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पा��क �काशनपा��क �काशन  
  

  
  

वष� वष� २२४४,,  अ� अ� ११२२  पूणा�� पूणा�� ५५५५८८  

  
  
  

 
  
  
  

�काशक�काशक  

ससव�व��च अदालत�च अदालत  
रामशाहपथरामशाहपथ ,,  काठमाड�काठमाड�  

फोनफोन  नन. . ४२५०७४२४२५०७४२,,  ४२६२३९७४२६२३९७,,  ४२६२३९८४२६२३९८,,  ४२६२८०१४२६२८०१,,  ४२५८१२२४२५८१२२  EExxtt..२५१२२५१२  ((स�पादनस�पादन)),,  २५११२५११  ((छापाखानाछापाखाना)),,  २१३१२१३१  ((�ब�ब����))  

�या�सः �या�सः ४२६२८७८४२६२८७८,,  पो.व.नपो.व.न. २. २०४३८०४३८  

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp,,  WWeebb::  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

  

२०७२०७२२,,  असोजअसोज  ११६६––३०३० 



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

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

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

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

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

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

सहसहरिज��ाररिज��ार  �ी �ी नहकुल सवेुद�नहकुल सवेुद�, स, सव��च अदालतव��च अदालत              ––  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
  

  

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

कम�चार�ह�कम�चार�ह�  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

बकुबाइ�डरबकुबाइ�डर  �ी�ी  यमनारायणयमनारायण  भडेलभडेल  

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

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

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

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

काया�लयकाया�लय  सहयोगीसहयोगी  �ी�ी  मो�तमो�त  चौधर�चौधर�  
  

 
 

�व�भ� न इजलासह�बाट स�पादन शाखामा �ा� भई यस अ�मा  

�कािशत �नण�य / आदेशह� 

�वशेष�वशेष  इजलासइजलास  ३३  

पूण�पूण�  इजलासइजलास  ११  

संय�ुसंय�ु  इजलासइजलास  १५१५  
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र�त / बेर�तर�त / बेर�त  आदेशआदेश  ११  
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 नेपाल कानून प��कामा  
२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस�म  

�कािशत  

�नण�यह�को सारस��ह  
�वषयगत आधारमा  

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

 
मू�य �.५,५००।– 

 
पाइने ठाउँ 

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

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

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

(साल)  (म�हना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बलेु�टन २०७२, असोज – २, प�ृ १ 



 
काका..िजिज..दद..नंनं. . ३९३९।।०४९०४९।।०५००५०  

 

   

सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम ्अ�य �या�यक 

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

रहेको 

Toll Free Number 

१६६०– ०१– ३३३– ५५ 
 

वा  

इमेल ठेगाना 

cjscomplain@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� स�कने छ । 

 
  
  

  
  
  
  
  

मू�यमू�य  ��..१५१५।।––  
  

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



 

i 

िवषयसूची 

 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

िवशेष इजलास १-४ 

1.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

यादव�साद थपिलया िव. 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लयसमेत 

2.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

अिधव�ा माधवकुमार 

ब�नेतसमेत िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 

पूण� इजलास ४-५ 

3.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

ि�लोचन सं�ौला िव. भूिम सधुार 

काया�लय झापा, च��गढीसमेत 

सयुं� इजलास ५-१२ 

4.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

पकुार नरिसंह राणासमेत िव. नेपाल 

रा�यका महा�यायािधव�ा, 

महा�यायािधव�ाको काया�लयसमेत 

5.  

नापी न�सा 

िनण�य र 

दता� बदर 

गरी 

साव�जिनक 

बाटो कायम 

ग�रपाऊँ 

रामिमलन कांद ु िव. ितरथराम 

कुम� 

6.  
कत��य 

�यान 

नजरमान परुी िव. नेपाल सरकार 

7.  ��ाचार नेपाल सरकार िव. ब�ीनाथ �े� 

8.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

अिमतकुमार िटवडेवालसमेत िव. 

एच. ए�ड. बी. डेभलपमे�ट ब�क, 

शाखा काया�लय, �यूरोडसमेत 

9.  
कत��य 

�यान 

िदपन भ�ने िदपेन �े� िव. नेपाल 

सरकार 

10.  िनषेधा�ा 
कृ�णकुमार भ�राई िव. होटल 

�ा�रकाज 

11.  छुवाछुत 
िदपक�साद उपा�याय िव. नेपाल 

सरकार 

12.  

दता� बदर 

हक कायम 

दता�  

राघो ठाकुर भिुमहारसमेत िव. 

नेपाल सरकार 

13.  परमादशे 
सवुोधिसंह था� िव. च��ावती 

था�  

14.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. िछमा राना 

15.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

अि�बका िघिमर े िव. नेपाल 

सरकार 

16.  उ��ेषण 

दउेती �रमाल िव. मालपोत 

काया�लय, कलंक�, 

काठमाड�समेत 

इजलास न.ं १ १२-१५ 

17.  
हक कायम 

नामसारी 

िनलमकुमार पा�डे िव. िद�वीजय 

नाथ पा�डे 



 

ii 

18.  

ज�गा 

िखचोला 

चलन 

हिवव असंारी िव. मकु कुमारी 

�यौपाने �े�ी 

19.  उ��ेषण 

राम दलुारी था�समेत िव. नेपाल 

सरकार, मि��प�रषद ्िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

20.  परमादशे 
पूण�बहादरु ग�ुङ िव. िज�ला 

�हरी काया�लय, का�क�समेत 

21.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

फुब ु याङ्गजी लामासमेत िव. 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

इजलास न.ं २ १५-१८ 

22.  उ��ेषण 
बालकृ�ण �े� िव. रामे�री 

�े�समेत  

23.  

कत��य 

�यान, 

�यान मान� 

उ�ोग र 

आगजनी 

नेपाल सरकार िव. पासाङ 

तामाङसमेत 

24.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. परवीर 

डागँीसमेत 

25.  
लाग ुऔषध 

खैरो हरेोइन 

रामबहादरु ग�ुङ िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास न.ं ३ १८-२३ 

26.  
ग�डाको 

खाग िब�� 

राजे�र खितवडा िव. नेपाल 

सरकार 

27.  
लगत क�ा 

बदर 

राजोदेवी िवन िव. दिुखया दवेी 

28.  
धम�प�ु 

िलखत बदर 

�ीनारायण साह तेली िव. 

िजते���साद साह  

29.  परमादशे 
म�जकुुमारी साह िव. बबनकुमार 

ग�ुा 

30.  िनषेधा�ा 
मङ्गलुदवेी ठाकुरसमेत िव. 

�भनुारायण ठाकुरसमेत 

31.  परमादशे 
जगरनाथ साह कानू िव. नागे�र 

साह कलवारसमेत 

32.  
कत��य 

�यान 

िव�म कुमाल िव. नेपाल सरकार 

33.  
लाग ुऔषध 

खैरो हरेोइन 

इसा�द अहमद िव. नेपाल सरकार 

 

34.  
जबज��ती 

करणी 

 राजिकशोर भेिडहार िव. नेपाल 

सरकार 

35.  जालसाजी 
अि�बका गजरुलेसमेत िव. 

श�भे�साद गजरुलेसमेत 

इजलास न.ं ४ २३-२६ 

36.  उ��ेषण 

रामनारायण राय यादव भ�न े

रामनारायण दास बैरागी िव. 

िज�ला �शासन काया�लय, 

सला�ही, मलंगवासमेत 

37.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. स�जय केबट 

भ�ने सकई केबटसमेत 

38.  
हातहितयार 

खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. सोनकुुमार 

िसंहसमेत 



 

iii 

39.  खुन डाकँा 

नेपाल सरकार िव. िदलवा र 

दीिलप भ�ने िव�ान�द राय 

यादवसमेत 

इजलास न.ं ५ २७-३१ 

40.  

मानव 

बेचिवखन 

तथा ओसार 

पसार 

राजेश भ�ने भगीरथ दाहाल िव. 

नेपाल सरकार 

41.  
�ितषेध / 

परमादशे 

�ाचाय� राज ु भाइ �यात िव. 

पूवा��चल िव�िव�ालय 

िवराटनगर नेपालसमेत 

42.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

मेदनी�साद उ�ेती िव. मालपोत 

काया�लय दमक झापासमेत 

43.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

कृ�णबहादरु �े�समेत िव. नेपाल 

सरकार 

44. अशं चलन 
प�फा खकुरले िव. दयाराम 

खकुरलेसमेत 

45.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

मजुारहि�न खाकँो हकमा िनजको 

बाब ु िजयाउि�न खा ँ िव. िज�ला 

�शासन काया�लय, बाकेँसमेत 

46.  माना चामल 
बालकृ�ण खकुरले िव. प�फा 

खकुरले 

इजलास न.ं ६ ३१-३३ 

47.  
मोही लगत 

क�ा 

मोतीराम साफ� िव. गयाराम 

यादव 

48. 
कत��य 

�यान 

दीपकराज सेन िव. नेपाल 

सरकार 

49.  
जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. िवकेश 

कोइराला 

50.  डाकँा चोरी नेपाल सरकार िव. दयु�धन मेहतेा 

51.  अशं चलन 
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शा�ताकुमारी पा�डेय (प�त) िव. 

चोलकुमारी पा�डेयसमेत 

इजलास न.ं८ ३५-४१ 

54.  
कत��य 

�यान 

धनबहादरु थापा मगर िव. नेपाल 

सरकार 

55.  

सरकारी 

छाप 

द�तखत 
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भराइ पाऊँ 
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िवशेष इजलास

१
स.�.�या. �ी रामकुमार �साद शाह, मा.�या. �ी 
िगरीश च�� लाल र मा.�या. �ी बै�नाथ उपा�याय, 
०७०-WS-००४२, उ��ेषण / परमादशे, यादव�साद 
थपिलया िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत
 िनजामती सेवालाई क�तो बनाउने, यसको 
संगठना�मक �व�प क�तो ह�ने, पदसोपानको संरचना 
कुन �कारको रा�ने, िनजामती कम�चारीको िनयिु�, 
बढुवा र बखा�सीका मापद�ड के क�तो आधारबाट 
िनधा�रण गन�,  सेवाका सत� र सिुवधाह� के क�तो 
�दान गन� भ�ने िवषयह� कम�चारी �शासनको �े�मा 
िवकिसत मा�यता, िस�ा�त र �चलनलाई �यान 
िदई दशेको अव�था र आव�यकताअन�ुप रा�यले 
अि�तयार गन� नीितमा भर पन� िवषय भएको ह�दँा 
�याियक�पमा �यव�थापन ह�ने िवषय मा�न निम�ने ।
िनवेदकले उठाएको िनयमावलीको िनयम ८८ को 
उपिनयम (१), (२) र (३) लगायतको �यव�था 
टाइिप� र क��यटुर अपरटेर पदमा काय�रत् िनजामती 
कम�चारीको हकमा लागू ह�ने कानूनी �यव�था हो 
भ�नेमा िववाद देिखदँैन । कामको �कृितअनसुार यी 
दवुै पदह� एकै भएको ह�दँा उ� �यव�था ह�नलुाई 
�वाभािवक मा�न ुपन� ह��छ । तर यी िनवेदक टाइिप� वा 
क��यटुर अपरटेर पदमा काय�रत् नभई नेपाल िविवध 
सेवाको टेिलफोन अपरटेर पदमा काय�रत् िनजामती 
कम�चारी रहेको ह�दँा िनवेदकको कामको �कृित र 
टाइिप�को कामको �कृित समान रहेको मा�न िम�ने 
ह�दँनै । य�तो अव�थामा उ� िनयममा भएको �यव�था 
आफूलाई पिन लागू ह�नपुन� भ�ने तक�  जायज मा�न 
िम�दैन । बढुवाको आधार र अव�था नै फरक फरक 
रहेका र अलगअलग वग�का कम�चारीह�को बढुवाको 
लािग कानूनमा तोिकएको पथृकपथृक सेवाको सत� 

यिु�सङ्गत वग�करणको िस�ा�त (Theory of 
Reasonable Classification) अनकूुल नै देिखदँा 
समानताको हकिवपरीत भएको भ�ने िनवेदन दाबी 
िस�ा�ततः उपय�ु मा�न निम�ने । 
 कुनै ऐन वा िनयमावलीको �ावधान 
सिंवधानको धारासगँ बािझएको छ भनी दाबी गन�ले दाबी 
गरअेनसुारको कानूनी �यव�था के कसरी संिवधानसगँ 
बािझएको हो भ�ने �मािणत गरी अदालतलाई िव�ास 
िदलाउने भार �य�तो दाबीकता� िनवेदक (Petitioner) 
मा रहने ह��छ । िनवेदकले सो कुरा आ�नो िनवेदनमा 
�प��पमा खलुाउन सकेको देिखदँनै । �यसमा पिन 
सिंवधानको धारा १३ �ारा �द� समानताको हकलाई 
िनरपे� नभई सापे��पमा �हण गनु�पन� र समान 
अव�थामा रहेकाह�बीच असमान �यवहार गन� नह�ने 
भ�ने मूल अवधारणा न� समानतास�ब�धी िस�ा�तको 
आधार भएको अव�थामा कामको �कृित नै िभ�न 
भएका यी िनवेदकले लागू नै नह�ने बढुवाको �यव�था 
र समायोजनको �ि�यालाई समानताको हकिवपरीत 
भयो, पेसा, रोजगार, उ�ोग र �यापार गन� �वत��ता 
हनन् भयो भनी मा�न निमलेको ह�दँा िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को उपिनयम (६) 
को �यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान,  २०६३ 
को धारा १२(३)(च) र १३(१) सगँ बािझएको भ�ने 
िनवेदन दाबीसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
 यी िनवेदक िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
(ते�ो संशोधन) अ�यादशे आउनपूुव� अथा�त् िमित 
२०६८।१०।१ दिेख नै सोही सेवाको टेिलफोन अपरटेर 
(रा.प.अनं.�थम �ेणी) पदमा उ� ऐनको दफा २४घ१ 
बमोिजम बढुवा भएको र संशोिधत अ�यादेश�ारा 
�यव�था भएको दफा २४घ१ख बमोिजम स�बि�धत 
म��ालय, सिचवालय वा आयोगको पलु दरब�दीमा 
समायोजन भै सकेको कम�चारी ह�दँा जनु पदमा बढुवा 
भएको हो सोही पदमा समायोजन ह�ने कानूनको 
�यव�था हो । दफा २४घ१ख बमोिजम समायोजनको 
�ि�या र िनयम ८८ बमोिजम बढुवा ह�ने �ि�या नै 
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फरक भएको अव�थामा िनवेदकको हकमा िनयम ८८ 
आकिष�त ह�ने नदेिखने । 
 िनवेदक दफा २४घ१ख को �यव�था र 
उपदफा (८) बमोिजम िनज �वयम् ले �ची र चाहनाको 
फाराम भरी िनजकै चाहनाअनसुार अथ� म��ालयको 
िमित २०७०।५।१४ को िनण�यानसुार सामा�य 
�शासन म��ालय वा अ�तग�त पद�थापनासमेत 
भइसकेको िनजामती कम�चारी भएको भ�ने िलिखत 
जवाफबाट समेत देिखदँा एक पटक समायोजन 
पद�थापन �ि�यामा सहभागी भइसकेको कम�चारीले 
पिछ आ�नो अनकूुल भएन भनी �शासन समूहको 
पदमा बढुवा पद�थापना ह�नपुन� भ�ने िजिकर िलन 
िनवेदक िववि�धत भएको मा�नपुन� ।
 िनवेदक िमित २०६८।१०।१ दिेख बढुवा 
भैसकेको र सो बढुवालाई �वीकार गरी हालस�म 
सोही पदमा काय�रत् रहेकामा हाल आएर िनयम ८८ 
को उपिनयम ६ बमोिजम बढुवाको �यव�था ग�रपाउ ँ
भ�ने िनवेदन दाबी कानूनसङ्गत र तक� सङ्गत 
देिखएन । साथै उि�लिखत आधार कारणबाट िनयम 
८८ को उपिनयम (६) सिंवधानसगँ बािझएको भ�ने 
पिन नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी गन� 
िमलेन, �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ई�र पराजलुी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं  
इित संवत् २०७१ साल       चैत १२ गते रोज ५ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह, मा.�या.�ी 
िगरीश च�� लाल र मा�या�ी गोपाल पराजुली, 
०६४-WS-००३०, उ��ेषण / परमादेश, अिधव�ा 
माधवकुमार ब�नेतसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 
 �ाकृितक �ोतको बाडँफाडँ भ�नाले �य�ता 
�ोतको �वािम�व र साव�भौम अिधकारको स�दभ�मा 
हेनु�पन� ह��छ । रा�यिभ�को �ोतमा रा�यको साव�भौम 
अिधकार िनिहत रहने ह�नाले रा�यले आ�नो �ोतलाई 

उपयोग गरी व�त ुवा सेवा उ�पादन गन� अनमुित िददँा 
रा�यले �चिलत कानूनको अधीनमा रही सत�ह� 
तो�न स�छ । �यसरी तोिकएका सत� उ�लङ्घन 
भएमा िव�तु्  उ�पादन गन� िदएको अनमुित नै र� 
गन� वा आ�नो क�जा वा भोग पनु�था�िपत गन� स�ने 
ह��छ । यसरी रा�यले आ�नो कानूनअ�तग�त आफँैले 
िनण�य वा िनय��णमा िलने िवषयव�तकुो हकमा 
आफुले अनमुित िदएकोलाई �ाकृितक �ोत र �यसको 
उपयोगको रा�यको �े�ािधकारभ�दा बािहरको रा�� 
वा अ�तस�रकारी संगठनसगँ बाडँफाडँ गरकेो भ�न 
िम�ने नदेिखने । 
 िव�तु्  �वयम् मा �ाकृितक �ोत नभई 
�ाकृितक �ोत पानीबाट उ�पादन ह�ने व�त ुभएकाले 
अ�य व�तसुरह िव�तु्  �यापारयो�य र िनया�तयो�य 
व�त ुपिन हो । ��ततु जलिव�त्ु  आयोजना स�ब�धमा 
दईु देशबीच वा अ�तरा� ि��य अ�तस�रकारी सगंठनबीच 
�ाकृितक �ोत साधनको बाडँफाडँस�ब�धी स�झौता 
नभई �ाकृितक �ोतको �पमा रहेको पानी �योग गरी 
सो पानीबाट उ�पािदत िव�तु् लाई मा� �यापा�रक 
स�झौताबाट �यव�थापन गन� िनि�त सत�ह� सिहत 
खास अविधको लािग अनमुितस�म िदइएको ह�दँा 
�ाकृितक �ोतको बाडँफाडँ गरकेो भ�न निम�ने ।
 िव�तु्  �वयम् मा �ाकृितक �ोत नभई 
�ाकृितक �ोतबाट उ�पािदत व�त ु भएकाले यसको 
उ�पादन र �यव�थापन गन� रा�यले नीितगत �यव�था 
गरी नेपाल सरकारलाई अिधकार �दान गरकेो रा�यको 
�य�तो नीितगत �यव�था पनुरावलोकन गरी कानून 
बदर गनु�  पिन उिचत ह�ने नदेिखने । 
 कुन आयोजना कसरी स�चालन गन� र 
�यसबाट �ा� ह�ने लाभ र लागतको कुराको औिच�य 
के ह�ने हो भ�ने कुरा रा�यको र खासगरी रा�यको 
अङ्गको �पमा रहेको काय�पािलकाको उ�रदािय�वको 
िवषयिभ� पन� ह�दँा िव�त्ु  आयोजनाह�को वग�करण, 
छनौट वा काया��वयनस�ब�धी य�ता नीितगत 
��ह�मा अदालतको खास संल�नता रहने अव�था 
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रहदैँन । के क�ता आयोजनाह� रा��का लािग 
आव�यक ह�ने, ती आयोजनाह� िनमा�ण गदा�को 
अव�थामा �चिलत कानूनमा के क�ता �यव�थाह� 
कायम छन् र ती कानूनी �यव�थाको �ितकूल नह�ने 
गरी रा�� तथा जनताको िहतका लािग काय�पािलक�य 
िनकायले �चिलत कानूनको अधीनमा रही रा��का 
लािग आव�यक �य�ता आयोजनाह�को वग�करण, 
छनौट, स�चालन, रखेदेख तथा िनयमन गन� ज�ता 
िनयिमत काय�पािलक�य काय�मा अदालतले ह�त�ेप 
गरी �य�ता आयोजनाह�को िनमा�ण, स�चालन तथा 
अ�य िनयिमत �ि�यामा अव�� पान� गरी कानून बदर 
गद� जान ुपिन उिचत नह�ने ।
 नेपाल सरकारलाई कुनै प�सगँ जलिव�तु्  
आयोजनाको स�चालन स�ब�धमा �चिलत िव�तु्  
ऐन, जल�ोत ऐन, स�बि�धत िनयम र नीितअ�तग�त 
िनण�य गरी कुनै आयोजना स�चालन गन� स�झौता गन� 
अिधकार भएकै दिेखएको र �य�तो िवषय रा�यको 
नीितगत �यव�थाअ�तग�तको िवषय भएकाले िव�तु्  
उ�पादन गरी देश िवकासमा अ�गामी  �तुगित िवकास 
गन� माग� अवल�बन गरकेो �य�तो अव�थामा कानून 
बदर गदा� रा�यले अवल�बन गरकेो िवकास नीित नै 
ठ�प ह�न जाने स�भावनालाई पिन सामा�य�पमा िलन 
निम�ने ।
 िव�तु्  �वयम् मा �ाकृितक �ोत साधन 
नभई �ाकृितक �ोत पानीको मा�यमबाट उ�पािदत 
व�त ुह�दँा िव�त्ु  उ�पादन र �यसको �यव�थापन पिन 
रा�य रा�य वा रा�य र अ�तरा�ि��य अ�तस�रसकारी 
संगठनबीच भएको स�झौता नभई नेपाल सरकार र 
िनजी क�पनीह�बीच िनि�त अविधस�मको लािग 
स�झौता भएको र उ� स�झौतामा �ाकृितक �ोतको 
बाडँफाडँ नगरी �ाकृितक �ोतबाट व�त ुउ�पादन गन� 
र �यसको �यव�थापन गन� लािगएको ह�दँा नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १५६(२) 
बमोिजमको �ि�या अवल�बन गनु�  नपन� ह�दँा �य�तो 
िवषयमा करार वा स�झौताको मा�यमबाट िव�तु् को 

उ�पादन, �शारण, िवतरण र अ�य �यव�था गन� स�ने 
गरी िव�त्ु  ऐन, २०४९ को दफा ३५ तथा जल�ोत 
ऐन, २०४९ को दफा १२ ले नेपाल सरकारलाई 
अिधकार �दान गरकेो उ� �यव�था नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १५६(२) तथा 
(३) सगँ बािँझएको नदेिखएकाले बदर ग�ररहन नपन� । 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १५६ 
बमोिजम रा��लाई �यापक, गि�भर र दीघ�कालीन 
असर पन� खालको �ाकृितक �ोतको बाडँफाडँसमेत 
नदिेखएकाले उ� धाराबमोिजम नेपाल सरकार र 
िवप�ी क�पनीह�बीच भएको स�झौता संसदबाट 
अनमुोदन गराउन ुपन� िवषय पिन देिखन आएन । नेपाल 
सरकार र िवप�ी क�पनीह�बीच भएको करारीय 
स�झौता दईु देशह�बीचको वा बह�राि��य अ�तरा�ि��य 
अ�तस�रकारी सगंठनह�बीचको �ाकृितक �ोत र 
साधनको बाडँफाडँस�ब�धी स�झौता नभई उ� 
�यापा�रक स�झौताबाट िनजी क�पनीलाई जलिव�तु्  
उ�पादन गन� र िब�� गन� गरी िनि�त सत�ह�सिहत 
खास अविधको लािग अनमुितस�म िदइएको ह�दँा 
�ाकृितक �ोत वा ितनको उपयोगको बाडँफाडँ गरकेो 
भ�न िम�ने दिेखएन ।
 िव�तु्  उ�पादन गन� अनमुित पाएको 
क�पनीले ३० वष�स�म आयोजना स�चालन गरी सो 
अविधपिछ चाल ुअव�थामा नेपाल सरकारलाई िफता� 
गनु�पन� ह�दँा उ� आयोजनाह� दीघ�कालीन आयोजना 
भ�न पिन निम�ने ।
 िव�तु्  �वयम् मा �ाकृितक �ोत साधन 
नभई �ाकृितक �ोत पानीको मा�यमबाट उ�पािदत 
व�त ुह�दँा िव�तु्  उ�पादन र �यसको �यव�थापन पिन 
रा�य रा�य वा रा�य र अ�तरा�ि��य अ�तरसरकारी 
सगंठनबीच भएको स�झौता नभई नेपाल सरकार 
र िनजी क�पनीह� बीच िनि�त अविधस�मको 
लािग भएको र �ाकृितक �ोतको बाडँफाडँ नगरी 
�ाकृितक �ोतबाट व�त ु उ�पादन गन� र �यसको 
�यव�थापन गन� नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
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को धारा १५६(२) बमोिजमको �ि�या अवल�बन 
गनु�  नपन� ह�दँा �य�तो िवषयमा करार वा स�झौताको 
मा�यमबाट िव�तु् को उ�पादन, �शारण, िवतरण र 
अ�य �यव�था गन� स�ने गरी िव�तु्  ऐन, २०४९ को 
दफा ३५ तथा जल�ोत ऐन, २०४९ को दफा १२ 
ले नेपाल सरकारलाई अिधकार �दान गरकेो उ� 
�यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १५६(२) तथा (३) सगँ बािझएको नदेिखएकाले 
बदर ग�ररहन परने । मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था िव�मान नदेिखएकाले ��ततु �रट िनवदेन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  दीपक ढकाल
इित संवत् २०७१ साल काि�क २१ गते रोज ५ शभुम् ।
§ यसै लगाउको ०६४-WS-०८०५, 

