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हालस�म) 
हेन�, पढ्न तथा सरुि�त गन� 

www.nkp.gov.np 
मा जानहुोला ।  

 
 

  

यस पि�काको इजलाससमेतमा उ�रण गनु�पदा� िन�नानुसार गनु�पन�छः 

 सअ बुलिेटन, २०७...,  ... .... – १ वा २, पृ� .... 

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन, २०७६, साउन – १, पृ� १ 

खो�ने त�रका 
सव��थम www.nkp.gov.np लगइन गरेप�ात् गहृप�ृमा देिखने श�दबाट फैसला खो�नुहोस् भ�ने 
�थानमा आफूले खो�न चाहेअनसुारको कुनै श�द नेपाली यिुनकोड फ�टमा टाइप गनु�होस् । यसबाट 
खोजेअनसुारको फैसला �ा� गन� नसकेमा वेबसाइटको दो�ो शीष�कमा रहेको वृहत् खोज खोलेर िविभ�न 
िकिसमले फैसला खो�न सिकनेछ । �यस अित�र� नेकाप ��यके वष� र हा�ो बारमेा समेत हेन� स�नहु�नेछ । 



 
का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०  
  

सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम् अ�य �याियक 
िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र सुझाव 
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� सिकने छ । 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

मू�य मू�य ��..४०४०।।––  
  

म�ुम�ुकःकः  सव��च असव��च अदालतदालत,,  छापाछापाखानाखाना 

सूचना 

सव��च अदलतबाट २०७५ सालमा �कािशत नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क २०७१ 
सीिमत मा�ामा रहेकाले आ�नो �ित सरुि�त गन� स�बि�धत सबैको लािग जानकारी   

गराइ�छ । 
ने.का.प.को अित�र�ाङ्क २०७२ र २०७३ �मश: �काशन ह�दैँ गरकेो पिन 
जानकारीका लािग अनुरोध छ । साथै सव��च अदालतबाट नेपाल कानून पि�का संवैधािनक 
इजलास ख�डको छु�ै �काशन भएको जानकारी गराउन चाह�छ� । यस वष� वातावरणसगँ 
स�बि�धत फैसलाह�को सङ्गालो, २०७६ पिन �काशन भएकाले आ�नो �ित बेलैमा 
सरुि�त गन� स�बि�धत सबैको लािग अनरुोध छ ।  
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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-WO-०७४९, उ��ेषण / 
परमादशे, सुर�े� �वर मो�ानसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

रा�यले गन� िवकास िनमा�णको लािग िव�तु्  
�सारण लाइन तथा िव�तु्  िवतरणलगायतका 
काय�ह� िवकास िनमा�णको आधारभूत आव�यकताको 
�पमा रहेको ह��छ । िवकास िनमा�ण गदा� �य�तो 
िवकास िनमा�ण साव�जिनक तथा नाग�रकको िहतको 
लािग छ छैन भ�ने �ि�कोणले हेनु�  पन� ह��छ । रा�यले 
साव�जिनक िहतको लािग गन� िवकास िनमा�णको 
�योजनमा िवकास िनमा�ण र �य�तो िवकास िनमा�णबाट 
फाइदा िलने उपभो�ाह�को िहत संर�णमा हेदा� कुनै 
पिन नाग�रकको हकमा असर परकेो अव�था भए पिन 
�यसरी �यि�को हकमा उिचत �ितपूित� िदएर मा� 
�य�तो िवकास िनमा�णको काय�लाई िनर�तरता िदन ु
पन� । 

िवकास िनमा�ण भनेको िनता�त �पमा 
साव�जिनक िहतको लािग ह�नपुन� र �यसरी साव�जिनक 
िहतको लािग जनुसकैु िकिसमको िवकास िनमा�ण गदा� 
कुनै पिन नाग�रकको �यि�गत स�पि�मा वा अ�य कुनै 
िकिसमले हािन नो�सानी ह�ने अव�था देिखएमा सोको 
उिचत �ितपूित�  िदई नाग�रकको हकको संर�ण गररे 
मा� िवकास िनमा�ण गनु�पन� । 

िनवेदकह�ले व�तिुन� तवरबाट 
िववािदत िव�तु्  �सारण लाइनबाट आफूह�लाई 
के कुन िकिसमको कित प�रणाममा �ित पगेुको वा 
परकेो असरलाई देखाउन र ��ट्याउन सकेको 
देिखएन । िनवेदकह�ले दाबी गरकेो िव�तु्  
�सारण लाइन िनमा�ण भइसकेको भ�ने देिखएको र 

िनवेदकह�ले समेत िनमा�ण काय� अि�तम चरणमा 
पगेुको भनी �वीकार गरकेो दिेख�छ । �यसरी िनमा�ण 
भएको िव�तु्  �सारण लाइनबाट आफूह�लाई पगेुको 
�ित तथा नो�सानीको उिचत �ितपूित� नपाएको भ�ने 
भनाइ पिन नरहेको र कानूनबमोिजम पाउन ुपन� उिचत 
�ितपूित� नपाएको अव�थामा सािधकार िनकायमा 
�यस स�ब�धमा माग दाबी गन� स�ने नै देिखएको र 
िनवेदकह�लाई परकेो असर एवम् �ितको बारमेा ��ट 
�पमा खलुाउन सकेको नदेिखदँा ��ततु �रटबाट �यस 
स�ब�धमा बो�न िम�ने देिखएन । साथै िव�तु्  �सारण 
लाइन िनमा�ण भइसकेको भ�नेसमेत देिखदँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।

रा�यले िवकास िनमा�ण गदा�  नाग�रकको 
सव�परी िहतमा गनु�पन� ह��छ । सरुि�त �पमा र 
स�मानपूव�क बा�ँन पाउन ु मािनसको मूलभूत मानव 
अिधकार हो । सरुि�त एवम् स�मानपूव�क बा�ँनको 
लािग आव�यक पन� जीवन, �वत��ता, स�पि� र 
बसोबास ज�ता आधारभूत अिधकारलाई नेपालको 
सिंवधानले अिवभा�य एवम् अनित��य मौिलक 
हकको �पमा संर�ण गरकेो छ । यस �कारका 
अिधकारको सरं�ण गनु�  रा�यको दािय�व ह�ने भनी 
मानव अिधकारस�ब�धी िव��यापी घोषणाप�, 
१९४८, नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी 
अ�तरा�ि��य अनबु�ध, १९६६, आिथ�क सामािजक 
तथा सां�कृितक अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य 
अनबु�ध, १९६६ लगायतका िविभ�न अ�तरा�ि��य 
मानव अिधकारसगँ स�बि�धत कानूनह�ले उ�लेख 
गरकेा छन् । आफूले अनबु�ध गरकेा अ�तरा�ि��य 
कानूनले िनद�श गरकेा �यव�था राि��य कानून िनमा�ण 
गरी वा ��य� �पमा नै नाग�रकह�को क�याण एवम् 
िहत ह�ने गरी लागू गनु�  रा�यको कत��य ह�ने । 

सरुि�त एवम् स�मानपूव�क बा�ँनको लािग 
अ�य धेर ैअिधकार आव�यक ह�ने भए पिन मािनसको 
जीवन र�ा, खान लाउन, बास तथा िश�ा �वा��य 
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ज�ता आधारभूत आव�यकता नभई नह�ने । 
संिवधानमा मौिलक हकको �पमा लेिखएका 

हकलाई रा�यले स�मान नगन� र उिचत संर�ण नगरी 
नाग�रकलाई �ा� स�पि�स�ब�धी मौिलक हकमा 
ह�त�ेप ह�न जाने अव�थाको िसज�ना ह�ने हो भने 
�य�ता हकलाई मौिलक हकको �पमा संिवधानमा 
उ�लेख ह�नकुो कुनै  औिच�य नरहने । बा�ँनको लािग 
नभई नह�ने आधारभूत मौिलक हकलाई सव�परी 
�ाथिमकतामा राखेर रा�यले नीित िनमा�ण गनु�पन� ।

रा�यले साव�जिनक िहतको र�ा गदा� �यि� 
िवशेषको स�पि�को अवमू�यन ह�ने र आिथ�क 
�ि�कोणले उनीह�को िहतमा असर पन� गरी काम 
गनु�  वा आिथ�क प�सगँ जोिडएको �यि�गत िहतलाई 
गौण मा�न ह�दैँन । साव�जिनक िहतलाई बढावा िददँा 
नाग�रकको स�पि� अिध�हण गदा�को अव�थामा 
नाग�रकलाई िदनपुन� �ितपूित�सगँ स�बि�धत �यि�गत 
िहतको र�ा गन� समाना�तर �पमा रा�यले अझ 
बढी चासो िदने र �यि�गत िहत सरं�णमा सजगता 
अपनाउन ुपन� । 

नाग�रक�ितको दािय�व िनवा�ह गद� स�पि� 
तथा आवासलाई मानव अिधकारको आधारभूत 
त�वको �पमा �वीकार गरी ज�गा उपल�ध गराउने र 
आवास िनमा�ण गन� अनदुान िददैँ आएको अव�थामा 
रा�यको लािग अथा�त् साव�जिनक िहतको �योजनको 
लािग आ�नो िनजी स�पि� समप�ण गन� नाग�रकले 
पीडा महससु गनु�  रा�ो कुरा होइन । �यसरी �यि�को 
स�पि� साव�जिनक िहतको लािग अिध�हण गदा� 
िदनपुन� उिचत �ितपूित� िनधा�रणलाई पारदश� 
बनाउनसमेत िव�मान कानूनमा समयानकूुल सधुार 
एवम् प�रमाज�न ग�रन ुपन� । 

िनवेदन खारजे ह�ने ठहर भए पिन रा�यले 
नाग�रकको सव�परी िहतमा िवकास िनमा�णको 
काय� गदा� नाग�रकको स�पि� �ा� गनु�पन� भएमा 
उिचत �ितपूित� िदन ु पन� तथा िवकास िनमा�णको 

काय�मा �थानीय बािस�दा एवम् नाग�रकलाई समेत 
अपन�व भएको महससु ह�ने गरी सहभागी गराउने र 
उनीह�ले समेत �य�तो �थानीय िवकास िनमा�णबाट 
लाभ �ा� गन� स�ने प�रि�थितको िसज�ना गनु�पन� 
र आ�नो �यि�गत स�पि�को उपभोग गन� पाउने 
अिधकारलाई सरुि�त गन� �यव�थासिहतको कानून 
िनमा�ण गनु�  गराउन ु भनी िवप�ीका नाममा दहेायका 
िनद�शनसिहतको िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने । 
१.  नेपाल सरकारले गन� िवकास िनमा�णको काय�बाट 

प�ुन स�ने एवम् प�ुन गएको �थानीय बािस�दाको 
स�पि�को मू�य �य�तो िवकास िनमा�णको काय� 
गनु� पूव� कित पन� िथयो ? आयोजना स�प�न 
भइसकेपिछ �यसबाट �थानीय नाग�रकले पाउने 
सिुवधा र फाइदालाई पिन नाग�रकको स�पि�सगँ 
जोडी सोको उिचत मू�याङ्कन गन� स�ब�धमा 
उपय�ु कानूनको िनमा�ण गनु�  गराउनू ।

२. सडक, िव�त्ु , ढल, खानेपानी वा अ�य य�तै 
�कृितका िवकाससगँ स�बि�धत काय�ह� गदा� 
�यस ठाउकँा नाग�रकलाई पन� असर र उनीह�ले 
�यसबाट �ा� गन� लाभ तथा नाग�रकलाई ह�न 
स�ने �ित एवम् हािनको बारमेा �यि� एवम् 
स�ंथालाई अलगअलग �पमा हेरी �यसको उिचत 
�यव�थापन गन� ।

३. िवकास िनमा�णको लािग �यि�को स�पि� 
अिध�हण गदा� िदन ु पन� �ितपूित�को �� उठेमा 
क�तो क�तो अव�थामा �ितपूित� पाउने र 
क�तो क�तो अव�थामा �ितपूित� नपाउने 
भ�ने स�ब�धमा एवम् �ितपूित�  पिन अिध�हण 
गदा�स�मको च�तीको मू�यमा िनधा�रण गरी त�ु�तै 
िदन ुपन� र त�ु�तै िदन नसक� तीन मिहनाभ�दा 
िढलो ह�न गएमा �ितपूित� िदनेस�मको च�तीको 
मू�यको आधारमा �ितपूित� िदन ु पन� भनी �प� 
�यव�थासिहतको कानून िनमा�ण गन� गराउने ।

४. साव�जिनक िहतको लािग नाग�रकको स�पि� 
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अिध�हण गदा� �यि�गत िहतलाई पिन पूण�तः 
उपे�ा नगरी नाग�रकको र साव�जिनक दवुैको 
िहतलाई समाना�तर एवम् सम�वया�मक 
�ि�कोणबाट सिुनि�त गन� �यव�था गन� ।

५. साव�जिनक िहतको लािग �यि�को स�पि� 
अिध�हण गदा�  �यस �थानबाट िव�थािपत 
ह�नपुन� अव�थाका बालबािलका, व�ृ, स�ुकेरी वा 
गभ�वती मिहला तथा अश�को सव��म िहतलाई 
�ाथिमकता िदएर समयमै अथवा अगावै �य�ता 
वग�ह�को समिुचत �यव�थापन गन� । 

६. िवकास िनमा�णको लािग नाग�रकको ज�गा एवम् 
आवासलाई असर पन� अव�था ह�न गएमा भरसक 
आवासलाई सरु�ा गनु�पन� र कथम् कदािचत 
आवासलाई असर पन� गएमा नाग�रकको 
आवासको लािग वैकि�पक ज�गा एवम् आवास 
नभई दःुख क� भो�न ु पन� अव�थामा �य�ता 
नाग�रकलाई आवास िनमा�णको लािग वैकि�पक 
घडेरी ज�गा एवम् �ितपूित�बापत रकमकै �यव�था 
अिनवाय� �पमा गनु�पन� । 

७. योजना छनौट गदा� बहृद ् �पमा वातावरणीय 
�भाव मू�याङ्कन गरी नाग�रकलाई वातावरणीय 
�ि�कोणबाट कुनै पिन �ित नह�ने वैकि�पक 
उपायको बारमेा अ�ययन िव�ेषण गरी �यस 
स�ब�धमा �थानीय समदुायसगँ पिन छलफल 
तथा �िति�या िलई नाग�रकको स�पि� एवम् 
�वा��यमा हािन नो�सानी नह�ने उपायह� 
अवल�बन गरी योजना तजु�मा गनु�पन� ।

८. योजना तजु�मा गदा� सरोकार िनकाय, दात ृिनकाय 
एवम् स�ब� सरोकारवाला प�सगँ परामश� तथा 
सम�वय गरी योजना छनौट भएपिछ मा� उिचत 
एवम् पया�� समय िदएर ज�गा तथा आवास 
अिध�हणको �ि�या अगािड बढाउने र उ� 
�ि�या पारदश� ह�नपुन� । 

९. ज�गा वा आवास अिध�हण गदा� ग�रने िनण�य 

प�पातपूण� एवम् पूवा��ही भई �यसमा िच� नब�ुने 
प�ले �य�तो िनण�यलाई चनुौती िदन चाहेमा 
उपचार �ा� गन� कानूनी �यव�थाको सिुनि�तता 
ह�नपुन� ।

इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६९-WO-११००, उ��ेषण / परमादेश, 

रमेश �धानसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०६९-WO-११८७, उ��ेषण / परमादेश, 

��बहादुर ख�ी िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

२
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-WO-११८८, उ��ेषण 
/ परमादेश, दीघ�बहादुर के.सी. िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

नेपाल सरकारले सडक िनमा�ण �योजनका 
लािग ज�गा तथा संरचना अिध�हण गन� �योजनका 
लािग सडकमा पन� ज�गा तथा सरंचनाको मआु�जा 
तथा �ितपूित�  दाबी गन� आउन ुभनी �काशन गरकेो 
सूचनाले िनवेदकको संिवधान तथा कानून�द� हकमा 
असर परकेो भ�ने नदेिखएको र ज�गा अिध�हण तथा 
�ाि� गदा� कानूनबमोिजम मआु�जा एवम् �ितपूित� 
पाउन स�ने नै देिखदँा िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको 
आदशे जारी ह�न स�ने अव�था नभएकोले ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 

िव�ालयको ज�गा अिध�हण गदा�  िव�ालय 
नै िव�थािपत ह�ने अव�था आउन निदन वैकि�पक 
उपायको पिहचान गनु�  र वैकि�पक उपायबाट सडक 
िनमा�ण ह�न नस�ने अव�था देिखएमा र सडक िनमा�ण 
गदा� िव�ालयको भवन तथा ज�गा नै नरहने अव�था 
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देिखएमा िव�ालयको लािग पायक पन� �थानमा पया�� 
ज�गासिहत भवन िनमा�ण ह�ने र गन� गरी एवम् भवन 
नै िनमा�ण गरी �थाना�तरण गन� सहयोग गनु�  गराउन ु
तथा साव�जिनक िहतको लािग िव�ालयको स�पि� 
अिध�हण एवम् �ाि� गदा� संिवधान एवम् कानूनी 
�यव�थालाई �याल गरी सरकारी मू�याङ्कन नभई 
चलन च�तीको मू�यमा उिचत �ितपूित�  वा मआु�जा 
िनधा�रण गरी अनिुचत िवल�ब नगरी िवतरण गनु�  
गराउन ुभनी िवप�ीह�का नाममा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शभुम् ।   

३
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०६७-WO-०८३४, उ��ेषण, �ितषेध र 
परमादशे, िदनेशबहादुर िव� िव. पय�टन तथा नाग�रक 
उड्डयन म��ालय, िसहंदरबारसमेत 

स�झौताअनसुार नेपाल �रि�एसन से�टर 
�ा.िल. ले िविभ�न आिथ�क वष�को रोय�टीबापतको 
रकम ब�क दािखला गरी भौचरको �ितिलिपसिहत 
रकम दािखला गरकेो जानकारी आ�त�रक राज�व 
काया�लयलाई िदएको देिखदँा होटल सो�टी र नेपाल 
�रि�एसन से�टर िबचमा भएको स�झौताअनसुार 
होटल सो�टीको ज�गा भाडामा िलई नेपाल �रि�एसन 
से�टर �ा.िल. ले �यािसनो स�चालन गरबेापत ितनु�  
पन� रोय�टी, कर तथा आयकरलगायतका राज�व 
उ� से�टरले बझुाउन ुपन� र िविभ�न आ.व. को रकम 
दािखला गद� आएकोसमेत देिखदँा उ� राज�व रकम 
�रि�एसन से�टर �ा.िल. ले बझुाउने भ�ने कुराको 
जानकारी नेपाल सरकारका स�बि�धत िनकायलाई 
नभएको भ�ने नदिेखने ।

ब�यौता �यािसनो रोय�टी असलुउपर 
गन� �ममा संसद् को साव�जिनक लेखा सिमितले 
अनसु�धान गरी �यािसनो स�चालक नेपाल �रि�एसन 
से�टर �ा.िल.बाट कानूनबमोिजम असलुउपर गरी 

िलन ु भनी स�बि�धत िनकायलाई िनद�शन िदएको 
देिख�छ । नेपाल सरकारका स�बि�धत िनकायले 
नेपाल �रि�एसन से�टरसगँ रोय�टीलगायतको राज�व 
िलदँै आएको र ब�यौता रहेको रकम असलुउपर 
गन� स�ब�धमा िविभ�न �ि�या तथा कारबाही गरी 
आएको दिेखदँा होटल सो�टी र NRC िबचमा भएको 
स�झौताबमोिजम �यािसनो स�चालन गरबेापतको 
रोय�टीलगायतको राज�व नेपाल �रि�एसन से�टर 
�ा.िल. सगँ िलन ुपन� दिेखन आउने ।

िस�ा�ततः कुनै �यवसाय स�चालन गन� 
अनमुित िलदँा �य�तो �यवसाय स�चालन गरबेापत 
सरकारलाई ितनु�  बझुाउन ुपन� कर, रोय�टीलगायतका 
श�ुक आपसमा स�झौता गरी अक� प�मा दािय�व 
सानु�  कानूनस�मत मािनदनै । ��ततु िववादमा होटल 
सो�टीले आफूले �ा� गरकेो �यािसनो स�चालन 
इजाजतप�को वािष�क रोय�टी बझुाउने दािय�वसमेत 
NRC मा सारकेो देिखएको र उ� NRC ले समेत 
स�झौताअनसुार रोय�टीलगायतको राज�व नेपाल 
सरकारलाई बझुाउदँ ै आएको दिेखदँा ब�यौता 
रहेको रकम बझुाउने �थम दािय�व NRC कै रहेको 
मा�नपुन� ।

सत�अनसुार इजाजतप�बापतको रोय�टी 
बझुाउने दािय�व होटल सो�टीको भए पिन होटल 
सो�टी र NRC िबचमा सन् २६ मे १९९८ मा भएको 
स�झौताको बुदँा नं.६.११ मा रोय�टीलगायतको 
स�पूण� कर रकम NRC ले बझुाउने भ�ने उ�लेख 
भएको दिेखएको र सरकारलाई कर बझुाउने 
दािय�व स�झौता�ारा अक� प�मा सा�रएको िवषय 
कानूनस�मत नह�ने भए पिन उ� स�झौताअनसुार 
NRC ले रोय�टीलगायतको राज�व नेपाल सरकारको 
खातामा दािखला गद� आएको देिखदँा रोय�टी तथा 
करलगायतको राज�व बझुाउने �मखु दािय�व उ� 
स�झौताअनसुार NRC को रहेको दिेख�छ । यसरी 
�यािसनो स�चालन गरबेापतको रोय�टी तथा अ�य 
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राज�व बझुाउने �मखु दािय�व NRC को भएकोमा उ� 
नेपाल �रि�एसन से�टर �ा.िल.बाट असलुउपर गरी 
िलने �योजनका लािग NRC को नाममा रहेको अचल 
स�पि� िललाम गन� �ि�या अगािड बढाएको र होटल 
सो�टीलाई समेत रकम दािखला गनु�  र नगर े�यािसनो 
इजाजतप� र� गन� सिकने भनी गरकेो प�ाचार 
कानूनस�मत देिखन नआउने ।  रोय�टीलगायतको 
राज�व बझुाउने �मखु दािय�व भएको NRC को चल 
अचल जायजेथाबाट असलुउपर गदा�समेत स�पूण� 
ब�यौता रकम असलुउपर ह�न नसकेको अव�थामा 
�यािसनो इजाजतप� �ा� होटलबाट नेपाल सरकारले 
कानूनबमोिजम असलुउपर गन� स�ने भए पिन उ� 
NRC बाट असलु नगरी होटल सो�टीबाट असलुीको 
लािग ताकेता गरकेो र �यािसनो इजाजतप� र� 
गन�तफ�  गरकेो कारबाही उिचत नदेिखने । 

सरकारबाट �यािसनो स�चालन गन� अनमुित 
�ा� होटल सो�टीले आफूले �यािसनो स�चालन नगरी 
अक� प�लाई �यािसनो स�चालन गन� आ�नो ज�गा 
तथा भवन भाडामा िदएको देिखएको र उ� �यािसनो 
स�चालन गरकेो नेपाल �रि�एसन से�टर �ा.िल. ले 
नेपाल सरकारलाई ितनु�  बझुाउन ु पन� रोय�टी तथा 
राज�व ितर ेबझुाएको नदेिखदँा उ� �रि�एसन से�टर 
�ा.िल. बाट असलुउपर ह�न नसकेको रोय�टी एवम् 
राज�व होटल सो�टीबाट कानूनबमोिजम असलुउपर 
गन� पाउने भ�ने नदेिखने ।

िनवेदक होटल सो�टी र नेपाल �रि�एसन 
से�टर �ा.िल. िबचमा �यािसनो स�चालनस�ब�धी 
स�झौता भई नेपाल �रि�एसन से�टर �ा.िल. 
ले �यािसनो स�चालन गरी नेपाल सरकारलाई 
ितन� बझुाउन ु पन� रोय�टी एवम् राज�व बझुाउदँ ै
आएको देिखएको र आ.व. २०६२।०६३ देिख 
आ.व.२०६७।०६८ स�मको रोय�टीलगायतको रकम 
दािखला नगरकेो देिख�छ । होटल सो�टीसगँ स�झौता 
गरी �यािसनो स�चालन गरी नेपाल सरकारलाई ितनु�  

पन� रोय�टी एवम् राज�व बझुाउदँ ैआएको अव�थामा 
िबचमा सरकारलाई ितनु�  बझुाउन ु पन� रोय�टी तथा 
अ�य द�तरुलगायतको रकम नितर ेनबझुाएको देिखदँा 
उ� �यािसनो स�चालन गन� नेपाल �रि�एसन 
से�टर �ा.िल. बाट कानूनबमोिजम उ� से�टरको 
जायजेथाबाट असलुउपर नगरी होटल सो�टीबाट 
असलु गन� र �यािसनो इजाजतप�समेत र� गन� 
खोजेको देिखदँा िवप�ीह�को उ� काय� कानूनस�मत 
भएको देिखन नआउने ।

अतः कुनै पिन �यवसाय स�चालन गदा� ला�ने 
�यावसाियक कर वा अ�य कुनै द�तरुको दािय�व जनु 
समयमा जसले �य�तो �यवसाय स�चालन गरकेो 
ह��छ, सोही प�ले नै �यसको दािय�व बहन गनु�पन� 
ह��छ । होटल सो�टीले नेपाल �रि�एसन से�टरलाई 
उपल�ध गराएको घरमा िनज से�टरले गरकेो कारोबार, 
�यवसाय तथा सो �यवसाय गरबेापतको कर तथा अ�य 
द�तरु भ�ुानी गन� वा बझुाउन ुपन� दािय�व िनजमा नै 
रहने भएकाले िनजबाट असलुउपर गन� �योजनका 
लािग �काशन ग�रएको सूचना तथा �यसस�ब�धी 
िनण�य र िललाम �ि�यामा ग�रएको काय� कानूनस�मत 
नै देिखई यी िनवेदक होटल सो�टीको दािय�विभ�को 
िवषय नदेिखदँा नेपाल �रि�एसन से�टर �ा.िल.को 
स�पि�बाट असलुउपर गन� काय� गनु�  भनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७४ साल पसु १६ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६७-WO-०८३५, उ��ेषण / परमादेश, 

िपयूषबहादुर अमा�य िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 
 § ०६७-WO-०९३७, उ��ेषण / परमादेश, 

िदनेशबहादुर िव� िव. पय�टन तथा नाग�रक 
उड्डयन म��ालय, िसंहदरबारसमेत 
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 § ०७३-WO-०४९७, उ��ेषण / परमादशे, 
िपयूषबहादुर अमा�य िव. पय�टन तथा नाग�रक 
उड्डयन म��ालय, िसहंदरबारसमेत 

४
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.
�ी टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CI-०५९६, 
िलखतअनसुार दा.खा., जयलाल चौधरीसमेत िव. 
च�दरी ठाकुर 

वादीले दाबी गरकेो ज�गा पटकपटक 
िक.का. भई िविभ�न �यि�का नाममा दािखला खारजे 
भएको र वादी दाबी र �ितवादी िजिकरअनसुारको 
िलखतअनसुारको ज�गा एउटै हो वा होइन भ�ने िवषय 
नै िववादा�पद रहेको ि�थितमा �माण बझुी ठहर गनु�पन� 
अव�थातफ�  िवचार नगरी वादीको नाउमँा दता�  गन� 
गरकेो मालपोत काया�लय, बाराको िमित २०६५।७।७ 
को िनण�यमा अिधकार �े�ा�मक �िुट दिेखन आउने ।

दाबी गरकेो िक.नं.६३ को अि�त�व नै समा� 
भई िविभ�न िकिसमले िविभ�न �यि�का नाउमँा 
दा.खा. भएको ि�थितमा उ� ज�गामा हक बेहकको 
��न समावेश रहेको देिखयो । मूल �ोतमा िववाद 
रहेको अव�थामा सोतफ�  िवचार नगरी िववादको 
ज�गा वादीको नाउमँा दा.खा. गन� गरी भएको िनण�य 
कानूनस�मत भएको भ�न िम�ने नदेिखने ।

२०२४ सालमा वादीले राजीनामा ग�रिलएको 
ज�गा र २०५५।२।२५ मा �ितवादीले शेषपिछको 
बकसप� पा�रत ग�रिलएको ज�गा एउटै हो वा होइन 
भ�ने स�ब�धमा �माण बझुी िववेचना गरी हक बेहकतफ�  
सनुाउन ुपन�मा सो नगरी िववािदत ज�गा वादीका नाउमँा 
दािखला खारजे ह�ने गरी मालपोत काया�लय, बाराबाट 
भएको िनण�य सदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाबाट भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा िववािदत 
ज�गाका स�ब�धमा मालपोत काया�लय, बाराबाट िमित 
२०६५।७।७ मा भएको िनण�य र सो िनण�यलाई सदर 
ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको िमित 

२०६७।१।६ को फैसला बदर ग�रिदएको छ । अब 
िववािदत ज�गाका स�दभ�मा हक बेहकतफ�  िफराद गन� 
जान ु भनी सनुाई पनुः िनण�य गनु�  भनी दवैु प�लाई 
मालपोत काया�लयमा हािजर ह�न तारखे तोक� ��ततु 
म�ुामा �ा� मालपोत काया�लयको स�ु िमिसलसमेत 
िफता� पठाई िदने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल काि�क ७ गते रोज ३ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०६७-CI-०७०९, न�सा पास 
नगरी साव�जिनक बाटो एवम् ज�गामा बनाएको घर 
पखा�ल भ�काई पाउ,ँ रामकृ�णमान िसंह िव. मुकेश 
त�डुकारसमेत 

पनुरावेदनको अिधकार कानूनी अिधकार 
हो । कानून�ारा नै य�तो अिधकारको �यव�था ग�रने 
भएकोले यसलाई कानूनी अिधकार भिनएको हो । 
पनुरावेदनको अिधकार उपयोग गरी परकेो पनुरावेदनमा 
ऐनको दफा १६२ बमोिजम सो िनण�य नै अि�तम रहने 
र �यसउपर मािथ�लो तहमा पनुरावेदन ला�ने �यव�था 
नरहेको प�र�े�यमा अि�तम भई बसेको िवषयमा 
पटकपटक ��न उठाउन ुउिचत ह�दैँन । अिधकारको 
�योग गदा� �याियक �ि�याको �याल रा�न ु पन� 
ह��छ अ�यथा �याियक �ि�या नै अव�� ह�ने खतरा 
रह�छ । �याियक �ि�या नै �याय �ा� गन� कडीको 
�पमा रहने र �यसको द�ुपयोग ह�न गएमा �यायको 
मम�मा चोट प�ुने ।

महानगर �मखुले साव�जिनक ढल अित�मण 
गरी बनाएको घर पखा�ल भ�काउने भनी �थानीय 
�वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(४) 
बमोिजम गरकेो िनण�यउपर ऐ. ऐनको दफा १६२ 
अनसुार पनुरावेदन अदालतमा परकेो पनुरावेदन 
स�ब�धमा दफा १६२(१) ले पनुरावेदन अदालतको 
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फैसला नै अि�तम ह�ने �यव�था गरबेाट पनुरावेदन नै 
दता� ह�न नस�ने अव�थामा परकेो ��ततु पनुरावेदनबाट 
त�यिभ� �वेश गरी िनण�य गन� िम�ने देिखएन । अतः 
अ.बं.१८० नं. बमोिजम ��ततु पनुरावेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७४ साल काित�क ७ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६७-CI-०७०८, साव�जिनक िखढल 

मािथ बनाएको घर पखा�ल भ�काई पाऊँ, 
रामकृ�णमान िसंह िव. मुकेश त�डुकारसमेत 
 § ०६७-CI-०७८१, उ��ेषण / परमादशे, 

रामकृ�णमान िसंह िव. पुनरावेदन अदालत 
पाटनसमेत
 § ०६७-CI-०७८२, उ��ेषण / परमादशे, 

रामकृ�णमान िसंह िव. पुनरावेदन अदालत 
पाटनसमेत

६
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-१५२०, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, िशव�साद र�ेमी िव. नारायणी िसंचाई 
िडिभजन-५ को काया�लय, ग�डक वीरग�ज पसा�समेत

दाबीको िक.नं. ५४७, ५८५, १०२४ र 
१०२६ का घरज�गा सािबक िक.नं. २५४ र २५५ 
को ज�गा ह�न् होइनन् । िनवेदक िशव�साद र�ेमीको 
दता�को ज�गािभ� सरकारी खच�मा ट्यबेुल प�प हाउस 
संरचना रहेको छ, छैन ? िनवेदकको ज�गा के क�तो 
भौितक ि�थितमा रहेको छ । दाबीको ज�गाको �ाि� 
कानूनबमोिजम भएको हो, होइन ? कानून �ि�या 
प�ुयाइ� अिध�हण गरकेोमा त�काल रकम नबझेुमा 
वा �ितपूित�को रकम त�काल ब�कमा ज�मा भएको 
हो, होइन ? रकम नबझुेमा हक ह�ता�तरण नेपाल 

सरकारमा ह�ने हो, होइन ? रकम नबझुेमा पिन हक 
ह�ता�तरण ह�ने अव�थामा स�ब� �ि�या के हो ? सो 
�ि�याको पालना भए नभएको अव�था के क�तो ? 
ज�गा �ाि� कानूनबमोिजम स�प�न भएकोमा त�काल 
रकम नबझुेको अव�थामा हाल बझुाउन िम�ने होइन ? 
रकम बझुाउने अव�थामा सािबक मू�यको रकम पाउने 
हो वा वत�मान मू�यमा पाउने हो भ�नेसमेतका स�ब� 
कानून र सबदु �माण बझुी िनण�य गनु�पन� देिखयो । 
स�ब� कानून र सबदु �माण बझुी िनण�य गनु�पन� र 
िनवेदकको िनिव�वाद हकािधकार पिु� ह�न नआएकोले 
सम� िववािदत िवषयमा िन�य�ल गरी यिकन िनण�य 
िदनपुन� िवषयव�त ुदिेखन आयो । िववािदत �थलको 
वा�तिवक भौितक ि�थित के क�तो छ ? ट्यबेुल 
प�प हाउस रहेको �थान हो होइन भनी सबदु �माण 
बझुी िन�कष�मा प�ुन पन� ��ततु िवषयव�त ु रहेको 
छ । िनवेदकको िनिव�वाद हकािधकारको प�्ुयाइ�  
नभएको र उ�लेख भएबमोिजम सबदु �माण बझुी 
िन�कष�मा प�ुन ु पन� दिेखएकोले िनषेधा�ा जारी ह�न 
स�ने दिेखएन । साधारण �े�ािधकारबाटै िनवेदकले 
कानूनी उपचार अवल�बन गन� स�ने नै अव�था 
रहेकोले �रट �े�ािधकारबाट ह�त�ेप गन� निम�ने ।

िनवेदकले ��ततु �रट िनवेदनमा उठाएका 
��नह�को स�ब�धमा स�ब� कानून र �माणको 
आधारमा साधारण �े�ािधकारबाट उपचार �ा� 
गन� स�ने ह�दँा �रट �े�बाट ह�त�ेप गन� उपय�ु र 
मनािसब देिखन आएन । तसथ� िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम िनषेधा�ाय�ु परमादेश जारी ह�न नस�ने 
ठहराइ� िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत हेट�डाको िमित २०७२।२।२७ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७४ साल काि�क २६ गते रोज १ शभुम् ।
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७
स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७२-CI-१०३०, उ��ेषण 
/ परमादशे, पु�प�साद भ�डारी िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, िफिदम पाँचथरसमेत 

िज�ला िश�ा सिमित पाचँथरको 
२०७२।५।३१ को िनण�यअनसुार िफिदम उ.मा.िव. 
िफिदम पाचँथरको मा�यिमक तहको दरब�दी १ कटौती 
भएको देिख�छ । दरब�दी कटौती गन� िज�ला िश�ा 
सिमित िनण�य भएबमोिजम िज�ला िश�ा काया�लयको 
िज�ला िश�ा अिधकारीले िनवेदकलाइ� स�वा गन� 
िनण�य गरकेोमा िज�ला िश�ा सिमितलाई िवप�ी 
बनाएको दिेखएन । िनवेदन बेहोराबाट मा.िव. ि�तीय 
�ेणीको �थायी कम�चारी भई िफिदम उ�च मा.िव. को 
२०६१।७।१५ दिेख �धाना�यापकको भूिमका िनवा�ह 
गरकेो भ�ने देिखए पिन िज�ला िश�ा काया�लयसमेतको 
िलिखत जवाफमा िनवेदक िश�ा िनयमावली, २०५९ 
(संशोधनसिहत) को िनयम ९३ मा उि�लिखत 
�ि�या पूरा गरी िनयिु� पाएको �धाना�यापक नभइ� 
त�कालको लािग काम चलाउ िन.�धाना�यापक मा� 
ह�न् भ�ने पाइ�छ । �य�तै िफिदम उ�च मा.िव. समेतको 
िलिखत जवाफ हेदा� �रट िनवेदक प�ुप�साद भ�डारी 
िमित २०६१।७।१५ गतेदेिख िफिदम उ�च मा.िव.
मा �धाना�यापक पदमा िनयिु� पाइ� िव�ालयको 
�शासिनक �मखुको हैिसयतमा काम गद� आएकोमा 
िश�ा िनयमावली, २०५९ को दफा ९३(८) बमोिजम 
�धाना�यापकको पदाविध ५ वष� मा� ह�ने भएकाले 
िमित २०६६।७।१५ गतेस�ममा �धाना�यापक पदमा 
िनयिु� ह�नपुन�मा िनयिु� नभएको भ�ने देिखने । 

िश�ा िनयमावली, २०५९ को दफा ९३(८) 
मा “�धाना�यापकको पदाविध पाचँ वष�को ह�नेछ 
र िनज पनु: सो पदमा िनय�ु ह�न स�नेछ” भ�ने 
पाइ�छ । िनवेदक िमित २०६६।७।१५ प�ात् िफिदम 
उ�च मा.िव.को �धाना�यापकमा पनु: िनयिु� नभएको 

