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काशनकाशन,,  स चार तथा स पादनस चार तथा स पादन  सिमितसिमित  
  

माननीय यायाधीशमाननीय यायाधीश  ी ी बैबै नाथ उपा यायनाथ उपा याय,,  सव च अदालतसव च अदालत        --  अ यअ य   
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशीमाननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी,,  सव च अदालतसव च अदालत          --  सद यसद य  
नायव महा यायािधव ा ी नायव महा यायािधव ा ी राजेराजे  सुवेदी सुवेदी,,  ितिनिधितिनिध,,  महा यायािधव ाको कायालयमहा यायािधव ाको कायालय    --  सद यसद य  
व र  व र  अिधव ा अिधव ा ी ी नरह र आचायनरह र आचाय,,  अ यअ य ,,  सव च अदालत बार एसव च अदालत बार एसोसोिसएिसएससनन    --  सद यसद य  
सहसहरिज ाररिज ार  ी ी नहकुल सवुेदीनहकुल सवुेदी, सव च अदालत, सव च अदालत                --  सद य सिचवसद य सिचव  

  
  

स पादकस पादक  : : ी ी गजे बहादरु िसंहगजे बहादरु िसंह  
  

काशनकाशन,,  स चार तथा स चार तथा स पादन शाखामा कायरस पादन शाखामा कायरत् त्   
कमचारीहकमचारीह   

शाखा अिधकृत ी राजन बा तोलाशाखा अिधकृत ी राजन बा तोला  
शाखा अिधकृत ी िमनबहादरु कँुवरशाखा अिधकृत ी िमनबहादरु कँुवर  
ना.स.ु ी ल मण िव.क.ना.स.ु ी ल मण िव.क.  
ना.स.ु ी रमादेवी यौपानेना.स.ु ी रमादेवी यौपाने  
ना.स.ु ी िवनोदना.स.ु ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
िस.कं. ी वु सापकोटािस.कं. ी वु सापकोटा  
क युटर अपरेटर ी अजनु सवेुदीक युटर अपरेटर ी अजनु सवेुदी  
काकायालय सहयोगी ी कृ णबहादरु ेयालय सहयोगी ी कृ णबहादरु े   
कायालय सहयोगी ी ेमलाल महजनकायालय सहयोगी ी ेमलाल महजन    

  
भाषािवद ्: भाषािवद ्: उपउप ा.ा.  ी ी रामच  फुयालरामच  फुयाल  
  
िबिब  शाखामा कायर शाखामा कायरत् त्   कमचारीकमचारी  

िड. ी नरबहादरु ख ीिड. ी नरबहादरु ख ी  

मु ण शाखामा कायरत कमचारीहमु ण शाखामा कायरत कमचारीह     
सपुरभाइजर ी सपुरभाइजर ी का छा ेका छा े   
मु ण अिधकृत मु ण अिधकृत ीी आन द आन द काशकाश  नेपालनेपाल  
िसिनयर बकुबाइ डर ी तेजराम महजनिसिनयर बकुबाइ डर ी तेजराम महजन  
िसिनयर हे पर ी तलुसीनारायण महजनिसिनयर हे पर ी तलुसीनारायण महजन  
िसिनयर ेस यान ी नरे मिुन ब ाचायिसिनयर ेस यान ी नरे मिुन ब ाचाय  
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेलिसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल  
िसिनयर मकेािन स ी िनमल बयलकोटीिसिनयर मकेािन स ी िनमल बयलकोटी  
बकुबाइ डर ी यमनारायण भडेलबकुबाइ डर ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ डर ी मीरा वा लेबकुबाइ डर ी मीरा वा ले  
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछानेक पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने  

ेस यान ी केशवबहादरु िसटौलाेस यान ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ डर ी अ युत साद सवेुदीबकुबाइ डर ी अ युत साद सवेुदी  
कायालय सहयोगी ीकायालय सहयोगी ी  मोित चौधरीमोित चौधरी  
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नेपाल कानून पि कामा  

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म  

कािशत  

िनणयह को सारसङ् ह  
िवषयगत आधारमा  

  वग कृत  
एघार ख ड पु तकह  िब मा छन् । 

 
मू य .५,५००।- 

 
पाइने ठाउँ 

 नेपाल कानून पि का िब  क , सव च अदालत 

 यायाधीश समाज नेपाल, बबरमहल 

 सव च अदालत बार एसोिसएसन, नेबाए भवन 

यस पि काको इजलाससमतेमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः 

 सअ बुलेिटन २०७...  ... ....   १ वा २, पृ  .... 

