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पा��क �काशनपा��क �काशन  
  

  
  

वष� वष� २२४४,,  अ� अ� ११९९  पूणा�� पूणा�� ५५६६५५  

  
  
  

 
  
  
  

�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,,  माघमाघ  ११––१५१५ 



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

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

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

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

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

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

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

स�पादकस�पादक  : : �ी�ी  गजे��बहादरु �संहगजे��बहादरु �संह  
  

�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.ु�ी ल�मण �व.क.ना.स.ु�ी ल�मण �व.क.  

ना.स.ु�ी रमाना.स.ु�ी रमादेवी �यौपानेदेवी �यौपाने  

ना.स.ु�ी �वनोद यादवना.स.ु�ी �वनोद यादव  

�स�स..कंकं..�ी�ी  �वु�वु  सापकोटासापकोटा  

क��यटुर अपरेटर �ी सदुश�न�साद आचाय�क��यटुर अपरेटर �ी सदुश�न�साद आचाय�  

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�  ::  उपउप�ा.�ा.  �ी �ी रामच�� फुरामच�� फुयालयाल  
  

�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�    

सपुरभाइजरसपुरभाइजर  �ी�ी  का�छाका�छा  �े��े�  

म�ुण अ�धकृत म�ुण अ�धकृत �ी आन�द�ी आन�द�काश�काश  नेपालनेपाल  

�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�  

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�युअ�यतु�सादत�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 इजलास�वशेष इजलास  २२  

संय�ुसंय�ु  इजलासइजलास  ११११  

इजलासइजलास  नंनं. . ११  १०१०  

इजलासइजलास  नंनं. . २२  २२  

इजलासइजलास  नंनं. . ३३  ७७  
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अ�त�रम आदेशअ�त�रम आदेश  १०१०  

ज�माज�मा  ६३६३ 



 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, माघ – १, 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  

cjs@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 १-३ 

1.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

मालच�द दगुडससमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

2.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

राजे���साद पौडेलसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत  

सयुं� इजलास ३-१० 
3.  कत��य �यान सरोजी िसंह िव. नेपाल सरकार 

4.  
कत��य  
�यान 

जयबहादरु तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

5.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

कािलकान�द ठाकुर िव. िव�ालय 
िश�क िकताबखाना, छाउनी, 
काठमाड�समेत 

6.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टङ्गाल, काठमाड� िव. 
रणवीर त�ुबा 

7.  िनषेधा�ा 
दगुा�दवेी पाल िव. �.िज.अ., िज�ला 
�शासन काया�लय, धनगढी, 
कैलालीसमेत 

8.  परमादशे च�बहादरु शङ्कर िव. अथ� 
म��ालयसमेत 

9.  
नामसारी 

िनण�य दता� 
बदरसमेत 

फनैत मिुखया िबनसमेत िव. 
कैलिसया दवेीसमेत 

10.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

सजनकुमारी लामासमेत िव. 
मालपोत काया�लय, लाहान, 
िसरहासमेत 

11.  कत��य �यान गणेश ता�ाकार िव. नेपाल सरकार 

12.  
वैदिेशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. अमतृ 
तामाङसमेत 

13.  
वैदिेशक 

रोजगार ठगी 
नेपाल सरकार िव. जीवन िजमी राई 

इजलास नं. १ १०-१७ 

14.  
कत��य  
�यान 

नेपाल सरकार िव. बलबहादरु 
पनुसमेत 

15.  
जबरज�ती 

करणी 
डाकबहादरु काक� िव. नेपाल 
सरकार 

16.  
कत��य �यान 
र जबरज�ती 

चोरी 

सवुास पनुसमेत िव. नेपाल सरकार  

17.  नाता कायम शङ्कर �े� िव. िनराजन �े� 

18.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

नेपाल सरकार िव. समुन 
बािनयासमेत 

19.  
भारतीय �क 
चोरी पैठारी 

अमलेस घोषसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

20.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. रमेश तामाङ 

21.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. प�ुडरी भ�ने 
रामबहादरु िब.क. 

22.  
कत��य  
�यान 

मदनकुमार खापङु (िल�बू) 
िव.नेपाल सरकार 

23.  
कत��य�ारा 

घरमा 
आगोलागी 

अगमबहादरु राई िव.नेपाल सरकार 

इजलास नं. २ १७-१८ 

24.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

हेमनकुमार राई िव. िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, बबरमहल, 
काठमाड�समेत 

25.  
जबरज�ती 

करणी उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. ग�भीर भ�ने 
िबसे नेपाली 

इजलास नं. ३ १८-२४ 

26.  

साव�जिनक 
ज�गा 

िखचोला 
समेत 

जगरनाथ राय यादवसमेत िव. 
बहादरु राय यादव 

27.  
छुट दता� 
नामसारी 

गणेश महज�न िव.  िदि�वजयराज 
�े�समेत 

28.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. दगुा��साद 
तामाङसमेत 

29.  
वैदिेशक 

रोजगार ठगी 
केशव थापा िव. नेपाल सरकार 



 

ii 

30.  उ��ेषण अ�बरबहादरु काक� िव. मालपोत 
काया�लय, बारा कलैयासमेत 

31.  
िनकास 

खलुाई चलन 
चलाइपाउ ँ

नाथ ुभ�ने तलुसी�साद तेली (ग�ुा) 
समेत िव. �वणकुमार लोध 

32.  
मोही 

�माणप� 
बदर 

राजिकशोर राय िव. म.ुस. गन� 
प�टीदवेीसमेत 

इजलास नं. ४ २४-२६ 

33.  
मोही 

नामसारी 
िव�नाथ पा�डे भिुमहार िव. शङ्कर 
िगरी 

34.  
िमलाप�  

बदर 
सकुदवे राय यादवसमेत िव. 
दिुखयादवेी 

इजलास नं. ५ २६-३१ 

35.  जालसाजी गणेश महतो त�वासमेत िव. ��हाद 
महतो धानकुसमेत 

36.  
कत��य  
�यान 

रखेबहादरु चौहान िव. नेपाल 
सरकार 

37.  लाग ुऔषध भान ुभ�ने न�दिकशोर �साद यादव 
िव. नेपाल सरकार 

38.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

राजेश भ�ने भगीरथ दाहाल िव. 
नेपाल सरकार 

39.  
आगो लगाई 
कत��य �यान 

अजु�न िव.क. िव. नेपाल सरकार 

40.  उ��ेषण का�छाभाई महज�नसमेत िव. 
�थानीय िवकास म��ालयसमेत 

इजलास नं.७ ३१-३६ 

41.  सवारी �यान नेपाल सरकार िव. रामकेवल राय 
यादव 

42.  चेक अनादर शशुीलकुमार मान�धर िव. िवभ ु
काय�थ  

43.  कत��य �यान िशवलाल ढकाल िव. नेपाल सरकार 
44. कत��य �यान नेपाल सरकार िव. लालबहादरु बढुा 

इजलास नं.८ ३६-३७ 
45.  कत��य �यान सकुुमन रोका िव. नेपाल सरकार 

एकल इजलास ३७-३८ 

46.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
कालमुाया ँ तामाङ �रजाल िव. 
िबमला �वालीसमेत 

47.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
िव�ण ु बढुाथोक� िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�समेत 

48. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
लकृ�ण नगरकोटीसमेत िव. 
मकवानपरु िज�ला अदालतसमेत 

�रत / बेरीत आदेश ३८-३९ 

49.  
वैदिेशक 
रोजगार 
कसरु 

छ�बहादरु �े� िव. नेपाल सरकार 
वैदिेशक रोजगार �यायािधकरण, 
काठमाड� 

50.  
अवैध�पमा 
छाला लकुाई 

राखेको 

रामबहादरु नेकोर तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

अ�त�रम आदेश ३९-४१ 

51.  उ��ेषण 
बोदनाथ दवुाडीसमेत िव. भौितक 
पूवा�धार तथा यातायात 
म��ालयसमेत 

52.  उ��ेषण शाि�त बलमपाक� िव. �वा��य 
म��ालयसमेत 

53.  उ��ेषण तोमलाल िगरी िव. �वा��य सेवा 
िवभाग, टेकु काठमाड�समेत 

54.  उ��ेषण 
क�पना कुमारी काक� िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, काठमाड�समेत 

55.  उ��ेषण 
राजिकशोर यादव िव. िनजामती 
िकताबखाना, ह�रहरभवन, 
प�ुचोकसमेत 

56.  उ��ेषण िदनेशकुमार यादव िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसमेत 

57.  उ��ेषण 
रणवीर स�ुबा िव. साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लय, ताहाचल,  
काठमाड�समेत 

58.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

सरु�े��साद यादव िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

59.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

कृ�णमिण आचाय� िव. रिज��ार, 
सव��च अदालतसमेत 

अदालत गितिविध ४२-४६ 
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िवशेष इजलास

१
मा.�या.�ी क�याण �े�, मा.�या.�ी ओम�काश 
िम� र मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७०-
WS-००१२, उ��ेषण / परमादेश, िज�ला कैलाली, 
मोहलपुर गैटा गािवस वडा नं. ७ अवि�थत कोिहनुर 
ए�ो इ�डि��जका साझेदार भई आ�नो हकमासमेत 
मालच�द दुगडससमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत
 २०६९ भदौ मसा�तस�म व�त ुिनया�त गरी 
२०६९ काि�क मसा�तस�ममा नगद �ो�साहनका 
लािग उ�ोग िवभागमा दता� भएका िनवेदनका हकमा 
िनया�तमा नगद �ो�साहनस�ब�धी काय�िविध, 
२०६८ र २०६९ भदौ मसा�तअिघ िनया�त गरकेा 
तर िनया�तमा नगद �ो�साहनका लािग िनवेदन गरी 
नसकेका िनया�तका हकमा नगद �ो�साहनस�ब�धी 
काय�िविध, २०७० बमोिजम नगद �ो�साहन पाउने 
�यव�था गरकेो दिेखन आउने ।
 तोिकएको �यादमा िनया�त गरी िनवेदन 
िदएका र िनया�त गरे पिन तोिकएको �यादमा िनवेदन 
निदएका हकमा स�म फरक �यव�था गरकेो दिेखन 
आएको छ । २०६८ सालको काय�िविधमा उि�लिखत 
सिुवधा माग गन� २०६९ भदौ मसा�तिभ� व�त ुिनया�त 
गरी २०६९ काि�क मसा�तिभ� िनवेदन िदनपुन� सत� 
छ । कानूनले तोकेको सत� नमा�ने तर सिुवधा माग गन� 
िम�ने भ�ने अथ� गन� िम�दनै । कानूनको सिुवधा माग 
गन�ले कानूनका सत� पिन पालन गनु�पद�छ । २०७० 
सालको काय�िविधअनसुार सिुवधा माग गन� िनया�तमा 
नगद �ो�साहनस�ब�धी काय�िविध, २०७० को दफा 
१४(४) ले िनवेदकलाई ब�दजे गरकेोसमेत नह�ने । 
 िनया�त अिभविृ� गरी �यापार घाटा कम 

गद� सोधा�तर ि�थितमा सधुार �याउने उ�े�यले 
नेपाल सरकारबाट िनया�तमा नगद �ो�साहनस�ब�धी 
काय�िविध जारी गरकेो र यस काय�िविधको �योगबाट 
�यापार �ब��न ह�ने कुरालाई समेत आ�मसात् 
ग�रएको छ । �यापार �व��न गन� नगद �ो�साहन 
िदने निदने भ�ने वािण�य नीितको कुरा हो । यो कुनै 
�यि�, नाग�रक वा संघ स�ंथासगँ आब� सवंैधािनक 
हकसगँ जोिडएको िवषय पिन  होइन । �यापारमा 
नगद �ो�साहनस�ब�धी कुरालाई संिवधानले कुनै 
��याभूित गरकेो छैन । नेपाल सरकारले काय�का�रणी 
अिधकारअ�तग�त नीितगत िनण�य िलई जारी गरकेो 
नगद �ो�साहनको काय�िविधमा संवैधािनक �� िनिहत 
रहेको नदेिखएकाले असवंैधािनक भनी चनुौती िदन 
िम�ने अव�था नह�ने । 
 व�त ु िनया�त गदा� िनया�तमा नगद 
�ो�साहनस�ब�धी काय�िविध, २०७०  को अनसूुची 
१ र २ मा उि�लिखत दरमा नगद �ो�साहन उपल�ध 
गराइने र �यसरी नगद �ो�साहन िददँा �यूनतम ३० 
�ितशत मू�य अिभविृ� भएको ह�नपुन� भनी व�त ु
िनया�त गरकेो यथाथ�तामा आधा�रत नगद �ो�साहन 
िदने िनण�य िलन ुसंिवधानिव��को कुरा होइन । व�त ु
िनया�त गरेकामा नगद �ो�साहन िदने नीित संिवधानमा 
आधा�रत ��याभूित नभएकाले काय�िविधमा प�रवत�न 
गरी सरकारको िवशेषािधकारमा सीमा तो�न तोकाउन 
खो�न ुमनुािसब ह�न नआउने । 
 िनवेदकले बदर माग गरकेो कानून 
काय�िविधस�म भएको ह�दँा काय�िविधबाट कसैको 
सारवान् हक हनन् नह�ने भएबाट सवंैधािनक 
परी�णको िवषय ह�नस�ने भएन । िनया�तमा नगद 
�ो�साहनस�ब�धी काय�िविध सरकारको वािण�य 
नीितअ�तग�त जारी ग�रएको ह�दँा सरकारको �य�तो 
नीितगत िवषयमा ह�त�ेप गरी काय�िविध बदर गन� 
तथा सरकारको िवशेषािधकारमा सीमा तो�न मनुािसब 
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नह�दँा मागबमोिजम आदेश जारी गन� निम�ने ह�दँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दीपक ढकाल 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं  
इित संवत् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज  ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी क�याण �े�, मा.�या.�ी ओम�काश 
िम� र मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., 
०६८-WS-००५७, उ��ेषण / परमादेश, काठमाड� 
िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ३२ मा 
अवि�थत डेभलपमे�ट ब�कस� एसोिसएशनको तफ� बाट 
अि�तयार�ा� भई आ�नो हकमासमेत राजे���साद 
पौडेलसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 
 समान �तर, अव�था र हैिसयत भएका 
समानह�िबच असमान ह�ने गरी एउटाको तलुनामा 
अक�लाई िवशेष सिुवधा िदने वा संर�ण गन� गरी कानून 
बनाइएको छ भने �य�तो अव�थामा समानताको 
हकिवपरीत ह�न जाने हो  । तर कुनै स�ंथाको सेवाको 
�कृितको आधारमा ती स�ंथाह�लाई छु�ाछु�ै 
वग�करण गरी �य�ता स�ंथाले गन� लगानी र �ा� ह�ने 
�ितफलका आधारमा स�ंथा दता� गदा�समेत तोिकएका 
सत�का अधीनमा रही �थािपत भएका सं�थाह�को 
हकमा िविभ�न वग�मा वग�करण गरी फरकफरक 
�यव�था ग�रएको छ । यसरी वग�करण गनु�को खास 
बोधग�य कारण र सो कानूनबाट �ा� गन� खोिजएको 
उ�े�य िववेकपरक स�ब�धमा ताि�वक िभ�नता नह�दँा 
फरक हैिसयत भएका सं�थाले छुटै हैिसयत भएका 
अ�य सं�थासरहको सिुवधा �ा� गनु�पन� भनी दाबी गन� 
निम�ने । 
 वग� िवभाजन गनु�को बोधग�य आधार र 
वग� िवभाजन ग�रएका सं�थाले �ा� गन� सिुवधािबच 
िववेकपरक स�ब�ध छ र सो कुरा �यायका मा�य 

िस�ा�तिवपरीत छैन भने �यसरी ग�रएको िवभाजनमा 
परकेा कुनै सं�थाले अक�  हैिसयत र िभ�न काय� 
�कृितको स�ंथाको समान ह�नपुन� भनी समानताको 
िनरपे� अथ� गरी दाबी गन� िम�दैन । “क” र “ख” वग�का 
स�ंथाह�को काय��कृित, सं�था दता� ह�दँा �वीकार 
गरकेो सत� र िनजह�ले �ा� गरकेो इजाजतप�को 
वग�समेत फरक रहेकाले फरक हैिसयत भएका 
स�ंथाले फरक सिुवधा �ा� गन� कुराले समानताको 
हक उ�लङ्घन भएको भनी अथ� गन� िम�ने नदेिखने ।
ब�क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
४७(२) तथा संघ, सं�था, क�पनी, प�रषद,् कोष, 
िव�िव�ालय आिद िनकायह�सगँ स�बि�धत िवषयगत 
िवशेष ऐनले कुनै ब�देज लगाएको अव�था छैन । संघ, 
स�ंथा, क�पनी, प�रषद,् कोष, िव�िव�ालय आिद 
स�ंथाका कानूनह�ले तोकेको ब�कमा िन�ेप रा�ने 
कुराले िवकास ब�क वा अ�य िव�ीय सं�थाले िन�ेप 
िलन पाउने अिधकारमा कटौती भएको वा अङ्कुश 
लगाइएको भ�न निम�ने । 
 �चिलत कानूनबमोिजम रा�यलाई �ा� ह�ने 
राज�, सरकारी वा साव�जिनक रकम कानूनबमोिजम 
तोिकएको ब�कमा रा�नपुन� �ावधानले िवकास 
ब�कह�लाई रा�यले हतो�सािहत गरकेो भ�न 
पिन िम�दैन । रा�यले नाग�रक वा कुनै िनजी संघ 
स�ंथालाई आ�नो िन�ेप कुनै िनि�त ब�क वा िव�ीय 
स�ंथामा मा� रा�न पाउने गरी कानून बनाई जारी 
गरकेो भए िनवेदकले दाबी गरजे�तो हक हनन् ह�ने 
गरी कानून बनेको भ�न सिकने अव�था ह�ने िथयो, 
तर ��ततु िववादमा िनवेदकले दाबी गरजे�तो �य�तो 
अव�था छैन । नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को दफा 
५(१)(च) बमोिजम ब�िकङ तथा िव�ीय कारोबार 
गन� नेपाल रा�� ब�कबाट इजाजत �ा� गरी ब�क 
तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा 
४७(२) बमोिजमको िव�ीय कारोबार गरी आएका 
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िनवेदक सं�थाह�ले “ख” वग�को िव�ीय स�ंथाले 
गन� पाउने िव�ीय कारोबार गरी आएको भ�ने कुरा 
िनवेदन लेखबाट नै देिखदँा िनवेदकह�लाई िव�ीय 
कारोबार गन�बाट वि�चत गरकेो भ�ने देिखन नआएबाट 
िनवेदकह�को �वत��ताको हकमा असर परकेो भ�न 
निम�ने । 
 कुनै कानूनका �ावधानह� अक� कुनै 
कानूनसगँ बािझएको वा नबािझएको भ�ने ��को 
िन�पण नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ 
को धारा १०७(१) अ�तग�त ह�न स�ने अव�था 
ह�दँनै । संिवधानसगँ नेपाल कानून बािझएकामा 
मा� �याियक पनुरावलोकन ह�न स�ने हो तर कुनै 
कानूनका �यव�था अक� कानूनसगँ बािझएको भ�ने 
आधारमा धारा १०७ (१) आकिष�त ह�न नस�ने 
ह�दँा सघं, सं�था, क�पनी, प�रषद,् कोष, आयोग र 
िव�िव�ालयसमेत ६० सं�थाका ऐनह� जारी भई 
लागू भएका िवधायनका कुनै �ावधानह�स�ब�धी 
सम�या हो भने �य�ता सम�यालाई संशोधन गराई 
मा�न िनवेदकह� स�बि�धत िनकायमा जान ुपन� हो तर 
सो पहल नगरी आ�नो �यापार �ब��न गन� िहसाबले 
मा� िनवेदकह�ले ऐन बदर माग गरी अदालत �वेश 
गरकेो देिखदँा िनवेदकह�को संवैधािनक र कानूनी 
हकमा असर नपगेुस�म अदालतले �चिलत कानूनमा 
ह�त�ेप गरी कानून बदर गन� निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दीपक ढकाल
इित संवत् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज ५ शभुम् ।

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-११४५, 

११८०, कत��य �यान, सरोजी िसंह िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. अमोद�साद िसंह
 मतृकको लास जाचँ �कृित मचु�ुकामा 
िचउडँोमनुी ३ इ�च गोलाइमा छाला खइुिलएको डाम 
रहेको, घाटँीमा दािहने क�चटदिेख िचउडँोमिुनस�म 
आधा इ�च चौडाई र ३ इ�च लामो िनलो डाम रहेको, 
बायापँ�� घाटँी पछािड आधा इ�च चौडाई ६ इ�च 
लामो डाम रही ताला लगाई ब�द ग�रएको अव�थामा 
�ितवादी सरोजी िसहंको कोठाको ओछ् यानमा मतृक 
�याम�साद साहको लास रहेको भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । मतृकको लास रहेको ओछ् यानको त�ना 
र तिकयाको खोलमा रगत लागेको भ�ने उ�लेख 
भई शव परी�ण �ितवेदनमा cause of death is 
strangulation leading to asphyxia भ�ने उ�लेख 
भएको िमिसल संल�न कागजातह�को िव�ेषण गरी 
हेदा�  मतृक �याम�सादको म�ृय ु �वभािवक�पमा 
भएको भ�न िम�ने नदेिखने ।
 घटनाको त�कालपिछ �ितवादीले गरकेो 
सािबती बयानलाई अनसु�धानको �ममा सङ्किलत 
सबदु �माणह�ले �प��पमा पिु� गरकेो देिखएकाले 
�ितवादीको मौकाको सािबती बयानलाई �माणको 
�पमा िलन िम�ने देिखन आयो । �यसका अित�र� 
�ितवादीलाई िनजको इ�छािवपरीत डर �ास देखाई 
अनसु�धानको �ममा बयान गराइएको भ�ने कुरा 
िमिसलमा भएको कुनै पिन त�यले समथ�न गरकेो 
नदिेखएकाले आफूलाई इ�छािवपरीत बयान गराइएको 
भ�ने �ितवादीको िजिकर त�यपरक रहेको नदेिखने ।  
मतृकको लास ताला लगाई ब�द गरकेो अव�थामा 
�ितवादीको कोठाको ओछ् यानमा पि�टरहेको 
अव�थामा बरामद भएको र ओछ् यानको त�ना एवम् 
तिकयाको खोलमा रगत लागेको िच�हह� पाइएको 
भ�ने घटना�थल र लास �कृित मचु�ुका उ�लेख 
भएको दिेखएकाले मतृकलाई �ितवादीसमेतको 
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संल�नतामा मा�रएको पिु� ह�न आउने । 
 मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो 
कारण स�ब�धमा िचिक�सकले िदएको रायमा Cause 
of death is strangulation leading to asphyxia 
भ�ने उ�लेख भएको र मतृकको शव परी�ण गरी 
�ितवेदन िदने िचिक�सकले अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� गदा� पिन मतृकको म�ृय ु strangulation 
बाट भएको भ�ने उ�लेख गरी मतृक �याम�सादलाई 
डोरीले घाटँीमा किस कत��य गरी मारकेो भ�ने कुरा पिु� 
ह�न आएकाले �ितवादीले अदालतमा गरकेो इ�कारी 
बयानलाई �माणको �पमा �हण गन� िम�ने नह�दँा 
�ितवादी सरोजी िसंहलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ।
 �ितवादी अमोद�साद िसंहले मौकामा 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� कसरु गरकेामा 
इ�कारी रहेको देिख�छ । िनजले अदालतमा बयान गदा� 
पिन वारदातमा आ�नो संल�नतालाई इ�कार गरकेो 
अव�था छ । वादी प�बाट पेस भएको कुनैपिन सा�ी 
�माणह�बाट �ितवादी अमोद�साद िसहंको मतृक 
�याम�सादलाई कत��य गरी मान� काय�मा संल�न रहेको 
भ�ने पिु� ह�न सकेको नदेिखदँा िनजलाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठहराएको स�ु फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब दिेखन 
आउने ।
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७१ साल माघ १९ गते रोज २ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-११५९, कत��य 
�यान, जयबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार
 मतृकले आफूले मनु�भ�दा अिघ आ�नो 