भ�ने िलिखत जवाफलाइ� िनवेदकले अ�यथा दाबी 
िलएको देिखदैँन । िनवेदक िनवेदन िददँाका अव�थामा 
िन. �धाना�यापकस�मको िज�मेवारी बहन गरकेो 
देिखएकोले िनवेदकलाइ� �धाना�यापकबाट हटाउन 
िम�ने निम�नेतफ�  थप बोली रहन ुपरने । िनवेदकको पद 
मा.िव. ि�तीय भएकोले त�कालीन काय�रत िव�ालयको 
दरब�दी मा.िव. कटौती भएप�ात् िनवेदकलाई समान 
�तरको पद मा.िव. ि�तीयमा सखुबोध मा.िव. जोरसाल 
िफिदममा स�वा गरकेो देिखएकोले उ� स�वा 
कानूनिवपरीत रहेको प�्ुयाइ� िनवेदकले गन� सकेको 
नदिेखदँा िनवेदकलाइ� स�वा गन� गरकेो उ� िनण�य 
गैरकानूनी नदिेखने । 

िनवेदक प�ुप�साद भ�डारीले अवकाश�ा� 
िश�क ह�र�साद सवुेदीले पाउनपुन� भ�दा बढी 
सि�चत िबरामी िबदा िसफा�रस गन� �.अ. प�ुप�साद 
भ�डारीको उ� काय�मा गैरिज�मेवारीपन देिखएकोले 
िनजलाई िश�ा िनयमावली, २०५९ (सात� संशोधन, 
२०६९) को िनयम १३५  अधीनमा रही सजाय गनु�पन� 
भनी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 
लेखी आएको र सोही बेहोरासमेत उ�लेख भइ� िमित 
२०७२।६।६ को िज�ला िश�ा काया�लयको स�वाको 
िट�पणी आदेशबाट िनवेदकलाइ� स�वा गरकेो 
देिखने । िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १६(ञ)(३) मा 
भएको कानूनी �यव�थाबमोिजम समेत िनवेदकलाइ� 
स�वा गन� गरकेो िनण�यलाई अ�यथा भ�न सिकने 
अव�था नदेिखएकोले िनवेदकको मागबमोिजम 
उ��ेषणसिहत परमादशेको आदशे जारी ह�नस�ने 
अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत इलामको 
फैसला िमलेकै देिखने । 

तसथ� िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम �रट 
जारी ह�ने अव�थाको िव�मानता नरहेकोले िनवेदन 
खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत इलामको 
िमित २०७३।१।२९ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
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ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७४ साल काि�क २६ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०१८५, उ��ेषण / 
परमादशे, मनरथ िसलवालसमेत िव. नेपाल नाग�रक 
उड्डयन �ािधकरण, बबरमहलसमेत

नाग�रक उड्डयन �ािधकरण तथा ब�ु 
एयर �ा.िल.को िलिखत जवाफ र हवाई भाडा 
िनयमनस�ब�धी िनद�िशका, २०६३ दफा ३ मा 
भएको िनद�िशकामा �यव�थाको अ�ययनबाट वायसेुवा 
क�पनीह�लाई नेपाल सरकारले लागू गरकेो हवाई 
भाडाको �यूनतम र उ�चतम हवाई भाडा िनधा�रण 
गन� र वाय ु सेवा क�पनीह�ले आ�नो �यावसाियक 
रणनीितबमोिजम भाडा दरलाई िविभ�न वग�मा 
वग�करण गरी भाडादर िनधा�रण गन� स�ने अिधकार 
�दान गरकेो अव�था देिखने ।

हवाई भाडा िनयमन िनद�िशकाअनसुार नै 
वायसेुवा क�पनीह�ले जारी गन� C, D, E Class 
बाहेकका िटकटह� िफता�  ह�ने र C, D, E Class का 
िटकटह� िफता� नह�ने र उडान समय र िमित प�रवत�न 
वाय ुसेवा क�पनीको िनयमनसुार ह�नेछ भ�ने उ�लेख 
भएको देिखन आयो । िवप�ी वाय ु सेवा क�पनी ब�ु 
एयर �ा.िल.ले पेस गरकेो िलिखत जवाफमा C, D, E 
Class का िटकटह� Non refundable िटकटह� 
भएको तर PSC Charge िफता� गन� गरकेो भ�ने 
उ�लेख गरकेो देिखएको र िवप�ी �ािधकरणसमेतले 
लगाएको िलिखत जवाफमा समेत ब�ु एयर �ा.िल.ले 
जारी गरकेो स�तो िटकटमा स�बि�धत या�लेु हवाई 

या�ा गन� न�याएमा िटकटमा समावेश भएको एयरपोट� 
चाज� (Passenger Service Charge-PSC) ब�ु 
एयरले िफता� नगरकेो भनी कुनै पिन उजरुी कुनै पिन 
या�बुाट आएको छैन भनी उ�लेख गरकेो अव�था 
देिखदँा िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा उ�लेख गर ेज�तो 
िवप�ी बनाइएका िनकायह�बाट कानूनिवपरीतको 
काय� भए गरकेो नदेिखने ।

ब�ु एयर �ा.िल.ले जारी गन� महगँो र स�तो 
हवाई िटकटम�ये महगँो हवाई िटकट Cancel भएको 
अव�थामा िनयमानसुारको रकम क�ा गरी बाकँ� रकम 
िवप�ी एयरले िफता� गन� गरकेो भ�ने दिेखएको र स�तो 
हवाई िटकटमा नै Non Refundable भ�ने उ�लेख 
भई �य�तो िटकट िफता�  नह�ने तर हवाई भाडा िनयमन 
िनद�िशकाअनसुार नै Reschedule को सिुवधा �दान 
गरी PSC भने िफता� िदने ग�रएको । यसरी या�हु�ले 
C, D, E class का िटकटह� िफता� नह�ने �कारका 
िटकट भ�ने कुरा जानी-जानी उ� िटकट ख�रद 
गरकेो अव�थालाई या� ु र सेवा �दायक सं�थािबच 
िटकट ख�रद िब��स�ब�धमा अ��य� करार भएको 
मािन�छ । जसका स�ब�धमा करार ऐन, २०५६ को 
�यव�था लागू ह�ने ह��छ । य�तो करारीय �कृितको 
िववादलाई संवैधािनक, कानूनी वा साव�जिनक 
सरोकारको िवषय भ�न िम�ने ह�दँैन । उ� िस�ा�तलाई 
इ�कार गरी िवप�ी ब�ु एयर �ा.िल.को तफ� बाट पेस 
भएको िलिखत जवाफलाई �रट िनवेदकले अ�यथा 
भ�न सकेको नदिेखदँा िनवेदन माग दाबीबमोिजम 
आदशे जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदेिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार तथा 
कारणह�बाट िवप�ीह�बाट कानूनिवपरीतको काय� 
भए गरकेो नदेिखएकोले िनवेदन मागदाबीबमोिजमको 
आदशे जारी नह�ने भई ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल माघ ११ गते रोज ५ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७०-WO-०९८०, उ��ेषण / 
परमादशे, िव�णु�साद �यौपानेसमेत िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत

िनवेदकह� नेपाल �हरीका सेवा िनव�ृ 
पूव� हव�दार रहेका, िनजह� पदमा बहाल रहदँा 
र अवकाशपिछसमेत �हरी ऐन, २०१२ र �हरी 
िनयमावली, २०४९ को प�र�छेद-२ बमोिजम तलब 
तथा पे�सन सिुवधा पाउने �यव�था रहेको, सश� 
�हरी ऐन, २०५८ र ऐ. को िनयमावली, २०६० को  
प�र�छेद-२ को िनयम ३(१)(२) बमोिजम सश�का 
�हरी हव�दारले तलब तथा पे�सन पाउने �यव�था 
रहेको एवम् सैिनक ऐन, २०६३ को प�र�छेद-१ को 
दफा २(च), ऐ. को दफा २(ज), ऐ. को ७(४) तथा ऐ.को 
अनसूुची-१ बमोिजम सेनाका हव�दारले पाउने तलब 
तथा पे�सनका स�ब�धमा �यव�था रहेको देिखयो । 
िनवेदकले उ�लेख गरकेा फरकफरक सेवास�ब�धी 
पदह�को काय� �कृित फरकफरक रहेको र छु�ाछु�ै 
कानून�ारा िनयमन र �यवि�थत ह�ने पदह� ह�न् भ�ने 
देिखएको छ । िज�मेवारीको �कृित र सेवागत िभ�नता 
भएकोले तह वा �ेणी िम�दोज�ुदो छ भ�ने आधारमा 
नै अक� पदसरहको सिुवधा �वत: पाउन ुपद�छ भ�ने 
मनािसब नदेिखने ।

�रट िनवेदकह�म�ये िव�ण�ुसाद �यौपाने 
िमित २०३९।०८।०९ मा सेवा िनव�ृ भएका, 
�यामबहादरु खड्का िमित २०५२।०३।२२ मा 
सेवा िनव�ृ भएका, िव�ण�ुसाद खितवडा िमित 
२०६०।११।२७ मा सेवा िनव�ृ भएका, िनवेदक 
वासदुवे �यौपाने िमित २०५२।०७।१९ मा सेवा 
िनव�ृ भएको भ�ने देिख�छ । ��ततु िनवेदन िमित 
२०७१।३।३१ मा परकेो पाइयो । िनवेदकह� सेवा 
िनव�ृ भएको कसैको ३० वष�, कसैको १९ वष� र 
कसैको ११ वष� �यितत भइसकेको देिख�छ । यित 

लामो अविधस�म �याियक उपचार खो�न िढलाई 
गनु�को कुनै उिचत कारण ��ततु ह�न आएको नदेिखने ।

नेपाल �हरी, नेपाली सेना र सश� �हरी 
छु�ाछु�ै ऐन�ारा स�चािलत भएका पदह� देिख�छन् । 
छु�ाछु�ै ऐन र िनयमावलीमा फरकफरक सेवा सिुवधा 
ह�ने गरी रािखएको �ावधान सेवाको काय� �कृित र 
गा�भीय�लाई िवचार गरी िवधाियकाले अपनाएको 
बिु�मताको िवषय देिख�छ । समानह�को िबच 
समान �यवहार ग�रन ुपछ�  । फरकफरक अवि�थितका 
मािनसह�का िबच पिन उ�तै समान �यवहार ह�नपुद�छ 
भ�न ुउिचत ह�दँैन । कम�चारीले पाउने सिुवधाको कुरामा 
सिंवधानले कुनै िनरपे� समानताको प�रक�पना गरकेो 
पिन दिेखदँैन । यसका अित�र� िनवेदकह� अनिुचत 
िवल�ब गरी अदालत �वेश गरकेोसमेत देिखने । 

तसथ� उि�लिखत िववेचनासमेतको आधारमा 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: च��शेर राना
इित संवत् २०७४ साल काि�क २३ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल ०७३-CR-०१९०, जालसाज, सुनीता 
पोखरले लािमछाने िव. होमबहादुर ख�ी 

पनुरावेदकह� �ितवादी रोशन लािमछानेका 
एकाघरका अंिशयार रहेको कुरामा िववाद रहेन । मलुकु� 
ऐन, अंशब�डाको १९ नं. समेतका आधारमा िनज 
रोशन लािमछानेले होमबहादरु ख�ीलाई र.नं. १०४१४ 
िमित २०६९।२।२३ माफ� त राजीनामा पा�रत गरी 
ज�गा िब�� ग�रिदएको काय�को कानूनी हैिसयतको 
स�दभ�मा हेदा�, उ� ज�गा िब�� गन� रोशन लािमछाने 
पनुरावेदक वादीह�को एकाघरको मूली रहेको भ�ने 
कुरालाई �वयम् पनुरावेदकह�ले अ�वीकार गरकेो 
देिखएन । घर�यवहार चलाउने घरको मूली �यि� भएको 
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हैिसयतले िनजले मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको 
१९ नं. बमोिजम आधास�म अचल स�पि� घर�यवहार 
चलाउने �योजनका िनि�त िब�� गन� प�रवारका अ�य 
अंिशयारको सहमित िलननुपन� भ�ने कानूनी �यव�था 
रहेकोले घरमूलीको हैिसयतमा िनजले गरकेो काय�ले 
वैधािनकता नपाउने भ�ने नह�ने । 

पनुरावेदक वादीह�ले घर�यवहार चलाउने 
�योजनाथ� िब�� गरकेो होइन भ�ने िजिकर िलएको 
भए पिन पा�रत राजीनामा िलखतमा घरखच� 
�योजनाथ� भ�ने उ�लेख भएको तथा र.नं. १०४१४ 
माफ� त िब�� भएको ज�गाको �े�फल िनज ज�गाधनी 
रोशन लािमछानेसगँ बाकँ� रहेको ज�गाको �े�फलको 
आधाभ�दा कम नै रहेको भ�ने देिखन आउने । 

पनुरावेदक वादीह� �ितवादीम�येका 
एकासगोलका अंिशयार रहेको कुरामा िववाद 
रहेको देिखएन । �ितवादी रोशन लािमछानेले िमित 
२०६९।९।२३ मा र.नं.१०४१४ माफ� त �ितवादी 
होमबहादरु ख�ीलाई दाङ िज�ला मानपरु गा.िव.स. 
वडा नं. २(क) िक.नं. ४४१ को ०,३०३०.७४ 
ज�गाम�येबाट ०-२-१९ ज�गा िब�� गदा� िब�� गरकेो 
ज�गाको �े�फल मूल �े�फलको आधाभ�दा कम नै 
रहेको देिखने । मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको दफा 
१९(१) मा िपता पखुा�को पालाको चल अचल गै� 
स�पि�को हकमा चलमा सबै र अचलमा आधास�म 
�यवहार चलाउनलाई �वा�नी छोरा अिववािहत छोरी 
वा िवधवा बहुारीको म�जरुी नभए पिन आफूखसु गन� 
पाउछँ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको देिखएबाट यी 
पनुरावेदकह�ले िजिकर िलएज�तो वादी दाबीको 
राजीनामा िलखत वादी दाबीबमोिजम ३ ख�डको २ 
ख�ड बदर ह�ने भ�ने अव�था नरहने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य, �माण एवम् 
कानूनी �यव�थासमेतका आधारमा ��यथ� �ितवादी 
होमबहादरु ख�ी िलने तथा ियनै पनुरावेदकह�का पित 
िपता रोशन लािमछाने िदने भई मालपोत काया�लय, 

दाङबाट र.नं.१०४१४, िमित २०६९।९।२३ 
माफ� त पा�रत राजीनामा िलखत वादी दाबीबमोिजम 
बदर ह�ने ठह�याई स�ु िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला उ�टी गरी वादी दाबीको िलखत बदर नह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०७२।११।११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर २ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-WO-०२१७, उ��ेषण, राजमान 
िम� िव. सश� �हरी बल क�याणकारी सेवा के��, 
हलचोकसमेत

ियनै प� िवप�िबच चलेको करारको 
यथावत् प�रपालनास�ब�धी म�ुामा काठमाड� िज�ला 
अदालतको िनण�यउपर िनवेदकको उ�च अदालत 
पाटनमा पनुरावेदन परी ०७३-dp-०१२० दता� भई 
पनुरावेदन अदालतबाट ०७४।३।३० मा फैसला 
भइसकेको भ�ने कुरा कानून �यवसायीले बहसको 
�ममा उठाएको दिेखने । िनवेदकले ��ततु �रट 
िनवेदनमा उठाएका िवषयव�तकुो स�बोधन सोही 
करारको यथावत् प�रपालना ग�रपाउ ँभ�ने म�ुाबाट ह�ने 
भई म�ुासमेत फैसला भइसकेको र दईु वा दईुभ�दा बढी 
प�िबच स�प�न भएको करार िनजी कानून (Private 
law) भएको र �य�तो करारबाट उ�प�न दािय�वको 
�चलनको लािग साधारण अिधकार�े�अ�तग�त नै 
उपचार �ा� गन� िवषय भई  साधारण अिधकार�े� 
�हण गरी अि�तम िनण�य भएको पाइने ।

साधारण अिधकार�े� �हण गरी �रट 
िनवेदकले उठान गरकेो िवषयव�त ु पनुरावेदनको 
रोहमा उ�च अदालत पाटनबाट िमित ०७४।३।३० मा 
िन�पण भइसकेको भ�ने देिखएकोले सोही िवषयमा 



12

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, साउन - १

यस स�मािनत अदालतबाट �रट �हण गरी हेन� सिंवधान 
तथा कानूनी �पमा मनािसब नह�ने ।

िववेिचत आधार कारणह�बाट िनवेदन 
मागदाबीबमोिजम साधारण अिधकार�े�बाट िन�टारा 
भएको िवषयमा �रट �े� आकिष�त ह�ने नभई �रट 
�े�बाट हेन� निम�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७०-CI-०९४३,  िनण�य दता� 
बदर िखचोला मेटाई चलन चलाई हक कायम, िव��ेम 
ितवारी िव. �क�द�साद शमा�समेत 

सािबक रामपरु टोकनी प�चायत वडा नं. 
९क िक.नं. ४८ को १-१५-० ज�गा वादीले दाता 
अि�बकादेवी आचाय�बाट राजीनामा पास गरी ख�रद 
गरी िलएको भ�ने िमिसल संल�न र.नं. ५८२८ िमित 
२०४५।२।१० को राजीनामा िलखतबाट दिेखन 
आएको छ । उ� राजीनामाबमोिजमको ज�गा वादीले 
नै ितरो ितरान भोगचलन गद� आएकोमा मालपोत 
काया�लयको िमित २०६६।२।२५ को िनण�यबाट 
वादीको नामबाट �ितवादीह�को नाममा दािखल 
खारजे नामसारी भएको त�यमा िववाद छैन । मालपोत 
काया�लयले �ितवादीह�को नाममा दािखल खारजे 
गनु�पन� म�ुय आधारको �पमा यस अदालतबाट 
िमित २०३८।९।२ मा भएको फैसला र बारा िज�ला 
अदालतको च.नं.९० िमित २०४०।४।८ को चलानी 
पजु�लाई िलएको पाइने । 

िववािदत ज�गा नामसारी ग�रपाउ ँ भनी 
�ितवादीले िदएको िनवेदन तामेलीमा रा�ने गरी 
भएको मालपोत काया�लयको िमित २०६५।३।३१ 
को तामेली आदेशउपर पनुरावेदन अदालत हेट�डामा 
परकेो अ.वं. १७ नं. िनवेदनमा आदेश ह�दँा “दािखल 
खारजे ह�ने नह�ने स�ब�धमा स�ब� �माण बझुी 
कारबाही िकनारा गनु�” भनी आदेश भएको दिेख�छ । 
मालपोत काया�लयले तामेलीमा रािखसकेको फैसला 
काया��वयनको िवषय पनुरावेदन अदालतबाट बदर 
भएको दिेखए तापिन सोझै �ितवादीह�को नाममा 
दता� नामसारी गरी फैसला काया��वयन गनु�  भ�ने 
आदशे भएको नपाइने । स�ब� �माण बझुी कारबाही 
िकनारा गनु�  भिनसकेपिछ जसको नामको दता� �े�ता 
बदर गरकेो हो, �यो प�लाई सूचना िदई आ�नो भनाइ 
रा�ने, �माण पेस गन� मौका िदई दवैुतफ� को कुरा 
बझुी िनण�य ग�रन ु�यायोिचत ह�ने दिेख�छ । �याियक 
अध��याियक अिधकारीले िनण�य गनु� पूव� असर पन� 
प�लाई आ�नो भनाई रा�न पाउने मौका िदएर मा� 
िनण�य गनु�पन� ह��छ । यो �ाकृितक �यायको आधारभूत 
िस�ा�त हो । सोिवपरीत भए गरकेा काम कारबाहीले 
कानूनी मा�यता पाउन स�दनै । यसरी कानूनबमोिजम 
ज�गा ख�रद गरी वष�देिख भोगचलन गरकेा वादीको 
स�पि�स�ब�धी हकमा ��य� असर पन� गरी मालपोत 
काया�लयबाट िनण�य गदा� �ितवादको मौका िदएको 
नदिेखदँा �ाकृितक �यायको िस�ा�तको उ�लङ्घन 
गरी िनण�य भएको देिखने ।

म�ुा च�दाच�दैको अव�थामा ह�ता�तरण 
भएको स�पि�को हकमा नया ँ �वामीलाई ब�ुनपुन� 
�यव�था िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ 
को िनयम ७८क मा रहेको छ । �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको प�रपालना गन�कै लािग उ� �यव�था 
ग�रएको हो । यसरी अदालतले आ�नो फैसला 
काया��वयन गन� �ममा समेत नया ँ�वामीलाई ब�ुनपुन� 
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�यव�था रहेको स�दभ�मा मालपोत काया�लयले 
स�बि�धत ज�गाधनीलाई थाहा जानकारी निदई 
एकतफ� �पमा िनण�य गन�स�ने देिखदँैन । अिधकार�ा� 
अिधकारीबाट भएका िनण�यले कानूनी मा�यता पाउन 
�य�तो िनण�य �व�छ, िन�प� र उिचत �ि�या पूरा गरी 
गरकेो ह�नपुछ�  । िववािदत ज�गा वादीको नाममा दता� 
रहेको भएपिछ िनजको नामको �े�ता बदर गदा�  िनजको 
हक िहतमा असर पन�मा िववाद छैन । वादीको नामबाट 
�ितवादीह�का नाममा दािखल खारजे नामसारी गन� 
िनण�य गनु�अगािड वादीलाई थाहा जानकारी निदई 
एकतफ� िनण�य ग�रसकेपिछ मा� जानकारी िदएको 
देिखदँा मालपोत काया�लयको िमित २०६६।२।२५ 
को िनण�य �यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत रहेको �प� 
देिख�छ । �याय र कानूनका सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत 
मालपोत काया�लयबाट िमित २०६६।२।२५ मा भएको 
िनण�य कायम ह�न स�ने नदेिखने ।

मािथ िववेिचत आधार कारणबाट अनशुरण 
एवम् पूण� �यायको अव�था सिुनि�चत गन� �ि�ले हेदा� 
िनजलाई सनुवुाइको अवसर �दान गनु�  मनािसब देखी 
पनुरावेदक वादीले िविधवत् ज�गा ख�रद गरी दता� 
�े�तासमेत खडा भइरहेकोमा िनजलाई ब�ुदै नबझुी 
सव��च अदालतको िमित २०३८।९।२ को फैसलाको 
मम� र बारा िज�ला अदालतको िमित २०४९।४।५ 
को प�समेतको स�ब�धमा िववेचना नगरी मालपोत 
काया�लय, बाराको िमित २०६६।२।२५ को िनण�य 
दता� बदर गरी हक कायमसमेत ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
दाबी प�ुन स�दैन भनी बारा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।३।१५ मा भएको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०६९।१२।११ 
मा भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा बदर ग�रिदएको 
छ । जो जे ब�ुनपुन� हो बझुी कानूनबमोिजम पनुः िनण�य 
गनु�  भनी हािजर रहेका प�ह�लाई मालपोत काया�लय, 
बारामा उपि�थत ह�न जान ुभनी तारखे तोक� मालपोत 
काया�लयको िनण�य िमिसलसमेत सोही काया�लयमा 

पठाइिदने ठहन� । 
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर ११ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०७२-CI-०१३३, ०७२-
CI-११६१ र ०७२-CI-११६८, उ��ेषण / �ितषेध, 
च���साद बरालसमेत िव. गोिव�द�साद गजुरलेसमेत, 
रामबहादुर राईसमेत िव. गोिव�द�साद गजुरलेसमेत र 
िदलमाया माझी िव. गोिव�द�साद गजुरलेसमेत 

सनुसरी िज�ला इटहरी ४(ख) िक.नं.४८६ 
को �े�फल ०-७-१६ ज�गा गोिव�द�साद गजरुले, 
ितथ�बहादरु राई र बलबहादरु राईको संय�ु 
नाममा रहेको भ�ने िमिसल संल�न ज�गाधनी दता� 
�माण पजुा�बाट देिखन आएको छ । उ� ज�गाका 
ज�गाधनीह�लाई थाहा जानकारी निदई िनजह�को 
म�जरुी निलई सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग 
सनुसरीको िमित २०६७।७।१६ को िनण�यअनसुार 
सकुु�बासीको �पमा रहेका पनुरावेदकह�लाई िवतरण 
भएको भ�नेमा िववाद नदेिखने ।  

सिंवधानले कानूनको अधीनमा रही 
स�पि�को आज�न एवम् उपभोग गन� हक सिुनि�त गरकेो 
ह�दँा संिवधान�द� हक अिधकार हनन् ह�ने गरी भए 
गरकेा काम कारबाहीले कानूनी वैधता�ा� गन� स�दैन । 
��ततु िववादमा िक.नं.४८६ को ज�गा िनवेदकह�को 
हक �वािम�वमा रहेको �प� देिखन आएको अव�था 
छ । यसरी �यि�को हकभोग �वािम�वअ�तग�तको 
ज�गा रा�यले कानूनबमोिजम �ा� नगरी कोही 
कसैलाई िवतरण गन� हैिसयत रा�न स�दैन । नेपालको 
वत�मान संिवधान र िव�मान कानूनले सो कुरालाई 
�वीकार गद�न । सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगले 
पिन िव�मान कानूनको िसमा र अधीनमा रही आ�नो 
अिधकारको �योग गनु�पन�मा िववाद ह�न नस�ने ।
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�माण िमिसल संल�न नापी शाखा सनुसरीले 
मालपोत काया�लय, सनुसरीलाई पठाएको िफ�डबकु 
उतारमा पिन िक.नं.३३ बदर भई िक.नं.४८६, ४८७, 
४९२ र ४९३ कायम भएको भ�ने उ�लेख भएको 
पाइ�छ । यसका साथै मालपोत काया�लयको िमित 
२०५८।२।३१ को िनण�यले  इटहरी ४ख िक.नं. ३३ 
फोड िक.नं. ४८६ को ०-७-१६ ज�गाको �े�ता 
काया��वयन भई हालका िनवेदकह�को नाममा कायम 
रहेको भ�ने मालपोत काया�लयको िलिखत जवाफबाट 
समेत देिखने । 

नापी शाखाबाट �ा� िफ�डबकु उतार 
एवम् मालपोत काया�लयको िलिखत जवाफबाट 
हाल िक.नं.३३ अि�त�वमा रहेको भ�ने दिेखदैँन । 
पनुरावेदकले िजिकर िलए ज�तो िक.नं.४८६ ज�गाको 
वैधता वा हक �वािम�व आिद कुनै पिन कुरा िववादा�पद 
रहेको देिखदँनै । नेपाल सरकारको नाममा हाल 
अि�त�वमा नरहेको िक.नं.३३ को ज�गा िक�ाकाट 
गरी सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट िवतरण 
भएको देिखदँा �य�ता कानूनिवपरीतको काय�बाट 
पनुरावेदकह�ले िविधवत् हक �ा� गरकेो मा�न 
िमलेन । नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको 
िक.नं.३३ बाट िक�ाकाट भएको ज�गा िवतरण 
भएको ह�दँा २०६७ सालको सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोगको िनण�य काया��वयन ह�नपुछ�  भनी 
िवप�ीले िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । �यि�को नाममा िविधवत् कायम रहेको 
िव�मान कानून र सवंैधािनक �यव�थािवपरीत 
अ�य कसैलाई िवतरण गन� पाउने अिधकार िवप�ी 
सकुु�बासी सम�या समाधान आयोग, सनुसरीलाई 
नह�दँा िनवेदकको ज�गा िवतरण गन� उ� आयोगको 
�िुटपूण� िनण�य बदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको आदशेलाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

तसथ� िववेचना ग�रएका आधार कारणबाट 
िज�ला सनुसरी इटहरी ४ख िक.नं.४८६ को ०-७-

१६ ज�गा च��लाल �े�बाट िनवेदकह�ले ख�रद 
गरकेो देिखदँा �य�तो ज�गा देवकला बरालसमेतका 
िवप�ीह�लाई �दान गन� गरी सकुु�बासी सम�या 
समाधान आयोग, सनुसरीको िमित २०६७।०७।१६ 
को िनण�य र सोबमोिजम भए गरकेा काम 
कारबाहीह�समेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गन� 
गरी पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट भएको िमित 
२०७१।१२।३० को आदशे िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल फागनु ६ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७२-CI-१०९८, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, रामकुमार देव िव. मालपोत काया�लय, 
स�रीसमेत 

िनषेधा�ाको िनवेदनबाट कसैको हक िसज�ना 
वा समा� ह�ने नभई �यि�को िनिव�वाद हक �वािम�व 
रहेको स�पि�उपर गैरकानूनी ह�त�ेप ह�नबाट 
रो�न मा� यो आदशे जारी ह�ने ह��छ । िववािदत 
स�पि� स�ब�धमा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�न 
स�दनै । यसरी �यि�को िनजी हक �वािम�व र 
सरोकार रहेको स�पि�को उपयोगमा कसैले बाधा 
अवरोध गरमेा �य�तो काय�लाई रोक� यथाअव�थामा 
प�ुयाउन िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने भएकोले 
िनवेदकले सव��थम दाबी गरकेो स�पि�उपर आ�नो 
हक रहेको कुराको पिु� गन� स�न ुपन� । 

��ततु िववादमा िनवेदनमा उि�लिखत ज�गा 
छुट ज�गा दता� ग�रपाउ ँभनी �यामनारायण चौधरीले 
चलाएको कारबाही हालस�म नटुङ्िगएको भ�ने 
मालपोत काया�लयको िलिखत जवाफबाट देिखएको 
छ । यसका साथै स�री िज�ला अदालतको 
च.नं.१७४६ िमित २०६९।६।७ को चलन पजु�बाट 
मागअनसुार ज�गा दता� ह�ने भए �यामनारायण 
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चौधरीको छोरा अशोकुमार चौधरीका नाममा ज�गा 
दता� नामसारी गरी िदन ु भनी लेखी आएको भ�ने 
मालपोत काया�लयको िलिखत जवाफ बेहोराबाट 
देिखदँा िववािदत स�पि�मािथ िनवेदकले गरकेो दाबी 
उिचत एवम् �यायसङ्गत रहेको नदेिखने ।

मािथ िववेिचत आधार कारणबाट िववािदत 
ज�गामािथ िनवेदकको िनिव�वाद हक �वािम�व रहेको 
भ�ने नदेिखएको अव�थामा िनवेदन माग एवम् यस 
अदालतमा िलएको पनुरावेदन िजिकरबमोिजम 
आदेश जारी गन� िम�ने देिखएन । तसथ� िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी नह�ने भनी िनवेदन खारजे 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७१।१।२१ मा भएको आदेश मनािसब दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७४ साल भदौ २६ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७२-CR-१४३८, बह�िववाह, नेपाल 
सरकार िव. दयान�द यादवसमेत 

�ितवादी दयान�द यादवले िनजक� जेठी 
�ीमती जानक� दवेी यादव ह�दँाह�दैँ �ितवादी सर�वती 
मलाहसगँ िमित २०६८।४।३० मा िववाह गरकेो 
त�यमा िववाद भएन । �ितवादी दयान�द यादवले 
अनसु�धानको �ममा बयान गदा� सर�वती देवी 
मलाहाको �ीमान् ले िनजलाई कुटिपट गरपेिछ मेरो 
घरमा आई बसेको र पिछ िनजको �ीमान् ले फकाई 
लगेपिछ फे�र मेरो घरमा आई बसेक� ह�दँा िववाह गरकेो 
भनी आरोिपत कसरु �वीकार गरकेा छन् । �ितवादी 
सर�वती देवी मलाहले अनसु�धानको �ममा बयान 
गदा� दयान�द यादवको घरमा काम गदा� िनजसगँ 
�ेम भएको र िनजको �ीमतीले मेरो काम गरकेो 
देखेपिछ िनज िबरामी भएकोले िनजको �ीमान् सगँ 

िववाह गन� म�जरुी िदएक� िथइन भनी लेखाई िदएको 
देिख�छ । दवैुजना �ितवादीह�ले अदालतमा 
उपि�थत भई बयान गदा� जाहेरवाली जानक� देवी 
यादवको सहमितमा िनजह�ले िववाह गरकेो हो भनी 
लेखाई िदएका देिखने । 

जाहेरवाली जानक� देवी यादवले िज�ला 
अदालतमा बकप� गदा� िनज िबरामी भएको र घरको 
काम गन� सिजलो ह��छ भनेर �ितवादीह�लाई िववाह 
गन� स�लाह िदएको भनी उ�लेख गरबेाट िनजको 
सहमितमा िववाह भएको मा�न ु पन� देिखयो । िनज 
जाहेरवालीलाई के रोग लागेको हो भ�ने कुरा िनजको 
बकप�बाट खलेुको देिखदँैन । िनजलाई िवहावरीको 
महलको ९ नं. मा विण�त रोग लागेको होइन भ�ने कुरा 
पिन अनसु�धानबाट �प� ह�न सकेको देिखदँनै । जेठी 
�ीमतीको सहमित एवम् स�लाहमा सर�वती देवी 
मलाहसगँ भएको देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई अब 
आएर सजाय गदा� �यायोिचत ह�न स�ने नदेिखने । 

तसथ� िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादीह� दयान�द यादव र  सर�वती देवी 
मलाहालाई सफाइ िदने गरी मोरङ िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरबाट िमित २०७०।२।१२ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: िवनोदकुमार बिनया
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर २० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०७३-CI-०९४७, िनषेधा�ा, 
उ�वल�साद भ�डारी िव. भ�बहादुर गु�ङसमेत 

िनवेदक उ�वल भ�डारीको िवप�ीम�येका 
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भ�बहादरु ग�ुङसगँ क�पनी स�चालनको स�दभ�मा 
आपसी लेनदेनको िवषय रहेको र सो िवषयमा परकेो 
उजरुीको आधारमा रकम ितन� बा�य पान� गरी काम 
कारबाही गन� आशङ्काको िव�मानता रहेको भनी 
िनषेधा�ाको आदेशको माग गरकेो देिख�छ । यस 
स�ब�धमा हेदा�  िवप�ी �हरी काया�लयलाई दईु 
प�को आपसी लेनदनेको िवषयमा उजरुी िलने तथा 
सोको काया��वयनको �ममा �यि�लाई प�ाउ 
गन�, उजरुीबमोिजमको रकम िदलाइ िदने, कागज 
गराउनेलगायतको काम कारबाही गन� अिधकार 
नरहेकोमा कुनै िववाद छैन । य�िप ��ततु म�ुाको 
स�दभ�मा िवप�ीह�को िलिखत जवाफको अ�ययन 
गरी हेदा� िनवेदकले समेत साझेदार भनी �वीकार 
गरकेा िवप�ी भ�बहादरु ग�ुङले िनवेदकले 
�.२८,८०,०००।- ठगी गरी आफूलाई हािन नो�सानी 
पारकेो भनी आव�यक कारबाहीको लािग जाहेरी 
दरखा�त िदएको र यसरी जाहेरी दरखा�त परपे�ात् 
अनसु�धानको �योजनको लािग िनवेदकलाई खोजी 
गरकेो देिख�छ । सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ 
अनसुार ठगी ज�य कसरु नेपाल सरकार वादी ह�ने 
म�ुा भई यसको अनसु�धान गन� काय� �हरीको हो । 
यसरी िनवेदकको िव��मा ठगीज�य कसरु गरकेो भनी 
जाहेरी दरखा�त परकेो र सोको स�ब�धमा अनसु�धान 
गन�को लािग �हरीले खोजी गरकेो काय�लाई अ�यथा 
मा�न ुपन� अव�था देिखदँनै । िनवेदकले आफू र िवप�ी 
भ�बहादरु ग�ुङको िबचमा लेनदेन कारोबार भएको 
भनी िजिकर िलएको स�ब�धमा िवचार गदा� िनवेदक 
र िवप�ी भ�बहादरु ग�ुङको िबचमा भएको कारोबार 
यथाथ�मा ठगी हो वा िवश�ु लेनदेनको िवषय हो 
भ�ने कुरा अनसु�धानप�ात् मा� टुङ्गो ला�ने िवषय 
भएको ह�दँा िवप�ी �हरी काया�लयको अनसु�धान 
गन� अिधकारमा ह�त�ेप ह�ने गरी अदालतबाट कुनै 
�कारको आदेश जारी ह�न ुमनािसब नह�ने ।

अतः िववेिचत कारण र आधारमा िनवेदकको 

िव��मा ठगी म�ुाको जाहेरी परकेोमा सो स�ब�धमा 
अनसु�धान गन�को लािग िवप�ी �हरी काया�लयले िनज 
िनवेदकलाई खोजी गरकेो देिखएको र कानूनबमोिजम 
अनसु�धान गन� पाउने सािधकार िनकायबाट 
अनसु�धान गन� काय�ले िनवेदकको कुनै पिन हक 
अिधकारमा आघात पन� अव�था नदिेखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी नगरी �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७३।४।१९ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी ह�रकृ�ण काक�, ०७३-CI-१५९३, िनषेधा�ा, 
ह�रशच�� झा िव. िवजयका�त झासमेत 

�रट िनवेदकले धनषुा िज�ला, लोहना 
गा.िव.स. वडा नं.२ हाल उपमहानगरपािलका वडा 
नं. १७ अ�तग�तको िक.नं.२२० को १-१-० ज�गा 
दता� रही भोगचलन गद� आएको भनी दाबी गरकेो भए 
तापिन िमिसलसाथ संल�न डायरीको �ितिलिपमा उ� 
ज�गा २०४५।९।१ मा िनवेदकले िवप�ी िवजयका�त 
झालाई िब�� गरी सोही िमितबाट भोगचलन ग�रआएको 
भ�ने देिख�छ । �यसैगरी िवप�ी िवजयका�त 
झाले सो ज�गामा इ�ँाभ�ा स�चालन गन�को लािग 
रामिवलासलाई ग�रिदएको करारनामाको कागज तथा 
िमित २०६९।१।१ गते होमनाथ �सादलाई ��यथ� 
िवजयका�त झाले म��य पालनका लािग ग�रिदएको 
ठे�काको कागजबाट उ� ज�गामा िनवेदकको भोग 
रहेको देिखदँैन भने िमिसल संल�न कागजबाट उ� 
ज�गाको �व�पमा समेत प�रवत�न भई हाल पोखरीमा 
प�रणत भएको देिख�छ । िनषेधा�ाको आदशे जारी 
ह�नको लािग स�पि�मा िनिव�वाद हकभोग �थािपत 
भएको ह�नपुछ�  । िववािदत ज�गामा आ�नो िनिव�वाद 
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हकभोग रहेको भनी पिु� गन� नसकेको अव�थामा 
िवप�ीह�को नाउँमा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�नपुछ�  
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न 
नसिकने ।