उ��ेषण / परमादेश / �ितषेध, अिधव�ा 
रिवन सुवेदीसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार आदेश भएको   छ ।

पूण� इजलास

मा.�या. �ी िगरीश च�� लाल, मा.�या. �ी गोपाल 
पराजुली र मा.�या. �ी दीपकराज जोशी, ०७०-
NF-००२२, उ��ेषण / परमादेश, ि�लोचन सं�ौला 
िव. भूिम सुधार काया�लय झापा, च��गढीसमेत
 ज�गा बाडँफाडँको लािग भूिम सधुार 
काया�लयमा मोहीको िनवेदन प�रसकेपिछ ज�गाधनी 
�ीकृ�ण �णामी मि�दरलाई िझकाई आव�यक 
�ि�याह� परुा गरकेामा कुनै िववाद दिेखदँैन । तर ज�गा 
बाडँफाडँ गदा�  नरम करम भएको छैन भनी ज�गाधनी 
अदालतमा आइसकेपिछ तत् स�ब�धमा अदालतले 
आ�नो �े�ािधकार �हण गन� पन� ह��छ । िनवेदक र 
िवप�ीबीच ज�गा नरम करम ह�ने गरी ब�डा भएको 
छ छैन भ�ने स�ब�धमा हेन� ज�गाको �े�फल आधा 
आधा ह�न ुर दवुैलाई बाटो िनकास ह�ने गरी भएको ब�डा 

पया�� ह�न स�ने हो होइन भ�ने स�ब�धमा पिन िवचार 
गनु�  पन� ह��छ । ज�गाको पि�मतफ�  मूल सडक रहेको 
भनी भूिम सधुार काया�लय झापाले गरकेो सज�मीन 
तथा �थलगत �ितवेदन र िमिसल संल�न न�सा 
मचु�ुकाबाट देिखइरहेको अव�था छ । साव�जिनक 
मूल सडकले छोएको ज�गामा दवैु जनालाई साव�जिनक 
सडकतफ�  पन� गरी ब�डा नगरी सो ज�गाको उ�रतफ�  
१० िफटे बाटो कायम गरी ब�डा गनु�  पन� अव�था 
के कसरी रहन गयो भ�नेस�मको आधार र कारण 
भूिम सधुार काया�लयको िनण�यमा उ�लेख नै गरकेो 
पाइदँैन । य�तो अव�थामा एकजनालाई परु ै मूल 
सडकतफ�  र अक�लाई िभ�ी बाटोमा पन� गरी ग�रएको 
ब�डा ज�गाको �े�फल बराबर ह�दँमैा नरम करम 
ग�रएको मा�न िम�ने नह�ने ।
 मूल सडक र िभ� ज�गामा स�म जान 
खोिलएको िनजी बाटोले छोएको ज�गाको सम� 
मू�याङ्कनमा पान� �भावसमेतको िव�ेषण गरी 
ज�गाको मू�याङ्कनसमेत गरी नरम करम गनु�पन� 
ह��छ । तर उ� ज�गा मोही र ज�गाधनीबीच बाडँफाडँ 
ह�दँा बाटो िनकास र ज�गा आधा भएकै आधारमा 
वा�तिवक�पमा नरम करम ह�ने गरी ब�डा भएको रहेछ 
भनी मा�न निम�ने ।
 मािथ िववेिचत आधार कारणबाट �रट खारजे 
गन� गरकेो यस अदालतको सयं�ु इजलासको िमित 
२०६५।१।६ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
भई ��ततु म�ुामा झापा िज�ला, चारपाने गा.िव.स. 
वडा नं.५ िक.नं.०८८ को �े�फल ०-९-० ज�गा यी 
ज�गाधनी िनवेदकलाई मका� पन� गरी िभ�ी १० िफटे 
बाटोतफ�  पन� गरी र मूल सडकतफ�  परु ैमोहीको भाग 
पन� गरी ग�रएको भूिम सधुार काया�लय, झापाको िमित 
२०६३।८।४ को ज�गा बाडँफाडँको िनण�य र सो 
िनण�यको आधारमा मालपोत काया�लय, झापाले गरकेो 
स�पूण� काम कारवाही उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ह�ने ठहछ�  । अब भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२६घ मा उि�लिखत कानूनी �यव�थाको आधारमा 
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दवुै प�लाई राखी वा�तिवक�पमा नरम करम ह�ने गरी 
ज�गा बाडँफाडँतफ�  पनुः िनण�य गनु�  गराउन ुभनी िवप�ी 
भूिम सधुार काया�लय, झापाको नाउमँा परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ई�र पराजलुी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शभुम् ।

सयंु� इजलास

१
स.�.�या. �ी दामोदर�साद शमा� र मा.�या. �ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-WO-१२६७, उ��ेषण/
परमादशे, पुकार नरिसंह राणासमेत िव. नेपाल 
रा�यका महा�यायािधव�ा, महा�यायािधव�ाको 
काया�लयसमेत
 िनवेदकह�उपर परकेो पिहलो उजरुीमा 
अनसु�धानको �ममा यी �रट िनवेदकह�लाई 
कानूनबमोिजम बयान गराई �माण सङ्कलन 
गन�समेतका काम स�प�न भएको अव�थामा कसरुदार 
नदेिखएको आधारमा एकपटक िनवेदकह�लाई म�ुा 
नै नचलाउने भनी िनण�य ग�रसकेपिछ पनु: सोही 
अिभयोगमा म�ुा चलाउने भनी गरेको िनण�य कानूनत: 
िम�ने नदिेखने ।
 स�ु कारवाही र िकनारा गन� अिधकारिभ� 
अिभयोगप� पेस गन� गरी आदेश गन� पाउने अिधकार 
समावेश भएको मा�न निम�ने ।
 अमकु �यि�लाई कुनै अमकु म�ुामा 
सजायको माग दाबी िलई अिभयोजन गनु�  भनी म�ुाको 
रोहमा आदेश गनु�  संवैधािनक र कानूनी �यव�थाको 
िवपरीत ह�नकुो साथै �वत�� �यायपािलकास�ब�धी 
अवधारणा र मू�यमा�यताको िवपरीत ह�ने दिेखने ।
 �रट िनवेदकह� कसरुदार नदिेखएको 
भ�ने आधारमा म�ुा नच�ने गरी सरकारी विकल 
काया�लयबाट िनण�य भई सोही िनण�यको आधारमा 

िनजह�को हकमा अिभयोगप� पेस नभएपिछ 
िनजह�लाई सोही कसरुमा पनु: अनसु�धान 
तहिककात गरी पूरक अिभयोजन गन� गरकेो िवप�ी 
िनकायह�को काय�लाई �चिलत संिवधान एवम्  कानून 
र �याियक मू�य मा�याताअन�ुपको मा�न िम�ने 
नदिेखने ।
 िज�ला सरकारी विकल काया�लय, 
काठमाड�को िमित २०६९।६।१५ को िनण�य र पेस 
भएको पूरक अिभयोगप� नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १०७(२) बमोिजम उ��ेषणको 
आदशेले बदर ग�रिदएको छ । अब िमित २०६४।८।२६ 
मा दायर भएको पिहलो अिभयोगप�बाट जो जे ब�ुनपुछ�  
बझुी कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  भनी वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७१ साल भदौ २४ गते रोज ३ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
क�याण ��े, ०६८-CI-०५८७, नापी न�सा िनण�य 
र दता� बदर गरी साव�जिनक बाटो कायम ग�रपाऊँ, 
रामिमलन कांदु िव. ितरथराम कुम�
 कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा १८(१) को 
ख�ड (क) मा “िवगो खलेुको म�ुामा पनुरावेदन गदा� 
जित कुरामा िच� नबझुी पनुरावेदन गरकेो छ �यित 
कुरामा स�ु नालेस वा उजरुी गदा� ला�ने कोट�  फ�को 
सयकडा प��का दरले सबै तहको पनुरावेदनमा कोट� 
फ� ला�नेछ” भ�ने �यव�था रहेको छ । वादीले स�ुमा 
�.२००।- कोट� फ� राखी िफराद िदएको देिखएको 
र िनजले पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन गदा� सो 
स�ुमा राखेको कोट�  फ� �. २००।- को सयकडा 
१५ �ितशतले ह�न आउने �. ३०।- दािखल गरकेो 
�प� देिखएको ह�दँा पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन 
गदा� कोट�  फ� नराखेको वा घटी कोट� फ� राखेको भ�ने 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर हचवुा र आधारहीन 
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देिखन आएकाले िनजको सो पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने भई  बाकेँ िज�ला अदालतको 
फैसला उ�टी गरी न.नं. ८ को ज�गा िक.नं. २२ 
को साव�जिनक बाटोिभ� पन� देिखएकाले सो न.नं. 
८ मा �ितवादीले िनमा�ण गरकेो संरचना भ�काई 
वादी दाबीबमोिजम सो ज�गा साव�जिनक कायम गरी 
चलनसमेत चलाउन पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत नेपालग�जको िमित २०६७।११।१ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७२ साल जेठ १७ गते रोज १ शभुम् ।  

३
स.�.�या. �ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या. �ी 
दीपकराज जोशी, ०६७-CR-०७५९, कत��य �यान, 
नजरमान पुरी िव. नेपाल सरकार
 वारदात एवम्  अपराधमा च�मिदद् गवाह 
नभएको अव�थामा कसरुदारले गरकेो कसरु �मािणत 
ह�न अपराधको अनसु�धान ह�दँा िविभ�न कोणह�बाट 
�ा� त�य एवम्  अिभ�य� भएका भनाइह�लाई 
प�रि�थितज�य �माणह�बाट समिथ�त भने ह�नपुन� 
ह��छ । घरमा यी �ितवादी र मतृकमा� रहेको अव�थामा 
वारदात ह�न गएको ह�दँा ��य�दश� सा�ीको उपि�थित 
नह�न ु�वाभािवकै हो । �यितकै कारणले मा� वारदातमा 
यी �ितवादीह�को कसरुमा सलं�नता छैन भनी 
अ�य प�रि�थितज�य �माणलाई ठाडै अ�वीकार गन� 
निम�ने ।
 कसरुमा �ितवादीको इ�कारीमा� आरोिपत 
कसरुबाट फुस�द पाउन र सजायबाट उ�मिु� पाउन 
स�ने आधार ब�दैन, अ�य �वत�� �माणबाट �मािणत 
गन� गराउनसमेत स�नपुन� ह��छ । सजायबाट ब�नका 
लािग सामा�य�पले इ�कारी बयान गनु�  एउटा कुरा हो र 
तर �यसको प�्ुयाइकँा लािग िव�सनीय र ठोस आधार 
�माण पिन पेस गरी आ�नो िजिकर �मािणतसमेत गन� 

स�न ुअक� कुरा हो । सजायबाट ब�नका लािगमा� हो 
वा वा�तवमै अमकु अिभय�ु बेकसरु रहेको छ भ�ने 
स�ब�धमा यिकन गन� अदालतले अनसु�धानबाट �ा� 
सम� �माणको िव�ेषण गरी स�य र त�यको िनरोपण 
गरी �माणको आधारमा ठहर इ�साफ गनु�पन� ह��छ 
��ततु म�ुामा यी �ितवादीले आ�नो इ�कारी बयान 
अ�य �वत�� �माणबाट �मािणत गन� गराउनसमेत 
नसकेको अव�थामा केवल �ितवादीको इ�कारी 
बयानलाई मा� आधार मानी िनज िनद�ष रहेछन् भनी 
मा�न िम�ने नदिेखने ।
 उपयु�� आधार कारणबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादी नजरमान परुीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरी भएको स�ु फैसला सदर गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०६७।६।१० को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत :  ई�र पराजलुी
क��यटुर :  िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७१ साल       मङ्िसर २१ गते रोज १ शभुम् । 

४
स.�.�या. �ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या. �ी 
दीपकराज जोशी, ०६७-CR-०१७८, ��ाचार, 
नेपाल सरकार िव. ब�ीनाथ �े�
 ज�गा ख�रद िब�� गदा� ह�ने खच� एवम्  आ�दानी 
यिकन गदा� िलखतमा अङ्िकत मू�यलाई आधार मानी 
गणना गदा� वा�तिवक र कानूनसङ्गत ह�ने नै ह��छ । 
व�तिुन� �माणिवना हालको मू�य भनी अनमुानको 
आधारमा मू�य यिकन गदा� अवा�तिवक ह�न जाने 
देिख�छ । �ितवादीले ज�गा िब�� गरबेापत आय यिकन 
गदा� िलखत मू�य मा�ने तर तीनै �ितवादीले ख�रद 
गदा� िलखत मू�य नमानी अनमुानको भरमा हालको 
�चिलत मू�यमा मू�याङ्कन गदा� एउटै िवषयमा 
दोहोरो मापद�ड भई असमानता ह�ने ह�दँा स�पि� 
ख�रद एवम्  िब�� गदा� अ�यथा �मािणत नभएस�म 
िलखतमा अङ्िकत मू�यका आधारमा मू�याङ्कन 
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गनु�  �यायोिचत ह�ने ह��छ । ��ततु म�ुामा पिन िवशेष 
अदालतले �ितवादीले खरीद गरकेो ज�गाको खच� 
यिकन गदा� िलखत पा�रत ह�दँाका बखत िलखतमा 
अङ्िकत मू�य कायम गरकेो ह�दँा कानूनसङ्गत रहेको 
मा�नपुन� ह�न आउने ।
 िवशेष अदालतले घर िनमा�णबापतको खच�का 
स�ब�धमा घर बनेको सालको दररटेको आधारमा 
कायम ह�न आउने अङ्कलाई घर िनमा�ण लागत 
मानी सो अङ्कबाट �यि�ले िनमा�ण गदा� नला�ने 
ओभरहेड खच�बापतको १५ �ितशत र ठे�का कर ५ 
�ितशतसमेत ज�मा २० �ितशत रकम कटाई घरको 
िनमा�ण खच� कायम गरकेो देिखदँा �यसलाई अ�यथा 
भ�न निम�ने ।
 कुनै पिन �यि�को नाममा रहेको स�पि� 
िनजले गैरकानूनी�पमा आज�न गरकेो भनी उजरुी पर े
पिछमा� �य�तो स�पि� िववािदत स�पि� मािनने 
ह��छ । स�पि�को �ोत खलेुको नखलेुको भ�ने कुरा 
िववादको रोहमा अदालतको अि�तम िनण�यले ठहर ह�ने 
कुरा भएको ह�दँा िववाद पनु�अिघ जसको नाममा उ� 
स�पि� रहेको छ कानूनी�पमा उ� स�पि� उसैको 
ह�नेमा िववाद रहदँनै र �य�तो स�पि�बाट बढे बढाएको 
स�पि� पिन �य�तो �यि�को आ�दानीको �ोत ब�नै 
नस�ने भ�ने ह�दँैन । तर आधारभूत स�पि�को �ोत 
पिु� गन� सकेको अव�था भने ह�नै पन� ।
 जाचँ अविधमा �ितवादीको आय�ोतको 
अनपुातमा खच� बढी नदेिखएको र �ितवादीको 
साथमा रहेको स�पि� िनजको वैध आय�ोतसगँ 
अिम�दो र अ�वाभािवक मा�न िम�ने नदिेखदँा 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी भएको 
िवशेष अदालतको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : ई�र पराजलुी
क��यटुर : अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर २९ गते रोज २ शभुम् ।

५
स.�.�या. �ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या. 
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०२६१, 
उ��ेषण / परमादेश, अिमतकुमार िटवडेवालसमेत 
िव. एच. ए�ड. बी. डेभलपमे�ट ब�क, शाखा काया�लय, 
�यूरोडसमेत
 फौजदारी म�ुाअ�तग�तको द�डा�मक 
दािय�व हकवाला वा अंिसयारह�मा बािँडन नस�ने 
अव�थामा आ�ना आमाबाब ु र दाजसुगँ छु�ीिभ�न 
भएका अिंसयार अमतृकुमारले गरकेो कसरुको आिथ�क 
द�डको असलुीको �योजनको लािग अ�य �यि� यी 
िनवेिदकाको स�पि� रो�का रा�न ुभनेको नाग�रकले 
आ�नो स�पि� �योग गन� पाउने हकमािथ लगाइएको 
अनिुचत ब�देज हो । य�तो अनिुचत ब�देज सिंवधानतः 
�वीकाय� ह�न नस�ने ।
 मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट िनवेदक 
सूया�  इ�पे�सका �ोपाइटर अिमतकुमार िटवडेवालले 
िनवेदकम�ये कुसमुदेवी िटवडेवालको नाम दता�को 
िज�ला लिलतपरु, लिलतपरु उपमहानगरपािलका 
वडा नं.२ को िक.नं.१३२४ को �े�फल रो.०-१२-
०-० ज�गा िवप�ी एच. ए�ड बी. डेभलपमे�ट ब�कमा 
िमित २०६८।११।२ मा िधतो राखी कजा� िलएकामा 
उ� कजा�  िमित २०७०।१।१६ मा च�ुा भई स�पि� 
रो�का रा�ने कुनै �योजन नै बाकँ� नरहेको अव�थामा 
अमतृकुमारले गरकेो बैिकङ्ग कसरु अपराधमा 
िनजबाट छु��एक� आमा कुसमुदेवीको ज�गा रो�का 
राखेको कारणबाट िनवेदकह�को स�पि�स�ब�धी 
हकमा �ितकूल असर परकेो देिखदँा िवप�ी एच.ए�ड.
बी. डेभलपमे�ट ब�कको िमित २०७१।२।१८ तथा 
नेपाल रा�� ब�कको िमित २०७१।३।१२ को प� 
उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िदएको छ । ज�गाधनी 
िनवेदक कुसमुदेवी िटवडेवालको नाम दता�को िज�ला 
लिलतपरु, लिलतपरु उपमहानगरपािलका वडा नं.२ 
को िक.नं.१३२४ रो�का ज�गा फुकुवा गरी िदन ुभनी 
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िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दीपक ढकाल
इित सवंत् २०७२ साल वैशाख  ८ गते रोज ३ शभुम् ।

६
स.�.�या. �ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या. �ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-१२०७, कत��य 
�यान, िदपन भ�ने िदपेन �े� िव. नेपाल सरकार
 मतृक र िदपेनबीच �ेम र यौन स�ब�ध रही 
मतृकले िववाहको ��ताव रा�दा �ितवादीले इ�कार 
गनु� , मतृक आ�नो डेरा कोठामा रहेको अव�था िवन ु
अिधकारीमाफ� त फोन गरी आ�नो घरमा बोलाउन,ु 
िवन ुअिधकारीलाई िफता� पठाई मतृकलाईमा� आ�नो 
घरमा रा�न,ु �ितवादीको साथमा मतृक राित १२.०० 
बजेस�म जीिवत रहेकामा भोिलप�ट मतृ भेिटन,ु िवन ु
अिधकारीले उिम�ला कहा ँछ भनी फोनबाट जानकारी 
मा�दा ट्वाईलेटमा छ भनी ढाट्ँन,ु िवन ुअिधकारीलाई 
बोलाई आफू फ�ने भएकाले िसकाएबमोिजमका 
कुरामा� भ�न ु भनी िवन ु अिधकारीलाई िसकाउन,ु 
सदुीप तामाङलाई घटनाको बारमेा त�य ढाटँी भ�न 
िसकाउन ु आिद त�यह� मालाकार�पमा जोिडएर 
आएका वा�तिवक त�यह� ह�न्, जनु त�यह� 
प�रि�थितज�य �माणका �पमा �थािपत ह�न आएको 
देिखने ।
 सबै वारदात र अपराधमा च�मदीद गवाह 
ह�नैपद�छ भनी अथ� गन� हो भने वा�तिवक दोषीले 
कसरुबाट उ�मिु� पाई रा�यमा द�डिहनताले ��य 
पाउने ि�थितको बढो�री ह�दँै जा�छ । अपराध ह�नकुा 
पछािडका कारणह� �ा� त�य र �माणले पिु� गद�छ 
भने च�मदीद गवाह नभएको कारणले कसरु नै भएको 
होइन भ�न निम�ने ।
 मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादीको उिम�ला चे�जोङसगँ �ेम र यौन स�ब�ध 
रहेकाले उिम�ला चे�जोङले �ितवादीलाई िववाह गन� 
दबाब िदने गरकेो कारणबाट �ितवादी िदपन भ�ने 
िदपेन �े�ले उिम�ला चे�जोङलाई आ�नो घरमा 

बोलाई मारी लासमा अिघबाट सल बाधँी पिछबाट 
सलको पासो कोठाको �यालको भेि�टलेटरमा लगी 
बाधेँको त�य �थािपत ह�न आएकाले �ितवादी िदपन 
भ�ने िदपेन �े�लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर 
गरकेो इलाम िज�ला अदालतको िमित २०६६।९।२३ 
को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत इलामको 
िमित २०६७।८।१४ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: दीपक ढकाल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७१ साल       फागनु २५ गते रोज २ शभुम् ।

७
स.�.�या. �ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या. 
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-११५१, 
िनषेधा�ा, कृ�णकुमार भ�राई िव. होटल �ा�रकाज
 अदालतबाट अि�तम टुङ्गो ला�न बाकँ� 
रहेको िवचारािधन म�ुाका स�ब�धमा म�ुाको फैसला 
भएपिछ फैसलाको प�रणामबार े समाचार स��ेषण 
गनु�बाहेक म�ुाको िवषयव�त ु�यसमा अ�तिन�िहत एवम्  
पेस भएका सबदु �माणको िववेचना र िव�ेषण तथा 
स�भािवत प�रणामको अड्कल इ�यािदको स�ब�धमा 
कुनैपिन स�चार मा�यमबाट समाचार �सारण 
गदा� �याय स�पादन �भािवत ह�न स�ने �यसको 
प�रणामलाई असर पन� तथा जनमानसमा अदालत र 
अदालतको �याियक काम कारवाही�ित नकारा�मक 
�भाव पान�  स�ने अव�था िव�मान रहन जा�छ । 
य�तो काय�बाट म�ुाका कुनै प�लाई �वाभािवक�पमा 
असर पन� ह�दँा यी िनवेदीकाको कानून �द� 
हकमा असर पन� स�ने �बल आशङ्का िव�मान 
रहेकोलाई इ�कार गन� स�ने अव�था नह�दँा �य�तो 
िवचारािधन िवषयको समाचार सं�ेषण नगनु�  नगराउन ु
भनी िनषेधा�ाको आदेश जारी गनु�  �वाभािवक 
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ह�न जाने ।
इजलास अिधकृत : ई�र पराजलुी 
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल जेठ ५ गते रोज ३ शभुम् ।

८
स.�.�या. �ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या. �ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०७९३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िशवराज उपा�यायसमेत
 पो�माट�म �रपोट�मा Asphyxial Death 
due to Strangulation भ�ने उ�लेख भए पिन 
शरीरमा सङ्घष�का िच�ह एवम्  घटना�थल िववरणमा 
कुनै पिन शङ्का�पद ि�थित नदेिखएको अव�थामा 
कुटिपटस�मको वारदातको �कृित र पो�माट�म 
�रपोट�बीचको तादा��यता देिखदैँन । कुटिपटको 
वारदातमा लागेको चोटको कारण अ�यािधक र��ाव 
भई म�ृय ु भएको भ�ने पो�माट�म �रपोट पिन नह�दँा 
यी �ितवादीलाई मतृकको म�ृयकुो लािग िज�मेवार 
ठहराउन ुकानूनसङ्गत नदेिखने ।
 �कुलबाट फक� क� छोरीले घरिभ� पसेपिछ 
मतृकलाई झिु�डएको देखी ए�कािस िच�याएपिछमा� 
घटनाको बारमेा थाहा जानकारी पाएका �ितवादी 
हक� बहादरुले मतृकलाई बा�ँछ िक भनी �यास�व�प 
मतृकको घाटँीमा रहेको पासो काट्ने काय�लाई 
आफँैमा अपराध भ�न िम�ने ह�दैँन । यी �ितवादीह�ले 
मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव� �रसइवी िथयो भ�ने कुरा 
अनसु�धानको �ममा कही ँकतै केही पिन नदिेखएको 
अव�थामा �यित नै कारणले मा� िनज �ितवादीह� 
दोषी रहेछन् भनी िबना सबदु �माण भ�न िम�ने 
अव�था नरहने ।
 मतृकलाई कोठामा पासो लगाएको अव�थामा 
दे�ने सािव�ी धामी र पासो काट्ने कृ�ण धामी र 
मतृकलाई समा�ने ह�र भ�ने हक� बहादरु धामीसमेतको 
बयान कागजबाट मतृक झिु�डएको अव�थामा 
भेिटएको र त�काल पासो काटी हेदा� म�रसकेको भ�ने 
�प� घटना�मबाट देिखदँा �यसलाई अ�यथा रहेछ 