म�ृयकुो स�ब�धमा �य� गरकेो कुरा ��य��पमा स�ुने 
जाहेरवाला दोज� तामाङले �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ बमोिजम सा�ीको �पमा अदालतमा आई 
मतृकको म�ृय ुस�ब�धमा मौकामा आफूले �य� गरकेो 
कुरा समथ�न गद� बकप� गरकेो दिेखएकाले ��य�दश� 
का�छी तामाङनी र जाहेरवाला दोज� तामाङको 
कथनलाई ��य� �माणको �पमा �हण गन� िम�ने 
देिखन आउने । 
 िमिसल संल�न लास�कृित मचु�ुका, 
शवपरी�ण �ितवेदन, ��य�दश�को बकप� र 
सहअिभय�ुह�को पोलसमेतबाट �ितवादी जयबहादरु 
तामाङसमेतको उ� वारदातमा ��य� संल�नता 
रहेको भ�ने कुरा पिु� भएकाले िनजले अदालतमा 
गरकेो इ�कारी बयान खि�डत भै रहेको देिखएकाले 
उ� बयानलाई �माणमा िलन िम�ने नदिेखने । 
 िमिसल संल�न लास�कृित मचु�ुका, 
शवपरी�ण �ितवेदन, घटनाका ��य�दश�को 
मौकाको र अदालतको बकप�मा उ�लेख भएको 
कथन, सहअिभय�ुह�को पोलसमेतबाट ियनै 
�ितवादीसमेतको संल�नतामा मतृक ब�ु तामाङलाई 
खकुुरीले शरीरको िविभ�न भागमा �हार गरी काटी 
मारकेो भ�ने त�य �थािपत ह�न आएको र िमिसलमा 
रहेका उि�लिखत शङ्ृखलाब� सबूद �माणह� एक 
आपसमा मालाकार कडीको �पमा रहेको देिखएकाले 
�ितवादीको िजिकरबमोिजम िनज िनद�ष रहेको भ�ने 
अव�था नह�ने ह�दँा �ितवादी जयबहादरु तामाङलाई 
अिभयोजन दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद 
गन� ठहराएको स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं  
इित संवत् २०७१ साल       माघ १९ गते रोज २ शभुम् । 
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३
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-WO-००८३, उ��ेषण/
परमादशे, कािलकान�द ठाकुर िव. िव�ालय िश�क 
िकताबखाना, छाउनी, काठमाड�समेत
 यस अदालतबाट जारी भएको िमित 
२०७०।४।२२ को अ�त�रम आदेशबमोिजम िवप�ी 
िव�ालय िकताबखानाबाट िनवेदकको अिनवाय� 
अवकाश ह�ने िमित २०७०।७।३ कायम गरी �रट 
िनवेदकले अिनवाय� अवकाश पाई स�न ु भएकाले 
��ततु �रट िनवेदनको �योजन समा� भएको भ�ने 
�रट िनवेदकतफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाले 
यस इजलाससम� बहसको �ममा िजिकर िलन ु भै 
िनवेदकलाई अिनवाय� अवकाश िदइएको िज�ला 
िश�ा काया�लय, बारा कलैयाको च.नं. ८५८ िमित 
२०७०।७।२५ को प�समेत पेस गनु�  भएको छ । 
उ� प�को �यहोरा हेदा� �रट िनवेदकको मागबमोिजम 
िनजको अिनवाय� अवकाश ह�ने िमित २०७०।७।३ 
कायम गरी िज�ला िश�ा काया�लय, बाराले यी �रट 
िनवेदकलाई अवकाश ह�ने प� िदएको देिख�छ । �रट 
िनवेदक सो अविधस�म आ�नो पदमा बहाल रही 
अवकाश पाई सकेकाले हाल सो अवकाश अविधसमेत 
�यितत भई सकेकाले ��ततु �रट िनवेदन �योजनहीन 
भई सकेको देिखदँा खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं    
इित संवत् २०७१ साल       चैत ३० गते रोज २ शभुम् । 

४
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७१-CI-०१८८, उ��ेषण/
परमादशे, अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग, 
टङ्गाल, काठमाड� िव. कैलाली िज�ला, धनगढी 
नपा वडा नं. १२ ि�थत सु�ची क����सनको हकमा 

रणवीर तु�बा
 ��यथ� रणधीर तु�बा �ोपाईटर रहेको 
स�ुची क����सनसमेतलाई अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको िसफा�रसमा साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोिजम साव�जिनक ख�रद 
अनगुमन काया�लय, काठमाड�ले एक वष�को लािग 
िमित २०६९।११।१० मा कालोसूचीमा राखेकामा 
सो अविध िमित २०७०।११।९ देिख नै �यितत 
भइसकेको प�र�े�यमा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको उ� आदेश बदर गरी कालोसूचीमा रा�ने गरी 
भएको िनण�य यथावत् भएमा पिन उ� एकवष�को 
अविध हाल समा� भइसकेको दिेखएकाले ��ततु 
पनुरावेदनप� औिच�यहीन भइसकेकाले अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको तफ� बाट परकेो 
पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा थप िवचार गरी रहन 
परने । ��तुत पनुरावेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ई�र पराजलुी 
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल असार १० गते रोज ५ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७१-CI-०२०७, िनषेधा�ा, 
दुगा�देवी पाल िव. �मुख िज�ला अिधकारी, िज�ला 
�शासन काया�लय, धनगढी, कैलालीसमेत
 िनवेदन मागबमोिजम नाग�रक अिधकार 
ऐन, २०१२ को दफा १७ (२) बमोिजम िनषेधा�ाको 
आदशे जारी ह�नका लािग जनु स�पि�स�ब�धी हकमा 
आघात पन� स�भावना छ भिनएको हो, सो स�पि�मा 
िनवेिदकाको पूण� हक (Absolute Right) अथवा 
िववादरिहत हक (Undisputed Right) ह�नपुन� 
ह��छ । स�पि�मा आ�नो हक िनिहत रहेको त�यपूण� 
एवम् सारभूत �माण देखाउन नसकेको अव�थामा 
िनषेधा�ा जारी ह�न नस�ने । 
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 ��ततु म�ुामा िववािदत ज�गाह� यी 
िनवेिदकाका नाउमँा दता�  भैनसकेको र िनजले भोग 
गद� आइरहेको भ�ने कुरालाई िनवेदक �वयम् ले नै 
�वीकार ग�ररहेको देिख�छ । आ�नो हकमा आघात 
पन� आशङ्का �य� गन� िनवेिदकाले सव��थम आ�नो 
हकलाई आधारभूत र सारभूत�पमा (Substantially) 
ऐन�ारा ��याभूत हक हो भ�ने कुरा �थािपत गन� 
स�नपुन�  ह��छ । �थािपत भइरहेको हकको िवषयमा 
कसैले ह�त�ेप गन� वा �य�तो हक कुि�ठत पान� 
आशङ्का िव�मान भएमा मा� �य�तो काय� रोिक 
यथाि�थित कायम गन�स�म िनषेधा�ाको आदेशको 
उ�े�य ह�ने । 
 िनवेिदकाले उ�लेख गरकेो ज�गामा िनजको 
िनिव�वाद हक �थािपत रहेको नदिेखएको र घर टहरा 
हटाउने आशङ्काको ि�थित िव�मान रहेको नभै 
हटाउने काय� नै स�प�न भैसकेको अव�थासमेत दिेखन 
आएको ह�दँा िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� िम�ने नभै 
िनवेदन खारजे गन� ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िदपायलको िमित २०७१।२।१२ को आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ई�र पराजलुी
क��यटुर:  िवकेश गरुागाई ं  
इित संवत् २०७२ साल       असार १० गते रोज ५ शभुम् । 

६
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-WO-०३३९, परमादशे, 
िन:सहाय सहयोग प�रषद् (Help to the Helpless 
Council) को तफ� बाट अिधकार�ा� सं�थापक 
च�बहादुर शङ्कर िव. अथ� म��ालयसमेत
 नेपाल सरकारको तफ� बाट िनवेदक स�ंथाले 
�चिलत कुन कानूनी �यव�थाअ�तग�त रकम �ा� गन� 
हो र कुन कानूनी अिधकारअ�तग�त उपयु�� रकमको 
दाबी गरकेो हो भ�ने कुरा �रट िनवेदनमा उ�लेख भएको 

पाइदँैन । �चिलत कानूनी �यव�थामा िनवेदकज�तो 
गैरसरकारी सं�थालाई सरकारको तफ� बाट �य�तो कुनै 
�कारको रकम उपल�ध गराउन ुपन� भ�ने बा�यकारी 
�ावधान रहेको पिन नपाइने । 
 व�ततुः रा�यको कोषबाट कुनै गैरसरकारी 
स�ंथालाई कुनै सहयोग रकम वा अ�यकोषको लािग 
कुनै रकम नेपाल सरकारले कानूनबमोिजम आ�नो 
नीित, काय��म र दािय�वअन�ुप उपल�ध गराउने कुरा 
हो । के क�तो सं�थालाई के कित सहयोग रकम उपल�ध 
गराउने वा नगराउने भ�ने कुरा नेपाल सरकारको �वयम् 
दािय�वबोधको कुरा ह�न स�छ । �यसका अित�र� 
नेपाल सरकारले आ�नो नीित तथा काय��मबमोिजम 
कानूनअनसुार कुन सं�थालाई के कित रकम सहयोग 
�दान गन� वा नगन� भ�ने कुरा सरकारको काय�का�रणी 
अिधकार�े�िभ� पन� िवषयव�त ु ह�दँा यस �कारका 
काय�का�रणी अिधकार�े�का िवषयह� �याियक 
िन�पणका िवषयव�त ुह�न नस�ने । 
 �रट िनवेदनमा दाबी िलइएको अ�यकोषको 
लािग नेपाल सरकारले रकम उपल�ध नगराएको 
अव�थामा िनवेदक सं�थाको कुन कानून�ारा �द� 
हकमा के कसरी आघात परकेो हो भ�ने कुरा �रट 
िनवेदकले खलुाउन सकेको नदिेखदँा मागबमोिजम 
परमादेशको आदेश जारी गन� निम�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं   
इित संवत् २०७१ साल       चैत ३० गते रोज २ शभुम् । 

७
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CI-०३६१, नामसारी 
िनण�य दता� बदर हक कायम दता�, फनैत मुिखया 
िबनसमेत िव. कैलिसया देवीसमेत
 इम�रत र वादीह�कािबचको नाता र 
स�ब�धको बारमेा िवशेष जानकारी ह�न स�ने ि�थितमा 
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रहेका �यि�ह�को रायलाई �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २३(४) को �यव�थाबमोिजम ठोस �माणको 
�पमा �हण गनु�पन� भएकाले यी वादीह� इम�रतको 
अपतुाली खाने हकदार नभएको भ�ने �ितवादीको 
िजिकर त�यपरक रहेको नदेिखने । 
 मालपोत काया�लय, रौतहटको िमित 
२०६५।३।१२ को नामसारी िनण�य बदर गरी वादी 
दाबीबमोिजमको ज�गाह� वादीह�को नाममा दता� 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६८।४।१६ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७१ साल माघ २२ गते रोज ५ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-WO-०५०५, उ��ेषण/
परमादशे, सजनकुमारी लामासमेत िव. मालपोत 
काया�लय, लाहान, िसरहासमेत
 �रट िनवेदकह�ले राजीनामा पा�रत गरी 
ख�रद गरकेो �ी ल�मीनारायण मि�दरको ज�गा आफू 
पजुारी रहेको अव�थामा ल�मीनारायणलाई आ�नो 
बाजे देखाई आ�नो नाममा नामसारी गराएको भ�ने 
कुरा �वयम् �यामस�ुदर दासले मालपोत काया�लयमा 
बयान गदा�  �वीकार गरकेो दिेख�छ । �यसका अित�र� 
िनज �यामस�ुदरबाट  ज�गा ख�रद गरी िलने रामउदगार 
साहले  पिन उ� ज�गा मि�दरको भएको र आफूले 
िफता� गन� तयार रहेको भनी �वीकार गरी बयान गरकेो 
अव�था देिखएकाले ज�गा ख�रद गन� �यि�लाई 
सनुवुाइको मौका �दान नगरी एकतफ��पमा नामसारी 
िनण�य बदर गरकेो भ�ने िनवेदन दाबी त�यपरक 
नदेिखने । 
 िववािदत ज�गा ल�मीनारायण मि�दरको 
नाउकँो ज�गा भई ल�मीनारायणजी नाउबँाट 

�यामस�ुदर दासले नामसारी गराई तहतह राजीनामा 
गरी यी �रट िनवेदकह�ले ख�रद गरी िलएको भ�ने 
कुरामा िववाद छैन । िनज �यामस�ुदर दासले वैधािनक 
तवरबाट ज�गा नामसारी गराएको नभई भगवान् को 
नामको मि�दरको ज�गा अवैधािनक तवरबाट आ�नो 
नाउमँा नामसारी गरी तहतह ह�दँै िनवेदकह�ले 
ख�रद ग�र िलएको देिख�छ । �रट िनवेदकह�ले �ा� 
गरकेो ज�गाको �ोत नै अवैधािनक भएकामा �य�तो 
अवैधािनक �ोतबाट �ा� गरकेो राजीनामा, ख�रद 
िब�� र �यसबाट �ा� भएको हकलाई वैधािनक र 
कानूनस�मत मा�न नसिकने । 
 �रट िनवेदकह�ले राजीनामाबाट ख�रद 
ग�रिलएको ज�गा भोग गन� नपाउने गरी क�चा ठहरपेिछ 
िलखत भए िलखतबमोिजम र िलखत नभए आ�नो 
सावँा र ऐनबमोिजमको �याजसमेतमा दाबी िलई 
सामा�य कानूनी �ि�या अवल�बन गरी उपचार 
�ा� गन�स�ने अव�था िव�मान रहेको देिखएकाले 
य�तो िववादमा यस अदालतको असाधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त �रट �े�बाट उपचार �दान 
गन� िम�ने अव�थासमेत नदेिखदँा िनवेदकह�ले 
दाबी गरकेो िववािदत ज�गा ल�मी नारायणजीको 
नामको भई �यसका पजुारी �यामस�ुदर दासले झ�ुा 
�यहोरा देखाई आ�नो नाममा िमित २०६४।१२।१७ 
मा नामसारी गराएकामा मालपोत ऐन, २०३४ को 
दफा ३२(ख) बमोिजम भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभागका महािनद�शकबाट उ� नामसारी िनण�य बदर 
गन�  िमित २०६५।३।२९ मा भएको िनण�यबमोिजम 
मालपोत काया�लय, लाहानका मालपोत अिधकृतले 
िमित २०६५।४।१ मा नामसारी िनण�य बदरगरी 
उ� ज�गा पूव�वत् �पमा ल�मीनारायणजीको नाममा 
कायम रा�न गरकेो िनण�य कानूनअनकूुल नै देिखदँा 
�य�तो कानूनबमोिजम भएको िनण�य र कारवाहीबाट 
िनवेदकह�को सिंवधान र कानून �द� हकमा आघात 
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पगेुको भ�ने नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको �रट 
जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं   
इित संवत् २०७१ साल       माघ १८ गते रोज १ शभुम् । 

९
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६६-CR-०६६३, कत��य 
�यान, गणेश ता�ाकार िव. नेपाल सरकार
 िमिसल संल�न जाहेरी दखा��त, लास�कृित 
मचु�ुका, शव परी�ण गन� िचिक�सकको मतृकको 
म�ृय ुस�ब�धमा �य� भएको राय, मतृकको �ीमतीले 
घटनाको त�काल पिछ गरेको कागज एवम् अदालतमा 
गरकेो बकप� र �ितवादीको मौकाको र अदालतको 
बयानसमेतका त�यगत अव�थालाई िव�ेषण गरी हेदा� 
मतृकको म�ृय ु�वभािवक�पमा भएको भ�ने अव�था 
देिखन आएन । अनसु�धानको �ममा सङ्किलत 
सबदु �माण र अदालतमा भएको मतृकको �ीमतीको 
बकप� एवम् जाहेरवालासमेतको बकप�का साथै 
�वयम् �ितवादीको अदालतमा भएको बयानसमेतबाट 
मतृक गोपाल ता�ाकारलाई यी �ितवादीले कुटिपट 
गरपे�ात् आफँै िहड्ँडुल गन� स�ने अव�थामा नरहेको 
र मरणास�न अव�थामा रहेको भ�ने �प��पमा 
देिखएकाले िनज आफँै मािथ�लो त�लामा चढी डोरीले 
घाटँीमा पासो लगाई मरकेो भ�ने देिखन नआएकाले 
�ितवादीको िजिकरबमोिजम मतृकले आ�मह�या गरकेो 
भ�ने दिेखन आउदैँन । �ितवादीको म�ृय ुकत��यबाट नै 
भएको भ�ने �प��पमा देिखन आउने । 
 �माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)
(क) को कानूनी �यव�थाअनसुार कुनै काम, घटना 
वा अव�थाका स�ब�धमा सो काम गन� वा सो काम, 
घटना वा अव�था ��य��पमा दे�ने वा थाहा पाउने 
�यि�ले मौकामा वा �यसको त�काल अिघ वा पिछ 

�य� गरकेो कुरा �माणमा िलनपुन� �यव�था रहेको 
पाइ�छ । �यसका अित�र� सोही ऐनको दफा १८ 
मा कुनै काम, घटना वा अव�थाका स�ब�धमा भएको 
तहिककात वा जाचँबझुको िसलिसलामा �चिलत 
नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै िलखतमा 
उ�लेख भएको कुनै कुरा सो �य� गन� �यि� सा�ीको 
�पमा अदालतमा उपि�थत भई बयान गरमेा �माणमा 
िलनपुन� �यव�था रहेको पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनसुार घटना भएको ��य� थाहा पाउने 
माया ता�ाकार र सािव�ा ता�ाकारले घटनाको 
त�कालपिछ आफूले घटना स�ब�धमा थाहा पाएको 
कुरा अिधकार�ा� अिधकारीसम� �य� गरी �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम मौकाको आ�नो 
भनाइको समथ�न गरी अदालतको बकप�मा समेत यी 
�ितवादीले मतृकलाई कुटिपट गरकेो आफूले देखेको र 
मतृक आफँै झिु�डई मन� स�ने अव�थामा नभई बेहोस 
अव�थामा रहेको भनी िकटानीसाथ उ�लेख गरकेो 
त�यलाई अदालतले ठोस �माणको �पमा िलनपुन� 
देिखन आउने ।
 �ितवादी गणेश ता�ाकारले मतृक गोपाल 
ता�ाकारलाई कत��य गरी मारकेो भ�ने कुरा 
प�रि�थितज�य �माणको रोहमा पिु� ह�न आएको 
देिखएकाले िनज �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहराई स�ु 
अघा�खाचँी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
इित संवत् २०७१ साल फागनु २० गते रोज ४ शभुम् ।

१०
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७१-CR-०१३५, वैदेिशक 
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रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. अमृत तामाङसमेत
 जाहेरवालाले �ितवादीह�लाई वैदेिशक 
रोजगारको लािग पैसा बझुाएको भ�ने जाहेरी 
दरखा�तमा �यहोरा उ�लेख गद�मा मा� पया�� 
ह�दँनै । अदालतले अ�य सङ्किलत �माणको रोहमा 
�य�तो जाहेरी दरखा�तको �याियक परी�ण नगरसे�म 
वा अ�य �माणह�ले समथ�न (Corroborate) 
नगरसे�म �य�तो जाहेरी दरखा�त आफँैमा �वत�� 
�माण ह�न स�ैन । जाहेरी दरखा�त केवल अपराधको 
सूचनास�म ह�ने भएकाले अ�य �माणबाट समिथ�त 
नगरसे�म जाहेरी दरखा�तलाई अिभयोग लगाइएको 
कुनै पिन �यि�का िव�� �माणको �पमा �हण गन� 
सिकने ह�दँनै । यी जाहेरवालाले �ितवादीह�लाई 
वैदेिशक रोजगारको लािग पैसा बझुाएको िलिखत 
�माण पेस गन� सकेको नदिेखदँा मौिखक उजरुीकै 
भरमा मा� वैदेिशक रोजगार ज�तो फौजदारी 
अिभयोगमा यी �ितवादीह�लाई कसरुदार कायम गन� 
निम�ने ह�दँा अिभयोग दाबीअनसुार �ितवादीह�ले 
वैदेिशक रोजगारको कसरु गरकेो �मािणत नभएकाले 
�ितवादीह�ले सफाइ पाउने ठहर ्याई भएको वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०७०।४।२० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः ई�र पराजलुी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल असार १० गते रोज ५ शभुम् ।

११
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-CR-११०१, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. जीवन िजमी राई
 िबना इजाजत जाहेरवालासमेतलाई वैदेिशक 
रोजगारमा पठाउन रकम िलई िभषा मगाई िवदेश 
पठाएको भनी गरकेो �ितवादीको सािबती बयान, 
यी �ितवादी र जाहेरवालािबच भएको स�झौताको 

िलखतसमेतबाट सो �यहोरा देिखदँा यी �ितवादीले 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ 
िवपरीतको काय� गरकेो त�य �थािपत ह�न आएको 
ह�दँा िबना इजाजत वैदेिशक रोजगारको �लोभन िदई 
यी जाहेरवालासमेतलाई दबुईस�म पठाएकामा िववाद 
नह�ने ।
 जाहेरवालाले �ितवादी जीवन िजमी 
राईलाई वैदेिशक रोजगारीको िसलिसलामा दबुई 
जानको लािग �. १,५०,०००।- (एक लाख पचास 
हजारमा�) बझुाएको भ�ने पेस भएको स�कल िलखत 
�यहोराबाट देिखएकोमा िववाद भएन । वादी नेपाल 
सरकारले अिभयोग माग दाबी िलदँा यी जाहेरवालालाई 
दबुईस�म पगुी फिक� दँा लागेको अ�य खच�समेत गरी 
� २,३२,०००।- र सोको ५० �ितशतले ह�ने हजा�ना 
�. १,१६,०००।- समेत ज�मा �. ३,४८,०००।- 
जाहेरवालाले िदलाई भराई पाउ ँ भनी दाबी िलएको 
देिख�छ । जाहेरवाला आउदँा जादँा लागेको खच�को 
दाबी िलएको देिखए तापिन कित रकम खच� भएको 
हो यिकन अङ्क अिभयोगमा उ�लेख गन� एवम् 
सोलाई �मािणत गन� सबदु �माणह� पेस गन� सकेको 
देिखदँनै । लागेको वा�तिवक खच�को यिकन िववरण नै 
नभएको अव�थामा िबगो �. १,५०,०००।- को हजा�ना 
�व�प ५० �ितशतले ह�ने रकम �. ७५,०००।- 
समेत गरी ज�मा �. २,२५,०००।- भ�रपाउने ठहर 
गरकेो वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसलालाई 
�िुटपूण� मा�न निम�ने । 
 िबना इजाजत जाहेरवालालाई वैदेिशक 
रोजगारको लािग दबुई पठाएको अिभयोगमा यी 
�ितवादीलाई ३ वष� कैद, �. ३,००,०००।- 
(तीन लाखमा�) ज�रवाना ह�ने र जाहेरवालाले 
�. २,२५,०००। (दईु लाख प�चीस हजारमा�) 
भराई पाउने ठहर गरी भएको वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणको िमित २०६९।६।७ को फैसला 
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िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ई�र पराजलुी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं  
इित संवत् २०७२ साल       असार १० गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०७०-RC-००७६, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. बलबहादुर पुनसमेत
 जाहेरवाला थानबहादरु म�लले मौकाको 
जाहेरीलाई समथ�न गद� अदालतसम� बकप� गदा� 
वारदातका िवषयमा उ�लेख गरी जाहेरी आफूले 
िदएको, भाइ महे�� म�लको म�ृय ु �ितवादीह�ले 
िनजलाई कुटिपट गदा�समेत सोही कारणबाट 
िनजह�कै कत��यबाट भएको हो । िववाद केही भएको 
होइन भ�नेसमेत �यहोरा उ�लेख गद� बकप� गरकेो 
देिखयो । यी �ितवादीह�उपर लागेको अिभयोगका 
स�ब�धमा िनजह� �याियक �ि�यािभ� रही 
िनजह�ले आफूलाई लागेको अिभयोगका स�ब�धमा 
केही कुरा भ�न सकेको भए िनजह�का हकमा ��ततु 
वारदातका स�ब�धमा थप �माणको िववेचना ह�नस�ने 
अव�था रहनेमा सो अव�था पिन ��ततु म�ुामा 
रहेन । वारदातमा यी �ितवादीह� संल�न भई महे�� 
म�लउपर कुटिपट गरी �ितवादीह� बलबहादरु पनु 
र �ेम�साद जैसीसमेतको चोटबाट िनजको म�ृय ु
भएको त�य सहअिभय�ु दगुा�बहादरु पौडेलको बयान 
तथा िमिसल संल�न �माणह�बाट पिु� भएको य�तो 
अव�थामा िनजह� कसरुदार होइनन् भ�न नसिकने 
ह�दँा �ितवादी बलबहादरु पनु र �ेम�साद जैसीसमेतको 
कुटिपटबाट महे�� म�लको म�ृय ुभएको पिु� भै िनज 
�ितवादीह�ले �यानस�ब�धीको १ नं. िवपरीतको 

