिजम काय� स�पादन 
नगरमेा साव�जिनक िनकायले ख�रद स�झौता अ��य 
गन� स�नेछ भ�ने �यव�था भएबमोिजम अिधकार�ा� 
िनकायले स�झौता अ��य गन�स�ने अिधकार रहेको 
देिख�छ । काम स�ु नग�रएको भनी �प�ीकरण पेस 
गन� प�ाचार ग�रएको र पि�कामा सूचनासमेत �कािशत 
ग�रएको िमित २०७२।७।१३ स�म पिन िनवेदक 
फम�बाट स�झौताबमोिजमको काय� �ार�भ गरकेो 
अव�था पिन दिेखदैँन । �यसरी १५ मिहनामा ग�रस�न ु
पन� काय� क�रब ११ मिहना िबितस�दा पिन थालनी 
नै नग�रएको अव�थामा ऐजनको दफा ६३(१)(ग) मा 
“... स�झौताअन�ुपको दािय�व सारभूत�पमा पालना 
नगरकेो...” भ�ने �यव�थाबमोिजम ऐजन उपदफा 
(१) ले फम�लाई काय�को गा�भीय�ताको आधारमा 
साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयले एक वष�देिख 
तीन वष�स�म कालो सूचीमा रा�नस�ने �यव�था गरकेो 
देिख�छ । सो ह�दँा यी फम�ले स�झौताबमोिजम िनमा�ण 
काय� नै स�ु नगरकेो अव�थामा स�झौताबमोिजमको 
दािय�व सारभूत�पमा पूरा गरकेो अव�था देिखदैँन । 
यस अव�थामा �ािधकार िनकाय साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लयले �रट िनवेदक फम�लाई कालो 
सूचीमा रा�न पाउने नै देिखयो । यसरी कानूनले 
�प��पमा गरकेो �यव�थाअनसुार भएको िनण�यलाई 
आ�नो स�झौता अविध बाकँ� नै रहेको भ�ने �रट 
िनवेदन िजिकरको कुनै औिच�यता नदेिखने ।

कानून लागू रहेको अविधमा उ� कानूनी 
�यव�थाको पालना गनु�  सबैको कत��य नै ह��छ । 
नेपाल कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा 
४ (ग) ले “यसरी खारजे भएको कुनै ऐनबमोिजम 
पाएको, हािसल गरकेो वा भोगेको कुनै हक, सिुवधा, 
कत��य वा दािय�वमा असर पन� छैन” भ�ने �यव�था 
गरकेो छ । जसबाट त�कालीन अव�थामा कायम 
भएको अ�यादेशबमोिजमको कत��य वा दािय�वको 
पालना गनु�  सबै प�लाई बा�या�मक रहेको 
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देिख�छ । अ�यादशे लागू भएको अविधमा सो 
अ�यादेशमा भएको �ावधानलाई बेवा�ता गन� 
िम�दैन । िनवेदकले अ�यादशे संसद ्बाट पा�रत 
नभएको भ�ने आधारमा मा� अ�यादेश लागू 
रहेको अव�थाको कानूनी �यव�थाबमोिजम भएको 
कामकारवाही गैरकानूनी मा�न िम�दैन । य�तो 
अव�थामा अ�यादेश लागू रहेको समयमा सोमा 
भएको कानूनी �यव�थाअन�ुप िनवेदक फम�लाई 
कालोसूचीमा रा�नेस�ब�धी कारवाही अगािड 
बढाइएको िवप�ीको काय�लाई अ�यथा मा�न 
निम�ने ।

तसथ� स�झौताबमोिजमको आ�नो दािय�व 
पूरा नगन� स�ुची क����सन कैलाली धनगढीलाई 
कालोसूचीमा रा�ने गरी साव�जिनक ख�रद अनगुमन 
काया�लयबाट िमित २०७२।८।१४ मा गरकेो िनण�य 
कानूनबमोिजम नै ह�दँा ��तुत �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहछ�  । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
६३ को उपदफा (१) बमोिजम काय�को गाि�भय�ताको 
आधारमा १ वष� देिख ३ वष�स�म कालोसूचीमा 
रा�नस�ने अिधकार भएकोमा स�झौताबमोिजमको 
ठे�कास�ब�धी काय� ठूलो रकमको नभएको र उ� 
िनमा�ण काय� अक� फम� देव ए�ड शायर/वाइ.िप.आर. 
जे.भी. सगँ स�झौता गरी काय� स�प�न गराउनेतफ�  
अगािड बढेको अव�थासमेत दिेख�छ । जसबाट 
िनवेदक फम�लाई ३ वष� कालोसूचीमा रा�ने िनण�य 
चक� पन� जाने देिखदँा ३ वष�को स�ामा अ�त�रम 
आदेश जारी भएको अविधबाहेक गरी १ वष�को 
लािग कालो सूचीमा रा�न ुभनी महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त िवप�ी साव�जिनक ख�रद अनगुमन 
काया�लयलाई सूचना िदने । 
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ २० गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-WO-१०००, उ��ेषण, 

कैलाली िज�ला धनगढी ि�थत स�ुची 

क�स��सन फम�को तफ� बाट �ो�ाइटर 
रणधीर स�ुबा  िव. िसंचाई िवभाग, पूवा��चल 
�े�ीय िसंचाई िनद�शनालय, पूवा��चल िसंचाई 
िवकास िडिभजन नं. ३ धनकुटासमेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CR-०२१२, वैदिेशक रोजगार 
ठगी, िव�म चौधरी िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले िमित २०६६।४।२७ को 
िलखतलाई आ�नो इ�छािवपरीत गराएको िजिकर 
िलएतापिन िनजले सो िलखतउपर नािलस बाितल 
गन� नस�नकुो साथै करकापबाट भएको भनी कुनै 
अदालतमा दाबी िलएको पिन देिखदैँन । जाहेरवाला 
�ीराम िगरीको जाहेरी, िमित २०६६।४।२७ को 
िलखत, जाहेरवालाको कागज एवम् बकप� �ितवादीको 
बयानसगँ एक आपसमा समिथ�त ह�दँा यी �ितवादीले 
जाहेरवालाका मािनससमेतलाई वैदेिशक रोजगार 
अमे�रकामा पठाउछुँ भनी िलएको �. ४०,००,०००।– 
को कागज �रतपूव�ककै मा�नपुन� देिखन आउने । 

पनुरावेदक �ितवादीलाई ह�ने सजायको 
हकमा िवचार गदा� वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा १० ले कसैले पिन इजाजत प� निलई वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय स�चालन गन� पाउने छैन भ�ने 
कानूनी �यव�था दिेख�छ । यी पनुरावेदक �ितवादीसगँ 
वैदेिशक रोजगार गन� इजाजतप� रहे भएको देिखदैँन । 
इजाजतप� नभएको �यि�ले वैदेिशक रोजगारको लािग 
अमे�रका पठाइिद�छु भनी �. ४०,००,०००।– को 
कागज गरी रकम िलएको भ�ने िमिसल संल�न �माण 
कागजातबाट देिखएको यी �ितवादीले इजाजतप� 
निलई वैदिेशक रोजगार �यवसाय स�चालन गरकेो पिु� 
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ह�न आउने ।
सोही ऐनको दफा ४३ मा कसैले दफा १० 

िवपरीत इजाजत प� निलई वैदेिशक रोजगार �यवसाय 
स�चालन गरमेा, कसैलाई वैदेिशक रोजगारमा 
लगाइिद�छु भनी झ�ुो आ�ासन िदई वा �लोभन 
देखाई वैदेिशक रोजगारमा लगाई िदने उ�े�यले कुनै 
रकम िलएमा वा िवदेश पठाएमा �यसरी िलएको रकम 
र सोको ५०% ले ह�ने हजा�नाबापत असलु गरी �य�तो 
�यि�लाई िवदेश जान र आउन लागेको खच�समेत 
भराई िनजलाई तीन लाख �पैयादँेिख पाचँ लाख 
�पैयासँ�म ज�रवाना र तीन वष�देिख सात वष�स�म 
कैद ह�नेछ । िवदेश पठाई नसकेको भए सो सजायको 
आधा सजाय ह�नेछ भ�ने कानूनी �यव�था दिेखदँा 
इजाजतप� निलई वैदेिशक रोजगारमा पठाइिदने भनी 
यी �ितवादीले जाहेरवालासगँ �.४०,००,०००।– 
िलएको कुरा िमित २०६६।४।२७ को िलखत, 
जाहेरवालाको जाहेरी एवम् बकप� र �ितवादीको 
बयानसमेतका �माणबाट समिथ�त ह�न आएकोले यी 
�ितवादीले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा 
४३ बमोिजम कसरु गरकेो देिखन आउने । 

उपयु�� िववेिचत आधार �माणबाट 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� इजाजत 
निलएका �ितवादी िव�म चौधरीले जाहेरवालाका 
मािनसह�लाई वैदेिशक रोजगारको लािग अमे�रका 
पठाई काममा लगाई िद�छु भनी िमित २०६६।४।२७ 
मा कागज गरी जाहेरवालाबाट �. ४०,००,०००।– 
(चालीस लाख) िलई िवदशे नपठाई वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ नं. बमोिजमको कसरु 
गरकेो दिेखदँा िनज िव�म चौधरीलाई सोही ऐनको 
दफा  ४३ बमोिजम २।६।० (दईु वष� ६ मिहना) कैद 
ठहर ्याएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसला 

सदर ह�ने ठहछ�  । िबगोको हकमा िबगो �.४० लाख र 
सोको हजा�नाबापत ५०% ले ह�ने �.२० लाखसमेत 
गरी ज�मा �.६० लाख �पैया ँ जाहेरवालाले 
�ितवादीबाट भ�रपाउने ठहर ्याई वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०६८।१०।२४ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असार ३१ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-०५६५, ०७१-CR-०८२० 
र ०७२-RC-००९३ कत��य �यान र जबरज�ती 
चोरी, कैलासकुमार िसंह िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. धनबहादरु तामाङसमेत र नेपाल सरकार 
िव. धनबहादरु तामाङ 

अि�बका �े�को जाहेरीले वादी नेपाल सरकार 
�ितवादी धनबहादरु तामाङसमेत भएको कत��य �यान 
म�ुामा प�ाउमा परकेा धनबहादरु तामाङले उ� 
म�ुा र ��ततु म�ुामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
आरोिपत कसरुमा सािबत भई बयान गरकेा सो बयान 
�यहोरालाई समथ�न ह�नेगरी �ितवादीम�येक� सीता 
ग�ुङले उ� म�ुामा र ��ततु म�ुामा धनबहादरु र 
कैलासकुमार िसहंले मतृक शंकर अिधकारीलाई गोली 
हानी मारकेो त�यलाई प�्ुयाई ं गरी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानको प�्ुयाई ंिमिसल सलं�न 
मािथ उि�लिखत शवपरी�ण �ितवेदन, घटना�थल 
लासँजाचँ �कृित मचु�ुका, केि��य �हरी िविधिव�ान 
�योगशालाको परी�ण �ितवेदनसमेतका �माणबाट 
देिखएकोले �ितवादीह� धनबहादरु तामाङ एवम् 
साढेँ भ�ने कैलासकुमार िसंहले मतृकलाई टाउको र 
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छातीमा गोली हानी कत��य गरी मारकेो त�य समथ�त 
ह�न आउने ।

�ितवादी धनबहादरु तामाङ र साढेँ भ�ने 
कैलासकुमार िसहंले �हार गरकेो गोलीबाट मतृक 
शंकर अिधकारीको म�ृय ुभएकोले िनजह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) को कसरुमा 
सोहीबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ग�र 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसलामा 
�ितवादी साढेँ भ�ने कैलासकुमार िसहंको पनुरावेदन 
रोहमा र अका�  �ितवादी धनबहादरु तामाङको यस 
अदालतमा पनुरावेदन नपरी िनजका हकमा साधकको 
रोहमा हेदा� उि�लिखत फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 

�ितवादीम�येक� सिबना भ�ने सीता 
ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१७(३) नं. बमोिजम सजाय गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेन भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� यी �ितवादीले 
मतृक शंकर अिधकारीलाई साढेँ भ�ने कैलासकुमार 
िसंहको कोठामा परु ्याई िदएकोस�म हो तर  मतृकलाई 
मान�को लािग िनज आफँै स�रक भएको दिेखदैँन । िनज 
�ितवादीह� धनबहादरु तामाङ र कैलासकुमार िसहंले 
पैसा भएका मािनस स�पक� मा आए कोठामा �याउन ु
भनेबमोिजम कोठामा परु ्याई आ�नो बाटो लाग भनी 
कोठाबाट िनकाली िदएपिछ आ�नो कोठामा गएको 
र सोको भोिलप�ट मतृक शकंर अिधकारीको म�ृय ु
भएको जानकारी पाएको भनी िनजले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गरकेो देिखदँा िनजलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय गन� मनािसब नदेिखई ऐ. १७(३) नं. बमोिजम 
सजाय गरकेो पनुरावेदन, अदालतको फैसलालाई 

अ�यथा भ�न निम�ने । 
चोरीतफ�  �ितवादीह�लाई के कित सजाय 

ह�ने हो �यसतफ�  िवचार गदा� �ितवादीम�येका 
धनबहादरु तामाङको बयानअनसुार सो घटनाको 
सू�पात पैसाकै लािग भएको भ�ने देिखएकोले �ितवादी 
कैलास र धनबहादरुले मतृकको नगद �. १०,०००।– 
र ४,५००।– पन� मोबाइल सेटसमेत ज�मा मोल िबगो 
�. १४,५००।– जबरज�ती चोरी गरकेो िमिसल 
सलं�न �माण कागजातबाट दिेख�छ । साथै उ� 
सीता ग�ुङबाट बरामद भएको मोडेल १६०० को 
नोिकया मोबाइल सेटको मू�य �.४,५००।– पद�छ 
भनी मू�य मचु�ुका खलुी आएको पाइ�छ । नपगु िबगो 
�.८४,९३५।– िनज मतृकको साथमा रहे भएको कुरा 
वादी प�ले कुनै �माण कागजातबाट पिु� गराउन 
सकेको देिखएन । यसरी यी �ितवादीह�ले िबगो 
�.१४,५००।– बराबरको धनमाल जबरज�ती चोरी 
गरकेो पिु� ह�दँा िनज �ितवादीह� कैलासकुमार िसंह 
र धनबहादरु तामाङलाई मलुकु� ऐन, चोरीको १४(२)
ले जनही एक मिहना १५ िदन कैद र िबगोको डेढी 
�.२१,७५०।–ज�रवाना ह�ने र �ितवादी सिबना 
ग�ुङलाई िबगोबमोिजम ज�रवाना एवम् एक मिहना 
कैद गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखने ।

अतः �ितवादी धनबहादरु तामाङ, 
पनुरावेदक �ितवादी साढेँ भ�ने कैलासकुमार िसहंलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. को 
कसरुमा सोही नं. ले सव��वसिहत ज�मकैद र �ितवादी 
सिबना भ�ने सीता ग�ुङलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १७(३) नं. अनसुार ३ वष� कैद ह�ने र 
�ितवादी कैलासकुमार िसंह र धनबहादरु तामाङले 
मतृकको नगद �.१०,०००।– र �.४,५००।– पन� 
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मोबाइल सेटसमेत ज�मा मोल िबगो �.१४,५००।– 
जबरज�ती चोरी गरबेापत िनजह�लाई मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलको १४(२) नं. ले जनही एक मिहना प�� 
िदन कैद र िबगोको डेढी �.२१,७५०।– ज�रवाना 
भई सो ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने तथा �ितवादी 
सिबना ग�ुङले चोरीको मोबाइल िलई �योग गरकेोले 
िबगोबमोिजम �. ४५००।- ज�रवाना र एक मिहना 
कैद ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७१।४।२७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल असार ३१ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७१-CR-१२७३, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. रमेश �यौपानेसमेत

अिभयोग मागदाबीको पूर ैिबगो कायम भएका 
जाहेरवाला िहमाल घत� �े�ीको हकमा कुनै िजिकर 
िलएको छैन, जाहेरवालाह� कमल पनु र धनबहादरु 
थापाले �मशः आ�नो जाहेरी �यहोरा र अिभयोग 
प�मा �.११,९५,०००।- र �.२८,७५,०००।- को 
दाबी िलएकोमा �यायािधकरणबाट �.८,९५,०००।- 
र �.१७,७५,०००।- र सोको ५० �ितशत हजा�ना 
रकमको मा� िबगो कायम भएको तथा जाहेरवालाह� 
�वयम् �यायािधकरण उपि�थत भई  बकप� गरकेो भ�ने 
िजिकरमा १० जना जाहेरवालाह�ले �यायािधकरणमा 
आई बकप� गरकेो र तीम�ये जाहेरवाला�य धनबहादरु 
थापा र िहमाल घत� �े�ीबाहेकका जाहेरवालाह�ले 
“�ितवादीह�ले रकम बझुेको तर बझेुको भरपाई 
िन�सा नरहेको” भनी बकप� गरकेो पाइ�छ । दाबी 
�मािणत गन� कागजात �माणह� सिहत स�बि�धत 

प� अदालतमा उपि�थत रही आ�नो िजिकर समिथ�त 
गराउन ुपन� ह��छ । अ�दाज र क�पनाको भरमा दाबीको 
प�्ुयाई ह�न स�दैन । िबगो कायम गरी िदने ज�तो 
िलखतबाट पिु� ह�नपुन� कुरा िबना िलखत �माण केवल 
जाहेरी, अिभयोगदाबी र बकप�मा उ�लेख भएकै 
भरमा �ितवादीह�बाट भराउन ठहर गन� भ�ने कुरा 
कानून र �यायको रोहमा िम�ने काय� होइन । तसथ� 
पनुरावेदकको यस िजिकर�ित सहमत ह�न नसिकने ।  

उपयु�� िववेिचत आधार कारणबाट अिधकांश 
जाहेरवालाह�ले �ितवादीह�लाई रकम बझुाएको हो 
तर िनजह�ले भरपाई िदएका छैनन् भनी बकप� गरकेो 
देिखएबाट स�पूण� जाहेरवालाह�ले �ितवादीह�लाई 
रकम बझुाएको िलखत �माण पेस गन� नसक� केवल ३ 
जनाले मा� स�कल रिसदह� तथा भौचरह� पेस गरकेो 
पाइदँा �ितवादीह� रमेश �यौपाने र जानक� �यौपानेले 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को 
कसरु गरकेो देिखएको र जाहेरवालाह�लाई िवदेश 
पठाई सकेकोसमेत देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई 
सोही ऐनको दफा ४३ बमोिजम ३ वष� ६ मिहना कैद 
र जनही �.३,५०,०००।- ज�रवाना ह�ने; िबगोको 
हकमा जाहेरवालाह� म�ये कमल पनुबाट बिुझिलएको 
�.८,९५,०००।-, धनबहादरु थापाबाट बिुझिलएको 
�.१७,७५,०००।- र िहमाल घित� मगरबाट 
बिुझिलएको �.१३,४०,०००।- तथा सोको पचास 
�ितशतले ह�ने हजा�ना रकमसमेत यी जाहेरवालाह�ले 
�ितवादीह�बाट दामासाहीको िहसाबले भरी पाउने 
र अ�य जाहेरवालाह�को हकमा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने भनी वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०७०।११।११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
उ� फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड्का
इित संवत् २०७३ साल साउन १९ गते रोज ४ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७२-WO-००६५, उ��ेषण, सरुशेच�� 
पौडेल िव. पनुरावेदन अदालत, पाटनसमेत 

असाधारण अिधकार�े�बाट िदइने �रट 
िनवेदन �वीकारयो�य ह�नका लािग �रट िनवेदक सफा 
हात िलएर आउन ुपन� ह��छ । िनवेदकको “वा�तिवक 
वतन सािबक काठमाड� िज�ला धापासी वडा नं. ३ 
हालको नया ँ कायम भएको टोखा नगरपािलका वडा 
नं. ७ हो, मेरो नाग�रकतामा उि�लिखत वतन िज�ला 
तनह� ँ भान ु गा.िव.स. वडा नं. २ हो, म िनवेदकको 
टोखा नगरपािलका वडा नं. ७ मा मेरो �ीमती �योती 
बा�तोला (पौडेल) का नाममा दता� �े�ता कायम 
न�सा पास भएको प�क� घर छ, सोही वतनमा म 
िनवेदकसिहत सप�रवार २०६६ सालदेिख �थायी 
�पमा बसी आएका छ�” भ�ने भनाईतफ�  िवचार गदा� 
२०६६ सालमा यी �रट िनवेदक वादी िवप�ी रिवन 
�े�समेत �ितवादी भएको गैरकानूनी दाबी बदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतमा र 
िमित २६७।५।२९ मा यी �रट िनवेदक िवप�ी रिवन 
�े�समेत िवप�ी भएको संिवधानसगँ बािझएको कानून 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदन यस अदालतमा दायर 
भएकोलगायतका २०६५ सालमा सरुशेच�� पौडेल 
िनवेदक रिवन �े�समेत िवप�ी भएको उ��ेषणसमेतको 
म�ुा यस अदालतमा दायर भएको, २०६५ सालमा 
सरुशेच�� पौडेल िनवेदक रिवन �े�समेत िवप�ी 
भएको िनषेधा�ा म�ुा पनुरावेदन अदालत, पाटनमा 
दायर भएको म�ुाह�मा समेत सोही वतनमा �रट 
िनवेदक आफँैले आ�नो वतन काठमाड� िज�ला 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. २९ सामाखसुी 
भि�थापा माग� उ�लेख गरकेो पाइ�छ । यसरी पिहले 
आफँैले नै �वीकार गरकेो कुरा पनुः �ितकूल नितजा 

आउने भएपिछ पिहले �वीकार ग�रसकेको कुरा होइन, 
िथएन भ�न ुअदालत �वेश गनु�  सफा हात िलई आएको 
भ�न निम�ने । 

��ततु �रट िनवेदन �याई कारवाहीमा िवल�ब 
अवरोध परु ्याउन खोजेको भ�ने िवप�ीको भनाई 
मननयो�य नै रहेको देिख�छ; अतः मािथ िववेिचत 
आधार कारणसमेतबाट �रट िनवेदकले काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०७१।१२।२९ को 
आदशेलाई सदर गन� िमित २०७२।२।७ को पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको आदेश तथा सोका आधारमा भए 
गरकेा स�पूण� काय�ह� उ��ेषणको आदेशले बदर गरी 
कानूनको �ि�या पूरा गरी �ितवादीका नाममा �याद 
जारी गरी तामेलसमेत गनु�  गराउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ग�रपाउ ँ भनी 
िदएको ��ततु �रट िनवेदनमा मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�ने अव�था नदेिखदँा खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��कुमार खड्का
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७३ साल साउन २१ गते रोज ६ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७२-WO-००२८, उ��ेषण, 
ह�र�साद �यौपानेसमेत िव. नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण, 
स�चालक सिमित, काठमाड�समेत