भनी मा�न िमलेन । यी �ितवादीह�को कत��यबाटै 
मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने िमिसल संल�न व�तिुन� 
सबदु �माणको अभावमा यी �ितवादीह�लाई कत��य 
�यान ज�तो गि�भर फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर 
गन� िम�ने नदेिखने ।
 स�ु अदालतबाट सफाइ पाएका �ितवादी 
ह�र भ�ने हक� बहादरु धामीको हकमा स�ु फैसला सदर 
गरी �ितवादी िशवराज उपा�यायलाई समेत सफाइ 
िदने ठहर गरी िनजलाई मलुकु� ऐन, कुटिपटको १३ 
नं. अनसुार �.२५०।– ज�रवाना गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलको िमित २०६८।२।१ को फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: ई�र पराजलुी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७२ साल जेठ  ५ गते रोज ३ शभुम् ।

९
स.�.�या. �ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या. 
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१२९०, 
छुवाछुत, िदपक�साद उपा�याय िव. नेपाल सरकार
 जातीय भेदभावको कुरा मानविधकारको 
िव��यापी घोषणाप�को धारा १ (All human beings 
are born free and equal in dignity and 
rights…)  को िवपरीत ह�न जाने ह�दँा समाजमा रहेको 
जातीय छुवाछुत र िवभेदको अ��य गन� अिभ�ायले 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १४ 
मा छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव िव��को हक �दान 
गरी भेदभावपूण� �यवहारलाई द�डनीय ह�ने र पीिडत 
�यि�ले कानून�ारा िनधा�रण भएबमोिजम �ितपूित� 
पाउनेछ भ�ने �यव�था ग�रएको पाइ�छ । यसैगरी 
मलुकु� ऐनमा अदलको महलको १०क नं. मा कसैले 
कसैलाई जातीपाती, धम�, वण�, वग� वा कामको आधारमा 
छुवाछुतको भेदभावपूण� �यवहार वा बिह�कार वा िनषेध 
गन� नह�ने भनी कानूनी �यव�था गरकेो अव�थामा यी 
�ितवादीले जाहेरवालाह�लाई धागो नबाधँी जातीय 
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िवभेदज�य काय� गरकेो त�य �थािपत ह�न आएकाले 
�य�तो काय� ��य ह�न स�ने अव�था नरहने ।
इजलास अिधकृत : ई�र पराजलुी
क��यटुर : िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७१ साल       माघ ६ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
स.�.�या. �ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या. �ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०३२०, दता� 
बदर हक कायम दता�, राघो ठाकुर भुिमहारसमेत िव. 
नेपाल सरकार, मि��प�रषद् सिचवालय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 िववािदत पोखरी पनुरावेदकह�को 
हक भोगमा रहेको भ�ने कुरा पनुरावेदकह�का 
पूव�जह�बीच भएको २०१६ सालको पा�रत 
ब�डाप�को िलखत, जले�र नगरपािलका बोड� बैठकले 
सो पोखरीमा पनुरावेदकको हक रहेको भनी गरकेो 
िनण�य र अदालतमा भएको िमित २०४२।७।३० को 
िमलाप�समेतका कागजबाट समिथ�त र पिु� भइरहेको 
ि�थितमा पनुरावेदकले छुट ज�गा दता� गरी पाउ ँभनी 
िदएको िनवेदन कारवाहीय�ु अव�थामा ह�दँा ह�दैँ सो 
पोखरी ज�गा नेपाल सरकारको नाममा मोठ �े�ता 
कायम गन� गरकेो मालपोत काया�लय, महो�रीको 
िनण�य बदर गरी सो पोखरी ज�गामा वादीह�को हक 
कायम ह�ने ठहर गनु�  पन�मा वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६६।८।२२ को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई 
वादी दाबीबमोिजम िक.नं. ११८ को ०-१९-१९१/

२
 

को ज�गाको पोखरी ज�गामा पनुरावेदक वादीह�को 
हककायम ह�ने भई दाबीबमोिजम वादीह�को नाममा 
दता�समेत गरी िदने ठहन� ।
इजलास अिधकृत : िकशोर िघिमरे
क��यटुर : िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७२ साल जेठ १८ गते रोज २ शभुम् ।  
यसै लगाउका िन�न म�ुामा पिन यसैअनसुार आदेश 
भएका छन्:

§ ०६७-CI-०३३२, छुट ज�गा दता�, कमलदेव 
ठाकुर भुिमहारसमेत िव. मालपोत काया�लय 
महो�री, जले�र

११
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर राणा, ०६८-CI-१२८७, परमादेश, 
सुवोधिसंह था� िव. च��ावती था� 
 साव�जिनक अिधकारीले आफूलाई तोिकएको 
पदीय दािय�व पालन नगरमेा वा पालन गन� इ�कार 
गरमेा �य�ता साव�जिनक अिधकारीका िव�� 
परमादेश जारी ह�न स�छ । ज�गा (नापजाचँ) ऐन, 
२०१९ को दफा ८ बमोिजम िनवेिदकाले िनवेदन 
िदएपिछ िनजको िनवेदनमा कारवाही गरी िनवेिदकाको 
मागबमोिजम गन� िम�ने हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा 
िनण�य गन� अिधकार पाएको िवप�ी काया�लयले सो 
कानूनी �यव�थाको पालना नगरी िनवेदकको िनवेदनमा 
कुनै कारवाही गरकेो नदेिखदँा िवप�ी काया�लयको सो 
काम कारवाहीलाई कानून र �यायसङ्गत मा�न िम�ने 
नह�ने । 
 मािथ िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
िनवेिदका र िनजका छोरा सशुा�तिसंह था�ले 
सवुोधिसंह था�बाट चार िक�ला खोली अंश 
भरपाईबाट पाएको ज�गा दता� गरी ज�गा धनी �माणप� 
पाउ ँभनी िदएको िनवेदनमा कारवाही गरी िनवेदकको 
मागबमोिजम ह�ने हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा 
कानूनबमोिजम िनण�य गनु�  भनी िवप�ी नापी काया�लय, 
बाकेँ र २ नं. नापी टोली, बाकेँसमेतका नाममा 
परमादेश जारी ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको िमित २०६८।७।२ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं 
इित संवत् २०७१ साल चैत १७ गते रोज ३ शभुम् ।
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१२
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-RC-००३१, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िछमा राना
 वारदातको उि�लिखत प�रि�थितको सम� 
िव�ेषण गदा� हाडनातामा पन� भाइ नाताको �यि�बाट 
बला�कृत ह�न ुपरी सोही बला�कारको फल�व�प गभ� 
रहन गई कमजोर आिथ�क अव�थाको कारण गभ�पतन 
गराउन नसक� छोरीलाई ज�म िदन ुपरकेो अव�थामा 
१७ वष� उमेरक� यी �ितवादीबाट ह�न पगेुको उ� 
कसरुका स�ब�धमा िनजलाई ऐनबमोिजम ठहरकेो कैद 
सजाय गदा� चक� पन� जाने अव�था देिखन आएको छ । 
उि�लिखत सम� अव�थालाई िवचार गरी यी �ितवादी 
िछमा रानालाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ७ वष� कैदको 
सजाय ह�न ुपन� भनी पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट 
�य� भएको रायसमेत मनािसब देिखन आएको ह�दँा 
साधकको रोहमा पेस भएको ��ततु म�ुामा �ितवादी 
िछमा रानालाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहराई 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ७ वष� कैदको सजाय ह�न राय 
�य� भएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०६९।१२।२५ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इित संवत् २०७१ साल पसु २५ गते रोज ६ शभुम् ।
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः अिमरर�न महज�न

१३
स.�.�या. �ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या. 
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०७१-WH-००५८, 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाऊँ, अि�बका 
िघिमर ेिव. नेपाल सरकार, गृह म��ालय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 कसैको िव�� जाहेरी परपेिछ कानूनबमोिजम 
अि�तयार�ा� िनकायको आदेशले कानूनबमोिजम 
राखेको थुनालाई गैरकानूनी थुना भनी मा�न िम�ने 

नह�दँा िनवेिदकाका पितलाई गैरकानूनी�पमा ब�दी 
बनाइएको मा�न निम�ने ।
 कानूनले िदएको अि�तयारीबमोिजम 
अिधकार�ा� िनकायको आदेशले थनुा रहेको 
अव�थालाई गैरकानूनी थुना मानी ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ग�ररहन ु पन� ह�दैँन । िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�समेतको िलिखत जवाफबाट 
िनवेिदकाको पित काशीराज िघिमर ेधरौटी दाखेल गरी 
तारखेमा छुिटसकेको भ�ने दिेखएको र इजलाससम� 
िनज काशीराज िघिमर े�वयम्  उपि�थत भएको देिखदँा 
�रट िनवेदन जारी ग�ररहन ुनपन� ।
इजलास अिधकृत : ई�र पराजलुी
इित संवत् २०७१ साल चैत १३ गते रोज ६ शभुम् । 

१४
स.का.म.ु�. �ी क�याण �े� र मा.�या. �ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-WO-००८८, उ��ेषण, देउती 
�रमाल िव. मालपोत काया�लय, कलंक�, काठमाड�समेत
 दाबीको िक.नं. १, ७३, ८७, ८८ र ९५ का 
ज�गाका संय�ु दता�वाला देउती �रमाल र िसताराम 
�रमालको नाममा दता� फारी ह�ने गरी िमित २०६८।३।२६ 
मा काठमाड� िज�ला अदालतमा िमलाप� भएको, 
जय िशवशि� बह�उ�े�यीय सहकारी स�ंथा िल.को 
रकम यी िनवेिदकाले िहनािमना गरकेो नभई कृ�णह�र 
�रमालले िहनािमना गरकेो भ�ने िन�ेपकता�ह�को 
िनवेदन भएको, �रट िनवेिदका देउती �रमाल सहकारी 
स�चालक कृ�णहरी �रमालको अंिशयार नदेिखएको 
अव�थामा अ�य �यि�ले गरकेो काय�को प�रणामको 
दािय�व �रट िनवेिदकाले बहन गनु�  नपन� ह�दँा िडिभजन 
सहकारी काया�लय, काठमाड�को च.नं.६२, िमित 
२०६७।४।९ र च.नं.८२, िमित २०६७।४।१२ को 
प�ाचारसमेतका आधारमा िनवेिदकाको समेत संय�ु 
नामको िक.नं. १, ७३, ८७, ८८ र ९५ का ज�गाम�ये 
सबै िक�ाह�मा िनवेिदकाको आिध हकिह�सा जित 
ज�गा रो�का राखेको काय� उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह�ने ठहछ�  ।
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 िक.नं. १, ७३, ८७, ८८ र ९५ का ज�गाम�ये 
िनवेिदकाको हकको जित रो�का भएको ज�गा फुकुवा 
ग�रिदन ु भनी िवप�ीह�का नाममा परमादशेसमेत 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद खनाल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७१ साल चैत ४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या. �ी क�याण �े� र मा.�या. �ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-CI-१४७१, हक कायम नामसारी, 
िनलमकुमार पा�डे, िव. िद�वीजय नाथ पा�डे 
 वादी िद�वीजयनाथ पा�डेले आ�नो बाबबुाट 
�ा� गरकेो स�पि� िनजका बाबकुो िमित २०५९।७।२५ 
मा भएको म�ृयपु�ात् िनज वादीको एकलौटी हक 
�थािपत भैरहेको अव�थामा मलुकु� ऐन ज�गा 
पजनीको २क नं. बमोिजम िनजले जिहलेसकैु दाखेल 
खारजे नामसारी गराउन स�ने नै ह�दँा वादी मालपोत 
काया�लयमा �वेश गरी सो म�ुामा तेरो मेरोको अव�था 
भएपिछमा� दावा गनु�पन� भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न स�ने अव�था नरहदँा उपयु�� 
िववेिचत आधारसमेतबाट िफराद दाबी खारजे गन� गरी 
किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
उ�टी गरी िववािदत घरज�गा वादीका नाममा हककायम 
नामसारी ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको 
िमित २०६७।६।११ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत : कमल�साद �वाली 
इित संवत् २०७१ साल चैत २५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या. �ी क�याण �े� र मा.�या. �ी दीपकराज 
जोशी, ०६६-CI-११५४, ज�गा िखचोला चलन, 

हिवव अंसारी िव. मुक कुमारी �यौपाने �े�ी
 न�सा कैिफयतसमेतबाट �ितवादीको ज�गा 
वादीको ज�गाको पूव�तफ�  रही �ितवादीले िजिकर 
िलएअनसुार िनजको ज�गा पजुा�मा उि�लिखत ०-०-
६ मा� दिेखरहेको र वादी �ितवादीले ज�गा �ा� 
गरकेा ज�गा िब�� दाता एकै �यि� िसंहासन साह गोड 
भै �ितवादीले ०-०-६ ज�गा ख�रद गरपे�ात् बाकँ� 
रहेको ज�गा यी वादीले ख�रद गरकेाले यी वादीको 
िक.नं. ६५८ को ज�गा �प� त�य �माणसमेतबाट 
�ितवादीले िखचोला गरकेो भ�ने नदिेखएकाले वादी 
दाबीबमोिजम िखचोला भएको ठहर ्याउन िम�ने 
नदिेखदँा उपयु�� िववेिचत त�यगत आधार एवम्  न�सा 
कैिफयतसमेतबाट स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट 
वादी दाबीबमोिजम िखचोला मेटाई घर हटाई पाउने 
ठहराएको फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
उ�टी गरी वादी नप�ुने ठहराएको िमित २०६६।३।१५ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : कमल�साद �वाली 
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत २५ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या. �ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-WO-०७२३, उ��ेषण, राम दुलारी 
था�समेत िव. नेपाल सरकार, मि��प�रषद् िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 यस अदालतमा दायर भएको राजे�� 
�साद ढकाल िव. नेपाल सरकार �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत भएको �रट नं. ३५७५ 
समेतका िविवध न�बरका �रट िनवेदनह�मा यी 
�रट िनवेदकम�येका बेप�ा बनाइएका जगना था�, 
ह�रराम था� चौधरी, टाटेराम था�को हकमा समेत 
अिभव�ा िसतासरण म�डलले िनजह�का हकमा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी आव�यक 
िनद�शन िदनसमेत माग गरकेो दिेखएबाट हाल 



13

सव��च अदालत बलेुिटन २०७२, असोज - २

आएर बेप�ा बनाइएका भनी उ�लेख ग�रएका िनज 
�यि�ह�का हकदार िनजह�का प�नी र बाबसुमेत 
रहेका यी �रट िनवेदकह�को ��ततु िजिकर िलइएको 
बेप�ा पा�रएका �यि�का हकदारलाई राहत �दान गन� 
(�थम सशंोधन) िनद�िशका, २०६८ को दफा १५ मा 
�यव�था ग�रएको उि�लिखत �ावधानले आफूह�लाई 
यस अदालतबाट जारी भएको २०६४।२।१८ को 
आदेशले �दान गरकेो उपचारिवपरीत भएको भ�ने 
िजिकरलाई अ�यथा मा�न स�ने ि�थित नदेिखने ।
 यस अदालतको आदेशबाट गिठत काय� 
टोलीको अनसु�धानबाट समेत म�ृय ु भैसकेको पिु� 
भएको भिनएका �यि�ह�को हकमा त�कालीन 
राहतको �पमा ितनको निजकको हकवालालाई र 
अ�य मतृ घोिषत भएका प�रवारलाई जनही दईु लाख 
�पैया ँ �ितपूित� िदने, यस अदालतको अनसु�धान 
टोलीबाट छानिबन गरी सरु�ाकम�ले प�ाउ गरी 
बेप�ा पा�रएको िन�कष� िनकािलएका राजे���साद 
ढकालसमेतको हकमा जनही एकलाख पचास हजार 
र बाकँ� िनवेदनमा उि�लिखत ि�थित ��ट नभएका 
�यि�ह�को हकमा जनही एक लाख �पैया ँत�कािलन 
राहत�व�प अिवल�ब उपल�ध गराई िदन ुभनी िवप�ी 
नेपाल सरकारका नाममा िनद�शनसमेतको आदेश 
जारी भइसकेको छ । यसरी उ� �रट िनवेदनमा समेत 
आ�ना पित तथा छोराको ि�थितका स�ब�धमा माग 
गद� दायर भएको ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा 
िलइएको िनण�याधार बाटै हाल िनवेदन िलई यस 
अदालतसम� उपि�थत भएका यी �रट िनवेदकह�को 
आफ�तह�को ि�थित अझैस�म पिन यिकन ह�न 
नसकेको भ�ने �रट िनवेदकह�को भनाईसमेत रहेको 
र सो कुरालाई िवप�ीह�ले ख�डन गन� सकेकोसमेत 
देिख�न । उ� आदशेको रोहमा िवप�ी नेपाल 
सरकारलाई िनद�शन ग�रएअन�ुप �यस बखत ि�थित 
��ट नभएका �यि�ह�को हकमा जनही एक लाख 
�िपया ँत�कािलक राहत�व�प उपल�ध गराउने यस 

अदालतको पूव� िनण�यिवपरीत ह�ने गरी िवप�ीले जारी 
गरकेो उ� बेप�ा पा�रएका �यि�का हकदारलाई 
राहत �दान गन� (�थम संशोधन) िनद�िशका, २०६८ 
को दफा १५ यस अदालतको िमित २०६४।२।१८ 
को आदेशमा िदइएको िनद�शन िवपरीतसमेत देिखन 
आउने ।
 �रट िनवेदक राजे���साद ढकाल िव�� 
नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत भएको ब�दी��य�ीकरण िनवेदनमा 
यस अदालतबाट िमित २०६४।२।१८ मा फैसला 
भई सो फैसलामा �ितपािदत िस�ा�तबमोिजम 
िवतरण ह�ने िहसाबको गणना नगन� गरी राहत रकम 
िदन आदेश भएकामा उपयु�� आदेशको �यव�थाले 
जनुसकैु �ोतबाट िदएको रकम पिन गणना गन� मनसाय 
देिखएकाले सो �यव�था यस अदालतबाट �ितपािदत 
उ� िस�ा�तिवपरीत देिख�छ । उपयु�� म�ुामा 
�ितपािदत भएको िस�ा�तबमोिजम बेप�ा प�रवारलाई 
िदएको अनदुान रकमलाई पिछको राहत �याकेजमा 
गणना नगन� गरी िवतरण गनु�पन� ह�नाले उ� म�ुाको 
आदशेको स�दभ�मा िनवेदकले आपि� जनाएको 
उ� बेप�ा पा�रएका �यि�का हकदारह�लाई राहत 
�दान गन� (�थम संशोधन) िनद�िशकाको दफा १५ 
उ� िस�ा�तको भावनािवपरीत भएकोसमेत देिखदँा 
िनवेदकले उठाएको सो िनद�िशकाको दफा १५ मा 
आव�यक पनुरावलोकन गरी संशोधन गनु�  भनी िवप�ी 
शाि�त तथा पनु िनमा�ण म��ालयसमेतका नाउमँा 
परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दी�ा �धानाङ्ग
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल माघ २१ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या. �ी क�याण �े� र मा.�या. �ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६६-WO-०९०८, परमादेश, पूण�बहादुर 
गु�ङ िव. िज�ला �हरी काया�लय, का�क�समेत
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इजलास अिधकृत: कमल�साद �वाली 
इित संवत् २०७१ साल चैत २२ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या. �ी ओम�काश 
िम�, ०७१-WO-०६२४, उ��ेषण / परमादेश, 
फुबु याङ्गजी लामासमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
 बौ�नाथ �े� िवकास सिमित (गठन) 
आदशे, २०५३ को दफा ३(३) मा सो सिमितका 
पदािधकारीलाई िमित २०७०।३।२४ को िमितदेिख 
चार वष�का लािग मनोिनत ग�रएकामा िनजह�बाट 
सो अविध परुा गन� पाएको देिखएन । �यसैगरी नेपाल 
सरकारले आव�यक देखेमा सिमितका सद�यह�मा 
आव�यक थपघट वा हेरफेर गन� स�ने �ावधान 
रहेकामा परु ै पदािधकारीह�लाई नै हटाई सूचनाको 
मौकासमेत निदई परु ैनया ँपदािधकारीलाई मनोनयन 
गनु�  सो कानूनमा उि�लिखत �ावधानको सही अ�यास 
भएको मा�न स�ने अव�था पिन नरहने । 
 सूचनाको मौकासमेत निदई उपयु�� 
कानूनी �यव�थाको �ितकूल ह�ने गरी नेपाल सरकार 
(म��ी�तरीय) को िमित २०७१।१०।६ को िनण�य 
आ�मिन��पमा �योग भए गरकेो पाइएको र िनवेदक 
सरुशे�साद यादव िवप�ी नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत भएको ०६८-
WO-०५९९ को उ��ेषणय�ु परमादेशको िनवेदनमा 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�ने गरी पदाविध 
बाकँ� रहेका बौ�नाथ �े� िवकास सिमितका अ�य�, 
काय�कारी िनद�शक एवम्  सद�यह�लाई हटाइएको र 
नया ँ सिमित गठन गरकेो काय� कानूनसङ्गत देिखन 
नआउने ।
 उपयु�� िववेिचत आधार एवम्  यस 
अदालतबाट �ितपािदत उपयु�� िस�ा�तसमेतका 
आधारमा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको 
आदशे�ारा नेपाल सरकार (म��ी�तरीय) को 
िमित २०७१।१०।६ को िनण�य एवम्  सो िनण�यका 
आधारमा अ�य िवप�ीह�लाई मनोिनत ग�रएका िमित 
२०७१।१०।२० का प�समेत बदर गरी िदएको छ । अब 
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िनवेदकह�लाई मनोिनत ग�रएको २०७०।३।२४ को 
िमितदेिख चार वष�को पदाविधस�म सािबकबमोिजम 
नै काय� गन� िदन ु भनी िवप�ी पय�टन तथा नाग�रक 
उड्डयन म��ालयका नाममा परमादशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  कमल�साद �वाली
क��यटुर : रामशरण ितिम�सीना
इित संवत् २०७१ साल चैत २४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या. �ी िगरीश च�� लाल र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०२८४, उ��ेषण, 
बालकृ�ण �े� िव. रामे�री �े�समेत 
 नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा ३२ को मौिलक हक “�द� हकको �चलनको 
लािग धारा १०७ मा लेिखएको त�रकाअनसुार 
कारवाही चलाउन पाउने हक सरुि�त ग�रएको” र 
धारा १०७(२) मा “अक� उपचारको �यव�था भए 
पिन सो उपचार अपया�� वा �भावहीन देिखएको” 
ि�थितमा मा� यस अदालतको असाधारण अिधकार 
�े�मा �वेश गरी उपचार माग गन� सिकने �यव�था 
रहेको छ । ��ततु िनवेदनमा कानूनी उपचारको माग� 
नभएको भनी असाधारण अिधकार �े�को माग गर े
तापिन म�ुामा सव��च अदालतस�मबाट अि�तम 
फैसला भै फैसला काया��वयन स�प�न भएकामा 
ब�डा ह�दँा उपि�थत रही सही नगन� र तहतह उजरुी 
गरी िववादको अ��य भएकोलाई अझ ल��याई 
यस अदालतमा पनुः �रट �े�मा �वेश गन� िनवेदक 
सफा हात िलई अदालतमा �वेश गरकेो मा�न 
सिकएन । फैसलाबमोिजमको �ितफल वादीले �ा� 
गरी सकेको ि�थितमा अन�तकालस�म फैसला 
काया��वयनलाई ल��याई रा�न ुकानूनतः उिचत मा�न 
िम�ने नदिेखने ।
 सव��च अदालतको िमित २०६७/८/२२ को 