अतः िववेिचत कारण र आधारबाट िववािदत 
ज�गामा िनवेदकको हक �थािपत भएको नदिेखदँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी नगरी �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०७३।५।७ को आदेश िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७०-WO-०९१७, उ��ेषण, 
चोभार ले िभलेज �रसोट�  �ा.िल.को तफ� बाट अि�तयार 
�ा�त ऐ.का �ब�ध स�चालक िथयोडर अले�जे�डर  
�टेनट� िव. पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत

िवप�ी शोभा िधतालसगँ िनजका नाउ ँ
दता�को काठमाड� िज�ला क�ित�परु नगरपािलका 
वडा नं.१४ को िक.नं.३२६ �े.फ.२-०-०-२ को 
ज�गा र सोमा भएको घर यी �रट िनवेदकले �रसोट� 
स�चालनको लािग मािसक �.१४३०।- भाडा ितन� 
गरी २०५८।५।१८।(३ से�टे�बर, २००१) मा करार 
स�झौता गरी ज�गा िलजमा िलएको पाइ�छ । सो करार 
स�झौताको सत� नं.३ मा स�झौता अविध १८ वष�स�म 
कायम रहने र दािय�व तथा अिधकारका स�ब�धमा 
स�झौताका अ�य दफाह�मा सत�ह� उ�लेख भएको 
पाइ�छ । उ� स�झौताको सत� नं.१४ मा स�झौता 
भङ्ग (Breach) गन� सिकनेसमेतको �यव�था रहेको 
देिख�छ । तर स�झौताको अविधिभ� �रट िनवेदकको 
पूव��वीकृितिबना उ� िलजमा िलएको घर ज�गा अ�य 
�यि�लाई हक ह�ता�तरण गन� नपाउने सत�समेत 

रहेको देिखने ।
स�झौताको दफा १४ हेदा� स�झौता अविध 

१८ वष�स�म िवप�ी दाबीकता�को पूव� �वीकृित िवना 
उ� भाडाको घर ज�गा िब�� गन�, अ�य �यि�लाई 
भाडामा लगाउने, न� गन�, हक ह�ता�तरण गन� नपाउने 
र कुनै ब�क वा िव�ीय स�ंथामा िधतो राखी ऋण िलन 
नपाउने गरी ब�देज लगाएको छ । �रट िनवेदकले करार 
अविधिभ� उ� घर ज�गा ख�रद गन� चाहेमा घर ज�गा 
ख�रद गन� अ�ािधकार �रट िनवेदकलाई �दान गनु�पन� 
भ�ने सत� रहेको ह�दँा उ� सत�अनसुार नै िवप�ी शोभा 
िधतालले ��तािवत िब�� मू�य उ�लेख गरी समय 
सीमा तोक� �रट िनवेदकसम� प� पठाएकोमा समय 
सीमािभ� �रट िनवेदकले िवप�ीले ��ताव गरकेो 
मू�यमा ख�रद गन� पूण�तया असहमत भई िवप�ीलाई 
३० िडसे�बर २००९ मा प�ाचार गरकेो पाइ�छ । 
त�प�चात् िवप�ीले अनजु िव�म थापासगँ स�झौता 
गरकेो भनी घर ज�गा खाली गन� ३५ िदने �याद 
�रट िनवेदक दाबीकता�लाई िदएको देिख�छ । उ� 
�यादिभ� खाली नगरमेा िनज अनजु िव�म थापाले नै 
घर ज�गा खाली गराउने �ि�या स�ु गन� छन् भनी 
�रट िनवेदकलाई िमित २०६६।१२।३० मा जानकारी 
गराएको पाइ�छ । तथािप करारबमोिजमको घर ज�गामा 
यी िवप�ी शोभा िधताल वा हा.ब.पाउने �यि� भवानी 
िधताल तथा हा.ब. को िलखत ह�नपूुव� िवप�ी शोभा 
िधतालको घर ज�गा ख�रद गन� भनी स�झौता गन� 
अनजु िव�म थापाम�ये कसैले यी �रट िनवेदक दाबी 
कता�लाई बहालको घर ज�गाबाट उठाउने वा हटाउने 
काय� गर ेगराएको नदेिखएको, �रट िनवेदकले हालस�म 
उ� घर ज�गा आ�नो क�जामा राखी �रसोट�  स�चालन 
गरी रहेका र स�झौता अविधसमेत थोर ैबाकँ� रहेको 
अव�था िव�मान रहेको छ । करार स�झौताबमोिजम 
दाबीकता� बहालको घर ज�गा उपयोग गन�मा वि�चत 
भएको नदिेखदँा करार स�झौता उ�लङ्घन तथा भङ्ग 
भएको वा करार बदर तथा समाि�त भएको भ�न िम�ने 
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अव�था दिेखन नआउने । 
िवप�ी शोभा िधतालले ते�ो प� अनजु 

िव�म थापासगँ घर ज�गा िब�� गन� करार गरी 
२०६६।१२।३० मा यी �रट िनवेदकलाई घर ज�गा 
खाली गन� ३५ िदने सूचना �याद िदई प� पठाउने काय� 
भएपिछ मा� िववाद परकेो मा�न ुपन� ह��छ । यी िवप�ी 
आफू �वयम् म�य�थको कारबाहीको �ि�याको 
चरणमा आफू सहभागी भइरहेको देिखदँा म�य�थको 
िनण�यप�ात् परकेो यस ��ततु �रट िनवेदनको िलिखत 
जवाफमा उठाइएको हद�यादको ��न सा�दिभ�क 
नदेिखने ।

िववाद परपेिछ यी �रट िनवेदकले 
करारबमोिजम उपय�ु आदेश जारी ग�रपाउ ँ भनी 
पनुरावेदन अदालत पाटनमा िनवेदन गदा� उ� 
अदालतबाट ��ततु िववाद म�य�थबाट िन�पण 
ह�नपुन� भनी २०६७।१।२० मा िनवेदन खारजे 
भएपिछ सोको भोिलप�ट एकल म�य�थसम� �रट 
िनवेदकको �ितपूित� दाबीको िनवेदन पदा� िविभ�न 
शीष�कमा �रट िनवेदकलाई िवप�ी शोभा िधतालबाट 
�.१,२९,७५,०००।– �ितपूित� िदलाउने गरी िनण�य 
भएको देिख�छ । सो �ितपूित�को रकम भराइिदने गरी 
एकल म�य�थबाट भएको िनण�य बदर ग�रपाउ ँ भनी 
िवप�ी शोभा िधतालले पनुरावेदन अदालत पाटनमा 
िनवेदन गरके�मा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट ��ततु 
म�ुाका िवषयमा व�तपुरक ढङ्गबाट िव�लेषण गरी 
यी �रट िनवेदकले अदालत र म�य�थकता�सम� 
म�ुा मािमला गदा� बेहोनु�  परकेो झ�झट तथा 
हैरानीसमेतलाई िवचार गरी म�ुा मािमला (म�य�थको 
पा�र�िमकसमेत) मा भएको खच�को �ितपूित�बापत 
�.२,५०,०००।- र अ�य म�ुा मािमलासमेत गदा� 
कानून �यवसायीको परामश�, बहस गरबेापतको भ�ुानी 
रकमको िबल भपा�ई �रट िनवेदक दाबी कता�बाट पेस 
भएमा सो खच�समेत िवप�ी शोभा िधतालबाट �रट 

िनवेदक दाबी कता� चोभार ले िभलेज �रसोट� �ा.
िल.लाई भराइिदने ठहर गरकेो हदस�मको िनण�य 
�यायोिचत भई सोबाहेक दाबीउपरको वा�तिवकताको 
छानिबन तथा �वत�� �पमा मू�याङ्कन नगरी 
केबल भावना�मक �पमा लेखा परी�णको �ितवेदन, 
�रसोट�का त�वीर बग�चा िनमा�णको खच�, आगामी बाकँ� 
करार अविधमा ह�न स�ने मनुाफा, �याती, वेभसाइट 
िनमा�णमा भएको खच� इ�यािदमा अलगअलग �पमा 
�रट िनवेदक दाबीकता�लाई �ितपूित� भराउने गरी एकल 
म�य�थबाट भएको िनण�य म�य�थता ऐन, २०५५ 
को दफा ३०(२) को देहाय १ को ख�ड (ग) र (घ) 
िवपरीत दिेखन आएबाट मािथ उि�लिखत उ� म�ुा 
मािमला खच�बाहेकका अ�य शीष�कह�मा िवप�ी शोभा 
िधतालबाट वादीकता� �रट िनवेदक चोभार ले िभलेज 
�रसोट�  �ा.िल.लाई भराउने गरी एकल म�य�थबाट 
२०६९।२।३० मा भएको िनण�य म�य�थ ऐन, २०५५ 
को दफा ३०(२) बमोिजम बदर ह�ने भनी भएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला �यायको रोहमा 
असा�दिभ�क नदेिखदँा �रट िनवेदकलाई नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १३, १९ ले �दान 
गरकेो हकमा असर परकेो देिखएन । अत: पनुरावेदन 
अदालत पाटनको िमित २०७०।०९।१९ को फैसला 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ३२ 
तथा १०७(२) बमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ग�रपाउ ँ भ�ने िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल असार २७ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७१-WO-००६२, उ��ेषण 

/ परमादेश, शोभा िधताल िव. पुनरावेदन 
अदालत पाटनसमेत भएको �रट िनवेदनमा 
पिन यसै �कृितको आदेश भएको छ ।
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४
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र  मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CI-०१३५, िलखत दता� 
बदर, भवानी िधताल िव. चोभार ले िभलेज �रसोट�  �ा.
िल.का तफ� बाट अि�तयार�ा�त �ब�धक स�चालक 
िथयोडर अले�जे�डर �टेनस�

करार गन� प�ह�का लािग आपसी म�जरुीले 
गरकेो करार कानूनसरह लागू ह�ने भनी स�ु िज�ला 
अदालत र पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा 
आधार िलए तापिन नेपालको सिंवधानको धारा १ 
मा सिंवधानलाई मूल कानूनको �पमा मािनएको र 
यस संिवधानसगँ बािझने कानून बािझएको हदस�म 
अमा�य ह�नेछ भ�ने संवैधािनक �यव�थालाई पिन 
�यानमा रा�नपुन� ह��छ । �यसै गरी संिवधानको धारा 
२५ मा स�पि�को हकको �यव�था छ जसमा ��येक 
नाग�रकलाई कानूनको अधीनमा रही स�पि� आज�न 
गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�, �यावसाियक लाभ �ा�त 
गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� हक ह�नेछ भिनएको 
छ, यस आधारमा पिन िनवेदक �ितवादी आ�नो घर 
ज�गा िब�� गन� पाउने कुरामा �वत�� नै देिखने ।

मालपोत काया�लयबाट िविधवत् रो�का 
रहेको ज�गाको हक ह�ता�तरण मा� मलुकु� ऐन, 
ज�गा िम�नेको ९ नं. आकिष�त ह�ने हो, यहा ँ उ� 
घर ज�गा िनवेदक �ितवादीिबच हक ह�ता�तरण 
ह�दँा स�बि�धत मालपोत काया�लयको �े�तामा 
रो�का जिनएको अव�थासमेत नदेिखदँा िनवेदक / 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले उ� घरज�गा आपसमा हक 
ह�ता�तरण गरी िदन ुिलन ुगरी पा�रत भएको हालैको 
बकसप�को र.नं.४५४(ख) िमित २०६७।४।१९ को 
िलखत कानून�ितकूल दिेखन नआउने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार, कारण 
र �माणह�बाट वादी दाबीबमोिजम िनवेदक 
�ितवादीह�िबच आपसमा िदन ु िलन ु गरी 
र.नं.४५४(ख) बाट पा�रत भएको िमित २०६७।४।१९ 

को हालैको बकसप�को िलखत बदर गरी उ� घरज�गा 
िनवेदकम�येक� शोभा िधतालको नाउमँा पूव�वत् कायम 
ह�ने ठहर गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।३।७ को फैसलालाई सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७०।९।१९ 
को फैसला �यायको रोहमा िमलेको नदेिखदँा उ�टी 
ह�ने ठहछ�  । सो ठहना�ले िनवेदन दाबीबमोिजम 
पनुरावेदक �ितवादी शोभा िधताल िदने र िनवेदक 
पनुरावेदक �ितवादी भवानी िधताल िलने गरी िमित 
२०६७।४।१९ मा र.नं.४५४ख बाट पा�रत हालैको 
बकसप�को िलखत सदर कायम ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कृ�ण�साद अिधकारी
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ असार  २७ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७२-CI-०१३४, बहाल 

भराई घरबाट िन�काशन ग�रपाऊँ, भवानी 
िधताल  िव. चोभार ले िभलेज �रसोट�  �ा.
िल.का तफ� बाट अि�तयार �ा�त �ब�धक 
स�चालक िथयोडर अले�जे�डर �टेनस� 
भएको म�ुामा पिन यसै �कृितको फैसला 
भएको छ ।

५
मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-WO-०४२८, उ��ेषण, 
राम िमलन कुम� िव. किपलव�त ुिज�ला अदालतसमेत

िनवेदक रामिमलन कुम�सगँ िवप�ी िदनेश 
कहारले िमित २०७०।५।१८ मा कपाली तमसकु गरी 
ऋण िलएकोमा िनजले भाखािभ� ऋण च�ुा नगरकेोले 
ऋण असलु ग�रपाउ ँभनी िमित २०७१।१२।२९ मा 
िनवेदकले किपलव�त ुिज�ला अदालतमा लेनदने म�ुा 
दायर गरकेो र उ� अदालतबाट िमित २०७२।६।१२ 
मा वादी (िनवेदक) ले सावँा �याज भराई पाउने ठहरी 
भएको फैसला अि�तम भई बसेको देिख�छ । सो 
फैसलाबमोिजमको िबगो र कोट�  फ� भराइ पाउ ँभनी 
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वादी यी िनवेदक रामिमलन कुम�ले िमित २०७२।७।१५ 
मा किपलव�त ुिज�ला अदालतमा दरखा�त िदई भरी 
भराउको कारबाही चिलरहेकोमा �ितवादी िदनेश कहार 
र िनजका बाब ु रामच�� कहारिबच घरसारमा िमित 
२०७२।२।१ मा अशं भरपाईको िलखत गरी िमित 
२०७२।७।१२ मा अंश भरपाई िलखत पास गरकेो 
देिख�छ । यी �ितवादी िदनेश कहारले िलएको सावँा 
�याज ितनु�पन� ठहरी िमित २०७२।६।१२ मा फैसला 
भइसकेपिछ सोको १ मिहनापिछ िमित २०७२।७।१२ 
मा अशंबापत नगद �.१,००,०००।– (एक लाख 
�पैया)ँ बझुी िलई अशं भरपाई गरी िलए िदएको 
देिखयो । िवप�ीह� िदनेश कहार र िपता रामच�� 
कहार बाब ुछोरा भई अिंशयार भएबाट साह�को लेनदेन 
म�ुा परी लेनदेनको िबगो भ�रपाउने ठहरी फैसला 
भइसकेप�ात् उ� फैसला ह�दँास�म एकासगोलमा 
रहेको देिखएका यी िवप�ीह�ले एक आपसमा 
िमलेमतो गरी िवप�ी िदनेश कहारले अंशबापत 
�.१,००,०००।– (एक लाख �पैया)ँ नगद बझुी 
िलएको बेहोराको अशं भरपाई पा�रत गरकेो दिेखन 
आएबाट अदालतको फैसलाले िनवेदकले भराई पाउने 
ठहरकेो सावँा �याज नितन� मनसायबाट �े�रत भई सो 
काय� गरकेा रहेछन् भ�ने �प� देिखन आउने । 

लेनदने �यवहारको ९ नं. ले घरको म�ुयबाहेक 
उमेर पगेुका अ�ले गरकेो �यवहारमा सगोलको धनमा 
ऋणीको हक नपगेुस�म साह�ले सो धन समाउन नपाउने 
गरी ब�देज लगाएको दिेख�छ । ��ततु िववादमा �चिलत 
कानूनमा रहेको यो �यव�थाबाट िमित २०७०।५।८ 
को तमसकुमा सा�ी नबसेका घरको म�ुय �यि� 
देिखएका ऋणी िवप�ी िदनेश कहारका िपता िवप�ी 
रामच�� कहारले छोराले गरकेो �यवहारको दािय�व 
बेहोन� पन� अव�था दिेखदँैन । तर उ� लेनदेन म�ुाका 
�ितवादी िदनेश कहार र िनजका बाब ुरामच�� कहार 
कजा�  िलदँा एकासगोलमा रहेको भ�ने िनजह�िबच 
िमित २०७२।७।१२ मा अंश भरपाई िलखत पा�रत 

गरकेोबाट देिख�छ । मािथ उ�लेख भएअनसुार उ� 
लेनदेन म�ुामा यी िनवेदकले िवप�ी िदनेश कहारबाट 
सावँा �याज भराई पाउने ठहरी फैसला भएपिछ 
अचलस�पि� उ�लेख नगरी छोरा ऋणीले अशंबापत 
नगद मा� िलई उ� अंश भरपाई पा�रत गरकेो 
भ�ने देिखयो । एकासगोलका ऋणीका िपता िवप�ी 
रामच�� कहारका नाममा अचल स�पि� रहेको भ�ने 
साह� िनवेदकले फैसलाबमोिजम भ�रभराउका लािग 
िज�ला अदालतमा  िदएको िनवेदनबाट देिखएको 
छ । मािथ उि�लिखत �चिलत कानूनी �यव�थाअनसुार 
साह� यी िनवेदकबाट िलएको कजा� नितन� बदिनयतसाथ 
िवप�ीह�ले �य�तो �यवहार गरकेा रहेछन् भ�ने �प�ट 
देिख�छ । एकासगोलमा रहेका छोराले कजा�  िलएको 
थाहा नभएको र छोरा लाग ुऔषधको द�ुय�सनी रहेको 
भ�ने पिु�ट ह�ने कुराको त�यय�ु आधार िवप�ी 
िपता रामच�� कहारले िलिखत जवाफमा खलुाएको 
देिखदँनै । सगोलमा रहेका ऋणीका िपताको नाममा 
ज�गा रहेको ह�दँा �यसबाट आ�नो कजा�  असलु ह�ने 
िव�वासमा िनवेदकले कजा� िदएको ह�न स�ने देिखएको 
र लेनदेन म�ुामा फैसला भएपिछ िवप�ीह�ले 
उि�लिखत अशं भरपाईको िलखत पा�रत गनु�को 
ता�पय� िनवेदक साह�बाट िलएको कजा� छ�न ु नै 
रहेको �प� दिेख�छ । य�तो अव�थामा कजा� 
िलदँाका अव�थामा सगोलमा रहेका िपताका नाममा 
रहेको ज�गामा ऋणी िवप�ीको अंश भागबाट कजा� 
असलु नह�ने भ�न िम�ने देिखन नआएकोले उ� 
अंश भरपाईको आधारमा िपताबाट ऋणी छोरा छु�ी 
िभ�न भएको भ�ने आधारमा िपताको नाममा रहेको 
ज�गाबाट कजा� असलु ह�न नस�ने गरकेो किपलव�त ु
िज�ला अदालतको िमित २०७३।४।२८ को आदेश 
सदर गन� गरकेो उ�च अदालत, तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासको आदेश कानूनस�मत रहेको भ�न िम�ने 
नदिेखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रिदएको छ । 
अब िवप�ी ऋणी �ितवादी िदनेश कहारको अशंभागमा 
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पन� जित ज�गा रो�का गरी जो जे ब�ुनपुन� बझुी फैसला 
काया��वयन गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शोभा पाठक 
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर ३ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७४-WO-०२००,उ��ेषण / 

परमादशे, राम िमलन कुम� िव. उ�च अदालत, 
तुलसीपुरसमेत भएको �रट िनवेदनमा पिन 
यसैअनसुारको आदेश भएको छ ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी तेजबहादुर के.सी.,  ०७५-WH-००१२, 
ब�दी��य�ीकरण, �ीकुमार �े� िव. काठमाड� िज�ला 
अदालतसमेत

वादी नेपाल सरकार र �ितवादी िनज �रट 
िनवेदक �ीकुमार �े�समेत भई पनुरावेदन अदालत 
पाटनको वािण�य इजलासमा संवत् २०६९ सालको 
FJ-०१२१ नं. को बैङ्िकङ कसरु म�ुा चलेको 
देिखयो । उ� म�ुाको कारबाहीको �ममा अदालतबाट 
िनज िनवेदकका नामको �याद िमित २०७०।२।५ मा 
िनजको घरदैलोमा टासँ भई तामेल भएको देिख�छ । 
�याद तामेल ह�दँा काठमाड� िज�ला का.म.न.पा. वडा 
नं २५ ब�ने �ीकुमार �े�को नामको ३० िदने समा�ान 
�याद भनी “कारणी मािनस र िनजका एकाघरका 
जहानसमेत घरमा फेला नपरकेो ह�दँा तपिसलका 
सा�ीका रोहबरमा िनजको घर दैलोमा टासँ भएको” 
देिख�छ भने तपिसलको सा�ीमा सो वडाका २ जना 
�थानीय �यि� र रोहबरमा का.म.न.पा. वडा नं. २५ 
का वडा सिचव रहेको देिख�छ । पिछ उ� म�ुामा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला ह�दँा िनज 

िनवेदकलाई बैङ्िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
को दफा १५(२)(ग) बमोिजम २ वष� कैद र िबगो 
�.४५,००,०००।– ि��टल फाइना�सलाई भराई 
िबगोबमोिजम ज�रवाना ह�ने ठहरी िमित २०७१।८।२१ 
मा फैसला भएको देिखने ।

िनवेदकको घरमा �याद तामेल ह�दँा 
सा�ीह�मा नारायण �े� र िदलबहादरु �े� र 
रोहबरमा काठमाड� िज�ला का.म.न.पा वडा नं.२५ 
का वडा सिचव सदुश�न भ�राईको सहीछापसमेत 
गराई िनज िनवेदकको नाममा ३० िदने �याद सूचना 
िमित २०७०।२।५ मा िनजको घरदलैोमा टासँ भएको 
देिख�छ । िनवेदक �वयम् ले िनवेदनमा आफू िमित 
२०७०।२।९ मा थुनाम�ु भएको कुरा उ�लेख गरकेो 
अथा�त् �याद तामेल भएको ४ िदन �यितत भएको 
२६ िदन बाकँ� नै रहेको ि�थितमा िनजका घर दलैोमा 
टासँ भएको िनजका नामको ३० िदने अविधको 
�यादबार ेिनज अनिभ�, बेखबर रहेछन् भ�ने अथ� गनु�  
औिच�यपूण� ह�ने देिखदैँन । �यादवाला फेला नपरमेा 
िनजको घरदैलोमा �याद तामेल गन� सिकने ऐनमा नै 
�यव�था रहेको छ भने �याद तामेल गदा� उ� ऐनले 
तोकेको �ि�यािवपरीत कुनै काय� भए गरकेो ि�थित 
देिखएको छैन । साथै िमिसल सलं�न िनवेदकको 
नाग�रकताको �ितिलिप हेदा�समेत िनज िनवेदकको 
�थायी ठेगाना रहे भएको ठाउमँा नै िनजको नामको 
�याद तामेल भएको भ�ने देिख�छ । एकाितर सो �याद 
तामेल भएको वतन आ�नो नरहेको भ�ने िनवेदकको 
िजिकर रहेको छैन भने अक�ितर आ�नो नाममा तामेल 
भएको �याद के, कित कारणले बे�रतको ह�न गएको हो 
सो कुरा िनजले �प� गन� नसकेको ि�थित छ । साथै 
घर दैलोमा �याद तामेल गदा� स�बि�धत गा.िव.स. वा 
नगरपािलकाको �ितिनिध अिनवाय� �पमा रोहबरमा 
रा�नपुन� कानूनी �यव�था ��ततु म�ुामा पूरा नगरकेो 
भ�ने अव�थासमेत नदेिखने ।

�याद तामेलीको �ि�यालगायतका काम 
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कारबाही पूरा गरी भएको पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०७१।८।२१ को फैसला काया��वयनका 
िसलिसलामा थनुामा रहेका देिखने िनज िनवेदकको 
थुना गैरकानूनी रहेको भ�ने नदेिखदँा िनवेदकका 
तफ� बाट रहनभुएका िव�ान् कानून �यवसायीह�को 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

िनवेदकउपर दायर म�ुामा �याद तामेल 
रीतपूव�क नै भए गरकेो देिखएको र उ� म�ुाको 
काम कारबाही कानूनस�मत तवरबाट भई म�ुामा 
फैसलासमेत भई फैसला काया��वयनका �ममा िनज 
िनवेदक थनुामा रहेको देिखएको अव�था एवम् िमिसल 
संल�न आधार �माणको िव�ेषणबाट िवप�ीह�को 
काम कारबाहीबाट िनवेदकको सवंैधािनक एवम् कानूनी 
हकमा आघात परकेो अव�थाको िव�मानता नदिेखदँा 
िवप�ीह�को नाममा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनु�पन� दिेखन आएन । �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कमलका�त जोशी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७५ साल भदौ २६ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी पु�षो�म भ�डारी, ०७४-CR-०७६१, 
उ��ेषण, अिवनाश �वज जोशी िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदकले ि�भवुन िव�िव�ालय, 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान, िडनको काया�लय, 
परी�ा िनय��ण महाशाखा महाराजग�जबाट �कािशत 
िचिक�साशा�अ�तग�तका आङ्िगक �या�पस तथा 
स�ब�धन �ा� कलेजह�को लािग �नातको�र तहमा 
नया ँ भना� गन� िलइने �वेश परी�ामा सहभागी भई 
सो �वेश परी�ा उ�ीण� गरकेो १ अि�ल २०१८ मा 
�कािशत नितजाबाट देिखएको र �वेश परी�ाप�ात् 
तोिकएका सबै �ि�या पूरा गरी भना�को लािग 

ला�ने द�तरुसमेत दािखल गरकेो पिन देिखएको 
छ । सरकारी िश�ण सं�थाह�मा िचिक�साशा� 
छा�विृ� छनौट तथा छा�विृ� �ा� िवशेष� 
िचिक�सक प�रचालन काय�िविध, २०७२ को दफा 
२ मा सरकारी सेवाका िचिक�सकको प�रभाषामा 
सरकारी सेवाका िचिक�सकह�मा �हरी सेवामा 
काय�रत रहेका िचिक�सकलाई छु�ै वग�करण गरकेो 
देिखदँनै । नेपाल सरकारबाट िनिम�त उ� काय�िविधको 
दफा २३ मा िनद�शन िदन स�ने शीष�कमा “यस 
काय�िविधबमोिजमको काम कारबाही �भावकारी �पले 
स�पादन गन� िसलिसलामा म��ालयले आव�यक 
िनद�शन िदन स�नेछ” भ�ने उ�लेख भएको र �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयले च.नं. २।१७९, िमित 
२०७२।६।५ र २०७२।६।२१ को प� सङ्�या 
२।२३१ को ि�भवुन िव�िव�ालय िचिक�साशा� 
अ�ययन सं�थान महाराजग�ज, काठमाड�समेतलाई 
िनण�य काया��वयन गन� स�ब�धमा लेखेको प�मा उ� 
काय�िविधको दफा २३ अ�तग�त नेपाल सरकारको 
िमित २०७२।६।१ मा भएको िनण�यबाट नेपाल �हरी, 
सश� �हरी बलमा काय�रत िचिक�सकलाई “ग” वग�मा 
वग�करण गरकेो र सोही आधारमा िचिक�साशा� 
अ�ययन सं�थान, िडनको काया�लयको च.नं. 
२९४।०७४।०७५ को �या�पस �मखु महाराजग�ज 
िचिक�साशा� �या�पसलाई लेखेको िमित 
२०७५।१।१२ को प�बाट िमित २०७५।६। मा 
भएको काउि�सिलङबाट िवषय छनौट गरकेा यी 
िनवेदकसमेतको नितजा र� गन� िनण�य भएको भनी 
उ�लेख गरकेो दिेख�छ । उ� प�ह� उि�लिखत 
काय�िविध, २०७२ को उ�े�यअन�ुप नभएको र 
िनवेदकले �वेश परी�ाको स�पूण� पूवा�धार पूरा गरी 
भना� श�ुकसमेत बझुाइसकेको दिेखदँा िनजलाई 
अ�ययन गन� अिधकारबाट वि�चत ग�रदँा िनजको 
मौिलक अिधकारमा नै ग�भीर असर पन� देिखने ।

सरकारी िश�ण स�ंथाह�मा िचिक�साशा� 
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छा�विृ� छनौट तथा छा�विृ� �ा� िवशेष� िचिक�सक 
प�रचालन काय�िविध, २०७२ नेपाल सरकार 
मि��प�रषदले् बनाई उ� काय�िविधको अधीनमा 
रही सरकारी सेवामा रहेका िचिक�सक कम�चारी र 
अ�य नेपाली नाग�रकसमेतलाई छा�विृ� �दान गन� 
उ�े�यले काय�िविध बनेकोमा सोही काय�िविधअन�ुप 
िवप�ी नं. ३ ले िमित २०७४।११।१३ गते �कािशत 
�वेश परी�ाको सूचनाको ���यको १० नं. मा नेपाल 
सरकार �वा��य म��ालयको लािग छुट्याइएको 
िसटह�मा सो म��ालयबाट मनोनयन भई परी�ा 
उ�ीण� भएका प�र�ाथ�ह�बीच मा� �ित�पधा� 
गराई उ�ीण� प�र�ाथ�ह�लाई यो�यता�मअनसुार 
भना� िलइने छ भनी �प��पमा उ�लेख ग�रएको 
देिख�छ । सो सूचनामा सरकारी िचिक�सकको कुनै 
वग�करण नग�रएको, Merit List को आधारमा भना� 
िलइने भनी उ�लेख भएको, सोहीअनसुार िनवेदक 
छनौट भई यो�यता�ममा िनजको नाम रही िवषय 
छनौटसमेत भई Open House Counseling मा 
समावेश गराई िनवेदकलाई भना� ह�न आउन ु भ�ने 
सूचना �ेिषत भई िनवेदकले भना�बापत रकमसमेत 
ज�मा गरी सकेको अव�थामा िनजलाई जानकारी नगरी 
िवप�ी िडन काया�लय�ारा जारी प� कानूनस�मत 
देिखएन । िचिक�सक प�रचालन काय�िविधको 
�यव�थालाई नै अ�यथा ह�ने गरी भएको िमित 
२०७२।६।१ को िनण�य र सो िनण�यको आधारमा 
भएको प�ाचार र त�स�ब�धका िनण�यका आधारमा 
िनवेदकलाई सनुवुाइको मौकासमेत निदई िनजको 
नितजा र� गरी भना� निलने भनी मौिखक जानकारी 
गराउने काय� �ाकृितक �यायको िस�ा�तसमेतको 
�ितकूल रहेको देिखने । 

मि��प�रषदले् बनाएको काय�िविधिवपरीत 
गई वग�करण गन� अिधकार म��ीलाई रहेको 
देिखदँैन । मि��प�रषदले् बनाएको काय�िविधभ�दा 
बािहर गई आ�नो एकल िहसाबले म��ी ए�लैले 

वग�करण गन� पाउने ह�दैँन, िनद�शनस�म िदन स�ने 
ह��छ । काय�िविधमा संशोधन गन� हो भने मि��प�रषदले् 
नै गनु�पछ�  । िनद�शन िदने र काय�िविधमा वग�करण 
गन� भ�ने कुरा अलगअलग िवषय भएको ह�दँा 
काय�िविधिवपरीत ग�रएको �वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालयको िमित ०७२।०६।०१ को िनण�य र सो 
िनण�यको आधारमा �ेिषत भएको िमित ०७२।६।५ को 
प� र सो आधारमा िवप�ी िचिक�सा शा� अ�ययन 
स�ंथान िडनको काया�लय�ारा िमित ०७५।१।१२ मा 
भएको प�ाचारको आधारमा िनवेदकको नितजा र� 
गन�लगायतका काम कारबाही र त�स�ब� िनण�यसमेत 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठहछ�  । यस अदालतबाट 
िमित २०७५।१।१६ मा अ�त�रम आदेश जारी भई 
िमित २०७५।१।१६ मा �ा� भएकोले �वेश परी�ा 
सिमितबाट िमित २०७५।१।९ मा Open house 
counseling गरी िमित २०७५।१।१० मा �कािशत 
नितजालाई नै कायम गन� र सोअनसुार भना�को 
लािग �या�पसमा पठाउने िनण�य गरी �या�पसमा 
भना�को लािग पठाइएअनसुार िनवेदक �या�पसमा 
भना� भई पढाइ जारी रहेको भ�ने िवप�ी ि�भवुन 
िव�विव�ालय, िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान एवम् 
िडन काया�लयको तफ� बाट परकेो िलिखत जवाफबाट 
देिखदँा परमादेश जारी गनु�पन� नदेिखने । 
इजलास अिधकृत: िहरा डंगोल
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल भदौ ३१ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७५-WO-०१५२, उ��ेषण 
/ परमादेश, योगकुमारी चापागाई िव. उ�च अदालत 
िवराटनगरसमेत 

िक�ा नं. ७२७ को ज�गा �रट िनवेिदका 
योगकुमारी चापागाइकँो नाउ ँ दता�मा रहेकोमा कुनै 
िववाद छैन । �रट िनवेिदकाले उ� रो�का रािखएको 
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ज�गा मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १८ नं. तथा �ी 
अंशधनको १ र ५ नं. बमोिजम अ�य अंिशयारह�को 
अंश हक नला�ने एकलौटी हक भोग र �वािम�वको 
ज�गा रहेको िजिकर िलएको देिख�छ । सो कानूनी 
�यव�थाह�ले आ�नो आज�नको स�पि� िनजी 
ठहरी आफूखसुी गन� पाउने हक सिुनि�चत गरी 
�य�तो स�पि� ब�डा गन� कर ला�दैन भ�ने �यव�था 
गरकेोमा दईुमत रहेन । तर सो भ�दैमा बबुा वा 
आमाले िनजी आज�न वा जनुसकैु बेहोराबाट �ा� 
गरकेो स�पि�मा स�तानको अंश हक नला�ने वा 
सो स�पि� स�तानह�को िबच ब�डा नला�ने भ�ने 
ह�दँनै । बबुा वा आमाले जनुसकैु बेहोराबाट स�पि� 
�ा�त गरपेिन छोरा छोरीको हकमा भने �वतः पैतकृ 
स�पि� भई अंश हक िसज�ना ह�ने ह��छ । तसथ�, 
��ततु म�ुामा िक�ा नं. ७२७ को ज�गा िनवेिदका 
योगकुमारी चापागाइकँो नाम दता�को ज�गा भए तापिन 
उ� स�पि�मा िनजको छोरीको हैिसयतक� िव�ा 
सरकारको हक नला�ने कुनै आधार नदेिखने ।

उ�च अदालतबाट िक�ा नं. ७२७ समेतका 
ज�गाह� रो�का ह�ने गरी आदेश ह�दँा स�पूण� ज�गा 
रो�का रा�ने गरी नभई िव�ा सरकारको अंश भाग 
पन� जितस�म मा� रो�का रा�ने गरी आदशे भएको 
��ट देिख�छ । सोहीबमोिजम उ� ज�गाह�को ५ 
भागको १ भाग मा� रो�का रहेको भ�ने िमिसल संल�न 
कागजातबाट देिखयो । यसबाट िव�ा सरकारको 
अंशहकबाहेकका ज�गाह� लेनदेन म�ुामा रो�का 
नरहेको ह�दँा �रट िनवेिदकाले िजिकर िलएबमोिजम 
िनजको सवंैधािनक तथा कानूनी हक अिधकारमा 
आघात परकेो भ�ने नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार र कारणह�बाट �रट 
िनवेिदकाको नाममा ज�गाधनी �माण पजुा� रहेको 
िक�ा नं.७२७ को ज�गामा िनजको छोरी हैिसयतक� 
िव�ा सरकारको अशं हक ला�ने नै देिखयो । तसथ�, 
उ�च अदालत िवराटनगरबाट उ� िक�ा नं.७२७ 

समेतको ज�गा रो�का रा�ने गरी िमित २०७३।९।७ 
मा भएको आदेश, सो आदेशबमोिजम सनुसरी िज�ला 
अदालतबाट मालपोत काया�लय, सनुसरीलाई रो�का 
रा�न ग�रएको िमित २०७३।०९।१७ च.नं.८४८३ 
को प�ाचार एवम् सो प�बमोिजम मालपोत काया�लय, 
सनुसरीबाट सो ज�गाको ५ भागको १ भाग रो�का 
रा�ने गरी भएको कामकारबाहीलाई अ�यथा मा�न 
िमलेन । �रट िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� 
देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  दीिपका थापा मगर
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल पसु २ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७४-CR-०६५८, कत��य 
�यान, अिनता िव� िव. नेपाल सरकार 

मतृकको पो�माट�म �रपोट�मा उि�लिखत 
म�ृयकुो कारणमा डोरी वा डोरी ज�तै कुनै कुराले घाटँीमा 
कसी म�ृय ुभएको (Ligature Strangulation) भ�ने 
देिखएको, शव परी�ण गन� िचिक�सकको बकप�मा 
घाटँी तथा शरीरका अ�य बािहरी भागमा समेत 
घाउह� देिखएका भनी उ�लेख भएको, �ितवादीले 
सित�व र�ाका लािग िजिकर िलएको भने पिन वारदात 
िमितभ�दा पूव� पिन हालका मतृक र यी पनुरावेदकिबच 
समय-समयमा करणी िलनिुदन ु गरकेो भ�ने �वयम्  
�ितवादीकै बयानसमेतबाट देिखएको अव�थामा 
सित�व र�ातफ� को पनुरावेदन िजिकर �वत: खि�डत 
ह�न आयो । यसरी �ितवादी �वयम् ले गरकेो बयान, 
िनजले वारदात भइसकेपिछ पिन लास दबाउन गरकेो 
�यास, मतृ शरीरमा भएका िचजव�तकुो तलासी िलई 
िझक�, अलगअलग �थानमा लकुाई राखेको काय�, 
िनजको मौकाको बयानबाट ख�ुन आएको मतृकलाई 
मानु�  पन� कारणसमेतका आधारमा यी पनुरावेदक 
�ितवादीले �काश चौधरीको ह�या सित�व र�ाको 
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�ममा गरकेो भ�ने कुरा �थािपत ह�न नआउने ।
उपयु�� िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 

�काश चौधरीको म�ृय ुियनै अिनता िव�को कत��यबाट 
भएको �प� ह�न आएको स�दभ�मा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीत १३(३) नं. 
को कसरुमा ऐजन ऐनको दफा १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई उ�च अदालत 
तलुसीपरुले िमित २०७३।१२।७ मा गरकेो फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।