िमित २०४१।५।१ दिेख नेपाल िव�तु्  
�ािधकरण कप�रसेन, नेपाल िव�तु्  �ािधकरणमा 
प�रणत भई कप�रसेनका कम�चारी �ािधकरणकै 
कम�चारीको �पमा िमलान भई �ािधकरणकै 
कम�चारीको �पमा �ािधकरणले �वीकार गरी �य�ता 
कम�चारीको सेवालाई िनर�तरता िदइरहेको अव�थामा 
अ�थायी�पमा �ािधकरणमा आई �थायी भएका 
कम�चारीको मा� अ�थायी अविध गणना गनु�पन� 
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�थायी�पमै िमलान भई आएका कम�चारीह�को 
अ�थायी सेवा अविध गणना गनु�  नपन� भनी हाल 
िव�मान रहेको िविनयमावलीको िविनयम १३६(२) 
ले �दान गरेको सिुवधाबाट यी �रट िनवेदकह�लाई 
वि�चत गरी एकै सेवा र काया�लयअ�तग�तका 
कम�चारीबीच िवभेद ह�नेगरी अथ� गनु�  �यायोिचत, 
तक� सङ्गत र िववेकस�मत नह�नकुो साथै समानताको 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल पिन ह�न जा�छ । कुनै 
पिन िनयमलाई �यायसङ्गत बनाउनको लािग �यस 
िनयमले एउटै र उ�तै अव�थाका कम�चारीह�बीच 
िवभेद गर ्यो िक गरने भनी हेदा� �थायीबाट आउने र 
अ�थायीबाट आउने भ�ने िवभ� िनित िनमा�ण गरी 
�थायीलाई सिुवधा निदने अ�थायीलाई िदने भ�ने 
अथ� गन� िम�दैन । मूलत: दवैुको आधार र अव�था 
एउटै हो होइन भनी हेदा� दवुैको नितजाले एउटै िन�कष� 
िनका�ने ह�दँा �यसको �योगमा असमानता िसज�ना गनु�  
ह�दँनै भ�ने ब�ुन ज�री ह�ने । 

��ततु म�ुामा पिन Equality, 
सम�यायसमेतको आधारमा िनवेदकको माग स�बोधन 
ह�ने देिखदँा िमित २०७२।३।२० मा िवप�ीह�बाट 
भएको िनण�यलगायतका कामकारवाहीसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर भई नेपाल िव�त्ु  �ािधकरण, 
कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६२ (सशंोधनसिहत) 
को िनयम १३६ समेतका आधारमा िनवेदकह�ले 
गरकेो अ�थायी सेवा अविधमा जोिडिदन ुभनी िवप�ी 
नेपाल िव�तु्  �ािधकरण, स�चालक सिमितसमेतका 
नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ१२ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७२-WO-०४१७, उ��ेषण, 
�यामस�ुदर �साद यादव िव. नेपाल दूरस�चार क�पनी 
िलिमटेड, के.का.दू.भ. काठमाड�समेत 

�ािधकरणको कम�चारी सेवा िविनयमावलीको 
�यव�थाअनसुार िसटरोल, शैि�क यो�यताको 
�माणप�, नाग�रकताको �माणप�मा फरक फरक 
उमेर उ�लेख भएमा जनु कागजातबाट गणना गदा� 
अ�ठाउ�न वष�को उमेर पिहले ह�न आउछँ �यहीलाई 
कायम गरी ५८ वष� उमेर पूरा भएको िहसाब गरी 
अवकास गन� भ�ने �प� देिखदँा नेपाली नाग�रकताको 
�माण प�बमोिजम २०१४।९।१६ कायम भई िवप�ी 
क�पनीले २०७२।९।१६ देिख नायब �ब�धक 
िनद�शकबाट उमेर हदको आधारमा अिनवाय� अवकास 
ह�नेगरी िदएको च.नं. ५१ िमित २०७२।५।२० को प� 
मनािसब नै देिखने ।

अतः मािथ उि�लिखत िववेिचत आधार र 
कारणह�को आधारमा िनवेदक �यामस�ुदर�साद 
यादवले शैि�क यो�यताको �माणप�को आधारमा 
नोकरी कायम रहन ु पन� भनी िजिकर िलएकोमा 
उि�लिखत िविनयमावलीको िविनमय १०७ अनसुार 
नाग�रकतामा जिनएको उमेरलाई आधार मानी 
अिनवाय� अवकास िदएको िमलेकै देिखदँा मागबमोिजम 
�रट जारी ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभुम्।

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०६७-WO-०५९४, उ��ेषण, अिधव�ा 
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जग�नाथ िम�समेत िव. �थानीय िवकास म��ालय, 
�ीमहल प�ुचोक, लिलतपरुसमेत

नेपाल सरकार �थािनय िवकास म��ालय र 
क�तरुी �ेड िलंक हाइ�ो एयर टे�टोिन�स (PCD) 
J.V. का बीच इ�वी सन् २०१०।११।२९ मा स�प�न 
समझदारी (MOU) र� भई सोउपर यसै अदालतमा 
म�ुा परी िवचाराधीन रहेको र �रट िनवेदकको म�ुय 
मागदाबी पिन उ� समझदारीप� (MOU) बदर ग�रपाउ ँ
भ�ने नै रहेको देिखदँा ��ततु �रट िनवेदनको औिच�य 
समा� भई �योजनहीन भएकाले अब यसमा थप केही 
उ�लेख ग�ररहन परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल साउन  ३१ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-१०१९, िट�पणी आदेश 
बदर, झोलाई म�डलको म.ुस. गन� िस�धमु�डल ख�वे 
िव. खंग ख�वे

आ�नो हक �वािम�वको ज�गा हाल नापी 
ह�दँा गाउ ँ�लकमा परकेाले �माणसिहत मालपोत ितन� 
र लगत कायम गराई मा�न गएका िनवेदनको िनवेदन 
मागबमोिजम उ� ज�गाको लगत िनजको नाउमँा 
कायम गन� गरी भएको मालपोतको िनण�यउपर मका� 
पन� प�ले मालपोत ऐन, २०३४ को उि�लिखत 
दफा ३१ अनसुार स�बि�धत पनुरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदन गन� जानपुन� �प� कानूनी �यव�था रहे 
भएको देिख�छ । ��ततु म�ुामा ज�गाको स�ब�धमा 

तेरोमेरो परी हकबेहकको �� उठी दवुै प� बझुी िनण�य 
िन�पण भएको िवषय नभई आ�नो ज�गा गाउ ँ�लकमा 
परकेाले लगत कायम ग�रपाउ ँभ�ने प�को िनवेदनको 
आधारमा सबदु �माणको िव�ेषण गरी �याय िन�पण 
भएको पाइयो । तसथ� मालपोत ऐनको दफा ७ बमोिजम 
ज�गादता� स�ब�धमा भएको िनण�यउपर पनुरावेदन 
अदालतमा पनुरावेदन गनु�पन� मालपोत ऐनको दफा 
३१ को बिख�लाप स�ु िज�ला अदालतमा िफरादप� 
पन� आएको र आ�नो �े�ािधकारिभ� नै नपन� िवषयमा 
स�ु अदालतले िफराद िलई गरकेो फैसला मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको ३५ नं. को बिख�लापसमेत 
देिखदँा पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�नस�ने 
अव�था नभएकाले ��यथ� िझकाइरहन ु परने । स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला बदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६८।२।३१ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु क�ायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काि�क २३ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CI-१०१८, ज�गा 

िखचोला मेटाई घर उठाई चलन, झोलाई 
म�डलको म.ुस. गन� िस�ध ु म�डल ख�वे 
िव. त�ुसी म�डल ख�वे भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-०७८२, िनकास बाटो 
खलुाई पाऊँ, ितथ� कुम� िव. सीयाराम लोध

��ततु म�ुामा स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको 
िमित २०६५।६।९ को आदेशानसुार भइआएको िमिसल 
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संल�न न�सा मचु�ुका र अमीनको �ितवेदनबाट म.नं. 
२८ को �ितवादीको घरको िववािदत छ�जा वादी 
दाबीको न.नं. २९ को बाटोमािथ रहेको देिखयो । न.नं. 
२९ न�सा ि��टको िक.नं. २२ जिनएको बाटो र उ� 
बाटोको दि�ण १.८५ मीटर र पूव� दि�ण कुनाबाट 
िसधा दि�ण १.७५ मीटरको दोहोरो बाटो रहेको र 
उ� बाटो नापी गदा� न�सा ि��टमा उ�लेख भएकै 
नाप रहेको दिेख�छ भ�ने �यहोरासमेत उ�लेख भएको 
देिखयो । यस�कार बाटोको चौडाइमा समेत िववाद 
रहेको भए पिन सो बाटोको �े�फल यथावत् रहेको 
र सो स�ब�धमा पनुरावेदन िजिकर पिन नदेिखदँा सो 
िवषयमा केही बो�न परने । तर उ� न�सा मचु�ुकाको 
रोहबर महलमा रहेका भोला�साद मजुवुासमेतका 
�यि�ह�ले वादी दाबीको ज�गामा पिहलेदेिख लिडया 
िहड्ँने बाटो िथयो हाल पिन बाटो छ तर मािनस 
आवतजावत गन� िमले पिन लिडयाको िनकास अ�ठेरो 
परकेो छ भनी आ�नो �यहोरा खलुाई लेखाई िदएको 
पाइयो । यसरी भइआएको न�सा मचु�ुका, अमीनको 
�ितवेदन एवम् मचु�ुकाका सा�ीह�को भनाइसमेतको 
आधार �माणबाट उ� बाटोको िनकास पूण��पमा 
ब�द भएको नदेिखए पिन ज.िव. ०,०००१.४६ 
�े�फलको �ितवादीको घरको छ�जा बािहरप�� 
बाटोमािथ िनमा�ण गरकेो देिखएकोले लिडयालगायतका 
साधन आवतजावत गन� बाटोको िनकास अव�� 
भएको देिखदँा पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�नस�ने अव�था नह�दँा ��यथ� 
िझकाई रहन ुपरने । तसथ� न.नं. २८ को �ितवादीको 
घरको छ�जा साव�जिनक बाटो मािथ परकेाले सो 
छ�जा भ�काई बाटोसमेत खलुाई चलन चलाई िदने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित 
२०६७।११।१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 

नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काि�क २३ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-०७९४, बाटो कायम, 
�ेमलता ग�ुा िव. रामशंकर खड्कासमेत

सािबक िक.नं. ११६२ कै ज�गाबाट िविभ�न 
तरहले हाल ज�गाको �वािम�व पाएका वादी ल�मी 
ग�ुङले घर िनमा�ण गदा� पिन उ�र उमाशकंर र 
बाटो भनी न�सा �वीकृत गराई घर िनमा�ण गरकेो र 
रामशकंरले पिन घर िनमा�ण गदा� उ�र उमाशंकर र 
बाटो उ�लेख गरी िस�ाथ� नगरपािलकाबाट न�सा 
पास गराई घर िनमा�ण गरकेो देिख�छ । यस�कार सो 
ग�ली बाटोको लगत क�ा भई बाटो नजिनएको भए 
पिन सािबकको ज�गाधनी उमाशंकरले बीच भागमा 
ग�ली छोडी दाया ँबाया ँदईुवटा सटर िनमा�ण गरकेो र 
आपसी समझदारीमा वादी �ितवादीह�ले उ� बाटो 
�योग गद� आएकोमा हाल राजीनामाबाट सो ग�ली 
बाटोसमेत ख�रद गरकैे आधारमा बाटो ज�तो िनकास 
रो�न िम�ने देिखदँैन । उ� ज�गाको �वामी र �वािम�व 
प�रवत�न भए पिन सो ज�गामा रहेको �वािम�व र भोग 
सि�नहीत दािय�वबाट उ�मिु� िम�छ भ�न िम�दैन । 
हक ह�ता�तरण �ि�याले �वामी र �वािम�व प�रवत�न 
ह�नस�छ तर िचरभोग भने प�रवत�न ह�न नस�ने ।

तसथ� अ�य बाटो िनकासको वैकि�पक 
अव�था नभएको र आपसी समझदारीमा एकजनाको 
�वािम�विभ�को ग�ली बाटो सबैले उपयोग गद� आएको 
एवम् सािबकको मूल ज�गा अथा�त् िक.नं. ११६२ को 
ब�डाप�का अंशीयारह� बीच ६ फुटको बाटो ह�ने 
कुरा �प� गरी कानूनबमोिजम िलखत पा�रत गरकेो 
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अव�थामा कतातफ�  बाटो रा�ने उ�लेख नभएको र 
राजीनामाको िलिखतबाट बाटो ग�लीसमेत ख�रद 
गरकेो भ�ने आधारमा नै बाटो िनकास ब�द गराउन 
निम�ने ह�दँा पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदिेखदँा 
��ततु म�ुामा ��यथ� िझकाई रहन ुपरने । वादी दाबी 
नप�ुने ठहर ्याएको स�ुको फैसला उ�टी ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०६८।२।३१ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काि�क २३ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CI-०४१३, कत��य 
�यान, हाङ्ग�ोङ्ग िल�बू िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले वारदातको िदन मतृक सौतेनी 
आमासगँ खाजा खाने िनह�मँा कुटिपट गन� खो�दा बाब ु
तथा फुपूले छुट्याएकोले िछमेक�को घरमा गई बसेर 
राित ११ बजे घर आई पनु: मतृक सौतेनी आमासगँ 
झगडा गरी कुटिपट गन� खो�दा फुपूले छुट्याएकोमा 
मतृक अक� घरमा गई लकेुर बसेको अव�थामा 
खो�दै गएर काठको लाठीले पटकपटक शरीरको 
संवेदनशील भागमा ला�ी तथा बि�सङ्गले भुडँीमा 
िहका�ई बेहोस भएपिछ आफू भागी गएको र सोही 
चोटबाट मतृकको म�ृय ुभएको अव�था देिखदँा �य�तो 
काय�लाई मनसाय�े�रत ह�या भएको मा�नपुन� ह�दँा 
�य�तो काय�लाई त�काल आ�मस�यम गमुाई आवेशमा 
आएको भ�ने र तसा�उने िनयतले मा� कुटिपट गरकेो 
भ�ने िनज �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर र िव�ान् 
कानून �यवसायीको बहससगँ सहमत ह�न नसिकने ।

उपयु�� त�य, िस�ा�त, �यव�था तथा 
िववेिचत आधार �माणबाट ��ततु म�ुामा यी �ितवादीले 

आ�नी सौतेनी आमा िभमकुमारी िल�बसुगँ यसअिघ 
पिन पटकपटक झै-झगडा गन� गरकेो, वारदातको िदन 
पिन खाजा खान निदएको िनह�मँा झगडा गरी कुटिपट 
गन� खो�दा बाब ु र फुपूले छुट्याएपिछ यी �ितवादी 
िछमेक�को घरमा गई बसेको र राित ११ बजे पनुः घरमा 
आई मतृक सौतेनी आमासगँ झगडा गरी कुटिपट गन� 
ला�दा िनजक� फुपूले छुट्याएपिछ मतृक भीमकुमारी 
िल�बू आ�नो अक� घरमा गई आ�नो �यान बचाउन 
लकेुर बसेको अव�थामा �ितवादी हातमा लाठी 
िलई मतृकलाई खो�द ैजादँा मतृक लकेुको �थानमा 
भेटाएपिछ लाठी तथा लात र बि�सङले शरीरको 
िविभ�न भागमा िहका�उदँा मतृक बेहोस भई भइुमँा 
लडेपिछ िनज �ितवादी भागी गएको पिु� भएकोले िनज 
�ितवादीलाई पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको फैसला 
मनािसब नै देिखने ।

�ितवादी ठूले भ�ने िववेक हाङ�ोङ 
िल�बलुाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. 
िवपरीत १३(३) नं.को कसरु अपराधमा सोही महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०७०/०२/२९ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-१२७८, कत��य �यान, 
लोकबहादरु भूल िव. नेपाल सरकार

�ितवादीको बयान �यहोरा, पो�माट�म 
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�रपोट� , अनसु�धानका �ममा बिुझएका �यि�ह�को 
अनसु�धानमा र अदालतमा लेखाई िदएको �यहोरा, 
लास जाचँ �कृित तथा घटना�थल मचु�ुका आिद 
िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट �ितवादी 
लोकबहादरु भूलले कुटिपट गरकैे कारणबाट िनजक� 
प�नी देवी भूलको म�ृय ु भएको कुरा िनिव�वाद�पमा 
�थािपत भइरहेको देिख�छ । यसतफ�  �वयम् �ितवादीले 
समेत आ�नो बयानमा र यस अदालतमा पनुरावेदन 
गदा�समेत कुनै िजिकर िलन सकेको नदेिखने ।

अब �ितवादीले आफूमा मान� मनसाय 
नभएको कुरा, ��य�दश� �माणको अभाव रहेको कुरा 
र कसरु ह�दँाको घटना�म र प�रि�थितको समिुचत 
िव�ेषण नगरी अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� 
गरकेो फैसला �िुटपूण� छ भनी िलएको पनुरावेदन 
िजिकरतफ�  िवचार गदा� �ितवादी लोकबहादरु भूल 
र िनजक� प�नी मतृक देवी भूलकाबीच पिहलेदेिख 
नै मनोमािल�य रहेको, झगडा कलह ह�ने गरकेो कुरा 
जाहेरी �यहोरा साथै �वयम् �ितवादीले गरकेो बयान 
�यहोरासमेतबाट देिखएको छ । झगडा, कलहकै 
कारणबाट देवी भूल माइत गएक� र वारदातको 
िमितभ�दा ३ िदन अगािड मा�ै �ितवादीले झगडा 
नगन� आ�ासन िदएर आ�नो घरमा िनज दवेी भूललाई 
फका�ई �याएको अव�था छ । �ितवादी लोकबहादरु 
भूलको बयानबाट िनजक� �ीमती मतृक दवेी भूलले 
अ�य �यि�ह�सगँ अनैितक स�ब�ध रा�ने गरकेो 
भ�ने शङ्का भएको र सो वारदातको रात पिन िनज 
देवी भूल क�रब ३ घ�टाजित बािहर गएक� �ितवादीले 
िनजलाई कहा ँगएक� भनी सो�दा ट्वाइलेट गएको भनी 
बताएकोमा सो कुरामा िववाद भई �ितवादीले दाउराले 
टाउकोमा तथा शरीरका िविभ�न भागमा हानेको र 
दाउरा भािँचएपिछ िगलासले समेत हानेको देिख�छ । 
यसरी पटकपटक �हार गरकेो त�य लासजाचँ �कृित 

मचु�ुका तथा शव परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएका 
घा चोटको िववरणबाट समेत पिु� भइरहेको छ । य�तो 
अव�था दिेखएबाट लोकबहादरु भूल र मतृक देवी 
भूलबीच पूव��रसइवी तथा मान� मनसाय रहेको िथएन 
भनी मा�न सिकने देिखएन ।

यसै गरी �ितवादी आफँैले कसरु �वीकार 
गरकेो र िनजले �वीकार गरअेनसुारले नै कसरु भएको 
त�य िमिसल संल�न व�तगुत �माणसमेतबाट पिु� 
भइरहेको अव�थामा वारदातको ��य�दश� �माणको 
अभाव रहेको भनी िजिकर िलन र सोही िजिकरको 
आधारमा कसरुबाट उ�मिु� िदन िम�ने देिखन 
आएन । तसथ� यी �ितवादीले अिभयोग माग 
दाबीअनसुार �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजमको कसरु गरकेो ठहर ्याई सोही नं. अनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो स�ु फैसला 
सदर ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा अ�यथा भ�न सिकँदनै । �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ह�ने 
ठहर ्याएको स�ु फैसला सदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेकै दिेखए पिन 
यी �ितवादीले मतृकलाई मान� कुनै पूव�योजना बनाई 
रहे बसेको देिखदैँन । मतृकको परप�ुषसगँ अनैितक 
स�ब�ध रहेको शङ्का रहेको अव�थामा वारदात भएको 
रातमा पिन सगैँ सतेुको यी मतृक अबेरस�म नआएको, 
खो�दासमेत फेला नपरकेो अव�थामा आफँैसगँ सतेुक� 
आ�नो �ीमती राित यसरी गएकोमा यी �ितवादीलाई 
आ�नो �ीमती�ित झन् शङ्का बढी �रस उठ्न ु
�वाभािवक नै दिेख�छ । य�तो अव�थामा �ीमती 
आएपिछ भनाभन ह�दँा उ�टै �ीमतीले गाली गरपेिछ यी 
�ितवादीले हानेको हानी म�ृय ुभएको पाइ�छ । �य�तै 
िनज �ितवादीको आिथ�क अव�थासमेत कमजोर 
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रहेको र िनज अनसु�धानमा र अदालतमा सािबत 
रही �याियक �ि�यालाई समेत सहयोग परु ्याएको 
देिख�छ । य�तो अव�थामा यी �ितवादीलाई 
ऐनअनसुारको सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गदा� �यायको रोहमा चक� पन� भई कानून र द�डको 
औिच�यतासमेत पिु� ह�ने नदेिखदँा घटनाको अव�था 
तथा प�रि�थितसमेत िवचार गरी यी �ितवादी 
लोकबहादरु भूललाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम १४ वष� मा� सजाय गनु�  उपय�ु ह�नेछ ।

अतः मािथ उ�लेख ग�रएका आधार, कारण 
र �माणह�बाट �ितवादी लोकबहादरु भूललाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरेको स�ु डोटी 
िज�ला अदालतको िमित २०६९।९।५ को फैसला 
सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, िदपायलबाट 
िमित २०७०।५।३१ मा भएको फैसला मनािसब ह�दँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । सो सदर ह�ने ठहर ेपिन वारदातको 
अव�था, �कृित, मतृकको ि�याकलाप तथा त�कालीन 
प�रि�थित, �ितवादीको आिथ�क अव�थालगायतका 
कुराह� समेत िवचार गदा� �ितवादीलाई ऐनअनसुार 
सव��वसिहत ज�मकैद गदा� चक� पन� िच�ले देखेकोले 
िनज �ितवादी लोकबहादरु भलुलाई १४ (चौध) वष� 
मा� कैद सजाय ह�न ु उपय�ु देिखदँा िनजलाई १४ 
(चौध) वष�मा� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७३ साल साउन २४ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७०-CR-१२७२, परमादेश, उमेश 
कुमार म�डल िव. परमे�र महतो