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथः सअ बुलेिटन २०७३, जेठ – १, पृ  १ 
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सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह  एवम् अ य याियक 
िनकायह का कामकारवाहीसगँ सेवा ाहीह को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव च अदालत, धान यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स पक गन सिकने छ । 
 

  
  

  
  
  
  
  

मू य मू य .१५.१५।।––  
  

मु कःमु कः  सव च अदालतसव च अदालत,,  छापाखानाछापाखाना 
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  िवषयसूची 

.स.ं िवषय प /िवप  पृ  

पूण इजलास १-३ 

1.  

भरपाई 

िलखत दता 

बदर दता 

कायम 

परुण शमशेर ज.ब.रा. िव. 

खड्गकुमारी राणासमेत 

2.  

नापी दता 

बदर, दता 

कायम 

रमेश साद पौडेल िव. शारदा 

पौडेल 

3.  चोरी 
नेपाल सरकार िव. गणेशबहादरु 

काक समेत 

सयुं  इजलास ४-१६ 

4.  
ब दी 

य ीकरण 

अिधव ा मणकुमार े  िव. 

महानगरीय हरी वृ , बौ , 

काठमाड समेत 

5.  
बिकङ  

कसरु 

नेपाल सरकार िव. काले 

लामासमेत 

6.  
बिकङ  

कसरु 

नेपाल सरकार िव. मनोज साद 

िचम रया 

7.  

अि म 

भु ानी 

सिहत करार 

बमोिजमको 

ितपूित 

िदलाई  

भराइ पाउ ँ

कृ ण राणा िव. िस ा तराज 

पा डेसमेत 

8.  उ ेषण 

पु षो म गौतम िव. त कालीन 

बक अफ एिसया हाल एनआईसी 

एिशया बक िलिमटेड, के ीय 

कायालय, ि परुे र, 

काठमाड समेत 

9.  उ ेषण 

अिलअ तर िमया ँ िव. हरी 

धान कायालय, न साल 

काठमाड समेत 

10.  
उ ेषण / 

परमादशे 

गणेशबहादरु दरुासमेत िव. 

धानम ी तथा मि प रषदक्ो 

कायालयसमेत 

11.  
जबरज ती 

करणी 

काश भ  िव. नेपाल सरकार 

12.  उ ेषण 

भावना िनरौला िव. कमचारी 

स चयकोष, पु चोक 

लिलतपरुसमेत 

13.  ाचार 
नेपाल सरकार िव. िमनभा 

अिधकारीसमेत 

14.  
स पि  

शु ीकरण 

नेपाल सरकार िव. स रता िगरी 

राईसमेत 

15.  परमादशे 

िहरामाया ीससमेत िव. बागलुङ 

नगरपािलका नगरका िविभ न 

सडकह  कालोप े गन कायको 

उपभो ा सिमित २०६८, 

बागलुङ नगरपािलकाको 

कायालय, बागलङुसमेत 



 

ii 

इजलास न.ं १ १६-३० 

16.  
उ ेषण / 
परमादशे 

दल साद चौहान िव. िज ला 
कायालय, गोरखासमेत 

17.  उ ेषण 
िजतबहादरु आले मगर िव. गहृ 
म ालयसमेत 

18.  
उ ेषण / 
परमादशे 

कृ ण साद ढकालसमेत िव. 
धानम ी तथा मि प रषदक्ो 

कायालयसमेत 

19.  
कत य 

यान 
िदनेश िल ब ूिव. नेपाल सरकार 

20.  
खत दता 

बदर 
राम आ  े साह कलवार िव.  
सागरवाल कलवारसमेत 

21.  
उ ेषण / 
परमादशे 

वु साद चौलागाई ं िव. 
धानम ी तथा मि प रषदक्ो 

कायालयसमेत 

22.  

कत य 

यान, 
साधक दता 

नेपाल सरकार िव. कमल थापा 

मगरसमेत 

23.  
कत य 

यान 
िवजय लामासमेत िव. नेपाल 
सरकार 

24.  
उ ेषण / 
परमादशे 

धनबहादरु कँुवर िव. िज ला 
िश ा कायालय, बागलङुसमते 

25.  ाचार 
चोकटदास त वा िव. नेपाल 
सरकार 

26.  
उ ेषण / 
परमादशे 

रिव  यादवसमेत िव. गौर 
नगरपािलका कायालयका पदपूित 
सिमित, मकुाम गौर 

नगरपािलकासमेत 

27.  
ाचार 

न. .प. 