वारदातका बखत यी �ितवादी आफू 
पिन २६ वष�य िववािहत मिहला रहेक� र िनजको 
साथमा नौ वष�य नाबालक छोरा पिन रहेको तथा 
वारदातप�ात्  आफू वारदातमा सािबत रही म�ुा 
अनसु�धान तहिककातको काय�मा अिभयोजन प� 
तथा अदालतलाई समेत सहयोग गरकेो दिेखदँा 
प�रि�थितवश वारदात गराउन ुपन� अव�थामा पगेुक� 
यी �ितवादीलाई लामो समयस�म कैदमा रा�न ुचक� 
पन� जाने ह�दँा उ�च अदालत तलुसीपरुले मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० वष� मा� कैद ह�न �य� 
गरकेो राय िमलेकै दिेखदँा उ� रायसमेत सदर ह�ने भई 
यी पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ 
नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सभुाशच�� दाहाल
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल फागनु २८ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-WO-०४६०, उ��ेषण / 
परमादशे, च�बहादुर शाही िव. भूिम सुधार �यव�था 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

िमित २०७०।३।३१ मा मालपोत 
िनयमावली, २०३६ को प�र�छेद २ को दफा ४ 
(ख) बमोिजम गिठत ज�गा दता� सिमितको बैठकबाट 
च�बहादरु शाहीको दाबीको ज�गा िनजकै नाममा दता� 

गन� िसफा�रस गरी िनण�य भएको र मालपोत काया�लय, 
कािलकोटका त�कालीन काया�लय �मखुले भूिमसधुार 
तथा �यव�थापन िवभागलाई िनवेदकको दाबीको ज�गा 
िवभागीय अनमुित �ा� भएमा िनजको नाममा दता� 
गन� सिकने ह�दँा उ� िवभागबाट िवभागीय अनमुितका 
लािग प�ाचार गरकेो पाइने ।

िमिसल सलं�न भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभागको िमित २०७०।११।२८ को प.सं. 
०७०।०७१।७११, च.नं. २२३५ को प�तफ�  हेदा�, 
उ� प�मा च�बहादरु शाही�ारा दाबी ग�रएको मा�म 
गा.िव.स. ५ िक.नं. ७३१ को ज�गाको िफ�डबकुको 
कैिफयतमा माल र�ेजपो�बाट रो�का भनी उ�लेख 
भएको दिेखदँा रो�का रा�ने िनकायबाट फुकुवा 
नह�दँास�म कारबाही अिघ बढाउन निम�ने भएकोले 
फुकुवा भई आएपिछ पनुः पेस गनु�  भनी फायल 
मालपोत काया�लय, कािलकोटमा िफता� पठाइएको 
देिखयो । यसरी उ� िनकायबाट फाइल िफता� 
पठाएपिछ यी िनवेदकले छुट दता� माग गरकेो ज�गाको 
कामकारबाही ठ�प ह�नगएको देिख�छ । सािबक “मा�म 
गा.िव.स. वडा नं. ५ िक.नं. ७३१ हाल िक.नं. १६७२ 
भएको, सो िक�ाबाट िक�ाकाट भई अ�य �यि�ह�ले 
आआ�नो िक�ा दता� ग�रसकेको र सोही िक�ािभ�को 
च�बहादरु शाहीको  ०,६५०० व.िम. �े�फलको ज�गा 
नापीमा छुट्न गएकोमा िमिसल सलं�न भूिमसधुार तथा 
�यव�थापन िवभागको उ� प�मा “मा�म गा.िव.स. ५ 
िक.नं. ७३१ को ज�गा” भनी �िुटपूण� त�यसमेत भएको 
देिखने । 

तसथ�, िनवेदक च�बहादरु शाही�ारा दाबी 
ग�रएको ज�गाको िफ�डबकुको कैिफयतमा ज�गा 
रो�का रहेको भनी उ�लेख भएकोले ज�गा फुकुवा भई 
आएपिछ पनु: पेस गनु�  भनी उ� फाइलसिहत िमित 
२०७०।११।२८ मा भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभाग�ारा मालपोत काया�लय, कािलकोटलाई �ेिषत 
च.नं.२२३५ को िनण�य प�ाचार औिच�यहीन देिखन 
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आएको ह�नाले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
िनवेदकको िनवेदन िजिकरबमोिजम िनवेदकले पेस 
गरकेा �माणह�समेतको मू�याङ्कन र िव�लेषण 
गरी िनवेदक�ारा दाबी ग�रएको ज�गा िनज िनवेदकको 
नाउमँा दता� ह�ने वा नह�ने भ�ने स�ब�धमा यथाशी� 
िनण�य गनु�  भनी परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत (शाखा अिधकृत): इशा सवुेदी
क��यटुर: रमला पराजलुी
इित संवत् २०७५ साल असोज १० गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.
�ी ड�बरबहादुर शाही, ०७५-WH-००४६, 
ब�दी��य�ीकरण, िव�णु चेपाङ िव. कारागार 
काया�लय, धािदङसमेत

धािदङ िज�ला, गजरुी गा.िव.स., वडा नं. ८ 
ब�ने रोम का�छो भ�ने �ेमबहादरु चेपाङको छोरा िव�ण ु
चेपाङ िव�� जबरज�ती करणी म�ुाको जाहेरी िमित 
२०६७।१२।१४ मा परकेो देिख�छ । सोही आधारमा 
िमित २०६८।०१।१५ मा िनज िव�� धािदङ िज�ला 
अदालतमा अिभयोगप� दायर भएको देिख�छ । तर �रट 
िनवेदक िव�ण ुचेपाङले ��ततु िनवेदनसगँ पेस गरकेो 
िनजको नेपाली नाग�रकताको �माणप� सो अिभयोगप� 
दायर भएपिछ िमित २०६८।१०।२९ मा मा� जारी 
भएको देिख�छ । सो नाग�रकताको �माणप�मा 
िनजको ठेगाना धािदङ िज�ला, गजरुी गा.िव.स., वडा 
नं. ८ र िनजको बाबकुो नाम �ेमबहादरु �जा उ�लेख 
ग�रएको देिख�छ । तर िनजले �वयम् पटकपटक स�ु 
अदालतमा पेस गरकेो िविभ�न िनवेदनह�मा िनजको 
बाबकुो नाम �ेमबहादरु चेपाङ भनी उ�लेख ग�रएको 
देिखयो । साथै, वतन सािबक गजरुी गा.िव.स., वडा 
नं.८ हालको गजरुी गाउपँािलका, वडा नं.२ मा समावेश 
भएको भ�ने िवप�ीको िलिखत जवाफमा उ�लेख 
ग�रएको ह�दँा वतनसमेत फरक परकेो देिखदैँन । तसथ�, 
िनज �रट िनवेदक र स�ु म�ुाका �ितवादी फरकफरक 

�यि� रहेको भ�ने िनवेदन िजिकर समथ�न गन� 
भरपद� तथा िव�वसनीय �माणको �पमा िलन िम�ने 
देिखएन । साथै, िनज �रट िनवेदकले स�ु �याद बदर 
गन�का लािग स�ु अदालतमा िनवेदन िदएको बखत 
आरोिपत �यि� र िनजको वतन र प�ुतेवारी फरक 
रहेको भ�ने िजिकरसमेत िलन सकेको नदिेखने ।

�याद गजुारी अिभयोग दाबी �वीकार 
गरी  बसेको अव�थामा स�ु अदालतबाट �माणको 
मू�याङ्कन गरी िनजलाई कसरुदार ठह�याई गरी 
फैसला भएको अव�था छ । िनजले स�ु �याद 
गजुारी बसेको देिखदँा त�कालीन मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको २०८ नं. मा भएको कानूनी 
�यव�थाअनसुार पनुरावेदनको �याद िदन ु परने भनी 
स�ु फैसलामा उ�लेख ग�रएको छ । स�ु अदालतबाट 
जारी भएको �याद बेरीतको नदेिखएको भ�ने धािदङ 
िज�ला अदालतको आदशे तथा िव�ण ु चेपाङको 
पनुरावेदन प� दरिपठ ह�ने गरी भएको आदेश सदर ह�ने 
गरी िमित २०७५।०५।२१ मा उ�च अदालत पाटनबाट 
भएको आदेशसमेतबाट सो स�ु फैसला अि�तम भई 
बसेको देिख�छ । जबरज�ती करणी म�ुामा सजाय 
पाएको �यि� आफू नभएको भ�ने �रट िनवेदकले 
एकाितर िजिकर िलएको दिेखयो भने अक�ितर आफूले 
म�ुाको �याद नै �ा�त नभएको भनी िजिकर िलएको 
देिखदँा �य�तो अ�प� र िवरोधाभाषपूण� िजिकर 
�वीकारयो�यसमेत नदेिखने ।

�याियक िनकायबाट �माणको मू�याङ्कन 
भई कसरुदार ठहराउने गरी भएको फैसलाबमोिजम 
कैद भएकोमा केबल सजायबाट उ�मिु� पाउने दिुषत 
मनसायले िवना भरपद� तथा िव�वसनीय �माणको 
आधारमा िलइएको �रट िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
अदालतको फैसलाबमोिजम ठहरकेो द�ड सजाय 
काया��वयनको िसलिसलामा फरार रहेका िव�ण ु
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चेपाङलाई प�ाउ गरी थनुामा रािखएको काय� 
कानूनस�मत रहेको दिेखदँा �रट िनवेदन दाबीबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दीिपका थापा मगर
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७५ साल पसु २४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-WO-०६५४, उ��ेषण, 
तेज�साद शमा�समेत िव. नेपाल रा�� ब�क के��ीय 
काया�लय, बालुवाटार काठमाड�समेत

नेपाल रा�� ब�क कम�चारी सेवा िविनयमावली, 
२०६८ को िविनयम १११ मा रािखएको ३० वष� 
सेवा पूरा भएको भ�ने आधारमा अिनवाय� अवकाश 
िदने उ� कम�चारी सेवा िविनयमावलीको िविनयम 
१११ को ३० वष� सेवा पूरा भएको वा�यांश एवम् 
िविनयम ९२(६) को �यव�थासमेत नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२,१३,१८, र १९ सगँ 
बािझएको ह�दँा उ��ेषणको आदशेले बदर गरी िनजामती 
सेवालगायत अ�य सेवाको हकमा ज�तै उमेरको हद र 
पदाविधको आधारमा मा� अवकाश िदन ुिदलाउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशलगायत उपय�ु आदेश 
जारी ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकह�ले म�ुय िजिकर िलएको 
देिख�छ । नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को दफा ११० 
मा िनयम तथा िविनयम बनाउने अिधकार शीष�क राखी 
सोको उपदफा (१) मा यस ऐनको उ�े�य काया��वयन 
गन� ब�कले �ी ५ को सरकारको �वीकृित िलई देहायका 
िवषयमा िनयम बनाउन स�नेछ भ�ने �यव�था गरी 
देहाय (क) (ख) र (ग) मा िवषयह� तोिकिदएको 
पाइ�छ । सोही दफा ११० को उपदफा (२) मा यस 

ऐनको उ�े�य काया��वयन गन� सिमितले दहेायका 
िवषयमा िविनयम बनाउन स�नेछ भ�ने �यव�था गरी 
सोको देहाय (ग) मा ब�कका कम�चारीह�को िनयिु�, 
बढुवा, स�वा, बखा��ती पा�र�िमक, तथा सिुवधा 
िनविृ�भरण, उपदान स�चयकोष िबदा, आचरण तथा 
अनशुासन र सेवास�ब�धी सत� भ�ने उ�लेख भएको 
दोिखयो । उि�लिखत कानूनी �यव�थाले रा�� ब�कका 
कम�चारीको सेवा सत�स�ब�धी स�पूण� �यव�थाको 
स�ब�धमा रा�� ब�कको स�चालक सिमितले िविनयम 
बनाउन स�ने अिधकार �दान गरकेो पाइने ।

नेपाल रा�� ब�क ऐन, २०५८ को दफा 
२९(ङ) ले ब�कका कम�चारीह�को िनयिु�, बढुवा, 
स�वा, बखा��ती, पा�र�िमक, िनविृ�भरण, उपदान, 
स�चयकोष, िबदा आचरण तथा सेवास�ब�धी 
अ�य सत�ह�बार े नीित िनधा�रण गन� अिधकार रा�� 
ब�क स�चालक सिमितलाई �दान गरकेो देिख�छ । 
ऐनको दफा ३६ ले ब�कका कम�चारीह�को सेवाको 
सत� र सिुवधाह� तोिकएबमोिजम ह�ने �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । ऐनले गरकेो ती �यव�थाबाट रा�� 
ब�क स�चालक सिमितले ब�कको आव�यकता, 
औिच�यता र नीितअनसुार कम�चारीह�को सेवा र सत� 
स�ब�धमा िविनयम बनाउन स�ने गरी िवधाियकाले 
अिधकार ��यायोजनअनसुार सो नेपाल रा�� ब�क 
कम�चारी सेवा िविनयमावली, २०६८ तजु�मा गरी 
लागू भएको पाइयो । ऐनले िदएको अिधकारबाट 
कम�चारीको सेवा सत�स�ब�धी स�पूण� कुरामा नया ँ
िविनयम बनेपिछ पिहलेका �यव�थाह�मा प�रवत�न 
ह�नस�छ । कम�चारीको स�ब�धमा नया ँिविनयमावली 
बनाउन सिकने भएपिछ नेपाल रा�� ब�क कम�चारी 
सेवा िविनयमावली, २०६८ को िविनयम १११ मा 
रािखएको ३० वष� सेवा पूरा भएको वा�यांश र सोको 
आधारमा भएको अवकाशस�ब�धी वत�मान काय� 
एवम् िविनयम ९२(६) को �यव�थासमेत त�कालीन 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२, 
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१३, १८ र १९ सगँ बािझएको भ�ने नदेिखदँा कानूनले 
अिधकार �दान गरी बनेको िविनयमावलीबमोिजमको 
�यव�थालाई अ�यथा भ�ने अव�था नदेिखने । 

िविनयमावलीले तोकेको उमेर र सेवा 
अविधको िवषयमा अिघ नै �रट परी सो िवषयमा 
िवबादको िन�पण भइसकेको तथा यही िनयम 
िविनयमबमोिजम ३४१ जना कम�चारीले यसअिघ नै 
अिनवाय� अवकाश पाएको भ�ने िलिखत जवाफ रहेको 
र हाल �रट जारी ह�दँा असमान �यवहार ह�न जाने 
देिखएकोले �रट िनवेदकह�को मागदाबीको स�ब�धमा 
अब आदशे जारी गन� िनरथ�क ह�ने ह�दँा िनवेदन 
मागदाबीबमोिजम आदशे जारी गरी रहन ुपरने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CR-१६२०, कत��य 
�यान, अशोककुमार राजवंशी िव. नेपाल सरकार

िकटानी जाहेरी, घटना�थल तथा लास 
जाचँ �कृित मचु�ुका, मतृकको शव परी�ण �ितवेदन, 
मौकामा बिुझएका मािनस तथा ��य�दश� जाहेरवाला 
निसव राजवंशी र लता राजवंशीले मौकामा गरकेो 
कागजसमेतबाट �ितवादीले मौकामा गरकेो बयानलाई 
समिथ�त भई �ितवादीले मतृक क�हैयालाल 
राजवंशीलाई धा�रलो जोिखमी हितयार छुरा �हार गरी 
मारकेो त�य पिु�ट ह�न आएको देिखदँा यी �ितवादी 
अशोककुमार राजवंशीले अिभयोग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, १ नं. िवपरीत सोही महलको १३(१) नं. 
बमोिजम कसरु अपराध गरकेो त�य पिु�ट ह�न आएको 
देिखने ।

�ितवादी अशोककुमार राजवंशीले अदालतमा 

कसरुमा इ�कार रही वारदातको समयमा घरमै रहे 
भएको भनी बयान गर ेतापिन मतृकसगँ ज�गाको साधँ 
िसमाना स�ब�धमा िववाद रहेको भ�ने दिेखएको र 
वारदात भएको िदन मतृक र �ितवादीको झगडाको 
िवषयमा छलफलको लािग बधुनगर �हरी काया�लयमा 
बोलाइएकोमा बझुी सो काया�लयमा जादँै गदा� ��ततु 
वारदात भएको देिखएकोले मतृक �ितवादीका िबच 
पूव��रसइवी रहेको देिख�छ । वारदात�थलमा बरामद 
भएको मोबाइल सेट �ितवादीले आ�नो होइन भनी 
भ�न सकेको पाइदैँन । �यसैगरी यी �ितवादीले गरकेो 
इ�कारी बयानलाई अ�य �वत�� �माण�ारा पिु�ट 
गन� सकेको देिखदँैन । िमिसल संल�न घटना�थल 
मचु�ुका, मतृकको लास जाचँ �कृित मचु�ुका, शव 
परी�ण �ितवेदन घटना�थलको ��य�दश�ह� 
निसव राजवशंी र लता राजवंशीसमेतको बकप�बाट 
�ितवादी अशोककुमार राजवशंीले मतृक क�हैयालाल 
राजवंशीलाई छुरा �हार गरी कत��य गरकेो त�य 
पिु� ह�न आएको देिखएकोले �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु मोरङ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।०२।०८ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत िवराटनगरबाट 
िमित २०७१।०९।०१ मा भएको फैसला मनािसब 
देिखदँा अ�यथा गनु�पन� अव�था नदिेखने । 

अतः िववेिचत आधार र कारणह�समेतबाट 
�ितवादी अशोककुमार राजवशंीले मतृक क�हैयालाल 
राजवंशीलाई धा�रलो जोिखमी हितयार छुरा �हार 
गरी मारकेो त�य पिु�ट ह�न आएको देिखदँा  िनज 
पनुरावेदक / �ितवादी अशोककुमार राजवशंीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु 
मोरङ िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।०२।०८ मा 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत 
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िवराटनगरबाट िमित २०७१।०९।०१ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने  ।
इजलास अिधकृत : लोकबहादरु हमाल
क��यटुर : म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभुम् ।   

३
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WH-००२८, 
ब�दी��य�ीकरण, सिच�� पालड्ुवासमेत िव. 
महानगरीय �हरी व�ृ िठमी, भ�परु

भ�परु िज�ला अदालतको च.नं. ५९८३ 
िमित २०७३।१०।०६ को प�साथ �ा�त वादी नेपाल 
सरकार �ितवादी सिच�� पालङ्ुवासमेत भएको म�ुा 
नं. २०७३-CR-००६९ को संगिठत अपराध म�ुाको 
िमिसल हेदा�, यी िनवेदकह�उपर चलेको सगंिठत 
अपराधको कसरु स�ब�धमा वादी नेपाल सरकारले 
िमित २०७३।०८।२७ मा अिभयोगप� दायर भई 
भ�परु िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।०९।०५ 
मा भएको आदेशानसुार पिछ थप �माण ब�ुदै जादँा 
ठहरबेमोिजम ह�ने गरी हाललाई मलुकु� ऐन, अ.बं. ११८ 
को दहेाय (२) नं. एवम् सगंिठत अपराध िनवारण गन� 
स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७० को दफा 
४१ बमोिजम �ितवादीह� सिच�� पालङ्ुवा, रिवन 
�े�ठ, अजय तामाङ, सवुास राई भ�ने सवुासच�� राई, 
उपे�� घत�मगर, नारायण भ�ने टु�के �े�ठ, दावा भ�ने 
टे�डी शेपा�समेतलाई कानूनबमोिजमको िसधा खान 
पाउने गरी म�ुा पपु��को लािग थनुामा रा�न पठाइएको 
देिखयो । अका� िनवेदक प�ृवीनारायण िल�बूलाई सोही 
ऐनबमोिजम म�ुा पपु��को लािग �.१,००,०००।– 
नगद ैवा सो बराबरको जेथा जमानत िदए िलई धरौटी 
तारखेमा रहने गरी र बनबहादरु �याङ्गबोलाई 
�.५०,०००।– नगद ैवा सो बराबरको जेथा जमानत 
िदए िलई म�ुा पपु��को लािग तारखेमा रा�न ु भनी 
आदेश भई स�म अदालतमा सगंिठत अपराध म�ुा 

चली अदालतको आदेशबमोिजम िनवेदकह� �याियक 
िहरासतमा बसेको दिेखएकोले �रट िनवेदकह� 
गैरकानूनी थनुामा रहेको भ�ने देिखन आएन । तसथ� 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७३ साल माघ ७ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७३-WH-००२६, 

ब�दी��य�ीकरण, जाङबु शेपा� िव. नेपाल 
सरकार, गृहम��ालय, िसहंदरबारसमेत 
भएको �रट िनवेदनमा पिन यसै �कृितको 
आदशे भएको छ । 

४
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७३-WH-००६९, 
ब�दी��य�ीकरण, जसिवन िव.क. िव. काठमाड� 
िज�ला अदालतसमेत

काठमाड� िज�ला अदालतले लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजम 
सेवनतफ�  ६ मिहना कैद ह�ने ठहर गरपेिछ सोही म�ुामा 
िब�� िवतरण स�चयतफ�  सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)
(१) बमोिजम ६ वष� ६ मिहना कैद र �.१०,०००।- 
ज�रवाना गन� भनी ठहर फैसला गरपेिन द�ड सजायको 
१० नं. र ४१ नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार जनु 
कलममा सबभ�दा ठूलो हद छ सो हद नना�ने गरी एकै 
कलमको मा� कैद �याद ठे�न ुपन�मा कैदी पजु�मा दवुै 
अिभयोगको सजाय खापी ७ वष� कैद गन� भनी उ�लेख 
गरकेो काय� यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त 
तथा मलुकु� ऐन, द�डसजायको महलको १० र ४१ 
नं. िवपरीत भई काठमाड� िज�ला अदालत, तहिसल 
शाखाको च.नं. ३७४ िमित २०६८।०५।१२ को कैदी 
पजु� �िुटपूण� देिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार र 
कारणह�समेतबाट िनवेदकलाई उ� लाग ु औषध 
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हेरोइन म�ुामा लागेको ठुलो कैदबापतको ६ वष� ६ 
मिहना मा�को कैद ठे�न ु पन�मा सेवनतफ� को कैद ६ 
मिहनासमेत जोडी कैद ठेकेको उ� कानूनी �यव�था 
तथा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत दिेखएको र िनज 
िनवेदक जसिवन िव.क.ले भ�ुान गनु�पन� कैदको सजाय 
भ�ुान भइसकेको देिखएकोले िनजले भ�ुान गनु�पन� 
कैद ६ वष� ६ मिहनाभ�दा बढी कैद बसेको अविध 
िनजलाई लागेको ज�रवानामा क�ा गरी बाकँ� ज�रवाना 
दािखल भइसकेको भए वा दािखल गर ेअ�य कुनै म�ुामा 
थुना वा कैदमा रा�न ुनपन� भए िनज िनवेदक जसिवन 
िव.क.लाई ��ततु म�ुाको थनुाबाट म�ु ग�रिदन ुभनी 
िवप�ीह�को नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७४ साल जेठ  ७ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०८१८, जबरज�ती 
करणी, हाडनाता करणी, नेपाल सरकार िव. मानबहादुर 
थापा

आफूउपर �ितवादीले जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी पीिडत �वयम् ले  िकटानी  जाहेरी  दरखा�त 
िदएपिछ  ��ततु  म�ुाको  उठान भएको देिख�छ । यी 
��यथ� �ितवादीउपर जबरज�ती करणीको महलको 
३(५) नं. बमोिजम ५ वष� कैद ह�ने गरी स�ु िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला पनुरावेदन अदालत 
इलामबाट सदर भएकोमा सोउपर �ितवादीको 
पनुरावेदनसमेत नपरकेो अव�था ह�दँा यी �ितवादीले 
पीिडता जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी गरकेो त�य 
�थािपत भएको मा�न ुपन� दिेखने ।

��ततु म�ुामा पीिडता र �ितवादीिबच नाता 
ख�ुने �प�ट प�ुतेवाली िमिसलबाट ख�ुन नआएको 
र िनज पीिडता र �ितवादीिबच मलुकु� ऐन, हाडनाता 

करणीको २(१) िभ�कै नाता स�ब�ध रहेको भ�ने 
यिकन गन� कुनै िव�वसनीय �माणसमेतको अभाव 
रहेको देिखन आयो । सोबाहेक हाडनाता करणीको 
३(२) नं. मा “आ�ना एकै बाजेबाट ज�मेका जेठा वा 
का�छा बाबकु� छोराक� छोरी वा आ�ना एकै बाबबुाट 
ज�मेका दाज ुवा भाइक� छोरीक� छोरी, आ�ना एक 
बाबबुाट ज�मेका िददी वा बिहनीका छोराक� छोरी वा 
छोरा बहुारी वा �य�ता िददी वा बिहनीक� छोरीक� 
छोरी वा छोरा बहुारी, आ�नी सौतेनी सासू वा सौतेनी 
बढुी सासू” भ�ने कानूनी �यव�था भएको अव�था 
ह�दँा स�ु पाचँथर िज�ला अदालतबाट हाडनाता 
करणीको २(१) नं. ले गरकेो सजाय निमली ऐ.को ३ 
नं. को देहाय (२) उि�लिखत सजाय गनु�  उपय�ु ह�ने 
गरी ३ वष� कैद गरकेो हदस�म स�ु पाचँथर िज�ला 
अदालतको फैसला िमलेको नह�दँा केही उ�टी भई 
हाडनातातफ�  �ितवादीलाई थप ६ मिहना मा� कैद 
ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत इलामको फैसला 
मनािसब नै देिखन आएबाट वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर तथा िव�ान्  उप�यायािधव�ाको 
बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�,  िववेिचत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी माने भ�ने मानबहादरु थापालाई जबरज�ती 
करणीको ३ को दहेाय (५) नं.बमोिजम ५ वष� कैद ह�ने 
र हाडनाता करणीको ३ नं.को देहाय (२) बमोिजम थप 
सजाय गनु�पन�मा हाडनाता करणीको २ नं. को देहाय 
(१) बमोिजम ३ वष� कैद गरकेो हदस�म स�ु पाचँथर 
िज�ला अदालतको फैसला िमलेको नह�दँा केही उ�टी 
भई हाडनातातफ�  �ितवादीलाई थप ६ मिहना मा� 
कैद गन� गरी पनुरावेदन अदालत इलामबाट िमित 
२०७१।११।१८ मा भएको फैसला मनािसब देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कुमार मा�के
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७५ साल माघ २७ गते रोज १ शभुम् ।
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इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०७१-CI-००६६, अशं, 
�ेमबहादुर पाल िव. �ीमती शा�त पाल

��ततु म�ुामा स�ु दाचु�ला िज�ला 
अदालतबाट तायदाती फाटँवारी माग गन� आदेश ह�दँा 
र ठहर फैसलासमेतमा यस म�ुाको िफराद परकेो 
अिघ�लो िदन अथा�त् िमित २०६२।९।३ लाई मानो 
छु��एको िमित कायम भएकोमा सोउपर म�ुाका कुनै 
प�ले अ�यथा भएको भनी पनुरावेदन गरकेो अव�था 
देिखदँैन । यसबाट िनज शा�ता पालको नाउमँा रहेको 
उ� िक.नं.२०७९ ज�गा वादी �ितवादीह�का िबच 
मानो छु��इसकेपिछ ख�रद गरकेो भ�ने ��ट �पमा 
देिखई रहेको छ । मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको 
१८ नं. मा मानो छु��एपिछ कमाएको धन र लगाएको 
ऋण आ�नो आ�नो ह��छ भ�ने �प� कानूनी �यव�था 
छ । यसरी कानूनमा �प� �पमा उ�लेख भएको 
कुराको पालना गनु�  नै पन� ह��छ । यी पनुरावेदक वादी 
र �ितवादीह�का िबच मानो छु��एको िमितभ�दा 
पिछ ख�रद ग�रएको स�पि� सगोलको स�पि�बाट 
ख�रद गरकेो भनी त�यय�ु �पमा देखाउन नसकेको 
अव�थामा उ� स�पि� ब�डा ला�ने भनी भ�न िम�ने 
नदेिखने ।

तसथ�, िववेिचत आधार र कारणबाट दाचु�ला 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला केही उ�टी गरी 
शा�ता पालको नाउमँा रहेको िज�ला क�चनपरु, 
िभमद� न.पा. वडा नं.४ को िक.नं.२०७९, �े�फल 
००३३८.६३ ज�गालाई िनजको िनजी आज�नको 
स�पि� ठहर गरी अ�य कुराका हकमा स�ु फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत महे��नगरको िमित 

२०७०।९।९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७४ साल चैत १३ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७१-CI-०१४०, िलखत 
दता� बदर दता� कायम, नर�े�बहादुर वोहोरा िव. 
नरबहादुर बोहोरासमेत

दाबीको िक.नं. ९२ को ज�गा वादीका 
िपता नरबहादरु बोहोराले िमित २०४४।१२।२४ 
मा यी पनुरावेदक / वादीका का�छीआमा र�नमाया 
बोहोरालाई हालैदेिखको बकसप� पा�रत ग�रिदएको 
देिख�छ । यसैगरी िनज र�नमाया बोहोराले उ� ज�गा 
आफूप��का िववािहता छोरीह�लाई िमित २०५८।६।४ 
मा शेषपिछको बकसप� पा�रत ग�रिदएकोमा र�नमाया 
बोहोरा िमित २०६४।२।६ मा परलोक भएप�चात् 
िमित २०६४।२।२३ मा िनजका छोरीह�ले दा.खा. 
गरी भोगचलन गरकेो पाइदँा दान बकसको ५ नं. को 
�यव�थाअनसुार पाउनेको हकभोग आ-आ�ना नाउमँा 
दा.खा. गरेपिछ स�ु भएको देिख�छ । दान बकस िदने 
र�नमाया बोहोराको म�ृयपुिछ �ितवादीह�ले िमित 
२०६४।२।२३ मा उ� िववािदत िक.नं.९२ को ज�गा 
आ�नो नाउमँा नामसारी गरी भोगचलन गरकेोमा हक 
पगुी भोगचलन गरकेो िमितले २ वष�िभ�ै अथा�त् िमित 
२०६५।१०।३ मा ��ततु म�ुामा वादीको िफराद 
परकेो दिेखने । 

वादी / पनुरावेदकको समेत अशं हक ला�ने 
िक.नं.९२ को ज�गा वादीका िपता नरबहादरु बोहोराले 
िमित २०४४।१२।२४ र.नं.७५२२ बाट िनजक� 
का�छी �ीमती र�नमाया बोहोरालाई हालैदिेखको बकस 
ग�रिदए पिन उ� ज�गा िमित २०५८।६।४ र.नं.९९० 
बाट िनज र�नमाया बोहोराले आ�ना छोरीह�लाई 
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शेषपिछको बकसप� ग�रिदएबाट िमित २०५८।६।४ 
स�म िववािदत िक.नं.९२ को ज�गा र�नमायाको नाममा 
रहेको देिखयो । िमिसल संल�न रहेको वादी हक� माया 
बोहोरा र �ितवादी र�नमाया बोहोरासमेत भएको 
अंश म�ुा (दे.नं.२७-०६४-००६३९) को फैसलाको 
�ितिलिपमा मानो छु��एको िमित २०६४।११।१८ 
कायम भएबाट सो िमितस�म र�नमाया यी वादीसगँ 
एकासगोलमा रहेको भ�नपुन� दिेखने ।

सगोलमा रहे भएको अव�थामा एक 
अंिशयारले अक� अंिशयारलाई हालैको बकसप� गरी 
ज�गा ह�ता�तरण गर ेपिन सो स�पि� पैतकृ नै ह�ने ह�दँा 
उ� स�पि�मा सबै अंिशयारह�को बराबर हक ला�ने 
देिख�छ । वादी र �ितवादी सगोलमा नै रहेको बेलामा 
भएको अचल स�पि�को हक ह�ता�तरणको काय�बाट 
वादीलाई अंश हकबाट वि�चत गन� �यायोिचत ह�ने 
नदेिखने ।

अंश म�ुामा ब�डा गनु�पन� अ� स�पि� 
नदेिखएको र पितबाट हालैको बकसबाट �ा� 
िक.नं.९२ को ज�गा �ितवादी र�नमाया बोहोराले 
िमित २०५८।६।४ र.नं.९९० बाट आ�ना 
िववािहत छोरीह�लाई शेषपिछको बकसप� पा�रत 
ग�रिदएकोबाट वादी िनरअशंी ह�न पगेुको पाइ�छ । 
वादीह�को समेत हक ला�ने उ� िक.नं.९२ को 
ज�गा पितबाट हा.ब. बाट �ा� गरी र�नमाया बोहोराले 
आफूप��का अिववािहत छोरीह�लाई शेषपिछको 
बकस ग�रिदने काय�ले वादीको अशंहकमा आघात 
प�ुयाएको दिेखने ।

अतः उपयु�� कारणह�बाट अंश म�ुाबाट 
वादी र �ितवादीम�येको र�नमाया बोहोरा एकासगोलमा 
रहेको अव�थामा र�नमाया बोहोराले िमित २०५८।६।४ 
मा छोरीह�लाई िदएको र र�नमाया बोहोराको म�ृयपुिछ 
छोरीह�ले दािखल खारजे गरकेो िमितले दानबकसको 
५ नं. को �यादिभ� वादीको िफराद परकेो दिेखएको 
र ��ततु म�ुामा वादी दाबी नप�ुने भ�दा वादी िनरशंी 

ब�ने देिखदँा स�ु मोरङ िज�ला अदालतले हद�याद 
नाघी दायर भएको भनी िफराद दाबी खारजे गन� गरी 
गरकेो फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत 
िवराटनगरले िमित २०६८।७।२९ मा गरकेो फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई िक.नं.९२ को ज�गाबाट 
३ ख�डको १ ख�ड वादी नर�े�बहादरु बोहोराको 
हक ह�ने ह�दँा ३ ख�डको १ ख�ड िलखत, दता�, 
नामसारीसमेत बदर भई ३ ख�डको १ ख�ड वादीको 
नाउमँा दता�समेत ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महे���साद भ�राई
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७४ साल मङ्िसर १९ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७१-CI-०१४१, िलखत 

दता� बदर दता� कायम, नर�े�बहादुर बोहोरा 
िव. नरबहादुर बोहोरासमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६७-CR-०१३५, गैरकानूनी 
�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो, नेपाल 
सरकार िव. केदार�साद चािलसेसमेत

�ितवादीह� छु��िभ�न नभई सगोलमा रहेको 
पिु� भइसकेको स�दभ�मा ब�ी�साद चािलसे, डा�टर 
��हाद चािलसे, राघव�साद चािलसे, नरो�म चािलसे 
र �रता चािलसेको तलब, भ�ा, बोनसलगायत अ�य 
आज�नलाई सगोलको आय मानी �ितवादी केदार�साद 
चािलसेको वैध आयमा समावेश गन� िमलेन भ�ने िवशेष 
अदालतको तक� सगँ सहमत ह�न नसिकने ।

ज�गा िलनेिदने प�ा पोखरले चािलसे र 
साननुानी संगत जनु हैिसयत र स�ब�धका �यि� 
ह�न् । िक.नं.३९५ को ज�गा बकस िदने कृ�णराज िगरी 
र बकस िलने प�ा पोखरले सोही हैिसयतका �यि� 
भएको अव�थामा प�ा पोखरले चािलसेले साननुानी 
सङ्गतबाट बकस पाएको ज�गा िब��बाट पाएको 
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�.१,५०,०००।- लाई बकस पाएको ज�गा िब��बाट 
पाएको वैध रकम मािनसकेपिछ कृ�णराज िगरीबाट 
पाएको िक.नं. ३९५ को ज�गालाई बकस नमा�न ुपन� 
कुनै आधार र कारण वादी प�ले देखाउन सकेको 
छैन । तसथ� दईु अलगअलग �यि�बाट बकस पाएको 
दइुवटा िक�ा ज�गाम�ये एउटालाई बकस पाएको 
मािनने र अक�लाई बकस पाएको नमा�ने गरी दोहोरो 
मापद�डमा आधा�रत स�ु िवशेष अदालतबाट भएको 
फैसला �यायसङ्गत देिखन नआउने ।

पेसल पोखरलेको ब�क खातामा रहेको नगद 
�.६,७४,४२२।२८ रकम अनसु�धान स�ु ह�नभु�दा 
अगावै पनुरावेदक �ितवादी केदार�साद चािलसे र 
प�ा पोखरले चािलसेको ब�क खाताबाट ऋण ितन� 
�योजनको लािग रकमा�तर भइसकेको र �ितवादीको 
सगँसाथमा नरहेको नगद रकमलाई िबगोमा कायम गरी 
स�ु िवशेष अदालतबाट भएको फैसला कानूनसङ्गत 
देिखन नआउने ।

िववाहमा पाएको िट.िभ., �या�प, 
रिे�जेरटेरलाई िवलािसताका सामान मानी िबगो कायम 
गन� िम�दैन । यसमा �माणको लािग िमिसल संल�न 
रहेको रिे�जेरटेरको िबलअनसुार पनुरावेदकको घरमा 
रहेको रिे�जेरटेर एल.जी. क�पनीको िसङ्गल ढोका 
भएकोमा डबल ढोका भएको गो�ड�टार क�पनीको 
मू�यवान् रिे�जेरटेर भएको भनी �ितवेदन तयार गरी 
िबगो कायम ग�रएको काय� �यायोिचत देिखन नआउने ।

तसथ� पनुरावेदकको �ीमती �ितवादी 
प�ा पोखरले चािलसेको नाममा काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ९ िक.नं. ४९, 
१३३, ३१९ र ३९१ को �े�फल ०-७-३-३ मा बनेको 
घरको मू�याङ्कन अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले २०५७ सालको सरकारी दररटे �.६५५।- 
�ित वग� िफटको दरले �.१९,७४,६८०।९० 
मू�याङ्कन कायम गरी सो मू�याङ्कनमा िबजलुी, 
�यािनटरी र साइट डेभलपमे�टबापत १२.५ �ितशत 

र िफिनिसङबापत ७.७५ �ितशत गरी ज�मा 
�.२३,७४,५५३।७७ मू�य कायम गरी सो मू�यमा 
इ�टे�रयर डेकोरसेन िव�तुीय सामान, फिन�चर तथा 
फिन�िसङसमेतको) �.४,१०,३३८०० जोडी घरको 
कूल मू�याङ्कन �.२७,८४,८९१।७७ कायम 
गरकेो स�दभ�मा घरको सोही मू�याङ्कनमा स�ु 
िवशेष अदालतले सहरी तथा भवन िनमा�ण िवभागको 
२०६४।१।२६ को प�ानसुार २०% कम गरी घरको 
मू�याङ्कन �.१८,९९,६४३।- कायम गरी गरकेो  
फैसला �यायसङ्गत देिखन नआउने । 