कसरु गरकेो ह�दँा िनजह�का हकमा �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�र भएको स�ु बागलङु िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।६।३ को फैसला र सोही फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, बागलङुबाट 
िमित २०७०।९।१ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
िनजह�का हकमा साधक सदरसमेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद गौतम
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७२ साल जेठ २९ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-CR-०८८२, जबरज�ती करणी,  
डाकबहादुर काक�  िव. नेपाल सरकार
 आ�नो लो�नेको स�यमा रहेक� र गभ�वती 
अव�थामा रहेक� पीिडतले आ�नो नारी अि�मतालाई 
जोिखममा पान� गरी �ितवादीलाई नै िकटान गरी 
जबरज�ती करणीको झ�ुा �यहोरा नलेखाउन ु पन�मा 
�ितवादीलाई नै �प��पले िकटान गररे जाहेरी 
िदई सो जाहेरीको �यहोरालाई अदालतमा आई 
समथ�न गरकेोसमेतबाट �ितवादीउपरको कसरु 
शङ्कारिहत तवरले पिु� भएको दिेख�छ । िविध 
िव�ान �योगशालाको परी�ण �ितवेदनबाट पीिडतको 
लगुामा मानव वीय� देखा परकेो उ�लेख भएको छ भने  
�ितवादी पीिडत सतेुको ओछ् यानमा नाङ्गै अव�थामा 
सतेुको भेिटएको छ । यी �माणह�ले �ितवादीको 
इ�कारी भरपद� �माणले ख�डन भएको देिखने । 
 पीिडतको जाचँ गन� डा�टरको �रपोट�मा 
योनीमा कुनै चोट पटक नदेिखएको भनी लेखाएको 
भएपिन िववािहता मिहलाको योनीमा करणी गदा� 
घष�ण ह�ने ज�ता सामा�य चोट पटकका िच�हह� 
नदिेखनलुाई अ�वाभािवक मा�न िम�दैन । जबरज�ती 
करणीको अपराध ग�भीर र संवेदनशील अपराध भएको 
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र य�तो अपराधमा मिहलाको इ�जतमािथ ग�भीर 
अित�मण ग�रएको ह�ने ह�दँा आ�नो इ�जतलाई 
जोिखममा पान� गरी कुनै पिन िववािहता मिहलाले झ�ुा 
र बनावटी कुरा रिच कुनै पिन परप�ुषमािथ जबरज�ती 
करणीको आरोप लगाएक� होिलन् भनेर सामा�यतया 
क�पनास�म पिन गन� सिक�न । ��ततु म�ुामा पीिडतले 
�ितवादीउपर झ�ुा आरोप लगाउन ु पन� �य�तो 
कुनै त�यय�ु �माण रहेको कुरा पिन िमिसलबाट 
देिखदँैन । �ितवादीको इ�कारीको �वत�� र भरपद� 
�माणले पिु� ह�न नसिकरहेको ि�थितमा �ितवादी 
अिभयोगअनसुारको कसरुदार रहेनछन् भ�न िमलेन । 
य�तो अव�थामा �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको 
कसरुदार ठहर गरी सजाय गरकेो स�ुको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला 
अ�यथा देिखन नआउने ह�दँा �ितवादी डाकबहादरु 
काक�लाई अिभयोगमा माग दाबी िलएबमोिजम मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३(४) नं. बमोिजम 
५ (पाचँ) वष� र सोही महलको ३क नं. बमोिजम ५ 
(पाचँ) वष� थप कैदसमेत ह�ने ठहर ्याई उदयपरु िज�ला 
अदालतले गरकेो फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६७।१।२२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सवेुदी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-CR-०९१५, कत��य �यान र 
जबरज�ती चोरी,  सुवास पुनसमेत िव. नेपाल सरकार 
 वादीह�उपर िकटानी जाहेरी परकेो तथा 
मतृकह� बीरबहादरु ग�ुङ र सीरकुमारी ग�ुङलाई 
आफूह�ले कत��य गरी मारकेामा �ितवादीह� दवैुजना 
अिधकार�ा� अिधकारी एवम् अदालतमा समेत सािबत 

रहेको अव�था देिख�छ । अदालतमा �वत���पमा 
�ितवादीह�ले अपराध �वीकार गरकेो देिखएकाले 
िनजह�को कसरु िनिव�वाद�पमा �थािपत भएको 
देिखने । 
 �ितवादीह� दवुैजनाको उ�े�य मतृकह�लाई 
कत��य गरी मारी �यहा ँ भएको धनमाल चोरी गरी 
लाने नै रहेको भ�ने कुरा घटनाको प�रि�थितको 
अ�ययनबाट �प� ह��छ । आवेशमा कसैको ह�या 
गरी भा�नेले कानमा लगाएको गहना र पैसासमेत 
चोरी गरी लान नपन�मा िलई िहडेँको अव�था देिखदँा 
�ितवादीह�को मनसाय मतृकह�लाई मारी चोरी 
गरी भा�ने नै रहेको भ�ने �प� ह��छ । �ितवादीह�को 
उ�े�य चोरी गन�मा� ह���यो भने सनुका गहना र पैसा 
पाइसकेपिछ घटना�थलबाट िहड्ँन ुपन�मा �यसो नगरी 
�ितवादीह�ले ह�याको शङ्ृखलालाई जारी नै राखेको 
देिखएकाले �ितवादीह�ले आवेश�े�रत ह�याको कसरु 
गरकेो भनी मा�न निम�ने ।
 �ितवादीह�ले काय�को प�रणामको पूव��ान 
राखेरै  मतृकह�लाई �हार गरकेो अव�था देिखदँा 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ह�दँा �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धीको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद र चोरीको महलको १४(२) नं. बमोिजम जनही 
१(एक) मिहना १५(प��) िदन कैद तथा चोरी भएको 
िबगो �. २९,३३५।०० (उन�तीस हजार तीन सय 
प�तीस �पैया)ँ को डेढी �. ४४,००२।५० (चौवालीस 
हजार दईु �पैया ँ पचास पैसा) ज�रवानासमेत गरी 
चोरीतफ� को थप सजाय गन� िमलेन भनी स�ुको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  बाबरुाम सवेुदी 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २४ गते रोज ४ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-CR-०९३०, नाता कायम, शङ्कर 
�े� िव. िनराजन �े�
 वादीले पेस गरकेो िमिसल संल�न महे�� 
मा�यािमक िव�ालयको िमित २०६४।३।८ को 
एस.एल.सी. टे� पास गरकेो �ा�सफर सिट� िफकेटमा 
वादीको नाम िनराजन �े� र बाबकुो नाममा शङ्कर 
�े� भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । सो सिट� िफकेटमा 
उि�लिखत शङ्कर �े� अ� नभएर ियनै पनुरावेदक 
भएको भनी वादीले नाता कायम ग�रपाउ ँ भनी दाबी 
ग�रसकेपिछ आ�नो सामा�य इ�कारी िकिसमको 
�ितउ�रस�म िदएको देिख�छ । दाङमा ब�ने वादीले 
भ�परुमा ब�ने �ितवादीलाई िबनाआधार कारण �यसै 
बाब ुनाता पछ�  भनी िफराद िलई आएका होलान् भनी 
भ�न नसिकने । 
 नाता नै नपन� �यि�लाई बाब ुभनी दाबी िलन 
िम�ने भए ियनै पनुरावेदक �ितवादीलाई बाब ु नाता 
पछ�  भनी वादीले िफराद िलई नआउन ुपन� र बाबजु�तो 
निजकको नाता जो पायो �यही �यि�लाई पछ�  भनी 
दाबी गन� कुरा पिन ह�दैँन । यस स�ब�धमा �ितवादीको 
िच� ब�ुदो िकिसमबाट िफराद दाबीको ख�डन आउन 
सकेको िमिसलबाट दिेखदैँन । अ�य �माणबाटै वादी 
दाबी पिु� ह��छ भने िड.एन.ए. परी�णको सहारा 
िलनपुन� अव�था पिन पद�न । वादीको िफराद दाबीलाई 
सा�ीह�को बकप�ले समेत पिु� गरकेो देिखएको र 
�ितवादीले आ�नो इ�कारी �ितउ�रको समथ�नमा 
कुनै सा�ी �माण गजुान� नसकेकोबाटै वादी दाबीको 
पिु� भई रहेबाट वादी �ितवादीका छोरा होइनन् 
भ�न िम�ने भएन । वादीले आ�नो दाबी सा�ीह�को 
बकप�बाट पिु� गराएको र �ितवादीले आ�नो 
इ�कारी �ितउ�रलाई सा�ी ��ततु गरी �मािणत 
गन� नसकेकोबाट वादी दाबी �मािणत भएकै देिख�छ । 

यसरी वादी दाबीको पिु� भएकै ह�दँा वादी �ितवादीिबच 
बाब ुछोराको नाता कायम ह�ने ठहर ्याएको दाङ िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः बाबरुाम सवेुदी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २३ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६८-CR-१४१८, लाग ु औषध खैरो 
हेरोइन, नेपाल सरकार िव. सुमन बािनयासमेत
 अिधकार�ा� अिधकारीसम� सेवनमा 
सािबत ह�दँैमा अ�य �वत�� �माणले समिथ�त 
नह�दँास�म �य�तो सािबतीको �मािणक मह�व 
ह�दैँन । सािबतीलाई वादी प�ले अ�य �वत�� �माण 
पेस गररे �मािणत गराउन सकेको दिेख�न । यिद 
िनजह� सेवनकता� ह��थे भने िनजह�को साथबाट 
सानोमा�ाकै भए पिन लाग ुऔषध बरामद ह�न  पन� हो । 
िनजह�बाट नग�यमा�ामै भए पिन लाग ुऔषध बरामद 
ह�न सकेको दिेखन नआउने ।
 सेवन गन� भिनएको लाग ुऔषध नै िनजह�को 
सगँसाथबाट फेला नपरकेो र िनजह� पिहलेदेिख 
नै लाग ु औषधका सेवनकता� भई वारदातको िदन 
पिन सेवन गन� �योजनको लािग लाग ु औषध ख�रद 
गरी साथमा राखेका ह�न् भ�ने कुराको �माणसिहत 
िनजह�उपरको आरोप वादी प�ले पिु� गराउन 
सकेको नदिेखने ।
 शरीरबाट रकम बरामद ह�दँैमा �यो रकम लाग ु
औषध िब�� गररे ैकमाएको हो भनी अनमुान गररे उ� 
रकम जफत गन� िम�दैन । लाग ुऔषध बरामद ह�न ुर 
रकम बरामद ह�न ु अलगअलग कुरा हो । �यो बरामद 
भएको रकम लाग ु औषध िब��बाटै आिज�त भएको 
भ�ने स�ब�धमा पया�� �माण चािहने । 
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 �ितवादीह� पदमबहादरु तामाङ र 
विु� पनुले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र 
�ितवादीम�येको समुन बािनयाको साथबाट बरामद 
भएको �.२०,०००।- (बीस हजार �पैया)ँ जफत 
गन� �माणले निम�ने भनी भएको स�ुको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।१०।०८।१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सवेुदी 
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २३ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०७०-RB-००६९, भारतीय �क चोरी 
पैठारी, अमलेस घोषसमेत िव. नेपाल सरकार
 ढुवानी सेवामा �योग भई रा�नपुन� सवारी 
साधनह� धेर ै िदनस�म बेवा�रसे अव�थामा लकुाई 
रा�न ु पन� कारणमा �ितवादीह�ले ऋणबापतको 
मािसक िक�ता समयमै बझुाउन नसकेकाले भारतमै 
रा�दा क�पनीले जफत ग�रिदने डरले एक िदनको 
अ�थायी पैठारीको अनमुितसमेत िलई नेपालमा 
रािखएको भने पिन सो भनाइमा कानूनसङ्गत र 
तक� सङ्गत आधार नदेिखने । 
 अ�थायी पैठारीको लािग िलइएको 
अनमुितको समय भ�ुान भएको लामो समयस�म 
बेखबर अव�थामा  �कह�लाई नेपाली भूभागमै छोडी 
रा�न ु र हक दाबीको सूचना �कािशत भएपिछमा�ै 
�कह�को दाबी गन� आउने �ितवादीको आचरण नै 
शङ्का�पद दिेखने । 
 ऋणको मािसक िक�ता नबझुाएको 
कारणले िव�ीय क�पनीले �कह� जफत ग�रिदने 
भय दखेाई िववािदत �कह� नेपाल �याई लकुाई 
राखेको भ�ने �ितवादीह�को भनाइ नै िव�ाशलायक 

देिखदँनै । आफूले ऋणमा िलएका �कह�लाई 
िव�ीय क�पनीले जफत गन�स�ने जोिखम भएपिन 
सोस�ब�धी कानूनी उपचार आ�नै दशेिभ� नखोजी 
नेपाल �याई नेपालको भूभागमा रा�न पाउने कानूनी 
समयसीमा पिन नघाई बेखबर अव�थामा बसी राखेको 
�ितवादीह�को आचरण र �यवहारबाटै िववािदत 
�कह�को स�ब�धमा िनजह�ले िलएको िजिकर 
�मय�ु दिेख�छ । जोिखमको िनवारण जोिखम नै ह�न 
स�ैन । आिथ�क ऐनिवपरीत नेपाली भूभागमा 
लकुाइराखेको आव�थामा भेिटएका �कह�लाई 
भारतमा िव�ीय क�पनीले जफत गन�स�ने भएकाले 
लकुाई रािखएको भ�ने �ितवादीह�ले िजिकर िलएबाटै 
नेपालमा सामान ढुवानीकै लािग उ� �कह� �वेश 
गरकेा रहेछन्  भ�ने कुरा नै िववादा�पद देिखने ।
 �यि�गत स�पि�उपर भारतीय िव�ीय 
क�पनीको कानूनअनसुार परकेो जोिखमको 
िनवारणाथ� नेपाली भूभागको �योग गन� कुरा कानूनी 
ह�न नस�ने एकातफ�  छँदै छ भने भ�सार काया�लयबाट 
अ�थायी पैठारीको अनमुित िलएको समयसीमा भ�ुान 
भइसकेको लामो समयस�म पिन सवारी साधन नेपाली 
भूभागमै लकुाइराखेको अव�थामा भेिटएकालाई 
कानूनी उ�े�यले राखेको भ�न निम�ने कुरा अक�तफ�  
रहेको छ । य�तो अव�थामा �ितवादीह�ले भ�सार 
काया�लयमा भरकेो ��ापनप� कानूनी उ�े�यले भरकेा 
रहेछन् भ�ने कुरा नै िववादा�पद देिखने । 
 िववािदत �कह� नेपाल �याउदँा 
�ितवादीह�ले भरकेो ��ापनप�अनसुारको अ�थायी 
पैठारी अनमुित पाएको अविधभ�दा बढी अविधस�म 
नेपाल सरहदिभ� राखी �यसरी रा�नकुो मनािसब 
कारण पिन भ�सार काया�लयलाई निदएको देिखदँा ती 
�कह� भारतबाट नेपाल �याउनकुो उ�े�यसमेत �प� 
नभएको, भारततफ�  िव�ीय क�पनीको मािसक िक�ता 
बझुाउने स�ब�धमा अनकूुल वातावरण िमलाउने भ�ने 
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कुरा पिन कानूनी तक� मा आधा�रत नरहेको र रा�न 
पाउने कानूनबमोिजमको अविधभ�दा बढी अविध 
रा�नकुो मनािसब कारण पिन �ितवादीह�ले िदन 
नसकेबाट िववािदत १४(चौध) थान �कह� नेपाल 
�वेश गदा� �वेश गन� उ�े�य �प� नगरी र नेपालमा 
रहने समयसीमाभ�दा अ�यािधक बढी समयस�म 
लकुाइराखेको अव�था भएकाले १४ (चौध) वटै 
भारतीय न�बरका �कह� आिथ�क ऐन, २०६६ को 
अनसूुची १ को दफा १२ को उपदफा ३ को ख�ड 
(घ) अनसुार जफत गन� गरी मेची भ�सार काया�लयले 
गरकेो िनण�य सदर गरकेो राज�व �यायािधकरण, 
िवराटनगरको िमित २०६९।८।८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः  बाबरुाम सवुेदी 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २३ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६७-CR-१२४८, ०६८-CR-०४७८, 
०४७९, जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. रमेश 
तामाङ, सिवन काक� िव. नेपाल सरकार, महेश दज� 
िव. नेपाल सरकार
 सहअिभय�ुह� महेश दज� एवम् सिवन 
काक�को अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान 
कागजबाट समेत �ितवादी रमेश तामाङले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी भ�ने गरकेो नदेिखदँा �ितवादी 
रमेश तामाङले जबरज�ती करणीको पूण� अपराध 
गरकेो  भ�ने कुरा सबतु �माणबाट पिु� ह�न सकेको 
देिखएन । य�तो अव�थामा िनज रमेश तामाङलाई 
पिन अ�य �ितवादीसरह नै अिभयोग दाबीअनसुार 
जबरज�ती करणीको परु ै सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

 स�ुको फैसला उ�टी गरी िनजलाई 
जबरज�ती करणीको उ�ोगको मा� कसरुदार ठहर ्याई 
सोबमोिजमको सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको फैसला िनज �ितवादी रमेश तामाङको 
हकमा समेत अ�यथा नह�दँा प�रवत�न गन� नपन� ह�दँा 
पनुरावेदक �ितवादी रमेश तामाङले जबरज�ती 
करणीको उ�ोगको कसरु गरकेोस�म देिखएकाले 
िनजको हकमा स�ुको इ�साफ उ�टी गरी िनजलाई 
मलुकु� ऐन, जवज��ती करणीको महलको ५ नं. 
बमोिजम ऐ. ऐनको ३ नं. र ३क. नं. ले ह�ने सजायको 
आधा अथा�त् ५ वष� ६ मिहना कैद ह�ने भनी र अ�य 
�ितवादीह� महेश दज� र सिवन काक�लाई जबरज�ती 
करणीको महलको ३(३) नं. बमोिजम ६(छ) वष� कैद 
एवम् सामूिहक करणी गरकेो ठहर ्याई ऐ. महलको 
३क. नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैदसमेत गरी जनही 
११ (एघार) वष� कैद सजाय गन� गरकेो स�ुको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६७।११।०४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको र �ितवादीह�को 
समेत पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः  बाबरुाम सवेुदी 
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल असोज २९ गते रोज ४ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६७-CR-०९०९, मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. पु�डरी भ�ने 
रामबहादुर िब.क.
 अदालतको इ�कारीलाई �वत�� �माणबाट 
�ितवादीले �मािणत गन� नसकेको र �हरीमा भएको 
बयान �यहोरा र सिहछापलाई अ�यथा भ�न नसकेको 
समेतबाट अदालतको इ�कारीलाई मा� आधार मानी 
�ितवादीले पीिडतलाई भारत ब�बई परु ्याउने काय� नै 
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नगरकेो भनी मा�न निम�ने ।
 पीिडत भारतको ब�बईमा मीना िददीको 
होटलमा काम गन� नसक� पनुः अ�तर ेबाजे भ�ने �ेम 
�काश तामाङकै कोठामा पगुी �ँदै नेपाल परु ्याई 
िदन ु भनेपिछ िनज �ेम �काशले कम� भ�नेको साथ 
लगाई नेपाल िफता�  गरकेोसमेतका त�यय�ु �माण 
कागजह�को िव�ेषण गदा� िनज पीिडतलाई ब�बईमा 
िब�� गरकेो, वे�याविृ�मा लगाएको वा �य�तो गन� 
उ�े�यले भारतको ब�बैमा लगेको भ�ने कुराको भरपद� 
�माणको अभाव रहेबाट पीिडतलाई �ितवादीले भारत 
ब�बई परु ्याइएको भए पिन �यहा ँपीिडत क कुमारीलाई 
घरले ु कामदारको �पमा राखी �मको शोषणस�म 
गरकेो त�य �थािपत भएको दिेखन आउने । 
 �ितवादीले पीिडतलाई अिभभावकको 
म�जरुीबेगर घरले ु कामदारको �पमा �मको शोषण 
गन� उ�े�यले भारत ब�बईमा परु ्याई �यहा ँ घरले ु
कामदारको �पमा राखी �मको शोषण गन� काय�को 
कसरु गरकेो पाइएबाट �ितवादी रामबहादरु िब.क.को 
काय� मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ४ उपदफा (२) को देहाय 
(ख) िवपरीतको देिखन आएकाले िनजलाई सोही 
ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय (च) 
बमोिजम शोषण गन� उ�े�यले नाबािलकालाई िवदेश 
लगेको कसरुमा ५(पाचँ) वष� कैदको सजाय ह�ने 
ठहर ्याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६७।०३।२२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम नै सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन  नस�ने । 
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सवेुदी 
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल असोज २९ गते रोज ४ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६७-CR-१३१०, कत��य �यान, मदनकुमार 
खापुङ (िल�बू) िव.नेपाल सरकार
 िचललाई मान�लाई ब�दकु ता�ने �व�थ 
अव�थाको  मा�छेले मािनसह� कुराकानी ग�ररहेको 
िदशातफ�  नै ब�दकु ताकेर गोली चलाउने अव�था 
पिन ह�दैँन । अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� 
�ितवादीले ढोकािभ�बाट ब�दकुको नाल ढोकाबािहर 
िनकाली बढीआमाको पछािड डडा�नोमा ताक� 
भ�वा ब�दकु �हार गरकेो भनेको छ । अदालतको 
िनजको बयानअनसुार यिद िचललाई नै मान� उ�े�यले 
ब�दकु चलाएको ह���यो भने ढोकािभ�बाट ब�दकुको 
नाल बािहर िनकाली िचललाई ता�न सहज नह�ने 
ह�दँा �ितवादीको भनाइ �िततलायक देखा पद�न । 
यसबाट पिन िचललाई मान�लाई ब�दकु चलाएको भ�ने 
अदालतको �ितवादीको बयान नै स�यमा आधा�रत 
नभई ढोकािभ�बाट लकेुर बढीआमालाई नै ब�दकु 
�हार गरकेो रहेछ भनी मा�नपुन� । 
 सजायबाट छोरालाई जोगाउन पन� आमाले नै 
छोरामािथ पोल गरकेो कुरालाई सू�म�पले अ�ययन 
गदा� घटना मतृकलाई मान� नै भनी घटाइएको भ�ने 
कुराको िन�कष�मा प�ुन सिक�छ । �ितवादी दउेमाया 
खापङ्ुगको उ� बयान �यहोराको िव�ेषणबाट समेत 
�ितवादी मदनकुमार उपरको कसरु �मािणत भएकै 
देिख�छ । �हरीमा कागज गन� सीता खापङ्ुग समेतले 
अदालतमा बकप� गदा� �हरीसम� गरकेो कागजलाई 
समथ�न गद� �ितवादीसमेत उपर पोल गरी बकप� 
गरकेो देिखने । 
 िमिसल संल�न �माण कागजह�को 
अ�ययन एवम् िव�ेषणबाट टेकमाया िल�बूको म�ृय ु
�ितवादी मदनकुमार खापङ्ुगले चलाएको ब�दकुको 
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गोली लागेको कारणबाट नै भएको भ�ने कुरामा कुनै 
शङ्का गन� ठाउ ँ दिेखएन । कम सजायको अपे�ा 
गरी आफूले मनसायपूव�क नै घटाएको अपराधलाई 
भिवत�यको सं�ा िदई अदालतमा बयान गरकेो भए 
पिन �ितवादीको भिवत�यतफ� को िजिकर �वत�� र 
भरपद� �माणबाट पिु� ह�न सकेको देिखदँनै । य�तो 
अव�थामा िनज �ितवादी मदनकुमार खापङ्ुगलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गरकेो स�ु अदालतको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
धनकुटाको फैसला अ�यथा नदेिखई प�रवत�न गनु�  पन� 
अव�थाको  नदेिखदँा �ितवादी मदनकुमार खापङ्ुग 
िल�बूलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गरी �ितवादीह� िदलकुमार खापङ्ुग 
(िल�बू) र दउेमाया खापङ्ुग (िल�बू) लाई सफाई 
िदई स�ु ते�थमु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०६७।०९।१४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः बाबरुाम सवुेदी 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल असोज २९ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-CR-०९६२, कत��य�ारा घरमा 
आगोलागी, अगमबहादुर राई िव.नेपाल सरकार
 अदालतको बयानमा भने िनज �ितवादीले 
रातको समय भएकाले उ�यालोको लािग िलएको 
राकँोबाट भलुबस आगो ला�न गएको भनेको 
देिख�छ । अदालतमा भलुबस आगो ला�न गएको भनी 
भनेको भए पिन जाहेरवालाह�ले जाडँ खान निदएको 
कारण जाहेरवालाह��ित िनजले �रसइबी राखेको र 
िनजले पिहलेदेिख नै जाडँ खाई मातेको अव�थामै 