नेपाल सरकार िव. राज ुब नेत 

28.  परमादशे 

िज ला हरी कायालय, 

क चनपरु तथा ऐ. कायालयका 

कायालय मखु िव. सधुा झा 

29.  उ ेषण 
पवनकुमार संघाई िव. िज ला 

शासन कायालय, पसासमेत 

30.  िनषेधा ा 

दावा नोब ु शेपाको अ.वा. िमङ्वा 

दोज शेपा िव. फिण  

काक समेत 

31.  ाचार 
क पना भ डारी (िघिमर)े िव. 

नेपाल सरकार 

32.  
अदालतको 

अपहेलना 

ई री साद पौडेल िव. धनबहादरु 

कँुवर 

33.  ाचार 
नेपाल सरकार िव. धमदवे 

फुलारा 

इजलास न.ं २ ३०-३५ 

34.  
ब दी 

य ीकरण 

िवशाल प रयारसमेत िव. 

काठमाड  िज ला अदालत, 

बबरमहल काठमाड समेत 

35.  
ब दी 

य ीकरण 

िजर ेभ ने सरोज लामा िव. नेपाल 

सरकारसमेत 

36.  ाचार 
नेपाल सरकार िव. कुमार 

े समेत 

37.  ाचार 
नेपाल सरकार िव. रामगोपाल 

लागेज ु 



 

iii 

इजलास न.ं ३ ३५-५१ 

38.  करकाप 
मोहन िजसीसमेत िव. मोतीराम 

सनुारसमेत 

39.  
कत य 

यान 

िवकास अिधकारीसमेत िव. 

नेपाल सरकार 

40.  
कत य 

यान 

तलुबहादरु बढुा िव. नेपाल 

सरकार 

41.  
लाग ुऔषध 

खैरो िहरोइन 

िवनोद चौधरी िव. नेपाल सरकार 

42.  
कत य 

यान 

नेपाल सरकार िव. ताराकुमार 

नेपाल 

43.  परमादशे 

प नाबहादरु रि जतसमेत िव. 

धानम ी तथा मि प रषदक्ो 

कायालयसमेत 

44. िनषेधा ा सभुाष िगरी िव. दवेी साद परुी 

45.  
दता 

बदरसमेत 

अङ्कबहादरु बढुथापासमेत िव. 

मयालाल बोहरा 

46.  अंश 
भाजमुनुी गभुाजसुमेत िव. 

चडुामिण गभुाज ु

47.  
उ ेषण / 

परमादशे 

िशि का गीता कटुवालसमेत िव. 

िज ला ते थमु नगरपािलका 

ि थत िश ा कायालय ते थमु र 

सोका मखु 

48. 
कत य 

यान 

िनमाला भ ने मिहमा (िव.क.)  

िव. नेपाल सरकार 

49.  
कत य 

यान 

नेपाल सरकार िव. र नमाया 

थपिलयासमेत 

50.  परमादशे 

दीपे  कुमार यौपाने िव. 

म यमा चल ामीण िवकास बक 
िलिमटेड के ीय कायालय, 
जनकपरु 

51.  
उ ेषण / 

परमादशे 

नमदा ब नेत िव. भूिमसधुार 
कायालय, मोरङ, 

िवराटनगरसमेत 

52.  िनषेधा ा 
वीणाकुमारी यादव िव. उषादवेी 

िम  

53.  
उ ेषण / 

परमादशे 

नागे  राउत कुम  िव. िवनोद 

म डलसमेत 

54.  परमादशे 
नागे  राउत कुम  िव. िवनोद 

म डलसमेत 

55.  िनषेधा ा 
कामे र त मासमते िव. केशो 

दाससमेत 

56.  
उ ेषण / 

परमादशे 

शहेरा बान ु खातनुसमेत िव. 

इलाका हरी कायालय, िसजवुा 
मोरङसमेत 

57.  
उ ेषण / 
परमादशे 

िनम नारायण चौधरी िव. िज ला 
िश ा कायालय, 
नवलपरासीसमेत 

58.  िनषेधा ा 
जगरनाथ साह हलुवाई िव. 
वाले र मिुखया 

59.  
उ ेषण / 

परमादशे 

िव णमुाया कुमारी राय था  िव. 
िज ला िश ा कायालय, 

नवलपरासीसमेत 

60.  जालसाजी 
धम नारायण महजन िव. 