फैसलाले ब�डा नला�ने ज�गाबाहेक गरी �रट िनवेदक 
वादीको घरले चच�को ज�गा अलग गरी दाबीका िक.नं. 
७१ र १४३ नं. को ज�गालाई एकै �लट गरी लिलतपरु 
िज�ला अदालतको तहिसल डोरले छुट्याएको 
ब�डालाई रीतपूव�क मानी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७०/५/१४ को आदेशले बदर 
नगरकेो भ�नेसमेत आधारमा एकपटक स�पूण� कानूनी 
उपचार �योग गन� िनवेदकलाई पनुः यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�को �योग गन� िम�ने 
नदिेखने ।
 तसथ� अंश म�ुामा सव��च अदालतको िमित 
२०६७/८/२२ को अि�तम फैसलाबमोिजम लिलतपरु 
िज�ला अदालतको तहिसल शाखाको डोरले दाबीका 
ज�गालाई नरम करम िमलाई ब�डा छुट्याइएको 
काय�उपर द.स. को ६१ नं. बमोिजम िज�ला अदालतमा 
र अ.बं. १७ नं. अ�तग�त पनुरावेदन अदालत, पाटनमा 
परकेो उजरुीबाट ब�डा सदर भै फैसला काया��वयनको 
काय� स�प�न भैसकेको यस ि�थितमा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०७०/५/१४ को आदेश 
उ��ेषणको आदशेले बदर गरी पनुः ब�डा ग�रपाउ ँभ�ने 
िनवेदकको दाबी त�यय�ु मा�न िमलेन । �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : शाि�त�साद आचाय� 
क��यटुर : क�पना बत�ला
इित संवत् २०७२ साल असार ३० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या. �ी िगरीश च�� लाल र मा.�या. �ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६७-CR-११४६, कत��य 
�यान, �यान मान� उ�ोग र आगजनी, नेपाल सरकार 
िव. पासाङ तामाङसमेत
 �ितवादीह�म�ये �ेमिसंह तामाङ र नीलमान 
तामाङले �हार गरकेो चोटबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
तथा यी दवैुम�ये यसैले छाडेको चोटबाट म�ृय ुभएको 
भनी यिकन ह�ने अव�था नह�दँा िनजह� दवैुजनालाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
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बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखई िमलेकै देिखने ।
 पनुरावेदक �ितवादीह� �ेमिसंह तामाङ र 
नीलमान तामाङको मतृक ललुमान तामाङसगँ कुनै 
�यि�गत �रसइवी भएको नदेिखएको, एउटै गाउमँा 
ब�ने िछमेक� भएको र गाउकँो िवकास एवम्  गा.िव.स. 
को बजेट �योग गन� स�दभ�मा बढुा प� र यवुा प� भनी 
समूह िवभािजत ह�न पगेुको, दवुै प�तफ� का मािनसह� 
आ�ोिशत भई बह�सङ्�यक मािनसह�काबीच झडप 
ह�ने �ममा �ितवादी �ेमिसंह र नीलमानको कुटिपटका 
कारणबाट ललुमानको म�ृय ु ह�न पगेुको घटना�मको 
सम� अव�था र प�रि�थितलाई िवचार गदा� 
ललुमानलाई नै मान� िनयतबाट वारदात घटेको भ�दा 
दवुै प�का मािनसह�को ह�लह��जतबाट भीडभाडमा 
�यान मान� काय� ह�न पगेुको दिेखदँा िनजह�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. अनसुार ज�म कैद 
गदा� चक� पन� देिखई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष� 
कैद ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट लगाएको 
रायसमेत मनािसब नै देिखदँा उ� रायसमेत िमलेकै 
देिखन आउने ।
 पीिडतको शरीरमा लागेका चोटपटकह� घा 
जाचँ केस फारामबाट समेत समिथ�त भएको अव�था 
छ । चोटपटक गि�भर भएको र त�काल उपचारका लािग 
काठमाड� �याई सिुवधा स�प�न अ�पतालमा उपचार 
गराएको कारण इ�छाएको प�रणाम �ा� ह�न नपाइ 
�यान मन�बाट जोिगएको अव�था िमिसलबाट दिेखन 
आएको ह�दँा यी �ितवादीह� पासाङ तामाङ, ख�रमान 
तामाङ, िललामान तामाङ र दामीर�न तामाङसमेत 
जना ४ लाई �यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम 
जनही ५ वष� कैद ह�ने र अ� �ितवादीह�लाई �यान 
मान� उ�ोगतफ� को कसरुमा सफाइ िदने ठहरकेो 
स�ु अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला मनािसब नै देिखन आउने ।
 �ितवादी इमान तामाङले धन बहादरुको 

घरमा ढुङ्गा हानेको भनी सािबत रिह अनसु�धानको 
�ममा बयान गरकेो र अका�  �ितवादी वरमान 
तामाङले अनसु�धानको �ममा �ितवादी �ेमिसंह 
तामाङ, दामीर�न तामाङ, इमान तामाङ, पासाङ 
तामाङसमेतका �यि�ह� िमली धनबहादरु तामाङको 
घरमा ढुङ्गा हानी घरको छानोलगायत �याल ढोका 
तोडफोड गरकेो भ�नेसमेत �यहोरा उ�लेख गरकेो 
देिखदँा �ितवादी �ेमिसंह तामाङ, पासाङ तामाङ, 
वरमान तामाङ, दामीर�न तामाङ र इमान तामाङसमेत 
भै जाहेरवाला धन बहादरुको घरमा आगजनी गरी �ित 
परु ्याएको त�य पिु� ह�न आउछँ । यसरी पनुरावेदक 
�ितवादी �ेमिसहं तामाङसमेतले घरमा आगजनी 
गदा� घरिभ� रहेको मािनस मन� स�ने र घरसमेतका 
सरसमानह� जलेर न� ह�ने कुराको पूव� जानकारी रहने 
अव�थालाई �याल नगरी मनसायपूव�क नै आगजनी 
काय� गरकेो त�यमा िववाद नदिेखने । 
 उि�लिखत आधार र कारणबाट �ितवादी 
�ेमिसंह तामाङ र नीलमान तामाङलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याई अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम १० वष� कैद ह�ने गरी लगाएको राय, 
�ितवादीह� पासाङ तामाङ, ख�रमान तामाङ, 
िललामान तामाङ र दामीर�न तामाङलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १५ नं. बमोिजम जनही 
५ वष� कैद ह�ने र अ� �ितवादीह�लाई �यान मान� 
उ�ोगतफ� को कसरुमा सफाइ पाउने, �ितवादीह� 
पासाङ तामाङ, वरमान तामाङ, इमान तामाङ, 
ख�रमान तामाङ, िडलमान तामाङ, िललामान तामाङ, 
दम�या�बो घले, दामीर�न तामाङ, रके भ�ने �रकमान 
तामाङसमेत जना ९ लाई स�ुको फैसला केही उ�टी 
गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
बमोिजम जनही ३ वष� कैद ह�ने, �ितवादीह� �ेमिसंह 
तामाङ, पासाङ तामाङ, वरमान तामाङ, दामीर�न 
तामाङ र इमान तामाङ जना ५ को हकमा स�ुको 
फैसला उ�टी गरी आगो लगाएतफ�  मलुकु� ऐन, आगो 
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लगाउनेको ५ नं. बमोिजम जनही ४ वष� कैद ह�ने र 
आगलागीबाट नो�सानी भएको िबगो �. २,८६,२००/- 
यी �ितवादीह� �ेमिसंह तामाङ, पासाङ तामाङ, 
वरमान तामाङ, दामीर�न तामाङ, इमान तामाङबाट 
घरधनी धन बहादरु तामाङले दामासाहीका िहसाबले 
भराई पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६७।०९।१३ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार, 
�ितवादीह� �ेमिसंह तामाङ र नीलमान तामाङको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त 
क��यटुर:  क�पना बत�ला
इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या. �ी िगरीश च�� लाल र मा.�या. �ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-CR-०५४९, ०९७५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. परवीर डाँगीसमेत, परवीर 
डाँगी िव. नेपाल सरकार
 अपरािधक दािय�व सजृना ह�ने �ि�कोणबाट 
आवेश�े�रत ह�या र भिवत�य िनता�त फरक �कृितको 
अपराध हो । भिवत�यमा �यान िलने मनसायको 
िव�मानता रहदैँन साथै आफूले गरकेो कत��यले 
मािनस मला�ज�तो पिन देिखएको ह�दँैन । आफूले 
गरकेो कत��यबाट मािनस मन� स�छ भ�ने कुराको पूव� 
जानकारी नह�न ुतर �यसै�ारा केही भै मािनसको म�ृय ु
ह�न ुभिवत�यको मह�वपूण� त�व हो । ��ततु वारदातमा 
पनुरावेदक �ितवादीसमेत आवेशमा आई मतृक 
गोपीलाल डागँीलाई उि�स एवम्  कनक�को काठले 
पटकपटक कुटिपट गरी शरीरका िविभ�न भागमा घाउ 
चोट गराएको र सोही चोटका कारण िनजको म�ृय ु
भएको भ�ने िमिसल कागजबाट ख�ुन आएको दिेखदँा 
उ� काय�लाई भिवत�य भनी मा�न �यायोिचत नह�ने 
भएकाले पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
मनािसब देिखन नआउने ।
 मतृक र यी पनुरावेदक �ितवादीसमेत 

बीच �यानै िलनेस�मको इवी पिन नरहेको, मतृक 
गोपीलाललाई नै मान� मनसायसाथ �हारसमेत 
नभएको, वारदातमा जोिखमी हितयार �योग नभई 
साधारण लाठी �योग भएको र ज�गा जिमनको 
झगडामा मतृकसमेत वारदातमा सलं�न ह�दँा त�काल 
उठेको �रस था�न नसक� आवेशमा आई लाठी �हार 
गदा� सोही कारणबाट गोपीलाल डागँीको म�ृय ुह�न गएको 
अव�थालाई िवचार गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।
 उि�लिखत आधार र कारणबाट स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी यी पनुरावेदक 
�ितवादी परवीर डागँी र पनुरावेदन नगन�  �ितवादीह� 
अ�बे डागँी र प�बहादरु डागँीसमेत लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु 
ठहर गरी ऐ. १४ नं. अनसुार जनही १० वष� कैद ह�ने 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०६७।३।२०को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार र �ितवादी 
परवीर डागँीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : िदलीपराज प�त 
क��यटुर: क�पना बत�ला
इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या. �ी िगरीश च�� लाल र मा.�या. �ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-CR-०९०७, लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन, रामबहादुर गु�ङ िव. नेपाल सरकार
 सङ्गिठत�पमा ग�रने अपराधमा को कसको 
साथबाट बरामद भएको भ�ने कुराले �यित मह�व 
रा�दैन । २ वा २ भ�दा बढी �यि�ह�को �यि�गत 
स�ब�धका आधारमा �ेणीब��पले अपराधमा सलं�न 
भई य�ता अपराध ह�ने गद�छन् । अपरािधक काय�मा 
सलं�न भएका �यि�ह�को मनुाफा आज�न गन� वा 
�ितफल �ा� गन� सामूिहक उ�े�य रहन जा�छ । य�तो 
�कृितको अपराधबाट कुनै �यि� �तािडत (Victim)  
ह�दैँन । साथ साथै य�ता �कृितका अपराधह� कसैलाई 
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�ित परु ्याउने वा हानी नो�सानी गन� उ�े�यभ�दा पिन 
अपरािधक लाभ �ा� गन� योजना साथ स�प�न भएका 
ह��छन् । लाग ु औषध को ओसारपसार र कारोबार 
कुनै एक �यि� िवशेषको �यासबाटमा� स�प�न ह�ने 
नभई लाग ुऔषध स�चयकता�, खरीद कता�, ओसार 
पसार गन� र िब�� िवतरणको �यव�था िमलाउने 
�यि�स�मको सङ्गिठत समूहबाट स�प�न ह�ने य�ता 
िकिसमका अपराधबाट पया�� मनुाफा �ा� गन� सिकने 
भएको ह�नाले �ाय सङ्गिठत अपरािधक समूहले य�तो 
�कृितको अपराध गरी रहेका मािनने । 
 यी �ितवादी रामबहादरु ग�ुङ आईतराम 
तामाङको पोलबाट प�ाउ परकेा, उ� लाग ु औषध 
िब�� िवतरण गन�का लािग रामबहादरुले ह�रकृ�णलाई 
िदएको र ह�रकृ�ण र आईतरामले �ाहक खो�ने �ममा 
सरुाक�को म�तबाट िनजह� रहेको डेरा कोठाबाट 
बरामद भएको भ�ने �ितवादीह�को अनसु�धान 
अिधकारीसम�को बयान र िमिसल संल�न कागज 
�माणबाट खलुी आएको देिखदँा यी पनुरावेदक 
�ितवादी रामबहादरु ग�ुङसमेतलाई लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ)
(ङ)(च) बमोिजमको कसरु अपराधमा ऐ.को १४(१) 
को दहेाय (६)(३) बमोिजम ज�रवाना र कैद ह�ने ठहरी 
भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६७।५।२९ गतेको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह��छ । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : िदलीपराज प�त 
इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं३

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-CR-०३९३, ग�डाको खाग िब��, 

राजे�र खितवडा िव. नेपाल सरकार, गौरी लामा िव. 
नेपाल सरकार
 म�ुामा �ितवादी रहेका ग�डाको खाग िब�� 
�यवसाय गन� जीवन भ�ने जगदीश चौधरीलाई ७ वष� 
कैदको सजाय र �.६०,०००।- ज�रवाना ह�ने गरी 
सोही िचतवन राि��य िनकु�ज काया�लयबाट िमित 
२०६९।३।१४ मा फैसला भएको भ�ने दिेखन आएबाट 
सोही म�ुामा सोही ग�डाको खाग िब�� �यवसाय गन� 
अका� �ितवादी यी राज ु भ�ने राजे�र खितवडा र 
गौरी लामालाई १५ वष� कैदको सजाय भएको देिखदँा 
समान कसरुको मा�ा (Same Gravity) भएको 
अव�थामा पिन सोही िनकायबाट फरकफरक सजाय 
भएको दिेखदँा सो फैसला िमलेको देिखन आएन । 
यी �ितवादीह�लाई पिन कम सजाय ह�न ुपन� देिखन 
आयो । तसथ� स�ु तथा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
फैसला केही उि�ट भई समानता (Equal Footing) 
को आधारमा यी �ितवादीह�लाई पिन कैद वष� ७ 
(सात) ह�ने ठहछ�  । ज�रवानाको हकमा भने स�ु तथा 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला नै सदर ह�ने ।
यी �ितवादीह�को बयान िजिकर, �ितवादीह�ले एक 
अक�मा गरकेो पोलापोल तथा यी �ितवादीह�का बीच 
रा�ोसगँ िचनाजानी भएको र एक आपसमा िमलेमतो 
गरी गैडँाको खाग काठमाड�स�म लगी कारोबार, 
बेचिबखन तथा िब�� �यवसाय गरकेो कुरा छल�ङ्ग 
ह�ने गरी बयानमा लेखाइ िदएकोसमेत दिेखएबाट मािथ 
उि�लिखत ��ह�का स�दभ�मा खलुाइएका आधार 
र कारणह�बाट समेत पनुरावेदक �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
 यी पनुरावेदक �ितवादीह�लाई स�ु 
िचतवन राि��य िनकु�ज काया�लय कसरा िचतवनको 
िमित २०६५।६।१५ को फैसलाले कैद वष� १५ र 
ज�रवाना �.१,००,०००।- लागेकामा स�ु सदर ह�ने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको िमित 
२०६७।२।२५ को फैसला िमलेको नदेिखदँा केही 
उ�टी भई िनज राज ु भ�ने राजे�र खितवडा र गौरी 
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लामाको हकमा र मलुकु� ऐन अ.बं. २०५ नं. बमोिजम 
पनुरावेदन नगन� खग�साद �े�को हकमासमेत जनही 
७ (सात) वष�मा� कैदको सजाय ह�ने ठहछ�  । ज�रवानाको 
हकमा भने स�ु तथा पनुरावेदन अदालतबाट भएकै 
ज�रवाना सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : हेमबहादरु सेन 
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७१ साल पसु ६ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CI-००९६, लगत क�ा बदर, राजोदेवी 
िवन िव. दुिखया देवी
 िमित २०५४।९।१५ को िमलाप�को िनण�यमा 
वडा नं. ५ (घ) ह�न ु पन�मा �ािवधक �िुटबस ५(ख) 
ह�न गए तापिन उ� िववादको ज�गाह�को ज�गाधनी,  
मोही, गा.िव.स. वडा नं. लगायतका स�पूण� कुराह� 
िमिलरहेको अव�थामा िमित २०५४।९।१५ मा भएको 
िमलाप�बमोिजम मोही लगत क�ा ह�ने गरी भूिमसधुार 
काया�लय, महो�रीबाट िमित २०५६।४।११ मा िनण�य 
भैसकेको प�र�े�यमा  िववादको ज�गाको मोही नै 
कायम नभएको पनुरावेदक वादी राजोदेवी िवनको माग 
दाबीबमोिजम आ�नै काया�लयको अिघ�लो िनण�य 
बदर गन� गरी गरकेो भूिमसधुार काया�लय महो�रीको 
िमित २०६७।१।१७ को िनण�य िमलेको नदिेखदँा 
भूिमसधुार काया�लय, महो�रीको िमित २०६७।१।१७ 
को िनण�यलाई बदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट िमित २०६९।६।८ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला 
क��यटुर : खगे��कुमार ख�ी
इित संवत् २०७१ साल फागनु १ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६३-CI-०२९०, धम�प�ु िलखत बदर, 

�ीनारायण साह तेली िव. िजते���साद साह 
 यी पनुरावेदक वादीलाई धम�प�ुको  िलखत 
गरी िदनभु�दा अगािडदेिख नै रामरती दवेी र 
स�ुदरवतीका बीचमा अशंब�डा भई सौता-सौता िभ�दा 
िभ�दै बसेको अव�थामा स�ुदरवतीको हकमा समेत 
यी पनुरावेदक वादी नै धम�प�ु ह�न् भनी रामरितदेवीले 
राखेको धम�प�ुको िलखतको आधारमा धम�प�ु मा�न 
कानूनत: िम�ने नदेिखने । 
 कुलिदप साहको दईु प�नीम�येको जेठी 
प�नी रामरितले २०२८।१२।१३ गते धम�प�ुको 
िलखत पा�रत गरी िविधवत् यी पनुरावेदकलाई धम�प�ु 
राखेकामा िववाद नरहेको र कुलिदप साहको का�छी 
प�नी स�ुदरवतीले ०४९।८।१५ गते धम�प�ु रा�दा 
धम�प�ुको महलको २ र ३ नं. को �ि�या परुा नगरकेो 
भ�ने िवषयका स�ब�धमा २०२० सालमा नै िभ�न 
भई अलग बसेक� रामरतीदेवीक� सौता स�ुदरवतीले 
आ�नो इ�छानसुार धम�प�ुको महलको २ नं. बमोिजम 
नै ०४९।८।१५ गते धम�प�ु राखेको अव�थामा िन�सा 
�दान गदा� िलएको आधारसगँ सहमत ह�न सिकएन । 
यसरी कानूनबमोिजम भएको ब�डाप�को आधारमा 
रामरतीको िभ�न बसेको सौता स�ुदरवतीदेवीले  िमित 
२०४९।८।१५ को र.नं.३१३२ को िलखत पा�रत 
गराई िजते�� �सादलाई धम�प�ु राखेको कानूनस�मत 
नै दिेखएकाले बदर गनु�  पन� अव�था दिेखन नआउने । 
 छु��ई िभ�न भई अलग बसेक� आमाले 
आ�नो इ�छाअनसुार कानूनको रीत परु ्याई राखेको 
धम�प�ुको िलखतलाई बदर गनु�पन� दिेखन नआउने ह�दँा 
�व.स�ुदरदेवीले िमित २०४९।८।१५ को र.नं.३१३२ 
को िलखत पा�रत गराई िजते�� �सादलाई धम�प�ु 
राखेको कानून स�मत नै देिखएकाले बदर गनु�पन� 
अव�था देिखन नआएकाले वादी दाबीअनसुार धम�प�ु 
बदर गरी पाउ ँ भ�न दाबी नप�ुने ठहर ्याएको रौतहट 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०५८।११।५ 
गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा  सदर ह�ने ठहछ�  । 
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पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नसिकने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज प�त
क��यटुर : गगंा के.सी.
इित संवत् २०७१ साल माघ ६ गते रोज ३ शभुम् ।
§ यसै लगाउको ०६७-CI-०७५३, �ीनारायण 

साह तेली िव. िजते���साद साह तेली भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-CI-०१५९, परमादेश, गणेश साह� 
तेलीको मु.स. गरी आ�नो हकमा समेत म�जुकुमारी 
साह िव. बबनकुमार गु�ा
 परमादशेको आदेश जारी ह�नको लािग कानूनी 
हक र कानूनी दािय�व िव�मानता ह�नपुद�छ । अथा�त् 
परमादशेको आदशे कानूनी कत��य पालना गन� लगाउने 
सश� उपचार हो । िवराटनगर उपमहानगरपािलकाले 
िमित २०६९।११।३ को प�बाट १५ िदनिभ�मा 
उ� िववािदत ट्वाइलेट र �याल हटाई �यवि�थत 
गनु�  गराउन ु भनी िवप�ी म�ज ु साहलाई जानकारी 
गराइएकामा िनजले नगरपािलकाको आदशे अटेर गरी 
बसेको र  सो  आदशे नगरपािलकाले समेत काया��वयन 
गराएको दिेखदँैन । ��ततु �रट िनवेदनमा िवप�ी 
िवराटनगर उपमहानगरपािलका �थानीय �वाय� 
शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ बमोिजम जाचँबझु 
र कारवाही गरी ट्वाइलेट र �याल हटाउन स�ने 
अिधकार �ा� कानूनी िनकाय हो । कानूनी अिधकार 
�ा� िनकायले �थलगत िन�र�ण गरी वातावरणमा 
�ितकुल असर पन� भ�ने राय कायम भएको अव�था 
देिखदँा आ�नो कत��य परुा नगदा� िछमेक�ले दगु�ि�धत 
वातावरणमा बसोबास गन� बा�य भई �व�छ जीवन 
जीउन पाउने हकबाट बि�चत ह�न ु पन� ह�दँा सो हक 
�चलनका िनि�त पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
भएको आदशे मनािसब नै देिखने ।
 पनुरावेदकले न�सा पास रो�का राखेको 
फुकुवा गरी न�सा पास गरी पूव� िनमा�ण काय� स�प�न 

गरकेो �माणप� पाएको ह� ँ भनी िजिकर िलए पिन 
िवप�ी िवराटनगर उपमहानगरपािलकाबाट जाचँबझु र 
कारवाही गरी ट्वाइलेट र �याल हटाउनेबार ेकाया� देश 
गरकेो कुरालाई अि�वकार गरकेो देिखदँैन । यसरी 
कानूनबमोिजमको काया�लयबाट कानूनबमोिजम 
भएको पूव� काया�देशको पालना गनु�पन� कत��य 
पनुरावेदकसमेतलाई ह��छ । पनुरावेदकले काया�देशको 
पालना नगरकेो ख�डमा िवप�ी िवराटनगर 
उपमहानगरपािलकालाई �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा १६५ (१) को दहेाय (क)(ख) 
बमोिजम काम कारवाही तथा सजाय गराउन स�ने 
अिधकार भएकाले सोबमोिजम भएको आदेश िमलेकै 
देिखन आउदँा िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित २०७०।१०।६ मा भएको आदशे िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठह�छ । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत : खेमकुमारी ब�नेत
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७१ साल पसु २० गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०७१-CI-०१४४, िनषेधा�ा, मङ्गलुदेवी 
ठाकुरसमेत िव. �भुनारायण ठाकुरसमेत
 िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर गरअेनसुार 
अदालतबाट फैसला ह�दँा िववािदत िक.नं. ४१७ 
को ज�गा साव�जिनक कायम ह�ने ठहरी दे.नं.२३७९ 
को म�ुाबाट फैसला भएको र सो फैसला पनुरावेदन 
अदालतबाट समेत सदर भएको उि�लिखत फैसला 
बदर ग�रपाउ ँ भनी दता� भएको फैसला दता� बदर 
दता� म�ुामा फैसला बदर नह�ने ठहरी स�री िज�ला 
अदालतबाट भएका फैसला सदर ह�ने ठहरी फैसला भई 
अि�तम अव�थामा रहेकामा २००४ सालको �े�ता 
कायम रही उ� ज�गा दता� छुट रहन गएको र मालपोत 
काया�लय, स�रीमा छुट ज�गा दता� कारवाही िवचाराधीन 
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रहेको भ�ने पनुरावेदन िजिकरको स�ब�धमा ज�गा छुट 
दता�को लािग दाबी गन�ले सव��थम दता� ह�न छुट्नाको 
औिच�यपूण� आधार दखेाउन स�नपुन�मा पनुरावेदकले 
कुनै आधार पनुरावेदनप�मा देखाउन सकेको नपाइने ।
पनुरावेदकले पनुरावेदनप�मा िववािदत ज�गा हा�ो 
�वािम�वमा रहेको भिनएतापिन िवप�ीले आ�नो 
िलिखत जवाफमा सरकारी ज�गा नै भएको र सो 
ज�गाको स�ब�धमा िनवेदकलाई िनवेदन दता� गन� 
हकदैया प�ुदैन भनी िजिकर िलएको दिेख�छ । यसमा 
अित�र� यी पनुरावेदकले उ� ज�गामा पूण� �वािम�व 
हा�ो हो भ�न सकेको नदिेखने । 
 सा.िक.नं ३४५५ को ज�गा हो भनी िक.नं. 
४१७ को ज�गा देखाई दे.नं. १८३६ को अंश दता� म�ुा 
िमलाप� भए गरबेमोिजम दा.खा. को लािग मालपोत 
काया�लय स�रीमा यी पनुरावेदकह�ले िनवेदन 
िदई कारवाहीय�ु अव�थामा रहेको र पनुरावेदकले 
पनुरावेदनमा सोही िजिकर िलएकोबाट दाबीको पोखरी 
दता� गराई िनजी�पमा भोग गन� स�ने आशङ्का 
िव�मान रहेको छ भ�ने िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको 
िजिकर खि�बर�पमा �थािपत भएकाले िववािदत 
िक.नं. ४१७ को पोखरीमा कुनै ह�त�ेप नगनु�  
नगराउन ु साव�जिनक ज�गा ह�दँा िनजी उपभोगमा 
न�याई यथाि�थती न�याउन ुभनी ��यथ�को नाममा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०७०।१०।२६ को 
आदेश िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: खेमकुमारी ब�नेत
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७१ साल पसु २० गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६६-WO-०९२८, परमादशे, जगरनाथ 
साह कानू िव. नागे�र साह कलवारसमेत
 फैसलाको चलन चलाउने काय� �थिगत गन� 