िव�ालयमा िश�ा ऐन र िनयमावलीमा 

उि�लिखत �यव�थाबमोिजम व�र�तम् यो�यता पगेुका 
�थायी िश�कह� म�येबाट �धाना�यापक छनौट 
र िव�ालय �यव�थापन सिमित गठन गरी िव�ालय 
स�चालन गनु�पन� स�बि�धत िव�ालयको िव�ालय 
�यव�थापन सिमित र िज�ला िश�ा काया�लयको 
कानूनी कत��य रह�छ । यसरी �धाना�यापकको पद 
र िवगत ६ वष�देिख  िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
पदह� खाली राखी अ�थायी िश�क उमेशकुमार 
म�डलले िनिम� �धाना�यापक भई िव�ालय 
स�चालन गरकेो काय� िश�ा ऐन र िनयमावलीमा 
उि�लिखत �यव�थािवपरीत देिख�छ । यसरी कानूनी 
�यव�थािवपरीतको काय� गनु�  भनेको कानूनको 
उ�लघन गरकेो मािन�छ । कानूनभ�दा मािथ कोही 
पिन ह�न स�दनै । कानूनको प�रपालन गनु�  हरके �यि� 
र िनकायको कानूनी कत��य ह�ने ह�दँा उ� िव�ालयमा 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको पदाविध समा�प�ात् 
िवगत ६ वष�दिेख हालस�म िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको गठनसमेत नगरी र �थायी िश�कह� 
ह�दँाह�दँ ैअ�थायी िश�क उमेशकुमार म�डलले िनिम� 
�धाना�यपक भई िव�ालय स�चालक गरकेो काय� 
कानूनस�मत िम�ने नदेिखने ।

िश�ा  िनयमावली, २०५९ को िनयम 
९३ (१२) बमोिजम �थायी िश�क मा� �र� 
�धाना�यापकको �पमा काम गन� पाउने भएकोले 
िव�ालयका व�र�तम् िश�कह�लाई िनिम� 
�धाना�यापकको �पमा काम गराउन ु भनी र िश�ा 
ऐन, २०२८ को दफा १२(५) बमोिजम िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको पदाविध ३ वष�को ह�ने र सो 
अविध नाघी सकेकोले कानूनबमोिजम िव�ालयको 
�यव�थापन सिमितको छनौट वा मनोनयन गनु�  भनी 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित २०७०।३।४ 
मा भएको आदशे िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठह�छ । उ� 
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िव�ालय मा�यिमक िव�ालयबाट उ�च मा�यिमक 
िव�ालयमा भएको र पनुरावेदक िजिकरको हकमा 
िनज �वयम् ले िलिखत जवाफ पेस गरबेाट सो िजिकर 
मनािसब नदेिखने ह�दा ँपनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः 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.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-CR-०७४६, कत��य 
�यान, साजन तामाङ िव. नेपाल सरकार

मतृक दीपेन भ�ने हक� बहादरु तामाङको लास 
जाचँ तथा बरामदी मचु�ुकाबाट मतृकको लासको 
बाया ँ कानभ�दा मािथ पछािडबाट आखँा छेउस�म 
पटकपटक कािटएको चोट रहेको, बाया ँ हातको 
ह�केलामा िछिनएर अलग भएको, लासको शरीर 
ढाडमा अ�दाजी १८ इ�च खकुुरी गािडएको रगतप�छे 
अव�थामा रहेको, उ� खकुुरी �हरीले िनकाली लगेको 
र शव परी�ण �ितवेदनबाट म�ृयकुो कारणमा Cause 
of death is due to hemorrhage shock due 
to performation of heart and head injury 
उ�लेख भएबाट �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारी 
र अदालतमा भएको बयानसमेत समिथ�त रहेको 
देिखदँा मतृक दीपेन भ�ने  हक� बहादरु तामाङको म�ृय ु
�ितवादी साजन तामाङले धा�रलो हितयार खकुुरीले 
पटकपटक शरीरको िविभ�न भागमा �हार गरी िवभ�स 
त�रकाबाट कत��य गरी मारकेो पिु� ह�न आउने ।

मतृक दीपेन भ�ने हक� बहादरु तामाङले 
बोकेको धा�रलो हितयार खकुुरी खोसी यी �ितवादी 

साजन   तामाङले    ए�लैले     मतृक   दीपेन    भ�ने 
हक� बहादरु तामाङको शरीरको टाउकोलगायत 
शरीरको िविभ�न भागमा पटकपटक �हार गरी िनम�म 
त�रकाले  हानी  रोपी   कत��य   गरी   मारकेो     पिु� 
भएकोले िनज �ितवादी साजन तामाङलाई पनुरावेदन 
अदालत, इलामले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१ नं. िवपरीत १३ (१) नं. को कसरुमा ऐ. १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गरकेो 
फैसला मनािसब नै देिखने ।

तसथ�ः उपयु�� त�य �यव�था र िववेिचत 
आधार �माणबाट �ितवादी साजन तामाङलाई िज�ला 
अदालत, पाचँथरले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गरकेो फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, इलामको िमित २०६९।१२।२७ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CI-१०७४, िनषेधा�ा, 
रामबहादरु गौतम िव. मन ुरौिनयार

सिुनल कोलनीले पनुरावेदक सहकारी सं�था 
िल. बाट �.२,९५,८९३।- कजा� िलदँा ��यथ� िनवेदक 
सा�ी मा� बसेको वा जमानी नै बसेको भए पिन सो ऋण 
नितरकेो अव�थामा कानूनअनसुार लेनदनेअ�तग�तको 
देवानी �ि�याबाट अगािड बढेमा कारवाही ह�ने नै 
देिख�छ । यस िवषयलाई िलएर ��यथ� िनवेदक मन ु
रौिनयारलाई र िनजको प�रवारलाई घर पकड गन� 
गराउने, ध�क� िदने िदलाउने तथा गालीबेइ�जती गन� 
गराउनेज�ता काय�ह� गनु�  गराउन ुनिम�ने ।
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िनषेधा�ाको आदेशले ह�नेस�ने आशिंकत 
गैरकानूनी काय�लाई मा� रो�ने ह�दँा य�तो आदेशले 
पनुरावेदकको कुनै हकिहतमा असर पान� ह�दैँन र 
पनुरावेदकको आफूले �वाह गरकेो ऋण रकमको 
सावा ँ�याज कानूनअनसुार असलुउपर गरी िलन स�ने 
काय�मा समेत कुनै असर पान� ह�दँैन । तसथ� िनवेदन 
मागअनसुारको िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदशे िमलेकै 
देिखदँा अ�यथा भ�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
पनुरावेदक िवप�ी गौतम �ी बह�उ�े�यीय 
सहकारी सं�था िल. समेतको नाममा िनवेदकलाई 
गैरकानूनी�पमा प�ाउ नगनु�  नगराउन ु भनी 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।१०।८ मा भएको 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-०६५३, उ��ेषण 
/ परमादेश, रमरितया धानकु िव. ह�रनारायण महतो 
धानकु

ह�रनारायण महतो धानकुको नाममा रहेको 
दाबीको ज�गाको मोही लगत क�ा गदा� िनजलाई 
आ�नो कुरा रा�न एवम् आ�नो सबदु �माण पेस 
गन� मौकासमेत निदएको अव�थामा सो िनण�य 
गदा� सनुवुाइको मौकास�ब�धी �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको पालना भएको देिखन आएन । �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत भएको िनण�यले कानूनी 
मा�यतासमेत �ा� गन� नस�ने ह�दँा �यसको िवपरीत 

भएको िनण�य कायम रहन स�नेसमेत देिखन 
आएन । मोही ह�रनारायण महतो धानकुलाई सनुवुाईको 
मौकासमेत निदई भएको भूिमसधुार काया�लयको 
िनण�य बदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला 
कानूनस�मत ह�दँा अ�यथा ग�ररहन ुनपन� । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
मोही ह�रनारायण महतो धानकुलाई �ितवादको 
मौका निदई िक.नं. ३८० को ज�गाको मोही लगत 
क�ा गन� गरी भएको भूिम सधुार काया�लय, बाराको 
िमित २०६९।५।२५ को िट�पणी आदशे सदर गन� 
गरकेो िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
रहेकोले उ� िनण�य उ��े�णको आदेश�ारा बदर गरी 
िनवेदकलाई समेत �ितवाद गन� मौका िदई दवैु प�को 
�माण बझुी िनण�य गनु�  होला भनी भूिमसधुार काया�लय, 
बाराको नाउमँा परमादेश जारी ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७०/२/२९ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर : िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल काि�क ४ गते रोज ५ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७०-CR-०६५२, उ��ेषण / परमादेश, 

िबगनी देवी धानकु िव. ह�रनारायण महतो 
धानकु
 § ०७०-CR-०६४३, िनषेधा�ा, रामएकबाल 

महतो धानकुसमेत िव. ह�रनारायण महतो 
धानकु 

४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-CR-०६२५, अवैध 
बाघको आखेटोपहार ओसारपसार, धनमाया लामा िव. 
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नेपाल सरकार
सहअिभय�ुह�ले समेत बरामदी  

मचु�ुकालाई �वीकार गरकेो तथा सज�िमन मचु�ुकाका 
मािनसह�ले लेखाइ िदएको �यहोराबाट बरामदी 
मचु�ुका समिथ�त भएको अव�थामा बरामदी 
मचु�ुकाका मािनसह� म�ुा हेन� अिधकारीसम� 
बकप� नगरकैे कारण �यसलाई �माणमा िलन निम�ने 
होइन । बरामदी मचु�ुका, �ितवादीह�को बयान �यहोरा 
र अनसु�धानको �ममा भएको सज�िमन �यहोराले एक 
अका�लाई समथ�न गरकेोले सोलाई �माणमा िलन 
िम�ने नै देिखने ।

�ितवादी ठुलीमाया तामाङ भ�ने धनमाया 
लामाले आफँैले बाघ मारकेो नदेिखई �ितवादीह� 
शेरबहादरु तामाङ र ह�रबहादरु तामाङले भारतबाट 
ख�रद गरी �याएको बाघको छाला िब�� िवतरण 
गन� �ममा िनजको संल�नता रहेको देिख�छ । 
फौजदारी कसरुमा दोषी देिखएका अिभय�ुलाई 
सजाय गदा� वारदातमा भएको िनजको सहभािगताको 
अनपुातमा सजाय गनु�पन� द�डशा�ीय मा�यता रहेको 
देिख�छ । ��ततु वारदातमा �ितवादी ठुलीमाया 
तामाङ भ�ने धनमाया लामाको सहभािगतासमेतलाई 
म�यनजर गरी हेदा� िनजलाई राि��य िनकु�ज तथा 
व�यज�त ु संर�ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) 
बमोिजम ६ वष� ६ मिहना कैद ह�ने उपय�ु दिेखने । 

तसथ�, उि�लिखत आधार, कारण एवम् 
�माणबाट �ितवादी ठुलीमाया तामाङ भ�ने धनमाया 
लामालाई राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐन, 
२०२९ को दफा १९(१) को कसरुमा ऐजनको २६(१) 
बमोिजम १२ वष� कैद सजाय र �.७५,०००/- 
जरीवान ह�ने ठहर ्याएको श�ुलाफाटँ व�यज�त ुआर� 
काया�लय, क�चनपरुबाट भएको फैसलालाई सदर ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित 

२०६९/७/१९ को फैसला िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी भई पनुरावेदक �ितवादी ठुलीमाया तामाङ भ�ने 
धनमाया लामालाई राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु
सरं�ण ऐन, २०२९ को दफा १९(१) को कसरुमा 
ऐजनको २६(१) बमोिजम ६ वष� ६ मिहना कैद सजाय 
र �.५०,०००/- ज�रवाना ह�ने । 
इजलास अिधकृत: राम ुशमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-CR-०६२३, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. सनोज सहनीसमेत

�ितवादी न�दी राजवंशीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गदा� मतृक रोिहतकुमार 
स�ुबासगँ वारदात घटेको िदनमा झै-झगडा भएको 
र अ�य �ितवादी साथीले झै-झगडा गनु�  ह�दैँन भनी 
िमलाई लगेका पिछ रोिहतकुमार स�ुबा सतेुपिछ 
पानी ता�ने कलको हेि�डल फुकाली सोही हेि�डलले 
टाउकोमा �हार गरी ह�या गरकेो र अ�य �ितवादीह� 
सलं�न नरहेको र आफू ए�लैले मारकेो कुरामा सािबत 
भएको देिख�छ । अ�य �ितवादीह� सनोज सहनी 
र �काश थापाले समेत आफूह� वारदातमा सलं�न 
नभएको मतृक र न�दी राजवंशीबीच झै-झगडा भएको 
र न�दी राजवंशीले नै मारकेो हो भनी गरकेो बयानबाट 
समेत सो कुरा समथ�न भएको पाइ�छ । मौकामा 
िदएको िकटानी जाहेरीलाई समथ�न गरी जाहेरवालाले 
अदालतमा बकप� गरकेो पाइ�छ । वारदातमा �योग 
भएको कलको हेि�डल घटना�थलबाट बरामद 
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भएको कुरा खानतलासी एवम् बरामदी मचु�ुकाबाट 
देिख�छ । घटना�थल तथा लास जाचँ �कृित मचु�ुका, 
शव परी�ण �ितवेदन र घटना िववरण कागज गन� 
�कु िधमाल, म�ज ु मगरसमेतको बकप�बाट मतृक 
रोिहतकुमार स�ुबाको म�ृय ुकत��यबाट भएको हो भ�ने 
कुरामा िववाद नदेिखने ।

अ�य �ितवादीह� छु��ई गएपिछ �ितवादी 
न�दी राजवंशी र मतृकसगैँ गएको र झै-झगडाको कारण 
उठेको �रसबाट �ितवादी न�दी राजवंशीले रोिहतकुमार 
स�ुबा सतेुपिछ पानी ता�ने कलको हेि�डल फुकाली 
सोही हेि�डलले टाउकोमा �हार गरी ह�या गरकेो भ�ने 
कुरा �वयम् �ितवादी न�दी राजवंशीले �वीकार गरकेो 
देिख�छ । अ�य �ितवादीह�ले आ�नो संल�नता 
नरहेको भनी बयान गरकेा र व�तिु�थित मचु�ुका र 
घटना िववरण कागज गन� �यि�ह�बाट समेत यी 
�ितवादीह�को सलं�नता रहेको िथयो भनी बयान 
कागज भए गरकेो दिेखदैँन । �वयम् म�ुय �ितवादी 
न�दी राजवंशीले पिन यी �ितवादीह� उपर पोल गरकेो 
देिखदँैन भने वादीबाट यी �ितवादी सनोज सहनी 
र �काश थापाउपर समेत अिभयोग दायर गरपेिन 
आरोप �मािणत ह�ने कुनै ठोस �माण पेस ह�न सकेको 
नदेिखने । 

तसथ�, जाहेरवालाको िकटानी जाहेरी तथा सो 
जाहेरीलाई समथ�न ह�ने गरी अदालतमा गरकेो बकप�, 
�ितवादी न�दी राजवशंीले मौकामा गरकेो सािबित 
बयान घटना�थल तथा लासजाचँ �कृित मचु�ुका, शव 
परी�ण �ितवेदन, बरामदी मचु�ुकासमेतबाट �ितवादी 
न�दी राजवंशीले रोिहतकुमार स�ुबालाई पानी ता�ने 
कलको हेि�डल फुकाली सोही हेि�डलले टाउकोमा 
�हार गरी ह�या गरकेो ह�दँा �यानस�ब�धी ग�भीर 
कसरु गरकेो देिखन आएबाट िनजलाई सव��वसिहत 

ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई अ�य �ितवादी सनोज सहनी 
र �काश थापालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, �माण, कानून 
एवम् िमिसल सलं�न कागजातह�बाट �ितवादी न�दी 
राजवंशीलाई झापा िज�ला अदालतबाट अिभयोग माग 
दाबीअनसुारको कसरुमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने र अ�य �ितवादी सनोज सहनी र �काश थापालाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी स�ु झापा िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०६९।११।२० 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा �ितवादी न�दी 
राजवंशीको हकमा पेस भएको साधक सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुने ।
इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-CR-०६८९, कत��य �यान, कवेला 
चौधरी िव. नेपाल सरकार 

मतृकको पो�माट�म �रपोट�मा टाउकोमा चोट 
पगेुको कारणबाट परदेिशनी चौधरीको म�ृय ु भएको 
भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा �ितवादीको कसरु थप 
पिु� ह�न आएको छ । उपयु�� उि�लिखत आधार र 
कारणबाट मतृक परदेिशनी चौधरीको म�ृय ुयी �ितवादी 
कवेला चौधरीको कत��यबाट भएको देिखएकाले यस 
स�ब�धमा थप िववेचना ग�ररहन ुपन� देिखन नआउने ।
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��ततु म�ुाको स�दभ�मा लो�ने �वा�नीबीच 
र�सी सेवन गरी घरायसी झगडाबाट आपसमा 
िववाद चक� दै जादँा �ितवादीले लातम�ुका र बासँको 
लाठोले �हार गरी मारकेो भनी घटना�मलाई 
ज�ताको त�तै दखेाई बयान गरकेो दिेखएको 
र म�ृय ु भएको थाहा पाई �हरी चौक�मा गई सो 
कुराको जानकारी �ितवादी आफँैले गराएको 
देिख�छ । �ीमान् �ीमतीबीचको सामा�य कुराको 
झगडाको कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएको, अ�य 
प�लाई �याई मारकेो नदेिखएको, मानु�पन�स�मको 
पूव��रसइवीको िव�मानता नदेिखएको र �ितवादीको 
पा�रवा�रक प�ृभूिमलाई समेत �ि�गत गदा� मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय �य� गरी िनज 
�ितवादीलाई १२ (बा�) वष� कैद सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको रायलाई 
अ�यथा गनु�पन� ि�थित देिखन नआउने ।

उि�लिखत आधार, कारण र �माणबाट 
�ितवादी कवेला चौधरीलाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद सजाय 
ह�ने ठहर ्याएको स�ु दाङ देउखरुी िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरी मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम १२ वष� मा� कैद 
सजाय गन� उपय�ु ह�ने भनी राय �य� गरी पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुबाट िमित २०७०।१।९ मा भएको 
रायसिहतको फैसला मनािसब नै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ५ 
नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने �ितवादी कवेला 
चौधरीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-CR-१५८०, ०७०-CR-१५८१ 
र ०७०-CR-०१६९, कत��य �यान, रिव��राज 
राईसमेत िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. अिमर 
राई र नेपाल सरकार िव. सिवन राई

�ितवादीह� सिुदप राई र िजवन खड्का 
वारदात अपराधमा संल�न नभएको भनी आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रहेको र ठहर भएका �ितवादीह�ले 
समेत यी �ितवादीह�को संल�नता रहेको भनी 
नदखेाएको ह�दँा अपराधमा संल�न रहेको भनी अनमुान 
गन� िम�ने देिखएन । अिभयोजन प�ले आफूले दायर 
गरकेो अिभयोग िजिकरलाई पिु� गन� गरी अ�य �माण 
��ततु गन� सकेको नदेिखने ।

जहासँ�म �ितवादीह� अिमर राई, सिवन 
राई र रिव��राज राईको हकमा अपराधको अव�था 
र किललो उमेरको कारण अ.बं. १८८ नं. को �योग 
गरी िनजह�को हकमा १० (दश) वष� मा� कैद सजाय 
गदा� उपय�ु ह�ने राय लगाई आएकोमा िनजह�को 
उमेर अपराध गदा�को अव�थामा १६ (सो� )वष�को 
उमेर पूरा भइसकेको िमिसलबाट देिखएको र सामा�य 
िवषयको वादिववादमा पिन च�कु छुराज�तो जोिखम 
हितयार िलई मतृक िव�म घलेको शरीरमा पटक 
पटक �हार गरी ढुङ्गाले टाउकोमा �हार गरी िथची 
�ूर िकिसमबाट मारकेो देिखएको छ । िनजह�ले 
अिधकार�ा� अिधकारी एवम् अदालतसम�को 
सािबती बयानलाई हेदा� आ�मर�ाको लािग �ितकार 
गदा� घटना भएको भनी िलएको तक� लाई पिु� ह�नस�ने 
देिखदँनै । एकजनाउपर चार जनाले सामिुहक�पमा 
आ�मण गरी मारकेो ह�दँा आ�मर�ाको लािग ग�रएको 
हो भ�ने कुरा कुनै पिन �माणले समथ�न गरकेो 
नदिेखएको ह�दँा िनजलाई अ.बं.१८८ नं. को �योग 
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गरी १० (दश) वष� मा� सजाय गन� आधार र �माण 
िमिसलबाट नदेिखदँा अ.ब.ं१८८ नं. को राय लगाई 
दश वष� सजाय गन� उपय�ु ह�ने भ�ने गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको रायसगँ सहमत ह�ने अव�था 
नदेिखने ।

िववेिचत त�य, �माण, कानूनसमेतबाट 
�ितवादीह� अिमर राई, सिवन राई र रिव��राज 
राईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने र 
�ितवादीह� सिुदप राई र िजवन खड्कालाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदनेगरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीह� अिमर राई, सिवन राई र 
रिव��राज राईलाई मलुकु� ऐन, अ.ब. १८८ नं. 
बमोिजम दश (१०) वष� सजाय गन� भनी पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट �य� भएको राय मनािसब 
नदेिखदँा कायम रहन नस�ने ठहछ�  । तसथ� 
िनज �ितवादीह�लाई ज�मकैदको सजाय नै ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादी एवम् �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल साउन २० गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६९-CR-०२१६, कत��य �यान, मकसदु 
म�सरु िव. नेपाल सरकार

म रगेलुर तथा आंिशक परी�ा सि�मिलत 
भई उ�ीण� गरकेो कुरा �ी भोला मा�यिमक िव�ालय, 
ग�जभवानीपरु बाराले िमित २०६६।८।२९ मा 
िसफा�रस गदा� एस.एल.सी. आंिशक समूहमा 
िस. नं. ०३६२९४९ “ओ”  सि�मिलत  भई भएको भ�ने 