प चनारायण महजनसमेत 



 

iv 

इजलास न.ं ५ ५१-५५ 

61.  
कत य 

यान 
फुलोदवेी ख वे िव. नेपाल 
सरकार 

62.  
जबरज ती 

करणी 
रिव सोरने िव. नेपाल सरकार 

63.  

मोिहयानी 
हकको 
माणप  

म.ुस. गन सु मा याकुरले िव. 
म.ुस. गन मिहमा याकुरले 

64.  
जबरज ती 

करणी 
मनोज आचाय िव. नेपाल सरकार 

65.  
कत य 

यान 

योगे  भ ने योगराज िशवाकोटी 

िव. नेपाल सरकार 

इजलास न.ं८ ५५ 

66.  गौबध 
कुमार दज समेत िव. नेपाल 
सरकार 

रत / बेरीत आदेश ५५-५६ 

67.  परमादशे 
िमलन भ डारी िव. धानम ी 
तथा मि प रषदक्ो 

कायालयसमेत 

अदालत गितिविध ५६-६० 
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पूण इजलास

१
मा. या. ी क याण े , मा. या. ी सुशीला काक  
र मा. या. ी ओम काश िम , ०७०-NF-००१२, 
भरपाई िलखत दता बदर  दता कायम, पुरण शमशेर 
ज.ब.रा. िव. खड्गकुमारी राणासमेत 

पनुरावेदक वादी म  नेपाल इ टरनेशनल 
नामक फमको स चालक पिन भएको देिख छ । िनजले 
सो फमको नाममा नेपाल े िडट ए ड कमस बकबाट 
ज गा िधतो राखी कजा िलएको दिेख छ । सो कजा 
रकम वादीले आ नै ोतबाट बकलाई ितरे बझुाएको 
भ न सकेको देिखदँनै । यसै िववािदत ज गाको 
आधा िह साबापत ितवादी खड्ग कुमारी राणाले 
मोहीबाट बझेुको रकमबाट ितर े बझुाएको देिख छ । 
यसरी मोही हकबाट ा  रकम वादीकै िहतमा योग 
भएको अव थामा ितवादी खड्गकुमारी राणाले मोही 
िह साको रकम एकलौटी खाए मासेको भ न िम ने 
नदिेखने ।

नेपाल सरकारले मोही हक लागेको ज गा, 
ज गावाला र मोहीिबच बाडँफाडँको काय गन गराउन 
समय तोक  सूचना काशन भएपिछ ज गाधनी र 
मोहीिबच ज गा बाडँफाडँ गन वा ज गाधनी र मोहीम ये 
कुनै एकको नाममा एकलौटी कायम गन काय अंश मु ा 
परकेो कारणले रोिकन स दैन । यो कानूनबमोिजम 
बाडँफाडँ ह छ । कानूनबमोिजम भएको कायलाई 
लेनदेन यवहारसरह मानी िलखत बदरको िफराद गन 
पाउने भ न निम ने ।

मोही हकको ज गा भूिमसधुार अिधकारीले 
बाडँफाडँको मा यमबाट मोहीको नाममा एकलौटी 
कायम गन गरी गरकेो िनणयउपर िज ला अदालतमा 

मु ा ला न स ने हो, होइन भ ने िववाद पिन उपि थत 
भएको देिख छ । भूिमस ब धी ऐन, २०२१ िवशेष 
ऐन हो । उ  ऐनअनुसार ज गाधनी र मोहीको ज गा 
बाँडफाडँस ब धी ि याको िनणय गन अिधकार 
भूिमसधुार अिधकारीलाई भएको त यमा िववाद 
छैन । भूिमस ब धी ऐनको दफा २६ख मा तोिकएको 
अिधकारीले दफा २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ को 
अधीनमा रही मोही लागेको ज गा बाडँफाडँ गन स ने 
यव था गरकेो छ भने सो ऐनमा िमित २०५३।९।२४ 