िमलेन भनी तहिसलदारबाट िमित २०६६।३।१६ 
मा भएको आदशेलाई सदर गन� गरी पसा� िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६६।९।५ मा भएको 
आदशे बे�रतको नदेिखदँा प�रवत�न गरी रहन 
परने कानूनबमोिजम गनु�  भनी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट िमित २०६६।१२।५ मा  भएको आदेश 
अि�तम भई फैसला काया��वयनका िवषयमा कानूनले 
तोिकिदएको उपचारको बाटो अवल�बन िनवेदकले 
गरी सकेको अव�थामा �रट �े�बाट उपचार िदन 
िम�ने देिखदँनै । कानूनबमोिजम त�लो अदालतबाट 
भएको कानूनबमोिजमको काम कावा�हीको स�ब�धमा 
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
नदिेखएकाले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गहे��राज प�त 
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७१ साल पसु १ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६९-CR-००४६, कत��य �यान, 
िव�म कुमाल िव. नेपाल सरकार
 �ितवादी िव�म कुमालले िव�ास ग�ुङलाई 
धा�रलो हितयार च�कुले शरीरको िविभ�न भागमा �हार 
गरकेो र सोही चोटको कारण िव�ास ग�ुङको म�ृय ु
भएकाले िनज �ितवादीले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो पिु� ह�न आएको देिखदँा िनज �ितवादी 
िव�म कुमाललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�म कैदको सजाय 
ह�ने देिखन आउने ।
 उि�लिखत कानूनी �यव�था, �ितपािदत 
िस�ा�त, त�य एवम्  िववेचनासमेतको आधारमा 
�ितवादी िव�म कुमालले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो पिु� ह�न आएकाले िनजलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�म कैदको सजाय ह�ने ठहर गरी 
�ितवादी िव�म कुमाल र मतृक िव�ास ग�ुङको बीच 
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�यानै िलनपुन�स�मको पूव� �रसइवी रहेको नदेिखएको, 
मतृकको �यान िलने मनसायले �ितवादीले 
योजना बनाई षडय��पूव�क �यान िलएको अव�था 
नदेिखएको, मतृक र �ितवादीबीच रहेको िवषयलाई 
िलएर त�काल िववाद भै वारदात घटेको, �ितवादीले 
अदालतमा बयान गदा�समेत मतृकलाई च�कु �हार 
गरकेामा सािबत भई बयान गरबेाट �याय स�पादनको 
�ि�यालाई सहयोग गरेको, �ितवादी किललै उमेरको 
रहेको र िनज अ�ययनरत िब�ाथ� रहेकोसमेत सम� 
प�ह�को िव�ेषण गदा� िनजलाई सव��सिहत ज�म 
कैदको सजाय गदा� चक� पन� देखी १० (दश) वष� कैद 
सजाय ह�न अ.बं.१८८ नं. बमोिजमको राय �य� भएको 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित २०६८।१२।५ 
को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने र �ितवादी िव�म 
कुमाललाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत : रमेश �रजाल
क��यटुर: गंगा के.सी.
इित संवत् २०७१ साल फागनु २७ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CR-०३७८, लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन, इसा�द अहमद िव. नेपाल सरकार
 पनुरावेदक �ितवादीले लाग ु औषधको 
कारोबार िब�� िवतरणतफ�  इ�कार रही अदालतमा 
बयान गदा�  सेवनस�ममा सािबत रहेको दिेखन 
आयो । िनज �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
गरकेो सािबित बयान िनजको म�जरुीिवपरीतको हो 
भनी िनजले �मािणत गन� सकेकोसमेत देिखदँैन । 
यसरी अ�य �वत�� �माणबाट समिथ�त ह�न नसकेको 
बयानको आधारमा �ितवादीको िनद�िषता पिु� ह�न 
नस�ने । 
 लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १२ मा कुनै �यि�का साथमा कुनै लाग ुऔषध 

भएको फेला परमेा… �य�तो पदाथ� िनजले यो ऐन 
र यस ऐनअ�तग�त बनेको िनयम जारी ग�रएको 
आदशेबमोिजम �ा� गरकेो वा राखेको हो भ�ने कुराको 
�माण िनजले पेस गनु�पन�छ । �य�तो �माण पेस गन� 
नसकेमा र अ�यथा �मािणत भएमाबाहेक िनजले यस 
ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने अपराध गरकेो मािननेछ भ�ने 
�यव�था रहेको छ । उ� �यव�थाअनसुार ��ततु 
म�ुामा �माणको भार पनुरावेदक �ितवादीमा रहेकामा 
िनज �ितवादीले आफू िनद�ष रहेको कुरा व�तिुन� 
�माणबाट पिु� गन� सकेको देिखन नआउने ।
 �ितवादीले १०८ �ाम लाग ु औषध (खैरो 
हेरोइन) खरीद गरी घरकोठामा स�चय गरी राखेको 
पिु� ह�न आएकाले िनज �ितवादीबाट बरामद भएको 
लाग ुऔषध (खैरो हेरोइन) को मा�ासमेतलाई िवचार 
गरी पनुरावेदक �ितवादी इसा�द अहमदको हकमा 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु कायम गरी लाग ुऔषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(३) 
बमोिजम १५ वष� कैद सजाय र �.५,००,०००।- (पाचँ 
लाख) ज�रवाना गनु�  उपय�ु ह�ने देिखन आउने ह�दँा 
उि�लिखत कानूनी �यव�था, �ितपािदत िस�ा�त, 
त�य एवम्  िववेचनासमेतको आधारमा पनुरावेदक 
�ितवादी इसा�द अहमदले अिभयोग दाबीबमोिजम लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को (संशोधनसिहत) 
दफा ४ को ख�ड (घ),(ङ) र (च) बमोिजमको िनषेिधत 
काय� गरकेामा सोही ऐनको दफा दफा १४(१)(छ)(३) 
बमोिजम १५ वष� कैद सजाय र �. ५,००,०००।- 
(पाचँ लाख) ज�रवाना गन� ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।३।१९ मा भएको 
इ�साफ मनुािसब दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: रमेश �रजाल
इित संवत् २०७१ साल फागनु २७ गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CR-०१७७, जबज��ती करणी 
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(अ�ाकृितक मैथनु), राजिकशोर भेिडहार िव. नेपाल 
सरकार
 �ितवादीले अदालतमा इ�कारी बयान 
गर े तापिन सो बयान अ�य �वत�� �माणबाट पिु� 
भएको देिखदँनै । िनज �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो सािबित बयान िनजको 
म�जरुीिवपरीतको हो भनी िनजले �मािणत गन� 
सकेकोसमेत देिखदैँन । यसरी अ�य �वत�� �माणबाट 
समिथ�त ह�न नसकेको बयानको आधारमा �ितवादीको 
िनद�िषता पिु� ह�न नस�ने ।
 पनुरावेदक �ितवादी राजिकशोर 
भेिडहरले पीिडत “क” कुमारीलाई जबज��ती करणी 
(अ�ाकृितक मैथनु) गरकेो त�य पिु� ह�न आएकाले 
�ितवादी राजिकशोर भेिडहरलाई मलुकु� ऐन 
जबज��ती  करणीको महलको ३ नं.ले दश वष�मनुीका 
नाबािलकालाई जबज��ती  करणी गरकेामा दश वष� कैद 
र अ�ाकृितक मैथुनसमेत गरकेो पिु� ह�न आएकाले 
जबज��ती करणीको महलको ९क नं. बमोिजम तीन 
मिहना थप कैद गरी �ितवादीबाट पीिडतलाई �.दश 
हजार �ितपूित�  भराई िदनेसमेत दिेखन आउने ।
 उि�लिखत कानूनी �यव�था, त�य एवम्  
िववेचनासमेतको आधारमा �ितवादी राजिकशोर 
भेिडहरले दश वष�भ�दामनुीको बािलकालाई जबज��ती 
करणी र अ�ाकृितक मैथनु गरकेो पिु� ह�न आएकाले 
मलुकु� ऐन जबज��ती  करणीको महलको ३ नं. को 
देहाय १ नं. बमोिजम दश वष�मनुीका बािलकालाई 
जबज��ती  करणी गरकेामा दश वष� कैद र ऐ.  को ९क 
नं. बमोिजम ३ (तीन) मिहना थप कैद गरी �ितवादीबाट 
पीिडतलाई �. दश हजार �ितपूित�  भराई िदने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०६८।९।१९ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: रमेश �रजाल
क��यटुर: गंगा के.सी.
इित संवत् २०७१ साल फागनु २७ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६७-CR-१२७१, ०७०-CR-००८९, 
जालसाजी, अि�बका गजुरलेसमेत िव. श�भे�साद 
गजुरलेसमेत, सिवता �े� िव. ��हाद गजुरलेसमेत
 ��ततु म�ुामा िदने श�भे�साद गजरुले 
र िलने सिबता �े� भएको र.नं. १२३०३ िमित 
२०६१।३।३० मा पा�रत भएको िववादको घरज�गा 
िब�� गदा�को िलखत हेदा� सो िलखतमा यी ��यथ� 
वादीम�येक� अि�बका गजरुलेलाई मािथ उि�लिखत 
कानूनी �ावधानअनसुार िववादको ज�गा िब�� गदा� 
अिनवाय��पमा सा�ी राखेको वा म�जरुी िलनपुन�मा 
�ितवादी श�भे�साद गजरुलेले सो म�जरुी िलएको 
नदिेखदँा िनज अि�बका गजरुलेको हक ला�ने ४ 
भागको १ भागस�मको िलखत जालसाजी ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला िमलेकै 
देिखयो । ए�काइस वष� ननाघेका छोराछोरीको म�जरुी 
िलनपुन� अव�था नदेिखएकामा म�जरुी निलएको भनी 
४ भागको ३ भाग िलखत जालसाज ह�ने ठहर ्याएको 
स�ुको फैसला िमलेको नदेिखदँा मािथ उि�लिखत 
आधार र कारणबाट ४ भागको ३ भाग िलखत 
जालसाजी ह�ने ठहर ्याएको  िमित २०६५।१।३१ 
को स�ु नवुाकोट िज�ला अदालतको फैसला केही 
उ�टी गरी ४ भागको १ भागमा� िलखत जालसाजी 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
िमित २०६७।७।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
�यसमा कुनै प�रवत�न ग�ररहन ुपरने । सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हेमबहादरु सेन
इित संवत् २०७१ साल पसु ७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या. �ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या. �ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-WO-०४१२, 
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उ��ेषण, रामनारायण राय यादव भ�ने रामनारायण 
दास बैरागी िव. िज�ला �शासन काया�लय, सला�ही, 
मलंगवासमेत
 िनवेदक सरं�क रहेको मठ बािहरका 
�यि�ह�ले मठको सरं�कको म�जरुी बेगर मठको 
स�पि� क�जामा िलने गरी अक�  सं�था खो�न पिन 
ह�दँनै र स�ंथा खो�न िदन पिन नह�ने ।
 िनवेदकले मठको पूजाआजा, धािम�क 
ि�याकलापमा लापरवाही र मठको स�पि�को संर�ण 
नगरी िहनािमना गरकेो भएमा उपयु��बमोिजम कानूनी 
उपचार खो�न सिकनेमा सो केही नगरी िवप�ीह�ले 
उ� मठको अि�त�व नै िवल�ु ह�ने गरी सो मठकै 
नामसमेत उ�लेख गरी �यसको स�पि� आ�नो 
क�जामा िलनेगरी अक� स�ंथा दता� गराएको दिेखएको 
र सं�था दता� ऐन, २०३४ को दफा ४ ले सं�था दता� 
गन� अिधकारीलाई पर�परादेिख अि�त�वमा रहेको 
मठको स�पि�लाई सो मठको म�जरुी बेगर मठकै 
नामसमेत उ�लेख गरी मठ बािहरका �यि�ले क�जामा 
िलने गरी एकभ�दा बढी सं�था दता� गन� स�ने गरी छुट 
िदएको नदेिखने ।
 परापूव�देिख स�चालनमा रहेको �ीराम किवर 
मठको स�पि�मा असर पन� गरी मठको सरं�कको 
सहमित नै निलई सोही मठको नामसगँ िम�ने गरी अक� 
�ीराम किवर मठ प�रचालन सं�था नामक सं�था दता� 
गन� गरी िवप�ी िज�ला �शासन काया�लयबाट भएको 
िनण�य कानून र िववेकस�मत नरहेको ।
 िनवेदक संर�क रहेको “�ीराम किवर मठ” 
कै नामसगँ िम�ने गरी िनजको सहमित नै निलई 
परापूव� कालदिेख स�चालनमा रहेको उ� मठको 
अअि�त�वमा ��य�तः असर पन� गरी िवप�ी िज�ला 
�शासन काया�लय सला�हीमा द.नं. १३८०/०६९ 
िमित २०६९।४।२९ मा दता� भएको “�ीराम किवर 
मठ प�रचालन स�ंथा” नामक सं�थाको दता� कानून 
बमोिजम नदेिखदँा सो स�ंथाको दता� उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । अब यी िनवेदक 

सरं�क भएको �ीराम किवर मठको िनयिमत काम 
कारवाहीमा �चिलत कानूनबमोिजम बाहेक कुनै 
ह�त�ेप नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लयका नाममा परमादेश जारी ह�ने ठहछ�  ।
इजलास अिधकृत : स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल जेठ २१ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या. �ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या. �ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-CR-०२९७, ०००४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. स�जय केबट भ�ने सकई 
केबटसमेत, राजेश चौधरी िव. नेपाल सरकार
 �ितवादी स�जयले इसारा गरकेो हो भ�ने 
त�यलाई िमिसल �माणबाट पिु� नभएको अव�थामा 
िनजले मतृकलाई मान� इसारा गरकेो हो भनी मा�न 
िमलेन । य�तो अव�थामा �ितवादीह� सफ� राज खान, 
असलम मसुलमान बढुाली नाउ, कमाल मसुलमान र 
म�ुतफा मसुलमानलाई आरोिपत अिभयोगबाट सफाइ 
िदने ठहर ्याएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसलामा 
कानूनी �िुट रहेको नदेिखने । 
 �ितवादीले मौकामा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� आरोिपत अिभयोग दाबीमा 
सािबती बयान गरकेो देिखयो । �ितवादीले मौकामा 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� सािबती बयान गरकेो र 
अदालतमा इ�कारी बयान गरकेो अव�थामा िमिसल 
सलं�न �वत�� �माणह�ले कुन बयान �यहोरालाई 
पिु� र समथ�न गद�छ �यसतफ�  िवचार गनु�पन� ।
 �ितवादी राजेश चौधरीको मौकाको सािबती 
बयानलाई िमिसल संल�न त�यगत, व�तिुन� �वत�� 
�माणले समथ�न गरकेो नै देिखयो । �ितवादीको 
अदालतमा भएको इ�कारी बयानलाई िमिसल सलं�न 
कुनै �वत�� �माणले प�ुी गरकेो नदिेखने ।
 वारदात�थलमा भेिटएको च�पल �ितवादी 
राजेश चौधरीको हो भ�ने त�यमा िनजले अदालतमा 
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समेत ि�वकारकेो देिखदँा वारदात�थलमा िनजको 
उपि�थित िथयो भ�ने कुरा साधारण समझबाट 
पिन दिेखने कुरा हो । साथै मतृकलाई लागेको गोली 
�ितवादीबाट बरामद भएको ९ M.M. �ाउिनङ 
य.ुएस.ए. पे�तोलको हो भ�ने परी�ण �ितवेदनबाट 
देिखन आउने ।
 �ितवादी राजेश चौधरीलाई मलुकु� ऐन 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने र अ�य �ितवादीह� 
स�जय केबट भ�ने सकुई केबट, सरफराज खान भ�ने 
सफ� राज अहमद खान, असलम मसुलमान, छोट्के भ�ने 
बढुाली नाउ मसुलमान भिनएको सिवन नाउ, कमाल 
मसुलमान भ�ने कमाल अहमद खा,ँ म�ुतफा मसुलमान 
भ�ने मोहमद म�ुतफालाई आरोिपत अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने ठहर ्याएको स�ु किपलव�त ु िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।१०।१३ को फैसला सदर 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६७।११।१ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  �ेम�साद �यौपाने 
इित संवत् २०७२ साल असार ९ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-०३३६, हातहितयार 
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. सोनकुुमार िसंहसमेत
 अनसु�धानका �ममा तयार भएका 
कागजातह�मा ब�ने अ�य सा�ीलाई अिभयोजन 
प�ले म�ुा हेन� अिधकारीसम� उपि�थत गराउन 
सकेको िमिसलबाट देिखदँैन । तसथ� उ� त�यबाट 
�ितवादीह� दाबीको अिभयोगमा स�रक रहेको पिु� 
ह�न नस�ने ।
 हातहितयार बोकेर िहड्ँने अपराध दशेभर 
फैिलएको अव�थामा अदालतले हलकुा�पमा िलएको 
भ�ने ज�ता आ�मगत तक� ह� पनुरावेदनमा िलएको 
स�दभ�मा िवचार गदा� �याय स�पादन कानूनबमोिजम 
कानूनले तोकेको �ि�याअन�ुप कानूनी 

िस�ा�तह�को प�ृभूिममा ग�र�छ । फगत कुर ैकुराको 
सवंेदनिशलताको आधारमा िनण�य नह�ने । 
 सबतु �माण र यसको परी�णबाट �याय 
िनधा��रत ह��छ । अ�यथा बेकारको संवेदनिशलता 
देखाई िबना आधार परी�ण गरी सजाय गद� जाने 
हो भने सरकार िनरङ्कुश ह�दैँ जाने र जनताको 
मानवअिधकार सङ्कटमा पद� जाने अव�था आउदँनै 
भ�न नसिकने । 
 अदालत �वयम् ले आ�नो तट�थताको 
�थािपत मापद�ड नाघी अदालती ब�दोब�तको ११५ 
नं. जो गि�भर िकिसमका नबझुी नह�ने भनी अदालतलाई 
लागेको अव�थामा मा� िनरपराध �यि�ले सजाय 
पाउन,ु भो�न ु नपरोस् र जसले अपराध गछ�  ऊमा� 
सजायको भािगदार ह�नपुद�छ भ�ने �थािपत �याियक 
िस�ा�तलाई आ�मसात् गन� �ममा �ित���ा�मक 
कानूनी �णालीको अपवादको �पमा अदालतबाट 
�योग ह�न स�ने कानूनी �यव�थालाई रा�यतफ� बाट 
सामा�य�पमा परुा गनु�  पन� भूिमकाका कुरामा रा�य 
�वयम्  उदािसन रहेको ि�थितमा अदालतले उ� नं. 
�योग गरी �माण ब�ुनेसमेतका काय� गन� ��ततु म�ुामा 
उपय�ु ह�ने देिखन नआउने ।
 यस म�ुामा वादी नेपाल सरकारको ��यथ� 
�ितवादीह� उपरको हातहितयार खरखजानाको 
अिभयोग दाबी र पनुरावेदन िजिकरसमेत प�ुन 
स�ने देिखन नआउने ह�दँा �ितवादीह�ले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट िमित २०६७।५।१४ मा भएको फैसला 
िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावदने िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम  
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७१ साल चैत ४ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या. �ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या. �ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६३-CR-०४४४, खनु 
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डाकँा, नेपाल सरकार िव. िदलवा र दीिलप भ�ने 
िव�ान�द राय यादवसमेत
 �ितवादीह� �ेमलाल साह तेली र िव�ान�द 
राय यादव वारदातको िमित र समयमा वारदात�थलमा 
नभई अ�य�ै िथए भनी (alibi) िजिकर िलए तापिन 
��य�दश� िबमल ठाकुर, अजय िम�, स�जय 
िम�समेतका वारदातको ��य�दश� �यि�ह�को 
बकप�बाट �ितवादीह� जाहेरवालाको पे�ोल प�पमा 
आई काउ�टरमा बसेका दीपे�� िम�लाई गोली फायर 
गरी रगता�मे बनाएका ह�न् भनी मौका र अदालतसमेतमा 
बकप� गरकेो अव�थामा �ितवादीह� अ�य�ै िथए 
भनी िलएको alibi िजिकरलाई िव�ास गन� नसिकने ।
 �ितवादी स�जयदास कथवनीया 
हितयारसिहत वारदात�थलमा उपि�थत भएको 
�यहोरा ��य�दश� अजय िम�, शैले�� िम�, महेश 
ठाकुर, बीमल ठाकुरसमेतको मौकाको कागजबाट 
देिखन आउछँ भने अदालतमा पिन सोही �यहोरा 
उ�लेख गरी बकप� गरकेो िमिसलबाट दिेखएको 
अव�थामा यी ��यथ� �ितवादी स�जयदास  
कथवनीयाले मतृक दीपे�� िम�लाई मान� काय�मा 
संल�न रहे भएको पाइने ।
 कानूनबमोिजम दो�ो तह पनुरावेदन 
ला�नै नस�ने अव�थामा दईु तहबाट सफाइ पाई 
सकेका �ितवादी लालबाव ु यादवका हकमा आएको 
पनुरावेदनप�लाई कानूनको रीत परु ्याई दायर भएको 
भ�न निम�ने ।
 नेपाल सरकारले �ितवादीह�ले यित 
रकम डाकँा गरी लगे भनी माग दाबी गनु�  मा� पया�� 
ह�दँनै । डकैती भएको भिनएको रकम देिखन ुपन� पिन 
ह��छ । यसरी डकैती भएको रकम नै स�माण यिकन 
ह�न नसकेको र �यसलाई प�ुी ह�ने सबदु �माण बादी 
प�बाट पेस ह�न सकेको देिखदँनै । ठोस सबदु �माणको 
अभावमा ��यथ� �ितवादीह�ले अिभयोगप�मा 

उि�लिखत रकम डाकँा गरी लगेको भ�ने वादी दाबीसगँ 
सहमत ह�न नस�ने ।
 स�ु सला�ही िज�ला अदालतले ��यथ� 
�ितवादीह� �ेमलाल साह र दीिलप र िदलवा भ�ने 
िब�ान�द राय यादवलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरुमा सोही महलको १३(१) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
डाकँातफ� को वादी दाबी नप�ुने ठहर ्याएको फैसला 
िमलेकै देिखएकामा उ� फैसला केही उ�टी गरी 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित २०६३।२।३ 
को फैसला िमलेको देिखएन । सो निमलेको हदस�म 
उ� फैसला केही उ�टी भई �ितवादी �ेमलाल साह र 
दीिलप र िदलवा भ�ने  िव�ान�द रायले अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
कसरु गरकेो ठहरी सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र डाकँातफ� को अिभयोग 
दाबी प�ुन नस�ने ठहछ�  । �ितवादी स�जयदास 
कथविनयाको हकमा स�ु सला�ही िज�ला अदालतले 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धीको १७(१) 
नं. को कसरुमा सोही न�बरबमोिजम दश वष� कैद ह�ने 
ठहर ्याएको फैसला िमलेकै देिखएकामा उ� फैसला 
पनुरावेदन अदालतबाट उ�टी गरी अिभयोग माग 
दाबीबाट सफाइ िदएको फैसला �ूिटपूण� ह�दँा उ�टी भई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको 
१७ (१) नं. बमोिजम दश वष� कैद ह�ने ठहछ�  । अका� 
�ितवादी लालबाव ुयादवको हकमा िनजका िव��मा 
पनुरावेदन दायर ह�नै नस�ने अव�थामा पनुरावेदन 
दायर भएको ह�दँा िनजका िव��को पनुरावेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत :  लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७१ साल काि�क २ गते रोज १ शभुम् ।
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इजलास न.ं ५

१
मा.�या. �ी गोपाल पराजुली र मा.�या. �ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६६-CR-०८४८, ०६७-
CR-०५२७, ०७०-CR-१३०४, मानव बेचिवखन 
तथा ओसार पसार, राजेश भ�ने भगीरथ दाहाल िव. 
नेपाल सरकार, िनम�ला राई दाहाल िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. िनम�ला राई दाहाल
 अदालतले �याियक �ि�यामा म�ुािप�छे 
मू�यको (value) पिहचान गनु�  पद�छ । जनुसकैु म�ुाको 
िनण�यमा �वाथ�ह�को ���को value judgement 
भइराखेको ह�नेह�दँा अदालत�ारा म�ुाको अव�था, 
�कृित र स�दभ�अनसुार कानूनको �या�या एवम्  �योग 
गनु�पन� ।
 संिवधान र कानूनले अपराध ह�दँाका 
अव�थामा �चलनमा नरहेको कानूनले सजाय गन� 
सिकँदनै तर पीिडत राहत शा� य�तो िविधशा� 
हो जहा ँ पीिडतका �ित ह�न गएको अनेकन �ितलाई 
अदालत म�ुा चलाउने प� र अ� सलं�न िनकायले 
संवेदनशील�पमा हेनु�पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा पिन 
पीिडतलाई उिचत �ितपूित� िवना �यायको महससु 
पीिडतले पाउन स�दैन भ�ने िन�कष�मा इजलास पगेुको 
छ । �यि�को पिव�ता तथा पीिडत राहत शा�को सार 
नै judgment  law भएको पाइएकाले पीिडत शा�को 
भावनालाई समेट्दै �ितवादी भगीरथ दाहालबाट �.दईु 
लाख पीिडत दवेीका राईलाई �ितपूित�  भराई िदने ।
 राि��य र अ�तरा� ि��य कानून तथा नेपाल प� 
रहेका सि�ध स�झौता सि�मलनले पीिडतलाई उिचत 
�ितपूित�  भराउन बाधा पन� नदेिखएकाले पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०६६/८/१० मा 
भएको  फैसला केही उ�टी भै पनुरावेदक �ितवादी 
राजेश भ�ने भिगरथ दाहाललाई दश वष� कैद र 
पीिडत देवीका राईलाई �. दईु लाख �ितपूित� भराई 