जाहेरवालाह�को घरमा जाडँ मा�न गएको ह�दँा िनजले 
भलुबस आगो ला�न गएको भनेको कुरा प�यारलायक 
नदिेखने । 
 घरिभ� मािनस भएको जानीजानी 
�ितवादीले आगो लगाएको अव�था ह�दँा र �ितवादीले 
मािनससमेतलाई लि�त गररे भ� रानाको घरमा 
आगो लगाएको र पिछ भ� रानाको घरमा लगाएको 
आगो िभममईती राईको घरमासमेत सि�कन पगुी 
दवैु जाहेरवालाह�को घर र घरमा रहेका भाडँा वत�न 
ल�ाकपडासमेतका मालसामान जली न� भएको 
पाइदँा �ितवादीले मा�छेसमेतको �यान िलने मनसाय 
राखेर आगो लगाएको �प� भएको देिख�छ । आफूले 
गरकेो कसरु अ�ानतावस आपरािधक मनसायरिहत 
अव�थामा गरकेो भनी कम सजायको दाबी िलने प�ले 
नै सब कुराको �माण परु ्याउन ु पन� ह��छ । ��ततु 
म�ुामा �ितवादीले आ�नो िनद�िषता शङ्कारिहत 
त�रका र व�तपुरक ढङ्गले पिु� गन� सकेको नदिेखने । 
 जाहेरवाला भीममईती रानाले अदालतमा 
बयान गदा� रातको समय भएकाले �ितवादीलाई 
जाडँ खान निदएक�ले िनजले अब को कसलाई 
माछु�  भनी भाटा ठटाएको भनेक� र मौकामा कागज 
लेखाउने भ�बहादरु राईले घरमा आगो ला�यो भनी 
जाहेरवालासमेतले गरकेो होह�ला सनुी घटना�थलतफ�  
आउदैँ गदा� बाटोमा �ितवादीले राकँो बोक� आउदैँ 
गरकेो अव�थामा भेिटएको र िनजले घरमा आगो लगाए ँ
भनेको भनी कागज लेखाइिदनकुो साथै अदालतमा 
समेत �ितवादीलाई नै पोल गरी बकप� गरकेोबाट 
जाहेरवालाह�को घरमा आगो लगाउने �ितवादीबाहेक 
अ� कोही कसैको संल�नता नरही �ितवादी ए�लैले 
सो काय� गरकेो �माणले पिु� भएको ह�दँा र रातको 
समयमा घरिभ� मािनस बिसरहेको अव�थामा आगो 
लगाइएको भएबाट  मािनससमेतलाई मान� िनयतले 
नै आगो लगाएको �� देिखदँा �यानस�ब�धीको १५ 
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नं. बमोिजम �ितवादीलाई ५ वष� कैद गरकेोलाई सदर 
गरकेो स�ुको सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 
 पनुरावेदन अदालतले कायम गरकेो 
नो�सानीको िबगोभ�दा घटी नो�सानी भएको हो 
भ�ने स�ब�धमा �ितवादीले िववेकसङ्गत आधारमा 
खि�डत गन� सकेकोसमेत नदेिखने । 
 पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले दईुवटा 
घरमा आगो लागेको अव�थामा दईुवटा घरमा ह�ने 
धनमालको समेत िववेकसङ्गत ढङ्गले आकँलन 
गरी कायम गरकेो िबगोको अङ्कसमेतको कुरामा 
प�रवत�न गन� पन� आधारसमेत नह�दँा सो फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ह�दँा जाहेरवाला भ� राना 
राई र भीममईती राईको घरमा आगो लगाई भ�राना 
राईको �.४,५०,०००।०० (चारलाख पचास हजार 
�पैया)ँ र भीममईती राईको �. ५,००,०००।०० 
(पाचँ लाख �पैया)ँ नो�सान पारकेो ठहर ्याई 
�ितवादी अगमबहादरु राईबाट उि�लिखत िबगो 
जाहेरवालाह�लाई भराई िदने, आगो लगाउनेको २ 
नं. को स�दभ�मा �यानस�ब�धीको १५ नं. बमोिजम 
�ितवादीलाई ५ (पाचँ) वष� कैद सजाय ह�ने, चौपायाको 
महलको १ नं. िवपरीत ऐ. ११ नं. को कसरु अपराध 
भने �ितवािदले गरकैे ह�न् भनी अनमुानको भरमा सजाय 
गन� कानूनत: निम�ने भई चौपायाको महलको ११ नं. 
बमोिजम �ितवादीलाई १२ वष� कैद ह�ने भनी गरकेो 
हदस�मको स�ुको फैसला उ�टी ह�ने, आगोलागीबाट 
सबै मािनसह� सकुशलै रहेबाट सनु चादँी गरगहना 
मािनसह�का शरीरमै रिहरहेको स�दभ�मा गरगहना 
नो�सानी भएको भ�नेतफ� को दाबी पिन अिव�सनीय 
देिखएको भनी गरगहनाको िबगो नो�सानीको 
हदस�ममा पिन स�ुको फैसला केही उ�टी ह�ने 
भ�नेसमेतको  पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०६७।०२।१० को फैसला अ�यथा नभई िमलेकै 

देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सवेुदी
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल काि�क ४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६७-WO-०७५५, 
उ��ेषण/परमादेश, हेमनकुमार राई िव. िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय, बबरमहल, काठमाड�समेत
 �रट िनवेदक �ािविधक िश�ा तथा 
�यावसाियक तािलम प�रषद्अ�तग�त ए�मी 
इि�जिनय�रङ्ग कलेजको िव�ाथ� भई िनज उ� 
प�रषदले् स�चालन गन� परी�ाको परी�ाथ� रहेको 
कुरामा िववाद छैन । जहासँ�म यी �रट िनवेदकको 
परी�ाको �वेशप�मा िनजको फोटो हटाई िनजको 
दाज ु �ेम राईको फोटो टासँी न�कली परी�ाथ� बनी 
िनवेदकको स�ामा िनजको दाज ुपरी�ामा संल�न भएको 
भ�नेतफ�  हेदा� यी �रट िनवेदकले उ� काय�मा िनजको 
सलं�नता नरहेको भनी अिभयोग दाबीलाई ख�डन गरी 
�रट िनवेदनमा �प��पमा उ�लेख गरी िनज कसरुमा 
सलं�न नरहेको कुरालाई कही ँकतैबाट पिु� गन� सकेका 
छैनन् । केवल मलाई आकिष�त नह�ने ऐन र कानूनको 
�योग गरी लगाइएको अिभयोग गैरकानूनी छ भनी 
िनवेदनमा िजिकर िलएको देिखदँा यी �रट िनवेदकले 
आ�नो परी�ा दाजलुाई िदन नलगाएको भ�ने कुराको 
पिु� ह�न नआउने । 
 �रट िनवेदकउपर िश�ा ऐनअ�तग�तको 
कसरुमा अिधकार�ा� अदालतमा कानूनबमोिजम 
अिभयोगप� दायर भई िनजका नाममा अदालतबाट 
जारी भएको समा�ान िनज आफँैले बझुी �यादिभ�ै 
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हािजर भई म�ुाको कारवाहीमा समेत स�रक भइसकेको 
िमिसलबाट देिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�नस�ने नदिेखने ह�दँा �रट िनवेदनमा उि�लिखत 
िनजका िव�� िश�ा ऐनअ�तग�तको कसरुस�ब�धी 
म�ुा काठमाड� िज�ला अदालतसम� कानूनबमोिजम 
दायर भै िवचाराधीन रहेको र सो स�ब�धमा सोही 
अदालतबाट िवचार ह�नस�ने नै ह�नाले अदालतमा 
म�ुा दता�  भई िवचाराधीन रहेको म�ुाको कारवाहीलाई 
�भािवत ह�ने गरी िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�ने अव�थाको िव�मानता रहेको नदेिखदँा �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती 
क��यटुर: क�पना बत�ला 
इित संवत् २०७१ साल माघ ५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०४८९, जबरज�ती 
करणी उ�ोग, नेपाल सरकार िव. ग�भीर भ�ने िबसे 
नेपाली
 जबरज�ती करणी उ�ोगको सजायको 
साथै जबरज�ती करणी भएसरह मानी उि�लिखत 
जबरज�ती करणीको ३क नं. ले थप ह�ने सजायसमेत 
�ितवादीलाई थप गनु�पछ�  भ�ने कानूनको उ�े�य हो 
भनी �या�या गनु�  मनािसब नदेिखने ह�दँा �ितवादी 
ग�भीर भ�ने िवसे नेपाली र�सीको नसामा चरु 
रहेको अव�थामा शारी�रक�पले अश� अपाङ्ग 
पीिडत नाम प�रवत�न ‘रीता थकाली’ लाई उठाई 
जबरज�ती करणी गन� �यास गदा�गद� जाहेरवाली ‘क’ 
कुमारीको उपि�थितको कारण अपराधले पूण�ता नपाई 
जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसरु ठहर भएको 
देिखएको र जबरज�ती करणीको ३क नं. ले अपराध 
पूण��पले घिटत भएको अव�थामा मा� थप सजाय ह�ने 
कानूनको उ�े�य रहेको दिेखदँा उ�ोगको कसरु ठहर 

भएपिछ ३क नं. बमोिजम थप सजाय ह�नपुद�छ भनी 
वादी नेपाल सरकारबाट िलएको पनुरावेदन िजिकर 
�यायोिचत मा�न निम�ने ।
 �ितवादीलाई जबरज�ती करणीको उ�ोगको 
साथै ऐ. को दफा ३क बमोिजमको थप सजायसमेत 
गन� गरी ह��ला िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
केही उ�टी गरी जबरज�ती करणीको उ�ोगस�म 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, ज�ुलाको िमित 
२०६८/२/३१ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती 
क��यटुर: क�पना बत�ला 
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं  ३

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६६-CR-०१३२, साव�जिनक ज�गा 
िखचोला िमल घर उठाई चलन, जगरनाथ राय 
यादवसमेत िव. बहादुर राय यादव
 नापी िवभागको िफ�डबकु उतारको 
�ितिलिप, अदालतबाट भई आएको न�सा एवम् 
वादीका सा�ीको बकप�समेतको आधारमा ज�गा 
साव�जिनक रहेको दिेखन आयो । �ितवादीले घरले ु
तथा साना उ�ोग काया�लयमा िमल दता� गराएको 
र िबजलुी जडान गरकेो आधारमा मा� साव�जिनक 
ज�गा िनजी कायम ह�न नस�ने ह�दँा व�तिुन� ज�गाको 
�माण भनेको ज�गाधनी �माण पजुा� र िफ�डबकुमा 
उि�लिखत नामको आधारमा ज�गाको स�ब�धमा 
िनण�यमा प�ुनपुन� अव�थामा उि�लिखत ज�गा �ख 
चौतारा भई साव�जिनक भोगचलनमा रहेको देिखएको 
अव�थामा िमल र अ�थायी �कृितको घर टहरा 
िनमा�ण गरकेो आधारमा �ितवादीको हकको हो भनी 
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मा�न निम�ने ।
 ज�गा नाप जाचँ ऐन, २०१९ को दफा 
२(च) मा कुनै �यि� वा प�रवारमा�को नभई सबैको 
साव�जिनक�पमा उपभोग गन� पाउने बाटो, गौचर, 
ताल, मसानघाट र अ� य�तै ज�गालाई साव�जिनक 
ज�गा भिन�छ... भ�ने उ�लेख भएबाट उि�लिखत 
ज�गा सबैको साव�जिनक भोगमा रहेको देिख�छ । 
यसरी साव�जिनक ज�गामा बनाएको िनजी घर र िमल 
कानूनतः हटाउन ु पन� देिखन आयो । साव�जिनक 
�योजनका लािग रहेको िपपरीया गा.िव.स. वडा नं. 
६ को िक.नं. १५५ को साव�जिनक ज�गा कसैले पिन 
�यि�गत �योजनका लािग �योगमा �याउन कानूनत: 
निम�ने ह�दँा रौतहट िज�ला, िपपरीया वडा नं. ६ को 
िक.नं. १५५ को ज�गा साव�जिनक दिेखएबाट स�ु 
रौतहट िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी िववािदत 
ज�गाबाट �ितवादीको न.नं. ४ को क�ची िमल उठाई 
उ� ज�गा साव�जिनक कायम ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िमित २०६५।११।१३ गते 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे�� राज प�त
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत ९ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-CI-१०५३, छुट दता� नामसारी, गणेश 
महज�न िव.  िदि�वजयराज �े�समेत
 िववािदत ज�गा पनुरावेदक वादी वा ��याथ� 
�ितवादी कसका नाउमँा दता� ह�नपुन� हो भ�ने िवषयमा 
हक बेहकको �� उपि�थत भएको देिखयो । यसरी 
हक बेहकको ��मा �माण बझुी िनण�य गन� अिधकार 
मालपोत काया�लयलाई कानूनले �दान गरकेो 
नदेिखने । 
 िववािदत ज�गामा पनुरावेदक वादी गणेश 

महज�न र िवप�ीह�को दोहोरो दाबी पन� आएको 
देिखदँा  तेरोमेरो हक बेहकको �� कुनै पिन िववादमा 
उ�जेमा �यसको िनराकरण गन� अिधकार�े� 
िवधाियकाले अदालतलाई �दान गरकेो छ निक 
मालपोत काया�लयज�तो अध��याियक िनकायलाई 
यसरी िववादमा �माण बझुी तेरो मेरोमा िनण�य गन� 
अिधकार मालपोत काया�लयलाई कुनै कानूनले �दान 
नगरकेामा िववािदत ज�गा गणेश महज�नको नाउमँा दता� 
नामसारी गरकेो मालपोत काया�लय, लिलतपरुको िमित 
२०६७।१२।३० को िनण�य अिधकार�े�को अभावमा 
�िुटपूण� दिेखएकाले बदर ग�रिदई तारखेमा रहेका 
दवैु प�लाई अदालतबाट हक कायम गरी �याउन ु
भ�ने ठहरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।०३।२६ को फैसला िमलेकै देिखन आउने ।
 पनुरावेदक वादी गणेश महज�न र िवप�ी 
�ितवादी िदि�वजय �े�समेतको दोहोरो दाबी परकेाले 
तेरो मेरो हक बेहकको ��मा िनण�य गन� अिधकार 
मालपोत काया�लयलाई कुनै कानूनले �दान नगरकेो 
ह�दँा िववािदत ज�गा गणेश महज�नको नाउमँा दता� 
नामसारी गन� गरकेो मालपोत काया�लय, लिलतपरुको 
िमित २०६७।१२।३० िनण�य बदर गरी ता�रखमा 
रहेका दवैु प�लाई अदालतबाट हक कायम गरी �याउन ु
भ�ने ठहर भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।०३।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक� 
क��यटुर: �पा महज�न
इित संवत् २०७१ साल माघ २९ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-CR-०८०५, जबरज�ती करणी, 
नेपाल सरकार िव. दुगा��साद तामाङसमेत
 फौजदारी �यायमा भूत �भावी कानून (ex-
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post facto law) िनमा�ण गन� नह�ने भ�ने मा�य 
िस�ा�त रहेको छ । यो िस�ा�तअनसुार म�ुय गररे 
दईुवटा काय�लाई रोक लगाएको देिख�छ । पिहलोमा 
कुनै काय� गदा�को अव�थामा कानूनबमोिजम कसरु 
कायम नभएको तर पिछ सो काय�लाई कानून िव��को 
काय� बनाई कानून िनमा�ण गन� नह�ने र दो�ोमा कसरु 
ह�दँाको बखत कायम रहेको द�ड सजायलाई बढाउने 
गरी पिछ कानून िनमा�ण गन� नह�ने भ�ने नै हो । 
यसरी यो िस�ा�तको म�ुय उ�े�य नै रा�यस�ामा 
रहेका मािनसह�को मनोमािल�यतालाई िनय��ण 
गरी कसरुदारको हक अिधकारको संर�ण गनु�  नै 
हो । यथाथ�मा यस िस�ा�तले फौजदारी कानूनलाई 
प�ात् दश� असर ह�ने गरी िनमा�ण गन�लाई रोक लगाई 
अपराध गन� �यि�ह�को हक अिधकारको संर�ण 
गरकेो देिख�छ । तर यो िस�ा�तको अपवादको 
(exception) �पमा के पिन रहेको छ भने कसरु 
ह�दँाको अव�थामा कायम रहेको द�ड सजायलाई 
कम गन� गरी पिछ कानून िनमा�ण गन� सिकने ह��छ । 
रा�यले कुनै पिन कसरुको द�ड सजायमा समय, काल 
र प�रि�थित िवचार गरी कम गन�स�ने र यसले अपराध 
गन� �यि�लाई थप मका� पान� नभै ब� िनजलाई 
सह�िलयत �दान गद�छ । यसरी अपराध गन� �यि�लाई 
सिुवधा �दान गन� गरी भूत �भावी कानून (ex-post 
facto law) िनमा�ण गन� सिकने कुरालाई फौजदारी 
�यायको िस�ा�तमा �वीकार ग�रएको पाइ�छ र य�तो 
कानून ex-post facto law िभ� नपन� ह�न आउने ।
 नेपाललगायतका धेरजैसो अ�य देशह�ले 
आ�नो संिवधानमा अपराध गन� �यि�लाई असर 
पन� गरी प�ात् दश� कानून िनमा�ण गन� काय�लाई रोक 
लगाएको पाइ�छ भने अपराध गन� �यि�लाई सिुवधा 
ह�ने गरी प�ात् दश� (ex-post facto law) कानून 
िनमा�ण गन� काय�लाई रोक लगाएको नपाइने ।
 कुनै काय� वा �िुट गदा�का बखत राि��य वा 

अ�तरा�ि��य कानूनअ�तग�त �य�तो काय� वा �िुट 
फौजदारी कसरु नह�ने भएमा कुनै पिन �यि�लाई �य�तो 
काय� वा �िुटका लािग कुनै पिन फौजदारी कसरुको 
दोषी नबनाइने र फौजदारी कसरु गदा�का बखत 
�चिलत सजायभ�दा बढी सजाय पिन नग�रने भनी 
प�ात् दश� कानून िनमा�णमा रोक लगाएको पाइ�छ भने 
नेपाल प� रा�� भएको International Convenant 
on Civil and Political Rights १९६६ को धारा 
१५(१) मा कसरु गरकेो समयमा िव�मान रहेको द�ड 
सजायलाई पिछ नया ँकानूनको िनमा�ण गरी पिहलाको 
द�ड सजायमा कम ग�रएकामा कसरुदारलाई सोको 
फाइदा �ा� ह�नेछ भनी कसरुदारको सह�िलयतको 
लािग सिुवधाको िस�ा�तलाई आ�मसात् गरकेो 
पाइ�छ । यसरी उ� �ित�ाप�को �यव�थाबमोिजम 
कसरुदारलाई बढी सजाय ह�ने गरी पश् चात् दश� कानून 
(ex-post facto law) बनाउनलाई ब�देज लगाएको 
भए तापिन कसरुदारलाई फाइदा ह�ने गरी अथा�त् नया ँ
बनेको कानून वा कानूनको संशोिधत दफाले सजायमा 
कम गन� सिकने र सोको फाइदा कसरुदारले पाउने ह�दँा 
यस�कारको कानून प�ात् दश� (ex-post facto law) 
नह�ने गरी �� पारकेो पाइने । 
 मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको १० नं 
को सािबकमा रहेको �यव�थालाई संशोधन गनु�को 
िवधाियक� मनसाय पिन के दिेख�छ भने एकातफ�  
कसरुदारको आधा अशं सव�� गन� �ि�यागत जिटलताले 
गदा� पीिडतले सव�� ग�रएको स�पि� �ा� गन� समय 
ला�ने ह��छ भने अक�तफ�  �ा� भएको अव�थामा पिन 
स�बि�धत ठाउमँा उपि�थत भै उ� स�पि� भोग गन� 
पीिडतलाई सहज नह�ने ह��छ । �यसैगरी कुनै पिन 
कसरुमा पीिडतलाई �दान गन� �ितपूित� िनधा�रण गदा� 
अदालतबाट कसरुको गाि�भय�ता, पीिडतको आिथ�क 
अव�था र िनजको म�ृय ु भएको अव�थामा िनजमािथ 
आि�त प�रवार आिदको सू�म�पमा िवचार िवमश� 
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गनु�पन� ह��छ जनु कुरा सािबकको �यव�थामा स�भव 
नह�ने । 
 कसरुदार र पीिडत दवैुको सहजताको 
लािग भएको उ� संशोिधत �यव�थालाई प�ात् दश� 
कानून (ex-post facto law) िनमा�ण गन� नह�ने भ�ने 
फौजदारी �यायको मा�य िस�ा�तको अपवादको 
�पमा रहेको कसरुदारलाई सह�िलयत ह�ने गरी 
वारदातको समयप�ात्  कानूनको िनमा�ण गन� सिकने 
र सोको फाइदा कसरुदारले �ा� गन� भ�ने सव�मा�य 
िस�ा�तबमोिजम ��ततु म�ुामा वारदात िमितमा 
भएको मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको १० नं. को 
कानूनी �यव�थालाई म�ुा दायर भएप�ात्  संशोधन 
भएको कानूनी �यव�थालाई टेकेर अदालतले आ�नो 
फैसला गन� पाउने नै ह�दँा पनुरावेदन अदालत, इलामले 
संशोिधत कानूनी �यव�थालाई �हण गरी ��ततु म�ुा 
फैसला गरकेालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।    
 ��ततु म�ुाका ��यथ� �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको ३(३) नं. बमोिजम 
जनही ६ वष� ६ मिहना कैद गरी �ितवादीह�बाट 
पीिडतले जबरज�ती करणीको संशोिधत १० नं. 
बमोिजम जनही �. २५,०००।- (प�चीस हजार) 
�ितपूित�  पाउने ठहराई स�ु झापा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, इलामको िमित २०६७।१।२८ को फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: गीता िघिमर े
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभुम् । 

 ४
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६७-CR-०२६९, वैदेिशक रोजगार ठगी, 
केशव थापा िव. नेपाल सरकार