िसफा�रस छ र नेपालीमा ४१ र अिनवाय� गिणतमा ३२ 
अङ्क �याएर उ�ीण� भएको ह�,ँ आिंशकतफ� को स�कल 
ल�धाङ्कप� घरमा फेला नपरी हराइरहेको अव�थामा 
डुि�लकेट माक� िसट िनका�दा सोमा नेपालीमा १४ 
अङ्क रहेको कुरा थाहा जानकारी भई सो गलत 
अङ्क उि�लिखत लेजर स�याउन पाउन िनवेदन 
गरकेो छु �माणप� झठुा होइन भनी िजिकर गरपेिन 
�ितवादीले परी�ा िनय��ण काया�लयबाट िलएको 
भिनएको स�कल ल�धाङ्क प�समेत पेस गन� सकेको 
पाइदँैन । �ितवादीले ल�धाङ्क प� स�याउन िनवेदन 
गरकेो छु भने पिन िज�ला िश�ा काया�लयबाट 
लेिखआएको आधारमा ल�धाङ्कप� संशोधन नग�रने 
भनी परी�ा िनय��ण काया�लय, सानोिठमीबाट 
लेिखआएको च.नं. ६४३ िमित २०६७।९।३० 
र च.नं.६८१ िमित २०६७।१०।१८ को प� 
िमिसल संल�न रहेको देिख�छ । यसरी �ितवादी 
िजिकरअनसुार ल�धाङ्कप� सशंोधन भएको पिु� 
नभएको र �ितवादीले िजिकर िलएअनसुार नेपाली 
िवषयमा ४१ अङ्क �ा� गरकेो भ�ने त�य परी�ा 
िनय��ण काया�लयमा रहेको अिभलेख (लेजर) बाट 
पिु� ह�न नआएकोले सो ल�धाङ्क प�मा �ा� गरकेो 
भिनएको नेपाली िवषयको ल�धाकलाई मा�यता िदन 
िम�ने अव�था रहेन । तसथ� �ितवादीले २०५८ 
सालमा काया�लय सहायक (मिुखया) पदमा करारमा 
िनयिु� िलदँा पेस गरकेो एस.एल.सी.को ल�धाङ्क प� 
परी�ा िनय��ण काया�लय, सानोिठमीबाट जारी भएको 
िथयो भ�न सिकने नदिेखने ।

अत: �ितवादीले पेस गरकेो एस.एल.
सी. �माणप� न�कली भएकोले सो �माणप� 
२०५८ सालमा पेस गरी पसा� िज�ला, जगनाथपरु 
िसरा गा.िव.स. मा काया�ल यसहायक (मिुखया) 
पदमा करारमा रही पिछ सोही न�कली �माणप�कै 
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आधारमा सहायक (रा.प.अ. ि�ि�य �ेणी, ख�रदार) 
पदमा �थायी िनयिु� पाएको देिखदँा �ितवादी महमद 
मकसदु मंसरुले त�काल �चिलत ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु गरकेो दिेखदँा 
स�ु िवशेष अदालत, काठमाड�बाट �ितवादी महमद 
मकसदु मंसरुलाई त�काल �चिलत ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१२ र दफा २९(२) बमोिजम � ५००।– (पाचँ सय) 
ज�रवाना ह�ने ठहर ्याई िमित २०६९।१।६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : य��साद आचाय�
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल भदौ ६ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६६-CI-०३७०, ज�गा 
िखचोला चलन, रामनरशे शमा� िव. रामशंकर यादव

केवल ज�गा िब�� गन� उ�े�यले भोग 
�माणको लािग त�कालीन गाउ ँप�चायतले ग�रिदएको 
िमित २०४५।३।१५ को िसफा�रस तथा घर कर 
क�ा गरी सो ज�गा रिज��ेसन पास गन�को लािग गाउ ँ
िवकास सिमितले िमित २०६१।१।१७ मा लेखेको 
प�लाई �माणको �पमा पेस गरकेो देिख�छ । तर 
अ�य �योजनको लािग गाउ ँिवकास सिमितले लेखेको 
प�को आधारमा मा� उ� ज�गा �ितवादीको हो भ�ने 
कुरा �मािणत गन�को लािग पया�� ह�ने देिखदैँन । सो 
त�यलाई अ�य �माणह�बाट पिु� गन� स�नपुन�मा 
�ितवादीले आ�नो ज�गा भएको ठोस �माण ��ततु 

गन� सकेको नदिेखने ।
अतः वादीको िक.नं. १८४३ को ज�गा न.नं. 

१ को दि�णप�� ०-०-६ धरु ज�गास�म �ितवादीले 
घेराबेरा गरी िखचोला गरकेो देिखएकोले महो�री 
िज�ला अदालतबाट वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर 
गरकेो फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट िमित २०६३।११।३० मा भएको फैसला 
सो हदस�म उ�टी भई ०-०-६ धरु ज�गा �ितवादीले 
िखचोला गरकेो ठहन� । 
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असोज ५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७०-CR-०८८७, ११८०,  
हातहितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव. रामकुमार 
यादवसमेत, रोिहत पासमान िव. नेपाल सरकार

बरामदी खानतलासी मचु�ुकाका मािनस 
त�कालीन �हरी िनरी�क कृ�ण �साई र �ितवेदक 
�हरी हब�दार रामकुमार भ�डारीले �ितवादीह� 
रोिहत पासमान र रामकुमार यादवको साथबाट पे�तोल 
तथा गोलीसमेत बरामद भएको हो भनी मौकाको �हरी 
�ितवेदन र बरामदी मचु�ुकाको �यहोरालाई समथ�न 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजमा बकप� 
ग�रिदएको अव�था छ । �ितवादीह� रोिहत पासमान र 
रामकुमार यादवले िज�ला �शासन काया�लय िसरहामा 
कसरुमा इ�कार गरी बयान गर ेतापिन कसरुमा संल�नता 
नरहेको कुरालाई अ�य ठोस, व�तिुन� तथा िव�सनीय 
�माणबाट पिु� गन� नसकेको दिेखदँा यी �ितवादीह� 
आरोिपत कसरुमा संल�नता रहेको देिख�छ । य�तो 
अव�थामा �ितवादीह� रोिहत पासमान र रामकुमार 
यादव कसरुमा िनद�ष रहेको मा�न िमलेन । आ�नो 
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साथबाट हितयार नै बरामद नभएको, िज�ला �शासन 
काया�लयमा भएको आ�नो बयान �वे�छाको नभएको, 
च�मिदद �यि� कोही नभएको भ�ने �ितवादी रोिहत 
पासमानको पनुरावेदन िजिकर छ सोस�ब�धमा हेदा� 
िनजले िज�ला �शासन काया�लयमा कसरुमा सािबती 
भएको मा� नभई िनजबाट हितयारसमेत बरामद भएको 
र �ितवेदकले पनुरावेदन अदालतमा बकप�समेत 
ग�ररहेको अव�थामा िनजको पनुरावेदन िजिकर �ा� 
नदेिखने ।

नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरतफ�  
हेदा� �ितवादीह�उपर हातहितयार खरखजाना ऐन, 
२०१९ को दफा ३(२) र दफा ५ को कसरु कायम 
गरी अिभयोगप� दायर भएको देिख�छ । ऐनको दफा 
३(२) मा लाइसे�स निलई वा लाइसे�समा तोिकएको 
सत� ब�देजमा नरही कुनै �यि�ले हातहितयार वा 
खरखजाना बनाउन, मम�त गन�, आफूसाथ रा�न वा 
अ�य �थानमा रा�न वा रा�न लगाउन, एक �पबाट 
अक� �पमा प�रणत गन� वा बे�न वा िब��को लािग 
िदन, रा�नसमेत ह�दँनै भ�ने �यव�था भएको र दफा 
५ मा कुनै �यि�ले लाइसे�स निलई वा लाइसे�समा 
तोिकएको सत� ब�देजमा नरही हातहितयार िलएर 
िहड्ँन ह�दँैन भ�ने �यव�था भई उ� िनषेिधत काय� 
गरबेापत दफा २०(२) बमोिजम �ितवादीह�लाई ३ 
वष� कैद ह�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट फैसला भएको 
देिखएकोले सो फैसला प�रवत�न गनु�पन� नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार एवम् 
�माणह�बाट �ितवादीह� रोिहत पासमान र 
रामकुमार यादवले आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने पिु� 
भएको ह�दँा स�ु िज�ला �शासन काया�लय िसरहाबाट 
िमित २०६७/६/४ मा यी पनुरावेदक �ितवादी रोिहत 
पासमान र ��यथ� रामकुमार यादवले अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ 

को दफा ३(२) ५(१) अनसुारको कसरु गरकेो ठहर ्याई 
सजायको हकमा पनुरावेदक �ितवादी दश�न भ�ने 
रोिहत पासमानलाई ऐनको दफा २०(२) अनसुार ४ 
वष� कैद र ��यथ� रामकुमार यादवलाई ऐनको दफा 
२०(३) अनसुार १ वष� १ मिहना १५ िदन कैद गन� 
गरी भएको फैसला निमलेको देिखदँा सो हदस�म 
उ�टी भई �ितवादी रोिहत पासमान र रामकुमार 
यादवलाई हातहितयार खरखजाना ऐन, २०१९ को 
दफा २०(२) बमोिजम जनही ३ (तीन) वष� कैद ह�ने 
ठहर ्याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
िमित २०६९/०९/१८ को फैसला मनुािसब नै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी र वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०७१-WO-०२८१, उ��ेषण, 
धम���कुमार िखडहरी िव. पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरु, धनषुासमेत

िववािदत घरज�गा स�ुमा महे�� सहनीको 
नाममा रहेको भ�ने कुरालाई िनवेदकले आ�नो 
िनवेदनमा समेत �वीकार गरकेो देिख�छ । यसरी 
िनवेदक महे�� सहनीको नाममा उ� घरज�गा रहेकोमा 
२०६६।३।६ को िब��नामाको कागजमा आफूले 
ख�रद गरकेो भ�ने िनवेदकको दाबी रहेको छ । कुनै 
पिन ज�गाको हकह�ता�तरण गदा� कानूनी �ि�याको 
पूण� पालना गरकेो ह�नपुछ�  । ज�गा रिज��ेसन 
स�ब�धमा मलुकु� ऐन, रिज��ेसनको महलको १ नं. 
मा �यव�था ग�रएको छ । उ� �यव�थाअनसुार िब�� 
गरी वा अ� कुनै िकिसमले आ�नो हक छोिडिदएको 
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िलखत गराउदँा अिनवाय��पमा रिज��ेसन गराउन ु
पन� दिेख�छ । यसरी यस �यव�थाअनसुार कुनै घर 
ज�गा दाबी गन�ले सो ज�गाको िविधवत हकवालाबाट 
हक टुटाई िलएको िलखत अिनवाय��पमा �ा� गरकैे 
ह�नपछ�  । ��ततु म�ुामा िनवेदकले महे�� सहनीबाट 
रिज��ेसन पा�रत गरी िलएको भनी �मािणत गन� 
सकेको अव�था छैन । कानूनले नै यसरी रिज��ेसन 
गनु�पन� कुरालाई अिनवाय� गरकेोमा घरसारमा तयार 
ग�रएको िब��नामाको िलखतको आधारमा अचल 
स�पि�मा आ�नो हक �थािपत भएको भनी दाबी 
गन� िम�दैन । िनवेदकले उ� घरज�गा आ�नो हकमा 
ह�ता�तरण भएको भ�ने त�यलाई पिु� गन�को लागी 
गा.िव.स.को सज�िमन मचु�ुका र िबजलुीको महशलु 
ितरकेो �यहोरालाई उ�लेख गरकेो देिख�छ तर 
कानूनले नै अिनवाय� �पमा रिज��ेसन गनु�पन� भनी 
�यव�था गरकेोमा सो रिज��ेसन नगरी गा.िव.स.को 
सज�िमन मचु�ुका र िवजिुलको महशलु ितरकेो 
�यहोराले मा� ज�गामा िनिव�वाद हक प�ुन नस�ने भई 
महे�� सहनीबाट ज�गा हक टुटाई िलएको भ�ने पिु� ह�न 
सकेको पाइएन । घरसारको िब��नामाको कागजबाट 
ज�गामा हकािधकार िसज�ना ह�ने कानूनी �यव�था नै 
नभएकोले �रट िनवेदकले िलएको सो िजिकरको कुनै 
कानूनी आधार नै नदेिखने ।

यसरी िववािदत ज�गामा िनवेदकको हक 
�थािपत नै नभएको अव�थामा िवप�ीह�बीच 
चलेको लेनदेन म�ुामा िनवेदकलाई िझकाउन ुपन� कुनै 
आव�यकता नै परने । सो ह�नाले आफूलाई निझकाई 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले गरकेो आदेश 
�ाकृितक �यायको िव��मा रहेको भ�ने िनवेदकको 
िजिकरसगँ सहमत ह�नस�ने अव�था रहेन । यसरी 
ज�गामा िनज िनवेदकको �वािम�वसमेत �थािपत 

नभएको अव�थामा ज�गा रो�का रा�न ुभनी पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुले गरकेो आदेशबाट िनवेदकको कुनै 
�कारको संवैधािनक र कानूनी हकमा आघात पगेुको 
नदिेखनाले िनवेदकको मागबमोिजमको आदशे जारी 
गनु�पन� अव�था रहेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: स�दशे �े� 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६९-WO-१३६७, उ��ेषण, सनुरमाया 
राजपउुगमी तेलीनतनी िव. जय�कास केशरीसमेत

��ततु �रट िनवेदनसाथ संल�न िमिसलको 
अ�ययन गदा� २०६७/८/१ गतेको िदन िललाम 
ता�रख तोक� उ� िललाममा उपि�थत ह�नेगरी 
�ितिनिध खटाई पठाई िदनहु�न अनरुोध छ भनी बारा 
िज�ला अदालतले उ� ज�गा रहेको हरयैा गा.िव.स. 
को काया�लय र कोष तथा लेखा िनय��ण काया�लय, 
कलैयामा िमित २०६७।७।९ मा प�ाचार गरी जानकारी 
गराएको देिख�छ । यसरी िललाम �ि�यामा �ितिनिध 
पठाइिदन अनरुोध गदा�समेत उ� काया�लयह�बाट 
�ितिनिध नपठाएको अव�थामा �ितिनिध अनपुि�थत 
भएको कारणले मा� स�पूण� िललाम �िकया नै 
गैरकानूनी भयो भनी अथ� गन� िम�दैन । अदालतले 
कानूनी �ि�या पूरा गन� सफा मनसाय राखी �ितिनिध 
पठाउन अनरुोध गरी सरकारी काया�लयमा प� पठाउदँा 
पिन उ� काया�लयह�बाट �ितिनिध उपि�थत ह�दँैनन् 
भने अन�तकालस�मको लािग िललामी �ि�या नै 
अव�� गनु�पछ�  भ�ने उ� िनयमको मनसाय होइन । 
यस अव�थामा सरकारी काया�लयको �ितिनिध िललाम 
�ि�यामा उपि�थत नभएको कारणले स�पूण� िललाम 
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�िकयानै बदरभागी छ भ�ने िनवेदकको िजिकरसगँ यो 
इजलास सहमत ह�न नस�ने ।

कानूनबमोिजम लेनदने म�ुाको फैसला 
भएपिछ आफूले लेनदेन म�ुा परकेो जानकारी नभएको 
भनी �याद बदरतफ�  कारवाही चलाई सोमा असफल 
भएपिछ िललामी �ि�या कानून�ितकूल भएको भनी 
लेनदने म�ुाको फैसला काया��वयनलाई अव�� पान� 
उ�े�यले मा� ��ततु �रट िनवेदन दायर भएको दिेखन 
आयो । अतः मािथ िववेिचत आधारमा िमित बारा 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।७।२० मा भएको 
आदेश प�रवत�न ग�ररहन परने भनी २०६६।११।२० 
मा पनुरावेदन अदालतले गरकेो आदेश कानूनबमोिजम 
नै भएको दिेखदँा �रट िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी ग�ररहनपुरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित सवंत् २०७३ साल असोज ४ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६९-WO-०५६०, परमादशे, 
राजलाल यादव िव. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टंगाल

साव�जिनक पदमा बहाल रहेको �यि�ले 
अि�तयार द�ुपयोग गरकेो स�ब�धमा परकेो 
उजरुीउपर कारवाही अगािड बढाउन ुिवप�ी अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको संवैधािनक तथा 
कानूनी दािय�व भएको कुरालाई िवप�ी आयोगले 
�वीकार गरी िनवेदकले िदएको उजरुीको स�ब�धमा 
कारवाही अगािड बढाइसकेको देिख�छ । िनवेदकले 
िवप�ी आयोगमा िसरहा िज�लाको भगवानपरु 

चोकदिेख वलान नदीस�म सडक मम�त योजनाका 
अ�य� छिवलाल यादव ले �.४,६२,८३३ पे�क� 
िलई ���ाचार गरकेो, सीतापरु सडक मम�त िनमा�ण 
उपभो�ा सिमितका अ�य� देवनारायण साह र सिचव 
स�धुन यादवले �.२४,२५०००।– पे�क� िलई 
�.१६,१६,६६७।– को काम नगरी ��ाचार गरकेो तथा 
जनता मा.िव. सोन वषा� नवराजपरु िसरहालाई फिन�चर 
ख�रद गन� गरी गिठत उपभो�ा सिमितको अ�य� 
सजंयकुमार यादवले �.५,००,०००।– ���ाचार 
गरकेो भनी उजरुी िदएको रहेछन् । यसरी आयोगमा 
िदएको उजरुीको स�ब�धमा आयोगले कारवाही अगािड 
बढाई छिवलाल यादवको हकमा पे�क� रकम र �याज 
नगदै दािखल गरकेो कारण उजरुी तामेलीमा राखेको, 
देवनारायण यादव र स�धुन यादवको िव�� परकेो 
उजरुीको हकमा अनसु�धान अिधकृतले अनसु�धान 
गरी अनसु�धान �ितवेदन आयोगको बैठकमा पेस ह�दँा 
उपभो�ा सिमितले योजनाको लागत इि�टमेटबमोिजम 
काय� स�प�न गरकेो दिेखएकोले उजरुी तामेलीमा 
रा�ने िनण�य भएको तथा  संजयकुमार यादवको िव�� 
िदएको उजरुीको हकमा अनसु�धान अिधकृतबाट 
बयान गराउने, �माण कागज िझकाउने, �थलगत 
िन�र�ण गन�, स�बि�धत जनता मा.िव.लाई �ा� 
फिन�चरह�को िववरण माग गन�समेतका काय� स�प�न 
भएको र अ�य िव�ालयसमेतलाई फिन�चर िवतरण 
गरकेो भ�ने स�ब�धमा बझुी भरपाई ग�रिदने िविभ�न 
िव�ालयका िश�कह�लाई ब�ुनको लागी प�ाचार 
भइरहेको ह�दँा अनसु�धान �ितवेदन पेस गन� बाकँ� 
रहेको भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख भएको देिखने ।

यसरी िनवेदकले �रट िनवेदनमा गनु�भएको 
मागको स�ब�धमा िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले कानूनबमोिजम कारवाही अगािड 
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बढाइसकेकोले ��ततु �रटको औिच�य रहेको नदिेखदँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन २४  गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CI-०१२९, िनि��य 
मोही लगत क�ा, सनुरमाया राजपतुनी िव. जयमंगल 
दास बैरागी

िमिसल संल�न पनुरावेदक / वादी सनुरमाया 
राजपतुनीको ज�गाधनी दता� �माणपजुा�को फोटोकपी 
हेदा� िज�ला पसा� गा.िव.स. हरपतग�ज वडा नं. ७ 
िक.नं. ९५ को ज.िव.०-२-५ ज�गाको दता�वाला मोही 
ियनै ��यथ� जयमंगलदास भएको दिेखई सो कुराको 
थप पिु� मोहीको �माणप�बाट पिन देिख�छ । उ� 
ज�गाको दता�वाला मोही ियनै ��यथ� / �ितवादी 
जयमंगल दास बैरागी भएको कुरामा िववाद नदेिखने ।

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)
(ग) मा भएको कानूनी �यव�था हेदा�, कुनै मोहीले ज�गा 
छोडी भागेमा वा बेप�ा भएमा वा तोिकएबमोिजम 
कुत नबझुाई मोिहयानी हक समा� भएमा सो कुराको 
ज�गावालाले िलिखत सूचना तोिकएको अिधकारी छेउ 
२५ िदनिभ� िदनपुछ�  र तोिकएको अिधकारीले सो कुरा 
जाचँबझु गरी दफा २५ को उपदफा (५) को ख�ड (ख) 
बमोिजम दता� िकताबमा स�याउन ु पद�छ भ�ने �प� 
कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । पनुरावेदक / वादीले 
सोबमोिजमको कानूनी �ि�या अवल�बन गरकेो 
देिखएन । मौकामा कानून�ारा िनधा��रत दािय�व 
पालना नगन� ज�गाधनीलाई हाल आएर कानून�ारा कुनै 
सहयोग ह�ने अव�था िमिसल संल�न �माण कागजबाट 

नदिेखने ।
जहासँ�म �थानीय मचु�ुका र गा.िव.स. को 

िसफा�रसको आधारमा मोहीको लगत क�ा ह�नपुछ�  
भ�ने पनुरावेदन िजिकर छ, �यसतफ�  िवचार गदा� 
मोहीको लगत क�ा गन� िनण�य गदा� सज�िमन एवम् 
गा.िव.स. िसफा�रसलाई मा� आधार िलई लगत क�ा 
गन� कानूनी �यव�था रहे भएको नपाइदँा वादीको 
दाबी �माणबाट समिथ�त भई �थािपत ह�न सकेको 
देिखएन । दाबीको ज�गाबाट मोही िन�कासन ग�रपाउ ँ
भ�ने पनुरावेदन एवम् िव�ान्  अिधव�ाको बहस बुदँा 
िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न नस�ने ।

भूिमस�ब�धी ऐन, २०५३ मा भएको 
सशंोधनप�ात् कुतवाली नबझुाएको कारणले मोही 
िन�कासन ह�ने �यव�था नै नभएको र सोस�ब�धमा 
मोही लागेको ज�गाम�ये आधा ज�गामा िविधवत् �पमा 
कायम भएको मोहीलाई िनजले कमाई आएको 
ज�गामा रहेको मोहीयानी हक समा� गरी िनजलाई 
�य�तो ज�गाको मािलक बनाउने िवधाियक� सारभूत 
उ�े�यलाई नै परा�त (Dilute) गन� गरी भूिमस�ब�धी 
(चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ लागू भएपिछको 
अव�थामा मोहीले बाली नबझुाएको भ�ने आधारमा 
मोही िन�काशन ह��छ भ�न ु मनािसब नह�ने भनी 
लोकनाथ उपा�याय िव�� देवीमाया भ�राईसमेत 
भएको मोही बाली म�ुामा िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भएको छ । (नेकाप २०६२, असोज, िन.नं. ७५४९ 
अङक ६, प.ुई) अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट 
स�ु भूिमसधुार काया�लय, पसा�को िमित २०६९।९।५ 
को मोहीको लगत क�ा ह�ने िनण�य निमलेको देिखदँा 
उ�टी ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, हेटौडाको 
िमित २०७०।१०।८ को फैसला मनािसब ह�दँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक / वादीको पनुरावेदन िजिकर 
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प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ २४  गते रोज ६ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसंह राउत, ०७१-CI-००६३, मोही 
नामसारी, ल�मी चौधरी िव. कृ�णदेव चौधरी

भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
हेदा�...मोहीले कमाई आएको ज�गामा मोहीस�ब�धी 
िनजको हक िनजपिछ िनजको एकासगोलका पित, 
प�नी, छोरा, छोरी, आमा, बाब,ु धम�प�ु, धम�प�ुी, 
छोराबहुारी, नाती, नाितनी, नाितनी बहुारी, दाज,ु 
भाइ वा िददी बिहनीह�म�ये ज�गावालाले प�याएको 
�यि�लाई �ा� ह�नेछ भनी �प� उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । िमिसल सलं�न ज�गाधनी कृ�णदवे चौधरीले 
दाबीको ज�गाको मोही नामसारी ह�रनारायण 
चौधरीलाई ग�रिदएमा म�जरुी छ भनी �ितउ�र लगाई 
मोहीमा प�याइसकेको अव�था दिेखयो । मोही कसलाई 
प�याउने कसलाई नप�याउने भ�ने कुरा ज�गाधनीको 
िनता�त �यि�गत अिधकारको कुरा हो । मोहीको 
शेषपिछ िनजको हकखाने हकवालाह� एकभ�दा बढी 
भएको अव�थामा मा� ज�गाधनीले मोही कानूनतः 
रो�न पाउने ह��छ । ��ततु म�ुामा दता�वाला मोही 
रामचरण चौधरीका �मशः ल�मी चौधरी, ह�रनारायण 
चौधरी र महे�� चौधरी गरी तीन छोराह� भएको 
अव�थामा मोही कसलाई रो�ने भ�ने कुरा ज�गाधनीको 
�यि�गत कुरा भई आफूले चाहेको मोही रो�न पाउने 
नै देिखयो । वादी ल�मी चौधरीले ज�गाधनीलाई मैले 
कुत बझुाएको छु । मोही मैले नै पाउनपुछ�  भ�ने म�ुय 
पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा हेदा� , कुत बझुी िलने 
र मोही प�याउने अलग अलग िवषय ह�न । कुतबाली 

बझुी िलदँैमा मोही प�याएको भ�ने मा�न पिन कानूनतः 
िम�ने नदेिखदँा िनजको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणबाट स�ु 
भूिमसधुार काया�लय, स�रीले वादीको नाउमँा मोही 
नामसारी ह�ने ठहर ्याएको िमित २०६८।१०।२९ को 
िनण�य उ�टी गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट 
िमित २०७०।९।९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ २४  गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६५-CI-०८४३, िनण�य दता� 
बदर हक कायम, प�ुषो�म नारायण �े�समेत िव. 
िज�ला �प�देही मधविलया गािवस वडा नं. ४ ि�थत 
सािबक पशपुित �ा.िव. को हाल �ी पशपुित मा�यिमक 
िव�ालय, कोिटहवासमेत

िफ�डबकुमा पिन पत� जिनएको िववािदत 
ज�गा पनुरावेदकको नाउमँा २०३४ सालमा दता� 
भए पिन सो ज�गा दता�  गन� पेस भएको अशं म�ुाको 
फैसलामा ११६ नं. को आठस�ाअनसुारकै ज�गा यो 
िववािदत ज�गा नै हो भ�ने पिु� ह�न सकेको देिखदँैन । 
ब�डा मचु�ुकामा मूल �ोत दता�अनसुार कै ज�गा िम�न ु
िभड्न ुपन� हो । पनुरावेदकले पेस गरकेो ११६ नं. को 
अठस�ासगँ िववािदत ज�गाको चारिक�ला �प��पमा 
निमलेको ि�थितमा ब�डा मचु�ुकाबाट दता� ह�दँमैा 
�य�तो दता�ले कानूनी मा�यता पाउन नस�ने ।
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दईु प�बीच भएको अंशब�डा मचु�ुकामा 
उि�लिखत सािबक अठस�ा ११६ को �ोत देखाई 
पत� रहेको िक�ा नं. २३४ को ज�गा सोहीअ�तग�त 
रहेको भनी ब�डा मचु�ुका गरी दता� गरकेो 
पाइयो । पत� भनी नापी भएको ज�गाको �ोत 
�प��पमा िभड्ने निभड्ने ब�डा मचु�ुका ह�दँा हे�रने 
िवषय होइन । प�ह�ले देखाएअनसुार ब�डा मचु�ुका 
ग�र�छ । सो त�य साव�जिनक�पमा सबैले थाहा 
पाउदँैनन् । ब�डा मचु�ुकाको आधारबाट पत� 
ज�गा दता� ह��छ र �य�तो ज�गामा लामो समयदेिख 
साव�जिनक भवन तथा साव�जिनक �योग भइरहेको 
ि�थित दिेख�छ भने िन�य नै सो ब�डा मचु�ुकाबाट 
भएको दता� िनिव�वाद रहेको भनी मा�न सिकने अव�था 
रहदैँन । पत� ज�गाह� अशं म�ुाको मा�यमबाट 
दता� गराउने ि�थित पिन रहन स�दछ । साव�जिनक 
�कृितको देिखएको पत� रहेको ज�गा कुनै मा�यमबाट 
दता� गराएको भए पिन सािबक �ोत निभडेको ि�थितमा 
�य�तो दता� दूिषत ह��छ । दूिषत �पमा भएको दता� 
सदैव दूिषत ह��छ । �य�तो दूिषत दता�लाई बदर 
गराइरहन पद�न, �वत: शू�य ह�ने ।

अतः िववेिचत आधार �माणबाट दोहोरो 
िनण�य दता� बदर ग�रपाउ ँ भ�ने वादी दाबी नप�ुने 
ठहर ्याए स�ु �प�देही िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६३।१।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६५-CR-०६९०, 
अदालतको अवहेलना, मनोहर नारायण �े� 
िव. िद�लीराम लामीछानेसमेत

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७३-RC-००३३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. जयधन भ�ने दम�न राई 

अनसु�धानको �ममा बिुझएका उि�लिखत 
जाहेरवाला, व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनसह�, 
वादी �ितवादीका सा�ीह�, घटनाका च�मिदद ्
�यि�ह� ब�बहादरु राईसमेतका �यि�ह�ले 
�ितवादी जयधन भ�ने दम�न राईले मतृकलाई कुटिपट 
गरकेो भनी अदालतमा समेत बकप� ग�रिदएको र 
िनजकै कुटिपटबाट लागेको चोटका कारण थला परी 
वारदात भएको ८ िदनपिछ मतृक भीमबहादरु राईको 
म�ृय ु भएको भ�ने पिु� ह�न आएको ह�दँा अिभयोग 
दाबीअनसुार �ितवादी जयधन भ�ने दम�न राईलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई स�ु भोजपरु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने ।

अतः �ितवादी जयधन भ�ने दम�न राईलाई 
अिभयोग दाबीअनसुार मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर ्याई स�ु भोजपरु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२।६।१३ मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित २०७३।१।१५ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उदिवर नेपाली 
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २० गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७३-RC-००६२, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. इ��बहादरु पनु
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खड्कबहादरु खड्काको टाउकाको तालकुा 
िविभ�न भागह�मा चोटैचोट देिखएको, बायँातफ�  
िपठ्युकँो भागमा अं.८ इ�च लामो ३ इ�चको दरुीमा 
फैिलएको िनलडाम, बायँा ख�ुाको नलेठामा ३ इ�चको 
दरुीमा िघ�ीएको डाम, बायँा कानमा आधा इ�च 
गोलाई भएको चोट, बायँातफ�  क�मरको भागमा अ.ं 
३ इ�चको खोि�एको चोट, च�डीको भाग सिुनएको 
िनलडाम भएको भ�ने लासजाचँ �कृित मचु�ुका र 
मतृक खड्कबहादरु खड्काको टाउकोमा ग�भीर चोट 
लागी म�ृय ु भएको भ�ने िज�ला �वा��य काया�लय 
�कुमको शवपरी�ण �ितवेदनबाट देिख�छ । यसरी 
मािथ िववेिचत आधार कारण तथा �माणह�बाट 
�ितवादी इ��बहादरु पनुले मतृक खड्कबहादरु 
खड्कालाई फलामको स�रयाले टाउकोलगायत 
शरीरका िविभ�न भागमा �हार गरी ग�भीर घाइते 
बनाएकोमा उपचारको लािग लैजादैँ गदा� बाटोमा नै 
म�ृय ु भएको अव�था देिखएकोले िमित २०६९।९।७ 
गते �ितवादी इ��बहादरु पनुले फलामको स�रयाले 
मतृकको टाउकोलगायत शरीरका िविभ�न भागमा 
�हार गरी कुटिपट गरकेो त�य पिु� ह�न आएको 
देिखयो । यसरी यी �ितवादी इ��बहादरु पनुसमेतको 
कुटिपटको कारणबाट मतृक खड्कबहादरु खड्काको 
म�ृय ुभएको देिखदँा िनज �ितवादी इ��बहादरु पनुलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. िवपरीत 
१३(३) नं. को कसरुमा ऐ.को १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई स�ु िज�ला 
अदालत, �कुमबाट भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला िमलेकै 
देिखन आएकोले अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः �ितवादी इ��बहादरु पनुलाई अिभयोग 
दाबीअनसुार मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 

१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर ्याई स�ु �कुम िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७०।११।१ मा भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित २०७१।५।८ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उदिवर नेपाली 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर २० गते रोज २ शभुम् । 

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-WO-०४०७, उ��ेषण, 
नवीन अया�ल िव. पनुम मडुभरीसमेत

पनुम मडुभरीले िदएको अशं म�ुामा 
पनुरावेदन अदालतबाट िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� गरी भएको फैसलाउपर म�ुा दोहोर ्याई पाउ ँ
भनी िनवेदन परी यस अदालतबाट म�ुा दोहोर ्याउने 
िन�सा �दान भएप�ात् यसै अदालतमा पनुरावेदनको 
रोहमा िवचाराधीन रहेको उ� अशं चलन म�ुाबाट नै 
कानूनबमोिजम को कसको, के कित अंश भाग ला�ने 
हो भ�ने िवषयमा िन�य�ल भई अि�तम िनकासा ह�ने 
अव�था बाकँ� नै रहेको देिखने ।

पनुरावेदनको रोहमा यस अदालतमा म�ुा 
िवचाराधीन रहेको अव�थामा िज�ला अदालतबाट 
सोही म�ुामा भएको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाबमोिजम हाल फैसला काया��वयन ह�नस�ने 
अव�थासमेत नदिेखदँा फैसला काया��वयन रो�ने 
�योजनको लािग परकेो ��ततु �रट िनवेदनको 
औिच�य यस अदालतबाट िन�सा �दान भएप�ात 
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समा� भएकोले �रट िनवेदनको अ�य त�यतफ�  �वेश 
ग�ररहन परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ साल साउन २७ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७०-CR-१४४०, चोरी, 
नेपाल सरकार िव. िदपककुमार झा

�ितवादीबाट बरामद भएको मोटरसाइकल 
संजय रायले सिभ�िसङ गन� �याएको भ�ने देिख�छ । 
अ�य �यि�ले सिभ�िसङ गन� �याएको मोटरसाइकल 
सो�मका मेनेजरले केही समय चढ्न िदएको भ�ने 
�ितवादीको बयान प�यारलायक दिेखदँैन । अ�को 
मोटरसाइकलधनीको म�जरुी निलई २ िदनस�म 
आफँैसगँ राखेको र मोटरसाइकल भारततफ�  लान 
लागेको अव�थामा प�ाउ परकेो घटनाबाट �ितवादीले 
चोरी गन� िनयत रहेको पिु� ह�ने ।

िबगो �.१,४९,९००।– पन� मोटरसाइकल 
चोरी गरकेोमा चोरीको १२ नं. बमोिजम सजायको 
माग दाबी िलएको ��ततु म�ुामा उ�ोग वािण�य संघ 
मलंगवा सला�हीको च.नं. ७७७ िमित २०६५।१२।३० 
को प�ानसुार िववािदत मोटरसाइकलको मू�य 
�.१,४९,९००।– नै देिखयो । यसरी यी �ितवादी 
दीपककुमार झाले उपयु�� मोटरसाइकल चोरी 
गरकेो ह�दँा िनजको दाबीबमोिजम कसरु गरकेो दशी 
�माणबाट पिु� भएको  छ । घटना�थल �कृित मचु�ुका 
मोटरसाइकल बरामद भएको बरामदी मचु�ुका, 
�ितवेदकको अदालतमा भएको बकप�समेतबाट 
आरोिपत कसरु �मािणत रहे भएको दिेखदँा �ितवादीले 
अिभयोग दाबीअनसुार कसरु गरकेो होइन भ�न सिकने 
अव�था नदेिखने ।

अत: मािथ िववेिचत आधार एवम् उ� 
दशी �माणबाट �ितवादीले मोटरसाइकल चोरी गरी 
भारततफ�  लान लागेको पिु� ह�न आएकोमा िनज 
�ितवादीलाई सफाइ िदने गरी स�ु िज�ला अदालत, 
सला�हीको फैसलालाई सदर गन� गरकेो त�कालीन 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित २०६८।२।३० 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई अिभयोग 
दाबीबमोिजम चोरीको १२ नं. बमोिजम �ितवादी 
दीपककुमार झालाई कैद १ मिहना र िबगोबमोिजम 
�.१,४९,९००।– ज�रवाना ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माघ २४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी आन�दमोहन 
भ�राई, ०७१-WO-०३५१, उ��ेषण / परमादेश, 
रामशकंर खड्का िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लय, िसंहदरबारसमेत

नेपाल सरकारको िमित २०७१।७।२४ को 
िनण�यले �रट िनवेदक रामशंकर खड्कालाई राि��य 
बीमा सं�थानको स�चालक पदबाट हटाई सोही पदमा 
शािल�ाम पराजलुीलाई िनयिु� ग�रसकेको तथा 
शािल�ाम पराजलुी राि��य बीमा सं�थानमा हािजर भई 
सो स�चालक पदमा बहालीसमेत ग�रसकेको अव�था 
ह�दँा एउटै पदमा एउटै समयमा दईु �यि� बहाल 
रहन स�ने अव�था रहदैँन । शािल�ाम पराजलुीलाई 
िमित २०७१।७।२४ मा स�चालकमा िनय�ु गरकेो 
स�ब�धमा �रट िनवेदनमा कुनै िजिकर नै नउठाएको 
अव�थामा यी �रट िनवेदक िनजको मागबमोिजम उ� 
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स�चालक पदमा यथावत् �पमा कामकाज गन� पाउने 
गरी पनु�बहाली ह�ने ि�थित नै नरहने ।

यी �रट िनवेदकले आफू िमित       
२०६९।११।२८ मा तीन वष�को लािग स�चालकमा 
िनयिु� भएबाट मेरो पद बहाली रहने िमित 
२०७२।१२।१ स�म ह�नजा�छ भ�ने िजिकर िलएकोमा 
सो तीन वष�को अविध समा� भइसकेको दिेख�छ । 
यसबाट �रट िनवेदकको तीन वष�को काया�विध नै समा� 
भइसकेको देिखएबाट पिन ��ततु �रट िनवदनेको 
औिच�य नै समा� भइसकेको दिेखदँा ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मकुु�द आचाय�
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५  गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-WO-०८८५, उ��ेषण 
/ परमादेश, राम शकंर खड्का िव. शािल�ाम 
पराजलुी भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी आन�दमोहन 
भ�राई, ०७१-WO-०३९०, परमादेश / �ितषेध, 
िदपे��कुमार यादव िव. घन�याम आचाय�समेत

िमित २०६८।४।२५ मा महा�ब�धक पदमा 
दयान�द गोइत िनयिु� भएकोमा िनजलाई िमित 
२०६८।८।२५ मा सो पदबाट हटाइएको दिेख�छ । 
सोउपर दयान�द गोइतको यस अदालतमा दता� ह�न 
आएको ०६८-WO-०५०७ को उ��ेषणको �रट परी 
यस अदालतबाट िमित २०६८।९।५ मा जारी भएको 
त�कालीन अ�त�रम आदेशलाई िमित २०६८।९।१३ 
मा यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट िनर�तरता 
िदएको देिख�छ । उ� आदेशानसुार दयान�द गोइतले 
महा�ब�धकको �पमा काम गरकेो देिख�छ । िमित 

२०६८।८।२५ मा ��यथ� िदपे��कुमार यादवलाई 
महा�ब�धक पदमा िनयिु� ग�रएकोमा िनजलाईसमेत 
दयान�द गोइतले िवप�ी बनाई �रट दायर गरकेा र उ� 
�रटमा अ�त�रम आदेश जारी भई दयान�द गोइतको 
िनयिु�को िमितबाट ३ वष� २०७१।४।२४ स�म 
िनजको पदाविध कायम ह�न गएको र सोही अविधमा 
िनवेदक िदपे��कुमार यादवको पदाविध सिकएको 
देिखने ।

िनवेदक िदपे��कुमार यादव दयान�द 
गोइतको िनवेदनमा िवप�ी बनाइएका र उ� िनवेदनमा 
अ�त�रम आदेश जारी भएपिछ सोको कारण आफूलाई 
मका� पन� अव�था ह�दँाह�दँै पिन अ�त�रम आदशेको 
खारजेीमा िनवेदन िलई गएको देिखदैँन । िनजको 
िनयिु� २०६८।८।२५ मा भएको र सोही िमितबाट 
लागू ह�ने गरी बढीमा २ वष�को लािग िनयिु� भएकोमा, 
िनयिु� प�मा उि�लिखत िमितबाट िनजको पदाविध 
िमित २०७०।८।२४ मा समा� ह�ने देिख�छ । सो 
समयअ�तरालमा िनजको नया ँ िनयिु� भएको पिन 
देिखदँनै । आफूलाई २ वष�को लािग िनयिु� िदइएको 
र उ� अविधभर कामकाज गन� नपाएकोले जिहलेसकैु 
भए पिन २ वष� बराबरको अविध कामकाज गन� 
पाउनपुद�छ भ�ने िजिकर �यायोिचत नदेिखने । 

अक�तफ�  िनजले हाल काय�रत महा�ब�धक 
घन�याम आचाय�लाई िवप�ी बनाए तापिन उसको 
िनयिु� गैरकानूनी र आधारहीन छ भनी ख�डन गन� 
सकेको देिखदँैन । तसथ� मािथ उि�लिखत आधार 
कारणबाट केवल आफूलाई िदएको िनयिु�मा 
उि�लिखत अविध बराबर महा�ब�धक भई कामकाज 
गन� नपाएकोले, दयान�द गोइतको अवकाश पिछ 
आफूले महा�ब�धक भई बाकँ� अविध कामकाज गन� 
पाउनपुद�छ भ�ने िनवेदन िजिकर कानूनसङ्गत र 
औिच�यपूण� नह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
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जारी ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मकुु�द आचाय�
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल भदौ ५ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६७-CI-१०८७, ०६७-CI-१५७९, 
अंश चलन, िव�नाथ भतु�लसमेत िव. िचना भतु�लसमेत, 
िचना भतु�ल  िव. ई�री भतु�लसमेत

वादी �ितवादीबीचमा नाता स�ब�धमा कुनै 
िववाद नदेिखदँा वादी �ितवादीह� अंिशयार रहेकोमा 
कुनै िववाद दिेखएन । वादीले िज�ला �शासन काया�लय, 
भ�परुमा िनवेदन िदई अंशबापत रकम ०४७।९।३० 
मा बझुी िलएको भ�ने �ितवादीको िजिकर भए पिन 
खाइजीिवकाको लािग वादीले �.१,१५,०००।- नगद 
बिुझिलएको र अचल स�पि� �ा� गरकेो दिेखदैँन । 
वादी �ितवादीबीचमा अंशब�डा भइसकेको भ�ने 
कुनै �माण पेस ह�न नसकेको अव�था ह�दँा वादीले 
�ितवादीबाट अंश पाउने नै दिेखन आउने ।

�ितवादी जानकुाको नाउको िक.नं.८९७, 
९००, ९०३, २५४ र ७९७ समेतका ज�गाबाट पिन 
अंश पाउन ुपद�छ भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर र 
िक.नं.११६ र २२९ बाट अशंब�डा ह�ने ठहर गरकेो 
िमलेको छैन भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
रहेको छ । सो स�ब�धमा िवचार गदा� उपयु�� ज�गाह� 
जानकुाको नाउमँा �ा� ह�दँाको �ोत िवचारणीय 
ह�ने देिखयो । जानकुाको आमा खेमकुमारीले िमित 
२०३०।९।२२ मा िक.नं.२५४, ७९७ का ज�गा 
हालैको बकसप� ग�रिदएको, िक.नं.८९७, ९००, 
९०३ िमित ०५०।९।५ मा आमाले हालैको बकसप� 
ग�रिदएको िमिसलबाट देिखन आयो । यसरी जानकुा 
देवीले आ�नी आमाबाट बकसप�बाट �ा� दाइजो 

पेवाको स�पि� मलुकु� ऐन, �ी अशंधनको १ नं. र 
५ नं. बमोिजम आफूखसु गन� पाउने र ब�डा नला�ने 
स�पि� दिेखन आयो । मिहलाको सो अिधकारलाई 
अंशब�डाको महलको १८ नं. को “कसैबाट िनजी 
तवरले दान वा बकस पाएको स�पि� िनजी ह�दँा 
आफूखसु गन� पाउछँ, ब�डा गन� कर ला�दैन” भ�ने 
कानूनी �यव�थाले पिन �वीकार गरकेो देिख�छ । 
जानकुाले िमित २०६२।९।१९ मा र.नं. ६५(ख) बाट 
शेषपिछको बकसप� अ�लोह गरी आ�नो भागमा 
पन� स�पूण� चलअचल स�पि� नाितह� पवन र 
िव�नाथलाई िदएको देिखयो । मालपोत काया�लय, 
लिलतपरुबाट पा�रत उ� िलखतलाई अ�यथा भ�न 
िमलेन। िमित २०६७।५।१९ मा जानक� उपा�यायको 
म�ृय ु भइसकेकोमा िववाद छैन । जानक�ले आ�नो 
जीवन कालमा ग�रिदएको शेषपिछको बकसप� बदर 
नभएको अव�थामा उ� िलखतले मा�यता पाउने नै 
देिखयो । तसथ�, उ� ज�गाह� समेत ब�डा ह�नपुछ�  
भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर मनािसब देिखन 
नआउने ।