िदने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी भिगरथको अ�य 
पनुरावेदन िजिकर तथा पनुरावेदक �ितवादी िनम�ला 
राई र पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद पौडेल
क��यटुर :  �पा महज�न
इित संवत् २०७१ साल चैत ११ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या. �ी गोपाल पराजुली र मा.�या. �ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-CR-००२४, 
००२५, मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार, राजेश 
भ�ने भगीरथ दाहाल िव. नेपाल सरकार, िनम�ला राई 
दाहाल िव. नेपाल सरकार
 वैदेिशक रोजगारको िसलिसलामा भारतमा 
सगैँ गएको र �यहाबँाट जाहेरवालीलाई िवदेश पठाउन 
नसकेपिछ सगैँ फिक� एको कुरामा मखु िमलेको देिखदँा 
भ�ने आधार िलए पिन �ितवादीह�को काय� मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार िनय��ण ऐन, २०६४ 
ले प�रभािषत कसरु गरकेो दिेखदँा उदयपरु िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६५/०९/२० मा �ितवादी 
राजेशकुमार दाहाल भ�ने भगीरथ दाहाललाई मानव 
बेचिबखन तथा ओसार पसार िनय��ण ऐनको दफा 
१५(१)(च) बमोिजम ५ वष� कैद र अका� �ितवादी 
िनम�ला राई (दाहाल) लाई सोही ऐनको दफा १५(१)
(ज) बमोिजम २ वष� कैद ह�ने ठहराई गरकेा फैसला सदर 
गन� गरी गरकेो िमित २०६६/०८/१० को पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद पौडेल
क��यटुर: �पा महज�न
इित संवत् २०७१ साल चैत ११ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या. �ी गोपाल पराजुली र मा.�या. �ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६७- WO-१०८४, �ितषेध / परमादेश, 
�ाचाय� राजु भाइ �यात िव. पूवा��चल िव�िव�ालय 
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िवराटनगर नेपालसमेत
 िनवेदक कलेजले ��यथ�म�येको पूवा��चल 
िव�िव�ालय िवराटनगरबाट िमित २०५८।३।१८ 
मा स�ब�धन �ा� गरी कलेज स�चालन भइरहेको 
देिख�छ । शैि�क स� २०५७।५८ देिख साव�जिनक 
�ोत साधनबाट च�ने शैि�क सं�थाह�लाई ५० 
�ितशत छुट िदने भ�ने िनण�य भएपिन पूवा��चल 
िव�िव�ालयको िमित २०६०।१२।५ को िनण�य�ारा 
साव�जिनक �ोतबाट स�चािलत जनुजनु �या�पस 
एवम्  शैि�क सं�थाह�ले उ� सिुवधा उपभोग 
ग�ररहेका छन् ती �या�पस एवम्  शैि�क स�ंथाह�मा 
िमित २०६०।१२।५ स�म भना� भएका िव�ाथ�ह�का 
लािगमा� सोहीबमोिजम छुट िदने र िमित २०६०।१२।५ 
पिछ भना� भएका साव�जिनक भिनएका तथा िनजी 
�ोतबाट स�चािलत स�पूण� �या�पस एवम्  शैि�क 
सं�थाह�मा भना� ह�ने िव�ाथ�ह�का स�ब�धमा 
पूवा��चल िव�िव�ालय स�ब�धनस�ब�धी सत� र 
�ि�या २०५७ मा तोकेको �ित िव�ाथ� �ितवष� िलइने 
स�ब�धन श�ुकमा एक�पता कायम गन� िनण�य भएको 
ह�दँा सोहीबमोिजम गन� गराउन ुह�न जानकारी गराइ�छ 
भनी �वप इि�जिनय�रङ कलेजका नाममा पूवा��चल 
िव�िव�ालयले प� पठाएको �यहोरा िमिसल संल�न 
िमित २०६०।१२।१९ को प�बाट �� ह��छ भने सोही 
प�लाई स�बोधन गरी �वप इि�जिनय�रङ कलेजले 
पूवा��चल िव�िव�ालयलाई िमित २०६१।६।१५ मा 
प�ाचार गरकेो िमिसल सलं�नप�को �यहोराबाट �� 
ह��छ । यसरी िनवेदक र िवप�ीबीच िविभ�न िमितमा 
पटकपटक यही िवषयलाई िलएर प�ाचार भएको 
िमिसल सलं�न �माणबाट �� भइरहेको देिख�छ । िमित 
२०६०।१२।५ को पूवा��चलको िनण�यलाई िनवेदकले 
२०६१ मा सूचना पाएपिछ त�कालै उपचारको बाटो 
ला�नपुन�मा िनवेदक िवल�ब गरी िमित २०६८।२।२ मा 
मा�ै अदालतमा �रट िनवेदन िलएर उपि�थत भएको 
देिखने ।
 यसरी िवल�ब गरी िनवेदक कलेज अदालतमा 

आएको दिेखदँा िवल�ब गरी आउनेलाई अदालतले 
सहयोग गन� स�दैन । िवल�बले सम�यायलाई परािजत 
गद�छ भ�ने काय�िविध कानूनको �मखु िस�ा�तको 
आधारमा पिन िनवेदकको �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहछ�  । अक�ितर पूवा��चल िव�िव�ालयबाट �दान 
ग�रने स�ब�धनस�ब�धी सत� र �ि�या पूवा��चल 
िव�िव�ालय िनयमावली २०५३ को ख�ड (क) 
िनयम ५४ बमोिजम काय�कारी प�रषद ्ले तो�नेछ भ�ने 
कानूनमा �प� भएको र सोहीबमोिजम पूवा��चलन 
िव�िव�ालय काय�कारी प�रषद ्ले गरकेा िनण�य सो 
िव�ालयसगँ स�बि�धत शैि�क स�ंथालाई लागू ह�ने 
कुरा कानूनमा �प� भएबाट पिन �रट िनवेदकको 
मागसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
 उि�लिखत आधार एवम्  �माणबाट ��ततु 
�रट िनवेदनमा मागबमोिजमको उ��ेषणको आदशे ह�ने 
अव�थाको िव�मानता देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमला पौडेल
क��यटुर : िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल साउन ३२ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या. �ी गोपाल पराजुली र मा.�या. �ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६६- WO-११५३, उ��ेषण / 
परमादेश, मेदनी�साद उ�ेती िव. मालपोत काया�लय 
दमक झापासमेत
 िववािदत ज�गा िमित २०३४।६।५ मा 
त�कालीन भूिम �शासन काया�लय दमकले िनवेदकका 
दाता ��लाल िसटौलाको नाममा जाने ठहर गरी 
िनजले ज�गाधनी �माणपूजा�समेत �ा� गरकेो 
त�य िमिसल सलं�न �माणबाट देिख�छ । सोही 
ज�गाका स�ब�धमा पनुः २०४६ सालमा सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोगले िनण�य गरी उ� ज�गाको 
िक�ाफोड गरी िक.नं ४२९ को ज.िव. ०-०-१२ 
ल�मी�साद स�ंौला, िक.नं. ४३० को ज.िव. ०-३-
१५ जगमाया कोइराला िक.नं. ४३१ को ज.िव. 
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०-३-४ बिु�माया पाठक, िक.नं. ४३३ को ज.िव. 
०-७-० दगुा�देवी सं�ौलाको नाममा िवतरण भई 
दोहोरो �े�ता कायम गरकेो काय� यसै अदालतबाट 
िमित २०६१।१।१४ मा भएको फैसलािवपरीत दिेखन 
आयो । ल�मी�साद सं�ौला, जगमाया कोइराला, 
बिु�माया पाठक र दगुा�देवी सं�ौलाले ��लाललाई 
�ितवादी बनाई िकत�, जालसाजी, िलखत दता� बदर 
म�ुा दायर गरकेो र सो म�ुाह� तह-तह ह�दँ ैस�मािनत 
सव��च अदालतबाट िमित २०६१।१।१४ मा अि�तम 
फैसला भई उि�लिखत िववािदत ज�गा �ितवादी 
��लालकै ठहन� र वादी दाबी नप�ुने ठहर गरी फैसला 
भएको त�य िमिसल संल�न फैसलाका �ितिलिपबाट 
�� ह�दँाह�दैँ सो त�यको  िवपरीत एकाको हक 
ज�गामा जहा ँफैसला तथा ज�गा �ा� हक �ोतसमेत 
�� भैरहेकामा �यसलाई अनदखेा गरी आफूलाई 
�ा� अिधकारभ�दा बािहर गै एकाको हक �ोतको 
ज�गा अका� प�लाई िदलाउने गरी भएको िनण�यलाई 
काया��वयन गरकेो िवप�ीह�को काय� कानून तथा 
�यायस�मत भ�न िमलेन । कानूनस�मत नभएका 
िनण�यले मा�यता नपाउने ह�दँा उ��ेषणको आदेशले 
िवप�ीह�का काम काय�वाही बदर ह�ने ।
 उि�लिखत आधार र �माणबाट यी िनवेदकले 
िवप�ी मालपोत काया�लयसम� यसै ज�गाको 
स�ब�धमा भएका फैसलाह�का सबै िववरण खलुाई 
िक�ाकाटको माग गन� आएबमोिजम कानूनबमोिजमको 
िनवेदनमा िनण�य गनु�पन� िवषय देिखएकाले यसै 
फैसलाबमोिजमको िनण�य गरी िक�ाकाट गन� माग 
गरकेो िवप�ीसम� िनवेदन िदएमा सो िनवेदनका 
उपर कानूनको िनयमन गन� भनी िवप�ीका नाममा 
परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कमला पौडेल
इित संवत् २०७२ साल साउन ३२ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या. �ी गोपाल पराजुली र मा.�या. �ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६७- WO-०१८०, उ��ेषण / 

परमादेश, कृ�णबहादुर �े�समेत िव. �ी नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेत
 िनजीकरण ऐन २०५० को दफा १६ ले 
िनिद�� गरअेन�ुपको कानूनी �ि�या पूरा गरी कृिष 
कारखाना औजार िलिमटेडलाई नेपाल सरकारले 
२०६४/०९/०९ को िनण�य�ारा िनजीकरण गरकेो 
एवम्  �रट िनवेदकह�को पा�र�िमक सिुवधालगायतका 
िवषयमा अथ� म��ालयबाट िनकायसमेत भै कोष 
तथा लेखा िनय��ण काया�लय, पसा�मा समेत पठाई 
सिकएको र रकमसमेत बिुझिलएको भ�ने अव�था 
िव�मान भएबाट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने .
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर : �पा महज�न
इित संवत् २०७१ साल फागनु १२ रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या. �ी गोपाल पराजुली र मा.�या. �ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CI-०८०२, ०७०-CI-०२११, 
०२१२, अशं चलन, प�फा खकुरले िव. दयाराम 
खकुरलेसमेत, श�भु�साद खकुरले िव. प�फा खकुरले, 
दयाराम खकुरलेसमेत िव. प�फा खकुरले
 �ितवादी बालकृ�ण खकुरले र श�भ�ुसाद 
खकुरले सगोलमा अंिशयार ह�न् भ�ने कुरा वादीले 
िफरादप� र पनुरावेदनप�मा उ�लेख गना�ले वादीले 
श�भ�ुसाद खकुरलेलाई र बालकृ�ण खकुरलेलाई 
एकासगोलका अंिशयार मानेको िमिसलबाट �� 
देिख�छ । सगोलको जनुसकैु अंिशयारले अक� 
अंिशयारलाई ग�रिदएको िलखतको िवषयमा छु�ै 
नालेस ग�ररहन ु पन� अव�था रह�न । सगोलको 
जनुसकैु अंिशयारको नाममा रहेको स�पि� सगोलको 
स�पि� मा�नपुन� । जनु अंिशयारको नाममा ज�गा 
दता� छ �यो स�पि�मा ित�ो अशंहक छैन भनी 
भ�न ु �यायको मा�य िस�ा�तले पिन निम�ने ह�दँा 
पनुरावेदक वादीको पनुरावेदनसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 
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 अत: िक.नं. ५७८ को ज�गा अिंशयारह�म�ये 
कसैको पिन नाममा नरहेको अंश ब�डा गनु�  नपन�मा 
ब�डा गन� गरकेो र िक.नं. १०४३ को ज�गामा �ितवादी 
बालकृ�ण र िनजका दईु �ीमती र छोरा छोरीसमेत 
५ अंिशयारबीचमा� ब�डा ह�ने गरी र अिववािहत 
अंिशयारको िववाह खच� पर सानु�पन�मा सोबारमेा 
बो�द ै नबो�द ै काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७/३/२१ मा भएको फैसला सो हदस�म 
निमलेको ह�दँा केही उ�टी भई िक.नं. ५७८ को हदमा 
वादी दाबी नप�ुने िक.नं. १०४३ को ज�गा ५ जना 
म�ुय अिंशयारबीच ५ ब�डा गरी बालकृ�ण खकुरलेको 
भागमा पन� १ भागबाट िववाह नभएका �ितमा र 
गौरवको िववाह खच� पर सारी बाकँ� ह�न आउने 
बालकृ�ण खकुरलेको भागमा पन� आउने स�पि�बाट 
१ भाग स�पि� वादी प�फा खकुरलेले अंश छुट् याई 
िलन पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६९।४।११ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कमला पौडेल 
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७२ साल भदौ २ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसै अनसुार 
फैसला भएका छन्:
§ ०७०-CI-१२६८, अशं बझेुको भरपाई 

िलखत बदर, श�भु�साद खकुरले, िव. प�फा 
खकुरले

§ ०७०-CI-१२६९, अशं बझुेको भरपाई 
िलखत बदर, दयाराम खकुरलेसमेत, िव. 
प�फा खकुरले

७
मा.�या. �ी गोपाल पराजुली र मा.�या. �ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-०६९२, ब�दी��य�ीकरण, 
मजुारहि�न खाकँो हकमा िनजको बाब ुिजयाउि�न खाँ 
िव. िज�ला �शासन काया�लय, बाँकेसमेत
 िज�ला �शासन काया�लय, बाकेँको िमित 

२०७१।९।१६ को प� हेदा� यी पनुरावेदक थनुवुा 
भनी िजिकर िलएका �यि� कािहस अ�सारीलाई 
�.५०००।– ज�रवाना गन� र �.६१०५।–�ितपूित� 
असलुउपर गन� गरी िज�ला �शासन काया�लय, 
बाकेँबाट िमित २०७१।९।१६ मा फैसला भएको 
र िनज �ितवादीले थनुामा बसेको अविध कटाई 
बाकँ� ज�रवाना �.२३५०।– �ितपूित� रकम 
�.६१०५ दािखला गरकेाले थुनाबाट म�ु गरी 
िदन ु भ�ने �यहोराको प� कारागार काया�लयलाई 
लेखेको र कारागार काय�लय, नेपालग�जको िमित 
२०७१।९।१६ को प�बाट थुनाबाट छाडी सकेको 
भ�ने िमिसल संल�न कागजातबाट दिेखन आएको छ । 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश ब�दीलाइ� गैरकानूनी�पमा 
थनुामा राखेको त�यबाट देिखनकुा अित�र� थुनाको 
िनर�तरताको अव�था पिन देिखन ु पन� । तर ��ततु 
म�ुामा हालको अव�थामा िनवेदक थनुामा रहेको भ�ने 
नदिेखएकाले अब िनवेदकको मागबमोिजम त�यिभ� 
�वेश गरी ब�दी��य�ीकरणको सै�ाि�तक प�समेत 
तफ�  िववेचना ग�ररहन ु पन� औिच�यपूण� नदेिखइ� 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�न पन� अव�थाको 
िव�मानता नभएकाले ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर 
नप�ुने ।
इजलास अिधकृत : हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर : िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल भदौ १७ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या. �ी गोपाल पराजुली र मा.�या. �ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CI-१२७०, माना चामल, 
बालकृ�ण खकुरले िव. प�फा खकुरले
 �ितवादी/पनुरावेदक सािबकमा सश� 
�हरीको �हरी नायब उपरी�क पदमा काय�रत् भै हाल 
राजीनामा िदई सेवा िनव�ृ भएको देिखएपिन िनजले 
हाल पिन िनविृ�भरण रकम पाउने तथा पनुरावेदकको 
पनुरावेदनप� र िमिसल संल�न त�यबाट �प� भएको 
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देिख�छ । लगाउको अंश म�ुामा पेस भएको तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत स�पि� र सो स�पि�बाट �ा� 
ह�ने आय आज�नसमेतलाई म�यनजर गरी हेदा� वादीलाई 
मािसक�पमा �ितमिहना �. ३०००।– का दरले 
ह�न आउने मानाचामल�व�प वादीले �ितवादीबाट 
भरी पाउने ठहर गरी स�ु िज�ला अदालतबाट र 
सोही फैसलालाई सदर गन� ठहर गरी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसलालाई अ�यथा िलन 
सिकएन । अतः पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६९।४।११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : कमला पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७२ साल भदौ २ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या. �ी दीपकराज जोशी र मा.�या. �ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७०-CI-०६३७, मोही 
लगत क�ा, मोतीराम साफ� िव. गयाराम यादव
 भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६ 
ग(१) समातेर आउनको लािग ज�गावाला र मोहीको 
संय�ु िनवेदन पनु�  अिनवाय� सत� हो । �य�तो िनवेदन 
िदनको लािग पिहलेबाट लेनदेन ह�न ुपन� भनी कानूनले 
कुनै �यव�था नगरकेो कुरा उपदफा (१) मा रहेको 
"चाहेमा" भ�ने श�दबाट �प� ह��छ । पिहलेबाट रकम 
लेनदने गन� कुनै बाधा नरहे पिन सोही आधारमा मा� 
अ� केही नगरी लगत क�ा ह�न स�ने देिखदँनै र �यस 
िकिसमले लेनदेन नै भएको भए पिन संय�ु िनवेदन 
िदन मोही म�जरु नभएमा दफा २६ग(१) ि�याशील ह�ने 
नदेिखने ।
 वादीको दाबी मोहीले भूिमस�ब�धी ऐन 
िनयमअ�तग�तको दािय�व पूरा नगरकेाले लगत 
क�ा ग�रपाउ ँ भ�ने हो वा दफा २६ग(१) ले िनद�श 

गरबेमोिजम थैली लेनदेन भएकाले लगत क�ा गरी 
पाउ ँभ�ने हो सो �प� नभएको साथै ��ततु म�ुामा 
ती दवैु अव�था आकिष�त ह�ने अव�था नरहेकाले मोही 
लगतबाट �ितवादी मोहीको नाम क�ा गरकेो स�ु 
भूिमसधुार काया�लय, िसराहाको िमित २०६८।३।२० र 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित २०७०।३।३ 
को फैसला निमलेकाले दवुै फैसला उ�टी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर : रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल जेठ ८ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या. �ी दीपकराज जोशी र मा.�या. �ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-०३४०, कत��य �यान, 
दीपकराज सेन िव. नेपाल सरकार
 �ितवादीले मतृकउपर �यान मान� मनसाय 
िलई घातक हितयारको �योग गरकेो नदेिखए तापिन 
िनजले हिँसयाको उ�टो भागले मतृकउपर �हार 
गरकेो त�य िनिव�वाद�पमा �थािपत भएको देिखदँा 
पनुरावेदकको िजिकरअनसुार िनजले अिभयोग 
दाबीबाट पूण��पमा उ�मिु� पाउने अव�था देिखन 
आएन । िमिसल संल�न �माण कागजातह�बाट ��ततु 
वारदातमा �यानस�ब�धी महलको ५ नं. को अव�था 
िव�मान देिखदँा स�ु फैसला उ�टी गरी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धी महलको ५ नं. को कसरु 
कायम गरी ऐ. ६(२) नं. अनसुार सजाय गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, त�ुसीपरुको िमित २०६७।१२।१ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : च���काश ितवारी
क��यटुर : रान ुपौडेल
इित संवत् २०७१ साल फागनु ३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या. �ी दीपकराज जोशी र मा.�या. �ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-००४७, जबरज�ती 
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करणी, नेपाल सरकार िव. िवकेश कोइराला
 पीिडत भिनएको आशा खड्काको �वा��य 
परी�ण �ितवेदनबाट जबरज�ती करणी भएको 
नदेिखएको, �ितवादीको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा 
िनजले जबरज�ती करणी गरकेो नदेिखएको, �ितवादी 
अनसु�धान तथा अदालतमा आरोपमा इ�कार रही 
बयान गरकेो, जाहेरवालाले वारदातको िवरोधाभासपूण� 
�यहोरा लेखाइिदएको कागज िमिसल सलं�न रहेको 
अव�थामा कसरुदार ठहर गन� गरी भएको स�री 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी �ितवादी 
िवकेश कोइरालाले सफाइ पाउने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६७।२।५ को फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�दैन । 
��ततु दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल िनयमानसुार 
गरी बझुाइिदनू ।
इजलास अिधकृतः च���काश ितवारी
क��यटुरः रान ुपौडेल
इित संवत् २०७१ साल फागनु गते ३ रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या. �ी दीपकराज जोशी र मा.�या. �ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-०१९९, डाकँा चोरी, 
नेपाल सरकार िव. दुय�धन मेहेता
 �ितवादीह�को साथबाट बरामद भएको 
९७१।-(नौ सय एकह�र) �पैयालँाई िनजको �म 
सीपबाट �ा� भएको रकम होइन भनी अनमुान लगाउन ु
�याियक िववेकभ�दा बािहरको ह�ने देिखयो । य�तो 
अव�थामा एक लाख �पैयाभँ�दा मािथको नगदसमेत 
डाकँा भएका भ�ने वारदातमा ��य� संल�न भिनएको 
�ितवादीह�को साथबाट �ा� �यूनतम रकमलाई नै 
डाकँा चोरीबाट �ा� भएको हो भनी मा�न नसिकने ।
 फौजदारी अपराधमा वादीको �पमा नेपाल 
सरकारको तफ� बाट म�ुा दायर ह�ने ह�दँा सरकारले म�ुा 
दायर गनु�का साथै �यसलाई �माणको रोहमा तािक� क 
िन�कष�मा परु ्याउने िज�मेवारीसमेत बहन गनु�पन� ।

 राि��य तथा अ�तरा�ि��य कानून र फौजदारी 
कानूनमा आ�मसात् ग�रएको �याियक मा�यताले समेत 
फौजदारी म�ुामा शङ्कारिहत�पमा अिभयोग िस� 
ह�न नसकेको अव�थामा �यसको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउने भनी िविधशा�ीय मा�यता िवकास भएको 
र हा�ो �याियक अ�यासमा समेत उपयु�� मा�यता 
आ�मसात् ग�रएको प�र�े�यमा सोभ�दा बािहर गै 
�वत�� सबदु �माणबाट शङ्कारिहत�पमा �मािणत 
नै ह�न नसकेको अिभयोगमा आरोिपत �ितवादीह�लाई 
कसरुदार कायम गन� िम�ने अव�था नदेिखदँा स�ु 
फैसला उ�टी गरी �ितवादी दयु�धन मेहता र जोिग�दर 
सदा मसुहरलाई सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०६७।८।१४ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : च���काश ितवारी
क��यटुर : रान ुपौडेल
इित संवत् २०७१ साल फागनु ३ गते १ रोज शभुम् ।

५
मा.�या. �ी दीपकराज जोशी र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०८४३, अंश चलन, 
ल�मी केशरी �े� िव. जीवनलाल �े�समेत
 फैसला ह�दँाका अव�थामा सानलुालको 
म�ृय ु भइसकेको र मूल अंिसयार वादी र �ितवादी 
जीवनलाल �े� दईुजनामा� रहेको देिखएको 
अव�थामा िनज अिंसयार बीच अंशब�डाको १ नं. 
बमोिजम जीयजीयकै अंशब�डा गनु�पन� ह�दँा तायदातीमा 
उि�लिखत िक.नं. ११६६ समेतको स�पि�बाट २ 
भागको १ भाग वादीले अंश छु�्याई िलन पाउने नै 
देिखयो । तर ससरुा सानलुालको हेरचाह, �याहार 
स�भार पालनपोषणसमेत आफूले गरेकाले िनजको 
अंश भाग पर सारी सो भाग आफूले पाउन ुपन� भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने देिखएन । �ितवादी 
रामल�मी �े�का नाम दता�को िक.नं. २८६ को घर 
ज�गा िनजले दूरस�चार क�पनीसमेतमा नोकरी गरी 
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कमाएको �व. आज�नबाट ख�रद गरी बनाएको भ�ने 
िमिसल संल�न िनजले पेस गरकेा िविभ�न िमितमा 
कजा�समेत िलएको �माण कागजातबाट पिु� भई 
रहेकाले अशंब�डाको १८ नं. बमोिजम सो स�पि�मा 
ब�डा ला�न स�ने अव�था नदेिखदँा उ� घर 
ज�गासमेत ब�डा ला�नपुछ�  भ�ने वादीको पनुरावेदन 
िजिकर र यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट िमित 
२०७०।९।१९ मा म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान 
गन� गरी भएको आदेशमा उि�लिखत आधार �माणसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।
 वादीले �ितवादीबाट २ भागको १ भाग 
अंश छु�याई िलन पाउने ठहर गरकेो भ�परु िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।१।३० को फैसला सदर 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६७।७।१० को फैसला मनािसब ह�दँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत : द�डपािण लािमछाने 
क��यटुर : रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल असार ८ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएका छन्:
§ ०७०-CI-०८४२, िलखत बदर, शेरबहादुर 