पनुरावेदक प�ा पोखरले चािलसेले बबुा र 
काकाबाट पाएको दाइजोको रकमसमेत लगानी गरी 
बढे बढाएर �.५,००,०००।- पाचँ लाख भएको भनी 
अनसु�धानको �ममा र अदालतमा समेत पनुरावेदक 
केदार�साद चािलसे र प�ा पोखरले चािलसेले बयान 
गरकेा छन् । उ� कुरालाई अदालतमा उपि�थत 
सा�ीह�ले पिन लगानी बढेबढाएको कुरालाई समथ�न 
एवम् पिु�समेत गरकेा छन् । साथै उ� आ�दानी 
भएको भनी पाचँ लाखको V.D.I.S. �.५००००।- 
समेत ितरकेो �माणबाट दिेख�छ । तसथ�  पनुरावेदक 
प�ा पोखरले चािलसेले िनजको काका भवुने�वरबाट 
�.३,७५,०००।- दाइजो पाएको नमानी सो रकमलाई 
पनुरावेदकको एकासगोलको वैध आय र �ोतमा 
समावेश नगन� तथा  पनुरावेदक प�ा पोखरले चािलसेले 
दाइजो पेवाको रकम लगानी गरी बढे बढाएको रकम 
�.५,००,०००।- लाई वैध आयिभ� समावेश गन� 
िमलेन भनी स�ु िवशेष अदालतबाट भएको फैसला 
मनािसब देिखन नआउने ।
 पनुरावेदकले कृिष आय �ितक�ा वािष�क 
�.१५००।- ह��छ भनी अनसु�धानको �ममा र 
अदालतमा गरकेो िकटानी बयानलाई कृिष तथा 
सहकारी म��ालय, Agrobusiness Promotion 
and Statistics Division को त�याङ्कले समेत 
पिु� ग�ररहेको अव�था छ । तसथ� िवशेष अदालतबाट 
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कृिषबाट भएको आयलाई आिंशक�पमा मा� 
�वीकार गरी �ितवादीको आयमा समावेश गरकेो तथा 
पशपुालनबाट भएको आयलाई अ�वीकार गरकेो कुरा 
मनािसब तथा �यायोिचत देिखन नआउने ।

सनु चादँीका गरगहना जनुसकैुबेला पिन 
ख�रद िब�� ह�न स�ने र आ�नो आव�य�ा पूित� 
गन� िब�� गन� मा�यता हा�ो समाजमा िव�मान 
छ । पनुरावेदक केदार�साद चािलसेले अनसु�धान 
अिधकारीसम� सनु चादँी िब�� गरेको बेहोरा बयानको 
�ममा खलुाउदँा अनसु�धान अिधकारीबाट �यसलाई 
�वीकार भइसकेको अव�थामा पनुरावेदकले २०५२ 
सालमा २० तोला सनु र १०० तोला चादँी िब�� गरी 
�.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) �ा� गरकेो 
भ�ने कुरा �थािपत रहेको ह�दँा िवशेष अदालतबाट सनु, 
चादँी िब�� आयलाई �ितवादीको सगोलको पैतकृ 
आयमा समावेश नगरी सोतफ�  मौन रही भएको फैसला 
िमलेको भ�न नसिकने ।

अथ�राज कोइरालाले �टा�डड� चाट�ड ब�कमा 
खोलेको नं.१०१०२६६४१८२०१ को खातामा 
अमे�रकाबाट पटक पटक रकम पठाई �.७,९९,९३४ 
स�म ज�मा भएको र उ� रकम िनकाली खच� गन� 
अिधकारसमेत �ितवादी प�ा पोखरले चािलसेले नै �ा� 
गरकेो त�य िमिसल सलं�न ब�क �टेटमे�टलगायतका 
कागजातह�बाट पिु� भइरहेको अव�था छ । साथै 
अनसु�धानको कममा अथ�राज कोइरालाले उ� ८०० 
अमे�रक� डलर बिहनी प�ालाई रा�न िदएको भ�ने 
बेहोरासमेतको िनवेदनप� वादी अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगलाई पठाई सोको जानकारी 
(वोधाथ�) �ितिलिप पनुरावेदकलाई समेत िदएकोमा 
उ� िनवेदन वादी (अ.द.ुअ.आ.) ले िमिसल सामेल 
नगरकेा तर अथ�राज कोइरालाको उ� ब�क खाता मा� 
फुकुवा गरी सो िवषयमा थप अनसु�धानसमेत नगरी 
उ� ८०५ अमे�रक� डलरलाई िबगोमा� कायम गरकेो 
भ�ने पनुरावेदक �ितवादी िजिकरलाई वादीले अ�यथा 

भ�न नसकेकोले सो रकमलाई  िबगो कायम गरी भएको 
फैसला त�यपरक भएको देिखन नआउने ।

वादी प�ले डा. ��ादकुमार चािलसेको 
नाममा कृिष िवकास ब�क, बि�सपतुलीको खातामा 
रहेको रकम पनुरावेदकले गैरकानूनी तवरले आज�न 
गरकेो रकम हो भनी त�यय�ु �माणबाट पिु� गन� 
स�नपुद�छ । जहासँ�म ��ादकुमार चािलसेको आय 
आज�न भएको भ�ने िजिकरलाई प�्ुयाई ं गन� भरपद� 
�माण पेस भएको नपाइएको फैसलाको आधार छ 
सोलाई ��ादकुमार चािलसेले बयानको �ममा 
पेस गरकेो मेिडकल डा�टरको �माणप�, िश�ण 
अ�पताल महाराजग�जको आिधका�रक प� तथा 
Clinic Practice गरकेो भ�ने स�बि�धत Clinics को 
प�ह�बाट �प� भएको दिेख�छ । तसथ� ��ादकुमार 
चािलसेको नाममा कृिष िवकास ब�क बि�सपतुलीको 
ब�क खातामा रहेको रकम �.६,९४,९८७।०३ 
��हादकुमार चािलसेको वैध आय स�चय भएकोले 
उ� ब�क खातामा रहेको रकम पनुरावेदक केदार�साद 
चािलसेले गैरकानूनी �पमा आज�न गरी लकुाई िछपाई 
राखेको भनी गरकेो फैसला �यायसङ्गत देिखन 
नआउने ।

वादी प�ले क�पना शमा�ले पेस गरकेो उ� 
िनवेदन र क�पना शमा� दाहालको आय �ोतलाई 
अ�यथा भ�न नसकेको र पनुरावेदक केदार�साद 
चािलसे तथा प�ा पोखरले चािलसेको अनसु�धानको 
�ममा तथा अदालतको बयान एवम् क�पना 
शमा�को बकप�बाट समेत प�ा पोखरले चािलसेको 
कृिष िवकास ब�क बि�सपतुलीको म�ुित खाता 
नं.२५१८९३ मा रहेको �.५,००,०००।– रकम तथा 
बरामद भएको �.४०,०००।- क�पना शमा�ले रा�न 
िदएको पिु� भइरहेको अव�थामा िवशेष अदालतबाट 
�ितवादी प�ा पोखरले चािलसेको कृिष िवकास ब�क 
बि�सपतुलीको म�ुित खाता नं. २५१८९३ मा 
रहेको मौ�दात �.५,००,०००।– र बरामद रकम 
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�.४०,०००।- लाई �ितवादीको स�पि�को िबगोमा 
समावेश गरकेो िमलेको दिेखन नआउने ।

पनुरावेदक केदार�साद चािलसे र िनजको 
एकासगोलको प�रवारका सबै सद�यह�को नाममा 
रहेको चल अचल स�पि� स�चय गन� म�ुय आय 
�ोतमा पनुरावेदकको तलब भ�ा, स�चयकोषको 
सापटी, भ�सार किमसन, सगोलको ज�गा िब��बाट 
�ा� रकम, पैतकृ सनुचादँी िब�� गरी �ा� रकम, 
िववाहमा र िववाहप�ात् �ा� दाइजो रकम, कृिष आय, 
एकासगोलका दाज ु राघव चािलसेको पा�र�िमक 
आय, भाइ ब�ी चािलसेको पा�र�िमक र नेपाल 
दूरस�चार सं�थानबाट �ा� गरकेो ऋण सिुवधाबापत 
�ा� रकम, बहुारी �रता चािलसेको पा�र�िमक, 
भाइ डा.��हादकुमार चािलसेको पा�र�िमक तथा 
ि�लिनकह� Visit / Home Visit गदा� �ा� गरकेो 
रकम, भाइ नरो�मको आज�न, दाइजो पेवाबाट �ा� 
रकम लगानी गरी बढे बढाएको रकम तथा २०३० 
सालको ब�डाप�बाट �ा� चल अचल स�पि� र पिछ 
सगोलको स�पि�बाट बढेबढाएको आय�ताबाट ख�रद 
गरकेो ज�गाबाट �ा� कृिष आय तथा सोही ब�डाप�बाट 
�ा� रकम लगानी गरी बढेबढाएको रकमबाट चल 
अचल स�पि� जोडेको ह�दँा पनुरावेदक केदार�साद 
चािलसेसगँ अवैध आज�नको कुनै स�पि� नरहनकुो 
साथै मािथका �करणह�मा िलइएका कानूनी आधार 
�माण एवम् िजिकर र िववेचनाबमोिजम पनुरावेदकको 
कूल स�पि� र सो स�पि�को �ोत पिु� ह�ने आधार 
�माण फरक नह�ने त�य िनिव�वाद �पमा पिु� भएको ।

�ितवादी केदार�साद चािलसेको 
पा�र�िमक आय (स�ु अदालतले �वीकार गरकेो)  
�.६,६०,५०४।४३, एकासगोलको भाइ �ितवादी 
ब�ी�साद चािलसेको पा�र�िमक आय, बोनस आय, 
काया�लयबाट िलएको सापटी, स�चयकोष सापटी 
र सेयर िब��बाट �ा� आय �.१३,१०,६८६।०८, 
एकासगोलको भाइ �ितवादी डा.��ाद चािलसेको 

पा�र�िमक आय तथा Clinic Practice / Home 
visit बाट �ा� आय �.९,२५,२००।-, �ीमती प�ा 
पोखरले चािलसेको दाइजो (बबुा र काकाले िदएको), 
मोरङको ज�गाको कृिष आय, ज�गा िब��बाट �ा� आय 
र दाइजो पेवा लगानी गरी बढे बढाएकोसमेतको आय 
�.१२,४५,०००।-, एकाघरको दाज ुराघव चािलसेको 
पा�र�िमक बचत आयबाट घर बनाउन िदएको 
�.१,५०,०००।-, बहुारी �रता चािलसेको पा�र�िमक 
आय �.२,६४,०००।-, नाबालक छोरी रयेशुा चािलसे 
र नाबालक छोरा �रगेश चािलसेले सामािजक पर�परा 
�वारन, पा�नी तथा सामािजक चाडपव�मा �ा� गरकेो 
रकम (स�ु अदालतले �वीकार गरकेो) �.१७,०००।- 
एकासगोलको भाइ नरो�म चािलसेले �वत�� 
�यवसाय गरी �� गरकेो आय �.३,००,०००।- 
(वादीले �वीकार गरकेो तर अदालतले आय 
नमानेको), परुाना सनुचादँीका गहना िब��बाट �ा� 
आय �.१,५०,०००।-, एकासगोलका सद�यह�को 
नामको ज�गा िब��बाट �ा� आय �.२,१२,०००।- 
एकासगोलको प�रवारका सद�यह�को नामको 
ज�गाबाट �ा� कृिष आय �.१७,७०,९७५।-, 
पशपुालनबाट �ा� आय �.१२,६०,०००।-, २०३० 
सालको ब�डाप�अनसुार हातहातै बाडँी िलएको 
रकम �.३,००,०००।-, ब�कबाट �ा� �याज आय 
�.८,६३,००९।६२, भा�जी क�पना शमा�ले रा�न 
िदएको �.५,४०,०००।– समेत गरी �ितवादीको 
ज�मा आय �.९९,६८,२७२।१३ रहेको देिख�छ । 
यसैगरी �ितवादीले �ोत पिु� गनु�पन� स�पि� ज�मा 
�.४१,७१,१७५।९० रहने दिेख�छ । यसरी �ोत पिु� 
गनु�पन� स�पि�भ�दा �ितवादी केदार�साद चािलसेको 
आय बढी भई �ितवादीको आज�न �वाभािवक रहेको 
देिखदँा गैरकानूनी आज�न भनी ठहर गनु�  �यायोिचत 
नदिेखने ।

अतः वैधािनक आयका �ोतह�बाट 
�ा� आय �ोत �मािणत गनु�पन� स�पि�भ�दा बढी 
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देिखएको अव�थामा सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा ७(१) र १५ तथा ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोिजमको कसरुमा 
�ितवादी केदार�साद चािलसेलाई सोही ऐनको दफा 
२०(१) ले िबगो �.४१,७१,१७५।९० ज�रवाना र 
कैद वष� एक ह�ने ठह�याई िवशेष अदालतबाट िमित 
२०६६।१०।१५ मा भएको फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई �ितवादी केदार�साद चािलसेले आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ पाउने ठहछ�  । �ितवादी केदार�साद 
चािलसेले सफाइ पाउने ठहर भएकोले र िनजले 
��ाचार गरकेो ठहर नह�ने फैसला भएकोमा अ�य 
�ितवादीह� ५ जनाको नाममा भएको स�पि�समेत 
��ाचार गरकेो रकमिभ�को नदेिखदँा �ितवादी 
केदार�साद चािलसे तथा अ�य �ितवादीह�उपर 
समेत वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ने दिेखन नआउने ।
इजलास अिधकृतः गगनदवे महतो
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर २ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७३-CR-१४१३, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. अजु�न चौधरी था� 

�ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
िमित २०७२।०२।२५ गते खाना खाई स�ुन लागेको 
अव�थामा बबुाले र�सी खाएर आई मलाई “पैसा 
ले” भ�दै तथानाम गाली गद� बािहर आइज िठक पाछु�  
भ�दै कराउन था�न ुभएकोमा मलाई कतै सतेुको बेला 
माला�न् भनी सोची घरबाट लगेको काठको िपका�ले 
पटक पटक टाउको, अनहुारमा हानेपिछ बबुा जिमनमा 
ढ�न ु भयो भनी कसरुमा सािबत रही बयान गरकेो 

पाइ�छ । अदालतसम� पिन िनज �ितवादीले आवेशमा 
आई बबुालाई िपका�ले टाउकोमा २ पटक हानेको 
िथए ँ। बबुालाई माछु�  भनी हानेको होइन, �रसको झ�कमा 
हा�दा म�ृय ुभएको हो भनी मतृकलाई काठको िपका�ले 
िहका�एको कुरामा सािबत रही बयान गरकेो देिख�छ । 
मतृकको शव परी�ण �ितवेदनमा मतृकको म�ृयकुो 
कारण Intracranial haemorrhage बाट भएको 
भ�ने देिखयो । यसरी मतृकलाई �ितवादीले िपका�ले 
टाउकोमा िहका�एको त�य �वीकार गरी �ितवादीले 
बयान गरकेो र िनजको सो बयानलाई “टाउकोमा परकेो 
चोटका कारण मतृकको म�ृय ुभएको” भनी लास जाचँ 
केस फारामबाट पिु� भएको देिखने ।

मतृक र �ितवादीिबच बाब ु छोराको 
नाता  रहेको कुरामा िववाद देिखएन । �ितवादीले 
आफूलाई ज�म िदने बबुालाई मानु�  पन�स�मको 
�रसइवी तथा मनसाय रहेको छ भनी वादी नेपाल 
सरकारले स-�माण पिु� गन� सकेको पाइदँैन । तसथ� 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
अनसुार �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।    

बाबलेु र�सी सेवन गरी �ितवादी र आ�नो 
�ीमती अथा�त् �ितवादीको आमालाई गाली गलौज 
गरकेा कारण आवेशमा आई िपका�ले टाउकोमा 
हानेको कुरा अदालतमा पिन �वीकार गरकेो 
पाइ�छ । �ितवादीले बबुालाई माछु�  भनी हानेको होइन 
भनी गरकेो बयान बेहोरालाई जाहेरवालाले पिन मतृकले 
�ितवादीलाई िपटेकाले �ितवादी �रसको आवेशमा आई 
िपका�ले टाउकोमा िहका�उदँा मतृकको म�ृय ुभएको भनी 
बकप� गरकेो पाइ�छ । व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
सूय�नारायण यादवले पिन बाब ुछोरािबच �रसइवी िथएन 
भनी बेहोरा लेखाई बकप� गरकेो अव�था छ । साथै 
मतृकको �ीमती एवम् �ितवादीको आमा तेतरी था�ले 
पिन �ितवादीको मतृकलाई मान�स�मको कारण र इवी 
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िथएन भनी घटना िववरण कागजमा लेखाएक� छन् । 
वारदात ह�दँाका अव�थामा धा�रलो हितयारको �योग 
नभएको र �यान मान� मनसाय पिन रहेको नदिेखदँा 
�ितवादीउपर �यानस�ब�धी महलको १४ नं. नै 
आकिष�त ह�न आउने दिेखने ।

अत: �ितवादी अजु�न चौधरी था�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. को कसरुमा १४ 
नं. अनसुार १०(दश) वष� कैद ह�ने ठह�याएको स�ु 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत बटुवलको िमित २०७३।४।३२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल साउन २२ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी बमकुमार 
��े, ०७१-CR-०४५०, जबरज�ती करणी, नेपाल 
सरकार िव. रमेश बोहरा

जाहेरवाली पीिडतले �ितवादी रमेश 
बोहराउपर िकटानी जाहेरी िदई अदालतसम� 
�ितवादीह�ले जबरज�ती करणी गरकेा ह�न् भनी 
बकप� गरकेो पाइ�छ । तथािप िनज पीिडतको 
बकप�को स.ज.१० मा “मेरो िददीको जेठानीको 
कोहलपरु मेिडकल कलेजमा अ�ेसन ह�दँा म कु�वा 
िथए । २० गते िदउसँो ११।१२ बजेितर म र साथी 
िदपे�� बसपाक�  गय� । म �र�सामा अ�पताल फक� दा 
म चढेको �र�साको अगािड �ितवादीह�ले बस तेसा�ई 
बिहनी कता हो भने मैले निजकै अ�पतालस�म हो भ�दा 
ितनीह�ले हामी पिन नेपालग�जकै ह� । बासँघारीितर 
सामान झारपेिछ फक� ने हो भनेपिछ सो बसमा बसे 
िठकै होला भनी बिसराखे ँतर कोहलपरुको पि�मको 
बाटो मलाई थाहा नभएको एकैचोटी साझँ महे��नगर 
प�ुयाइसकेपिछ मैले फक� न ु प�यो भ�दा बाटोमा 
च�काजाम छ भनी महे��नगर होटलमा रा�यो ।” भनी 

बेहोरा लेखाएको पाइ�छ । यिद यी जाहेरवाली पीिडत 
िबरामीको कु�वाका लािग कोहलपरु आएको अव�था 
ह�दँो हो त प�कै पिन अप�रिचत �यि�को भनाईमा 
परी महे��नगरस�म जाने िथइनन् । एक ठाउमँा जाने 
भनी अक�  ठाउमँा �ितवादी रमेश बोहराले पीिडतको 
�वे�छािवपरीत लगेको हो भने कोहलपरु बसपाक� बाट 
महे��नगरस�म साव�जिनक बसमा या�ा गदा� आफूलाई 
जबरज�ती उठाएर �याएको भनी कोही कसैसगँ 
आफूले �िति�या वा �ितकार गन� सकेको पाइदँनै । 
अदालतसम�को बकप�मा पीिडतले �ितवादीह�सगँ 
बाटोमा सगैँ खाना खाएको, बाटोमा धेर ैचेक पो� िथए, 
सरु�ा चेक पो�मा केही भिनन, बसमा अ� �यि� 
चढ्ने ओल�ने गथ�, आफूलाई महे��नगर �याउदँा 
बाधेँर �याएको िथएन म �वत�� िथए ँ भ�ने ज�ता 
बेहोराह� पिन लेखाएको पाइ�छ । यस अव�थामा 
जाहेरवालीले जाहेरीमा उ�लेख गरजे�तो िनजलाई 
कसैले जबरज�ती तानेर महे��नगर �याएको होइन 
भ�ने कुरा ��ट ह�ने ।

िमित २०६८।२।२० गते भी कुमारीलाई 
कोहलपरुबाट गाडीमा �याई आएको हो । केटीलाई 
�याउने हेम�त नायक हो । म सधै ँमाउ�टेन होटलमा 
ब�ने ह�दँा सो राित ११० नं. कोठामा म, हेम�त नायक, 
अशोक भ�ने केटा र भी कुमारी सतेु । हेम�त नायक र 
भी कुमारी एउटै खिटयामा सतेु । म अलग खिटयामा 
सतेुको ह� ँ । मैले जबरज�ती करणी गरकेो होइन भ�ने 
अदालतसम� �ितवादी रमेश बोहराले इ�कारी बयान 
गरकेो र अनसु�धान अिधकारीसम� समेत कसरुमा 
इ�कार रहेको पाइयो । स�ु अदालतबाट मलुकु� ऐन, 
अ.बं.११५ नं. बमोिजम बिुझएका वादी प�का सा�ी 
रमेश भ�ले जबरज�ती करणीको घटना मेरो होटलमा 
भएको छैन भनी तथा �ितवादीका सा�ी असोकराज 
भ�ले �ितवादी रमेश बोहरा रा�ो बानी बेहोरा आचरण 
भएको मािनस हो । रमेशमािथको आरोप झठुा हो भनी 
�ितवादीको इ�कारी बयानलाई समथ�न गरी बकप� गरकेो 
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देिखयो । माउ�टेन �यू होटलको कोठा नं.११० मा 
राित हो-हो�ला भएको िथएन र राितको समयमा 
होटलमा कोको आए थाहा भएन भ�ने व�तिु�थित 
मचु�ुकाका मािनस कृ�ण भ�समेतले मौकामा नै कागज 
ग�रिदएको देिख�छ । यसबाट पीिडत जाहेरवाली 
माउ�टेन �यू होटलको कोठा नं.११० मा �वे�छाले 
बसेको र सोकोठामा ब�दा कुनै �िति�यासमेत 
नजनाएको भ�ने दिेखन आयो । �यसैगरी पीिडत 
महे��नगरबाट कोहलपरु ए�लै बसमा फिक� दै गरके� 
अव�थामा िनजले �हरीलगायतको कुनै िनकायमा 
�ितवादी रमेश बोहरासमेतले जबरज�ती करणी 
गरकेा ह�न् भनी अपराधको सूचना िदएको वा कुनै 
िकिसमको �िति�या जनाएको अव�था किहकँतैबाट 
ख�ुदनै । जाहेरवालीको भाउजू िहरादवेी था�ले 
अदालतसम� बकप� गन� �ममा स.ज.५ तथा 
स.ज.९ मा जाहेरवालीले २०६८।२।२१ गते घटनाबार े
जानकारी गराइएको हो र हामीले उ� घटनाको बारमेा 
कारबाहीको लािग किहकँतै उजरुी गरने� भ�ने उ�लेख 
भएबाट पिन मौकामा उजरु नगन� जाहेरवालीको भनाइ 
िव�वासलायक नदिेखने ।

मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ 
नं. मा उि�लिखत कानूनी �यव�थाले सो� वष�भ�दा 
मािथको मिहलालाई िनजको म�जरुीले करणी गरमेा 
जबरज�ती करणी गरकेो नठह�रने भ�ने देिख�छ । 
पीिडतको �वा��य परी�ण �ितवेदनमा जबरज�ती 
करणी ह�दँाको अव�थामा पीिडत र �ितवादीको 
शरीरमा ह�न जाने सङ्घष�का िच�ह� घा खतलगायत 
अ�य चोट पटकह� रहे भएको छैनन् भनी �ितवेदनमा 
उ�लेख भएको अव�था छ । पीिडतको उमेर िनजको 
अदालतसम�को बकप�मा १८ वष� भनी उ�लेख 
भएको प�र�े�यलगायत माउ�टेन �यू होटलको 
कोठा नं.११० मा राित हो-हो�ला भएको िथएन 
भ�ने वादी प�का व�तिु�थित मचु�ुकाका मािनस 
कृ�ण भ�समेतले मौकामा नै कागज ग�रिदएको 

अव�थासमेतबाट पीिडतालाई �ितवादी रमेश बोहराले 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने जाहेरी बेहोरा पिु� ह�न 
सकेको नदिेखने ।

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
“फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभयु�को कसुर 
�मािणत गन� भार वादीको ह�नेछ” भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । साथै कसरु �मािणत शङ्कारिहत 
र व�तिुन�ठ आधारबाट ह�नपुद�छ । शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले �ा�त गद�छ भ�ने फौजदारी �यायको 
सव�मा�य िस�ा�तसमेत रहेको छ । ��ततु म�ुामा 
उ� कानूनी तथा सै�ाि�तक �ि�कोणबाट हेदा� 
�ितवादी रमेश बोहराले जाहेरवाली िभ कुमारीलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो कुनै व�तिुन�ठ आधार 
एवम् �माण वादी नेपाल सरकारले पेस गन� सकेको 
देिखदँनै । य�तो ि�थितमा पीिडतको जाहेरी दरखा�त 
र अदालतसम�को बकप�को आधारमा मा� ��यथ� 
�ितवादीले जाहेरवालीलाई जबरज�ती करणी गरकेो 
हो भ�न मनािसब ह�ने देिखन नआउने ।

अतः अिभयोग मागदाबीबाट �ितवादी रमेश 
बोहराले सफाइ पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत 
महे��नगरको िमित २०७०।६।८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत १२ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी बमकुमार �े�, 
०७२-CI-०७७७, िखचोला मेटाई घर भ�काई पाऊँ, 
नारायण�साद पौडेल िव. एवमाया मैनाली

वादी �वयम् ले �ितवादीले २०५२, २०५३ 
सालमा िक.नं.१०२७ मा घर बनाएको भ�ने सज�िमनको 
भनाइलाई �वीकार गरकेो अव�थामा आ�नो 
िफरादप�मा िववािदत िक.नं.१०२७ को ज�गामा 
िमित २०६८।०१।२० मा घर बनाई िखचोला गरकेो 
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भ�ने िजिकर िव�वासलायक भएन । यस अव�थामा 
िक.नं.१०२७ को ज�गामा २०५२, २०५३ सालमा 
नै घर िनमा�ण भएको मा�नपुन� ह�न आयो । २०५२, 
२०५३ सालमा बनेको घर भ�काउनका लािग २०६८ 
सालमा िफराद दायर ह�न आएको देिखने ।

मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको ११ नं. हेदा� 
“ज�गा िमची घर बनाएकोमा घर तैयार भएको 
िमितले एक वष�िभ� नािलस निदए ला�न स�दैन” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाअनसुार िफराद दायर ह�न सकेको पाइएन । 
मालपोत काया�लय, का�ेपला�चोकबाट �ा�त दता� 
�े�ताको �ितिलिप, िमित २०६९।०९।२७ को 
स�ु िज�ला अदालतको न�सा मचु�ुका, पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट िमित २०७१।१२।१२ मा 
भएको न�सा मचु�ुकाको न.नं.१३,१४ र १५ बाट 
िववािदत िक.नं.१०२७ को ज�गा वादी नारायण�साद 
पौडेलको नाममा दता�  भई सोमा रहेको घर �ितवादी 
पाव�ती भ�ने एवमाया मैनालीको भोगमा रहेको भ�ने 
देिखयो । यसरी �ितवादीले िववािदत िक.नं.१०२७ 
को ज�गामा २०५२, २०५३ सालमा नै घर बनाई 
भोग गरी आएकोमा सो ज�गाबाट घर उठाई पाउ ँभनी 
समयमा नै यी पनुरावेदक वादीले कानूनी उपचारको 
बाटो नखोजेबाट �ितवादीले वादीको ज�गामा घर 
बनाई गरकेो भोगचलनलाई मौन सहमित �दान गरकेो 
देिखयो । सािबकदिेख नै भोग गरी आफू बसोबास गरी 
आएको घरमा �ितवादीको भोगािधकार रहेको दिेखन 
आउने ।

अत: िक.नं.१०२७ को ज�गामा बनेको िमित 
२०७१।१२।१२ को पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
भएको न�सा मचु�ुकामा उि�लिखत न.नं.१४, १५ 
को घरह� भि�कई पाताल भएका बखत िक.नं.१०२७ 
को ज�गामा �ितवादीको िखचोला मेटाई वादीले चलन 
पाउने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 

२०७२।४।१७ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सदुीपकुमार भ�राई
क��यटुर: हक� माया राई
इित संवत् २०७५ साल जेठ ४ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी बमकुमार �े�, 
०७२-CR-१५९९, आगलागी, नेपाल सरकार िव. 
कुले रानासमेत

जाहेरवालाले आ�नो जाहेरीमा मूल घरभ�दा 
अिल टाढा रहेको गोठमा खाना खाइरहेको अव�थामा 
घरमा आगलागी भएको, आगोको उ�यालोले 
�ितवादीह�लाई िचनेको र िनजह�ले घर घेरा 
हाली बसेको डरले हामी �यहा ँ जान सकेन� भनी 
�ितपूित�समेत माग गर ेतापिन अदालतमा बकप� गदा� 
य�ता कुराह� िसलिसलेवार �पमा खलुाई बकप� गन� 
सकेको देिखएन । वारदात िमित २०५२।११।१६ गते 
भिनए तापिन िमित २०५२।११।२२ मा मा� जाहेरी 
परकेो, मौकाको जाहेरीमा के कुन साधन�ारा के कसरी 
के कुन �ितवादीले जाहेरवालाको घरमा आगो लगाएको 
हो �प� �पमा खलुाउन सकेको पाइदँनै । वारदातमा 
सलं�न भएका भिनएका �ितवादीह� मौकामा 
घटना�थलबाट प�ाउ पन� सकेको पिन पाइएन । 
अनसु�धानका �ममा मौकामा कागज गन� नरबहादरु 
खड्काले ियनै �ितवादीह�ले आगो लगाएका ह�न् 
भनी िकटानीसाथ अदालतमा बकप� गन� सकेको 
पाइदँैन । घटना वारदात भएको हो भनी मौकाका 
घटना�थल �कृित मचु�ुकामा रोहबरमा ब�ने 
मािनसह�ले आ�नो बेहोरालाई पिु� एवम् �मािणत 
गन� हेत ु अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरकेो 
देिखदँनै । यसरी वादी प�ले आ�नो सबतु �माण पेस 
गन� नसकेको अव�थामा शङ्काको भरमा मा� यी 
�ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर गन� निम�ने ।

�ितवादीह� अितराम िव�, कुलबहादरु भ�ने 
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कुले राना, भोटबहादरु राना भ�ने भपेु�� राना, भरत 
पनु भ�ने भरत �काश पनु, दगु� राना र लोके�� िव� 
मगरको सलं�नता रहेको त�य वादी प�बाट व�तिुन� 
�माणका आधारमा पिु� गराउन सकेको पाइदैँन । यस 
अव�थामा �ितवादीह� अितराम िव�, कुलबहादरु 
भ�ने कुले राना, भोटबहादरु राना भ�ने भपेु�� राना, 
भरत पनु भ�ने भरत �काश पनु, दगु� राना र लोके�� 
िव� मगरलाई मलुकु� ऐन, आगो लगाउनेको १ नं. 
िवपरीतको कसरुमा ५ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अत: �ितवादीह� अितराम िव�, कुलबहादरु 
भ�ने कुले राना, भोटबहादरु राना भ�ने भपेु�� राना, 
भरत पनु भ�ने भरत �काश पनु, दगु� राना र लोके�� 
िव� मगरलाई स�ु �कुम िज�ला अदालतबाट िमित 
२०५४।१०।२९ मा अिभयोग माग दाबीबमोिजमको 
आरोिपत कसरुमा जनही ४ (चार) वष� कैद सजाय 
गन� गरकेो फैसला िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई िनज 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहछ�  भ�ने पनुरावेदन अदालत तलुसीपरुबाट िमित 
२०७२।६।१७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सिुदपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत १२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CR-१००३, ठगी, 
नेपाल सरकार िव. ह�रनारायण �साद साह कानूसमेत

वादी रामदेव साह कलवार र �ितवादी 
नानपित लोहा�रनको िबचमा िमित २०६२।४।१० मा 

िलखत दता�  बदर दता� म�ुा परकेो देिख�छ । उ� म�ुामा 
रामदेव साह कलवारले न�कली रामदेव साह कलवार 
बनी िलखत पा�रत ग�रिदने भिनएका मािनस मिुनलाल 
साहलाई िवप�ी नै बनाएको देिखदँनै । उ� िलखत 
दता� बदर दता� म�ुामा वादी रामदेव साह कलवार र 
�ितवादी नानपित लोहा�रनिबच िमित २०६२।८।८ 
मा िमलाप� भएको �माण िमिसलबाट देिख�छ । उ� 
िमलाप�बमोिजम िक.नं. १०१ को ०-१-३-१२ ज�गा 
वादी रामदेव साह कलवारको नाममा िफता� भएको उ� 
िमलाप�को बेहोराबाट दिेखने । 

वादी रामदेव साह कलवार र �ितवादी 
नानपित लोहा�रन, अकल ु महतो, �ीिनवास ठाकुर 
लोहार र जोखन साह कलवार भएको जालसाजी 
म�ुामा समेत वादी र �ितवादीह�को िबचमा वादी दाबी 
छोडी छोडाई िमित २०६२।८।८ मा नै िमलाप� भएको 
�माण िमिसलबाट देिखएको छ । �यसथ� िलखत दता� 
बदर दता� म�ुामा िमलाप� भई रामदेव साह कलवारको 
नाममा उ� ज�गा िफता� भइसकेको र जालसाजी 
म�ुामा स�पूण� दाबी छोडी वादी �ितवादीह�को िबचमा 
िमलाप� भई एकआपसमा �यवहार िमलाइसकेको 
अव�थामा सबदु �माणको अभाव रहेको भनी 
�ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर 
गरी स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट 
भएको फैसला िमलेकै दिेखन आउने । 

अत: िववेिचत आधार, कारण र  
�माणसमेतबाट सबदु �माणको अभावमा 
�ितवादीह�ले अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई स�ु पसा� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६६।२।४ मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट िमित २०६७।९।१३ 
मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�कमा�
इित संवत् २०७५ साल साउन २१ गते रोज २ शभुम् ।



41

सव��च अदालत बलेुिटन २०७६, साउन - १

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०७२-CI-०६००, अशं, सुलेमान 
बागवान िव. िजयाउि�न बागवान

िववािदत िक.नं. १६१, २० र ८०९।८२३ 
का ज�गाह� म�ुनी बागवानले राजीनामाबाट �ा�त 
गदा� िनजको बाब ु अिल हसनको नामबाट आएको 
नभई दाइजोबाट ख�रद गरकेो भ�ने उ�लेख भएको 
देिख�छ । दाइजोबाट ख�रद गरकेो भ�ने बेहोरा 
उ�लेख भएकोमा सो कुरा व�तिुन� र िव�वसनीय 
आधारबाट पिु�ट गन� �माणको भार सो �य� गन� 
�ितवादीको नै ह��छ । दाइजोबाट ख�रद गरकेो भ�ने 
लेखेकै मा� आधारमा दाइजोबाटै ख�रद गरकेो भ�ने 
पिु�ट ह�न स�दैन । तसथ� दाइजोबाट ख�रद गरकेो भ�ने 
पिु�ट ह�न नसकेको अव�थामा सो स�पि�लाई िनजी 
आज�नको मा�न िमलेन । िनजी स�पि� भ�ने �मािणत 
भएको अव�थामा बाहेक सगोलमा बसेको समयमा नै 
राजीनामाबाट �ा�त गरकेो देिखदँा �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ६(क) को कानूनी �यव�थाबमोिजम सगोलकै 
स�पि� मा�न ुपन� देिखन आयो । एउटै �कृितको िक.नं. 
२४२ को ज�गा ब�डा नला�ने ठहर भएप�ात् अ�य 
दाबीका ज�गामा समेत ब�डा नला�ने ठह�याउन ु पछ�  
भ�ने मा� आधारमा पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�दैन । य�तो अव�थामा स�ु िज�ला 
अदालतबाट �ितवादीह�ले पेस गरकेो तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत ज�गाह�म�ये िक.नं.२४२ 
को ज�गा �ितवादीम�येक� म�ुनी बागवानको िनजी 
आज�नको भई ब�डा नला�ने र सोबाहेका अ�य 
तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत स�पूण� स�पि�लाई 
वादी दाबीबमोिजम ३ भाग लगाई सो ३ भागको १ 
भाग स�पि� वादीले अंश पाउने ठह�याई बाकेँ िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत नेपालग�जको फैसला िमलेकै 

देिखन आउने ।
अत: िववेिचत आधार, कारण र 

�माणसमेतबाट पनुरावेदन अदालत नेपालग�जबाट 
िमित २०६९।२।२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल मङिसर ४ गते रोज ३ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७२-CI-०६०१, िमलाप� 

बदर, सुलेमान बागवान िव. िजयाउि�न 
बागवान भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७३-CR-०३९६, ०७५-CR-०३९७ 
र ०७३-CR-०६८८, कत��य �यान, हजरकला शाही 
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव.  ह�तबहादुर 
शाहीसमेत र गंगबहादुर शाही िव. नेपाल सरकार

�ितवादी ह�तबहादरु शाहीको मतृकलाई 
मान� काय�मा कुनै भूिमका रहे भएको देिखन आएन । 
जहासँ�म िनज �ितवादीले आफू यासा�ग�ुबा िट�न गई 
फक� पिछ घरमा �ीमतीले आ�मह�या गरकेो र लास 
कणा�लीमा फालेको भ�ने थाहा पाएको अव�थामा 
समेत �हरीलाई खबर नगरी बसेको भ�ने आरोप छ 
सो स�ब�धमा यी �ितवादी अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतमा समेत सािबत रही बयान गरकेो अव�था 
छ । य�तो अव�थामा िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको २५ नं. िवपरीत कसरु 
गरकेो देिखन आएकोले िनजलाई पनुरावेदन अदालत 
ज�ुलाबाट सोहीअनसुार सजाय गन� गरी भएको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखन नआउने ।