मा भएको चौथो संशोधनबाट थप भएको दफा २६च ले 
दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ बमोिजम 
भूिमसधुार अिधकारीले गरकेो िनणयउपर कुनै 
अदालतमा पनुरावेदन ला ने छैन भ ने कानूनी यव था 
भएको देिख छ । उ  कानूनी यव थाबमोिजम मोही 
हक बाडँफाडँ गरेउपर साधारण अिधकार े बाट 
िफरादमाफत चुनौती िदन नसिकने ट छ । 
िनणयमा रत / बे रतको  उठेको भए सो को 
िन पण असाधारण अिधकार े बाट हन जाने हदँा 
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६च बमोिजम 
दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ बमोिजम 
भूिमसधुार अिधकारीले गरेको िनणयउपर कुनै पिन 
अदालतमा पुनरावेदन गन नपाउने गरी िवधाियकाले 
सत ब देज राखेको देिखँदा सु  अदालतमा दायर 
भएको वादीको िफराद े ािधकारिवहीन देिखन 
आएको हदँा पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६४।९।१० को फैसला उ टी गरी यस अदालतको 
संयु  इजलासबाट िमित २०६९।१।२२ मा िफराद 
खारेज गन गरी भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने 
ठहछ । वादीको पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला  
क यटुर:  गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७२ साल वैशाख १० गते रोज ५ शभुम् ।
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  यसै कृितको ०७०-NF-००११, भरपाई 
िलखत दता बदर  दता कायम, पुरण शमशेर 
ज.ब.रा. िव. खड्गकुमारी राणासमेत भएको 
मु ामा पिन यसैअनुसार फैसला भएको छ । 

२
स. . या. ी क याण े , मा. या. ी सुशीला 
काक  र मा. या. ी देवे  गोपाल े , ०६५-NF-
००२६, नापी दता बदर, दता कायम, रमेश साद 
पौडेल िव. शारदा पौडेल
 मालपोत कायालयमा सािबक ोतअनुसार 
ज गाधनी दता माण पजुा पाउ ँभनी आव यक माण 
राखी वारसेमाफत िनवेदन िदई पजुासमेत िलइसकेको 
अव थामा आ नो ज गा दता गरी माणपजुा ा  
गरकेो िवषयमा थाहा पाइन भ ने वादी दाबी मनािसब 
नदिेखने ।

त यगत पमा ितवादीको े ता र भोग 
वीकार गरी लामो समयस म कायम भएको सो 

त यलाई जिहले पिन उ टाउन वा बद न सिक छ 
भ ने होइन । सभ नापी हन ुर तुत िफराद पनभु दा 
अगावै थािपत भएका उ  त यबाट पिन प पमा 
वादी दाबी खि डत भइरहेको देिखने ।

वादीले आ नो सािबक ोत िक.नं.१११ बाट 
िभडाई ज गा दता गराइसकेको अव थामा वादी दाबी 
पु न नस ने ठहर ्याउनु पनमा पनुरावेदन अदालतको 
फैसला उ टी गरी वादी दाबीबमोिजम िक.नं. १९२ को 
ज गाको ितवादीको नामको दता बदर गरी वादीको 
नाममा दता हने ठहर ्याएको यस अदालतको संयु  
इजलासको िमित २०६२।११।८ को फैसला िमलेको 
नदिेखदँा उ टी हने । 
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क युटरः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७२ साल भदौ १७ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा. या. ी िग रश च  लाल, मा. या. ी सुशीला 
काक  र मा. या. ी बै नाथ उपा याय, ०६६-
CF-००१०, चोरी, नेपाल सरकार िव. गणेशबहादुर 
काक समेत

ितवादी राज ु भ डारीले जाहेरवालाको 
मोटरसाइकल चोरी गरी अका ितवादी गणेशबहादरु 
काक लाई िब  गरेको भ ने कुरा पिु  भएको 
देिखएकोले िनज ितवादी राज ु भ डारीले चोरीको 
महलको १ र १२ नं. बमोिजम चोरीको कसुर गरकेो 
ठहराई एक मिहना कैद र .५५,०००।– ज रवाना 
गन ठहराएको संयु  इजलासको राय मनािसब 
देिखने ।

बरामद भएको मोटरसाइकलको त कालीन 
िकनबेचको मू य . ५५,०००।– भएको भ ने 
िमित २०६०।५।१० को मुचु काबाट देिखएकोमा 

.३०,०००।– मा ख रद गरकेो यी ितवादी 
गणेशबहादरु काक ले मोटरसाइकलको त कालीन 
मू यको ४५ ितशतभ दा कम मू यमा ख रद गरकेो 
देिखदँा माण ऐन, २०३१ को दफा ७क को उ  
यव थाबमोिजम ितवादीले चोरीको सामान भएको 