 जाहेरवालाह� धनबहादरु रानासमेतले पेस 
गरकेो भपा�इमा परकेो सही र अ�य िलखतमा परकेो सही 
मेल नखाने भनी िवशेष�बाट  उ�लेख भई आएको छ । 
िनज �ितवादी केशव थापाले यथु �लेसमे�ट सिभ�स �ा.
िल.माफ� त वैदेिशक रोजगारमा पठाउने काममा सलं�न 
रहेको कारणबाट जाहेरवालाह�ले रकम बझुाएको 
अव�थामा फरक�पमा सही देिखएको आधारमा मा� 
रकमै निलएको भ�न ु�यायोिचत नह�ने ।
 �ितवादी केशव थापाले भरतबहादरु सवुेदी, 
चेसबहादरु ग�ुङ र कृ�णबहादरु खड्काबाट यथु 
�लेसमे�ट सिभ�स �ा.िल. को तफ� बाट रकम बझुी िलई 
वैदेिशक रोजगारमा पठाउन नसकेको दिेखएकाले िनज 
�ितवादीले वैदिेशक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा 
२४ (२) को कसरु गरकेो देिखन आयो । �ितवादी 
केशव थापालाई यथु �लेसमे�ट सिभ�स �ा.िल.माफ� त 
वैदेिशक रोजगारमा पठाउने यथु �लेसमे�ट सिभ�स �ा.
िल. इजाजत नं. २२१।०५८।०५९ बाट इजाजत �ा� 
गरी िनजले २०५८ सालबाट स�चालन गद� आएकामा 
वैदेिशक रोजगारमा पठाउने सं�थाउपर परकेो उजरुी 
िमित २०६४।१०।२२ पिछ खारजे भएको �म तथा 
रोजगार �व��न िवभागको िमित २०६४।११।६ को 
प�बाट देिखएको र सो कुरालाई �ितवादी केशव 
थापाले समेत �वीकार ग�रसकेको अव�था भएबाट 
िनजको सो काय� वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा १० को िवपरीतको काय� भएकाले �ितवादी केशव 
थापालाई वैदेिशक रोजगार ऐन ,२०६४  को दफा 
४३ र ४४ बमोिजम �. १,५०,०००।– (एक लाख 
पचास हजार) ज�रवाना र १ वष� ६ मिहना कैद एवम् 
जाहेरवालाह�ले वैदेिशक रोजगार िवभागबाट बझेुको 
रकम क�ा गरी �. ३५,००,०००।-  को िबगो र सोको 
५० �ितशत हजा�नासमेत �ितवादीबाट भराई पाउने  
ठहरी भएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०६७।०५।२७ गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
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ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ओम�का 
िम�, ०७०-WO-०३७७, उ��ेषण, अ�बरबहादुर 
काक� िव. मालपोत काया�लय, बारा कलैयासमेत
 िनवेदकले िनवेदनमा मूलतः २०१४।१।११ 
को घरसारको िलखतबाट �ा� गरकेो हाल कायम 
िक.नं. ७ र २ को ज�गा दता� गरी पाउन त�कालीन 
भूिमसधुार काया�लय, बारामा िमित २०२३।३।३० मा 
िनवेदन िदएकामा वन िसमानािभ� छ, छैन �थलगत 
सज�िमन गरी पेस गन� भनी िमित २०२३।४।७ मा 
भूिमसधुार काया�लयबाट भएको आदेशानसुार वीरग�ज 
वन काया�लयको च.नं. २२६ िमित २०२३।५।१९ 
को प�बाट िनवेदकले ख�रद गरी पोत बझुाई आएको 
नापीमा छुट ह�न गएको वन सीमानािभ� नपन� भएकाले 
िनवेदकको नाउमँा ग�रिदए ह�ने भ�ने छ । �य�तै 
भू.स.ुका. डोरमाफ� त िमित २०२९।७।१८ मा भएको 
सज�िमनमा पिन िववादको ज�गा िनवेदकको हो भ�ने 
उ�लेख छ । िमित २०३४।१०।१८ मा ज�गा नापजाचँ 
भई िफ�डबकुको कैिफयत �यहोरामा यो ज�गा मेरो 
हो मैले जनकराज पा�डेसगँ ख�रद गरकेो ह� ँ भनी 
�यहोरा जनाएको अव�थामा पिन ज�गा दता� गन� 
िनण�य नगरकेाले उि�लिखत सािबकदेिख हालस�मका 
�माणह� राखी छुट ज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी पनुः द. 
नं. ३७८९ िमित  २०६९।५।२७ मा िनवेदन िदएकामा 
िवप�ीह�ले मेरो उ� िनवेदन मागबमोिजम ज�गा दता� 
गन� नगन� स�ब�धमा कुनै कारवाही नगरी हालस�म 
िनवेदन अिनिण�त अव�थामा राखेकाले जारी गरी म 
िनवेदकको िववादको िवषयमा िलिखत जवाफमा कुनै 
िनण�य ख�ुन आएमा सोलगायत स�पूण� काम कारवाही 

उ��ेषणको आदशेले बदर गरी िनवेदकले िदएको 
िनवेदनबमोिजम िववािदत ज�गा िनवेदकको नाममा 
दता� ग�रिदन ु भ�नेसमेतको िवप�ीह�को नाममा 
परमादेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने दाबी िलइएको देिख�छ । 
िवप�ी मालपोत काया�लयले आ�नो िलिखत जवाफमा 
िनवेदकले २०३४ सालमा नाप न�सा भएको भिनएको 
िफ�डबकु न�सा स�ु�िब�� िलखतको छाया�ँित 
राखी छुट ज�गा दता� माग गरकेामा सो न�सा िफ�डबकु 
नापी काया�लयमा नभएको प� �ा� भएको छ । नापी 
काया�लयमा नभएको न�सा र िफ�डबकुको आधारमा 
ज�गा दता�को कारवाही अगािड बढाउन सिकने अव�था 
नह�ने । 
 मालपोत काया�लय, बाराको कारवाही 
िमिसल अ�ययन गदा� ियनै िनवेदकसमेतले छुट ज�गा 
दता� ग�रपाउ ँ भनी २०२३।३।३० मा र पिछ�लो 
पटक द.नं. ३७८९ िमित २०६९।५।२७ मा िनवेदन 
िदएको देिख�छ । उ� िनवेदन िदएपिछ िवप�ी 
मालपोत काया�लयको आदेशानसुार २०६९।९।१७ 
मा हक दाबीस�ब�धी ३५ िदने साव�जिनक सूचना 
�कािशत गरकेो देिख�छ भने २०६९।११।७ मा 
�थलगत सज�िमनसमेत स�प�न भएको दिेख�छ । 
तर सोप�ात् कुनै कारवाही भए गरकेो उ� कारवाही 
िमिसलबाट देिखदैँन । िवप�ी मालपोत काया�लयले यो 
य�तो कारवाही भइरहेको छ भनी िलिखतजवाफमा 
उ�लेखसमेत गरकेो अव�था देिखदँनै । मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा ७(२) मा ज�गा (नाप जाँच) 
ऐन, २०१९ बमोिजम नाप न�सा भएको कुनै ज�गा 
दता� गन�स�म छुट भएकामा उ� ज�गाको सािबक 
दता� ितरो र भोगसमेतको आव�यक छानिबन गरी 
तोिकएबमोिजमको सिमितको िसफा�रसमा तोिकएको 
�ि�या अपनाई मालपोत काया�लयले �य�तो ज�गा 
दता� गन� स�नेछ । �य�तो दता� स�ब�धमा मालपोत 
काया�लयले िनवेदन परकेो िमितले दुई वष�िभ� 
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अि�तम टुङ्गो लगाइस�नु पन�छ भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । छुट दता�  गरी पाउन िनवेदन िदएकोमा 
�य�तो ज�गा स�ब�धमा िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस 
गरकेो न�सा, िफ�डबकु एवम् वन काया�लयको ज�गा 
दता� ग�रिदन ु भ�नेसमेतका �माणह�को जाचँबझु 
गरी ब�ुनपुन� अ�य आव�यक सबदु �माणसमेत बझुी 
िनजको हकभोगको देिखन आएमा कानूनबमोिजम दता� 
ग�रिदन ुपन� उ� कानूनी �यव�थाले िनधा�रण गरकेामा 
सो दािय�व िवप�ी मालपोत काया�लयले िनवा�ह गरकेो 
नदेिखने । 
 िनवेदकले दता� ग�रपाउ ँ भनी माग गन� 
आएको िनवेदन दाबीको ज�गाको िनवेदकले पेस गरकेो 
न�सा, िफ�डबकु एवम् िज�ला वन काया�लयको 
प�समेतका सबदु �माणको मू�याङ्कन गरी ब�ुनपुन� 
अ�य �माणह�समेत बझुी दता� गन� िम�ने हो, होइन 
िनण�य गरी िदनपुन�मा २०२३।३।३० र सोप�ात् 
द. नं. ३७८९ िमित २०५९।५।७ मा समेत िदएको 
िनवेदन हालस�म िवचाराधीन अव�थामा नै रिहरहेको 
पाइएकाले मागबमोिजम दता� गन� िम�ने हो, होइन सबदु 
�माणको मू�याङ्कन गरी जो जे ब�ुन ु पन� हो बझुी 
िनजह�को नाममा दता� ह�ने हो वा होइन आदेशको 
जानकारी पाएको िमितले ६ मिहनािभ� िनण�य गनु�  भनी 
िवप�ी मालपोत काया�लय, बाराको नाउमँा परमादेश 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ह�रकृ�ण �े�
इित संवत् २०७२ साल भदौ २८  गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-CI-०२६४, िनकास खलुाई चलन 
चलाइपाउ,ँ नाथु भ�ने तुलसी�साद तेली (गु�ा) समेत 
िव. �वणकुमार लोध
 िववािदत ज�गामा �ितवादीह�ले आ�नो 
भोग चलन रहेको भनी दाबी गर ेतापिन वादीको िक.नं. 

२७८, न.नं. ९ को ज�गामा आवतजावत गन� अ�य 
वैकि�पक िनकास बाटो रहे भएको कुरा �ितवादीह�ले 
देखाउन सकेको पाइएन । �ितउ�रप� तथा वादी 
�ितवादी दवैु प�का सा�ीह�को बकप� हेदा� पिन 
न.नं. ९ को ज�गाको िनकास अ�य� रहेको भ�ने देिखन 
आएन । मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको महलको ३ नं. 
अनसुार पिन �ितवादीह�ले वादीको ज�गाको िनकास 
पूण��पमा ब�द गन� िम�ने देिखन नआउने ।
 �ितवादीह�ले आ�नो ऐलानी ज�गालाई 
आधार िलई वादीलाई कुनै पिन िनकास निदई 
अ�ठेरोमा पन� गरी िनकास ब�द ग�रिदएको देिखयो । 
यसका साथै वादीले पनुरावेदन अदालतको फैसलामा 
िच� बझुाई बसेको दिेखएको र वादीको यस अदालतमा 
पनुरावेदन परकेो नदेिखएको समेतबाट वादीको िक.नं. 
२७८ न.नं. ९ को ज�गाको अ� वैकि�पक िनकास 
नरहेको ि�थितसमेतलाई िवचार गदा� सो िववािदत 
ज�गाबाट आवतजावत गन� वादीले ९ िफट चौडाइको 
िनकास बाटो पाउने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०६७।९।२६ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा �यसमा कुनै प�रवत�न ग�ररहन ुपरने सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीह�ले पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: हेमबहादरु सेन
क��यटुर: गंगा के.सी.
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर १६ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CI-०७३२, मोही �माणप� बदर, 
राजिकशोर राय िव. मु.स. गन� प�टीदेवीसमेत
 ��ततु म�ुामा स�ु अदालतले वादी दाबी 
नप�ुने गरी फैसला भएको देिख�छ । सो फैसलाउपर 
वादीको पनुरावेदन परकेामा पनुरावेदन अदालतबाट 
हद�यादको आधारमा पनुरावेदन खारजे ह�ने ठहर भई 
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फैसला भएको देिख�छ । उि�लिखत स�ु र पनुरावेदन 
अदालतको फैसलाको तलुना गरी हेदा� प�रणाममा 
कुनै िभ�नता रहेको दिेखदँैन । दवैु फैसलाको प�रणाम 
भनेको वादी दाबी प�ुन नस�ने ।
 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) 
ख�ड (ग) को �यव�थाअनसुार तीन वष� वा सोभ�दा 
बढी कैद सजाय, प�चीस हजार �पैया ँ वा सोभ�दा 
बढी ज�रवाना, पचास हजार �पैया ँवा सोभ�दा बढी 
िबगो भएको वा िबगो नखलेुको म�ुामा स�ु अदालत, 
िनकाय वा अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन 
अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनण�य गदा� केही 
वा पूर ै उ�टी भएको म�ुा स�ु अदालत, िनकाय वा 
अिधकारीले गरकेो िनण�य वा फैसलाउपर पनुरावेदन 
अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनण�य गदा� स�ु िनण�य 
वा फैसला केही वा पूर ैउ�टी भएको म�ुामा मा� यस 
अदालतमा पनुरावेदन ला�ने अव�था देिख�छ । उ� 
�यव�थाअनसुार पनुरावेदन अदालतको फैसलाउपर 
यस अदालतमा पनुरावेदन ला�नको लािग स�ु अदालत 
वा िनकाय र पनुरावेदन अदालतको फैसलामा शाि�दक 
फरकमा� पया�� ह�ने नभई सारभूत�पमा प�रणाममा 
िभ�नता ह�न ुआव�यक ह�ने । 
 स�ुले दाबी नप�ुने र पनुरावेदन अदालतले 
हद�यादको आधारमा पनुरावेदन खारजे ह�ने ठहर 
भएकाले पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको फैसलाउपर 
यस अदालतमा पनुरावेदन ला�न स�ने दिेखन 
नआउने । 
 स�ु अदालत र पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाको प�रणाममा सारभूत िभ�नता नभएको 
अव�थामा पनुरावेदन अदालतको फैसलाउपर यस 
अदालतमा पनुरावेदन ला�ने कानूनी �यव�थाको अभाव 
रहेको देिखदँा ��ततु पनुरावेदनप�बाट त�यिभ� �वेश 
गरी िनण�य गन� िम�ने देिखन नआएकाले पनुरावेदन 
खारजे ह�ने ठहछ�  । वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 

नस�ने । 
इजलास अिधकृत: रमेश �रजाल
क��यटुर: खगे��कुमार ख�ी
इित संवत्  २०७२ साल जेठ २९ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०५२६, मोही नामसारी, 
िव�नाथ पा�डे भुिमहार िव. शङ्कर िगरी
 िववादको ज�गाको सािबक मोही किपलदेव 
भिुमहार भएकामा िववाद रहेको नदिेखने । 
 िमित २०५३।९।२४ मा मा� दाज ु भाइ र 
िददी बिहनीमा समेत मोहीयानी हक ह�ता�तरण ह�ने 
गरी भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को चौथो सशंोधन 
भएको पाइ�छ । सो संशोधन ह�नपूुव� नै मोही किपलदेव 
भिुमहारको म�ृय ु भएको समय अथा�त् २०४१ 
सालमा भूिमस�ब�धी ऐनमा रहेको मोही हकस�ब�धी 
�यव�थामा “दाज ु भाइ” मा पिन मोिहयानी हक सन� 
�यव�था नै भएको दिेखदैँन । तसथ� २०५३ सालपूव� 
भूिमस�ब�धी ऐनमा रहेको त�कालीन �यव�थाअन�ुप 
दाज ुभाइमा मोहीयानी हक जानस�ने कानूनी �यव�था 
रहेको देिखन नआउने । 
 कानूनले नै अ�यथा �यव�था गरकेामा बाहेक 
कानूनको भूतल�ी �भाव ह�दँनै भ�ने सव�मा�य िस�ा�त 
हो । सामा�यतः अिघ बहाल रहेको कानूनबमोिजम हक 
�ा� ग�रसकेको वा हक टुिटसकेको कुरालाई पिछ 
आएको कानूनले भइसकेको कामकारवाहीलाई �भाव 
पान� स�ैन । ��ततु म�ुामा २०४१ सालमा मोहीको 
म�ृय ु भएकामा मोही हक �ा� गन� कानूनबमोिजमको 
स�म �यि�को अभावमा िनजमा रहेको उ� मोहीयानी 
हकसमेत उसैसगँ समा� भएको मा�न ु पन� ह��छ । 
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२०४१ सालमा मोहीको म�ृय ुभएको अव�थामा म�ृय ु
भएको १२ वष�प�ात् २०५३ सालमा आएर भएको 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनबाट 
मा� दाजभुाइमा मोहीयानी हक ह�ता�तरण ह�ने भ�ने 
कानूनी �यव�था रहेको देिखएबाट २०५३ सालमा 
ि�याशील भएको ऐनको सिुवधा यी वादीले पाउने 
अव�था नह�ने ह�दँा किपलदेव भिुमहारको नाममा 
रहेको मोिहयानी हक वादी िव�नाथ पा�डे भिुमहारमा 
नामसारी ह�ने नठह�रएकामा दाबीबमोिजम मोिहयानी 
हक नामसारी ह�ने ठहर गरी भिुमसधुार काया�लय, 
रौतहटबाट िमित २०६८।१०।२७ मा भएको िनण�य 
उ�टी गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०७०।२।८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: मीना ग�ुङ
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ११ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०४९४, िमलाप� बदर, 
सुकदेव राय यादवसमेत िव. दुिखयादेवी
 मोही रो�ने रोजाउने काय� र नामसारी गन� 
काय� ि�याशील भएको अव�थामा ज�गाधनीले उ� 
मोही रो�न पाउने हक �योग गन� पाउने ह��छ । मोही 
मरपेिछ भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
मा उि�लिखत परलोक भएको मोहीको नाता पन� 
�यि�ह�िबच यसको वा उसको, कसको नाममा 
नामसारी ह�नपुन� हो भ�ने िववाद उ�प�न भएको 
अव�थामा मा� ज�गाधनीले मोही रो�न पाउने हकले 
�ाथिमकता पाउने । 
 िदवङ्गत मोहीको प�नीले मोही नामसारी 
ग�रपाउ ँ भनी िनवेदन िदइ कारवाही चिलरहकोमा 
ज�गाधनीले मोही नै हटाउने िनयतले मोहीको कुनै 

एउटा छोरासगँ म�ुा िलनिुदन ु गरी मोही हक छोड्ने 
छोडाउने काय� भएको अव�थामा मोही नामसारीको 
�योजनाथ� मोही रोजाउने काय� ि�याशील भएको छ 
भ�न निम�ने । 
 मोही रो�ने, रोजाउने काय� नै �ार�भ नभएको 
अव�थामा मोही रो�न पाउने हक ज�गाधनीको िथयो 
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।
 अड्डामा मोिहयानी हकको िववाद 
िवचाराधीन अव�थामै रहेकामा सोलाई �ितकूल 
�भाव पान� गरी उ� म�ुाको अ�जाम िवचार गरी 
मोही प�याउने काम ह�नपूुव� नै मोहीको छोरा लालबाब ु
महतोलाई िमित २०६६।५।९ मा मोही िन�कासनको 
म�ुा गरी दईु िदनिभ�ै �ितउ�र पारी िमलाप�समेत 
िमित २०६६।५।११ मा गरकेो दिेखदँा �ितवादी 
ज�गाधनीले स�ुदिेख नै सही मनसायले नालेस गरकेा 
रहेछन् भ�न िमलेन । ज�गाधनीको उ� �यवहारबाट 
िनजको िनयत नै जसरी जे गररे भए पिन मोही लगत 
क�ा गराउने बदिनयत भएको देिखन आउने ।
 अिघ परकेो म�ुाह� िवचाराधीन रहेकै 
अव�थामा दिुखयादेवीलाई जानकारी नै नगराई 
�ितवादीह�ले एकापसमा म�ुा गरी दईु िदनिभ�ै 
िमलाप� गरकेो अव�था छ । दिुखयादेवीको मोही 
नामसारीमा म�ुा पदा�पद� िनजलाई थाहा प�ा नै निदई 
मोही हक छोडी छोडाई वादीको दाबीलाई �ितकूल 
�भाव पारी दईु िदनिभ� ग�रएको िमलाप�बाट 
�ितवादीह�ले कृि�म म�ुा खडा गरी वादीको हक 
मेट्ने काय� गरेको दिेखन आएको छ । यसरी एकाको 
हकको िनिम� नालेस गरी म�ुा च�दाच�दैको 
अव�थामा अक�ले आ�नो गफलतको �यि�सगँ 
िमली म�ुा िलनिुदन ुगरकेो दिेखन आएको अव�थामा 
पिहलेको म�ुाबाट कायम ह�ने हकलाई �ितकूल असर 
पारी �य�तो पिछ�लो म�ुामा ग�रएको िमलाप� कायम 
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ह�नस�ने अव�था नरहने ।  
 मलुकु� ऐन, अ.बं. ८६ नं. बमोिजम िमलाप� 
भएका मु�ामा अका�को समेत हक जाने रहेछ भने 
जसको हक जानेछ �यसैले थाहा पाएको प�तीस 
िदनिभ� नािलस िदए इ�साफ ग�रिदनुपछ�  भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । ��ततु म�ुामा कानूनको �यादिभ� 
नै आ�नो हक जाने गरी िवप�ीह�िबच भएको 
िमलाप� बदर ग�रपाउन वादी दिुखयादेवीले म�ुा 
दायर गरकेो अव�था छ । वादीले दायर गरकेो म�ुालाई 
�ितकूल असर पान� गरी �ितवादीह�ले िमलेमतो गरी 
छु�ै आपसमा म�ुा िलनिुदन ु गरी दईु िदनिभ� मोही 
िन�कासन ह�ने गरी भएको िमलाप� कानूनस�मत 
रहेको भनी मा�न िम�ने दिेखन आएन । तसथ� उ� 
िमलाप� मलुकु� ऐन, अ.बं. ८६ नं. अन�ुप बदर ह�ने नै 
देिखन आउने ।
 अदालतमा िवचाराधीनय�ु अव�थामा रहेको 
म�ुामा असर पन� गरी पछािड म�ुा दायर भई मोही 
िन�कासन ह�ने गरी भएको िमलाप� कानूनबमोिजमको 
देिखन नआएको ह�दँा िमलाप� बदर गनु�पन�मा वादी 
दाबी नप�ुने गरी स�ु रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।३।२० मा भएको फैसला उ�टी गरी िमलाप� 
बदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०७०।३।९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः मीना ग�ुङ
क��यटुर:  सिबना अिधकारी 
इित संवत् २०७२ साल भदौ ११ गते रोज ६ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
§ ०७०-CI-०४९५, मोही नामसारी, सुकदवे 

राय यादवसमेत िव. दुिखयादेवी
§ ०७०-CI-०६२७, जालसाजी, सुकदवे राय 

यादवसमेत िव. दुिखयादेवी

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६४-CR-०६१५, जालसाजी, गणेश महतो 
त�वासमेत िव. ��हाद महतो धानुकसमेत
 ��ततु म�ुाको त�यगत अव�थालाई 
केलाउदँा सािबक ज�गाधनी रामबहादरुबाट सरुशे 
महतोका नाममा ज�गाको हक ह�ता�तरण भएपिछ 
िनि��य मोही लगत क�ा ग�रपाउ ँ भनी सरुशे 
महतोले भूिमसधुार काया�लय, पसा�मा िनवेदन 
िदएको र भूिमसूधार काया�लयले अक� िदन अथा�त् 
२०५९।३।१७ मा ��हाद महतोका नामको �याद 
घरदैलोमा टासँ तामेल गराई सरुेश महतोको अनकूुलकै 
िसफा�रस तथा झ�ुा सरजिमनको आधार िलई 
िनण�य गरकेो देिखदँा सािबकदिेख नै िक. नं. २९ को 
मोही रहेका ��हाद महतोको हक मेटाउने उ�े�यले 
उि�लिखत ि�याह� भएको देिखन आएकाले 
पनुरावेदक �ितवादीह�को काय� जालसाजीपूण� रहेको 
पिु� ह�न आउदँा �याद तामेलीदिेख सज�िमनसमेतका 
काय� जालसाज ि�याबाट भएको िमिसल सलं�न 
कागजह�को काम कारवाहीको �ि�याबाट देिखन 
आएकाले यी पनुरावेदक �ितवादीह�को काम कारवाही 
जालसाजी ठहर गरी �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
िकत� कागजको १० नं. बमोिजम �. २००।- ज�रवाना 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, हेटौडाको िमित 
२०६४।०२।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । जालसाजीमा सफाइ पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: �पा महज�न
इित संवत् २०७१ साल माघ १९ गते रोज २ शभुम् ।  
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२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६७-CR-०४१७, कत��य 
�यान, रखेबहादुर चौहान िव. नेपाल सरकार
 मेर ै कुटाइबाट मरकेो भनी मौकामा सािबत 
भै �य�तो सािबतलाई अदालतमा बयान गदा�समेत 
�वीकार गरी सािबती भै बयान िदएको देिखएबाट 
�ितवादीको कत��यबाट म�ृय ु भएको भ�नेमा िववाद 
देिखएन । िच�टा लोहोरो तथा िदउरजे�ता व�तलेु 
हानेको हैन भनी �ितवादीले िजिकर िलए पिन 
अनहुारमा कालो नीलो चोट भएको र टाउकामा 
बे�डेज लगाएको भ�ने लास जाचँ मचु�ुकाबाट दिेखन 
आएकाले हातले िहका�उदँामा� �य�तो बे�डेज गनु�  पन� 
अव�था ह�न नआउने । 
 मतृकलाई �या�डेज गनु�पन�स�मको चोट 
लागेको देिखएको र घटना�थलबाट िच�टा लोहोरो 
िदउरसेमेतका जोिखम व�त ु बरामद भएबाट �य�ता 
व�तलेु समेत �हार गरकेो देिखन आउछँ । अत: 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� र अदालतमा भएको 
सािबती बयान, लास जाचँ मचु�ुका र व�तिु�थित 
मचु�ुका एवम् बरामदी दसीसमेतका �माणह�िबचको 
तादा��यताबाट �ितवादीको कत��यबाट मतृक प�शोभा 
खड्काको म�ृय ुभएको देिखएकाले भिवत�यबाट म�ृय ु
भएको भ�ने �ितवादीको िजिकरिसत सहमत ह�न 
सिकएन । स�ुले सव��सिहत ज�मकैदको सजाय 
ठहर ्याई गरकेो फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६६।१२।२९ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
 भिवत�यको अपराध ह�न आफूले गरकेो 
कत��यले मािनस मला� भनेज�तो नदेिखएको कुनै 
काम कुरा गदा� �यसैबाट कुनै मािनस मन� गएमा मा� 
भिवत�य ह�ने भ�ने �यानस�ब�धीको ५ नं. को मनसाय 
देिख�छ । तर यहा ँ यी �ितवादीले अ�य केही काम 