�वयम्  �ितवादी, अ�य �ितवादीह� र 
बिुझएका मािनसह�को भनाइबाट समेत िनज �ितवादी 
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राकेश शाहीले बबुा गंगबहादरुको िनद�शनबमोिजम 
लास दबाउने काय�मा स�रक भएको भने पिु� भइरहेको 
अव�था ह�दँा िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको ४ नं. र २५ नं. बमोिजम सजाय गन� गरी 
पनुरावेदन अदालत ज�ुलाबाट भएको फैसला अ�यथा 
नभई िमलेकै देिखन आउने ।

झिु�डएर मरके� बहुारीलाई िदनभर कोठामा 
चाबी लगाई लकुाई रा�ने, गाउकँा अ�य मािनसह� 
कसैलाई खबर नगन�, १० िमनेटको दरुीमा भएको 
�हरी काया�लयलाई कुनै जानकारी निदने र रातको 
समयमा लाइटसमेत बा�न निदई लास बो�ने 
�ितवादीह�लाई र�सी सेवन गराई अ�लाई भनेमा 
िठक नह�ने ध�क�समेत िदई कणा�लीमा लगी बगाउने, 
बगाइसकेपिछ लास ब�यो िक बगेन भनी तलस�म गई 
हेन� ज�ता काय�बाट िनज �ितवादीह�को झिु�डई 
म�ृय ु भएको भ�ने भनाइलाई समथ�न गन� अव�था 
देिखदँैन । एके�� ७ वष�को मा�ै देिखदँा िनजले चकुुल 
खोले होलान् भनी सहज अनमुान गन� सिकने अव�था 
पिन नदेिखने । 

घटनाको धेर ै पिछ अनसु�धान स�ु भएको 
देिखदँा िनज बालकको हजरुबबुा / आमाले िनजलाई 
फकाई फुलाई वा डर �ास देखाई वा अ�य कुनै पिन 
�कारले �भावमा पारी िसकाई मौकाको र अदालतको 
बकप� लेखाउन लगाएको स�भावनासमेत रहेको 
देिखने । 

�ितवादीह�ले मतृक झिु�डएको पासो 
काटेकोले �हरीलाई खबर गरमेा मारकेो शङ्का 
गछ�न् भनी खबर नगरकेो भने पिन एकाितर मतृक 
झिु�डएको भनी कुनै �माणबाट दिेखन आउदैँन भने 
अक�तफ�  यी �ितवादीह�ले लास दबाइसकेको 
अव�थामा मतृकको म�ृय ु झिु�डएर नै भएको 
भनी शव परी�ण गराई पिु� गराउनसमेत स�भव 
देिखदँैन । �ितवादी गंगबहादरुले वारदात�थलबाट 

पासो काट्न �योग भएको छुरी बरामद भएको भनी 
उ�लेख गर े पिन उ� पासो कािटसकेपिछ झिु�डन 
�योग भएको पासोसमेत फेला परकेो अव�था छैन । 
लास बरामद भई शव परी�ण ह�न नसकेको अव�थामा 
झिु�डएको भनी पिु� ह�ने अव�थासमेत देिखदैँन । 
मतृकले यो य�तो कारणले आ�मह�या गरके� ह�न् भ�ने 
कुरासमेत �ितवादीह�ले खलुाउन सकेको नदेिखने । 

मतृकले पासो लगाई झिु�डएक� ह�न् 
भ�ने �ितवादीह�को भनाइ अ�य �माण�ारा पिु� 
ह�न सकेको नदिेखएको र मतृक मनु�  पन�स�मको 
अव�था रहेको भ�नेसमेत नदिेखएको अव�थामा यी 
�ितवादीह�ले नै मतृकलाई मारी आरोपबाट उ�मिु� 
पाउन लास दबाएको दिेखने । 

�ितवादीह� गंगबहादरु र हजरकला शाहीले  
नै मतृक देवल�मीलाई योजनाब� �पमा मारी 
घटनाबाट ब�न लास दबाएको र हराएको बहाना 
बनाएको भ�ने प�रि�थितज�य �माणबाट देिखन 
आउछँ । य�तो अव�था यी �ितवादीह�लाई 
स�ु अदालतबाट अिभयोग दाबीअनसुार मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गन� गरकेो फैसला सदर गन� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत ज�ुलाको फैसला अ�यथा नभई 
िमलेकै देिखन आउने ।

तसथ� उपयु��बमोिजमका त�य र 
�माणबमोिजम �ितवादीह� गंगबहादरु शाही र 
हजरकला शाहीलाई अिभयोग मागदाबीअनसुार मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय गन� गरी िज�ला अदालत ह��लाको फैसला 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत ज�ुलाको 
फैसला, �ितवादी ह�तबहादरु शाहीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको २५ नं. बमोिजम र �ितवादी 
राकेश शाहीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
४ नं. र २५ नं. बमोिजम सजाय गन� गरी पनुरावेदन 
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अदालत ज�ुलाबाट िमित २०७२।७।१८ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७५ साल जेठ १० गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-११०९, सवारी 
�यान, िवर�े�कुमार साह� िव. नेपाल सरकार

व�तिु�थित मचु�ुका, घटना�थल 
मचु�ुकालगायत दघु�टनामा परी घाइते भएका 
मािनसह� मौकामा ग�रिदएको कागजको 
बेहोरासमेतबाट गाडीको �मताभ�दा बढी या�हु� 
र मालसामान राखेको कारण ओभरलोड ह�न गई 
गाडी दघु�टना भएको हो भ�ने त�य �थािपत भएको 
देिख�छ । दघु�टना भएको उ� बसको मािलक �ितवादी 
ड�बरबहादरु साह�समेतले अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम� बयान गदा� गाडीको �मता ३२ जनाको 
िसट भएको, क�ची सडकमा गाडीको �मताभ�दा बढी 
या�हु� र मालसामान हा�न ुभूल भएको भ�ने बेहोरा 
लेखाई िदएको देिख�छ । यी पनुरावेदक �ितवादी 
िवर�े� कुमार साह�समेतले गाडीको �मताभ�दा बढी 
या�हु� गाडीको िभ� िसटमा, �यालेरीमा र छतमा 
समेत बसेका कारण गाडी ओभरलोड ह�न गई साघँरुो 
बाटोमा गाडी मोड्न ला�दा क�ची सडकमा गाडीको 
पछािडको च�का धिसन गई दघु�टना भएको हो भनी 
अनसु�धानको �ममा र अदालतमा समेत बयान 
गरकेो देिख�छ । िमिसल संल�न �माण कागजात 
तथा �ितवादीह�को बयान बेहोरासमेतबाट गाडीको 
�मताभ�दा बढी या� ुतथा अ�य मालसामान राखेको 
कारणले गाडी ओभरलोडको कारणले नै उ� दघु�टना 
भएको भ�ने कुरा िनिव�वाद �पमा पिु� भएको देिखने । 

पहाडी �े�को क�ची सडकमा गाडीको 
�मताभ�दा धेर ै बढी सं�यामा या�हु� तथा अ�य 

मालसामानसमेत राखी यी पनुरावेदक �ितवादी िवर�े� 
कुमार साह�ले गाडी चलाएको अव�थामा ओभरलोडको 
कारणले गाडीको प�ासमेत भािँचइसकेपिछ पिन अझै 
गाडी चलाउदँा दघु�टना ह�न स�ने �वल स�भावना 
रहनेतफ�  कुनै सावधानी नअपनाई लापरवाहीपूव�क 
गाडी चलाएको अव�थामा उ� दघु�टना भएको 
देिख�छ । सवारी साधन चलाउदँा सावधानी अपनाउन ु
पन�, गाडीको कि�डसन िठक छ, छैन सोतफ�  �यान 
िदनपुन�, दघु�टनाको स�भा�यतातफ�  पूव�सूिचत ह�नपुन�, 
िज�मेवारी तथा दािय�व �वयम् सवारीचालकको नै 
ह�न जा�छ । ��ततु घटनामा यी पनुरावेदक �ितवादी 
िवर�े�कुमार साह�ले गाडीको �मताभ�दा बढी 
या� ु तथा अ�य मालसामान राखी क�ची सडकमा 
ओभरलोड भएको गाडी चलाउदँा दघु�टना ह�न स�ने 
स�भावनामा कुनै सावधानी अपनाएको देिखदँनै । उ� 
गाडीको प�ा भािँचइसकेपिछ पिन िठक कि�डसनमा 
गाडी छैन भ�ने कुरा चालकलाई जानकारी ह�दँाह�दँै पिन 
जबरज�ती लापरवाहीपूव�क  ओभरलोड भएको गाडी 
चलाएको कारणबाट नै उ� दघु�टना भई २९ जना 
या�कुो म�ृय ुभएको र ६८ जना ग�भीर घाइते भएको 
देिख�छ । आफूले चलाएको गाडीको �मता के कित हो 
भ�ने स�ब�धमा �वयम् चालकले जानकारी िलनपुन� 
िवषय हो । गाडीको �मताबमोिजम या�हु� चढाउन ु
पन� दािय�व चालकको नै ह��छ । ��ततु घटनाको 
स�पूण� कागज �माणह�बाट यी पनुरावेदक �ितवादी 
िवर�े�कुमार साह�ले गाडीको �मताभ�दा बढी या� ु र 
अ�य सामान राखी पहाडी �े�को क�ची सडकमा बस 
चलाएको र बसको प�ा भािँचइसकेपिछ पिन दघु�टना 
ह�न स�ने स�भावनातफ�  कुनै सावधानी नै नअपनाई 
बस चलाएको कारणबाट उ� दघु�टना भएको ह�दँा 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) बमोिजम नै सजाय ह�ने देिखन आउने ।

चालक �ितवादी िवर�े� कुमार साह�को 
मा� ग�तीको कारण दघु�टना भएको नभई बाटोको 
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अव�था, या�हु�को �यवहार, या�हु� चढ्न ु पन� र 
चालकको चढाउनै पन� बा�या�मक प�रि�थितसमेतको 
संयोजनबाट भएको भ�ने दिेखदँा अिधकतम कैदको 
सजाय गनु�  �याय र िववेकसङ्गत ह�ने देिखएन । 
तसथ� यी पनुरावेदक �ितवादी िवर�े�कुमार साह�लाई 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(२) बमोिजम ६ (छ) वष� कैद सजाय गदा� 
पिन कानून र �यायको म�सद पूरा ह�ने नै दिेखदँा 
�ितवादी िवर�े�कुमार साह�लाई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम 
१० (दश) वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरी स�ु डोटी 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट भएको फैसला १० 
(दश) वष� कैद सजाय गरकेो हदस�म िमलेको नदिेखदँा 
उ� फैसला सो हदस�म केही उ�टी भई यी पनुरावेदक 
�ितवादी िवर�े�कुमार साह�लाई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम ६ 
(छ) वष� कैद सजाय ह�ने । 

अत: िववेिचत आधार, कारण र �माणबाट 
�ितवादी िवर�े�कुमार साह�लाई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम १० 
(दश) वष� कैद सजाय ह�ने ठहर गरी स�ु डोटी िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।१२।११ मा भएको फैसला 
सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत िदपायलबाट 
िमित २०७२।६।२४ मा भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा केही उ�टी भई िनज पनुरावेदक �ितवादी 
िवर�े�कुमार साह�लाई ६ (छ) वष� कैद सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७५ साल माघ ७ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०६७-CI-१००३, अपतुाली हक कायम 
नामसारी दा.खा. गराई पाउ,ँ यदुराज िघिमरसेमेत िव. 

िनम�ला िघिमर ेकँडेल
��ततु म�ुामा वादीले िफरादप�मा उठाएको 

त�यलाई �ितवादीह�ले ख�डन नगरी �वीकार गरकेो 
पाइ�छ । �ितवादीह�ले आ�ना िपता सकुदेवलाई 
सरं�ण गरी पालनपोषण, �याहार स�भार यस िकिसमले 
गरकेो भनी भ�न पिन नसकेको अव�था देिख�छ । यी 
�ितवादीह�ले बाब ु सकुदेवको म�ृय ु भएपिछ लास 
सदगत पिन आ�नो रीत पर�पराअनसुार नगरी छोरी 
िनम�ला िघिमर े(कँडेल) ले आ�नो रीत पर�पराअनसुार 
गरकेो त�य िनिव�वाद पिु� आएको देिखने । 

बाबकुो काज ि�यालगायतको काम वादी 
िनम�ला िघिमर े (कँडेल) ले गरकेो अव�था िमिसल 
सलं�न आधार �माणबाट �प� भइरहेको अव�थामा 
िववािहता छोरी भए पिन पालन पोषण गरकेो 
अव�थाका �यि�ले अपतुाली पाउने कानूनी �यव�था 
रहेको ह�दँा सोहीअनसुार वादी िनम�ला िघिमर े(कँडेल) 
ले अपतुाली पाउने आधारबाट गरकेो तनह� ँ िज�ला 
अदालतको फैसला सो हदस�म िमलेकै पाइ�छ । तर 
पाव�ती िघिमरलेे मतृक बबुा शकुदेव िघिमरकेो अपतुाली 
खान ुपन� भनी कहीकँतै दाबी नगरके� र अपतुालीको 
१५ नं.ले अपतुाली खान पाउनेले अपतुाली खा�न भने 
कर ला�दैन भ�ने रहेको कानूनी �यव�थाअ�तग�त दाबी 
नै नगन� �यि�लाई अपतुाली िदने आधारबाट भएको 
स�ु फैसला सो हदस�म िमलेको पाइएन । �यसका 
साथै पाव�ती िघिमरलेे बाबलुाई पालन पोषणसमेत 
गरकेो अव�था कुनै �माणबाट पिु�समेत रहेको 
देिखदँनै । तसथ�, स�ु तनह� ँिज�ला अदालतले िमित 
२०६६।३।२१ मा गरकेो फैसला र पाव�ती िघिमरलेाई 
अपतुाली िदने फैसला सो हदस�म निमलेको ह�दँा 
सो हदस�म फैसला उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत पोखराबाट िमित २०६७।०६।१७ मा भएको 
फैसला मनािसब नै देिखने । 

अतः िववेिचत आधार, �माण र 
कारणह�समेतबाट वादी िनम�ला िघिमर े (कँडेल) 
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ले अपतुाली पाउने आधारबाट स�ु तनह� ँ िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६६।३।२१ मा भएको फैसला 
सो हदस�म िमलेको र पाव�ती िघिमरलेे बाबलुाई 
पालनपोषणसमेत गरकेो अव�था कुनै �माणबाट पिु� 
ह�न आएको नदिेखदँा स�ु तनह� ँिज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।०३।२१ मा भएको फैसला र पाव�ती 
िघिमरलेाई अपतुाली िदने गरी भएको फैसला सो 
हदस�म निमलेको देिखदँा सो हदस�म उ� फैसला 
उ�टी ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत पोखराबाट 
िमित २०६७।०६।१७ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७४ साल फागनु २८ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.डा.�ी 
मनोजकुमार शमा�, ०७५-WO-०११५, परमादशे, 
रोशनी राना मगर िव. �धानम��ी तथा मि��म�रषद्को 
काया�लय, िसहंदरबारसमेत 

नेपाल नाग�रकता  िनयमावली, २०६३ 
को िनयम ३ को उपिनयम (१) मा वंशजको नाताले 
नेपाली नाग�रकताको �माणप� िलन चाहने सो� वष� 
उमेर पूरा भएको नेपाली नाग�रकले बाब ुवा आमा वा 
आ�ना वशंजतफ� का तीन प�ुतािभ�को नातेदारको 
नेपाली नाग�रकताको �माणप�, ज�म�थान वा नाता 
ख�ुने गरी स�बि�धत �थानीय िनकायले गरी िदएको 
िसफा�रस वा ज�मदता� �माणप� र तीन प�ुतािभ�को 
नातेदारको नाग�रकताको �माणप� पेस गरकेो 
अव�थामा उ� नातेदारसगँको नाता ख�ुने नाता 
�मािणत प�समेतका कागजात संल�न राखी अनसूुची-
१ बमोिजमको ढाचँामा �मखु िज�ला अिधकारीसम� 
िनवेदन िदनपुन� भनी उ�लेख भएको देिखने । 

संिवधान, कानून, िनयम, सि�ध 
महासि�धह�ले छोराछोरीले पिन बाब ु आमा दवुै 

जनाबाट नाग�रकता �ा�त गन� स�ने भ�ने समान 
अिधकार ��याभूत गरकेो देिख�छ । बाब ु बेप�ा 
रहेको ि�थितमा िनजको �थायी ठेगाना थाहा नभएको 
अव�थामा आमा जो आफँै यो देशको वंशजको नाग�रक 
िछन्, िनजका स�तानसगैँ रहेको अव�थामा आमाको 
नामबाट स�तानले नाग�रकता �ा�त गन� स�ने 
�यव�थामा अवरोध खडा ग�रएमा यसले आमाको 
नेपाली नाग�रकसरहको समानताको हक तथा उनको 
प�रवारको हक, वास�थान चयनको हकमा समेत असर 
पन� जा�छ । अ�तरा�ि��य कानूनले रा�यिवहीनता 
�वीकाय� नगन� तथा ��येक बालबािलकाको पिहचान 
सरं�ण गन� पन� दािय�व रा�य प�लाई देिखने । 

नाग�रकताको �माणप�ले नै �यि�लाई 
खास देशको नाग�रक भ�ने पिहचान गराउदँछ । 
नाग�रक नबनीकन राजनीितक अिधकार उपभोग गन� 
सिकँदैन । राजनीितक एवम् आिथ�क अिधकार उपभोग 
गन� र नाग�रक भ�ने िचनाउन नाग�रकताको �माणप� 
अ�याव�यक ह��छ । मौिलक हक उपभोग गन�, रोजगार 
�ा�त गन�, साव�जिनक पद धारण गन�, राजनीितक 
अिधकार उपभोग गन�, सामािजक सरु�ा �ा�त गन� 
र मतदान गन� आिद िविभ�न मौिलक हक रा�यले 
आ�ना नाग�रकलाई �दान गन� । 

राजनीितक हक नाग�रकबाहेक अ�य 
�यि�लाई �ा�त ह�दैँन । नाग�रकताको �माणप� 
सिंवधान र कानूनले नाग�रक ह�न यो�यता पगेुको 
�यि�लाई कानूनले तोकेको �ि�या पूरा गरकेो 
अव�थामा रा�यले उपल�ध गराउन ु पछ�  । यो कुनै 
पदािधकारीले चाहेर उपल�ध ह�ने र नचाहेर उपल�ध 
नह�ने भ�ने ह�दँनै । हा�ो संिवधान र कानूनमा तोकेको 
यो�यता पगेुको �यि�ले नेपालको नाग�रकताको 
�माणप� �ा�त गन� मािथ लेिखएको बेहोरा िठक छ, 
बेहोरा ढाटँी नाग�रकता �ा�त गरमेा कानूनबमोिजम 
सह�लँा बझुाउलँा भनी नेपाल नाग�रकता िनयमावली, 
२०६३ को अनसूुची-१ को ढाचँाको फाराम भरी सही 
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गरी नेपाली नाग�रक भ�ने �माणसिहत आवेदन गरपेिछ 
�य�तो �यि�लाई तोिकएको अिधकारीले नेपालको 
नाग�रताको �माणप� जारी गनु�पन� । 

िनवेिदकाको ज�म ह�दँाका अव�थामा िनजक� 
आमा ठूलीका�छी राना वंशजको आधारमा नेपाली 
नाग�रक रहेको अव�था ह�दँा नेपाल नाग�रकता ऐन, 
२०६३ को दफा ३ को �ावधानसमेतले पिन यी 
िनवेिदकाले वशंजका आधारमा नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� पाउनमा कुनै बाधा गरकेो देिखदँनै । 
यस�कार िनज �रट िनवेिदकाले वशंजको आधारमा 
नेपाली नाग�रकताको �माणप� पाउन ु पन� गरी 
संवैधािनक तथा कानूनी �यव�था रहे भएको देिखने । 
िनवेदकले बाब ुबेप�ा भएको भ�ने ��न छ बाब ुबेप�ा 
ह�दँमैा िनवेिदकाले नाग�रकता नपाउने भ�ने ह�दँनै । 
नेपालको संिवधानको धारा ११(४) को �यव�थाको 
सापे�तामा हेदा� िपत�ृव वा मात�ृवको ठेगाना नभएको 
नेपालिभ� फेला परकेो �यि�को हकमा समेत िनजले 
वशंजको आधारमा नाग�रकता पाउने �यव�था गरकेो 
देिख�छ भने नेपालको संिवधानको धारा ११(५) 
मा नेपालको नाग�रक आमाबाट ज�म भई नेपालमा 
नै बसोबास गरकेो र बाबकुो पिहचान ह�न नसकेका 
�यि�ले वंशजको आधारमा नाग�रकता �ा�त गन� 
स�ने �यव�था रहेको दिेखने । 

वशंजको आधारमा नाग�रकता िलएकोमा 
पिछ बाब ुिवदेशी ठहरमेा आमाको नामबाट नाग�रकता 
िलने �यि�को वंशजको नाग�रकता अङ्गीकृत 
नाग�रकतामा प�रणत ह�ने देिख�छ । बाब ु वा 
आमाम�ये कसैको नामबाट नाग�रकता िलन स�ने 
�यव�था संिवधान तथा ऐनमा भएपिछ बाब ु बेप�ा 
भएको अव�थामा आमाको नाग�रकता राखी िनवेदन 
िदन स�ने नै ह��छ । नाग�रकता �यि�को �यि�गत 
पिहचानसगँ जोिडएको अ�य�त संवेदनशील िवषय ह�दँा 
सारभूत�पमा नाग�रक हो भ�ने देिखएको ि�थितमा 

काय�िविधको स-सानो अ�ो थापेर सम�यामा पानु�  
�यायपूण� नह�ने । 

सिंवधान र कानूनी �ि�या पूरा गरी आवेदन 
गन� नाग�रकलाई नाग�रकता �ा�त गन�बाट वि�चत ग�रन ु
कानून र िनयमसङ्गत ह�न स�दनै । साव�जिनक काम, 
कत��य र अिधकार भएका िज�मेवार पदािधकारीले 
आफूलाई तोिकएको िज�मेवारी पालना नगरकेो 
अव�थामा �य�ता पदािधकारीका काम कारबाहीउपर 
कानूनमा उपचारको �यव�था नरहेको अव�थामा यस 
अदालतको असाधारण अिधकार �े�को �योग ह�न 
स�ने नै देिखने । 

नेपाल प� रहेका अ�तरा�ि��य सि�ध 
स�झौता र हा�ो सिंवधान, कानूनी �यव�थासमेतले 
वंशजको आधारमा नेपाली नाग�रकता �ा�त आमाको 
नामबाट िनजका स�तानले नाग�रकता �ा�त गन� स�ने 
नै देिखएको  अव�थामा यस अदालतबाट िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी गरी उपचार �दान गनु�पन� 
नै दिेखन आउने । 

अतः उि�लिखत त�य, आधार, कारण र 
यस अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तह�समेतबाट 
��ततु िनवेदनमा िनवेिदका रोशनी राना मगरको 
आमा ठूली का�छी राना नेपाली नाग�रक भएको 
भ�ने कुरासमेत �मािणत भएको र िनवेिदका  रोशनी 
राना मगरको नेपाली नाग�रक ठूली का�छी रानाबाट 
नेपालमा ज�मेको र नेपालमै बसोबास गरकेोसमेत 
देिखएकोले िनवेिदकाले आमाको नाग�रकता पेस गरी 
स�बि�धत वडाको िसफा�रससाथ िनवेदन िदएमा 
आमाको नामबाट नाग�रकता �दान गनु�  भनी िज�ला 
�शासन काया�लय, नवुाकोटको नाउमँा परमादेशको 
आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकबहादरु हमाल  
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७६ साल वैशाख १३ गते रोज ६ शभुम् ।
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इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६८-CI-००९२, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, राम�यारी देवीसमेत िव. नवराज म�डल 
धानुकसमेत 

िनवेदक राम�यारी दवेीको नाउ ँ दता�को 
िक.नं.५८१ र ५८२ को ज�गाको हक �वािम�वमा 
कुनै िववाद देिखएन । पनुरावेदन अदालत जनकपरुको 
आदेशबमोिजम िमित २०६७।८।६ मा भई आएको 
नाप न�सा हेदा� उ� िववािदत भिनएको हनमुान 
मि�दर िनवेदकले दाबी गरकेो न�बरी ज�गामा नरही 
न.नं. ३ को साव�जिनक ज�गामा रहेको देिखयो । उ� 
न�सा गराउदँाको अव�थामा राम िकसनु दास म�डल 
िफ�डमा स�म उपि�थत भई न�सा मचु�ुकाको 
रोहबरमा ब�न इ�कार गरकेो भ�ने न�सा मचु�ुकाको 
बेहोराबाट देिखने । 

िनवेदकले दाबी गरकेो िक.नं. ५८१ �े�फल 
०-०-१० ज�गा र िक.नं. ५८२ को ०-०-११/

२
 ज�गा 

िनवेदकह�कै भोगचलनमा रहेको भ�नेसमेत न�सा 
मचु�ुकाबाट देिख�छ । िनवेदकको दाबीबमोिजम 
िनजको ज�गामा उ� हनमुानको मि�दर िनमा�ण भएको 
भ�ने देिखएन । िनवेदकले उ� मि�दर आफूले िनमा�ण 
गरी रखेदखे पूजाआजा गरी आएको भ�ने िजिकर 
िलएपिन सो मि�दर िनजले नै िनमा�ण गरकेो भ�ने 
कुराको सबतु �माण केही पेस गन� सकेको नदिेखने । 

साव�जिनक �थलमा िनमा�ण भएको मि�दरको 
रखेदखे तथा पूजा आराधना चलाउने उ�े�यले 
�थानीय मािनसह�ले मि�दरको नाउमँा हनमुान यवुा 
किमटी नाउकँो सं�था दता� गरी सं�थागत काय� गन� 
लागेको देिखएको छ । िनवेदकको �यि�गत न�बरी 
ज�गामा मि�दर िनमा�ण भएकोसमेत न�सा मचु�ुकाबाट 

देिखन नआएको, साव�जिनक �थानमा रहेको 
मि�दरउपर िनषेधा�ा जारी नह�ने गरी िनवेदन खारजे 
गरकेो पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट भएको आदेश 
कानूनस�मत नै दिेखदँा अ�यथा गनु�पन� नदेिखने । 

तसथ�, िनवेदक दाबीबमोिजमको िक.नं.५८१ 
र ५८२ को ज�गामा मि�दर िनमा�ण नभई साव�जिनक 
ज�गामा मि�दर िनमा�ण भएको पिु� भएकोले �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुको िमित २०६७।११।१० को आदेश �याय र 
कानूनस�मत भई िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�राई 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७४ साल पसु १७ गते रोज २ शभुम् ।   

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CI-२१०२, अशं चलन, 
िव�णुबहादुर काक�समेत िव. सहदवे काक� 

वादी लामो समयदेिख भारत गई बसेको भ�ने 
िफराद दाबीमा उ�लेख भएको कुरालाई �ितवादीले 
पिन �वीकार गरकेो देिख�छ । वादी �ितवादीह� पिहले 
देिखनै छु�ी िभ�न भएको वा िनजह�िबच प�ुय�ली 
स�पि�को अंशब�डा भएको भ�नेसमेत देिखएको 
छैन । मूलत: अशंस�ब�धी सा�पि�क हकलाई �यि�को 
ज�मको आधारमा �वत: र �वाभािवक त�रकाले �ा�त 
ह�ने हकको �पमा हा�ो कानून �णालीले �वीकार 
गरकेो छ । सगोलका अंिशयारम�ये कुनै अंिशयार 
िवदेशमा रहेकै कारणले अशं पाउने नैसिग�क हकमा कुनै 
असर पद�न । �य�तै अंिशयारिबच रीतपूव�क अंशब�डा 
भएको नदेिखएको अव�थामा प�ुय�ली स�पि� 
जनुसकैु अिंशयारको नाउमँा भए पिन �यसले ताि�वक 
असर पान� ह�दँनै । यही त�यलाई मनन गरी �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ६(क) ले अ�यथा �मािणत नभएस�म 
एकाघरसगँका अंिशयारह�म�ये जनुसकैु अंिशयारको 
नाममा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� रहेको भनी 
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अदालतले अनमुान गनु�पन� अवधारणालाई अवल�बन 
गरकेो पाइ�छ । ��ततु िववादमा समेत िपतापखुा�को 
स�पूण� स�पि� पनुरावेदक वादीको नाममा रहेको भए 
पिन वादी �ितवादीिबच रीतपूव�क अशंब�डा भएको 
नदेिखएको अव�थामा वादीले �ितवादीउपर अंशको 
दाबी गन� पाउने नै देिखने । 

पनुरावेदक �ितवादीले ब�डा ह�नपुन� िजिकर 
िलएको िक.नं.१३७ को ज�गा स�ाप�ा गरी हाल कायम 
िक.नं.९१० को �े.फ. २-०-१-१ ज�गा कायम भएको 
देिख�छ । �य�तै तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख भएका 
िक.नं.५५, २७७, ९५, ११९ र ५१३ समेतका ज�गा 
ब�डा ह�न ुनपन� भनी पनुरावेदकले िजिकर िलएकोमा 
उ� ज�गा २०२१।१०।१० मा त�कालीन नापीबाट 
ज�गा नापजाचँ ऐन, २०१९ बमोिजम �ितवादीको 
नाममा ज�गाधनी �माणपजुा� बनेको भ�ने कुरा 
�ितवादीले पनुरावेदन प�मा नै उ�लेख दिेखने । 

अंशब�डाको महलको १८ नं. अनसुारको 
आ�नो �ान, सीप वा �यासबाट िनजी आज�न गरकेो 
वा कसैबाट िनजी तवरले दानबकस पाएको वा कसैको 
अपतुाली परकेो तथा �ी अशंधनको महलको ५ नं. 
बमोिजमको स�पि� भएको भ�ने कुरा पिु� गराउन 
सकेको नपाइने । 

यी वादीको नाउमँा कुनै पिन पैतकृ स�पि� 
ब�डाबाट नाउसँारी दता� भएको भ�ने पिन दिेखएको 
छैन । �ितवादीले आ�नो नाउमँा नापी गराई दता� 
गरकेो आधारले मा� िनजी ठहन� ह�दैँन । िनजी स�पि� 
ठहर ह�नको लािग पैतकृ स�पि�बाहेक हो भनी दाबी 
गन� प�ले नै �माणबाट देखाउन स�नपुन� । 

पनुरावेदक अजु�न भ�ने िव�णबुहादरु 
काक�ले का�ेपला�चोक िज�ला स�ुबा गाउ ँ वडा 
नं.१ख िक.नं.७२० को ०-४-३-१ ज�गा र�नबहादरु 
भजेुलबाट र.नं.२०५२ िमित २०५२।८।३ मा 
हालैदिेखको बकसप�बाट �ा� गरकेो दिेख�छ । उ� 
हालैदिेखको बकसप�बाट �ा� गरकेो सो िक.नं.७२० 

को ज�गा पैतकृ स�पि� भएको भ�ने देिखएको 
छैन । मूलत: पनुरावेदक �ितवादीले २०५२ सालमा 
बकसप�को मा�यमबाट िक.नं.७२० को ज�गा �ा�त 
गरकेो देिखएको अव�थामा २०२४ सालदेिख नै 
िवदेशमा रहेका वादीको सो ज�गा �ा�त गन� कुनै योगदान 
रहेको देिखएको छैन । �य�तै सो ज�गा सगोलको 
स�पि�बाट आज�न भएको भ�ने कुरा वादीले पिन 
देखाउन सकेको पाइदैँन । यस अव�थामा िक.नं.७२० 
को ज�गा पैतकृ स�पि� नभई अशंब�डाको १८ नं. ले 
िनजी आज�नको ह�ने देिखदँा उ� ज�गा ब�डा ला�ने 
देिखएन । उ� िक.नं.७२० को ०-४-३-१ ज�गासमेत 
ब�डा लगाई िदने गरी स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला सो 
हदस�म िमलेको दिेखन नआउने ।

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
पनुरावेदक अजु�न भ�ने िव�णबुहादरु काक�ले र�नबहादरु 
भजेुलबाट र.नं.२०५२ िमित २०५२।८।३ मा हालै 
देिखको बकसप�बाट �ा� गरकेो का�ेपला�चोक 
िज�ला स�ुबा गाउ ँवाड� नं. १ख िक.नं.७२० को ०-४-
३-१ ज�गा ब�डा ला�ने पैतकृ स�पि� भएको भ�ने 
नदिेखदँा उ� ज�गासमेत ब�डा ला�ने ठहर गरकेो स�ु 
का�ेपला�चोक िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०७२।४।१५ को 
फैसला सो हदस�म िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई उ� 
िक.नं.७२० ब�डा नला�ने ठहछ�  । उ� िक.नं.७२० 
बाहेक अ�य चल अचल स�पि�बाट वादीले २ भागको 
१ भाग अशं छुट्याई िलन पाउने ठहर गरकेो स�ु 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको उ� 
िमितको फैसला सो हदस�म सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: चेतराज प�त
क��यटुर: म�ज ुखड्का
इित संवत् २०७५ साल साउन १३ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
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 § ०७२-CI-२१०३, राजीनामा िलखत दता� 
बदरसमेत, अ�सरा बोहोरासमेत िव. सहदवे 
काक� 
 § ०७२-CI-२१०४, हालैदेिखको बकसप� 

िलखत दता� बदर, िव�णुबहादुर काक�समेत 
िव. सहदवे काक� 

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-०२८५, कत��य 
�यान, प�चराम प�रयार िव. नेपाल सरकार 

फौजदारी म�ुामा कुनै अिभय�ुले िनजलाई 
लगाइएको अिभयोगको स�ब�धमा अदालतबाहेक 
अ�य� �य� गरकेो कुरा अिभय�ु सचेत अव�थामा 
र आफूले भनेको र गरकेो कुरा ब�ुन स�ने अव�थामा 
िथयो, िनजलाई बा�य गरी वा यातना िदई वा यातना 
िदने ध�क� िदई वा िनजलाई आ�नो इ�छा िव�� सो 
कुरा �य� गन� ि�थितमा पारी भनाएको होइन र अस�य 
�पमा �य� गन� वातावरण उ�प�न गराएको अव�था 
नभएको ि�थितमा �वत�� �पले आफूले गर ेभएको 
कुरामा �य� गरकेो कुरालाई �माणमा िलन िम�ने 
कानूनी �यव�था रहेको पाइने । 

�ितवादीले अिधकार�ा�त अिधकारीसम� 
गरकेो बयान घटनाको �कृित र लास �कृित 
मचु�ुकासमेतमा उि�लिखत बेहोरासगँबाट समिथ�त 
भएको पाइ�छ । �ितवादीको काय�कारणबाहेक 
अ�य कारणबाट कत��य भएको कुरा िमिसल संल�न 
�माणह�बाट देिखन आएको छैन । कत��य गन� �योग 
भएको च�कु बरामद भएको र सो च�कुमा मानव रगत 
रहेको भ�ने पिु�ट भएको च�कुज�तो हितयार भइुमँा 
खसी ठाडो अव�था रहन गएको त�य �ितवादीले 
�मािणत गन� सकेको पाइदँैन । आफँै ठाडो अव�थामा 
च�कुज�तो हितयार रहन स�ने �कृितको ह�दँनै । यो 

यस कारणबाट च�कु ठाडो �पमा रही मतृकलाई 
धके�दा सो ठाडो रहेको च�कुमा पन� गएको भ�ने 
िमिसल संल�न �माणबाट पिु�ट ह�न आएको नपाइने । 

�ितवादीले अदालतमा फरक त�य 
देखाई गरकेो बयान घटना�थल �कृित लासजाचँ 
मचु�ुकाको बेहोराबाट िम�दो देिखन आएन । यस 
अव�थामा अिधकार�ा�त अिधकारीसम� भएको 
सािबती बयानलाई अ�यथा मा�न सिकने अव�था 
रहेको देिखदँैन । अतः मतृकको आरोिपत कसरु गरकेो 
देिखदँा �यानस�ब�धी महलको १ नं. र १३(१) नं. को 
कसरु गरकेो ठह�याई सोही नं. अनसुार सव��वसिहत 
ज�मकैद सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत पोखराको 
फैसला मनािसब देिखन आउने । 

�ितवादीको घा जाचँ फाराम हेदा� 
दािहने ख�ुामा च�कुले रोपेको घाउ रहेको भ�ने 
देिख�छ । मतृकले नै पिहले च�कुले �हार गरकेो, सो 
च�कु िनकाली �ितवादीले मतृकलाई �हार गरकेो 
देिख�छ । मतृक र �ितवादी दाजभुाइ नाताका 
देिख�छन् । �ितवादीले च�कु लगी मान� �रसइबी 
िलई वारदात घटाएको भ�ने देिखदँैन । अक�मात 
दाज ु मतृकले नै झगडा गरी काल ु ग�ुङले चोया 
काट्दै गरकेो च�कु िलई मतृकले �ितवादीलाई 
�हार गरकेो भ�ने देिख�छ । यी दईुिबच एक अका�को 
�यानै िलनपुन�स�मको परुानो श�तुा वा इबी रहेको 
देिखदँनै । �य�तो श�वुत् �यवहार पिन पिहलादेिख 
गरी आएको छैन । सामा�य कारण परी त�कालै 
आवेशमा आई आ�नै दाजकुो �यान मान�स�मको 
कत��य गरकेो देिखन आए पिन �ितवादीले अपराध 
अनसु�धान र �याियक कारबाहीमा सहयोग प�ुयाएको 
देिख�छ । सजायबाट आफूलाई बचाउन भा�दै 
िहडेँको वा अपराधसगँ स�बि�धत त�य, �माण 
लकुाउने वा न�ट गन� काम पिन गरकेो देिखएको 
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छैन । यसको अित�र� िनजको उमेर र पिहलाको 
आपरािधक �विृ�को अभावसमेतलाई िवचार गदा� 
२० वष� नभई १० वष�को कैद गदा� पिन फौजदारी 
�यायको उ�े�य पूरा ह�ने देिख�छ । तसथ�, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम �ितवादीलाई १० वष� सजाय गन� उिचत 
ह�ने देखी पनुरावेदन अदालत पोखराबाट �य� गरी 
पठाएको रायसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७३-WO-०४२३, उ��ेषण, 
िनम�लादवेी चौधरी िव. कमल�साद चौधरीसमेत 