अब, जानकुाको नाउको िक.नं.११६ र २२९ 
का तायदातीमा उि�लिखत ज�गाह�को स�ब�धमा 
हेदा�  िक.नं.११६ पशपुित अमालकोट गठुीको मोही भई 
मोिहयानीबाट �ा� भएको र िक.नं.२२९ को घरज�गा 
जानकुाले माइतीबाट दाइजो�व�प �ा� गरकेो भने 
पिन सोलाई पिु� गन� �माण पेस गन� सकेको नदेिखदँा 
िक.नं.११६ र िक.नं.२२९ का ज�गाह� पैतकृ स�पि� 
मा�न ु पन� देिखन आयो । िक.नं.११६ र २२९ का 
ज�गाह�बाट वादीले अंश पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला अ�यथा देिखन आएन । तसथ�, उ� 
िक�ाह� ब�डा ला�न ुपन� होइन भ�ने �ितवादीतफ� को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, पनुरावेदक वादीका पित दामोदरले 
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पेस गरकेो तायदातीमा उि�लिखत स�पि�लाई ६ 
भाग लगाई सोको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहर 
गरकेो हदस�म काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६३।११।९ मा भएको फैसला िमलेको र जानकुाले 
पेस गरकेो तायदातीमा उि�लिखत िक.नं.११६ र 
िक.नं. २२९ को घर ज�गाह�बाट जानकुाको भागमा 
पन� आधा भाग अंश छुट्याई पनुरावेदक वादीका पित 
�ितवादी दामोदरको भागमा पन� बाकँ� आधी भाग अशं 
घरज�गालाई ६ भाग लगाई सो ६ भागको १ भाग अशं 
वादीले पाउने गरी ठहर गनु�पन�मा सोबमोिजम नगरकेो 
काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६३।११।९ 
को फैसला सो हदस�म निमलेको ह�दँा केही उ�टी 
ह�ने ठहर भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६६।१२।२९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी �ितवादी दवैु प�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-१०९२, जालसाजी, िचना 
भतु�ल िव. दामोदर�साद भतु�ल

��ततु म�ुामा सािबक ऐन लागू ह�ने िक पिछ 
संशोिधत ऐन लागू ह�ने भ�ने कुरा नै के��ीय ��को 
�पमा रहेको देिख�छ । हद�यादस�ब�धी कानून 
भूत�भावी नभई भिव�यल�ी ह�ने भ�ने कानूनको मा�य 
िस�ा�त हो । यी वादीले २०४५।४।३० मा �चिलत 
िकत� कागजको १८ नं. ले �यव�था गरकेो हद�याद 
िलखत भएको २ वष�िभ� ��ततु म�ुामा िफराद दायर 
नगरी २०५८ सालमा सशंोिधत िकत� कागजको 
१८ नं. को �यव�थाअन�ुप थाहा पाएको िमितले ६ 

मिहनािभ� भ�ने हद�याद समाती अदालत, �वेश 
गरकेो दिेख�छ । पिह�यै भए गरकेो काममा त�काल 
�चिलत ऐनको हद�याद नघाई पिछ संशोिधत कानूनी 
�यव�थाको आधारमा अदालत, �वेश गनु�  कानूनस�मत 
ह�ने दिेखएन । अतः यस अदालतबाट िन�सा �दान 
ह�दँा भएको आदेश तथा वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, हद�यादको आधारमा िफराद खारजे 
गन� गरी गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६६।१२।२९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िशवह�र पौड्याल
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-WH-००३९, ब�दी��य�ीकरण, 
च�वत� लोहनी िव. वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण, 
बबरमहलसमेत

स�ु �याद ैगजुारी बसेको आधारमा �ितवादी 
च�वत� लोहनीलाई पनुरावेनको �याद िदइएको 
रहेनछ । अिभयोगप�मा �ितवादी इसान रोजगार 
इ�टरनेसनल �ा.िल.को मेनेिजङ डाइर�ेटर 
धािदङ, बेिनघाट-३, �थायी घर भई हाल काठमाड� 
महानगरपािलका कलंक� ब�ने च�वत� लोहनी भनी 
उ�लेख भएको र सोही वतनमा च�वत� लोहनीका 
नाउमँा वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६७।४।१० मा समा�ान जारी भई िनजको 
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घरदैलोमा टासँ तामेल ग�रएको भ�ने िमित 
२०६७।१०।२ को �याद तामेली �यहोरा दिेख�छ । 
जाहेरी अिभयोगप�लगायत जारी ग�रएको �यादमा 
समेत िनज च�वत� लोहनीको बाबकुो नाउ ँ खलेुको 
देिखदँैन । िनवेदकले ��ततु िनवेदनसाथ पेस गरकेो 
च�वत� लोहनीको नाग�रकताको �माणप�को 
फोटोकपी हेदा�  िनवेदकको वतन धािदङ बेनीघाट-८ 
उ�लेख भएको र िनजको बाबकुो नाउ ँदेवराज लोहनी 
भएको पाइयो । सो त�यलाई अ�यथा हो भनी िलिखत 
जवाफकता�बाट उ�लेख गन� सकेको पिन नपाइने ।

यी िनवेदकको वतन धािदङ, बेनीघाट-८, 
रहेको देिखएको र िनजको िपताको नाउ ँदवेराज लोहनी 
रहे भएको देिखएको यस अव�थामा धािदङ, बेनीघाट-
३ ब�ने इसान इ�टरनेसनल �ा.िल.का मेनेिजङ 
डाइर�ेटर च�वत� लोहनी भनी अिभयोग लगाई 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट ३ वष� कैद र ३ 
लाख ज�रवाना गन� गरी भएको फैसलामा उि�लिखत 
धािदङ, बेनीघाट-३, ब�ने इसान इ�टरनेसनल �ा.
िल.का मेनेिजङ डाइर�ेटर च�वत� लोहनी यी िनवेदक 
नै ह�न् भ�न सिकने अव�था नरहने ।

म�ुा चलाउने अिधकारीले �ितवादीको 
नाम, थर, वतन यिकन गररे मा� म�ुा चलाउन ु पन� 
ह��छ । सोको अभावमा बाबकुो नाम पिन नखलुाई 
अल�गै वतनको �यि�लाई चलाएको म�ुामा ठहरकेो 
कैद र ज�रवानाबापत सो वतन निम�ने �यि�लाई 
प�ाउ गरी असलुउपर गरी असलुउपर गन� कानूनले 
िम�ने देिखएन । तसथ� यी िनवेदकलाई धािदङ, 
बेनीघाट-३, ब�ने इसान इ�टरनेसनल �ा.िल.का 
मेनेिजङ डाइर�ेटर च�वत� लोहनीलाई वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०७१।११।१२ को 
फैसलाले लागेको कैद ज�रवानाबापतमा भनी प�ाउ 
ग�रएको काय�बाट यी िनवेदकको वैयि�क �वत��तामा 

आघात पगेुको दिेखन आउने ।
अत: यी िनवेदकलाई प�ाउ गरी काठमाड� 

िज�ला अदालतबाट च.नं. ३५९८ िमित २०७३।९।५ 
को प�बाट कैद �याद ठेक� कैदमा रा�न पठाएका 
कामकारवाही कायम रहन नस�ने ह�दँा उ��ेषणको 
आदशेबाट बदर भई ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल माघ ९ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६७-WO-००१८, उ��ेषण, भागवत 
भ�डारी िव. �हरी �धान काया�लय, न�साल, 
काठमाड�समेत

�याद सूचनामा यो सूचना िनजको 
घरदैलोमा वा साव�जिनक �थानमा टासँ ग�रिद�छौ 
भनी िज�ला �हरी काया�लय, पा�पाबाट आएका 
�हरी कम�चारीह�ले भ�दा हामीह�को िच� ब�ुयो 
भ�ने �यहोरा उ�लेख गरी सा�ीह�ले सहीछाप 
गरकेो देिख�छ । यसरी उ� �याद सूचना घरदलैोमा 
वा साव�जिनक �थान कहा ँ टासँ भएको हो सो कुरा 
�याद तामेली�ितबाट �प�ट�पमा ख�ुन आएको 
देिखदँनै । स�बि�धत �यि� फेला नपरकेो अव�थामा 
िनजको एकाघरको उमेर पगेुको �यि�लाई िदनपुन� र 
सो पिन ह�न नसके वा िनजह�ले ब�ुन नमाने िनजको 
घरदैलोमा सबैले दे�ने गरी टासँ गनु�पन� �प�ट कानूनी 
�यव�था ह�दँाह�दैँ सो नगरी घरदलैोमा वा साव�जिनक 
�थानमा टासँ गरीिदने भ�ने �यहोरा आफँैमा अ�प�ट 
रहेको पाइने ।

��ततु �रट िनवेदनको त�यगत अव�था हेदा� 
िनवेदक भागवत भ�डारीलाई सेवाबाट हटाउन ुअगािड 
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िनज िव�� कुनै आरोप िकटान गरी सजायको ��ताव 
गरी �प�ीकरण सोधेको देिखदँनै । साथै िनज बेप�ा 
भएको वा स�पक�  गन� नसिकएको भ�ने कुरा यिकन 
ह�नस�ने अव�था पिन कारवाही फाइलबाट दिेखन 
आउदँैन । सफाइको मौका �दान गनु�नपन� भएमा सोको 
व�तगुत आधार र कारण उ�लेख गनु�पन�मा सोसमेत 
गन� सकेको अव�था नदेिखने ।

कुनै िनण�यबाट कसैको हक अिधकारमा 
आघात पद�छ भने िनण�य गनु�भ�दा अगािड सनुवुाइको 
मौका िदइनपुछ�  । सनुवुाइको मौका निदइकन गरकेो 
िनण�यले �याियक �ि�यामा वैधािनकता �ा� गन� 
स�दैन । अझ सेवाबाट बखा��त गन�ज�तो कठोर र 
अि�तम सजाय गदा� �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
उ�लङ्घन गरी वा कानूनले िनिद�� गरकेो काय�िविधको 
अ�रश: पालना नगरी िनण�य ग�र�छ भने �य�तो 
िनण�यलाई कानूनको �ि�मा शू�य नै मा�न ुपन� ।

�हरी सेवा रा�यको संवेदनशील सेवा हो । 
समाजमा शाि�त स�ुयव�था कायम गरी कानूनी रा�यको 
�थापना गन�को लािग मह�वपूण� िज�मेवारी बोकेको 
�हरी संगठनका कम�चारीह� अनशुासन र मया�दामा 
रहनपुछ�  र आ�नो िज�मेवारी पूरा नगन� कम�चारीलाई 
कानूनबमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने कुरामा कुनै िववाद 
छैन । तर जितसकैु ग�भीर �कृितको आरोिपत नै िकन 
नहोस् उ� आरोप ठहर गनु� पूव� िनजलाई सफाइको 
मौका िदइनपुछ�  । सफाइको मौका निदइकन कसैलाई 
सेवाबाट बखा��त गन� गरकेो िनण�यले वैधािनकता 
पाउन नस�ने ।

िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� हो वा होइन भ�ने दो�ो ��को स�ब�धमा 
िवचार गदा� मािथ िववेिचत आधारमा िनवेदकलाई 
सनुवुाइको मौका निदई �हरी सेवाबाट हटाउने गरी 
भएको िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तको िवपरीत 

भएको ह�दँा िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी �हरी 
महािनरी�कबाट भएको िमित २०६३।७।२१ को 
िनण�य तथा सो िनण�यलाई सदर गन� गरी माननीय 
गहृम��ीबाट भएको िमित २०६७।।२।१० को िनण�य 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । सो ह�नाले 
िनवेदकलाई िनजले कानूनबमोिजम पाउने तलब, भ�ा 
र अ�य सिुवधा िदई पनु�बहाली गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर १२ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-RC-००५१, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िदपकबहादरु िसंह

��य�दश� जाहेरवाला जनकबहादरु साउदँले 
मतृकलाई गोली हानी मान� �यि� दीपकबहादरु िसंह नै 
हो भनी अदालतमा आई िकटानी बकप� ग�रिदएको 
पाइयो । �य�तै गरी �हरीमा कागज गन� पाव�ती देवी 
साउदले मतृक बमबहादरु साउद ख�ुा सामान िब�� 
गन� भनी मेलामा गई सो सामान िब�� गरी सकेपिछ 
राित क�रब ३ बजेितर रामबहादरुको पसलमा िचया 
खाइरहेको अव�थामा �ितवादी मखुमा प�ी बाधँी 
आई मतृकलाई गोली हानेको र मतृक ब�नको 
लािग शौचालयमा पसी िभ�बाट चकुुल लगाई ब�दा 
�वालबाट पे�तोल िछराई मतृकलाई गोली हानी घाइते 
बनाई भागी फरार रहेका र पसलवाला रामबहादरु 
मेरो घरमा आई खबर गरकेाले मसमेत घटना�थलमा 
गई घाइते अव�थामा रहेका �ीमान् लाई भेटी सो�दा 
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देव ठकुरी मखुमा प�ी बाधँी आई मलाई गोली �हार 
गरी घाइते बनाएको छ ितमीह�लाई पिन मान� स�छ 
�हरीलाई खबर गरी मलाई अ�पताल लैजाउ भनेका 
र �हरीलाई खबर गरी अ�पताल लैजादा बाटोमा म�ृय ु
भएको हो मेरा पितलाई मान� �ितवादी देव ठकुरी भ�ने 
िदपकबहादरु िसंह नै हो भनी अदालतमा समेत आई 
पिु� ह�नेगरी बकप� ग�रिदएको देिख�छ । ��य�दश� 
�यि�ले गरकेो �य�तो बकप� सव��म �माण नै ह�दँा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १० (१) (क) अनसुार 
�माणमा िलन िम�ने नै देिखने ।

�ितवादीबाट बरामद भएको पे�तोलबाट 
फायर गरी मतृकलाई गोली लागेको र सोही कारण 
मतृकको म�ृय ु ह�न गएको व�तगुत दशी �माणबाट 
�मािणत ह�न गएको पाइयो । व�तगुत (Material 
Evidence) �माणह�बाट मतृकलाई �ितवादीले 
नै पे�तोलबाट गोली हानी मारकेो िस� ह�न आयो । 
साथै िनज �ितवादीले मौकामा गरकेो सािबती बयान 
उ� �माणह�बाट समिथ�त भएको पाइ�छ । व�ततुः 
�ितवादीले चलाएको गोली छाती र पेटको बीच भागमा 
लागी मतृक बमबहादरु साउदको म�ृय ुह�न गएको कुरा 
िमिसल संल�न सबतु �माणह�बाट समिथ�त ह�न 
आउने ।

अतः �ितवादी देव ठकुरी भ�ने िदपकबहादरु 
िसंहलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ 
न. र १३(१) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही महलको 
१३(१) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो 
स�ु कैलाली िज�ला अदालतको िमित २०६७।८।२७ 
को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
िदपायलबाट िमित २०७०।११।०५ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�र �वाली
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-००७२, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. सरु�े� म�ाती मगर

�ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो ह� ँ भनी अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतसम� सािबत भई बयान गरकेो र िनजको 
सािबती बयानलाई लास �कृित मचु�ुका, शव 
परी�ण �ितवेदन तथा दाउ लास निजक रहेको 
बरामदी एवम् घटना�थल मचु�ुका एवम् ��य�दश� 
�रता मगरसमेतको बकप�लगायतका  �माणह�ले 
समिथ�त ग�ररहेकोले �ितवादी सरु�े� म�ाती मगरको 
कत��यबाट मतृक कुमार मगरको म�ृय ुभएको पिु�  ह�न  
आएकोले   मलुकु�  ऐन,  �यानस�ब�धीको महलको 
१ नं. को कसरुमा सोही महलको १३(१)  नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी जाहेर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको फैसला िमलेकै देिखने ।

मतृक बाबलुाई मानु�पन�स�मको �रसइवी 
�ितवादीसगँ रहेको देिखदँनै । मतृकले बजारबाट 
मास ु िकनी �याई बनाउने �ममा मतृक र �ितवादी 
बाबछुोराबीच िववाद भई �ितवादी आवेशमा आई 
मतृक बाबउुपर बाबलेु मास ु कािटरहेको दाउ खोसी 
�हार गरकेो कारणले मतृकको म�ृय ु ह�न गएको 
पाइ�छ । �ितवादीको उमेर हेदा� �ितवादी केवल 
३० वष� उमेर पगेुको पाइ�छ । तसथ� वारदातको 
�कृित र �ितवादीको उमेरसमेतलाई म�यनजर राखी 
�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� दिेखदँा मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
महलको १८८ न�बरबमोिजम �ितवादीलाई १० वष� 
मा� कैदको सजाय ह�न राय �य� गरेको पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको रायसमेत मनािसब नै देिखन 
आउने ।
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अतः सरु�े� म�ाित मगरलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१ र १३ नं. को कसरुमा सोही महलको १३(१) नं. 
बमोिजमको कसरु ठहर ्याई मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद 
गन� �य� गरेको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०७०।०६।०६ को रायसिहतको फैसला िमलेकै 
देिखदँा रायसिहतको साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कोशले�र �वाली
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ८ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-RC-०१०३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. रामबहादरु राई

�ितवादी आफँैले मौका तथा अदालतमा समेत 
मतृकलाई आफूले शरीरको य�त� भागमा अ�धाध�ुदा 
खकुुरी �हार गरी लडाई आफू �यहाबँाट भागी भारतको 
िसि�कममा गई बसेको र एकिदन सजाय भो�नै पद�छ 
भ�ने ठानी आफँै िज�ला �हरी काया�लयमा स�पक�  
रा�न गएको भनी वारदातको बारमेा िसलिसलावार 
�पमा वण�न गद� लेखाएको बयान, जाहेरी दरखा�त, 
घटना�थल सज�िमन मचु�ुका, घटना�थल लास 
जाचँ मचु�ुका, बरामद लासको कंकाल, जाहेरवालाले 
अदालतमा आई गरकेो बकप�समेतबाट समिथ�त 
भएकाले मतृकको म�ृय ु ियनै �ितवादीको कत��यबाट 
भएको कुरा िनस�देह�पमा पिु� ह�न आएकोले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. को कसरुमा सोही 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने गरी जाहेर गरकेो पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
फैसला िमलेकै देिखने । 

�ितवादीलाई मतृकले पिहलादेिख नै 

अि�ल श�द बो�ने, हेलाहोचो गन�, कुटिपट गन� 
गरकेो कारण उठेको �रस था�न नसक� �ितवादीले 
सोही �रसले मतृकलाई आफूले बोकेको खकुुरी �हार 
गरकेो त�य पिु� भएको छ । १० वष�अिघ भएको 
घटना रहेको र त�काल जाहेरी नपरकेो मौकामा लास 
जाचँलगायतका �माणह� सङ्कलन ह�न नसकेको 
त�य रहे पिन �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी र 
अदालतसम� मतृकलाई आफूले कत��य गरी मारकेो 
त�यमा सािबत रही �याियक �ि�यालाई सहयोग 
परु ्याएको देिख�छ । कसरुको �कृितबाट कानूनले 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय पिन तोकेको 
छ । तर कसरुको �कृित, वारदात ह�दँाको अव�था, 
प�रि�थित आिद कुराको आधारमा कसरुदारलाई 
सजाय िनधा�रण गरी कसरु र सजायबीचमा ताद�यता 
ह�न ुर ग�रनपुद�छ । यी �ितवादीले मतृकलाई मारपे�ात 
िवदेश भारतमा गई आफूले गरकेो अपराधलाई 
प�ाताप गरी आफँै सजाय भो�न �हरी काया�लयमा गई 
सहयोग पूराएकोसमेत देिखयो । तसथ� उ� त�यह� 
समेतलाई म�यनजर राखी �ितवादीलाई सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� दिेखदँा मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ न�बरबमोिजम 
�ितवादीलाई १५ वष� मा� कैदको सजाय ह�न राय 
�य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको रायसमेत 
मनािसब नै देिखन आउने ।

अतः �ितवादी खैरा टेकबहादरु भ�ने 
रामबहादरु राईलाई अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(१) नं. को 
कसरुमा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजमको कसरु 
ठहर ्याई मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. 
बमोिजम १५ (प��) वष� कैद गन� �य� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको िमित २०७१।०३।२६ को 
रायसिहतको फैसला िमलेकै देिखदँा रायसिहतको 
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साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�र �वाली
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ८ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-WO-०१००, परमादेश, दगुा�  
थापा िव. �ीमती शाि�त थापासमेत

िनवेिदका दगुा�  थापा नेपाली नाग�रक 
बाब ु आमाबाट नेपालमा नै जि�मएक� मािनस ह�न 
भ�नेस�ब�धमा िवप�ीह�ले अ�यथा िजिकर िलन 
सकेकोसमेत देिखएन । िवप�ीम�येको िज�ला 
�शासन काया�लयले िनवेिदका दगुा�  थापा नेपाली 
नाग�रक ह�न् भ�ने त�यलाई सारतः �वीकार गरकेो र 
केवल �ि�यागत कारणबाट नाग�रकताको �माणप� 
�दान गन� नसकेको भनी िलिखत जवाफमा िजिकर 
िलएको पाइयो । स�पूण� िमिसल कागज अ�ययन गरी 
हेदा� िनवेिदका दगुा�  थापा नेपाली नाग�रक भएको त�य 
समिथ�त ह�न आएको देिखने ।

�रट िनवेदकाले बाब ु िशवहरी भ�ने रामहरी 
थापा नेपालको नाग�रकता �माणप� �ा� नाग�रक 
भएको कुराको िजिकर िलएको ह�दँा िनजलाई 
नाग�रकताको �माणप� �दान गन� इ�कार गन� िम�ने 
अव�था नदेिखने ।

मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप�, 
१९४८ तथा नाग�रक एवम् राजनीितक 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य �ित�ाप�, १९६६ 
समेतले राि��यताको पिहचान ग�रपाउने कुरालाई 
मानव अिधकारको �पमा �वीकार गरकेा छन् । मिहला 