कुरा गदा� मतृक प�शोभाको म�ृय ुभएको नभै मतृकले 
घासँ पातको कुरा गदा� �रस था�न नसक� कुटेको भनी 
मौकामा र अदालतमा सािबत भएको अव�था, बरामदी 
दसी �माण एवम् मतृकको लासजाचँ मचु�ुकासमेतबाट 
�ितवादीको ि�या भिवत�य हो भ�ने देिखन नआउने । 
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल फागनु १८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६७-CR-०५०२, लाग ु
औषध, भानु भ�ने न�दिकशोर �साद यादव िव. नेपाल 
सरकार
 �ितवादीह� एकै ठाउमँा एकैसाथ प�ाउ 
परकेो भ�ने कुरा �हरीको �ितवेदन तथा बरामदी 
मचु�ुकासमेतबाट ख�ुन आएको देिख�छ भने �हरी 
िहरासतमा रहेका बखत �ितवादी धम�देव महतो 
र िसिक�दर यादव भा�न सफल भै धम�देव महतो 
�हरीबाट प�ाउ परी र िसिक�दर आफँै अदालतमा 
उपि�थत भएको �हरी स�चार �ितवेदन तथा सरकारी 
विकल काया�लयको प�समेतबाट ख�ुन आएबाट 
�ितवादीह�को सामूिहक सहभािगता पिु� ह��छ । 
यसरी यी �ितवादीह� स�ुमा प�ाउ पदा�का बखत 
�ितवादी न�दिकशोरको साथबाट २५ �ाम धम�देव 
महतोबाट २७ �ाम र िसिक�दरको साथबाट ३० �ाम 
गरी ज�मा ८२ �ाम  लाग ुऔषध (अिफम)  बरामद   
भएको   भ�ने िमिसल संल�न बरामद मचु�ुकासमेतका 
कागजातबाट पिु� भैरहेकामा सोबमोिजम बरामद 
भएको होइन भनी इ�कार गरी अदालतमा बयान गद�मा 
कानूनबमोिजम भएको बरामदी मचु�ुकालाई अ�यथा 
भ�न सिकँदनै । �ितवादी धम�देव महतोले अदालतमा 
गरकेो बयानमा आ�नो साथबाट २७ �ाम लाग ुऔषध 
बरामद भएकोलाई �वीकार गरी आफँैले सेवन गन� 
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बोकेको हो भनी िजिकर िलए पिन सेवनको लािग 
�यित ठूलो प�रणाममा राखेको भ�ने िव�ासलायक 
नदेिखनकुो साथै नाफा कमाउने उ�े�यले बोकेको भ�ने 
�ितवादीह�को अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको 
बयान र बरामदी मचु�ुकासमेतका �माणबाट सेवनको 
लािग राखेको पिु� नह�ने । 
 �ितवादी िसक�दरले अदालतमा बयान 
गदा� म िवदेशको जामनगरमा िथए ँभनी बयान गरकेो 
पाइ�छ । तर यी �ितवादी आफू जामनगरमा  िथए ँभनी 
सो त�यलाई पिु� गन� नस�नकुो साथै िनजबाट लाग ु
औषध बरामद भएको र बरामदी मचु�ुकामा सही गरकेो 
देिखनकुो साथै सहअिभय�ु न�दिकशोरको बयान 
र िनजलाई िदइएको प�ाउ पजु�बाट यी �ितवादी 
िहरासतबाट भा�न सफल भै पिछ उपि�थत ह�न आएको 
भ�ने �हरी स�चार एवम् बरामदी मचु�ुकासमेतबाट 
देिखएकाले यी �ितवादीको पिन अ�य �ितवादीिसतको 
संल�नता पिु� ह�न आउने । यसरी उपयु�� आधार 
�माणबाट यी तीनै जना �ितवादीह� आपसमा सहमत 
र िमलोमतो भै लाग ुऔषध ख�रद िब�� ओसारपसार 
गरकेो भ�ने कुरा पिु� ह�न आएकाले िनजह�को उ� 
काय�लाई �यि� िवशेष र पथृकपथृक कसरु कायम गन� 
निमली सामूिहक�पमा बरामिदत ८२ �ाम लाग ुऔषध 
ख�रद िब�� ओसारपसार गरकेो पिु� ह�न आउने । 
 �ितवादीह�ले लाग ु औषध (अिफमको) 
अलग अलग कारोबार गरकेो र सेवनका लािग लाग ु
औषध राखेको भ�ने नदेिखई नाफा गन� उ�े�यले 
सामिुहक �पमा बरामदी मचु�ुकामा उि�लिखत ८२ 
�ाम लाग ुऔषधको ख�रद िब�� कारोबार गरकेो पिु� 
ह�न आएकाले कसरुको मा�ाअनसुार कम सजाय 
ह�नपुछ�  भ�ने �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरिसत 
पिन सहमत ह�न  नसिकने ह�दँा यी �ितवादीह�ले 
आपसमा सलं�न भै सामूिहक�पमा ८२ �ाम लाग ु
औषध (अिफम) को ख�रद िब�� ओसारपसारको 

कारोबार गरकेो ठहर गरी �ितवादीह�लाई जनही १ 
लाख ७५ हजार ज�रवाना र दश वष� कैद गन� गरकेो 
स�ु फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०६७।३।२३ र िमित २०६९।५।२६ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल फागनु १८ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६६-CR-०८४८, ०६७-
CR-०५२७, ०७०-CR-१३०४, मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार, राजेश भ�ने भगीरथ दाहाल िव. 
नेपाल सरकार, िनम�ला राई दाहाल िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. िनम�ला राई दाहाल     
 पीिडतलाई एकाितर छाडेर अपराधीको 
पछािडमा� िहडेँर फौजदारी �यायको म�सद पूरा ह�न 
स�दनै । पीिडतले पिन �यायको अनभूुित गन� सकेमा 
�य�तो कानून �णाली स�म र सफल मा�न सिकने । 
 िवदेशी कानून, िवदेशी निजर, महासि�ध, 
घोषणाप�लगायतका साधनह�ले पीिडतको राहतमा 
जोड िदइरहेको अव�था छ । कानून, अ�तरा�ि��य 
सि�धह�ले मानव sanctity मा जोड िदई रहेको 
प�र�े�यमा मानवलाई नसहुाउने �यवहार �दश�न ह�न 
जान ु िनकै पीडादायी हो । य�तो ि�थितमा समाजले 
मानव मू�यको पनु: प�रभाषा खो�न ज�री भएको 
देिख�छ । िवधाियक� कानूनले मा� सधै ँ समाजको 
�याियक मू�य �ा� गन� नस�ने ह�नस�छ । अदालतको 
काम मू�यको खोजी एवम् पिहचानसमेत गनु�  हो । जनु 
मू�यले मानवको आदश� एवम् स�मानलाई कम ह�न 
निदई उचँो गराउन �य�नशील ह�न ज�री दिेख�छ । 
िवधाियक� कानून नैितकता कै प�मा �कट ह�ने भए 
पिन अदालत सदासव�दा �यसको प�मा �य�नशील र 
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अ�य�त रह�छ । �याय गितशील �ि�या  हो । �यायको 
सिटक प�रभाषा गन� सिजलो छैन । यसलाई ना�ने 
yardstick पिहचान नभएर नै �यायसापे� (relative) 
मािनएको  हो । �याय समयअनसुार प�रभािषत ह�दँ ै
अगािड बढ्छ र मानव मू�यलाई संर�ण गद�छ । यो 
मानव मू�यको �या�यासमेत समयअनसुार प�र�कृत 
ह�दँ ै जानपुछ�  र मानवको जीवनको पिव�ताले �थान 
पाउन ज�री ह�ने ।  
 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�ने ह�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 राहतशा� य�तो िविधशा� 
हो जहा ँ पीिडतका �ित ह�न गएको अनेकन �ितलाई 
अदालत, म�ुा चलाउने प� र अ� संल�न िनकायले 
संवेदनशील�पमा हेनु�पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा पिन 
पीिडतलाई उिचत �ितपूित�िबना �यायको महससु 
पीिडतले पाउन स�दनै भ�ने िन�कष�मा प�ुनपुन� 
ह��छ । �यि�को पिव�ता तथा पीिडत राहतशा�को सार 
नै judgment  law भएको पाइएकाले पीिडतशा�को 
भावनालाई समेट्दै �ितवादी भगीरथ दाहालबाट �. 
दईु लाख पीिडत देवीका राईलाई �ितपूित�  भराइिदने 
ठहन� ।
 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� भराइिदने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी भगीरथको 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 । 

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-CR-०७७५,  आगो लगाई कत��य �यान, 
अजु�न िव.क. िव. नेपाल सरकार
 घाइते भई सोही ज�रयाबाट म�ृय ुह�न गएक� 
म�ज ु िव.क. आफू अश� भै अ�पतालको बेडमा 
रहेको अव�थामा आफूलाई आगो लगाएको िवषयमा 
आ�नो सहोदर दाजलुाई �हरी कम�चारीह� समेतको 
रोहबरमा झ�ुा आरोप ला�ने गरी कागज ग�रिदन ुपन� 
कुनै कारण रहे भएको पिन नदिेखएको, �ितवादीले 
मौकाको बयानलाई अ�यथा भनी अदालतमा बयान 
गदा� िजिकर िलए पिन िनजलाई इ�छािवपरीत कागज 
गराइएको भ�ने कुरा िनजले पिु� गराउन नसकेको, 
मतृकले मनु�भ�दापूव� उपचारको �ममा �य� गरकेो 
कथन �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को 
सािबती बयानसमेतबाट समिथ�त भैरहेको देिखदँा 
�ितवादी अजु�न िव.क.ले मतृक बिहनी नाताक� म�ज ु
िव.क. को चालचलन �यवहार िठक नभएको भ�ने 
कारणले बार�बार झैझगडा ह�ने गरकेो र मादक पदाथ� 
सेवन गरी आएका �ितवादीले बिहनी म�ज ु िव.क.को 
शरीरमा म��तेल ख�याई आगो लगाइिदएको र सोही 
ज�रयाबाट मतृकको म�ृय ुभएको देिखदँा �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर ्याएको स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
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अदालतको िमित २०६९।६।२३ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
 मतृक �ितवादीको बिहनी नाताक� �यि� 
देिखई िनज �ीमान् ले छािडिदएको कारण दाजकुो 
घरमा ब�दै आएक� देिखएको र मतृकसगँ �ितवादीको 
�यान मानु�पन�स�मको पूव� �रसइबी रहे भएको पिन 
नदेिखएको र �ितवादीले मतृकलाई �यान मान�को 
लािग पूव� तयारीसमेत गरकेो नदेिखएको, मतृकको 
म�ृयकुालीन घोषणामा नै आफूलाइ� उठेको अव�थामा 
दाजलेु आगो लगाएको भ�ने दिेखदँा सतेुको अव�थामा 
आगो लगाएको पिन नदेिखएको र वारदात ह�दँाको समय 
�ितवादीले मादक पदाथ� सेवन ग�रआएको अव�थामा 
मतृकसगँ िववाद ह�दँा �रसको आवेशमा ��ततु वारदात 
घिटत भएको भ�ने देिखदँा स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िवप�ी अजु�न िव.क.लाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर गरी अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम १५ वष� कैद 
गन� गरी भएको फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, 
पाटनले रायसिहत सदर गरकेो िमित २०६९।६।२३ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी  
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-WO-०८४४, उ��ेषण, 
का�छाभाई महज�नसमेत िव. �थानीय िवकास 
म��ालयसमेत  
 �थानीय �वाय� शासन िनयमावलीको 
संशोिधत �यव�था �ार�भ ह�दँाका बखत १२ वष�को 
सेवा अविध पिुगसकेका कम�चारी र िनयमावली �ार�भ 
भएपिछमा� सेवा अविध पगेुका सबै कम�चारीको 

एकैपटक बढुवा गरी एउटै िमितलाई जे�ता कायम गन� 
िम�ने हो वा हैन भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� ��ततु 
सशंोिधत �यव�थाले १२ वष� सेवा अविध पगेुका सबै 
कम�चारीलाई बढुवा गनु�पन� बा�या�मक कानूनी �यव�था 
गरबेाट बढुवा िमितस�म१२ वष� पगेुका सबै कम�चारी 
बढुवा ह�नस�ने नै देिखयो । तर बढुवा िमितमा स�म 
१२ वष� सेवा अविध पगेुका कम�चारी र सो अगावै १२ 
वष� सेवा अविध पगेुका कम�चारीह�को एउटै िमितलाई 
जे�ता कायम गन� हो भने असमान सेवा अविध भएका 
कम�चारीिबच समान �यवहार ह�न गई बढी सेवा अविध 
पूरा गन� र नगन�को िबचमा कुनै अ�तर नह�ने मा� होइन 
�यसपिछको पदो�नितमा समेत बढी सेवा गन�को हकमा 
िनजह�को सेवा अविध िन��भावी ह�न जा�छ । १२ वष� 
सेवा अविध पूरा गरकेा कम�चारीलाई मािथ�लो पदमा 
बढुवा ग�रनेछ भिनसकेपिछ संशोिधत िनयमावली लागू 
भैसकेपिछ �य�ता सेवा अविध पगेुका कम�चारीह�को 
त�काल बढुवा नगरी िढलो गरी बढुवा गदा� िनयमले 
िनधा�रण गरकेो सेवा अविध पदो�नितमा गणना नभै 
सो अविध िन��भावी ह�ने भै बढी सेवा अविध �यितत 
ह�नेह�को हकमा जे� कम�चारीले पदो�नितमा पिहलो र 
अिधकतम अवसर पाउन ुपन� �शासिनक िस�ा�तको 
िवपरीत ह�नकुो साथै समानताको िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल ह�न जा�छ । बढुवा कम�चारीको विृ� िवकास 
मा� नभै कम�चारीलाई �ो�सािहत गरी उ��ेरणा 
जगाउने मा�यम पिन भएको िनि�त सेवा अविधको 
अधारमा बढुवा गदा� बढी सेवा अविध भएका र कम सेवा 
अविध भएकाह�िबच फरक िकिसमले �यवहार गनु�पन� 
ह��छ । यिद ियनीह�िबच समान �यवहार ग�रएमा बढी 
सेवा गन�ह�मा नैरा�यता आई संगठनले कम�चारीबाट 
खोजेको अपे�ा पूरा ह�न स�ैन । �यसैले बढी र घटी 
सेवा अविध भएका िबच फरक �ि�कोणले हे�रनपुछ�  
ता िक भिव�यमा ह�ने विृ� िवकासमा समेत �ितकूल 
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असर नपगुोस ्। तसथ� यी िनवेदकह�को हकमा बढुवा 
गरी छु�ै जे�ता कायम नगरी िनवेदकको मागबमोिजम 
जे�ता नह�ने भनी िदएको िमित २०६८।११।२१ को 
प� िनवेदकह�का हकमा िनवेदन मागबमोिजम जे�ता 
कायम नगरकेो हदस�म उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
ह��छ । अब कुन िमितलाई जे�ता कायम ह�ने गरी 
िनण�य ह�ने हो भ�नेस�ब�धमा संशोिधत िनयमावली 
लागू भएको िमित र िनवेदकह�को जे�तासमेतलाई 
िवचार गदा� िनयमावली लागू ह�नपूुव� नै िनजह�को सेवा 
अविध १२ वष�भ�दा बढी भैरहेको भए पिन िनयमावली 
संशोधन ह�नअुिघको िमितबाट जे�ता कायम गन� िम�ने 
देिखएन । तसथ� िनयमावली संशोधन भै लागू भएको 
िमित नै कायम गन� उपय�ु देिखएकाले िनवेदकह�का 
हकमा संशोिधत िनयमावली लागू भएको िमित 
२०६७।१।२० लाई जे�ता िमित िनधा�रण गनु�  भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल फागनु १९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी देवे�� गोपाल ��े, ०६८-CR-१०८२, सवारी 
�यान, नेपाल सरकार िव. रामकेवल राय यादव
 �ितवादीले चलाएको सवारी साइकल 
वा बयलगाडा नभै ट्या�टर ज�तो भारी गाडी 
हो जसको सामा�य ठ�करमा� �ाणघातक ह�न 
स�छ । ट्या�टर ज�तो ठूलो र जोिखमपूण� सवारी 
चलाउने चालकसगँ सोही अनपुातमा होिसयारी, 
सावधानी र द�ताको अपे�ा ग�र�छ । यस अव�थामा 

बाटोमा यो य�तो छ, बाटोको छेउछाउमा अचानकबाट 
कोही दौडेर आउन स�छन् वा बाटोमा िहड्ँन स�छन् 
यसथ� यो गाडीको यि�को गितलाई यित मीटरको 
दूरीमा िनयि��त गन� सिक�छ र मैले यित दूरीस�मको 
सडकलाई सिजलै हेररे सवारीलाई िनय��णमा िलन 
स�छु भनी अ� सडक �योगकता�को सरु�ासमेत 
िवचार गरी सवारी चलाउन ुपन� भनी सवारी िविधशा�ले  
competent and careful स�म र सतक�  चालकसगँ 
अपे�ा राखेको ह��छ । यी सबको पूवा�नमुान गन� 
नस�ने, बाटो र छेउछाउको प�र��य हेन� र िवचार 
गन� नस�ने, हेरपेिछ सवारीलाई �यसअन�ुप आ�नो 
िनय��णमा रा�न नस�ने चालकलाई competent    
and    careful    चालक    मा�न नसिकने । 
 मािथ उ�लेख भएबमोिजम बेलायतमा 
causing death by dangerous driving 
because his driving had not fallen far enough 
below the standard of the competent driver 
�मािणत ह�न नसकेको अव�थामा पिन चालक उ�कन 
नसकोस ् भ�नका लािग no need to prove that 
it was obvious to a competent and careful 
driver that driving would create a risk of 
harm to person or property भनी causing 
death by careless driving मा अिनवाय�तः सजाय 
गन�का लािग the Road Traffic Act 1991 को दफा 
2B को तजु�मा भएको प�र�े�यमा अिभयोग दाबीको 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) मा �यसरी सवारी चलाउँदा कसैको �यान 
मन�स�ने ठूलो स�भावना छ भ�ने कुरा जानी जानी 
वा लापरवाही गरी सवारी चलाएको कारणबाट सवारी 
दुघ�टना ह�न गई भ�ने �ावधान नला�ने कुनै कारण 
छैन । सवारी कसरुका कसरुदारलाई कडा सजाय गरी 
कसरुदारबाट थप कसरु नहोस् भ�ने प�रणाम �ा� 
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गन�का लािग सजायको िनरोधा�मक िस�ा�तको �योग 
गनु�  अिनवाय� नै ह��छ । सवारी दघु�टनाको द�ुप�रणाम 
जनधनको ठूलो �ित भएको र जीवनको र�ा रा�य 
तथा फौजदारी �यायको मूल दािय�व भएकाले यसमा 
मािथ उि�लिखत काबभु�दा बािहरको प�रि�थित 
नदेिखएस�म दयामाया गनु�  भनेको जनसाधारणको 
जीवनर�ाको दािय�वबाट पि�छन ु हो । सवारी 
अनमुितप� नभएमा पिन सवारी चलाउदँा मािनस मर े
पिन हलकुा सजाय मा� ह��छ भ�ने स�देश �वािहत ह�न ु
भनेको अराजकता र द�डहीनताको सू�पात ह�न ुहो । 
�ितवादी चालकको य�तो हकँाइलाई चरम अ�मता 
र गैरिज�मेवारीपूण� हकँाई भ�नपुछ�  । यसबाट िनजको 
हकँाइको �तर स�म र सतक�  चालकको हकँाइको 
�तरभ�दा िन�कै त�लो रहेको मा�नपुन� ।
 �ितवादी चालकले अ� सडक �योगकता�को 
सरु�ाको कुनै �याल नगरी उ�च�तरको अ�मता, दोष, 
कमी गरी जानीजानी लापरवाही गरी सवारी चलाएको 
स�ब�धमा मािथ िववेचना भैसकेको अव�थामा कसैको 
�यान मन�स�छ भ�नेज�तो नदेिखएको अव�थामा 
सवारी चलाउनेलाई आकिष�त ह�ने उ� दफा १६१ 
को उपदफा (३) यी �ितवादीलाई ला�ने कानूनस�मत 
आधार रहेको नपाइने ह�दँा यी �ितवादीले सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
को कसरु गरकेो दिेखदँा सोही दफा १६१(२) बमोिजम 
सजाय गनु�पन�मा सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) अ�तग�तको कसरु 
कायम गरी ६ मिहना कैद र � १ हजार ज�रवाना 
गरकेो सला�ही िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित  
२०६७।१।२९ मा भएको फैसला निमलेकाले उ�टी 
भै �ितवादी रामकेवल राय यादवलाई सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 