राई िव. ल�मी केशरी �े�
§ ०७०-CI-०८४७, िलखत बदर, रामकृ�ण 

�े�समेत िव. ल�मी केशरी �े�
§ ०७०-CI-०८४४, अपतुाली हक कायम, 

ल�मी केशरी �े� िव. जीवनलाल �े�समेत
§ ०७०-CI-०८३९, अशं चलन, रामल�मी 

�े� िव. ल�मी केशरी �े�
§ ०७०-CI-०८४१, िलखत बदर, रामल�मी 

�े�समेत िव. ल�मी केशरी �े�
§ ०७०-CI-०८४०, िलखत बदर, रामल�मी 

�े�समेत िव. ल�मी केशरी �े�
§ ०७०-CR-११०९, जालसाजी, ल�मी 

केशरी �े� िव. रामबहादुर तामाङसमेत
§ ०७०-CI-०८४५, अशं चलन, रिव�� 

�े�समेत िव. ल�मी केशरी �े�
§ ०७०-CI-०८४६, िलखत बदर, रामकृ�ण 

�े�समेत िव. ल�मी केशरी �े�
§ ०७०-CR-११०८, िकत� जालसाजी, ल�मी 

केशरी �े� िव. जीवनलाल �े�समेत

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-०७८८, अंश 
दता�, राम�साद यादव िव. भागोदवेी यादवसमेत
 स�ु स�री िज�ला अदालतले वादी 
दाबीअनसुार �ितवादी चनर यादव र भागोदवेी यादवको 
स�पि�बाट अंश पाउने ठहर ्याएको स�ु फैसला केही 
उ�टी गरी �ितवादी भागोदेवी यादवको नाममा रहेको 
िक.नं. १७३, २३२ र २९४ को स�पि� िनजी र िक.नं. 
२२८ र २६८ को स�पि� सगोलको कायम गन� गरकेो 
र �ितवादी चनर यादवको नाममा रहेको िक.नं. २४९ 
को ज�गा िनजी कायम ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०६८।१०।१८ 
गतेको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
वादी राम�साद यादवको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�दनै । ��ततु म�ुाको लगत क�ा गरी िमिसल 
अिभलेख शाखामा बझुाइिदनू ।
इजलास अिधकृत: जवाहर�साद िसंह 
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल जेठ २२ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या. �ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या. 
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-१००८, 
१००९, अंश चलन, च��शेखर िसंह राजपूतसमेत िव. 
िव�णुदेव िसंह, भोला िसंह राजपूतसमेत िव. िव�णुदेव 
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िसंह राजपूत
 अंशब�डाको ३० नं. को कानूनी �यव�था 
हेदा� अंशब�डा गदा� सा�ी राखी कानूनबमोिजम ब�डा 
छुट् याई ब�डाप�को कागज खडा गरी िलने िदनेको र 
सा�ीको समेत सिहछाप गरी रिज��ेसन गनु�पन�मा सो 
गरी रा�नपुछ�  । सोबमोिजम नभएको ब�डा सदर ह�दँैन 
भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । िमित २०३४।९।२७ मा 
मलुकु� ऐनको सात� संशोधन भएकामा सो कानून लागू 
भएको ६ वष�पिछ २०४० सालमा घरायसी ब�डाप� 
खडा गरकेो िलखत ब�डाप�को कानूनी िलखत 
नभएकाले �य�तो िलखतको आधारमा छु�ी िभ�न 
भएको भ�ने �ितवादीह�को �ितउ�रप� र पनुरावेदन 
िजिकर िनरथ�क रहेको देिखने ।
 भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ �यि� िवशेषसगँ 
कित ज�गा जिमन छ सोको लगत तयार गन�को लािग 
लागू ग�रएको ऐन हो । �माणबाट वादी अिंसयार 
देिखएकामा ७ नं. फाटँवारी र १ नं. लगतमा वादीको 
नाम उ�लेख नह�दैँमा वादी �ितवादीह� दाजभुाइ 
अंिसयार होइनन् भ�न ु  �यायसङ्गत ह�दँैन । वादी 
िव�णदुेव िसहंको भारत िबहारको दरभंगा िज�लामा 
िववाह भै धेरजैसो भारतमा ब�ने गरकेाले भूिमसधुार 
लागू ह�दँा भारतमा नै रहेको अव�थामा ७ नं. फाटँवारी 
र १ नं. लगतमा वादीको अशं हक मान� उ�े�यबाट 
वादीको नाम उ�लेख नगनु�बाट अशं हक जा�छ 
भ�न िम�दैन । �ितवादी अनजुकुमार िसंहले वादीको 
�वाथ�मा परी वा अ�य कुनै कारणले नातातफ�  झ�ुा 
बयान गरकेो �माण ग�ुन आएको  छैन । अतः ७ नं. 
फाटँवारी �यहोराबाट पनुरावेदन अदालतको फैसलामा 
असर पन�  नदेिखने । 
 छु�ी िभ�न नबसी सगोलमा रहेका 
अंिसयारको नाममा रहेको स�पि� अ�यथा �मािणत 
नभएस�म सगोलको मािनने ह��छ । सगोल अव�थामा 
आज�न भएको स�पि�मा सबै अंिसयारको �म आिदको 
योगदान रह�छ । सबै अंिसयारको सगोलमा उपभोग 
गन� मनसाय रह�छ । सो नभै कुनै स�पि� िनजी�पमा 

आज�न गरकेाले िनजी�पमा भोग गरी आएको हो भ�ने 
अव�था भए सो कुरा देखाउने र �मािणत गन� काम 
�य�तो िजिकर िलनेउपर नै रहने ।
 उपयु�� त�य आधारबाट वादी दाबी नप�ुने 
ठहर ्याएको स�ु मोरङ िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरी वादी दाबीअनसुार ३ भागको १ भाग अंश 
पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०६८।३।९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जवाहर�साद िसंह
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल जेठ २२ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या. �ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या. 
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CI-०४१६, अंश 
चलन, शा�ताकुमारी पा�डेय (प�त) िव. चोलकुमारी 
पा�डेयसमेत
 स�ु फैसलाउपर िव�ािम� पा�डेयसमेतका 
�ितवादीह�ले मा� िच� नबझुाई पनुरावेदन गरकेो 
देिख�छ । िनजह�को पनुरावेदनप�उपर िवचार 
गरी पनुरावेदन अदालतले फैसला गदा� िमित 
२०६३।१०।१६ मा ज�मेक� नवजात ब�चीको जैिवक 
बाब ु यी �ितवादी िव�ािम� पा�डेय नभएको भनी 
DNA परी�णको �रपोट�मा उ�लेख भएकाले वादी 
शा�ताकुमारीबाट ज�मेक� नाबािलका छोरीको िववाह 
खच�बापत �ितवादी िव�ािम� पा�डेको अंश भागबाट 
अंशब�डाको १७ नं. अनसुार िववाह खच� पर सानु�पन� 
कानूनी आधार नदेिखएकाले छोरीको िववाह खच� पर 
सारी भ�ने वा�यांशस�मको हकमा काठमाड� िज�ला 
अदालतको फैसला केही उ�टी ह�ने ठहछ�  भनी स�ु 
फैसला केही उ�टी गरकेो देिख�छ । उ� फैसलामा 
िच� नबझुाई नवजात छोरी �ितवादी िव�ािम� 
पा�डेको अंिसयार कायम ह�न नसकेको अव�थामा म 
पनुरावेिदकाले २ भागको १ भाग अंश पाउन ु पन�मा 
३ भागको १ भाग मा�ै पाउने ठहर ्याएको फैसला 
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निमलेकाले उ�टी गरी �ितवादी िव�ािम� पा�डेको 
भागलाई २ भाग लगाई दईु भागको एक भाग अशं 
पाउ ँ भ�नेसमेतको यी वादीको पनुरावेदन िजिकर 
देिख�छ । तर यी वादीले िच� बझुाई बसेको स�ु 
फैसलाबाट वादीले जे जित पाउने कुरा िथयो र छ 
�यसमा पनुरावेदन अदालतले केही घटबढ तलमािथ 
गरकेो दिेखदैँन । वादीक� छोरीले के गन� भ�ने  कुरा 
अिहले नै भ�न सिक�न । यो िनजमा भर पन� कुरा 
हो । �ितवादीको केही भाग बढ्न गए पिन वादीको 
हकमा भएको स�ु फैसला यथावत् रहेको अव�थामा २ 
भागको १ भाग अशं पाउन ुपन� भ�ने वादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकएन । अतः पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।७।११ मा भएको 
फैसला मनािसब ह�दँा सदर ह�ने  ।
इजलास अिधकृत : बस�तजङ्ग थापा
क��यटुर : च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल असार ३० गते रोज ४ शभुम् ।
§ यसै लगाउको ०६९-CR-१०२९, िव�ािम� 

पा�डेय िव. शा�ताकुमारी प�त भएको म�ुा 
पिन यसै अनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या. �ी ओम�काश िम� र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१३१७, कत��य �यान,  
धनबहादुर थापा मगर िव. नेपाल सरकार
 �ितवादी धनबहादरु थापा मगर र सिुनता 
घले �ीमान्  �ीमती भएको देिख�छ भने दवैुजनासगैँ 
�कमा चढी घर जाने �ममा दवैुजनाबीच झगडा 
परी बाटोमा नै धािदङबेसी जाने ि�शलुीको पलुनेर 
ओिल�एर, �ितवादीले �ीमती सिुनता घलेलाई 
ि�शलुीको पलुबाट नदीमा खसाली कत��य गरी मारकेो 
हो भनी सैिनक कोट� अफ इ��वाइरीमा, अिधकार �ा� 
अिधकारी र स�ु अदालतमासमेत अपराध �वीकार 

गरी एक िमलानको बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीको 
बयानलाई अ�यथा हो भ�ने कुनै �माण पेस भएको 
अव�था छैन । घटना वषा�त् को समय साउन मिहनाको 
उल�दो बाढी पानी भएको ि�शलुी नदीमा फािलएको 
मािनसको लास फेला नपनु�  �वाभािवककै देिख�छ । 
िमिसल संल�न उिम�ला घलेको जाहेरी तथा अदालतमा 
गरकेो बकप� र घटना िववरणका �यि�ह�को कागज 
�यहोरा र बकप�बाटसमेत �ितवादीको सािबती 
बयानलाई पिु� ग�ररहेको अव�था देिख�छ । तसथ�, 
�ितवादी धनबहादरु थापाले मतृक सिुनता घलेलाई 
मारकेो पिु� भएकाले �यानस�ब�धी महलको १ 
नं. िवपरीत कसरु अपराध गरकेाले िनजलाई सोही 
ऐनको दफा १३(३) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर गरेको स�ु धािदङ िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६७।१२।१४ मा भएको फैसलालाई सदर 
ह�ने ठहर ्याई िमित २०६८।१०।२४ मा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
 �ितवादीको मतृकलाई मान� मनसाय देिखदँनै 
भने कुनै िकिसमको सिुनयोिजत योजना बनाई मारकेो 
अव�था पिन छैन । घटना �ीमान्  �ीमतीबीच झगडा 
भै त�काल उठेको �रसको प�रणाम�व�प मतृकलाई 
पलुबाट ि�शलुी नदीमा फालेको त�यलाई �ितवादीले 
अनसु�धानको �ममा र िज�ला अदालतमा पिन 
�वीकार गरी �याय स�पादनमा सहयोग परु ्याएको 
देिख�छ । अतः �ितवादीको मतृकलाई योजना बनाई 
मान� मनसाय त�वको अभाव ह�न,ु �याय स�पादनमा 
गरकेो सहयोग र वारदात ह�दँा बखतको �ितवादीको 
मानिसक अव�थासमेतलाई िवचार गदा� �ितवादी 
धनबहादरु थापा मगरलाई १५ वष� कैद गन� स�ु धािदङ 
िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत, पाटनले अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम �य� गरकेो राय समथ�न ह�ने ।
शाखा अिधकृत: देवी चौधरी
क��यटुर:  �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल असार ९ गते रोज ४ शभुम् ।
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२
मा.�या. �ी ओम�काश िम� र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०६५९, सरकारी छाप 
द�तखत िकत�, नेपाल सरकार िव. नवराज नेपाल
 �ितवादी नबराज नेपालले हाकँ� चलाइरहेको 
सवारी साधन चेक जाचँ गन� �ममा शङ् का लागी 
िनजको नामको ०६-१३६८७० नं. को सवारी 
चालक अनमुितप� चेक जाचँको �ममा उ� सवारी 
चालक अनमुितप�मा वग� “बी” मा� िनजको नाममा 
जारी भएको तर वग� “एफ” िनजले आफूखसुी थपी 
िकत� भएको कुरामा िववाद छैन । उ� िकत� काय� 
�ितवादीबाहेक अ�ले गरकेो िजिकर �ितवादीको 
रहेको भएपिन सो िजिकरको प�ुट्याइ ँ प�या�रलो 
तवरले �ितवादीबाट भएको नदेिखएकाले �ितवादीले 
आरोिपत कसरु गरकेो अिभयोग दाबीको प�ुट्याइ ँ
तक� स�मत�पबाट भएको देिखयो । मलुकु� ऐन, िकत� 
कागजको महलको ९ नं. ले “िलखतमा नै िकत� नगरी 
अङ्क वा �यहोरास�म घटीबढी पारी िकत� गरमेा 
जित कुरा घटीबढी गरकेो छ उित कुरामा मा� सजाय 
गनु�पछ�  । िमितस�म अिघपिछ पारकेो रहेछ भने सो 
गदा� िबगो खलेुकामा जे जित बेहक ह�ने वा नो�सान 
ह�ने गरी अिघपिछ पारकेो हो सोही िबगोको सयकडा 
प�चीसले ज�रवाना गनु�पछ�  । िबगो नखलेुको म�ुामा 
पचास �पैयासँ�म ज�रवाना गनु�पछ� ” भ�ने कानूनी 
�यव�था छ भने ऐ. को १२ नं. ले “सरकारी अड्डाको 
छाप वा सरकारी काममा सरकारी कम�चारीको छाप 
द�तखत वा सो छाप द�तखत भएको सरकारी कागज 
िकत� गन�लाई यसै महलको अ� न�बरले ह�ने सजायमा 
एक वष� र उसै अड्डाको कम�चारीले िकत� गरमेा दईु 
वष� थप कैद ह��छ” भ�नेसमेतको कानूनी �ावधान 
भएकामा �ितवादीले सरकारी कागजको �पमा रहेको 
सरकारी अड्डाबाट जारी ह�ने र अिभलेखसमेत रहने 
सवारी चालक अनमुितप�मा वग� थप गरकेामा िववाद 
नरहेकाले �ितवादीलाई मलुकु� ऐन िकत� कागजको 
महलको ९ नं. अनसुार सजाय गरपेिछ सोही महलको 

१२ नं. बमोिजम थप कैद वष� एकसमेत गन� पन� कानूनी 
�यव�था भएकामा सो नगरकेो हदस�म स�ुको फैसला 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६९।२।१४ को फैसला उ�टी भै पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले गरकेो सजायमा थप एक वष� कैदको 
सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गजे��बहादरु िसंह
क��यटुर:  �ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभुम् ।  

३
मा.�या. �ी ओम�काश िम� र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०८५३, �ितपूित� रकम 
िदलाई भराइ पाऊँ, उिम�ला �े� िव. �च�डबहादुर बम
 िवप�ी �ितवादीले स�झौताबमोिजम 
पनुरावेदक वादीबाट ज�ुला िज�लाको लािग 
२००.४० �वी. र मगु ु िज�लाको लािग २००.४० 
�वी. ननु बझुी िलएको म�ये ज�ुला िज�लामा ज�मा 
१८.८७ �वी. मा� ननु ढुवानी गरकेो कुरामा �ितवादी 
सहमत नै रहेको अव�था देिख�छ । िवप�ी ढुवानीकता� 
र पनुरावेदक वादी कप�रसेन बीच २०६३ साल भा� 
मिहनामा करार स�प�न भएको र सो करार स�झौताको 
दफा ८ (क) मा भा� मिहनादेिख ��येक मिहना 
ढुवानीकता�ले स�बि�धत िज�लामा परु ्याउन ुपन� गरी 
तोकेको प�रमाण अनसुारको ननुको ढुवानी गन� सकेको 
अव�था नदेिखने ।
 करारमा उ�लेख भएको श�दको अथ� गदा� 
कानून �या�याको िनयमअनसुार नै गनु�पन� ह�दँा 
स�झौताको दफा ८ मा भएको जनुसकैु साधनको अथ� 
गदा� कप�रसेन �वयंले ननु ढुवानी गनु�  पन� र सो ननु 
ढुवानी गदा� �योग गरकेो “साधन” को अथ� यातायातको 
साधन मा�ै हो भनी गन� िम�ने देिखदँनै । करार 
स�झौतामा �योग ग�रएको “जनुसकैु साधन” को अथ� 
गदा� यातायातको साधनलाई मा�ै बझुाउछँ भनी सोझो 
अथ� नगरी सो दफामा �योग भएको “अ�य वैकि�पक 
उपाय” भ�ने वा�यलाईसमेत म�यनजर गरी करारका 
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प�ह�को अिभ�ायको खोजी ग�रन ु पन� देिख�छ । 
पनुरावेदक वादी र िवप�ी �ितवादीबीच भएको करारको 
अिभ�ाय ज�ुला र मगु ु िज�लामा ननुको अभाव ह�न 
निदई िनयिमत�पमा ननु आपूित� गन� रहेको र यिद 
िवप�ीले तोिकएको समयमा तोिकएको प�रमाण ननु 
आपूित� गन� नसकेको वा नगरकेो अव�थामा कप�रसेन 
�वयंले अ�य जनुसकैु वैकि�पक उपाय अवल�बन गरी 
उ� �े�मा ननु आपूित� गन� स�ने भ�ने देिखएको ह�दँा 
कप�रेसनले आफँैले कुनै सवारीसाधनबाट ननु ढुवानी 
गनु�पन� भ�ने अथ� गन� िम�ने नभई कप�रसेनले जनुसकैु 
त�रकाबाट ननु ढुवानी गराउन स�ने काय�लाई ब�ुनपुन� 
ह�ने । 
 अतः दगु�म �े�मा रहेका नाग�रकह�लाई 
ननुलगायतका अित आव�यक खा�पदाथ� समयमा 
आपूित� गन� िज�मेवारी िलएको सा�ट �ेिडङ्ग 
कप�रेसनले सो �े�ह�मा समयमा ननु आपूित� 
गराउने �योजनका लािग �ितवादीसगँ करार स�झौता 
भएको भ�ने देिखएको र सो स�झौताको अविध चैत 
मसा�तस�मको तोिकएको भएपिन ��येक मिहना 
आपूित� ह�न ु पन� ननुको प�रमाणसमेत स�झौतामा 
उ�लेख भएको देिखदँा स�झौता अविध बाकँ� रहेकाले 
पनुरावेदक वादीले अक� प�सगँ स�झौता गरी ननु 
आपूित� गन� स�दैन भ�न िम�ने नदेिखदँा वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर गरी भएको बाकेँ िज�ला अदालतको 
िमित २०६६।८।८ को फैसला र सो फैसलालाई सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
िमित २०६८।१।१९ को फैसलामा ताि�वक फरक पन� 
देिखने ।
 करारको समय २०६३ चैत मसा�तस�मको 
रहेकाले पनुरावेदक वादीले सो समयाविध बाकँ� 
छँदै बीचैमा अक� प�सगँ स�झौता गरी िवप�ीलाई 
करारीय दािय�व पूरा गन� मौकाबाट वि�चत गरी करार 
उ�लङ्घन गरकेो भनी अथ� गन� िम�ने देिखएन । करार 
स�झौता ह�दँा सहमित भएबमोिजम िवप�ीले करारीय 
दािय�व पूरा नगरकेा कारण पनुरावेदक कप�रसेनले 

अक� प�सगँ उ� िज�लाह�मा ननु ढुवानी गराउन 
स�झौता गनु�  परकेो अव�थामा िवप�ी �ितवादीले 
कबलु गरकेोभ�दा हालका ढुवानीकता�ले कबलु गरकेो 
रकम विृ� भई पनुरावेदक कप�रसेनलाई पन� गएको 
नो�सानी िवप�ीबाट भरी पाउने होइन भनी अथ� गन� 
िम�ने नदेिखने । 
 ज�ुला र मगु ुिज�लामा ननु ढुवानी गन� काय� 
स�प�न गन�को लािग िवप�ी �च�डबहादरु बमले कबलु 
गरकेो ज�ुला िज�लाको लािग �ित �वी. �.२८५०।- 
का दरले १५०० �वी. र मगु ुिज�लाको लािग �ित �वी. 
�. ३८७५।- का दरले ८०० �वी. ननु ढुवानी गनु�पन�मा 
िवप�ीले ज�ुला िज�लाको लािग १८.८७ �वी. ननु 
मा� ढुवानी गरकेो अव�थामा िमित २०६३।९।१९ मा 
पनुरावेदक र मिणलेक िनमा�ण सेवाबीच करार स�झौता 
ह�दँा कबलु गरकेो मगु ु िज�लाको लािग �ित �वी. 
४२२५।- का दरले ८०० �वी. र िमित २०६३।९।२४ 
मा पनुरावेदक र उ�मकुमार �े�बीच करार स�झौता 
ह�दँा कबलु गरकेो ज�ुला िज�लाको लािग �ित �वी. 
�.३३१९।- का दरले १५०० �वी. ननु ढुवानी गन� 
गरी करार स�झौता भएकामा ननु ढुवानी खच�मा विृ� 
भई फरक पन� गएको रकम पनुरावेदक वादीले िवप�ी 
�ितवादीबाट भराउन पाउने नै देिखने ।
 �ितवादीले कबलु गरकेो रकमभ�दा अक� 
प�सगँ बढी रकम कबलु गरी गराई फरक रकमतफ�  
वादी दाबी प�ुन नस�ने र वादीबाट �ितवादीले 
बझेुको ४००.८० �वी. ननुम�ये ढुवानी गन� बाकँ� 
ननु ३८१.९३ को �ित �वी. �.८००।- का दरले 
ह�ने �.३,०५,५४४।- मा �ितवादीले १८.८७ �वी. 
ढुवानी गरकेो सत�बमोिजम �ित �वी. �.२८५०।- 
का दरले ह�ने �.५३,७७९।५० क�ा गरी बाकँ� 
ह�ने �.२,५१,७६४।५० वादीले �ितवादीबाट भरी 
पाउने ठहछ�  भनी िमित २०६६।८।८ मा बाकेँ िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला र सो फैसलालाई सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको 
िमित २०६८।१।१९ को फैसला िमलेको नदेिखदँा 
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केही उ�टी भई िफराद मागबमोिजम वैकि�पक 
�यव�था गदा� ज�ुलास�म ढुवानी ह�नपुन� ननु १५०० 
�वी म�ये १८.८७ �वी. ढुवानी भै गएकाले ढुवानी 
ह�न बाकँ� १४८१.१३ �वी. को फरक परकेो �ित 
�वी. �.४६९।- ले ह�ने �.६,९४,६४९।९७, मगुसु�म 
ढुवानी ह�नपुन� ननु ८०० �वी को फरक परकेो �ित 
�वी. �.३५०।- ले ह�ने �.२,८०,०००।- र िवप�ीले 
बझुी ढुवानी गन� बाकँ� ३८१.९३ को �ित �वी. 
�.८००।- का दरले ह�ने �.३,०५,५४४।-समेत 
गरी ज�मा �.१२,८०,१९३।९७ म�ये �ितवादीले 
ढुवानी ग�रसकेको १८.८७ �वी. को �.२८५०।- 
का दरले ह�ने �.५३,७७९।५० क�ा गरी बाकँ� ह�ने 
�.१२,२६,४१४।४७ वादीले �ितवादीबाट भरी 
पाउने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७२ साल भदौ १० गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या. �ी ओम�काश िम� र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-MS-००१७, सेवाबाट 
हटाएको, योगे�� िगरी िव. �वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालय, रामशाहपथ, काठमाड�समेत
 नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को 
दफा ७४ को उपदफा (१) (ज) मा “िबदा �वीकृत 
नगराई लगातार साठी िदनस�म आ�नो काया�लयमा 
अनपुि�थत रहेमा” सेवाबाट हटाउन सिकने गरी कानूनी 
�यव�था भएको देिख�छ । सोही ऐनको दफा ७५ (१)  
मा “कम�चारीलाई सजायको आदेश िदने अिधकार 
अि�तयारवालालाई ह�नेछ” भनी कानूनी �यव�था 
भएको र ऐ को दफा २ (घ) मा “अि�तयारवाला” 
भ�नाले दफा ११ बमोिजम िनयुि� गन� स�ने अिधकारी 
स�झनुपछ�  भनी अि�तयारवालाको प�रभाषा गरकेो 
छ । ऐ को दफा ११ (१) ले �वा��य सेवाको अिधकृत 
तहको पदमा नेपाल सरकारले िनयुि� गन�छ भनी 
कानूनी �यव�था गरकेोसमेतबाट यी पनुरावेदकलाई 
िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकार नेपाल 