िव�� ह�ने सबै �कारका भेदभाव िव��को महासि�ध, 
१९७९ ले समेत भेदभावरिहत तवरबाट मिहलाको 
पिहचानस�ब�धी अिधकारको संर�ण ग�रन ुपन� कत��य 
रा�यमा रहने कुराह� उ�लेख भएको पाइ�छ । व�ततुः 
नाग�रकता ��येक �यि�को लािग मह�वपूण� ह��छ । 
नाग�रकताको �माणप�ले नै �यि�को राि��यताको 
औपचा�रक पिहचान गराउदँछ । कितपय राजनीितक 
एवम् आिथ�क अिधकार उपभोग गन� नाग�रकताको 
�माणप� अ�याव�यक ह��छ । नाग�रकता �ा� गनु�  
नाग�रकको हक हो भने आ�ना नाग�रकलाई सरल, 
सहज तवरबाट नाग�रकताको �माणप� �दान गनु�  
रा�यको कत��य हो । य�तो मह�वपूण� िवषयमा सामा�य 
�ि�यागत जिटलता देखाएर नाग�रकताको �माणप� 
�दान गन� िढलाई गनु�  उिचत नह�ने ।

शाि�त थापा �ितवादी भएको ०७०-CP-
०१६३ को िलखत बदर म�ुा िलखत बदर भएको 
िमिसल संल�न फैसलाको �ितिलिपबाट देिखयो । 
प�रणामतः अदालतको फैसलाबाट समेत नाता स�ब�ध 
�थािपत भएको दिेख�छ । शाि�त थापा िनवेिदका दगुा�  
थापाको सौतेनीआमा ह�नकुा अित�र� म�ुामा  िवप�ी  
(झगिडया) बनाइएक� �यि� भ�नेसमेत देिखएको 
छ । यस अव�थामा िनज शाि�त थापाबाट सनाखत 
भएपिछ मा� नाग�रकताको �माणप� �दान गन� भ�न ु
अनिुचत र अ�यावहा�रकसमेत ह�नजा�छ । बाबकुो 
२०६६ सालमा नै म�ृय ुभएको, ज�मिदने आमासमेत 
पिहले नै दो�ो िववाह गरी अ�य� गएको र स�पक� मा 
नरहेको अव�था दिेखदँा नाग�रकताको �माणप� िलने 
�योजनका लािग िनजह� कसैले सनाखत गन� अव�था 
नै देिखदँैन । यस अव�थामा बाब ु आमा वा सौतेनी 
आमाले सनाखत नगरकेो भ�नेस�मका आधारमा 
मा� नाग�रकताको �माणप� जारी गन� इ�कार गनु�  
�यायोिचत ह�दँैन । तसथ� �रट िनवेिदका दगुा�  थापालाई 
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नेपाली नाग�रकताको �माणप� �दान गन�स�ब�धमा 
स�बि�धत अिधकारीले िववेकसङ्गत �पमा िछटो 
छ�रतो तवरबाट िनण�य गनु�  वा�छनीय देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
िनवेिदका दगुा�  थापालाई नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� �दान गनु�पन� अव�था देिखन आएबाट यस 
स�ब�धमा कानूनबमोिजम जे जो �ि�या पूरा गनु�पछ�  
सो पूरा गरी यो आदेशको जनाउ �ा� भएका िमितले 
१ (एक) मिहनािभ� िनजलाई नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� �दान गनु�  भनी िवप�ीम�येका िज�ला 
�शासन काया�लय, लिलतपरु र उ� काया�लयका 
�मखु िज�ला आिधका�रका नाउमँा परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल पसु ५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-WO-०४४३, उ��ेषण, 
सीता भ�राई (पोखरले) समेत िव. लोक सेवा आयोग, 
के.का., अनामनगर, काठमाड�समेत

�रट िनवेदकह�को शैि�क यो�यता तथा 
�यूनतम सेवा अविधको स�ब�धमा िवप�ीह�ले 
अ�यथा �� उठाएको अव�था पिन दिेखदैँन । नेपाल 
�वा��य सेवा िनयमाली, २०५५ को िनयम ८१ 
समेतका �ावधानह�ले एक तहमिुनका �वा��य 
सेवाका िनधा��रत यो�यता पगेुका कम�चारी उ�मेदवार 
ह�न पाउने �यव�था गरकेो देिख�छ । �रट िनवेदकह� 
काय�रत पद र िव�ािपत पदतफ�  �ि�गत गदा� जनरल 
निस�ङ्ग र क�यिुनटी निस�ङ िवषयका देिखएकाले 
एकअका�सगँ स�बि�धत वा िम�दोज�ुदो िवषयसमेत 
देिखन आउदँछ । यस अव�थामा िनवेदकह�लाई 

�ित�पधा�मा भाग िलन निदई िव�ापन एवम् परी�ा नै 
र� गनु�  उिचत देिखन नआउने ।

िनवेदकह�ले पेसा, �यवसायस�ब�धी वैध 
अपे�ाका िवषयह�को उठान गरी �याियक उपचारको 
माग� अपनाएको देिख�छ । कानून�ारा िनषेध गरकेो 
कुराको दाबी ग�रएको अव�था भएमा �यसलाई वैध 
अपे�ा मा�न सिकने िथएन । तर ��ततु िववादका 
स�दभ�मा हेदा� �यस �कारको अव�था देिखदँैन । 
कानून�ारा तोिकएका यो�यता र अनभुवस�ब�धी 
सत�ह�को िव�मानता रहेको कारणबाट �ित�पधा��मक 
तवरबाट बढुवा �ि�यामा सामेल भएको अव�थामा 
कुनै उिचत र िववेकसङ्गत कारण नै नखलुाई �ि�या 
नै र� गनु�  मनािसब ह�दैँन । परी�ा र� गन� िनण�य गदा� 
िवप�ीह�म�येको लोक सेवा आयोगले कुनै कानूनी 
आधार वा िच�ब�ुदो कारण खलुाएको पिन पाइएन । 
प�रणामतः िवप�ीह�बाट भए ग�रएका काम कारवाही 
एवम् िनण�यबाट िनवेदकह�को पेसा, �यवसाय गन� 
हकमा अनिुचत ब�देज लगाइएको अव�था देिखन 
आउने । 

अतः कानूनबमोिजम �ि�या पूरा गरी 
िलिखत परी�ामा सफल भई अ�तवा�ता�मा समेत 
सामेल भइसकेको अव�थामा लोक सेवा आयोगको 
उ� परी�ासगँ स�बि�धत स�पूण� कारवाही र� गन� 
स�दभ�मा भएको �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको 
िमित २०७२।८।१७ को िनण�य, सो िनण�यका 
आधारमा लोक सेवा आयोगलाई राय िदइएको िमित 
२०७२।८।१८ को प�, तथा लोक सेवा आयोगको 
िमित २०७२।८।२४ को िनण�य र िमित २०७२।८।२५ 
को आयोगको अ�तवा�ता� तथा िसफा�रस शाखाको 
सूचनालगायतका काम कारवाहीह� उ��ेषणको 
आदशेले बदर ह�ने ठहछ�  । �रट िनवेदकह�को 
िमित २०७२।७।१८ मा िलइएको अ�तवा�ता�को 
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नितजा िनयमबमोिजम यथाशी� �कािशत गनु�  भनी 
परमादशेको आदशेसमेत जारी ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल पसु १३ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६८-WO-०९८९, उ��ेषण 
/ परमादेश, राजिकशोर साह िव. �ीमती अ�जदेुवी 
साहसमेत

उ��ेषण र परमादेशको �रट िनवेदन 
�यि�को संवैधािनक एवम् कानूनी हक �चलन गराउने 
मह�वपूण� �रटह� ह�न् । सव��च अदालतले असाधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त �योग गन� यी �रटको मा�यमबाट 
�शासिनक एवम् िवधाियक� काय� वा िनण�यको 
वैधािनकता वा कानूनी हैिसयत (Legality) परी�ण 
गन� गद�छ । यी दवुै �रटह�को म�ुय उ�े�य कानूनी 
अिधकार वा कत��य भएका िनकाय वा पदािधकारीबाट 
गलत िनण�य भएमा �यसलाई स�याउने र सिंवधान 
एवम् कानूनअनकूुलको कत��य पालना गन� लगाउने 
नै हो । उ��ेषणको आदेश अिधकार�े�को अभाव, 
अिधकार�े�को अित�मण, अिधकार�े�को द�ुपयोग 
भई िनण�य भएको, �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
िनण�य भएको, ��य� कानूनी �िुटको अव�था िनण�यमा 
देिखएको, िनण�य जालसाजी वा कपट वा बदिनयतबाट 
भएको अव�था िव�मान भएमा जारी ह�ने हो । म�ुाको 
�माणको म�ुयाङ्कन एवम् कानूनको �या�या गरी �रट 
�े�बाट िववादको िन�पण ह�ने होइन । ��ततु म�ुामा 
मातहत अदालतबाट फैसला ह�दँा �य�तो कुनै अव�था 
िव�मान छ भनी �रट िनवेदकले उ�लेख गन� सकेको 
अव�था िव�मान नदेिखने । 

�रट िनवेदकले िवप�ी अ�जदुवेीले अंश 
हक �ा� गन� फैसला काया��वयन ह�नअुिघ अक�सगँ 
िववाह गरी २०६७।११।१२ मा ब�चासमेत ज�मेको 
भनी जनकपरु अ�चल अ�पतालबाट जारी भएका 
कागजातह� संल�न गरकेो देिख�छ । उ� कागजातह� 
सोस�ब�धमा अिभलेख रा�ने नेपाल सरकारको कुनै 
आिधका�रक िनकायबाट जारी भएका कागजात भ�ने 
देिखदँनै । ��यथ� अ�जदेुवीले पेस गरकेो िलिखत 
जवाफबाट िनजले अक� िववाह गरके� हो होइन भ�ने 
कुरामा मौन रहेको पाइ�छ । २०६३ सालमा स�ु 
अदालतबाट ��यथ� अजंदुेवीले अशं पाउने ठहरी 
फैसला भई २०६७।९।२५ मा पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट उ� फैसला सदर ह�ने ठहरी फैसला भई 
त�प�ात् मा� काया��वयनमा गएको भ�ने देिख�छ । 
यसरी म�ुा परकेो लामो समयप�ात् मा� काया��वयन 
�ि�यामा रहेको अव�थामा फैसला काय��वयनलाई 
अव�� गन� प�रणाम आउने गरी अथ� लगाउन ुउिचत 
नह�ने ।

�रट िनवेदक र ��यथ� अ�जदुेवीबीच २०६३ 
सालमा धनषुा िज�ला अदालतबाट स�ब�ध िव�छेद 
ह�ने फैसला ह�दँा नै ��यथ� अ�जदेुवीले अंश पाउने 
भ�ने फैसला भइसकेको र सोही फैसला पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट िमित २०६७।९।२५ मा सदर 
भएको देिख�छ । फैसलाबमोिजम पाउन ुकाय�िविधको 
िवषय हो । ��यथ� अ�जदुवेीले अंश पाउने ठहर ्याई 
भएको फैसला सारवान् िवषय हो । य�तो सारवान् हक 
�थािपत भइसकेप�ात् कानूनी �ि�याबाट �य�तो हक 
समा� नभएस�म कायमै रह�छ । स�म अदालतले 
स�पूण� �ि�या पूरा गरी गरकेो ठहर फैसला यथावत् 
कायम रहेस�म सो फैसलाको काया��वयन ग�रननैु पन� ।

व�ततुः ��ततु िववाद केवल अंशब�डा 
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छुट्याउने �ि�यागत ��सगँ मा� स�बि�धत रहेको 
नभएर मिहलाको हक अिधकारसगँ स�बि�धत िवषय 
पिन दिेख�छ । मलुकु� ऐन, लो�ने �वा�नीको महलको 
४क, ४ख, र ४ग समेतका कानूनी �यव�थालाई सम�मा 
�ि�गत गदा� पिहलो पितबाट अशं छुट्याई िलएपिछ 
अक� िववाह गर े पिन पिहलेको पितबाट �ा� गरकेो 
स�पि� भोग गन� पाउने ि�थित देखा पद�छ । शेषपिछ 
मा� सो स�पि� अपतुालीको मा�यमबाट हकवालामा 
सन� ह��छ । मिहला अिधकारलाई �यवि�थत गन�गरी 
कानूनमा ग�रएको प�रवत�नको भावना र मम��ितकूल 
ह�नेगरी अशंब�डा ह�ने ठहरी भएको फैसला काया��वयन 
तहको अि�तम चरणमा आएर रो�न ु िववेक नह�ने 
सङ्गत नह�ने ।

फैसलाको प�रणाम�व�प स�पि�मा हक 
�थािपत भइसकेको अव�थामा केवल केही सामा�य 
काय�िविधगत �ि�या पूरा ह�न बाकँ� रहेको कारणबाट 
प�को �थािपत सारवान हक सीिमत वा सकुंिचत ह�न 
नस�ने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, कारणह�बाट 
तहतह फैसला भई अि�तम भएको फैसला काया��वयन 
काय� र सो �ममा भएका आदेशह�मा कुनै िकिसमको 
अिधकार�े�ा�मक वा कानूनी �िुट िव�मान रहेको 
नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण एवम् 
परमादशेको आदशे जारी गनु�पन� अव�था िव�मान 
देिखएन । अदालतबाट भएको फैसलाअनसुार 
अंशब�डा छुट्याएको कारणबाट िनवेदकको कुनै 
�कारको मौिलक हक अिधकारमा आघात परकेो 
स�झन िम�ने पिन ह�दँैन । तसथ� ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः आ�मदेव जोशी
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७३ साल काि�क ८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

मा.�या.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७१-WO-१०३०, उ��ेषण, 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं. ३५ ि�थत लाइफलाइन �ेड इ�टरनेसनल �ािलका 
अि�तयार�ा� �ब�ध िनद�शक कृ�ण�साद ढकाल िव. 
िचतवन िज�ला, भरतपरु उपमहानगरपािलका वडा 
नं. ७ ि�थत  िव.पी. कोइराला मेमो�रयल �या�सर 
अ�पतालसमेत

एउटा �वाय� शािसत स�ंथाको �पमा 
स�ंथािपत अ�पताललाई आफूअ�तग�तको एउटा 
िवभाग ज�तो �यवहार गन� म��ालयले िम�दैन । य�तो 
कुरा लोकत��मा उिचत पिन ह�दैँन । �यवहा�रक र 
काय�गत �वाय�ता �वाय� सं�थाह�को पुजँी हो 
भने आ�नो सं�थापनको उ�े�य अन�ुप पारदश� 
एवम् उ�रदायी ढंगले काय� गनु�  �वाय� सं�थाह�को 
दािय�व हो । यसो गन� सिकएमा मा� सं�थाह�मा 
असल शासन कायम भई लोकत�� मजबतु ह�ने ।

“मालसामान” भ�ने श�दिभ� मेिसन वा 
�यसको कुनै अशं (पाट�पजुा�) वा �िविध पन� स�ने नै 
ह�दँा बोलप� �वीकृत गन� वा नगन� िवषयमा साव�जिनक 
िनकाय अथा�त् वी.पी. कोइराला �या�सर अ�पताल 
िनण�य गन� स�म नै दिेख�छ । बोलप� पेस ह�दँैमा सो 
बोलप� आफूले नै पाउनपुछ�  भ�ने हक बोलप�मा 
सलं�न �यि�लाई ह�दँनै । बोलप� �वीकृत भई करार 
स�झौता भएपिछ मा� सो करारको कारण हकह� 
िसज�ना ह��छन् । तर बोलप� आ�ान गरपेिछ सो 
काय�लाई तक� सङ्गत िन�कष�मा परु ्याउन ुपन� दािय�व 
भने स�बि�धत स�ंथामा रह�छ । वैध अपे�ाको 
िस�ा�तले पिन यही कुरा भ�छ र यसो नग�रएमा 
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स�बि�धत स�ंथाको िव�सनीयता समा� ह�न जाने ।
वी.पी. कोइराला �या�सर अ�पतालले 

साव�जिनक ख�रद ऐन, कानूनबमोिजम �लोबल टे�डर 
आ�ान गरी Pet CT Scan मेिसन ख�रद �ि�या स�ु 
गरी बोलप� म�ुयाङ्कनको चरणमा �वेश गरकेोमा 
सो �ि�या समा� नह�दँै �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालयको िमित २०७२।३।१८ को िनण�यबाट सो 
काय� रोिकएको देिखयो । साव�जिनक ख�रद ऐनको 
दफा २६ को �यव�था हेदा� बोलप� �वीकृत गन� वा 
नगन� िवषयमा िनण�य गन�स�ने साव�जिनक िनकायलाई 
अिधकार भएकै देिखदँा सो काय�मा असर पन� गरी 
�वा��य तथा जनस�ंया म��ालयबाट �यसरी Pet 
CT Scan मेिसन ख�रदस�ब�धमा भएको टे�डर 
�ि�या रो�न िम�ने नदिेखने ।

तसथ� �वा��य तथा जनसं�या म��ालयको 
िमित २०७२।३।१८ को िनण�य उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । वी.पी. कोइराला मेमो�रयल 
�या�सर अ�पतालमा आउने िबरामीको चाप हेरी 
टे�डरमाफ� त ख�रद गन� लािगएको मेिसनको गणु�तर, 
उपय�ुता, िव�सनीयता र सेवाको �भावका�रताको 
िवषयमा आव�यक भए �ािविधक परामश�समेत गरी 
गराई कानूनबमोिजम यथाशी� उपय�ु तथा उिचत 
िनण�य गनु�  भनी िवप�ी अ�पतालको नाउमँा र 
अ�पताललाई उपय�ु िनण�य गन� र िन�कष�मा प�ुने 
काय�मा सम�वय र सहयोग गनु�  भनी िवप�ी �वा��य 
तथा जनस�ंया म��ालयको नाउमँा परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल माघ २४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १८

१
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०६८-CR-०४९०, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. गोगनबहादरु म�ल 

�ितवादीह� गोगनबहादरु र बालकृ�ण 
�ितवादी िव�णबुहादरु म�लले मतृकलाई कुटिपटज�य 
वारदात गदा� वारदात�थल वरपर रहेको त�य भने 
�थािपत भएको छ । वारदात�थल निजकै रहेका 
िनज �ितवादी�यले �ितवादी िव�णबुहादरु म�लले 
मतृकलाई कुटिपट गदा� घटना घट्न निदने �यास 
�व�प रो�ने छे�नेसमेतका काय� गन�तफ�  िनजह� 
नलागी अिल पर रहेको देिख�छ । िनजह�को यस 
�कारको सलं�नता मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १७ नं. को देहाय ३ मा �यवि�थत “अ� 
िकिसमसगँ मत स�लाहमा पसेकोमा मान� ठाउमँा 
गई अ� कुरा केही नगरी हे�ररहनेलाई र लेिखएदेिख 
बाहेक अ� िकिसमका मतलबीलाई ६ मिहनादेिख 
तीन वष�स�म कैद गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी �यव�थासगँ 
िम�दोज�ुदो रहेको देिखन आयो । यसै कानूनी 
�यव�थालाई आकृ� गरी �ितवादीह� गोगनबहादरु 
म�ल र बालकृ�ण म�ललाई जनही १ वष� कैद ह�ने 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमलेको नै 
देिखने । 

�ितवादीह� िव�णबुहादरु म�लसगँ एकै गाउ ँ
ठाउकँा संगी साथी रहे पिन घटना ह�दँाका अव�थामा 
घटना�थलमा िनजह�को उपि�थत देिखएको 
छैन । अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसमेतमा 
बयान गदा� म�ुय �ितवादी िव�णबुहादरु म�लले 
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आफूले मतृक बिलराजलाई कुटिपटज�य काय� गदा� 
यी �ितवादीह�सगँ मत स�लाह भएको भनी पोल 
गरकेो देिखदँनै । घटना िववरण कागज गरी अदालतमा 
बकप� गन� िडलबहादरु म�लसमेतका ��य�दश�ले 
यी �ितवादीह� वारदात �थलमा रहेको भ�न सकेको 
पाइदँैन । वारदातको �कृित पिन पूव�योजना अनसुारको 
नभई मतृकसमेतसगँ �. िव�णबुहादरुको अक�मात भेट 
भएपिछको देिख�छ । त�कालै मतृकसगँ भेट भएपिछ 
िव�णबुहादरुले मतृकलाई कुटिपट गन� खो�दा िनज 
भा�ने �ममा आ�नो हातमा रहेको फलामको छडको 
पिहलो �हार नै मतृकको टाउको ज�तो संवेदनशील 
अङ्गमा ला�न गई सोही चोटको कारण मतृकको म�ृय ु
भएको ि�थित छ । य�तो वारदातको �कृित रहेकोमा 
कुनै त�यय�ु �माण िबना यी �ितवादीह�ले मत 
स�लाह गर ेअनसुार �. िव�णबुहादरुले मतृकलाई �हार 
गरकेो रहेछ भनी मा�न कानूनतः निम�ने ह�दँा अिभयोग 
दाबीबाट �.जये�� म�ल र हंशबहादरु म�लले सफाइ 
पाउने गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
अ�यथा रहेको नदेिखने ।

�ितवादी िव�णबुहादरु म�लले आफूले 
�हार गरकेो फलामको रड मतृक बिलराज म�लको 
टाउकोमा ला�न पगुी त�काल मतृक ढ�न गई सोही 
चोटका कारण मतृकको म�ृय ु भएको त�यलाई 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतसमेतको बयानमा 
�वीकार गरकेो दिेख�छ । िनज �ितवादीको सो बयान 
�यहोरा घटना�थल तथा लासजाचँ मचु�ुका, लास 
जाचँ �ितवेदन, अ�य �ितवादीह�को अिधकार�ा� 
अिधकारी एवम् अदालतसम� भएको बयान 
एवम् ��य�दश� िडल बहादरु म�ल, सूय�बहादरु 
म�लसमेतको बकप�समेतका �वत�� �माणबाट पिु� 
भएको पाइ�छ । �यायको रोहमा एक पटकको �हारमै 
मतृकको म�ृय ु भएको ि�थितमा �यानस�ब�धीको 

महलको १४ नं. आकृ� ह�न स�छ िक भ�ने अव�था 
यहा ँरहेको छ । तर, �. िव�णकुो सामा�य कुटिपटको 
�यासपिछ मतृक भा�न खो�दा िनजले पनुः िपछा गरी 
हातमा रहेको फलामे रडले बलपूव�क मतृकमािथ �हार 
गरकेो अव�थाले गदा� त�कालको रीसले केही गदा� 
मरकेो भनी यहा ँउ� नं. को �योग ह�नस�ने ि�थित 
भएन । यस�कार िमिसल संल�न संकिलत उि�लिखत 
त�यको रोहमा �ितवादी िव�णबुहादरु म�लको कसरु 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. र १३ 
नं. को देहाय ३ अन�ुपको रहेको �मािणत भई ऐ. 
नं. अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद सजाय गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब नै रहेको 
देिखदँा सदर ह�ने । 