बमोिजमको कसरुमा सोही दफा १६१(२) बमोिजम 
२ वष� कैद ह�ने र सवारी अनमुितप� नभै सवारी 
चलाएकाले उ� दफा १६१ को उपदफा (४) बमोिजम 
�. २ हजार ज�रवानासमेत ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल साउन २५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०६८-CR-३०९, चेक अनादर 
रकम िदलाई भराइपाउ,ँ शुशीलकुमार मान�धर िव. 
िवभु काय�थ 
 ��ततु िववादमा वादीको प�मा अनमुान 
गन� िम�ने निम�ने के हो सो िवचार गरी हेदा�  नेपालको 
उ� कानूनमा भारतको कानूनको दफा १३८ मा for 
the discharge, in whole or in part, of any 
debt or other liability र �यसको Explanation 
मा For the purposes of this section, “debt or 
other liability” means a legally enforceable 
debt or other liability उ�लेख भएबमोिजम कुनै 
ऋण वा दािय�वबापत सो चेक िदएको ह�नपुन� भ�ने 
�प� �यव�था नभए पिन िबना कुनै दािय�व �यितकै 
चेक साट्न ु भनी पठाएको चेकमा समेत �यसरी चेक 
िलएर जाने �यि�ले धारकको अिधकार पाउछँ भ�दा 
कानूनले गलत �यि�लाई संर�ण िदएको अव�था ह�न 
प�ुछ । कुनै पिन कानूनलाई हा�या�पद र अ�यायपूण� 
िकिसमले �या�या गन� िम�दनै । �यवहारमा हेदा�  कुनै 
चेक साट्नका लािग कामदार कम�चारी, इ�िम�, 
नातागोताका मािनसलाई चेक िदई पठाउने चलन 
�स�तै दिेख�छन् । �यसैगरी कुनै हरिहसाब वा बाकँ� 
ब�यौताबापत चेक िदएको हो भने कितपय अव�थामा 
मौिखक कारोबारमा� रहेको ह��छ तर �यापा�रक 
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कारोबारको िसलिसलामा सो भएको हो भने �य�ता 
प�ह�िबच कुनै �यापा�रक वा अ� लेना दनेा दिेखने 
बहीखाता वा �यवहार रहेको अव�था रह�छ । तीबाहेक 
ते�ो �ेणीमा पया��  रकम नभएको खाताबाट चेक 
काटेर िदने काम पिन ह�ने गछ�  । य�ताको काम ठगीिभ� 
समेत पन� ह��छ । य�तो काम सामा�यतया कुनै काम वा 
�माणप� िदलाउछुँ वा िवदेश पठाइिद�छु वा मिहनावारी 
यित ज�मा गरमेा यित अविधपिछ एकम�ु यित पाइ�छ, 
िद�छु भ�ने �लोभन आिद देखाई गफलतमा पारी ठ�ने 
वा झ�ुयाउने िनयतका साथ वा स�ुमा सो िनयत 
नभए पिन पिछबाट �य�तो मनसाय िलई पैसा पचाउने 
िहसाबले चेक िदने काम भए गरकेो पिन पाइने । 
 वादीको िफरादप�मा आफू र �ितवादीिबच 
�यापा�रक कारोबार रहेको सो स�दभ�मा उ� चेक 
आ�नो लेनाबापत �ितवादीले िदएको भ�नेबाहेक 
वादीले के क�तो �यापा�रक कारोबार अथा�त् कुन सेवा 
वा सामानको आपूित� वा किमसन वा मनुाफा केबापत 
सो रकम पाउन ुपन� हो ती कुनै पिन सा�दिभ�क कुरा 
उ�लेख ह�न सकेको पाइदँनै । वादीले यस स�ब�धमा 
स�झौता, िबल, मेमो, लेजर, लेखाका िहसाब िकताब 
कुनै पिन िलखत पेस गरी �प� गन� स�नभुएको 
नपाइने । 
 बलराम भ�ने �यि� र वादी सशुीलकुमार 
मान�धर एकै �यि� भएको बलराम भ�ने �यि� आ�नो 
फम�को कामदार भएको र फम�को काम कारोबारको 
लािग िनजलाई ती चेकह� साट्न पठाएको भ�ने 
�ितवादीको िजिकरबमोिजम बलराम र सशुीलकुमारको 
ह�ता�र जाचँ गन� पठाइएकामा ती ह�ता�र आपसमा 
िमले िभडेको भ�ने रेखा तथा लेखा िवशेष�को राय 
र बकप�समेत दिेख�छ । यसबाट पिन वादीले ती 
चेकह� चेक िख�ने �यि�को कम�चारीको नाताले 
फम�को कामको लािग पाएको दिेखने । 

 वादीले ती चेकह� ब�कमा पेस गरकेो 
मह�वपूण� �माणको �पमा �ितवादीको ब�क �टेटमे�ट 
वादीबाट पेस भएको भ�ने कुरालाई स�ुले आधार 
बनाएको देिख�छ । तर �टेटमे�ट भ�ने कुरा कामदार 
कम�चारीले नपाउने कुनै कारण छैन । �टेटमे�ट पाएको 
कारणबाट चेकलाई ब�कमा पेस गरकेो भ�न निम�ने ।  
 पाचँ वष�स�म �ितवादीले चेक िफता� िलन ु
पन� काम नगरकेो कुरालाई पिन वादी दाबी प�ुने 
आधार मािनएको छ  तर सो कुराबाट वादी दाबी प�ुने 
कानूनी �यव�था उ� ऐनमा रहे भएको पाइदँनै । चेक 
स�ब�धमा सो�दा एकाउ�टमा चेक िफता� गरकेो भनी 
वादीले जवाफ िदएको भ�ने �ितवाद िजिकर रहेकाले 
यो कुरालाई वादी दाबी प�ुने आधार बनाउन निम�ने । 
 तर सव�प�र कुरा िविनमय अिधकारप� ऐन, 
२०३४ को दफा १५ �अरको दािय�वः �वीकार गन� 
�यि� वा �यीबाट िविनमयप� अनादर भएको वा 
�वीकार नग�रएको कुरा �अरलाई रीतपूव�क सूिचत 
ग�रएमा धारकलाई �ितपूित�  ग�रिदनु �अरको कत��य 
ह�नेछ । दफा ४७ �अरमािथ दाबी गदा� चेक ��तुत 
गनु�  पन�ः (१) जुन ब�कउपर चेक िखिचएको छ सो 
ब�कमा चेक ��तुत नगरी कसैले पिन �अरउपर दाबी 
गन� पाउने छैन । (२) मनािसब समयिभ� चेक ��तुत 
नगरकेो कारणबाट कसैलाई कुनै नो�सानी ह�न गएमा 
सो नो�सानीको रकम �अरसँग दाबी गन� सिकने छैन । 
दफा ५३ भु�ानीः दफा ५६ को अधीनमा रही िविनमय 
अिधकारप�को भु�ानी धारकलाई िदनुपन�छ । तर कुनै 
ब�कउपर िखिचएको चेक वा �ा�टको हकमा सो चेक 
वा �ा�ट िखिचएको िमितले ६ मिहनािभ� भु�ानीको 
लािग ब�कसम� ��तुत नग�रएमा �यसको भु�ानी िदन 
ब�क बा�य ह�ने छैन । दफा ६६ अनादरको सूचनाः 
िविनमेय अिधकारप� अ�वीकृित�ारा वा भु�ानी िदन 
इ�कार गरी अनादर ग�रएकामा सो कुराको सूचना 
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धारक वा �यस�ित उ�रदायी ह�ने कुनै प�ले सो 
अिधकारप�सगँ स�बि�धत सबै प�लाई िदनुपन�छ 
र तीम�ये कुनै प�लाई य�तो कुरा सूिचत नग�रएको 
भए �य�तो प� सो अिधकारप��ित उ�रदायी ह�ने 
छैन । तर यस दफामा लेिखएको कुनै कुराले �ित�ाप� 
लेिखिदने �यि� िविनमेयप� �वीकार गन� �यि� वा 
�यीलाई अनादर भएको सूचना गन� आव�यक ह�ने 
छैन भ�नेसमेतको �यव�था दिेख�छ भने दफा ६७ 
मा अनादरको सूचना मौिखक वा िलिखत�पमा िदन 
सिकने �यव�थाबमोिजम चेक िखिचएको �यि�ले 
भ�ुानीको लािग स�बि�धत चेक स�बि�धत ब�कमा 
सकभर चाडँो र ६ मिहनािभ�ै पेस गनु�पन�, अनादर 
भएमा चेक ले�ने �यि�लाई �यसको सूचना िदन ुपन� 
र म�ुा मािमलामा आफू सरुि�त ह�नको लािग नोटरी 
पि�लकबाट अनादर भएको �यहोरा �मािणत गराउन ु
पन� नभएमा चेक िख�ने �यि� सो चेकमा उि�लिखत 
रकमको भ�ुानी गन� जवाफदेही नह�ने भ�ने �प� 
�यव�था रहेको देिख�छ । सोबमोिजम वादीले 
�ितवादीलाई चेक अनादर भएको सूचना िदएको 
देिखदँैन । चेक ब�कमा पेस भएको रीतपूव�कको �माण 
चेकमा उ�लेख ह�न सकेको नपाइने । 
 वादीले दाबीको चेक पाएपिछ ख�तीमा 
राखेर ब�ने र सोझै दफा १०८ को ५ वष�को हद�याद 
समाती अदालतमा आउन िम�ने कुनै �यव�था संरचना 
नरहेको कुरा उ� ऐनको दफा १५, ४७, ५३, ६६ र 
६७ को अ�ययनबाट �प� ह��छ । ती दफाह�बमोिजम 
स�बि�धत चेक ब�कमा पेस गन� काम भएपिछ र 
�यहाबँाट चेक अनादर भएपिछ चेक ले�ने �यि�लाई 
अनादरको सूचना निदएस�म आकिष�त ह�ने अव�था 
रहदैँन । यसमा वादीले म�ुा गन� कारण परकेो िमितलाई 
�� गन� सकेको नदेिखने । 
 वादीले आफूलाई सरुि�त रा�नका लािग 

दफा १५ लगायतका कानूनबमोिजम चेकलाई ब�कमा 
पेस गरकेो, अनादरको सूचना िदएकोसमेतको कुरामा 
आफू सरुि�त रहनका लािग दफा ७१ तथा दफा 
७२ को कानूनबमोिजम नोटरी पि�लकबाट चेक 
अनादर भएको कुरा �मािणत गराउन स�न ु पन�मा 
सो नगरकेो र नसकेको अव�थामा वादीको मौिखक 
कथनको भरमा वादी दाबी प�ुने गरी गरकेो स�ु 
अदालतको फैसला िनि�त�पमा िमलेको देिखदँैन । 
�यसलाई उ�टी गरी वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसलामा िवप�ी िझकाएको 
यस अदालतको आदेशसगँ सहमत ह�न सिकएन । 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।१०।२३ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना 
सवंत् २०७२ साल साउन २५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-१०५०, कत��य 
�यान, िशवलाल ढकाल िव. नेपाल सरकार
 मतृकको लास जाचँ ह�दँा पछािड ढाडमा 
३१/

२
” ल�बाइ १/

२
” चौडाइ भएको गिहरो घाउचोट र 

दाया ँगोडाको पछािड ११/
२
” ल�बाइ भएको गिहरो घाउ 

चोट, दाया ँपाखरुाको कुनामा १” ल�बाइ भएको घाउ 
चोट रहेको भ�ने लास जाचँ मचु�ुकामा उ�लेख भएको 
पाइ�छ भने Caus of death मा shock due to 
exessive bleeding  भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा 
मतृक दवेी�सादको म�ृय ु�ितवादी िशवलाल ढकालको 
ब�चरो �हारबाट घाइते भै अ�यिधक र��ावबाट 
Shock को कारण म�ृय ुभएको भ�ने त�य पिु� ह�ने । 
 स�ु बिद�या िज�ला अदालतले ८ वष� र 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जले �ितवादी िशवलाल 
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ढकाललाई अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम १० वष�मा� 
कैद सजाय गरी रायसमेत �य� गरकेो िमलेको छ 
छैन र �ितवादीको कानून �यवसायी अिधव�ा अ�मर 
राउतले सोही रायलाई सदर कायम ग�रपाउ ँ भनी 
गनु�भएको िजिकरतफ�  िवचार गदा�  मतृक दवेी�साद 
ढकाल र �ितवादी िशवलाल ढकालको नाता स�ब�ध 
सहोदर दाजभुाइ रहेको दिेख�छ । मतृक दवेी�साद 
ढकाल र �ितवादी िशवलाल ढकालको िबचमा �यान 
मान�स�मको पूव� �रसइवी रहेको देिखदँैन । �ितवादीको 
�पैया ँमतृकले खाई िदएको कारणबाट मा� �ितवादी 
िशवलाल ढकालको मतृक देवी�साद ढकालउपर �रस 
उठने गरकेो र वारदातको िदन िमित २०६७।५।३० 
गते पिन मतृकले चेस खेिलरहेको अव�थामा �ितवादी 
िशवलाल ढकालले मतृक दाज ुदेवी�साद ढकाललाई 
देखेपिछ �रस उठी घरमा गै ब�चरो िलई मतृकलाई 
पछािडबाट ब�चरोले �हार गरी ढाड र ख�ुामा हानी 
मारकेो दिेख�छ । �ितवादीले मतृकलाई ब�चरोले 
�हार गर े पिन मान� पूव�योजना तथा षड्य�� रहे 
भएको देिखदैँन । �ितवादीले भारतमा गै दखुजेलो 
गरी कमाएको धनबाट सेलर िमल िक�न िदएको �. ३ 
लाख र राजमाग� छेउको ज�गा ख�रद गन� भनी �. १ 
लाख ५० हजारसमेत िदएकामा राजमाग�दिेख धेरिैभ� 
घडेरी िकनी िदएको कारणबाट �ितवादी िशवलाल 
ढकालले �रस था�न नसक� तसा�उनको लािग �हार 
गरकेो ब�चरोबाट देवी�साद ढकालको म�ृय ु भएको 
अव�था देिखदँा �ितवादीले मतृकलाई ढाडमै ब�चरो 
�हार गरकेो दिेखदँा धा�रलो हितयार �हार भएको 
अव�थालाई िवचार गदा� केवल ८ वष�मा� कैद सजाय 
गन� गरी राय �य� गरकेो स�ु िज�ला तथा १० वष� 
कैद सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालतको रायसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । अतः अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
�ितवादी िशवलाल ढकाललाई १८ वष� कैद सजाय 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत : जवाहर�साद िसंह
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल चैत ९ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, २०६७-CR-०५३७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. लालबहादुर बुढा
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 मतृकको �यान जानेस�मको वारदातमा 
�ितवादी लालबहादरु बढुाको समाना�तर सहभािगता 
िथयो भनी यिु�य�ु र शङ्कारिहत तवरले पिु� 
ह�न सकेको अव�था दिेखदैँन । यस ि�थितमा िनज 
�ितवादी लालबहादरु बढुालाई सफाइ िदएको िमलेन, 
िनजलाई समेत �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम हदैस�म कैद सजाय ग�रपाउ ँ भनी वादी 
नेपाल सरकारले िलएको मागदाबीसगँ सहमत ह�नस�ने 
अव�था नरहने ।
 �ितवादीह�म�ये िकरबहादरु बढुालाई 
त�कालैको प�रि�थितबाट उठेको �रस था�न नसक� 
मतृकलाई बाउसा (काठ) को िबडँले �हार गदा� म�ृय ु
भएको भ�ने कारणले आवेश�े�रत ह�या ठहर ्याई 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम १० वष�मा� 
कैद ह�ने र अका� �ितवादी लालबहादरु बढुाले वादी प�ले 
त�यय�ु र शङ्कारिहत  �माणले पिु� गन� नसकेको 
भ�नेसमेत आधारमा िनजलाई कसरुबाट सफाइ िदने 
ठहर ्याई स�ु बागलङु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसलालाई नै सदर कायम गरकेो पनुरावेदन अदालत, 

बागलङुको िमित २०६७।२।११ को फैसला मनािसब 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः बस�तजङ्ग थापा 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु १९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०८५५, कत��य �यान, 
सुकुमन रोका िव. नेपाल सरकार
 �ितवादीले च�कुले हानेकै कारण मतृकको 
म�ृय ुभएको हो भनी अदालतमा गरकेो बकप�, घटना 
िववरण कागज गन� �यि�ह� लयन रोका, कामी पनु 
र लोक रोकाले अदालतमा गरकेो बकप�, लासजाचँ 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको बाया ँ
Ventricle मा ११/

२
X१ इ�च धा�रलो चोट रहेको, 

अ�यिधक रगत बगेको र Hypovolumic shock को 
कारण मतृकको म�ृय ुभएको हो भ�ने िमिसल सलं�न 
त�य �माणबाट समेत �ितवादी सकुुमन रोकाले 
आ�नो साथमा राखेको च�कुले दाज ुडुकुमन रोकाको 
कोखमा �हार गदा� लागेको चोटको कारण अ�यिधक 
र��ाव ह�न गई िनज डुकुमन रोकाको म�ृय ुभएको पिु� 
भएकाले �यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(१) नं. 
िवपरीत कसरु अपराध गरकेाले िनजलाई सोही ऐनको 
दफा १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर ्याई रो�पा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।३।२० मा भएको फैसलालाई सदर ह�ने ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दाङबाट िमित 
२०६८।३।१४ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
 �ितवादी सकुुमन रोकालाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
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गदा� चक� पन� ह�दँा �ितवादीलाई ८ (आठ) वष� कैद गदा� 
पिन कानूनको मनसाय पूरा ह�नस�ने भनी पनुरावेदन 
अदालत, दाङबाट �य� भएको अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजमको रायसमेत िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
शाखा अिधकृतः देवी चौधरी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल असार ९ गते रोज ४ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या. �ी बै�नाथ उपा�याय, ०७२-WH-
००२५, ब�दी��य�ीकरण, नीता भ�ने हेमकुमारी 
�रजालका हकमा कालुमायाँ तामाङ �रजाल िव. िबमला 
�वालीसमेत
 नाबािलकाको सबैभ�दा भरपद� संर�क 
केही अपबादबाहेक आमा नै हो भ�ने कुरामा कुनै 
िववाद ह�ने अव�था ह�दैँन । पीिडत नाबािलकाको 
आमा �रट िनवेिदका भएको त�यमा िववाद 
देिखदँैन । पीिडत नाबािलका आमासगँ जान चाहेक� 
छन्, छैनन् ? र उनी आमासगँ ब�दा सरुि�त ह�ि�छन् 
िक बाल क�याण सिमितमा रहदँा सरुि�त ह�ने 
हो ? भनी पीिडत नाबािलकाको िहतबाट सो�नपुन� 
ह��छ । िवप�ीबाट पेस भएको ��य��य हे�रदँा आमाले 
छोरीलाई यहा ँ(CWISH स�ंथामा) नबस फक� भनी 
भरमजदरु �यास गरके� र छोरीले आ�नो हकको 
लािग आमाको साथ मागेको र अदालतमा गई आफूले 
भ�नपुन� कुरा नभनेस�म �यही (CWISH सं�थामा) 
सरुि�त भई ब�नपुन� कुरा गरी आमालाई स�झाएको 
देिख�छ । कुनै िववादमा नाबालकको हक र उसको 
अव�थाको िवषयमा िनण�य गनु�पदा� नाबालकको 
हकमा संवेदनशील भई सकेस�म उसकै प�मा सोिचन ु
पन� । ��ततु िववादमा िनवेिदका नाबािलकाको आमा 

भए पिन आमाको माया छोरीतफ�  रहे पिन अ� 
प�रि�थितले गदा� आमाको सोचाइमा पूवा��ह छ छैन, 
कुनै कुराले आमालाई �भाव (Influence) ग�ररहेको 
छ, छैन भनी हे�रन ुपिन पन� । 
 ए�कासी आमा मोरङ िज�लाबाट काठमाड� 
आई यो ब�दी��य�ीकरणको आदेश माग गरी आएको 
र हे�रएको ��य��यबाट नाबािलका छोरीले आ�नो 
भनाइ अदालतमा रा�न र आफूलाई सहयोग गन� 
आमालाई स�झाउने र आमाले छोरीलाई िलई जाने 
हर �यास गरकेो बाता�बाट देिखएको अव�थामा ��ततु 
�रट िनवेदन जारी गरी सरुि�त �थान िज�ला बाल 
क�याण सिमितमा बसेक� नाबािलकालाई �यहाबँाट 
हटाउदँा झन् नाबािलकाको लािग खतरा ह�ने अव�था 
रहेको दिेखन आयो । यौन िहंसामा परके� नाबािलका 
सरुि�त रहेको र िनजउपर यौन िहंसा गन�उपर 
अनसु�धाना�मक काय� भैरहेको अव�थामा नाबािलका 
आमा नै भए पिन िनजलाई त�काल िनवेिदकालाई 
िज�मा लगाउदँा पिन पीिडत नाबािलकाको िहतमा 
नह�ने र जबरज�ती करणी म�ुालाई कमजोर बनाउन 
स�ने खतराको अव�था आउन िदन निम�ने । 
 नाबािलकाको आमा कालमुाया तामाङ 
�रजालले CWISH स�ंथामा िमित २०७२।६।१९ मा 
िदएको िनवेदनमा नाबािलका छोरी नीता �रजालमािथ 
यौनज�य अपराध जबरज�ती करणीको जाहेरी 
परी भरत काक� र उमेश ख�ी दवुैजना नेपाल �हरी 
सातदोबाटोमा थुनवुाको �पमा रहेको भनी उ�लेख 
भएकामा िनज कालमुायाले यस अदालतमा िदएको 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनमा उ� �यहोरालाई 
उ�लेखस�म गरकेो पाइदँैन । िनवेिदकालाई पूव� 
जानकारी रहेको त�य लकुाई िनवेदन िलई आएकामा 
उ� त�य िवप�ीह�बाट उजागर भई संवेदनशील 
त�यको जानकारी यस अदालतले पाएको अव�था 
छ । यसबाट िनवेिदका सफा हात िलई अदालतमा 
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आएको देिखन नआउने ह�दँा नाबािलका घरले ु
कामदारका �पमा रहेको अव�थामा घरधनी भरत 
काक� र िनजका साला नाताका उमेश ख�ीबाट 
पटकपटक यौन िहसंामा परकेो र िनजउपर जबरज�ती 
करणी म�ुामा अनसु�धान भैरहेको अव�थामा 
पीडकह�बाट पीिडत नाबािलकालाई सरु�ा र 
सामािजक मनोपरामश�मा रािखएको अव�था दिेखएको 
र त�काल िनवेिदका आमाको िज�मामा नाबािलकालाई 
लगाउदँा जबरज�ती करणी म�ुाको अनसु�धान काय� 
�भािवत ह�ने देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गन� निम�ने । 
इजलास अिधकृत:  लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर अपरटेर:  मि�दरा रानाभाट 
इित सवंत् २०७२ साल काि�क १ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली, ०७२-WH-००३२, 
ब�दी��य�ीकरण, िललाबहादुर बुढाथोक�को हकमा 
िव�णु बुढाथोक� िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत
 केही साव�जिनक (अपराध र सजाय) ऐन, 
२०२७ को दफा ४ ले सो ऐनअ�तग�तको म�ुा वारदात 
भएको वा उजरु परकेो िमितले ७ िदनिभ� म�ुा दायर 
ग�रस�न ुपन� तर वारदात भएको सात िदनिभ� म�ुा 
दायर गन� नसिकने मनािसब मािफकको कारण देखेमा 
म�ुा हेन� अिधकारीले वारदात भएको प�तीस िदनिभ� 
म�ुा दायर गन� गरी �याद थप ग�रिदन स�नेछ भ�ने 
कानूनी �यव�था भएकामा यी िनवेदकउपर सात 
िदनिभ� म�ुा दता� गन� नसिकने भए कारणसिहतको 
�याद थप गनु�पन�मा अस�ब� ऐन (सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९) अनसुार �याद थप गरी 
थुनामा रािखएबाट िनवेदकको थुना गैरकानूनी दिेखन 
आउदँा िनवेदक ब�दी िललाबहादरु बढुाथोक�को 
िब��मा कानूनले तोकेको अविधिभ� म�ुा दायर ह�न 

नस�ने देिखएकाले मागबमोिजम िवप�ीका नाउमँा 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत:  लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल काि�क ८ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम�, ०७२-WH-००२८, 
ब�दी��य�ीकरण, बालकृ�ण नगरकोटीसमेत िव. 
मकवानपुर िज�ला अदालतसमेत
 िनवेदकह�उपर मकवानपरु िज�ला 
अदालतमा दायर भएको कत��य �यान म�ुामा िमिसल 
सलं�न सबदु �माणको िववेचना गरी िनजह�लाई 
थनुामा राखी म�ुा पपु�� गन� भनी भएको आदेश प�रवत�न 
नगन� भनी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट समेत 
समिथ�त भइरहेको दिेखदँा तहतह स�म अदालतबाट 
िनवेदकह�लाई थनुामा रा�ने आदेश भएकामा �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा १६ ले सो आदशेउपर 
सव��च अदालतमा िनवेदन िदई उपचार �ा� गन�स�ने 
नै देिखदँा ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनको मा�यमले 
म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी स�म िनकायले थुना रा�ने 
गरी गरकेो आदेश स�ब�धमा बो�न िम�ने अव�था 
नरहेकाले िवप�ीह�बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन 
नपन� ह�दँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजलुी 
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल असोज २८ गते रोज ५ शभुम् ।