सरकारमा रहेको र ऐ ऐनको दफा ७७ मा “नेपाल 
सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गरी दफा 
७५ बमोिजम सजायको आदेश िदने कुनै अिधकारीको 
अिधकारलाई सोही सूचनामा तोिकएको अिधकारीले 
तोिकएको अविधस�मको लािग �योग गन� पाउने 
गरी सु�पन स�नेछ” भ�ने �यव�था गरकेो ह�दँा यी 
पनुरावेदकलाई िवभागीय सजाय गन� नेपाल सरकारमा 
िनिहत रहेको अिधकार सो दफा ७७ बमोिजम �वा��य 
सेवा िवभागका महािनद�शकले �योग गन� पाउने गरी 
��यायोजन भएको भ�ने िमिसल संल�न कागजातबाट 
नदिेखदँा यी पनुरावेदकलाई िवभागीय सजाय गन� 
अिधकार नेपाल सरकारमा मा� रहे भएको मा�न ुपन� 
ह�न आउने ।
 �शासक�य कानूनको आधारभूत 
िस�ा�तअनसुार िवधाियकाले कानून�ारा �प��पमा 
अिधकार निदएस�म कुनै पिन िनकाय वा अिधकारीले 
कुनै काम गन� स�दनै र गरमेा पिन अिधकार�े�ा�मक 
�िुट ह��छ । अिधकार�े�स�ब�धी िस�ा�तको �ितकूल 
िनण�य गरमेा �य�तो िनण�य बदर भागी ह��छ भ�ने 
कानून र �यायको सव�मा�य िस�ा�त रहेको छ । 
�यायको मा�य िस�ा�तअनसुार अिधकार नभएको 
�यि�ले अिधकार�े� �हण गरी वा अिधकार�े� भए 
पिन अिधकार�े�को सीमा नाघी काय� गरमेा �य�तो 
िनण�य अमा�य र बदर ह�ने । 
 हा�ो कानूनी �यव�थालाई हेदा� मलुकु� ऐन 
अ.बं. को ३५ नं. अनसुार “गै� अड्डाले कानूनबमोिजम 
आफूले हेन� ह�ने मु�ा बाहेक अ� मु�ा हेन� ह�ँदैन । हेर े
िछनेको भए पिन बदर ह��छ” भनी कुनै पिन िनकाय 
वा अिधकारीले कानूनले तोकेभ�दा बािहर गएर 
अिधकार�े� �हण गन� नस�ने अिधकार�े�स�ब�धी 
िस�ा�तलाई आ�मसात गरकेो पाइ�छ । 
अिधकार�े�को �िुट ह�ने अव�थाह�मा अिधकार 
नै नभएको िनकाय वा �यि�ले अिधकार �योग गनु�  
वा अिधकार भएको �यि� वा िनकायले कानूनले 
तोकेकोभ�दा बढी अिधकार �योग गनु�  वा अिधकारको 
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सीमाभ�दा बािहर गएर काय� गनु�  ज�ता कुराह� 
पद�छन् । अिधकार�े�को �� म�ुाको िवषयव�तमुा 
�वेश गनु�  भ�दा पिहले नै िनण�यकता�ले िन�य�ल गनु�  
पन� िवषय हो । उि�लिखत िस�ा�त तथा कानूनी 
�यव�थासमेतको आधारमा ��ततु म�ुामा �वा��य 
सेवा िवभागका का.म.ु महािनद�शकले कानूनले नतोकेको 
र आफूमा नभएको अिधकार �योग गरी पनुरावेदकलाई 
िवभागीय सजाय गरी अिधकार�े�ा�मक �िुट गरकेो 
देिखने ।
 ��ततु म�ुामा �वा��य सेवा िवभागका 
महािनद�शकले कानूनी�पमा आफूमा नभएको अिधकार 
�योग गरी पनुरावेदकलाई िवभागीय सजाय गन� गरी 
िनण�य गरकेो देिखएकाले सो िनण�य अिधकार�े�को 
�िुट पूण� भई बदर ह�ने ठहर गरी �शासक�य अदालतका 
अ�य�बाट राय �य� भएको देिखने ।
 उि�लिखत स�पूण� �माण तथा आधारमा 
�वा��य सेवा िवभागका का.म.ु महािनद�शकबाट 
पनुरावेदक योगे�� िगरीलाई सरकारी सेवाबाट 
हटाउने सजाय गरी भएको िवभागीय सजायको िनण�य 
अिधकार�े�ा�मक �िुट पूण� देिखएकाले �शासक�य 
अदालतका अ�य�बाट �वा��य सेवा िवभागका 
का.म.ु महािनद�शकबाट िमित २०६४।३।१७ मा यी 
पनुरावेदकलाई ग�रएको िवभागीय सजायको िनण�य 
अिधकार�े�को अभावमा बदर ह�ने ठहर गरी िमित 
२०६६।४।५ र २०६८।५।१९ मा �य� राय सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७२ साल भदौ १० गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या. �ी ओम�काश िम� र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-१३३१, िनषेधा�ा, कृिष 
�ेमरुा होि�डङ �ा.िल.का तफ� बाट सुवोध दवाडी िव. 
नेपाल इ�डि��यल ए�ड कमिस�यल ब�क िलिमटेड, 
कमलादी, काठमाड�
 िनषेधा�ाको �यव�था सम�यायको 

िस�ा�तबाट �ादभुा�व भएको हो । िनषेधा�ा 
सामा�यतया कुनै काय� गन�बाट िनषेध गन� जारी 
ग�र�छ । तर म�ुाको �वभावअनसुार यसको �प 
िनषेधा�मक वा िनद�शना�मक दवैु ह�न स�छ । यो म�ुाको 
�कृित हेररे �यि� र साव�जिनक पदािधकारी दवैुका 
िव��मा जारी ह�न स�छ । िनषेधा�ाको आदेशले न 
त कसैको हक अिधकारको िसज�ना गद�छ न कसैको 
हक अिधकारको समाि� नै गद�छ । यो म�ुाको कारवाही 
नटुङ्िगएस�म िववािदत िवषयव�तलुाई यथाि�थितमा 
रा�ने रोकथाममखुी उपचारको बाटो हो । यसले म�ुाको 
फैसलालाई िन��योजन ह�नबाट बचाउछँ । कसैको 
हकमा आघात पान� आशङ्का भएमा, आकृित अनहुार 
प�रवत�न गन� आशङ्काको ि�थित िव�मान भएमा, 
फैसला काया��वयनमा बाधा अड्चन ह�ने काय� गन� 
रो�न ुपन� र यथाि�थितमा कायम राखी कानूनी बाटो 
अनसुरण गराउन ुपन� भएमा,  अपूरणीय �ित �यहोनु�  
पन� ि�थितको िव�मानता भएमा, म�ुा चिलरहेको 
अव�थामा िववािदत िवषयव�तलुाई यथाि�थितमा 
रा�न ु पन� भएमा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह��छ । 
काय� नै स�प�न भैसकेकामा, हकबेहक छुट्याउन 
र हकको िसज�ना गनु�पन� भएमा, िवचाराधीन म�ुामा 
असर पन� भएमा, अनसु�धानको काय� अव�� ह�ने 
भएमा, आशङ्का िव�मान नभएमा तथा हक कायम 
भै नसकेको िवषयमा िनवेदन िदएकामा िनषेधा�ाको 
आदशे जारी ह�न नस�ने ।
 ��ततु म�ुाको स�दभ�मा पनुरावेदक क�पनी 
र िवप�ी ब�कबीच भएको सत� �ावधानबमोिजम 
Margin Lending कजा� सेयरको बजार मू�यमा 
ह�ने प�रवत�नको कारणले Margin Call गनु�  परकेो 
भनी बैकले पटक पटक सूचना गदा�समेत पनुरावेदक 
क�पनीले Margin बापतको रकम ज�मा नगरी बेवा�ता 
गरी बसेकाले बैकले ७ िदनिभ� ब�कको कजा� च�ुा 
गन� ऋणी क�पनी तथा �यि�गत जमानतकता�ह� 
समेतलाई प�ाचार गदा�समेत कजा� राफसाफ नगरकेाले 
ब�कले िमित २०६८।३।१५ मा िधतो िललामीको सूचना 
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�कािशत गरी परकेा गो�य िसलब�दी बोलप�ह� िमित 
२०६८।३।२९ मा खोली बाडँफाडँमा परकेा बोलप� 
आवेदकह�लाई िनयमानसुार सेयरह� बाडँफाडँसमेत 
गरी सिकएको भ�ने िलिखत जबाफबाट ख�ुन आएको 
छ । पनुरावेदक क�पनीले ब�कबाट िमित २०६८।३।१५ 
मा �कािशत सूचनाअनसुारको काय� रोक� पाउनका 
लािग पनुरावेदन अदालत, पाटनमा �रट दायर गरकेामा 
जनु काय� रोक� पाउनका लािग �रट दायर भएको हो 
सो काय� नै स�प�न भै सकेको भ�ने िमिसल संल�न 
कागजातह�समेतबाट देिखएको छ । जनु काय� 
रोक� पाउनका लािग िनवेदन परकेो हो सो काय� नै 
स�प�न भइसकेको अव�था िव�मान देिखएकाले 
पनुरावेदकको मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी 
गन� पन� नदेिखने ।
 उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६८।७।१६ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७२ साल भदौ १० गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या. �ी ओम�काश िम� र मा.�या. �ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-WO-११४४, उ��ेषण / परमादशे, 
नव�दे�र शु�ल, िव. िव�ालय िश�क िकताबखाना, 
ताहाचल, काठमाड�समेत
 कुनै सं�थाको आ�त�रक कारणवस वा 
स�बि�धत कम�चारीको ग�तीको कारणले गदा� 
स�बि�धत िनयमले िनधा��रत गरकेो समयाविध समा� 
ह�नासाथ िनवेदकलाई अवकाश निदएकाले िढलाइ ह�न 
गई िनवेदक पिछ आफै अवकाश िदई सो बढी अविध 
पिन उ� पदमा रही काम गरकेो कारणले मा� कानूनले 
िनधा�रण गरकेो समयाविध भ�दा अित�र� काय� 
अविधलाईसमेत समेटेर िनव�ृभरण उपल�ध गराउन 
िम�छ भनी अथ� गन� िम�ने नदेिखने । 

 �रट िनवेदकले पेस गरकेो िमिसल सलं�न 
�माण कागजह�बाट िनजले िमित २०३६।५।२८ मा 
३१ वष� भएको उ�लेख गरी �ा� गरकेो नाग�रकताको 
�माणप�को �मािणत �ितिलिपको छाया ँ �ित हेदा� 
िनजको ज�म िमित २००५ दिेख�छ भने शैि�क 
यो�यताको �माणप� र नोकरी िववरण फारमको 
�ितिलिप हेदा� ज�म िमित २००९।११।१६ साल 
(स.न.१-३-१९५३) भएको पाइ�छ । जसअनसुार 
िनवेदकको उमेर िवरोधाभाषा पूण� भई िनज �वयम् ले 
यिकन ज�म िमित पेस गन� सकेको पाइदैँन । य�तो 
अव�थामा िव�ालय िश�क िकताबखानाले िश�ा 
िनयमावली, २०५९  िनयम १३१(क) को �प�ीकरणमा 
“सेवा �वेश गदा� पेस गरकेो नेपाली नाग�रकताको 
�माणप�मा िकिटएको ज�म िदन वा शैि�क यो�यतामा 
िकिटएको ज�म िदन वा नोकरी िववरण फारममा 
िकिटएको ज�म िदनम�ये जनु उमेरबाट िनज पिहला 
अवकाश ह��छ सोही आधारमा गणना ग�रनेछ” भनी 
उ�लेख भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम िनवेदकले 
िमित २०३६।५।२८ मा ३१ वष� भएको �वीकार गरी 
�ा� गरकेो नाग�रकतामा उ�लेख भएअनसुार िनजको 
ज�म िमित २००५ भएको मानी �थायी सेवा अविध २० 
वष� प�ुनअुगावै २०६८।७।१ बाट राजीनामा �वीकृत 
ह�नभु�दा पूव� िमित २०६५।५।२७ मा नै अिनवाय� 
अवकाश ह�न ु पन� देिखएकाले, िनव�ृभरण उपल�ध 
गराउन नसिकने गरी भएको िमित २०७०।१।४ को 
िव�ालय िश�क िकताबखानाको िनण�यप�लाई 
अ�यथा मा�न िम�ने अव�था नदेिखने ।
 िज�ला िश�ा काया�लय, पा�पाको िमित 
२०६९।६।२२ को प�अनसुार �रट िनवेदकको 
अवकाश िमित २०६७।१०।९ देिख नै ह�ने 
देिखएको र उ� अविधस�म िनजको सेवा अविध 
१९ वष� ३ मिहना १६ िदन ह�ने भएकाले िनजलाई 
सोहीबमोिजम सेवा सिुवधा उपल�ध गराई िदनकुो 
साथै िनज िश�कले २०६८ आि�न मसा�तस�मको 
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तलब भ�ासमेत बिुझसकेकोसमेत उ�लेख भएको 
देिख�छ । िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
१३१(१) बमोिजम िनवेदकले िमित २०३६।५।२८ मा 
३१ वष� पूरा भई नाग�रकता �ा� गरकेो आधारबाट 
िमित २०६५।५।२७  मा नै ६० वष� पगुी अिनवाय� 
अवकाश �ा� गन� अव�था दिेखदँा �यसपिछ गरकेो 
सेवा कानून अन�ुप नभै सं�थाको भूलबस काम 
गरकेो देिखन आएको छ । कानूनबमोिजम पदािधकार 
कायम नरहेको अव�थाको हकमा पिन काम गरकेो 
कुरामा िववाद नरहेको देिखए पिन सो समयको सेवा 
अविधलाई समेत गणना गरी कानूनअन�ुप �दान 
ग�रने िनव�ृभरण ज�तो �कृितको सिुवधा िनवेदकले 
�ा� गन� स�ने अव�था ह�न नस�ने ।
 अत: िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
१३१(१) ले ६० वष�स�म सेवा गन� पाउने �यव�था 
भएकामा, ऐ. िनयम १३१(१) को �प�ीकरणमा 
िश�कको उमेर गणना गदा� िनजले पेस गरकेो 
�माणप�बाट देिखएको उमेरम�ये जनु उमेरबाट पिहले 
अवकाश ह��छ सोही �माणको आधारमा उमेरको 
गणना ह�ने भ�ने �यव�था भएबाट िनवेदकले िमित 
२०३६।५।२८मा िलएको नाग�रकतामा उमेर ३१ 
वष� भएको आधारबाट िहसाब गदा� िनवेदकको ६० 
वष� उमेर २०६५।५।२७मा प�ुने र २०४८।६।१३ मा 
�थायी िश�क पदमा िनय�ु भएको िनवेदकको िमित 
२०६८।६।१३मा मा� २० वष� पगुी िनव�ृभरण पाउन 
स�ने अव�था भएको देिखनाले २० वष� नप�ुदै अिनवाय� 
अवकाश �ा� भै सकेकाले कानूनी �पमा िनव�ृभरण 
पाउन यो�य नरहेकाले िनव�ृभरण उपल�ध गन� गराउन 
आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतको िनवेदन िजिकर 
कानूनस�मत नदेिखदँा िनवेदन माग दाबीबमोिजम �रट 
जारी गरी रहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : दवेीकुमारी चौधरी
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७२ साल असार १ गते रोज ३ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, २०७२-WO-
००१४, उ��ेषण / परमादेश, च��कुमारी खड्का िव. 
सीता भ�राई �यौपानेसमेत
 मलुकु� ऐन, अ.बं. १७१ नं. बमोिजम भएको 
न�साबाट म�ुा िन�पण गन� नसिकने भएमा स�ु 
अदालतले अक� आदेश िदनस�ने नै ह�दँा �यसको 
लािग िनवेिदकाले �रटमा �वेश गनु�को कुनै औिच�य 
नह�ने । 
 साधारण अिधकार�े�मा िवचाराधीन रहेको 
म�ुामा भएको आदेशलाई  िलएर �रट िनवेिदकाले 
असाधारण अिधकार�े� गहुानु�  िनकै द;ुखद भएको 
छ । साधारण अिधकार�े�मा िवचाराधीन म�ुाको 
अि�तम टुङ्गो नला�दै यसमा उठेको िववादको 
िन�पण �रट आदशेबाट गनु�  अिधकार�े� �व�छ �याय 
तथा साव�जिनक नीित (Public Policy), �याियक 
िनि�तता, �याियक काम कारवाहीमा 
स�ुयव�थालगायतको िस�ा�तह� िवपरीत ह�ने 
देिख�छ । आइ�दा य�ता कुराह�मा �यान िदनका लािग 
िनवेिदका र िनवेिदका िव�ान कानून �यवसायीलाई यो 
इजलास हािद�क अनरुोध गद�छ । ��ततु �रट िनवेदनमा 
िन�पणयो�य कुनै िवषय नै नरहेकाले िवप�ीह�सगँ 
िलिखत जवाफ माग ग�ररहन परने । �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजालास अिधकृत : बस�तजङ्ग थापा
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल साउन ११ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, २०७२-WO-
००१५, उ��ेषण / परमादेश, संजीव कोइराला िव. 
शहरी िवकास म��ालय, िसहंदरबार, काठमाड�समेत
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 िवप�ीले करारअ�तग�तको काम कारवाही 
गन�स�ने भए पिन मेरो पेसामा रोक लगाउने 
गरी मलाई Defame गरी का�पिनक आरोप 
लगाई मेरो इि�जिनय�रङ पेसामा �यावसाियक 
रोक लगाउने काम कारवाही गन� िम�दैन भ�ने 
िनवेदकको िजिकरको हकमा यसस�ब�धमा 
िनवेदकले कानूनबमोिजम गाली बेइ�जती, �ितपूित� 
आिदको उपचार िलनपुन� ह��छ । य�तो उपचार 
आफूले िलनस�ने कुरालाई �वयम् यी िनवेदकले 
यो �रट िनवेदनको �करण ४ मा �वीकार गनु�भएको
देिखने ।
 िवप�ी मेल�चीको कामकारवाहीबाट 
िनवेदकको सेवा करारस�ब�धी कुनै कुराको उ�लङ्घन 
भएमा सो कुरामा पिन िनवेदकले करारस�ब�धी उपचार 
िलन ुउपय�ु ह�ने ह�दँा िवप�ी नं. ३ र ८ ले �ेिषत गरकेो 
उि�लिखत प�ह�को कारणले मा�ै यी �रट िनवेदकको 
संिवधान�द� रोजगारीस�ब�धी मौिलक हक हनन् 
भएको मा�न सिकने अव�था नदेिखदँा िवप�ीह�बाट 
िलिखत जवाफ मगाई रहन परने । �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजालास अिधकृत : बस�तजङ्ग थापा
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल साउन ११ गते रोज २ शभुम् ।

रीत/बेरीत आदेश

मा.�या.�ी ओम�काश िम�, ०७२-RE-००६३, 
उ��ेषण / परमादेश, �ाने��राज आरणसमेत िव. 
ि�भुवन िव�िव�ालय के��ीय काया�लय, क�ित� पुर 
काठमाड�समेत
 ि�भवुन िव�िव�ालय िश�क कम�चारी 
सेवास�ब�धी िनयमावली, २०५० को िनयम ६ 

मा २०६९।६।२९ को ि�.िव.िव. सभाले सशंोधन 
गरी करारमा रहेको िश�कह�को लािग मा� िवशेष 
आ�त�रक ख�ुला �ितयोिगतामाफ� त िव�ापन गरकेो 
काय� नेपालको सिंवधान, २०७२ िसत बाझेको छ वा 
छैन भ�ने �� �चिलत कानून एवम् संिवधानबमोिजम 
िन�पण ह�ने �कृितको भएकामा िववाद छैन । सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम १५(२) मा 
अदालत दता� गन� �याएको कुनै िलखत कानूनबमोिजम 
रीत नपगेुको वा कानूनबमोिजम खलुाउन ु पन� कुरा 
कारण वा आधारह� नखलुाएको वा �� नभएको 
देिखएमा रिज��ारले �य�तो िलखतलाई दता� 
अ�वीकार गन�स�ने �यव�था भएको पाइ�छ । �य�तै 
उपयु�� िनयमावलीको िनयम २७(२) मा िलखत रीत 
नपगेुको वा कानूनिवपरीत देिखएमा सो कुरा �प��पमा 
उ�लेख गरी दरपीठको �यहोरा उ�लेख गरी द�तखत 
गरी अदालतको छा प लगाई एक�ित स�बि�धत प�लाई 
िफता� िदनपुन� �यव�था भैरहेको दिेख�छ । सव��च 
अदालत िनयमावलीको िनयम १५(२) र २७(२) मा 
भएका उपयु�� �यव�थाले कानूनबमोिजम रीत नपगेुको 
वा कानूनबमोिजम खलुाउनपुन� कुनै कुरा कारण वा 
आधार नखलुाएको िलखत दरपीठ गन� अिधकार र 
रिज��ारलाई  भएकामा िववाद छैन । तर ��ततु िनवेदन 
�यहोरा हेदा� िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर िलएको 
िनयमावलीमा भएको संशोधन कानूनबमोिजम छ वा 
छैन र ��ततु िवषयव�त ुनेपालको संिवधान, २०७२ 
को धारा ३०४ को �ितब�धा�मक वा�यांशबमोिजम 
ह�नस�ने �कृितको हो वा होइन भ�ने िवषयमा दरपीठ 
गन� अिधकार िनयमावलीको उपयु�� �यव�थाले 
रिज��ारलाई िदएको नदेिखएकाले �यहाबँाट िमित 
२०७२।६।११ मा भएको दरपीठ आदेश बदर ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल असोज २० गते रोज ४ शभुम् ।
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अदालत गितिविध

कानूनी नेपाली भाषाको भािषक �िश�ण काय��म 
काठमाड�मा स�प�न

 कानूनी नेपाली भाषाको भािषक ि�श�ण 
काय��म िमित २०७२।६।२२ गतेदेिख ऐ.२४ गतेस�म 
तीनिदने सो काय��म काठमाड�मा स�प�न भयो । 
 सो काय��मको समदु ्घाटन काय��मका 
�मखु अितिथ तथा सव��च अदालतका माननीय 
�यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय�यूबाट पानसमा 
दीप ��वलन गरी स�प�न भएको िथयो । उ� 
उद ्घाटन स�का �ममा उहालेँ आजको अव�थामा 
क��यटुरको जमानासमेत भएकाले भािषक �ान भएमा 

सोको �योग अझ सहज ह�न जाने कुरामा जोड िदनहु�दैँ 
यसको मा�यमबाट Communication लाई FullFil 
गन� सिकने ह�दँा यसको छु�ै मह�व रहने स�दभ�लाई 
जोड िदनहुदैँ काय��मको सफलताको कामनासमेत 
गनु�भयो ।
 सो तीन िदनस�म स�चािलत भािषक �िश�ण 
काय��मको समापन २०७२।६।२४ गते स�प�न 
भएको िथयो । उ� समापन काय��मको अ�य� तथा 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशीले गनु�भएको 
िथयो । समापनका �ममा उहालेँ म�त�य िदनहु�दँ ैकुनै 
पिन मािनसले आफुले �योग गन� अिभ�यि� भाषामा 
�ान भएअनसुार नै �योग गद�छ । 
 य�तो भािषक �िश�णले अदालतमा 
�योग ग�रने भाषामा श�ुतामा थप सहयोग ह�नकुा 
साथै �यायाधीशह�ले फैसलामा �योग गन� भाषामा 
समेत भािषक एक�पता गराउन आव�यक रहेको 

पानसमा ब�ी बाली काय��मको समुद ्घाटन गनु��ँदै माननीय �ायाधीश �ी बै�नाथ उपा�ाय
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छ । �िश�णले आगामी िदनह�मा कानूनी नेपाली 
भाषालाई �ीविृ� प�कै पिन गन� ह�दँा अझै प�र�कृत 
एवम्  ससु�ँकृत ह�ने िव�ास �य� गनु�ह�दँै �िश�णको 
मह�वमािथ जोड िदनभुएको िथयो ।
 �िश�ाथ�ह�का तफ� बाट शाखा अिधकृत 
�ी रािधका सवुालले यस िकिसमका भािषक �िश�ण 
काय��मले अदालतमा �योग ग�रने भाषामा श�ुतालाई 
थप टेवा िदलाउने ह�दँा भावी िदनमा य�तो �िश�ण 
माननीय �यायाधीशह� लगायत सबै कम�चारीह�लाई 
�दान गन� वातावरण िमलाउन कानूनी नेपाली भाषाले 
िवकासको फड्को मान� िव�ाससमेत �य� गनु�भएको 
िथयो ।

काय��मका सहभागीह�
१. शाखा अिधकृत �ी भेषराज कोइराला

२. शाखा अिधकृत �ी योगे���साद आचाय�
३. शाखा अिधकृत �ी भेषराज पौडेल
४. शाखा अिधकृत �ी िखल�साद बलुा�कोटी
५. शाखा अिधकृत �ी रामच�� खड्का
६. शाखा अिधकृत �ी मनुा ढकाल अिधकारी
७. शाखा अिधकृत �ी अजु�न आचाय�
८. नायब स�ुबा  �ी �काश पराजलुी
९. नायब स�ुबा  �ी ह�र भ�राई
१०. नायब स�ुबा  �ी सर�वती खड्का
११. नायब स�ुबा  �ी होम�साद आचाय�
१२. क��यटुर अपरटेर �ी अ�सरा दहाल
१३. क��यटुर अपरटेर �ी समुन अिधकारी
१४. क��यटुर अपरटेर �ी उदेन सवेुदी
१५. क��यटुर अपरटेर �ी टेकबहादरु खड्का
१६. क��यटुर अपरटेर �ी अिभषेककुमार राय

काय��मका सहभागी भा�षक ��श�ण ता�लम �लदैँ 