िवप�ी सरोज कुमार चौधरीसमेत वादी �रट 
िनवेदन िनम�लादेवी चौधरीसमेत �ितवादी भई �व. 
वेचन�साद चौधरीको स�पूण� स�पि� तथा पे�सन 
रकमसमेतलाई ५ भाग लगाई सोम�येको हामी 
वादीह�को ३ भाग अंश िदलाई पाउ ँभनी दाबी िलई 
स�तरी िज�ला अदालतमा ०७२-CP-११३६ को 
अंश म�ुा दायर गरी िवचाराधीन रहेको भ�ने कुरा �रट 
िनवेदनको बेहोराबाट नै दिेखयो । �व. वेचन�साद 
चौधरीको दईु प�नीमा जेठी जसोवती चौधरी र का�छी 
िनम�लादवेी चौधरी भई जसोवतीबाट जि�मएका जेठा 
कमल�साद चौधरी, मािहला सरोजकुमार चौधरी 
र िनम�लादेवी चौधरीको तफ� बाट जि�मएका फने�� 
चौधरी भएको त�यमा कुनै िववाद भएको नदेिखने । 

िज�ला अदालतमा दायर रहेको अंश म�ुाबाट 
�माण बझुी कानूनबमोिजम िववादको िवषयमा िनण�य 
ह�ने नै ह�दँा �रट िनवेदन ज�तो असाधारण अिधकार 
�े�बाट अदालतमा िवचाराधीन िवषयलाई अनकूुल वा 
�ितकूल असर पन� गरी िनण�य गन� िम�ने देिखएन । 

अंश म�ुाबाट नै कुन स�पि� ब�डा ह�ने हो वा होइन 
�यस स�ब�धमा िन�य�लमा प�ुने ह��छ । िनवेदकले 
उ�लेख गरकेो िवषय अंश म�ुाबाट नै स�बोधन ह�ने 
र �रट �े�ािधकारबाट ह�त�ेप गदा� मातहतको 
अदालतमा िवचाराधीन रहेको अशं म�ुामा समेत असर 
पन� जाने । पनुरावेदन अदालत राजिवराजबाट िमित 
२०७३।५।३० गते िनविृ�भरण (पे�सन) रो�का 
रा�ने गरी गरकेो आदेश र उ� आदेशानसुार स�तरी 
िज�ला अदालतले राि��य वािण�य ब�क, राजिवराज 
शाखालाई िमित २०७३।६।४ गते पठाएको प� 
गैरकानूनी देिखन नआउने । 

अतः िज�ला अदालतका दायर रहेको 
अंश म�ुाबाट नै िनवेदकले उ�लेख गरकेो िवषय 
कानूनबमोिजम स�बोधन ह�ने ह�दँा �रट िनवेदन 
मागबमोिजम आदशे जारी गन� िम�ने नदेिखदँा ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�ठ
इित संवत् २०७५ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-RC-०००२ र ०७४-CR-
०२७०, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. जगतबहादुर 
मुिखया र जगतबहादुर मुिखया िव. नेपाल सरकार

मतृक हेमराज भ�डारीको म�ृय ु �ितवादी 
जगतबबहादरु मिुखयाको काय�बाट भएको त�य 
शङ्कारिहत र िनिव�वाद त�यबाट �मािणत भइरहेको 
छ । ��ततु घटना�मको िसलिसला र �व�प हेदा� यो 
वारदात अचानक भएको भ�ने दिेखन नआउने । 

अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा समेत 
मतृकलाई कुटिपट गरी घाटँीमा सलले कसी सोही 
कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने त�य लासजाचँ 
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मचु�ुकाबाट समेत पिु�ट ह�न आएकोले �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी उ�च अदालत, 
तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट िमित २०७३।११।१७ 
गते भएको फैसला िमलेको देिखने । 

अ.बं. १८८ नं. अनसुार सजाय छुटको 
लािग �य� ग�रएको राय स�ब�धमा िवचार गदा� यी 
दवुैिबच एक अका�को �यानै िलनपुन�स�मको पूरानो 
श�तुा वा इवी रहेको छैन । �य�तो श�वुत �यवहार 
पिन पिहलादिेख गरी आएको छैन । सामा�य कारण 
परी त�कालै आवेशमा आई �यान मान�स�मको कत��य 
गरकेो दिेखन आए पिन मतृकले �ितवादीको �ीमती 
२/३ लाखमा देउ भनेपिछ सोही ज�रयाबाट मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो र अदालतमा समेत सािबती भई अपराध 
अनसु�धान र �याियक कारबाहीमा सहयोग प�ुयाएको 
देिख�छ । सजायबाट आफूलाई बचाउन भा�दै िहडेँको 
वा अपराधसगँ स�बि�धत त�य, �माण लकुाउने वा 
न�ट गन� काम पिन गरकेो देिखएको छैन । यसको 
अित�र� ��ततु वारदात घट्नकुो कारण प�रि�थित 
तथा �ितवादीको उमेर र पिहलाको आपरािधक 
�विृ�को अभावसमेतलाई िवचार गदा� २० वष� नभई 
१२ वष�को कैद गदा� पिन फौजदारी �यायको उ�े�य 
पूरा ह�ने देिख�छ । तसथ�, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
�ितवादीलाई १२ वष� सजाय गन� उिचत ह�ने देखी 
उ�च अदालत, तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट �य� 
गरी पठाएको रायसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७४-CR-००२२, कत��य 

�यान, �पक अिधकारी िव. नेपाल सरकार
आफूले त�काल उठेको �रस था�न नसक� 

गरकेो ि�याबाट �यान मन� गएको अव�था ह�दँा 
�यानस�ब�धीको १४ नं. आकृ�ट ह�नपुन� हो भ�ने 
पनुरावेदकको िजिकरका स�दभ�मा िवचार गदा�, 
�यानस�ब�धीको १४ नं. मा उसै मौकामा उठेको 
कुनै काम कुराबाट �रस था�न नसक� भ�ने वा�यले 
�रस था�न नस�ने अव�थाको आवेश (Sudden 
provacation) लाई �प�ट औ�ंयाएबाट �रस था�न 
नस�ने अव�था कुनै घटना वा मौका र मािनसको 
मनि�थितमा भर पन� कुरा दिेखने । 

मतृक र �ितवादी �पक अिधकारी 
�ीमान्  �ीमती रहेका �ितवादी रोजगारको �ममा 
देशबािहरसमेत आउने जाने गरकेा आ�नो �ीमान् को 
अक�  मिहलासगँ स�पक�  रहेका कारण �ीमतीलाई 
शङ्का लािग झगडा भई पटक पटक कुटिपट भएका 
कारण दवैुका िबचमा मनमटुावको ि�थित िसज�ना 
भएको त�य देिखन आएको छ । वारदातको िदन 
�ितवादीले पटकपटक शरीरको िविभ�न ठाउमँा 
कुटिपट गरको र अ��यमा घाटँी नै िथची मारकेो भ�ने 
देिखनकुा साथै आफूले गरकेो कसरु ढाकछोप गन� 
र अपराध कसरुबाट ब�न सिकने आसयका साथ 
घरको मािथ�लो त�लास�म लगी लास सतुाई पासो 
काटी झ�ुडी मरकेो भनी अ�लाई िव�वास िदलाउने 
प�रि�थितको िनमा�ण गरकेो देिखन आउने । 

व�ततुः घाटँी िथची मान� काय� भएकोमा 
अक�मात �रस उठी �य�तो काय� गरकेो भ�ने 
ह�दैँन । घाटँी िथ�ने काय� गदा� नै मनसायपूव�क मान� 
उ�े�य िलएको ह��छ । अतः ��ततु वारदात आवेश �े�रत 
ह�याको कोटीिभ� पन� देिखदँैन । मतृक पाव�तालाई यी 
�ितवादीले मनसायपूव�क कत��य गरी मारकेो कुरालाई 
िमिसल संल�न �माणह� तथा प�रि�थितज�य 
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�माणह�बाट पिु�ट भइरहेको देिख�छ । जनु कुरालाई 
�ितवादीले घटना�मलाई िसलिसलाब� �पले �म 
िमलाई गरकेो बयानबाट समेत पिु�ट �मािणत ह�न 
आएको देिखदँा �यानस�ब�धीको १४ नं. ले गरकेो 
कानूनी �यव�था ��ततु म�ुामा आकृ�ट ह�न स�ने 
देिखन आएन । ��ततु घटना�मको िसलिसला र 
�व�प हेदा� यो वारदात अचानक भएको िमिसल 
संल�न �माणबाट नदेिखई सिुनयोिजत भएको देिखने । 

िमिसल संल�न �माणह�बाट मतृकसगँको 
िदनानिुदनको झगडा र कुटिपटका कारण मतृकसगँ 
बदलाको भाव िलइराखेको र अनकूुल वातावरण 
पाउने िबि�कै मतृकमािथ आ�मण गरी कुटिपटसमेत 
गरी नम��जेलस�म िनर�तर घाटँी िथची मारकेो र 
अपराध लकुाउनेसमेत उ�त रहेको दिेखदँा पाव�ता 
अिधकारीलाई मान� मनसायले नै घाटी िथची कत��य 
गरी मारकेो पिु� ह�ने । ��ततु म�ुामा अपराधका 
आव�यक त�व आपरािधक मनसाय (Mens Rea) र 
आपरािधक काय� (Actus Reus) दवुै िव�मान रहेको 
देिखदँा यी �ितवादी कसरुदार होइनन् भनी भ�ने िम�ने 
अव�था नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादी �पक अिधकारीलाई �यानस�ब�धी 
महलको १ नं. को कसरुमा ऐ. को १३(३ नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी अघा�खाचँी 
िज�ला अदालतको िमित २०७२।१२।२१ मा गरकेो 
फैसलालाई सदर गरकेो उ�च अदालत, तलुसीपर, 
बटुवल इजलासको िमित २०७३।९।९ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित सवंत् २०७५ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
डा.�ी आन�दमोहन भ�राई, ०७०-CR-०३०९, 
आव�यक व�तु संर�ण ऐनअ�तग�त, नेपाल सरकार 
िव. सुवोधकुमार साहसमेत 

�ितवादी सवुोधकुमार साहको कवाडी 
कारखानाबाट बरामद भएका सामानह�म�ये ७७ 
के.जी. तामाका तार मा� नेपाल टेिलकमको हो भनी 
सनाखतसमेत भएको, बरामदी अ�य सामानह� 
चोरीको हो भ�ने कुरा किहकँतैबाट पिु� नभएको 
अव�थामा चोरीको सामान ख�रद गन� यी �ितवादी 
सवुोधकुमार साहलाई चोरीको कारणबाट नेपाल 
टेिलकमलाई प�ुन गएको �ितसमेतलाई िबगो कायम 
गरी सजाय िनधा�रण गनु�  �यायोिचत नदिेखदँा आव�यक 
व�त ुसरं�ण ऐन, २०१२ बमोिजम बरामद भई आएको 
७७ के.जी. तामाको तारको िबगो �.६९,३००।- 
कायम गरी भएको स�ु फैसला तथा सो फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई 
अ�यथा मा�न िम�ने नदेिखने ।

�ितवादीह� िनरनकुमार तलुाधर र �िदप 
महज�नले बरामद भएका तारह� ससाना �यापारी 
एवम् िविभ�न पसलबाट िविभ�न समयमा ख�रद गदा� 
�ा� ह�न आएका ह�न् भनी लेखाएबाट पिन बरामद 
भएको उ� तारह� नेपाल टेिलकमको चोरीको तार 
नै हो भ�न सिकने व�तिुन� �माणको अभावमा िनज 
�ितवादीह�ले चोरीकै हो भ�ने जानीजानी ख�रद 
गरकेो होला भनी शङ्का र अनमुानकै भरमा फौजदारी 
अिभयोगको कसरु ठहर गरी ज�रवानासमेत गनु�  
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फौजदारी कानून र �यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत 
समेत ह�न जाने ह�दँा वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर र यस अदालतबाट िन�सा �दान गदा� िलएको 
आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, कारणबाट 
िबगो �.६९,३००। कायम गरी �ितवादी सवुोधकुमार 
साहलाई � १,३८,६००।- ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो र 
�ितवादीह� िनरनकुमार तलुाधर र �िदप महज�नलाई 
अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याई िज�ला 
�शासन काया�लय, नवुाकोटबाट भएको फैसलालाई 
सदर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित 
२०६९।०२।२९ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल पसु २७ गते रोज ६ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७५-RC-००१९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. सु�बाबहादुर िव�कमा� 

�ितवादीले आ�नै �ीमतीलाई कुटिपट गरी 
ह�या गरकेो कुरालाई अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतमा आई बयान गदा�समेत सािबत भएको र 
मौकामा कागज गन� �यि�ह� र िनजह�ले अदालतमा 
आइ बकप� गदा� �ितवादीकै कुटिपटका कारणबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको भनी लेखाई िदएको, लास परी�ण 
गन� िचिक�सकले smothering भनी म�ृयकुो कारण 
उ�लेख गरी अदालतमा आई बकप�समेत गरकेो 
देिखएबाट ियनै �ितवादीको कुटिपटको कारणबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको देिखने । 

यस ि�थितमा �ितवादीलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 

गन� गरी रसवुा िज�ला अदालतबाट िमित २०७३।९।३ 
मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरी उ�च अदालत 
पाटनबाट िमित २०७४।५।५ मा भएको फैसला 
मनािसब देिखने ।

�ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १५ 
(प��) वष� कैद गन� राय �य� ग�रएको स�ब�धमा 
िवचार गदा�, मतृकलाई मान� पूव�योजना रहेको देिखएन । 
मतृकलाई आएको फोनको िवषयमा िववाद िसज�ना भई 
झगडा भएको र मादक पदाथ� सेवन गरकेो अव�थाका 
�ितवादीले कुटिपट गदा� म�ृय ुभएको दिेखने । 

मान�स�मको मनसाय राखी इवी िलई 
पूव�योजना बनाई ह�या गरकेो देिखएन । �ितवादीले 
बयान गदा� कसरुमा सािबत भई �याियक �ि�यामा 
सहयोग गरकेो पाइने । 

अतः उि�लिखत आधार र �माणबाट स�ु 
तथा उ�च अदालतसमेतले �ितवादी स�ुबाबहादरु 
िव�वकमा�लाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम कसरुदार ठहर गरी सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने र अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १५(प��) वष� कैद ह�ने 
राय �य� गरकेो फैसला मनािसब देिखदँा साधक सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजे�� वा�ले
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल पसु १७ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.डा.�ी 
आन�दमोहन भ�राई, ०७५-RC-००६४, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. �ीमती फुलमती साह� 

�ितवादी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� कसरुमा पूण�त: सािबत भएको र मौकामा 
कागज गन� �यि�ह� र िनजह�ले अदालतमा आई 
बकप� गदा� �ितवादीकै कुटिपटका कारणबाट मतृकको 
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म�ृय ुभएको भनी लेखाई िदएको, टाउकाको टु�पीको 
भागमा (Y) वाई आकारमा काटेको चोट, चोट लागेको 
ठाउबँाट रगत बिगरहेको, दाया ँकानको लोतीको भाग 
काटी रगत बगेको भ�नेसमेतको लास �कृित मचु�ुका 
र Intracranial Bleeding म�ृयकुो कारण उ�लेख 
भएको शव परी�ण �ितवेदन देिखने । 

िमिसल संल�न अ�य कागजातबाट समेत ियनै 
�ितवादीको कुटिपटको कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
त�य िनिव�वाद �पमा पिु� ह�न आएबाट �ितवादीको 
अदालतमा भएको कुनै त�यगत आधारमा पिु� भएको 
देिखएन । यस ि�थितमा �ितवादीलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
गन� गरी किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७२।३।१८ मा भएको फैसलालाई सदर गन� गरी 
उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल इजलासबाट िमित 
२०७४।१०।९ मा भएको फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादीको मतृकसगँ अगािडदेिख पूव� 
कुनै �रसइवी रहेको देिखदँैन । मतृकलाई मान� भनी 
कुनै िकिसमको योजना वा तयारी गरकेो भ�ने पिन 
देिखदँैन । लखेट्नेस�मको मनसाय देिख�छ । �ितवादी 
र मतृक दवुैजना मागी खाने �यि� देिखएको, आफूले 
मागी खाने ए�रयामा अप�रिचत मा�ने �यि� देखा 
परकेो र िनजलाई �थानीयह�ले मायासमेत गरबेाट 
मतृकलाई लखेट्न पाएमा �थानीयह�को माया 
आफूले पाउने ठानी दाउरासमेतले कुटिपट गदा� सोही 
कारणबाट �यान मरकेो देिखने । 

यस अव�थामा वारदातको �कृित, सम� 
घटना�म, प�ृभूिम एवम् �ितवादीको सामािजक 
अव�थासमेतलाई िवचार गदा�  मागेर जीवन िनवा�ह 
गन� मिहलाले मागेर जीवन िनवा�ह ग�ररहेको �थानमा 
एकाएक मतृक पिन मा�ने भेिटएबाट आ�नो भाग 
खोिसने देखी ��ततु वारदात भएको पाइयो । तसथ� 

ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� भनी मलुकु� ऐन, 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम घटी कैद सजाय गन� उपय�ु 
ह��छ भनी उ�च अदालत बटुवल इजलासबाट �य� 
ग�रएको राय सो हदस�म मनािसब नै दिेखने । 

अतः उ�च अदालत तलुसीपरु, बटुवल 
इजलासबाट �ितवादी फूलमती साह�लाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरुदार 
ठहर गरी सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो 
िमित २०७४।१०।९ को फैसला मनािसब ठहछ�  । 
कसरु गदा�को अव�था, प�रि�थित तथा कसरुको 
मा�ाअनसुार िनज �ितवादीलाई ह�ने ठह�रएको सजाय 
केही चक� पन� दिेखएकोले िनजलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १५ (प��) वष� कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजे�� वा�ले
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल पसु १७ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CI-०९२९, िमलाप� 
बदरसमेत, अमू�य पोतेसमेत िव. िशवओम पोतेसमेत 

िमित २०४५।५।१० को ब�डाप�मा उ�लेख 
भएबमोिजम धनमाया पोतेको नाममा अंश िजउनी 
रािखएको िक.नं. ९१ को �े�फल २-११-०-० ज�गा 
धनमायाको शेषपिछ चारजैना छोराह�ले नरम गरम 
िमलाई बराबरीका िहसाबले खाने भ�ने उ�लेख भएकोमा 
धनमायाको परलोक भएपिछ चारजैना छोराह�को 
नाममा कानूनबमोिजम नामसारी गरी बाडँफाडँ गनु� पूव� 
िवप�ी िशवओम पोतेको िपता चरणकृ�ण पोतेको हक 
नछु��दैको अव�थामा िवप�ी बाबछुोरा चरणकृ�ण र 
िशवओमका िबचमा रौतहट िज�ला अदालतमा चलेको 
अंश म�ुामा िमित २०६३।८।१७ मा िमलाप� गरी 
िक.नं. ९१ को �े�फल २-११-०-० को ज�गाम�ये 
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�े.फ. ०-११-०-० ज�गा िवप�ी िशवओम पोतेका अशं 
भागमा पन� गरी उ�लेख गरकेो देिखने । 

िववािदत िक.नं.९१ को ज�गा का�ेपला�चोक 
िज�लाअ�तग�तको देिखएको छ । नरम-करम िमलेको 
छैन भ�ने िववािदत मूल �� रहेकोमा सो ज�गा रहेको 
ईलाकाको अड्डाबाट म�ुा हेनु�  पन� �यव�था अ.ब.ं 
२९(१) मा रहेको देिख�छ ।  वादी �ितवादीको वतन 
का�ेपला�चोक िज�ला भ�ने उ�लेख भएको देिखने । 

प�ह�का िबच २०४५।५।१० मा भएको 
ब�डाप�समेत सोही िज�लाबाट पा�रत भएको 
देिख�छ । यस अव�थामा का�ेपला�चोक 
िज�लाअ�तग�तको ज�गासमेत समावेश गरी रौतहट 
िज�ला अदालतबाट िमलाप� गरकेो भ�ने िनता�त 
�ािविधक आधारमा मा� सो िमलाप� बदर गराउन 
िमलाप� भएकै िज�ला अदालतमा िफराद िदनपुन� 
भ�न िम�ने दिेखदैँन । अ.बं. २९(१) नं. बमोिजम 
ज�गाको जाचँ गनु�पन� देिखएको अव�थाको म�ुामा सो 
ज�गा रहेको ठाउकँो इलाका अथा�त् का�ेपला�चोक 
िज�ला अदालतबाट म�ुा हेन� िम�ने नै दिेखन आउने ।

अतः उि�लिखत आधारबाट �ितवादीह�को 
िबचमा रौतहट िज�ला अदालतबाट अंश म�ुामा िमित 
२०६३।८।७ मा भएको िमलाप� बदर गरी पाउन 
का�ेपला�चोक िज�ला अदालतमा िफराद दायर 
गरी का�ेपला�चोक िज�ला अदालतले �े�ािधकार 
�हण गरी िमित २०६६।७।१९ मा भएको फैसला 
अिधकार�े� बािहर गई भएको भ�न िमलेन । म�ुा 
खारजे ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत पाटनको 
िमित २०६८।१०।२२ को फैसला �िुटपूण� दिेखदँा 
उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: धनबहादरु काक�
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल पसु २५ गते रोज ४ शभुम् । 

यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६९-CI-०९२७, िलखत बदरसमेत, 

अमू�य पोतेसमेत िव. िशवओम पोतेसमेत 
 § ०६९-CR-०७३३, जालसाजी, अमू�य 

पोतेसमेत िव. िशवओम पोतेसमेत 
 § ०६९-CR-०७३४, जालसाजी, अमू�य 

पोतेसमेत िव. िशवओम पोतेसमेत 
५

मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०७५-RC-००६१, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िनम�ला भ�राई 

�ितवादीले आ�नो छोरा मतृक�ितको 
�यवहार रा�ो िथयो भनी जाहेरवाला एवम् व�तुि�थित 
मचु�ुकाका मािनसह�समेतले अदालतमा आई 
बकप�समेत गरकेो पाइयो । जेठो छोराको म�ृयपुिछ घर 
प�रवारबाट मानिसक एवम् शारी�रक तनाव खेपी रहेक� 
�ितवादीले आफू आ�मह�या गन� िन�कष�मा पगेुक�मा 
आ�नो १० मिहने छोराको भिव�य�ित िचि�तत भई 
िनजलाई समेत सगैँ िलई नहरमा हाम फालेकोमा सोही 
कारणबाट बालकको म�ृय ु भएको र �ितवादीलाई 
िजिवतै उ�ार ग�रएको देिखने । 

�ितवादीले सोही बेहोरालाई पिु� ह�ने गरी 
अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा समेत बयान 
गदा� कसरुमा सािबत भई �याियक �ि�यामा सहयोग 
गरकेोसमेत पाइयो । उि�लिखत प�रि�थितज�य 
प�रवेशमा अपराध घट्न गएको देिखएकोले मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजमको सजाय गदा� चक� नै 
पन� देिखने ।

अतः उि�लिखत प�रि�थितमा अपराध घट्न 
गएकोले मािथ िववेिचत आधार र �माणबाट स�ु तथा 
उ�च अदालतसमेतले �ितवादी िनम�ला भ�राईलाई 
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�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
कसरुदार ठहर गरी सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र उ�च 
अदालतबाट अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ५(पाचँ) वष� कैद 
ह�ने राय �य� गरकेो फैसला मनािसब देिखदँा साधक 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राजे�� वा�ले
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७५ साल माघ २३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
बमकुमार ��े, ०६९-CI-०७६४, िलखत दता� बदर 
दता�समेत, भुवनकुमार बािनया िव. सुिशला बािनया 

पनुरावेदक / वादी र ��यथ� / �ितवादी पित 
प�नी नाताका �यि� रहेभएकोमा िववाद देिखदैँन । यी 
पनुरावेदक �ितवादीका नाउमँा स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट जारी भएको �यादमा यी �ितवादीले 
�ितउ�र निफराई स�ु �यादै गजुारी बसेको अव�था 
छ । यसरी स�ु �यादै गजुारी ब�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन ला�छ ला�दैन भ�ने ��न पिन छ । पनुरावेदन 
दता� भइसकेकाले म�ुाकै रोहबाट हेदा� पिन यी 
पनुरावेदक / �ितवादी  भवुनकुमार बािनया र ��यथ� 
/ वादी सशुीला बािनयासमेत भई चलेको द.ुदे.नं. 
४६२८ को अशं म�ुाबाट यी वादी सशुीला बािनयाले 
अंश पाउने गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६६।२।२० मा फैसला भएको देिख�छ । उ� 
म�ुाबाट यी पनुरावेदक / �ितवादीबाट ��यथ� / वादीले 
अंश पाउने ठहरी फैसला भएबाट उ� िलखत िमित 
२०६१।६।७ मा यी पनुरावेदक �ितवादी र ��यथ� 
वादी एकासगोलमा रहेको देिख�छ । एकासगोलमा 

रहेको जोसकैु �यि�को नाउकँो ज�गा सगोलको भई 
सबै अिंशयारह�लाई समान अंश ला�दछ । ��ततु 
म�ुाको स�दभ�मा ��यथ� वादी सशुीला बािनयासमेतको 
अंश हक ला�ने का.िज. धापासी गा.िव.स वडा नं.४(ग) 
िक.नं.२६१ को �े�फल ०-१२-३-१ को घरज�गा 
िब�� गदा� यी पनुरावेदक �ितवादी भवुनकुमार 
बािनयालेँ ��यथ� वादी सशुीला बािनयालाई सा�ी 
राखेको वा िनजको म�जरुी िलएकोसमेत दिेखदँैन । 
यसरी ��यथ� वादी सशुीला बािनयासमेतको अंश 
हकको ज�गा िब�� गदा� िनजको म�जरुी निलएको 
अव�थामा िनजको हकस�म ७ भागको १ भाग िलखत 
बदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६९।१।३१ मा भएको फैसला मनािसब ह�दँा 
अ�यथा ग�ररहन नपन� । 

अत: वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरी स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित २०६६।२।२० 
मा भएको फैसला उ�टी गरी र.नं.२९७४ िमित 
२०६१।६।७ को िलखत वादीको हकस�म ७ भागको 
१ भाग बदर ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत पाटनबाट 
िमित २०६९।१।३१ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराकुमारी शमा�
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल फागनु १५ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.डा.�ी आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.
�ी बमकुमार ��े, ०७१-WO-००१२, उ��ेषण 
/ परमादशे, सामसागर साह िव. पुनरावेदन अदालत 
जनकपुरसमेत 

िनवेदकका बाबलेु ��यथ� िवणादेवी साहबाट 
िलएको लेनदेनको िबगो ठहर भई स�ु धनषुा िज�ला 
अदालतबाट िमित २०५९।३।३१मा फैसला भएको 
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देिख�छ । उ� फैसलाबाट ठहरकेो लेनदेनको िबगो 
असलुउपर ग�रपाउ ँभनी फैसला काया��वयनको �ममा 
स�ु धनषुा िज�ला अदालतमा सो लेनदने म�ुाक� 
वादी ��यथ� िवणादवेी साहले िदएको िनवेदनबमोिजम 
भए गरकेा डाकँ िललामस�ब�धी काम कारबाहीलाई 
अवरोध गन� गरी ��ततु �रट चरणब� �पमा दायर 
भएको देिख�छ । �यायको मम� फैसलाको काया��वयनमा 
मा� ह��छ । काया��वयन नह�ने फैसलाले �यायको 
अनभूुित िदन स�दनै । काया��वयन नह�ने फैसला 
कागजको टु�ा मा� ह�न जा�छ । यस म�ुाको स�दभ�मा 
हेदा� धनषुा िज�ला अदालतबाट लेनदेन म�ुामा भएको 
फैसलाको काया��वयन भएको छ । उ� म�ुाको वादीले 
�यायको महससु गरकेो अव�था छ । य�तो अव�थामा 
सोही फैसला काया��वयनका स�ब�धमा भएगरकेा 
कामकारबाहीलाई शू�यमा �याउन मागदाबी िलई 
��ततु िनवेदन दायर भएको अव�थामा �रट जारी गनु�  
�यायको मम� र भावनसमेत िवपरीत ह�न जाने ।

फैसला काया��वयनको काय� अ�य�त 
मह�वपूण� मािन�छ । फैसलाले �यितबेला साथ�कता 
पाउछँ जब फैसला काया��वयन स�प�न ग�र�छ । 
फैसला समयमा नै स�प�न गन� िवषयमा अदालत, 
ग�भीर ह�नपुछ�  । ��ततु म�ुाको स�दभ�मा हेन� हो भने 
लेनदने म�ुाको िवप�ीले वादीको िबगो बझुाउनकुो स�ा 
िविभ�न बहानामा फैसला काया��वयनलाई िवल�ब गन� 
खोजेको �प� दिेखएको छ । स�पि� रो�काकै िवषयमा 
तहतह अदालत ह�दँ ै अ�तत: �रट�े�मा �वेश गनु� , 
अंश म�ुामा वादीको थैलीलाई असर पान� िकिसमले 
िमलाप� गनु�समेतका काय� सफा हातले गरकेो 
नदेिखने ।

िनवेदकले ऋणी पंच ु शाहको नाउमँा अ�य 
स�पि�समेत ह�दँा सोही स�पि�बाट असलुउपरको 
कारबाही गनु�पन� भनी दाबी िलएको भए तापिन यी 

िनवेदकसमेत भई चलेको अशं म�ुामा सो स�पि� 
देखाइएको छैन । य�तो अव�थामा अदालतको फैसला 
काया��वयन गन� ऋणीको जेथा देखाई असलुउपरको 
काम कारबाही चली उ� िबगो असलुउपरसमेत 
भइसकेको यस अव�थामा उ� काम कारबाहीलाई 
बदर गरी अ�य स�पि� खोजी गरी �याउन ु र सोही 
स�पि�बाट आ�नो िबगो असलुउपर गनु�  भनी 
लेनदेनको साह�लाई भ�न िम�ने पिन देिखदँैन । साथै 
अदालतले आ�नो फैसला काया��वय गनु�  अदालतको 
कत��यसमेत ह�ने ।

�रट िनवेदक सागर साहसमेतले िमित 
२०५३।२।३१ मा धनषुा िज�ला अदालतमा अंश म�ुा 
दायर गरकेो दिेख�छ भने धनी िवनादेवी साह र ऋणी 
प�च ुसाहको िबचमा भएको लेनदेनको कपाली कागज 
िमित २०४८।२।२२ मा भएको देिखदँा अंश म�ुाभ�दा 
कपाली कागज जेठो भएकोले ��ततु लेनदेनको कारोबार 
�रट िनवेदक एकासगोलमा रहेको अव�थामा बबुा प�च ु
साहबाट भएको �प� छ । रो�का ज�गा फुकुवा गन� 
निम�ने भनी सािधकार अदालतबाट भएको आदशेउपर 
यी �रट िनवेदकले दायर गरकेो ०६७-WO-०२०८ को 
�रट िनवेदन िललामको सूचनाबमोिजम डाकँ िललाम 
भई ०६७।९।२३ मा तामेली पचा� भइसकेकोबाट �रट 
िनवेदनको औिच�य समा� भएको भनी �रट खारजे 
ह�ने ठहरी यस अदालतबाट िमित २०७१।७।२७ मा 
अि�तम आदेश भएको देिखएको छ । अशं म�ुाको 
िमित २०५९।१२।२४ को िमलाप� बदर ह�ने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित २०६६।९।२७ 
मा भएको फैसलाउपर �रट िनवेदकसमेतको पनुरावेदन 
परकेोमा पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने भनी 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठहरी आजै यसै इजलासबाट फैसला भएको ह�दँा 
��ततु लेनदनेको िबगो �रट िनवेदकसमेतको सगोलको 
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देिखएको ज�गाबाट वादीको िबगो भरीभराउ गरकेो 
काय�लाई �िुटपूण� भ�न िम�ने नदिेखने । 

तसथ� अदालतबाट भएको फैसला 
काया��वयनको �ममा परकेो िनवेदनबमोिजम डाकँ 
िललाम भई वादीले उ� िललाम सकार गरी चलन 
पजु�समेत पाएको साथै लगाउको िमलाप� बदर म�ुामा 
िमलाप� बदर भई उ� ज�गा सगोलको स�पि�समेत 
देिखएको यस अव�थामा फैसलाबमोिजम यी 
िनवदेकको समेत दािय�व भएको लेनदेनको िबगो 
असलुउपरको लािग स�ु धनषुा िज�ला अदालत 
तहिसल शाखाबाट भए गरकेो काम कारबाही र सो काम 
कारबाहीलाई सदर गरकेो धनषुा िज�ला अदालत र 
पनुरावेदन अदालत जनकपरुको आदेश कानूनबमोिजम 
नै भएको दिेखई िनवेदन मागदाबीबमोिजम उ��ेषण 
तथा परमादशेको आदशे जारी ह�न स�ने अव�थाको 
िव�मानता नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराकुमारी शमा�
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७५ साल फागनु १५ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

मा.�या.�ी �काशमान िसहं राउत र मा.�या.�ी  
बमकुमार ��े, ०६७-CR-०८६१, िकत� जालसाजी, 
पूण�कुमारी हमाल िव. मोहन िसहं हमालसमेत

िचतवन गीतानगर वडा नं. १ िक.नं. ३ को 
ज.िव. ०-१६-१२ १/

४
  पूर ैऐ. ऐ. मा पन� िक.नं. ४ को 

ज.िव. ३-१८-१११/
४
 िक�ाकाट गरी उ�रतफ�  कायम 

भएको िक.नं. २९१ को  ज.िव. १-१५-१ र ऐ. ऐ. 
मा पन� िक.नं. ६ को ज.िव. ०-७-७ बाट िक�ाकाट 
भई पूव�तफ� को कायम भएको िक.नं.२८८ को ज.िव. 
०-२-७ समेतका ३ िक�ा ज�गाह� र.नं. ४००५ 

िमित २०३१।२।१५ को राजीनामा िलखतबाट 
�.२२,०००।- मा िववेक िसंह हमालबाट गगंादेवी 
पाठकले िलएको भ�ने िमिसल संल�न भूिम �शासन 
काया�लय िचतवनबाट �ा� राजीनामाको िलखतको 
�ितिलिपबाट देिखने । 

मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको  १८ 
नं. को  कानूनी  �यव�था केही नेपाल ऐन, सशंोधन 
गन� ऐन, २०५८ �ारा सशंोिधत ह�नभु�दा अगािड नै 
उि�लिखत िक�ाका ज�गा िमित २०३१।२।१५ मा 
राजीनामा िलखत पा�रत भएको भ�ने दिेखन आएको र 
उि�लिखत ज�गाको िक�ामा यिद वादीको हक ला�ने 
भए २०३१ सालमा काम भए गरकेो िमितले मलुकु� 
ऐन, िकत� कागजको महलको १८ नं. संशोधन ह�नभु�दा 
अगािडको त�कालीन मलुकु� ऐन, िकत� कागजको 
महलको १८ नं. को कानूनी �यव�थाअनसुार २ वष�को 
हद�यादिभ� िफराद गनु�पन�मा हद�याद नघाई िमित 
२०६४।९।९ गते वादीको िफराद पन� आएको देिखयो । 
त�काल �चिलत मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको 
१८ नं. बमोिजम २ वष�िभ�मा नालेस िदन ुपन� भ�ने 
�प� कानूनी �यव�थाबमोिजम दईु वष�को हद�यादिभ� 
वादीको ��ततु िफराद दायर भएको नदेिखने ।

िकत� कागजको महलको १८ नं. सशंोधन 
ह�दँा मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको १८ नं. मा 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन त�काल �चिलत 
कानूनबमोिजम दता� भई यो ऐन, �ार�भ ह�दँाका 
बखत कुनै अदालतमा िवचाराधीन रहेका म�ुा सोही 
न�बरबमोिजम कायम भएको हद�यादिभ� दता� भएको 
मािननेछ भनी थप �यव�थासमेत गरी अिघ भएका काम 
कारबाहीउपर त�कालीन मलुकु� ऐन, िकत� कागजको 
महलको १८ नं. मा काम भए गरकेो िमितले दईु वष�िभ� 
नालेस गनु�पन� ��ट �यव�था गरकेोले  वादीले िमित 
२०३१ सालमा भए गरकेो काम कारबाहीलाई हाल 
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आएर जालसाजी भयो भ�न र नालेस उजरु गन� पाउने 
अव�था नदेिखने ।

वादीको पित िववेक िसंह हमालको नाममा 
दता� रहेको वादी दाबीका ज�गाह� तहतह िब�� ह�दँ ै
राजीनामा िलखत पा�रत भएकोमा लामो समयपिछ 
मा� आएर न�कल सारी थाहा पाएको िमितले भनी 
िफराद गरकेो देिखदँा त�काल �चिलत मलुकु� ऐन, 
िकत� कागजको महलको १८ नं. को हद�यादको 
कानूनी �यव�थाले यी वादीलाई म�त गन� नदेिखने । 

िमित २०३१।२।१५ मा �ितवादीह�को 
िबचमा िलनिुदन ु भई ज�गा रिज��ेसन पा�रतसमेत 
भएको भ�ने पा�रत राजीनामाको कागजबाट दिेखन 
आएको र वादीको िफराद िमित २०६४।१०।१५ 
मा आएर मा� परकेो देिखदँा यित लामो समयस�म 
एकपिछ अक�मा हक सद� गएको ि�थित र अव�थाले 
२०३१।२।१५ को कुरा २०६४ सालमा मा� थाहा 
पाए भ�ने वादीको भनाइ �वयम् मा प�यारलायक र 
िव�ासयो�य देिखदैँन । �यसमा पिन �ितवादीह�का 
िबचमा भएको �यवहार २०३१ सालको रहेको ह�दँा 
त�काल �चिलत मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको 
१८ नं. बमोिजम काम भए गरकेो िमितले २ वष�िभ� 
िफराद गनु�पन�मा सोअनसुार नगरी िमित २०५८ 
सालमा संशोधन भएको िकत� कागजको महलको १८ 
नं. को �यव�थानसुार न�कल सारी थाहा पाएको 
िमितले हद�याद कायम गरी पन� आएको वादीको 
िफराद त�काल �चिलत कानूनको �यव�थाअनसुार 
हद�यादिभ� दायर भएको नदिेखने । 

िववाद अका�को हकको ज�गा झ�ुा बेहोराले 
दता� गराएको भ�ने नभई एकाको ज�गा न�कली 
ज�गाधनीसमेत बनी बनाई िब�� गन� गरकेो भ�ने 
देिख�छ । िमित २०३१।२।१५ देिख नै ज�गा िब�� 