मतृक बिलराज र �ितवादी िव�णबुहादरु 
म�ल एकै गाउ ँठाउकँा सगँी साथी रहेको देिख�छ । 
मतृक र �ितवादीको उमेर १६ देिख १९ वष�िभ�को 
अप�रप�क रहेको छ । मतृकले नाच हेन� ठाउमँा 
�ितवादी िव�णसुमेतलाई नाचगान गन�बाट रोक 
लगाउन खोजेको दिेख�छ । सोही सामा�य मनमटुाव 
�व�प अक�मात भेट भएको समयमा तसा�उने 
उ�े�यले मतृकलाई समाउन खो�दा मतृक भागेको 
कारण हातमा रिहरहेको रड �हार गदा� मतृकको 
टाउकोमा लागेको चोटका कारणबाट मतृक ढ�न पगुी 
िनजको म�ृय ु भएको छ । यसबाट यस घटनामा यी 
�ितवादीको मतृकलाई मान� स�मको मनसाय र योजना 
रहेको देिखन आउदँनै । अप�रप�क �यि�ले झटारो 
�व�प फालेको रड सयंोगले मतृकको संवेदनशील 
अङ्ग टाउकोमा ला�न गएको प�रि�थितवश मतृकको 
म�ृय ु भएको, �ितवादीले स�य घटना देखाई कसरु 
�वीकार गरी अिधकार�ा� अिधकारी र अदालत, 
समेतमा बयान गरी �याियक �ि�यालाई सहज बनाई 
अदालतलाई सहयोग गरकेो, उ� वारदातको समयमा 
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�ितवादीको उमेर िश�ा हािँसल गरी असल नाग�रक 
ह�नेतफ�  उ�मखु रहेको अव�थासमेतबाट ऐनबमोिजम 
�. िव�णबुहादरु म�ललाई सव��वसिहत ज�मकैद गदा� 
चक� पन� िच�ले दिेखएको ह�दँा अ.बं. १८८ नं. अन�ुप 
िनजलाई कैद वष� ८ (आठ) ह�न पनुरावेदन अदालतले 
�य� गरकेो रायसमेत सदर ह�ने ।

तसथ�, उि�लिखत आधार र कारणबाट 
�ितवादी िव�णबुहादरु म�ललाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १ नं. र १३ नं. को देहाय ३ 
को कसरुमा सोहीअनसुार सव��वसिहत ज�मकैद गरी 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. अन�ुप कैद वष� ८ ह�न राय 
लगाई एवम् ��यथ� �ितवादीह� गोगनबहादरु म�ल र 
बालकृ�ण म�ललाई ऐ. महलको १७ नं. को देहाय ३ 
बमोिजम जनही १ वष� कैद ह�ने र ��यथ� �ितवादीह� 
जय�� म�ल र हशंबहादरु म�लले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने गरी पनुरावेदन अदालत, ज�ुलाबाट िमित 
२०६८।३।२० मा भएको फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल पसु १७ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०६९-CR-०७९२, कत��य �यान, 
श�ुराज राईसमेत िव. नेपाल सरकार

िमित २०६७/११/१२ गते गाउमँा रामकुमार 
राईको घरमा िववाहको काय�मा सघाउनको लािग मतृक 
दगुा�बहादरु राई गएको अव�थामा रिवन राई, श�ुराज 
राई र िदपेस राईले ला�ी, हात र म�ुकाले कुटिपट गरी 
मरणास�न अव�थामा परु ्याई छाडी फरार भएकोले 
उपचारको िसलिसलामा मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने 
िकटानी जाहेरी दरखा�त परकेो देिख�छ । मतृकको 
आखँा सिु�नएको, िनधारमा २ वटा टुटु�को सिु�नएको, 

बाया ँगालाको कानप��को भागमा धि�एको, ��घ�टी 
भ�दा मिुन सानो चोट देिखएको भ�ने घटना�थल 
तथा लास जाचँ मचु�ुकाबाट देिख�छ । र�सी सेवन 
गरकेो अव�थामा मतृक र पनुरावेदकबीच झगडा भई 
कुटिपट भएको त�यलाई पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
अनसु�धान अिधकारी तथा स�ु अदालतमा समेत 
सािबत भई बयान गरकेो पाइ�छ । मेची अ�चल 
अ�पताल भ�परुको प�बाट म�ृयकुो कारणस�ब�धमा 
The cause of death due to intracranial 
hemorrhage भ�ने उ�लेख भएको िवशेष� डा�टर 
ख�ुब ु लाठले अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� 
िभसेरा परी�णबाट िवषादी सेवन भ�ने नपाइएकोले 
मतृकको म�ृय ुटाउकोमा रगत जमेको कारणबाट भएको 
हो भनी बकप� गरकेो पाइने ।

वारदात�थलमा रहेका ��य�दश�को �पमा 
रहेका जाहेरवाला िदलबहादरु राईलगायत अ�य 
बिुझएका �यि�ह�बाट समेत िकटानी�पमा ियनै 
�ितवादीह� श�ुराज राई, िदपेस राई र रिवन राईले 
कुटिपट गरकेो र सोही चोटको कारण मतृकको म�ृय ु
भएको भनी घटना�म खलुाई ग�रिदएको बकप�, 
मतृक दगुा�बहादरु राईको म�ृय ुटाउकोमा ला�न गएको 
घाउको कारणबाट भएको भ�ने त�य िनिव�वािदत 
रहेको, िनज �ितवादीह�समेत िमित २०६७/११/१२ 
मा िववाहघरमा भएको र मतृकसगँ झगडा भई कुटिपट 
गरकेोमा सािबत रहेको अव�थामा स�ु अदालतबाट 
िनज �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय गन� ठहर 
गरकेो िनण�यलाई सदर गन� ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, इलामको िमित २०६९/०९/०८ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

घटना ह�दँाको अव�थामा �ितवादीह� 
श�ुराज राई र िदपेस राईको उमेर १८ वष� तथा 
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�ितवादी रिव राईको उमेर २३ वष� रहेको, िनजह�को 
मतृक दगुा�बहादरु राईसगँ कुनै पूव� �रसइबी रहेको 
भ�ने नदेिखएको, र�सीको �भाव रहेका मतृकले 
खकुुरीज�तो हितयार बोक� िहडेँको र पूव�योजना बनाई 
�ितवादीह�ले मतृकको ह�या गरकेो समेत नदिेखएको 
अव�थासमेतलाई िवचार गदा� िनज �ितवादीह�लाई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गदा� चक� पन� दिेखदँा मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �ितवादीह�लाई जनही 
१०(दश) वष� कैद सजाय ह�ने । 
इजलास अिधकृत: तेजबहादरु खड्का 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल भदौ २९ गते रोज ४ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७३-WO-
००१६, उ��ेषण / परमादेश, अशोककुमार देवकोटा 
िव. िवमला िधताल (पोखरले) समेत

�यि�को �याद तामेली मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
११० नं. मा “समा�ान, इतलायनामा, �याद, पजु�, 
सूचना तामेल गन� खिटएका सरकारी कम�चारी 
स�बि�धत ठाउमँा गई �यि� िचने जहा ँफेला पर ेपिन 
िनजलाई बझुाउन ह��छ । स�बि�धत �यि� फेला नपर े
वा निचने िनजको ठेगानामा गै बझुी घर डेरा प�ा 
लगाई मािनस िचनी स�बि�धत गाउ ँ िवकास सिमित 
वा नगरपािलकाको सद�य वा सिचव र अ� �थानीय 
भलादमी दईुजना रोहबरमा राखी �याद तामेल 
गनु�पछ�  । स�बि�धत �यि� भेट भए िनजैलाई िनज 
भेट नभए �यसका उमेर पगेुको एकाघरका उमेर 

पगेुका कुनै �यि�लाई िदई र िनजह� पिन भेट भएन 
वा भए पिन बझुी िलएन भने �यसको घर डेराको 
ढोकामा सबैले दे�ने गरी टासँी अड्डामा दािखल गन�, 
समा�ान, इतलायनामा, �याद, पजु�, सूचनाको पीठमा 
कसलाई िदए टािँसएको हो सो र सो िदए टािँसएको 
िदनको िमितसमेत लेखी एक�ित अड्डामा दािखल 
गनु�पछ�  ।” भनी उ�लेख भएबमोिजम नै �याद टासँ 
भएको पाइ�छ । य�तो �याद तामेलीबाट केही �यि�लाई 
अ�याय पन� स�ला तर िनजलाई �यादको जानकारी 
ह�न नसकेको भ�ने आधारमा य�तो �याद तामेलीलाई 
बदर गदा� साव�जिनक स�ुयव�था र कानूनको 
शासनलाई अ�याय पछ�  । साव�जिनक स�ुयव�था र 
कानूनको शासनको जग भनेको कानूनले बसालेको 
प�ित र कोरकेो मया�दाको उ�लङ्घन नगर, आ�नो 
काम कारोबार तथा �यवहार गदा� वा �यसको स�भािवत 
आकँलन गदा� �यो प�ितले कोरकेो सीमा रखेािभ� रही 
चािहने सतक� ता र होिसयारी बनाई राख, लापरवाही 
नगर भ�ने स�दशे हो । िववािदत तमसकु भएको र 
आफूले िवप�ी िवमला िधताललाई सोको सावँा �याज 
ितन� नसकेको भ�ने कुरालाई िनवेदकले इमानदारीका 
साथ �वीकार गनु�भएको छ । ��यथ� िवमला िधतालको 
रकम िक�ताब�दीमा ितछु�  भनेर आफूले ��यथ�को 
�ीमानलाई फोनमा भ�दा ��यथ�समेतले फोन �रिसभ 
नगरी स�पक� िवहीन भएको भ�ने िनवेदकको कथन 
छ । यस अव�थामा आफूउपर लेनदेन म�ुा पला� र 
अदालतबाट �याद आउला भ�नेतफ�  सचेत रहन र 
�याद तामेल भए नभएको जानकारी िलने िनवेदकको 
दािय�वबाट िनवेदक पि�छन िम�दैन । िनवेदकले 
गरकेो त�यगत �वीकारोि�बाट िनवेदक िव��को 
��यथ� िवमला िधतालको लेनदेन म�ुाको दाबी प�ुने 
ठहर ्याएको स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
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त�य (merit) को आधारमा समेत �िुटपूण� भ�न िम�ने 
नदेिखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७२-
WO-१०३७, उ��ेषण / परमादशे, पूण�च�� पौडेल  
िव. स�मानीय �धानम��ी �ी के.पी.शमा� ओली, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत  

�यायप�रषद ्को बैठकको िनण�य वा अ� काम 
कारवाहीको स�ब�धमा नेपालको संिवधान वा अ�य 
नेपाल कानूनमा गणपूरक सं�याको �यव�था भएको 
पाइदँैन । कुनै िनकायले पूण�ता पाएको अव�थामा ह�ने 
ग�रने काम कारवाहीलाई उ�म मािन�छ । तर �यसको 
िसफ�  नैितक बल मा� ह��छ । यसस�ब�धी वैधािनकता 
वा अवैधािनकताको लािग हेनु�  पन� कुरा कानून नै 
हो । िनवेदकले आ�नो यो िजिकरको समथ�नमा 
कानून उ�लेख गन� नस�न ु र सं�या�मक िहसाबले 
५ सद�यीय प�रषद् का बह�मत ३ सद�यको मतै�यमा 
��ततु िसफा�रस भएबाट यसलाई संिवधान वा कानून 
िवपरीत मा�न निम�ने ।

नैितक वा अ�य िहसाबले हेन� हो भने पिन 
संिवधान वा कुनै पिन कानूनको बल नै �यसको 
काया��वयन ह��छ । संिवधानले �दान गरकेो तमाम 
मौिलक हक र पीिडतले पाउने देवानी फौजदारी यावत् 
�याियक उपचार अदालतको सही प�रचालनमा मा� 
स�भव ह��छ । �याय िदने िनकाय सम� भएमा धेर ै
कुरा �यसैपिन िम�दै जा�छ । सायद भगवान मा� पूण� 
होलान । बाकँ� सबै पूण�ताितर या�ामा छन् । कुनै 
�यव�था नह�नभु�दा खराब �यव�था धेर ैरा�ो ह��छ भ�ने 
कुरा अनभुविस� कुरा हो । तर यो िसफा�रसमा �य�तो 

खराब �यव�थाको पिन ग�ध छैन । सव��च अदालतमा 
काय�को अ�यिधक बोझ तर माननीय �यायाधीशह�को 
अभाव �यसबेला एक िनिव�वाद स�य िथयो । �यो 
यथावत् रहदँा �याय कानूनको प�ृपोषण ह��छ भ�ने 
कुरा मा�नै सिकँदैन । यसथ� नैितकता, कत��य िन�ा, 
सवंैधािनक दािय�व र सामािजक स�ुयव�था यावत् 
िहसाबले सो िसफा�रस एउटा आव�यकता िथयो 
जसको �ितफल रा�ो छ र रा�ो नै ह�ने । 

नेपालको संिवधानको धारा १२९ उपधारा 
(५) मा कानूनमा �नातक उपािध �ा� गरी उ�च 
अदालतको म�ुय �यायाधीश वा �यायाधीशको पदमा 
क�तीमा ५ वष� काम गरकेो वा कानूनमा �नातक 
उपािध �ा� गरी व�र� अिधव�ा वा अिधव�ाको 
हैिसयतमा क�तीमा १५ वष� िनर�तर वकालत गरकेो 
वा १५ वष�स�म �याय वा कानूनको �े�मा िनर�तर 
काम गरी िविश� कानूनिवदको �पमा �याित�ा� 
गरकेो वा �याय सेवाको राजप�ांिकत �थम �ेणी 
वा सोभ�दा मािथ�लो पदमा क�तीमा १२ वष� काम 
गरकेो नेपाली नाग�रक सव��च अदालतको �यायाधीश 
पदमा िनयिु�का लािग यो�य मािननेछ” भ�ने  �यव�था 
भएको र धारा ३००(२) मा “यो सिंवधान �ार�भ 
ह�दँाका बखत कायम रहेको सव��च अदालत, 
पनुरावेदन अदालत र िज�ला अदालतमा बहाल रहेका 
सव��च अदालतका �धान�यायाधीश वा �यायाधीश, 
पनुरावेदन अदालतका म�ुय �यायाधीश, �यायाधीश र 
िज�ला अदालतका िज�ला �यायाधीश यसै संिवधान 
बमोिजम िनयिु� भएको मािननेछ र सोही धाराको 
उपधारा (५) मा उ�च अदालत, �थापना भएपिछ 
�यायप�रषद ्को िसफा�रसमा �धान �यायाधीशले यो 
सिंवधान �ार�भ ह�दँाका बखत बहाल रहेका पनुरावेदन 
अदालतका म�ुय �यायाधीश र �यायाधीशह�लाई 
उ�च अदालतको म�ुय �यायाधीश र �यायाधीशमा 
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पद�थापना गन� छ” भनी �प� पारकेो छँदाछँदै िनवेदक 
ज�तो िव�ान् ले यो तक�  अिघ सानु�लाई यो इजलास 
दःुखद मा�दछ । �यसै गरी िनवेदकले उ�लेख गरकेो 
धारा १५३(७) को अिभलेखस�ब�धी कमी कमजोरी 
आफँैमा िसफा�रस बदर गन�का लािग पया�� नदेिखने ।

�ितिनिध सभाको सभामखुले पनुिव�चार 
गन�को लािग �यायाधीश िनयिु�को िसफा�रस �याय 
प�रषद ्मा पठाएकोमा सो िवषय �यायप�रषद ्मा पेस 
नगरी �यायप�रषद ्का सिचवले सोझै सनुवाईको लािग 
संसद ्सम� पठाएको अवैध भयो भ�ने िनवेदकको 
कथन छ । तर यो कुरामा अडान िलएर संसद ्, 
सभामखु आिदले सनुवाई नगन� वा गर ेपिन िसफा�रस 
अनमुोदन नगन�समेतको काय� गन� िनजह�सम� नै 
ह�नहु���यो । िसफा�रस भएका माननीय 
�यायाधीशह�लाई �ितिनिध सभाको सनुवाई 
सिमितले सनुवाई गरी हर िकिसमले यो�य पाई 
अनमुोदन ग�रसकेकोले िनवेदकको कथन अब एक 
िनरथ�क बुदँा ब�न गएको छ । य�तो िनरथ�क बुदँामा 
�वेश गन� िनरथ�क नै ह�ने । 

जहासँ�म धारा ४२(१) अ�तग�त वग� र 
�यि�लाई समावेशी िस�ा�तका आधारमा रा�यको 
िनकायमा सहभािगताको हकलाई ��तुत िसफा�रसले 
नजर अ�दाज गरकेो भ�ने िनवेदन िजिकर छ �यो पिन 
��ततु िसफा�रस बदरको लािग  पया�� छैन । �य�ता 
के कित �यि� यो िसफा�रसमा पन�लायक िथए र 
परनेन् यसस�ब�धी कुनै पिन त�यांक िनवेदकबाट 
पेस भएको पाइदँैन । मािथ नै भिनयो यो िसफा�रस 
समयकै माग िथयो । यसबाट धारा ४२(१) को हक 
�ाि�को सिुनि�तता बढ्ने नै छ । �चिलत ऐनअनसुार 
भएको िसफा�रसले सबै कुरामा �यान िदन नस�न ु
र िसफा�रस संिवधान तथा कानूनिवपरीत ह�न ु दईु 
फरक कुरा ह�न् । धारा ४२(१) स�ब�धी िनवेदकको 

िजिकरको स�बोधनको लािग िसफा�रस बदर गनु�पन� 
ि�थित नह�दँा िनवेदकको यो िजिकरसगँ पिन सहमत 
ह�न सिकएन । मािथ उि�लिखत कारणह� ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे गन�का लािग पया�� छन् । �यसमािथ 
य�तो शी�ाितशी� िन�पण ह�ने ��ततु �रट िनवेदनमा 
आ�नो बुदँा राखी इजलासलाई सहयोग गनु�पन�मा 
पेसी सनुवाई �थगनको माग गनु�भएको िनवेदकको 
आचारण �यायको सहयोगी देिखदँनै । कारण देखाउ 
आदशे भइनसकेको अव�थाको िनवेदनको सनुवाई 
�थगन भ�ने कुरा अपवादको पिन अपवाद हो । �य�तो 
अपवादको पिु� ह�नसकेको छैन । िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ मा�न ु पन� अव�था नदेिखदँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७३-WO-
०१६३, उ��ेषण, राकेशकुमार रावल िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, कालीमाटी काठमाड�समेत 

��यथ�ह�बाट िलिखत जवाफ माग गनु�पन� 
नपन�स�ब�धमा िवचार गदा� िनवेदकसगँ थनुछेक 
�योजनको लािग �.५ लाख धरौट माग गन� भ�ने 
स�ु िज�ला अदालतको आदेश हालस�म यथावत् 
देिख�छ । सो आदशे बदर ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदकको 
िनवेदन िजिकर छैन । �ारि�भक�पमा िनवेदकलाई 
उ�मिु� िदन नसिकने र िनवेदक कसरुदार ठहन� स�ने 
भ�ने कुरा लागेर ै पपु��को �ममा कसरुदार थनुामा 
रहने वा िनजसगँ धरौट मा�ने आदशे ह�ने गछ�  । अ� 
अव�थामा िनवेदकलाई िवश�ु�पमा ता�रखमा रा�ने 
आदशे ह���यो । यो इजलासले उ� थनुछेक आदेशको 
हे�का रा�नै पन� ।
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पनुरावेदन अदालतबाट िमिसल �माणको 
सू�मतम मू�याङ्कन भएको पाइ�छ । यी िनवेदक 
नवराजधानी सहकारीका स�चालक भएको भनी 
सहअिभय�ु सगनु पा�डेले गरकेो बयान र स�चालक 
सिमितको बैठकमा सही गरकेो भनी िनवेदकले नै गरकेो 
बयानलाई म�यनजर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको आदेशलाई अिह�यै �िुटपूण� भ�न ु उिचत 
ह�दँनै । �यसलाई िनवेदकले अ� ठोस �माण िदएर 
अ�यथा िस� नगरसे�म उ� आधार, जाहेरीमा 
िनवेदकको नाम िकटानी भएको �माण र िनवेदक 
िव�� भएको थुनछेक आदेशसमेतका �माणबाट 
िनवेदकको ज�गा रो�का राखेको अदालतह�को 
आदेशबाट िनवेदकको सिंवधान �द� हकको हनन 
भएको मा�न सिकँदैन । संिवधानले कानूनस�मत 
स�पि� हकको मा� संर�ण गन� कुरालाई िनवेदकले 
�मरण गनु�  पन� ।

मािथ उि�लिखत कुराह�लाई ��ततु 
�रट आदेशको आधार नबनाए पिन ह���यो िकनभने 
अिभयोगप� नै दायर भई फैसलाको �ममा रहेको 
साधारण अिधकार�े�अ�तग�तको म�ुामा भएको 
अ�तरकालीन आदेशको परी�ण असाधारण 
अिधकार �े�अ�तग�तको �रटबाट ह�न ुअिधकार�े�को 

िस�ा�तिभ� सामा�यतया पद�न । अपवादको �पमा 
ब�दी��य�ीकरणको �रटबाट यदाकदा ह�त�ेप 
ह�नेबाहेक साधारण अिधकार�े�को िवक�पको �पमा 
असाधारण अिधकार�े� आकिष�त ह�दँैन । �रट भनेको 
िनण�यकता�ले सही गलत के गय� भ�नेभ�दा पिन 
िनवेदक �ित बद ्िनयत वा पूवा��ह राखेर सनुवुाइको 
मौका निदई, अिधकार�े� नभएको वा अिधकार�े�को 
द�ुपयोग गररे र कानूनले तोकेको �ि�याको 
अवल�बन नगरी काम कारवाही भए नभएको र भएमा 
सो श�ु गन� उपचार हो । यसैले यो मूलतः �ि�या�मक 
procedural कानूनसगँ स�बि�धत रह�छ । �यो 
उपचार पिन साधारण अिधकार�े�को उपचार नभएमा 
वा �यो अि�तम भएमा मा� आकिष�त ह�ने उपचार 
हो । ��ततु म�ुामा ती यावत् आधारभूत कुराको पालन 
भएको अव�था छ । यी सबै कारणबाट ��ततु �रट 
िनवेदन �हणयो�य देिखन नआएकोले ��यथ�ह�सगँ 
िलिखत जवाफ माग गनु�  परने । �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल भदौ १३ गते रोज २ शभुम् ।