�रत / बेरीत आदेश

१
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७२-RE-००६४, वैदेिशक रोजगार 
कसरु, छ�बहादुर �े� िव. नेपाल सरकार वैदेिशक 
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रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�
 �ितवादी छ�बहादरुलाई वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा १० को िबनाइजाजत वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय स�चालन गरकेो कसरुमा ऐ. ऐनको 
दफा ४३ बमोिजम सजायको माग दाबी िलई म�ुा 
चलाएको दिेख�छ । जाहेरवालाह�लाई िविभ�न देशमा 
पठाउने �लोभन दखेाई न�कली िभसा कागजात बनाई 
िवदशेमा परु ्याएको भ�ने जाहेरीसमेत देिखएको र 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजमको 
कसरुमा तीन लाखदेिख पाचँलाखस�म ज�रवाना र 
तीन वष�दिेख सात वष�स�म कैद ह�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । य�तो अव�थामा मलुकु� ऐन,  अ.ब.ं 
११८(२) को रोहमा िवचार गनु�पन�मा सोबमोिजम 
नगरी धरौट माग गरकेो िमलेको नदेिखएकाले �यस 
�यायािधकरणको आदशे बदर ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RE-००७७, अवैध�पमा 
रडेपा�डाको छाला लकुाई िछपाई राखेको, रामबहादुर 
नेकोर तामाङ िव. नेपाल सरकार
 यसमा �ितवादी रामबहादरु नेकोरले कसरुमा 
इ�कार रही �हरी तथा अदालतमा बयान गरकेो, िनजको 
साथबाट दसी बरामद भएको पिन नदेिखएको, िनजको 
कसरुमा सलं�नता रहेको भनी सहअिभय�ुह�ले पोल 
गरकेो पिन नदेिखएको, िनजको अनपुि�थितमा िनजको 
जानकारी वा अनमुितिबना सहअिभय�ुले िनजको 
गोठमा दसी राखेको तथा लगेको कुराले मा�ै िनजको 
कसरुज�य काय�मा सहभािगता रहेको भनी िव�ास गन� 
सिकने आधार नह�ने ह�नाले पपु�� िनिम� थनुामा रा�ने 
गरकेो स�ुको आदेश सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०७२।४।२१ को आदशे िमलेको 

नदिेखएकाले बदर ह�ने । 
इित संवत् २०७२ साल पसु २९ गते रोज ४ शभुम् ।

अ�त�रम आदेश

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े, ०७२-WO-०४८२, 
उ��ेषण, बोदनाथ दुवाडीसमेत िव. भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात म��ालयसमेत
 िनवेदकह�को सवारी साधनले काठमाड� 
माछापोखरी, �वय�भ ु कलङ्क�देिख धािदङस�म 
इजाजत प�को �े� तोिक इजाजत प� पाएको 
देिखएकामा यातायात �यव�था काया�लय, साना / ठूला 
सवारी, बागमतीको िमित २०७२।८।२२ को बोधाथ� 
प�मा काठमाड�देिख धािदङबेसीस�म मा� �ट कायम 
गरकेो भ�ने उ�लेख भएको दिेखएको र सोस�ब�धमा 
िनवेदकबाट कुनै कुरा बिुझएको नदेिखएकाले त�काल 
उ� बोधाथ� प� तथा �यसमा उ�लेख भएको िनण�य 
काया��वयन नगनु� , नगराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा 
अ�त�रम आदेश जारी ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी क�याण ��े, ०७२-WO-०४८४, 
उ��ेषण, शाि�त बलमपाक� िव. �वा��य म��ालयसमेत
 िनवेदक मिहला देिखएक�, िनजको २ 
वष�मिुनको ब�चा रहेको र पद�थापना भएको �थानमा 
स�वाको लािग अविध पगेुको भ�ने पिन नदेिखएको 
तथा िववािदत िमित २०७२।८।२९ को िनण�यउपर 
महािनद�शकसम� िनवेदन िदएकामा सोमा िवचार 
भैसकेको अव�था पिन नदिेखएको भै नेपाल �वा��य 
सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ग को उपिनयम 
(ख) कोसमेत �ितकूल स�वा भ�ने �थम �ि�मा नै 
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देिखएकाले ��ततु �रट िनवेदनको िकनारा नह��जेल 
िनवेिदकालाई स�वा गन� गरकेो िमित २०७२।८।२९ 
को सदुरु पि�मा�चल �े�ीय �वा��य िनद�शनालयको 
िनण�य िमित २०७२।९।१ को स�वा प�समेत त�काल 
काया��वयन नगनु� , नगराउन ुभनी िवप�ह�का नाउमँा 
अ�त�रम आदेश जारी ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी क�याण ��े, ०७२-WO-०४९४, 
उ��ेषण, तोमलाल िगरी िव. �वा��य सेवा िवभाग, 
टेकु काठमाड�समेत
 िनवेदकलाई नेपाल �वा��य सेवा 
िनयमावली, २०५५ को िनयम ३१ख को दहेाय (घ) 
मा भएको कानूनी �यव�था�ितकूल ह�ने गरी पिहले जनु 
काया�लयबाट स�वा भएको हो पनु: सोही काया�लयमा 
स�वा गरकेो देिखएकाले पि�मा�चल �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालय, पोखराको िमित २०७२।८।२९ 
को स�वा प� काया��वयन नगनु� , नगराउन ु भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा अ�त�रम आदेश जारी ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी क�याण �े�, ०७२-WO-०४९५, 
उ��ेषण, क�पना कुमारी काक� िव. अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोग, काठमाड�समेत
 िनवेदक िमित २०६६।६।२३ मा िनय�ु 
भएको भवानी मा�यिमक िव�ालयको प�बाट 
देिखएको भै लामो समयदिेख काय�रत् �यि�को हकमा 
िश�ा िनयमावली, २०५९ मा िववािदत िनयम २२(च) 
को �ावधान नै नदिेखएको अव�थामा �यसतफ� को 
�रत नपरु ्याएको भ�ने �� उठाई िनवेदकलाई राहत 
दरब�दीबाट िव�थािपत गन� गरकेो उ� िव�ालयको 
िमित २०७२।९।२४ को प� एवम् स�ब� िनण�यह� 
त�काल काया��वयन गन� िम�ने नदेिखएकाले 

काया��वयन नगनु� , नगराउन ुभनी िवप�ीह�का नाउमँा 
अ�त�रम आदेश जारी ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभुम् ।
§ यसै �कृितको ०७२-WO-०४९६, उ��ेषण, 

रामकुमार बत�ला िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, काठमाड�समेत भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार आदशे भएको छ ।

५
स.�.�या.�ी क�याण ��े, ०७२-WO-०४९७, 
उ��ेषण, राजिकशोर यादव िव. िनजामती िकताबखाना, 
ह�रहरभवन, पु�चोकसमेत
 िनवेदकले अवकाश स�ब�धमा यसअिघ दायर 
गरकेो �रट िनवेदनमा अ�त�रम आदशे जारी भएको 
िमिसल सलं�न कागजातबाट दिेखदँासमेत ��ततु 
�रट िनवेदनमा अ�त�रम आदेश ह�दँा ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी हाललाई िनजामती िकताबखानाको िमित 
२०७२।८।२४ को प� काया��वयन नगरी यथाि�थितमा 
रा�न ुभनी िवप�ीह�का नाममा अ�त�रम आदशे जारी 
ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े, ०७२-WO-०४५६, 
उ��ेषण, िदनेशकुमार यादव िव. अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोगसमेत
 अ�त�रम आदेशको स�ब�धमा दवुै प� 
राखी छलफल गराउन उपय�ु देिखएकाले िमित 
२०७२।१०।१० को ता�रख तोक� िवप�ीह�लाई 
र महा�यायािधव�ाको काया�लयलाई समेत सोको 
जानकारी िदनू । सो अविधस�मको लािग नेपाल 
आयल िनगम िलिमटेडको िमित २०७२।६।२३ को 
प�बमोिजमको काय� अिवल�ब काया��वयन भएमा 
िनवेदकलाई अपूरणीय �ित प�ुन जाने ह�दँा अ�त�रम 
आदशेको छलफलको िमितस�म उि�लिखत िमित 
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२०७२।६।२३ को प� काया��वयन नगनु� , नगराउन ु
भनी िवप�ीको नाममा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१(१)(१) बमोिजम अ�त�रम 
आदेश जारी ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े, ०७२-WO-०४६३, 
उ��ेषण, सु�ची क����सनको �ो�ाइटर भई आ�नो 
हकमा समेत रणवीर सु�बा िव. साव�जिनक ख�रद 
अनुगमन काया�लय, ताहाचल,  काठमाड�समेत
 साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा 
६८(१) को �ि�या पूरा नगरी ठे�का अविध बाकँ� नै 
रहेको अव�थामा िनवेदकलाई कालो सूचीमा रािखएको 
देिखदँा सिुवधा स�तलुनको �ि�बाट उि�लिखत िमित 
२०७२।१०।१२ स�मको लािग िनवेदकको िव��मा 
गोरखाप� राि��य दैिनकमा िमित २०७२।८।२१ मा 
�कािशत साव�जिनक ख�रद अनगुमन काया�लयको 
कालो सूचीमा रािखएको सूचना काया��वयन नगनु� , 
नगराउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को ४१(१)(१) बमोिजम अ�त�रम 
आदेश जारी ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े, ०७२-WO-०४६६, 
उ��ेषण / परमादेश, सुर�े��साद यादव िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत
 िनवेदकलाई �वा��य सेवा िवभागको िमित 
२०७२।७।२३ को प�बाट स�वा ग�रएकोमा िनजको 
तह सहायक पाचँ� नै उ�लेख भएको तर अ.हे.ब. पदमा 

स�वा गरकेो देिखदँा िनजको स�वास�ब�धी िनण�य 
यो िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म काया��वयन 
नगनु� , भनी सव��च अदालत, िनयमावलीको िनयम 
४१(१)(१) बमोिजम िवप�ीह�को नाउमँा अ�त�रम 
आदशे जारी ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े, ०७२-WO-०४८१, 
उ��ेषण / परमादेश, कृ�णमिण आचाय� िव. रिज��ार, 
सव��च अदालतसमेत
 िनजामती िकताबखानाले िनवेदकको 
अवकाशस�ब�धमा िमित २०६९।११।१४ को 
प�बाट सव��च अदालतलाई जानकारी पठाएको 
भ�ने देिखए तापिन सो प�को जानकारी िनवेदकलाई 
नगराइएको र सो कारणबाट िनजलाई िवप�ी सव��च 
अदालतले हािजर गराई दैिनक काय� गरी आएकामा 
खाईपाई आएको तलबसमेत बापतको रकम दािखला 
गन�बारकेो िमित २०७२।९।२ को िनण�य तथा सो 
िनण�यबमोिजमको िमित २०७२।९।८ को प� त�कालै 
काया��वयन भएमा िनवेदकलाई अपरुणीय �ित प�ुने 
ह�दँा सिुवधा र स�तिुलत �ि�ले उि�लिखत िमित 
२०७२।९।२ को िनण�य तथा िमित २०७२।९।८ 
को प� ��ततु िववादको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म 
काया��वयन नगनु� , नगराउन,ु यथाि�थितमा रा�न ुभनी 
िवप�ीह�को नाममा सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ४१(१)(१) बमोिजम अ�त�रम 
आदशे जारी ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभुम् ।
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फैसला लेखनस�ब�धी काय�शालाका सहभागी माननीय �यायाधीशह�का साथ 
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े��यू तथा सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश�यूह�

अदालत गितिविध

िज�ला तथा पुनरावेदन अदालतका 
�यायाधीशह�का लािग आयोिजत फैसला लेखन 

स�ब�धी काय�शालामा सहभािगता 

 राि��य �याियक �ित�ानबाट िमित 
२०७२।१०।७ मा आयोिजत िज�ला तथा पनुरावेदन 
अदालतका माननीय �यायाधीशह�का लािग फैसला 
लेखनस�ब�धी काय�शालाको समदु ्घाटन स�माननीय 
�धान�यायाधीश �ी क�याण �े��यूबाट भएको 
िथयो । िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालतमा 
काय�रत माननीय �यायाधीशह�का लािग लि�त 
गरी आयोजना ग�रएको उ� फैसला लेखनस�ब�धी 
काय�शालामा सहभागी माननीय �यायधीशह�लाई 
िनद�शन िददैँ स�माननीय �धान�यायाधीश�यूबाट 
माननीय �यायाधीशह�ले स�पादन गन� कामह�म�ये 

फैसला लेखनको काय� मह�वपूण� रहेको, 
फैसलाप�ात् को मह�वपूण� काय� फैसला लेखन ह�ने 
र फैसला लेखन काय� दैिनक�पमा ग�रने भए तापिन 
िववादको त�य, �ा� �माण, कानूनको यथोिचत 
�योग र �यायका मा�य िस�ा�तमा आधा�रत भई 
फैसला लेिखन ुपन� भएकाले फैसला लेखनको काय�मा 
सामियक प�रमाज�न र प�र�कृत ह�न आव�यक रहेको 
कुरा औ�ंयाउन ुभएको िथयो । 
 यसैगरी िनद�शनकै �ममा स�माननीय 
�धान�यायाधीश�यूबाट स�पूण� �यायाधीशह�ले 
दैिनक�पमा फैसला लेखनको काय� गर ेतापिन फैसला 
लेखन ज�तो मह�वपूण� काय�मा, फैसला लेखनको 
�तरीयतामा �� उठ्ने गरकेो, अदालतका फैसला 
ल�बेतान, अश�ु, तक� ना ह�ने गरकेो भ�ने आलोचना 
भएको कुरालाई उ�ृत गद� �य�ता खालको आलोचना 
आउनकुो कारक त�वको पिहचान ह�न ु र समाधानको 
बाटोसमेत खो�न ुपन� कुरामा जोड िदनभुएको िथयो ।   
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पानसमा दीप ��वलन गरी काय��मको समदु ् घाटन गनु�ह�दँै माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय

कानूनी नपेाली भाषाको �िश�ण

  सव��च अदालत �काशन, स�चार तथा 
स�पादन सिमित�ारा पनुरावेदन अदालत, पोखरा र 
मातहत अदालतमा काय�रत इजलास अिधकृत तथा 
सहायक कम�चारीह�लाई लि�त गरी २०७२ साल 
पसु ११ र १२ गते कानूनी नेपाली भाषाको �िश�ण 
पोखरामा स�प�न भयो । सो काय��मका �मखु 
अितिथको �पमा सव��च अदालत �काशन, स�चार 
तथा स�पादन सिमितका अ�य� माननीय �यायाधीश 
�ी बै�नाथ उपा�याय�यूले पसु ११ गते पानसमा 
ब�ी बाली काय��मको िविधवत् उद ्घाटन गनु�भएको 
िथयो भने सो उद ्घाटन स�को अ�य�ता पनुरावेदन 
अदालत, पोखराका माननीय म�ुय �यायाधीश �ी 
ड�बरबहादरु शाहीले गनु�भएको िथयो । �यसैगरी 
सव��च अदालतका माननीय �यायाधीश �ी गोपाल 
पराजलुीको िवशेष आित�यता रहेको िथयो ।
 उ� काय��ममा �मखु अितिथको 

आसनबाट म�त�य िदनहु�दैँ माननीय �यायाधीश �ी 
बै�नाथ उपा�याय�यूले संसारमा “प�रवत�न” बाहेक 
अ�य कुनै पिन िवषय �थायी नभएकाले भाषा �वयम्  
पिन प�रवत�नशील छ, �यसकारण भाषामा आएका 
प�रवत�नलाई �वीकार गनु�पद�छ भ�नहु�दँ ैसमय सापे� 
प�रवत�नलाई �हण गन� सिकयोस, सहभागीह�मा थप 
जानकारी होस भ�ने उ�े�यले यो तािलम स�चालन 
ग�रएको हो भ�नभुयो । कानून पि�काको मलु�ोत स�ु 
तथा पनुरावेदन अदालतका फैसला तथा आदेशह� 
नै ह�न् । कानून पि�काले िसङ्गो �यायपािलकाको 
�ितिनिध�व गन� ह�नाले �यसलाई श�ु बनाउन पिन 
हा�ा फैसला तथा आदेशह� स�ु देिखनै श�ु र 
सरल लेखनमा ह�नपुन� तफ�  जोड िददैँ यस काय��मले 
सहभागीह�लाई उिचत �ान िदने वातावरण िनमा�ण 
गरोस भ�दै काय��म सफलताको शभुकामनासमेत 
�कट गनु�भएको िथयो ।
 �यसैगरी उद ्घाटन स� काय��ममा म�त�य 
िदनहु�दँै िवशेष अितिथ, सव��च अदालतका माननीय 
�यायाधीश �ी गोपाल पराजलुीले “श�ुता िभ� सौ�दय� 
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भािषक �िश�ण काय��ममा म�त�य िदनहु�दँै िवशेष अितिथ माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी

र स�यता” ह�ने ह�नाले स�य भािषक �योग स�य जीवन 
प�ितसगँ गािँसएको ह��छ, यसको मम� र भावनालाई 
बझुेर कानूनी भाषामा श�ुता �याउनका िनिम� 
कानूनी नेपाली भाषाको यो �िश�ण औिच�यपूण� 
रहेको छ भ�नहु�दँ ैयस काय��मबाट सबै सहभागीह� 
लाभाि�वत ह�नहु�नेछन् भ�द ै काय��मको सफलताको 
कामना गनु�भयो ।
 भािषक �िश�ण काय��म उद ्घाटन 
समारोहको अ�य� तथा पनुरावेदन अदालत, 
पोखराका माननीय म�ुय �यायाधीश �ी ड�बरबहादरु 
शाहीले अदालती काम कारवाही पारदश� ह�नपुन� र 
भािषक �योग पिन सेवा�ाहीले ब�ुने िकिसमको ह�नपुन� 
ह�नाले �यसका लािग श�ु र सरल भािषक �योगको 
आव�यकतालाई यस�कारका काय��मले सहयोग 
परु ्याउने छ भ�ने िव�ास �य� गनु�भएको िथयो ।
 सव��च अदालतका सहरिज��ार तथा 
�काशन, स�चार तथा स�पादन सिमितका सद�य सिचव 
�ी नहकुल सवुेदीले भाषा स�चारको मा�यम भएकाले 

�ोत �यि�ले �य� गरकेा अथ�मा �ाि�कता�ले ब�ुन 
स�ने भाषा �योग ग�रन ुनै भािषक �योगको मूल उ�े�य 
ह�नाले य�ता �िश�ण काय��मले गलत अ�य�ततालाई 
प�रवत�न गन�छ भ�ने िव�ास �य� गनु�भएको 
िथयो । उ� काय��ममा �वागत म�त�य ��ततु 
गनु�ह�दँ ै पनुरावेदन अदालत, पोखराका रिज��ार �ी 
खड्गबहादरु �े�ले भाषामा ��वदीघ�ले अथ�मा िभ�नता 
�याउने ह�दँा भाषामा सचेत ह�नपुन� बताउनभुयो । 
 �ा.डा.�ी कुमार�साद कोइराला र उप.�ा.�ी 
रामच�� फुयालले भािषक स�लाई अ�तरि�या�मक 
ढङ्गले स�चालन गनु�भएको िथयो । भाषाको प�रचय, 
भािषक भेद र कानूनी नेपाली भाषाको िविवध प�, 
वण�िव�यासको प�रचय, ��वदीघ�स�ब�धी िनयम 
र �योग, हल�त र अज�तको �योग, सािधत र 
असािधत श�दको �योग र पिहचानसिहत सोदाहरण 
अ�याससमेत गराउनभुएको िथयो ।
 �यसैगरी ले�य िच�हको कानूनी �काशनमा 
उदाहरणसिहतको अ�यास तथा उपसग� तथा 
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भािषक �िश�ण काय��ममा �िश�ण िदनहु�दँ ैउप.�ा.�ी रामच�� फुयाल

परसग�स�ब�धी िनयम, प�चम वण�स�ब�धी िनयम, 
पदयोग र पद िवयोगस�ब�धी जानकारी र �िुट 
पिहचान अ�यासका क�ाह� स�चालन भएका िथए 
भने श, ष, स को �योग, �य, � को �योग, ब र व 
को �योगज�ता िवषयमा �िश�ण केि��त िथयो । दईु 
िदनस�म स�चािलत �िश�ण काय��ममा सहभागी 
�िश�ाथ�ह�का िज�ासाह�लाई �� पान� �यास 
गनु�का साथै बीचबीचमा कानूनी लेखनका आदशे, 
फैसलाका नमूना �ितह�समेत उपल�ध गराई 
�योगा�मक अ�यासह�समेत भएको िथयो ।
 �यसैगरी तािलमका सहभागीह�को िज�ासा 
र सव��च अदालत �काशन, स�चार तथा स�पादन 
सिमितको नीितगत प�को समेत चचा� गद� सिमितका 
सद�य सिचव सहरिज��ार �ी नहकुल सवेुदीले मत 
सव��णबाट �ा� सझुावलाई आगामी िदनका लािग 

माग�दश�न र प�ृपोषण ह�न सघाउनेतफ�  जोडिददैँ 
सहभागीह�को सि�य सहभािगताका लािग ध�यवाद 
िदनभुयो ।
 काय��मका �मखु अितित तथा सव��च 
अदालत �काशन, स�चार तथा स�पादन 
सिमितका अ�य� माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ 
उपा�याय�यूले आगामी िदनमा भािषक प� र 
अ�यासका क�ाह�लाई सगँसगैँ लाने �यासमा 
हामी ला�ने छ� भ�नहु�दँै सहभागीह�का िज�ासा 
र सझुावह� जायज छन् । तािलममा सकेस�म अ� 
सहभागीह�लाई आगामी िदनमा समावेश गद� जाने 
िव�ास िदलाउन ु ह�दैँ यस तािलम प�ात आफूमा 
आएको प�रवत�नको �वमू�याङ्कनसमेत गनु�ह�नेछ 
भ�दै दईु िदने �िश�ण काय��म समापन भएको घोषणा 
गनु�भएको िथयो । 
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�िश�ण काय��ममा िन�न सहभागीह�को सहभािगता रहेको िथयो ।

 �िश�ण काय��मका सहभागीह�
१.  इजलास अिधकृत �ी ह�रशच�� गौतम  पनुरावेदन अदालत, पोखरा
२. इजलास अिधकृत �ी िव��साद र�ेमी  पनुरावेदन अदालत, पोखरा
३. इजलास अिधकृत �ी देवी भ�डारी  पनुरावेदन अदालत, पोखरा
४. इजलास अिधकृत �ी समुन�साद कुशवाहा पनुरावेदन अदालत, पोखरा
५. शाखा अिधकृत �ी न�द�साद आचाय� पनुरावेदन अदालत, पोखरा
६. शाखा अिधकृत �ी िव�नाथ अया�ल  पनुरावेदन अदालत, पोखरा
७. शाखा अिधकृत �ी अिमत उ�ेती  पनुरावेदन अदालत, पोखरा
८. शाखा अिधकृत �ी जीवनकुमार पौडेल पनुरावेदन अदालत, पोखरा
९. शाखा अिधकृत �ी सोम�साद पराजलुी पनुरावेदन अदालत, पोखरा
१०. शाखा अिधकृत �ी भूिमका�साद शमा� पनुरावेदन अदालत, पोखरा
११. क��यटुर अपरटेर �ी चडुाबहादरु रोका पनुरावेदन अदालत, पोखरा
१२. क��यटुर अपरटेर �ी शकु�तला आचाय� पनुरावेदन अदालत, पोखरा
१३. क��यटुर अपरटेर �ी ��देव शाह  पनुरावेदन अदालत, पोखरा
१४. क��यटुर अपरटेर �ी यमका�त ढकाल पनुरावेदन अदालत, पोखरा
१५. िड�ा �ी कृ�ण�साद गै� े   पनुरावेदन अदालत, पोखरा
१६. शाखा अिधकृत �ी िवदरुकुमार उपा�याय का�क� िज�ला अदालत
१७. नायब स�ुबा �ी मोहन के.सी.  का�क� िज�ला अदालत
१८. नायब स�ुबा �ी दीपक िगरी   का�क� िज�ला अदालत
१९. नायब स�ुबा �ी दगुा�कुमारी काक�  का�क� िज�ला अदालत
२०. िड�ा �ी गोिव�द पौडेल   का�क� िज�ला अदालत
२१. नायब स�ुबा �ी िशवकुमार अिधकारी  लमजङु िज�ला अदालत
२२. नायब स�ुबा �ी िवजयल�मी शमा�   लमजङु िज�ला अदालत
२३. नायब स�ुबा �ी घन�याम ितिम�सेना  गोरखा िज�ला अदालत 
२४. टाइिप� ख�रदार �ी भपुालबहादरु भजुेल गोरखा िज�ला अदालत
२५. नायब स�ुबा �ी कृ�ण�साद मरािसनी  �याङ्जा िज�ला अदालत
२६. नायब स�ुबा �ी सरु�ा ढुङ्गाना  �याङ्जा िज�ला अदालत
२७. िड�ा �ी लेखनाथ पौडेल   �याङ्जा िज�ला अदालत
२८. िड�ा �ी सयु�बहादरु राना   �याङ्जा िज�ला अदालत
२९. िड�ा �ी नारायणद� शमा�   तनह� ँिज�ला अदालत
३०. तामेलदार �ी अ�सरा पो�ेल  तनह� ँिज�ला अदालत