ग�रिदने काय� स�ु भएको भ�ने िमिसल कागजबाट 
देिखई िब�� भएका ती ज�गाह� नै तहतह भई हक 
सद� गएको भ�ने पिन िमिसलबाट देिख�छ । सम� ती 
अव�थाबाट ज�गा िब�� भएको कुरा समयमै थाहा 
पाएन भनी भ�न ु�वाभािवक नदेिखने । 

तसथ�ः  हद�याद नाघी दायर भएको वादीको 
��ततु िफरादबाट िमिसलको औिच�यिभ� �वेश गरी 
िवचार गरी रहन आव�यक नह�दँा हद�यादको आधारमा 
िफराद खारजे ह�ने गरी भएको स�ुको फैसलालाई सदर 
गरी पनुरावेदन अदालत हेट�डाबाट भएको फैसला 
मनािसब नै देिखने ।

अतः स�ु िचतवन िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत 
हेट�डाको िमित २०६६।९।१७ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: मनकुमारी िज.एम. िव.क.
क��यटुर: प�ा आचाय�
इित संवत् २०७४ साल चैत १४ गते रोज ४ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६७-CR-०८६०, िकत� जालसाजी, 

पूण�कुमारी हमाल िव. मोहन िसंह हमालसमेत
 § ०६७-CI-१०४४, दूिषत िलखत बदर, 

पूण�कुमारी हमाल िव. �ीमाया कामीसमेत
 § ०६७-CR-०८६२, िकत� जालसाजी, 

पूण�कुमारी हमाल िव. मोहन िसंह हमालसमेत
 § ०६७-CR-०८६३, िकत� जालसाजी, 

पूण�कुमारी हमाल िव. मोहन िसंह हमालसमेत
 § ०६७-CR-०८६४, िकत� जालसाजी, 

पूण�कुमारी हमाल िव. मोहन िसंह हमालसमेत
 § ०६७-CR-०८६५, िकत� जालसाजी, 
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पूण�कुमारी हमाल िव. मोहन िसहं हमालसमेत
 § ०६७-CI-१०४८, दूिषत िलखत बदर, 

पूण�कुमारी हमाल िव. गंगादवेी पाठकसमेत
 § ०६७-CI-१०३४, दूिषत िलखत बदर, 

पूण�कुमारी हमाल िव. मोहन िसहं हमालसमेत
 § ०६७-CR-१०३७, दूिषत िनण�य नामसारी 

िनण�ष बदर, पूण�कुमारी हमाल िव. 
मीरादेवीसमेत
 § ०६७-CR-१०३६, , दूिषत िलखत बदर, 

पूण�कुमारी हमाल िव. गुणराज पाठकसमेत
 § ०६७-CI-१०३५, दूिषत िलखत बदर , 

पूण�कुमारी हमाल िव. मीरादवेी पाठकसमेत
 § ०६७-CI-१०३९, दूिषत िलखत बदर, 

पूण�कुमारी हमाल िव. मोहन िसहं हमालसमेत
 § ०६७-CI-१०३८, िकत� जालसाजी, 

पूण�कुमारी हमाल िव. मोहन िसहं हमालसमेत
 § ०६७-CI-१०४०, दूिषत िलखत बदर, 

पूण�कुमारी हमाल िव. मोहन िसहं हमालसमेत
 § ०६७-CI-१०४२, दूिषत िलखत बदर, 

पूण�कुमारी हमाल िव. मोहन िसहं हमालसमेत
 § ०६७-CI-१०४७, दूिषत िलखत बदर, 

पूण�कुमारी हमाल िव. गुणराज पाठकसमेत
 § ०६७-CI-१०४१, दूिषत िलखत बदर, 

पूण�कुमारी हमाल िव. मोहन िसहं हमालसमेत
 § ०६७-CI-१०४५, दूिषत िलखत बदर, 

पूण�कुमारी हमाल िव. मीरादवेी पाठकसमेत
 § ०६७-CI-१०४३, दूिषत िलखत बदर, 

पूण�कुमारी हमाल िव. �ीमाया कामीसमेत
 § ०६७-CI-१०४६, दूिषत छोडप� िलखत 

दता� बदर, पूण�कुमारी हमाल िव. खड्क 
कुमारी भ�डारीसमेत

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७३-RC-०१६९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. पूण�बहादुर गु�ङ 

िमित २०७२।७।२८ गते र�सी खान मन 
लागेकोले राित अं.११ बजे फुपू बधुकाशी ग�ुङको 
घरमा र�सी खानको लािग गएकोमा िनजले र�सी 
निदई गाली गरकेोले फुपू बसेको ठाउ ँ निजकै रहेको 
काठको िबडँ भएको फलामको कुटोले मैले �रसको 
आवेगमा आई िनजको टाउको पछािडप��को भागमा 
िहका�ए �यसपिछ फुपू बधुकाशी ग�ुङ घरिभ�ै र�सी 
बनाउने ठाउ ँनिजकै मछुा� पररे ढ�न ुभयो । मैले झन् 
�रसै�रसमा सोही कुटोले ४/५ पटक रगता�य ह�ने 
गरी पनुः �हार गरकेो ह� ँ । �यसपिछ फुपू च�न बो�न 
कराउन छोडेकोले म �यहाबँाट िन�केर मेरो घरतफ�  
गए । राित भएकोले गाउकँा कसैले पिन थाहा पाएनन्, 
म मेरो आ�नै घरमा गई सतेु भनी अिधकार�ा� 
अिधकारी एवम् अदालतमा समेत �ितवादी सािहंला 
भ�ने पूण�बहादरु ग�ुङले कसरु अपराधमा सािबत भई 
बयान गरेको देिख�छ । �ितवादीको उ� सािबती बयान 
बेहोरालाई यी �ितवादीउपर कुमारिस ंग�ुङले िदएको 
िकटानी जाहेरी, बधुकाशी ग�ुङको लासको निजकै 
रगतको आहाल रहेको, मतृकको टाउकोमा ग�भीर चोट 
लागेको, लासको निजकै रगत लागेको काठको िबडँ 
भएको कुटो रहेको घटना�थल तथा लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका, multiple blunt force injuries to head 
leading severe head injury, traumatic brain 
parenchymal bleed, external and internal 
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bleeding को कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने 
शव परी�ण �ितवेदन, र�सी खान निदएको �रसमा 
आ�नै फुपू नाता पन� बधुकाशी ग�ुङको ह�या गन� 
िनज पूण�बहादरु ग�ुङलाई कानूनबमोिजम होस ्भ�ने 
�िबन ग�ुङको तथा िमनराज ग�ुङको घटना िववरण 
कागज, पूण�बहादरु ग�ुङले नै बधुकाशी ग�ुङलाई 
कुटोले �हार गरी ह�या गरकेोमा पूण� िव�ास छ । िनज 
पूण�बहादरु ग�ुङलाई कानूनबमोिजम होस ्भ�नेसमेत 
बेहोराको �पेस ग�ुङ र संजय ग�ुङले लेखाई िदएको 
व�तिु�थित मचु�ुका, सोही बेहोराको व�तिु�थित 
मचु�ुकामा कागज गन� िजतबहादरु तामाङले स�ु 
अदालतमा उपि�थत भई गरकेो बकप�, घटना िववरण 
कागज गन� �िवन ग�ुङ तथा व�तिु�थित मचु�ुकामा 
कागज गन� �पेस ग�ुङले स�ु अदालतमा उपि�थत 
भई गरकेो बकप�समेतले पिु� गरकेो देिखने ।

अतः �ितवादीको पटकपटकको काठको 
िबडँ भएको फलामको कुटोको �हारबाट मतृकको 
म�ृय ु भएको भनी �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र अदालतमा गरकेो बयान बेहोरालाई 
घटना�थल �कृित मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, 
मौकामा कागज गन� �िवन ग�ुङ, �पेस ग�ुङ तथा 
िजतबहादरु तामाङले अदालतमा आई गरकेो बकप� 
तथा जाहेरवाला कुमारिसं ग�ुङले अदालतमा आई 
गरकेो बकप�समेतले पिु� एवम् �मािणत गरकेो 
देिखदँा सोसमेतका आधार तथा कारणबाट �ितवादी 
पूण�बहादरु ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठह�याई भएको स�ु फैसला सदर गरी 
�ितवादीले फुपू नाताक� बधुकाशी ग�ुङले टाउकोमा 
कुटोले �हार गरी अपकाय� गरकेो काय� कुनै योजना, 
मनसाय, तयारी, उ�ोग र कसैको उ�साहटमा लािग 
अपराध गरकेो नदेिखएको, घातक तथा जोिखमी 

हितयारसमेत �योग नभएको, �यानै मान�स�मको 
पूव��रसइवी पिन नदेिखएको, त�काल र�सी सेवन 
गन� निदएको कारणबाट तथा आफूलाई हपारकेो 
कारणबाट त�कालै �रस उठी कुटोले �हार गदा� म�ृय ु
भएको भ�ने देिखएको तथा आफूले गरकेो कसरुलाई 
�वीकार गरी �ितवादीले अदालतको �याियक 
�ि�यामा सहयोगसमेत प�ुयाएकोले �ितवादीलाई 
उ� सजाय गदा� चक� पन� देिखएकोले िनजलाई मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको १८८ नं. बमोिजम १४ 
वष� कैदको सजाय ह�ने गरी उ�च अदालत पोखराले 
�य� गरकेो िमित २०७३।७।२३ को रायसमेत साधक 
जाचँको रोहमा हेदा� िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजालास अिधकृतः उदवीर नेपाली
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सपना �धान म�ल र मा.�या.�ी 
टंकबहादुर मो�ान, ०७४-RC-००२५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. दोज� शेपा�  

�ितवादी पासाङ दोज� शेपा�ले कुटिपट 
गरी जोिखमी हितयार ढुङ्गाले टाउकोमा �हार गरी 
पासिवक�पले ह�या गरकेो ह�दँा ह�यारालाई प�ाउ गरी 
कानूनबमोिजम कारबाही ग�रपाउ ँ भनी �ितवादीउपर 
फुलमाया तामाङको िकटानी जाहेरी परकेो 
देिख�छ । मतृकसगँ पटकपटक झगडा भई िनजले 
मलाई धकेलेपिछ मलाई �रस उठेको कारण मैले २ 
चोटी बाटामा भएको ढुङ्गा िटपी अनहुारमा �हार गदा� 
िनज नढलेपिछ ला�ाले िनजलाई �हार गरी बाटाको 
िडलबाट झाडीितर खसाली िदएको हो । मैले कुटेकै 
कारण िनजको म�ृय ुभएको हो । म ए�लैले पूण�बहादरु 
तामाङको ह�या गरकेो ह� ँभनी कसरु अपराधमा सािबत 
भई �ितवादीले अनसु�धान अिधकारी एवम् अदालतमा 
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समेत बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीको उ� सािबती 
बयान बेहोरालाई �ितवादीले अनहुारसमेतमा ढुङ्गा 
�हार गरी मतृक पूण�बहादरु तामाङलाई कत��य गरी 
मारकेोमा पूण� िव�वास ला�छ भ�नेसमेत बेहोराको 
िनम िछ�रङ शेपा�, दावा शेपा� , पासाङ शेपा� र गंगा 
मगरसमेतले ग�रिदएको घटना िववरण कागज, पासाङ 
दोज� शेपा�ले िबनाकारण िनह� ँखोजी ढुङ्गाले टाउकोमा 
�हार गरी मेरो बबुालाई कत��य गरी मारकेा ह�नाले 
िनजलाई हदैस�म सजाय ग�रपाउ ँभनी मतृकका छोरा 
�याम तामाङले गरी िदएको घटना िववरण कागज एवम् 
अदालतमा आई गरकेो बकप�, घटना�थल मचु�ुका 
एवम् शव परी�ण �ितवेदनसमेतका िमिसल संल�न 
रहेका कागजातह�ले पिु� एवम् �मािणत गरकेो  
देिखने । 

अत: �ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी, 
अनसु�धान अिधकारी एवम् अदालतसम� �ितवादीले 
कसरुमा सािबती रही गरकेो बयान, मौकामा बिुझएका 
मािनसह�को कागज एवम् अदालतसम� भएको 
बकप�, मतृकको शव परी�ण �ितवेदन एवम् लास जाचँ 
मचु�ुकासमेतका िमिसल संल�न रहेका उि�लिखत 
आधार र �माणसमेतबाट �ितवादीले मतृकलाई कत��य 
गरी मारकेो पिु� ह�दँा �ितवादी पासाङ दोज� शेपा�लाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको  १ र १३(३) नं. को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
गरकेो स�ु धनकुटा िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरी मतृकलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी नदेिखएको, 
�ितवादी पासाङ दोज� शेपा�को घरमा मतृक र 
�ितवादीिबच वादिववाद ह�दँा मतृक पणु�बहादरुले 
�ितवादीलाई दईु झापड िहका�एको र सोही �रसले 
ढंुगाले मतृकलाई �हार गरकेो, जोिखमी हितयारको 
�योगसमेत नभएको र �ितवादी आरोिपत कसरुमा 

अदालतसमेतमा सािबत भई �याय स�पादनको काम 
कारबाहीलाई सरलीकरण गन� सहयोगसमेत प�ुयाएको 
तथा अपराध गरकेो अव�थासमेतलाई िवचार गरी 
�ितवादीलाई १३(३) नं. बमोिजम सजाय गदा� चक� 
ह�ने देखी �ितवादी पासाङ दोज� शेपा�लाई अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम १०(दश) वष� कैद सजाय ह�ने भनी �य� 
गरकेो उ�च अदातल िवराटनगर धनकुटा इजलासको 
िमित २०७३।१०।११ को रायसमेतको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: उदवीर नेपाली
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल चैत ५ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०७४-WO-०१९६, उ��ेषण / 
परमादेश, िपता�बर कुमार मु�का िव. उ�च अदालत, 
पाटनसमेत 

िनलो च�ुता कपडा २,४७,५०० (दईु लाख 
स�चालीस हजार पाचँ सय) िमटर ख�रद तथा आपूित� 
स�ब�धमा �रट िनवेदक म�ुनीलाल भागीलालका 
�ोपाइट िपता�बर कुमार म�ुका र िवप�ी �हरी �धान 
काया�लयका िबच स�झौता स�प�न भएकोमा िववाद 
छैन । सो स�झौताको बुदँा नं. १२ मा “ख�रदकता� र 
आपूित� कता� िबच कुनै सम�या िसज�ना भएमा आपसी 
सहमितबाट िववाद समाधान ह�न नसकेमा �चिलत 
कानूनबमोिजम म�य�थताको मा�यमबाट िववाद 
समाधान ग�रने छ” भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । बुदँा 
नं. १३ मा “अ�य स�पूण� कुराको हकमा �चिलत कानून 
तथा साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ र साव�जिनक 
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ख�रद िनयमावली, २०६४ बमोिजम भए गरमेा दवुै प� 
म�जरु छ�” भ�ने उ�लेख भएको देिखने ।

��ततु िववाद म�य�थता�ारा समाधान 
ह�ने �कृितको देिखएको र कानूनी �यव�था 
तथा स�झौताका सत�ह�ले िववाद समाधानमा 
म�य�थतालाई इंिकत गरेको ��ट देिख�छ । उ�च 
अदालतले करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) को 
िनवेदन िज�ला अदालतमा दायर भएको कारण जनाई 
म�य�थता िनयिु�स�ब�धी िनवेदनलाई खारजे गरकेो 
अव�था दिेख�छ । सािबक करार ऐन, २०५६ को 
दफा ८७(२) लाई हेदा�  करारस�ब�धी काम कारबाही 
वा �यवहार त�काल रो�ने गरी उपय�ु आदेश जारी 
गन� िनषेधा�ा �कृितको उपचारको �यव�था गरकेो 
देिख�छ । सोभ�दा फरक ढंगले करारको कुनै प�ले 
सत� उ�लङ्घन गरमेा म�य�थता�ारा िववाद समाधान 
गन�मा उ� अ�त�रम �कृितको कानूनी उपचारको 
�यव�थाले अवरोध िसज�ना गरकेो नह�ने ।

स�झौतामा उि�लिखत समयाविधिभ� 
मागबमोिजमको प�रमाण र गणु�तरीय सामान आपूित� 
गन� नसक� स�झौताको �याद िमित २०७३।३।२२ 
स�म कायम ह�ने गरी थिपएको र सो अविधिभ� 
१,८१,०००।– िमटर च�ुता मा� �ा�त भई भ�ुानी 
ग�रएको र सो फम�ले स�झौताअनसुार बाकँ� ६६,५०० 
िमटर आपूित� गन� नसकेको ह�दँा िमित २०७३।४।२ 
मा स�झौता अ��य गन� िनण�य भएबमोिजम स�झौता 
ह�दँाका बखत राखेको ५ (पाचँ) �ितशत काय� स�पादन 
जमानत (Performance Bond) बापतको रकम 
जफत ग�रएको हो भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
स�झौताको अविधमा उठेको िववादका स�ब�धमा 
दईुप�िबच स�झौताका सत�बार े छलफल भएको 
र समाधानको प�मा �यास भएको भ�ने अव�था 
देिखदँैन । �चिलत कानून र स�झौताबमोिजम 

म�य�थता�ारा िववाद समाधान गन� पाउने िनवेदकको 
वैध अपे�ा रहन ु �वाभािवक नै ह�दँा म�य�थता�ारा 
िववाद समाधान गन� पाउने अव�थालाई अवरोध 
प�ुने गरी स�झौताको कुनै प�ले �यवहार गन� िम�ने  
नदिेखने ।

अतः िववेिचत आधार कारणबाट िनवेदक 
र िवप�ीिबच िमित २०७२।९।२९ मा िनलो च�ुता 
कपडा २,४७,५०० िमटर आपूित� गन� गरी भएको 
स�झौताका स�ब�धमा राखेको काय� स�पादन जमानत 
र अ�ीम भ�ुानीको रकम जफत गन� गरी भएको िनण�य 
तथा उ�च अदालत पाटनको िमित २०७३।११।१७ 
को आदेशलगायत सोसगँ स�बि�धत स�पूण� काम 
कारबाही कानूनस�मत नदेिखदँा उ��ेषणको आदशेले 
बदर ग�रिदएको छ । अब म�य�थता ऐन, २०५५ 
को दफा ७(३) बमोिजम दवैु प�लाई मा�य ह�ने 
म�य�थ िनयिु� गन� कारबाही अगािड बढाउन ु भनी 
िवप�ीह�का नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ढाकाराम पौडेल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७५ साल असोज ११ गते रोज ५ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०७४-WO-०१९५, उ��ेषण 

/ परमादेश, पवनकुमार संघाई िव. उ�च 
अदालत, पाटनसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

२
मा.�या.�ी तेजबहादुर के.सी. र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७२-CR-१९५३, वैदेिशक 
रोजगार कसरु, नेपाल सरकार िव. जनक वाइवा 

��यथ� �ितवादी जनक वाइवाउपर 
जाहेरवालाह�को जाहेरी परकेो देिखदँनै । 
�ितवादीम�येका सूय�बहादरु िव�वकमा�ले अनसु�धान 
अिधकृतसम� बयान गदा� पीिडतह� तोक घले, 
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रिंजत लामा र यो�देन शेपा�लाई िच�दछु । िनजह�लाई 
जनक वाइवाले अ��ेिलया पठाउने भनी िनजले 
थाइ�या�डको ब�ककस�म प�ुयाएको हो, िनजह�ले 
गाउबँाट रकम िनजको �ीमतीका नाममा पठाएकोमा 
�ीमतीह�ले रकम बझुाउन डर मानेको कारण 
मैले लगेर बझुाएको हो सोको रिसद पिन संल�न 
छ । �.१५,००,०००।– का दरले रकम िदएकोमा 
सो रकमम�ये ८,६४,०००।– बझुाएको छु, सो 
रकम बझुाएको कुनै भरपाई गरकेो छैन । मैले जनक 
वाइवालाई िचनाई िदएको मा� हो । िनजह�ले जनक 
वाइवालाई नभेटेको कारण जबरज�ती कागज गराएको 
भनी यी ��यथ� �ितवादी जनक वाइवालाई पोल गरी 
बयान गरकेो आधारमा वादी नेपाल सरकारले िनजलाई 
समेत �ितवादी कायम गरी अिभयोगप� दायर भएको 
देिखने । 

��यथ� �ितवादी जनक वाइवा कसरुमा 
पूण� �पमा इ�कार रहेको, सहअिभय�ु सूय�बहादरु 
िव�वकमा�ले आफू पिन कसरु गन�मा पूण� स�रक भई 
यी ��यथ� �ितवादी जनक वाइवालाई पोल गरकेोमा 
सो पोल िमिसल संल�न िलखत �माणबाट समिथ�त 
भएको अव�थामा मा� �माणमा िलन ह�ने अव�था रहन 
जा�छ । �ितवादी सूय�बहादरु िव�वकमा�ले यी ��यथ� 
�ितवादी जनक वाइवामािथ अिभयोग दाबीको कसरु 
थुपान� द�ु�यास गरेको देिख�छ । पीिडतह�लाई िवदेश 
पठाई िदने भनी यी ��यथ� �ितवादी जनक वाइवाले 
कुनै कागजसमेत गरकेो िमिसल संल�न िलखत 
�माणबाट नदेिखनकुा साथै �वयम् पीिडतह�ले स�ु 
�यायािधकरणमा बयान गदा� यी ��यथ� �ितवादी 
जनक वाइवाको कसरुमा कुनै सलं�नता िथयो भनी 
लेखाउनसमेत सकेको नदेिखने ।

�ितवादी जनक वाइवाउपरको अिभयोग 

दाबी वादी नेपाल सरकारले ठोस �माण पेस 
गरी शङ्कारिहत तवरबाट �मािणत गन� सकेको 
देिखदँनै । अिभयोग दाबी शङ्कारिहत तवरबाट 
�मािणत ह�न नसकेको अव�थामा शङ्काको सिुवधा 
अिभय�ुले पाउने ह��छ । यसरी यी ��यथ� �ितवादी 
जनकबहादरु वाइवाउपरको अिभयोग मागदाबी �मािणत 
ह�न नसकेको अव�थामा �ितवादी जनक वाइवाले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७२।९।१३ 
मा भएको फैसला मनािसब रहेकोले अ�यथा मा�न 
िमलेन । स�ु �यायािधकरणको फैसलाले �ितवादी 
जनक वाइवालाई अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ िदएको 
हदस�म उ�टी गरी िनज �ितवादी जनक वाइवालाई 
स�ु अिभयोग माग दाबीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अत: िववेिचत आधार, कारण र 
�माणसमेतबाट वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
�ितवादी जनक वाइवाले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठह�याई िमित २०७२।९।१३ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गोपी िव�वकमा�
क��यटुर: िविपनकुमार महासेठ
इित संवत् २०७५ साल मङ्िसर १० गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-RC-०१५५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. गइ�� राई
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इ�कारी िजिकर िलदँैमा कसरुबाट छुट पाउने 
आधार ब�न स�ैन । इ�कारीलाई व�तिुन� �माणबाट 
�मािणत भएको अव�थामा मा� िनद�ष मा�न सिकने 
ह��छ । �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� घटना �मलाई मेलखाने गरी िसलिसलाब� 
त�रकाले घटना �मलाई िमलाई बयान गरकेो र उ� 
बयान िमिसल संल�न जाहेरी घटना�म, घटना�थल 
�कृित मचु�ुकासमेतबाट िमलेको देिख�छ । आफूले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो बयान यो यस 
कारण र आधारबाट आ�नो �वइ�छा िव�� भएको 
भनी �मािणत गराउन सकेको पाइदैँन । यस अव�थामा 
िनजले अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो सािबती 
बयानलाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

तसथ�, �ितवादी गइ�� राईसमेतका 
�यि�ह� वारदात गरी घटना�थलबाट भा�द ै
गरकेो भनी मौकाका कागज गन� उ�व बढुाथोक�ले 
अदालतमा उ� कागजलाई समथ�न गद� ग�रिदएको 
बकप�, अ�य �यि�ह�ले गइ�� राईलाई पिहचान 
गरी ग�रिदएको सनाखत कागज, मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदन, आई.एम.ई.बाट िनज �ितवादी गइ�� 
राईलाई �पैया ँ भ�ुानी गन� धनबहादरु �े�ले िनज 
�ितवादी गइ�� राईलाई पिहचान गरी ग�रिदएको 
कागजलाई अदालतमा आई समथ�न गरी ग�रिदएको 
बकप�समेतका आधार �माणबाट �ितवादी गइ�� 
राईसमेतको कत��यबाट मतृक नम�दा ढकालको 
म�ृय ु भएको भ�ने त�यमा िववाद रहेन । अतः िनज 
�ितवादी गई�� राईलाई सव��वसिहत ज�मकैद 
सजाय र �.३,९०,००० ज�रवाना ह�ने ठहर गरी स�ु 
खोटाङ िज�ला अदालतबाट िमित २०७१।०९।०७ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई उ�च अदालत 
िवराटनगर अ�थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट िमित 
२०७३।०८।२० मा  भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 

साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७४ साल पसु ७ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी पु�षो�म भ�डारी र मा.�या.�ी 
ड�बरबहादुर शाही, ०७३-RC-०१७९, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. स�तुराधा राई

मतृक मनसरा राईको म�ृय ु िनजकै बहुारी 
स�तरुाधा राईले �हार गरकेो खकुुरीको चोटबाट 
ह�न गएको त�य िनिव�वाद �पमा �थािपत भइरहेको 
देिखएकोले िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १ नं. १३ (१) नं. को कसरु 
अपराधमा सोही १३(१) नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने बेहोराको अिभयोगप� रहेको पाइने ।

�ितवादीले मतृकलाई खकुुरीज�तो जोिखमी 
हितयारले कत��य गरी मारकेो भ�ने कुरामा कुनै 
िववाद नरही मखु िमलेकै देिखन आयो । �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतसम� घटना 
�मलाई मेल खाने गरी आफूबाट य�तो अपराधको 
स�ब�ध यथाथ� �पले िच�ण गरी �वीकार गरकेो 
पाइ�छ । उ� �वीकारोि� इ�छा िव�� भएको भनी 
�ितवादीको िजिकर रहेको पिन दिेखदँैन भने आफूले 
कसरु �वीकार गरी अ�लाई बचाउने उ�े�यले �य�तो 
�वीकार गरकेो अव�थासमेत देिखन नआएबाट 
�वाभािवक �वीकारोि� नै मा�न ुपन� देिखन आउने ।

तसथ�, �ितवादी आफँैले आरोिपत कसरुमा 
सािबती बयान गरकेो र सो सािबती बयानलाई समिथ�त 
ह�ने मतृकको शव परी�ण �ितवेदनसमेतबाट िनज 
�ितवादीले नै आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने �प� �पमा 
�मािणत भइरहेको प�र�े�यमा स�ु सोलखु�ुब ुिज�ला 
अदालतबाट िमित २०६२।५।१९ मा �ितवादी 
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स�तरुाधा राईलाई सव��वसिहत ज�मकैद सजाय 
ह�ने ठहर गरी भएको फैसला पनुरावेदन अदालत 
राजिवराजबाट िमित २०७२।११।१८ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िहरा डंगोल
इित संवत् २०७४ साल पसु ७ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

१
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी ड�बरबहादुर 
शाही, ०७३-RB-००८५, उ��ेषण, ि�भुवन 
अ�तरा�ि��य िवमान�थल नाग�रक उड्डयन काया�लय, 
गौचरसमेत िव. अ.�ा.ऐ.को �ो. प�रवत�न राई 

िवप�ी नेपाल नाग�रक उड्डयन �ािधकरण, 
ि�भवुन अ�तरा�ि��य िवमान�थल, नाग�रक 
उड्डयन काया�लय, गौचर काठमाड�को िमित 
२०७२।०६।१८, प.सं.२०७२।०७३, च.नं.६३०, 
िवषयः ब�यौता रकम च�ुा गरी िहसाब राफसाफ गन� 
बारमेा िनवेदक रतनछाली आयात िनया�त संघलाई 
�.२३,९६,८८७।६२।- ब�यौता रहेकोले िमित 
२०७२।०६।१९ िभ� च�ुा गरी राफसाफ गनु�ह�न 
अनरुोध छ भ�ने बेहोराको प� पठाएको देिख�छ । िवप�ी 
काया�लयबाट िमित २०७१।०५।२९ मा �कािशत 
सूचनामा ब�यौता ज�मा �.७,२६,८६६।१५।- भनी 
सूचना �काशन गरकेो, सो सूचनाबमोिजमको ब�यौता 
रकम िनवेदकले च�ुा गरकेो, िवप�ी काया�लयबाट 
िनवेदकको नाउमँा कुनै ब�यौता नरहेको भनी िमित 
२०७२।०५।१४ मा िट�पणी र आदेशसमेत भएको 
भ�ने देिखदँा य�तो अव�थामा िमित २०७२।०६।१८ 
मा िवप�ीबाट िनवेदकउपर �.२३,९६,८८७।६२।- 
ब�यौता रहेको भनी पठाएको प� कानूनस�मत 

देिखएन । तसथ�, पनुरावेदन अदालत पाटनबाट भएको 
फैसला अ�यथा भ�न निम�ने । 

अतः िमित २०७१।०५।२९ मा सूचना 
�कािशत गरी तोिकएको �.७,२६,८६६।१५।- रकम 
िनवेदकले च�ुा ग�रसकेको अव�था ह�दँा ब�यौता 
बाकँ�  रहेकोले रकम बझुाउन �याउन भनी िवप�ी 
काया�लयबाट पठाएको िमित २०७२।०६।१८ को प� 
�यायसङ्गत नह�नकुो साथै �वाभािवकसमेत नदेिखदँा 
पनुरावेदन अदालत पाटनबाट िमित २०७२।११।१२ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कालीबहादरु सा�यू िल�बू
इित संवत् २०७५ साल जेठ २१ गते रोज २  शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बमकुमार ��े र मा.�या.�ी टंकबहादुर 
मो�ान, ०६७-CI-०२९८, हकसफा, शंकर�साद 
गु�ा िव. रामभरोसी �साद गु�ासमेत

स�री िज�ला अदालतबाट भएको न�सा 
हेदा�  न.नं. २ को िक.नं. ८७१ वादीको ज�गा भ�ने 
देिख�छ । न.नं. १ को िक.नं. ८७२ सि�धसप�न परकेो 
�ितवादीले ख�रद गरकेो वादीले िनखनाई पाउनपुन� 
भनी दाबी िलएको ज�गा देिख�छ । न.नं.१ को 
ज�गाभ�दा पि�चमतफ�  मूल सडक बाटो रहेको भ�ने 
देिख�छ । न.नं. २ को िक.नं. ८७१ र न.नं. १ को िक.नं. 
८७२ ज�गाको उ�रतफ�  न.नं. ४ को ज�गा रहेको भ�ने 
देिख�छ । उ� न.नं. ४ को ज�गा स�ब�धमा न�सा 
मचु�ुका ह�दँा “गणेशी�साद रौिनयार र अ� मभ�दा 
का�छो ३ भाइ रामच���साद ग�ुता, अशोककुमार 
ग�ुता र सिजते�� �साद ग�ुासमेतको घरसारको 
भागब�डा ह�दँा हामी चारजैना बाबछुोरासमेतको भागमा 
घरबासको लािग छुट्याइएको ज�गा हो” भनी िजिकर 
िलएको देिख�छ । पनुरावेदक वादीले न.नं.४ मा घर 
बसोबास गरी भोगचलन गरी आएको भनी न�सामा 
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�वीकार ग�ररहेको र न�सामा समेत सो बेहोरा 
उ�लेख भइरहेको अव�थामा पनुरावेदक वादी न.नं. 
४ को ज�गाबाट पि�चमतफ� को मूल सडक बाटोमा 
आवतजावत गन� सिकने नै देिखदँा न.नं. १ को िक.नं. 
८७२ को ज�गासगँ न.नं. २ को िक.नं. ८७१ को 
वादीको ज�गा सि�धसप�न पन� भ�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत कानूनी �यव�था एवम् 
िमिसल संल�न �माणह�को िववेचनासमेतका 
आधारमा पनुरावेदक वादीलाई िक.नं.८७२ को ज�गा 
नभए पिन �वत�� �पमा िक.नं.८७१ को ज�गा भोग 
गन� कुनै अ�ठेरो पन� अव�था न�साबाट नदेिखदँा स�री 
िज�ला अदालतबाट हकसफा ह�ने र दता�समेत ग�रिदने 
गरी भएको फैसला उ�टी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०६६।११।१८ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तारादेवी महज�न                      
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल माघ २९  गते रोज २ शभुम् । 

एकल इजलास

स.�.�या.�ी गोपाल पराजुली, ०७४-AP-०१८९, 
उ��ेषण / परमादशे, दीपक िव�म िम� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

वन वातावरणको संर�ण नगरी जथाभावी 
�ख िव�वा काटी वन वातावरण िवनास गन� वा 
नकारा�मक असर पन� गरी काय� गरी आएको वा 
ऐितहािसक, धािम�क, सा�ँकृितक वा पय�टक�य 
�े�को अि�त�व लोप ह�ने गरी काम काय� ग�रआएको 
वा भवन बाटो आिद पूवा�धार िनमा�ण गदा� जथाभावी 
िनमा�ण गन� चाहेको कुनै बेहोरा िलिखत जवाफबाट 
देिखदँैन । च��ािगरी �े�को वन वातावरणको संर�ण 

गन� तथा पूवा�धारको लािग भवन वा बाटो िनमा�ण 
जथाभावी ह�न निदनेसमेत सिुनि�तताका लािग 
आव�यक र �भावकारी सयं�� खडा गन� वा िनगरानी ह�न 
निदनका लािग िवप�ी केबलुकार क�पनीको तफ� बाट 
कुनै बाधा प�ुयाएको भ�ने पिन नदिेखने । च��ािगरी 
िह�स िलिमटेड क�पनीले केबलकार स�चालन वा 
सो क�पनीले के क�तो पूवा�धारसमेतको िनमा�ण काय� 
गन� पाउने नपाउने ��, उ� िनमा�ण काय� गदा� �ख 
िब�वा के कित काट्न पाउने वा काट्न नपाउने िवषय, 
वातावरण वा पया�वरणमा असर पर ेनपरकेो िवषय वा 
वातावरण पया�वरण सरं�ण गन� क�पनीको तफ� बाट 
गनु�पन� काय�,  के क�तो सडक बाटो वा अ�य िनमा�ण 
काय� गन� पाउने वा नपाउनेसमेतका सम� िवषयमा 
स�ब� कानूनी �यव�था एवम् �माणसमेत बझुी 
िनराकरण ह�नपुन� देिखन आएको र अक�तफ�  िवप�ी 
च��ािगरी िह�स िलिमटेड क�पनी िव�� परकेो �रट 
िनवेदन (०७३-WO-०८३७) मा उ� क�पनीले �रट 
िनवेदनमा उठाइएको िवषयव�तमुा �ितवाद �ितर�ा 
गन� पाउने हक रहने दिेख�छ । िलिखत जवाफ बेहोरामा 
क�पनीले च��ािगरीमा स�बि�धत िनकायबाट �चिलत 
कानूनबमोिजम �वीकृित िलइ� केबलकार होटल 
�रसोट�समेत िनमा�ण गरी केबलकार स�चालनमा 
�याएको र होटल िनमा�ण भइरहेको भ�ने दिेखएको छ । 
सो काय� वा उि�लिखत सो िलिखत जवाफको बेहोराले 
अ�त�रम आदेशको उ�लङ्घन भएको प�्ुयाइ� वा 
कानूनी आधार केही ��ततु नगरी हचवुा दाबी आएको 
देिखएको छ । साथै यसै िवषयमा िवप�ी सरकारी 
िनकाय वा अिधकारीको तफ� बाट कुनै िलिखत जवाफ 
बेहोरा वा कुनै �िति�या आएको पिन िनवेदनसमेतबाट 
नखलेुपिछ िमित २०७३।११।४ गते अदालतबाट 
भएको आदेशबमोिजम वातावरण िवनास रो�नेतफ�  
िनगरानी गन� �भावकारी र आव�यक सयं�� खडा 
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नगरकेो, िनयिमत तवरबाट अनगुमन गन� गराउने नगरकेो 
भ�नेसमेतको िनवेदन बेहोरा �ा� कागज �माणबाट 
प�्ुयाई ं ह�न आउदँैन । अदालतको आदेश काया��वयन 
गन� िज�मेवार िनकाय वा अिधकारीबाट अदालतको 
आदेश काया��वयन गन� बेवा�ता गरकेो वा िज�मेवारी 
प�छाएको भ�ने कुनै आधार पेस नगरी हचवुाको भरमा 
अदालतको अपहेलना कारबाही चलाउन ु उपय�ु 
ह�दँनै । अदालतको आदेश वा फैसलालाइ�  िन�तेज पान� 
वा अदालतको आदेश काया��वयन वा �याय स�पादनमा 
अवरोध िसज�ना गन� वा अदालती कारबाहीमा ह�त�ेप 
गन� �यास िवप�ीबाट भएको कुनै व�तिुन� आधार पेस 
भएको नदेिखने ।

अदालतको िमित २०७३।११।४ को 
अ�त�रम आदेशको िवपरीत काय� िवप�ीले गरकेो भ�ने 
दाबी रहे पिन त�अन�ुपको कुनै व�तिुन� आधार 

�माण पेस नगरी िनवेदन दाबी नै अ�प� र हचवुा 
देिखन आएकोले अदालतको अवहेलनामा कारबाही 
गरी म�ुा चलाउन उपय�ु ह�ने दिेखएन । अदालतको 
आदशे वा फैसलाको पालना नगरी  उ�लङ्घन गरकेो 
��ट आधार देिखएमा जनुसकैु बखत अदालतको 
अपहेलनामा म�ुा िलइ� कारबाही चलाउन स�ने नै ह�दँा 
िनवेदक हालको दाबी अ�प� र हचवुा देिखइरहेको 
तथा मूल िनवेदनबाटै टुङ्गो ला�नपुन� िवषयव�तसुमेत 
��ततु िनवेदनमा उठाइएकोले उ� िवषयमा मूल 
िनवेदनबाट उिचत स�बोधन ह�ने नै ह�दँा िवप�ीका 
नाउमँा कारण देखाउ आदेश जारी गरी रहन ु परने । 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७४ साल पसु ४ गते रोज ३ शभुम् । 