भ ने जानीजानी ख रद गरेको देिखन आउने ।    
चोरीको महलको २३ नं. को उि लिखत 

यव थाअनसुार कुनै व तु ख रद गदा १५ 
ितशतस म नाफा रािखएको अव थामा िलखत 

नगरी िलएको भए पिन र १५ ितशतभ दा बढी नाफा 
रािखएको अव थामा पिन िलखत गरी िलएमा चोरीको 
व त ुभ ने नजानी िलएको अव थामा चोरीको कसुर 
गरेको बात नला ने भ ने उ लेख छ । तुत मु ामा 
चोरी भएको मोटरसाइकलको मू य . ५५,०००।– 
कायम भएकोमा यी ितवादीले १५ ितशतभ दा 
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बढी नाफा गरी .  ३०,०००।– मा ख रद गरेको तर 
मोटरसाइकल ख रद िब  गरेको कानूनबमोिजम कुनै 
िलखत नभएको अव थामा सो माल चोरीको हो भ ने 
जानीजानी ख रद गरेको मा नु पन देिखन आउने । 

व ततुः िवधाियकाले चोरीको महलको १ 
र १२ नं. को प रपूरकको पमा नै सोही महलको 
२३ र २४ नं. को यव था गरकेो देिखन आउछँ । 
सङ्किलत सबदु माणको आधारमा कुनै अिभयु  
चोरी गन कायमा य  सलं न नभई चोरी गरेको व तु 
हो भ ने जानी बझुी ख रद गन कायमा मा  संल न 
रहेको देिखएको अव थामा अिभयोजन प ले चोरीको 
महलको १ र १२ नं. बमोिजम दाबी िलएको तर २३ र 
२४ नं. को दाबी निलएको भ ने आधारमा ितवादीलाई 
कसरुबाट सफाइ िदने हो भने िवधाियकाले चोरीको 
महलमा यवि थत गरकेो उ  कानूनी यव थाको 
साथक अथ भयो भ न निम ने । 

ितवादीम ये राज ु भ डारीलाई कसुरदार 
ठहर ्याएको तथा ितवादी टेकराज अिधकारीलाई 
सफाई िदएको हदस म सहयोगी माननीय यायाधीश 

ी राम साद े को रायसगँ सहमत भई ितवादी 
गणेशबहादरु काक को हकमा सफाइ िदएको रायसगँ 
सहमत हन नसक  िनज ितवादीले चोरीको 
मोटरसाइकलको कायम भएको मू यभ दा क रब क रब 
आधा मू यमा ख रद तथा योग गन काय गरी चोरीको 
माल हो भ ने जानीजानी ख रद गरकेो दिेखएकोले 
िनजउपर चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोिजमको 
अिभयोग दाबी भए पिन चोरीको महलको २३ र २४ 
नं. बमोिजम सजाय गन िम ने हदँा िनजले चोरीको 
महलको २३ नं. को कसरु गरेको ठहर ्याई िनजको 
हकमा पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उ टी 
गरी चोरीको महलको २४ नं. अनसुार िबगोबमोिजम 

. ५५,०००।– ज रवाना हने ठहराई माननीय 
यायाधीश ी भरतराज उ ेतीबाट य  भएको राय 

कानून एवम् यायको रोहमा मनािसब दिेखन आउने 
हदँा मोटरसाइकल चोरीको कुरामा उजरु गन हद याद 
स ब धमा चोरीको महलको २९ नं. आकिषत हने भई 

तुत मु ाको जाहेरी दखा त हद यादिभ  नपरकेो 
भ न िम ने नहदँा एवम् ितवादी राज ु भ डारीले 
जाहेरवालाको मोटरसाइकल चोरी गरी ितवादी 
गणेशबहादरु काक लाई िब  गरकेो पिु  भएको हदँा 
राजु भ डारीलाई सफाइ िदएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला केही उ टी भई िनजलाई चोरीको 
महलको १ नं.को कसरुमा १२ नं. बमोिजम एक 
मिहना कैद र . ५५,०००।– ज रवाना हने, ितवादी 
गणेशबहादरु काक ले चोरी भएको मोटरसाइकल 
जानी बुझी . ३०,०००।– मा ख रद गरेको भ ने 
कुरा सबदु माणबाट पिु  भएकाले िनजलाई चोरीको 
महलको १ र १२ नं. बमोिजमको अिभयोग दाबी भए 
पिन चोरीको महलको २३ नं. को कसुरमा ऐ २४ नं. 
बमोिजम सजाय गन िम ने हदँा िनजलाई िबगोबमोिजम 

.५५,०००।– ज रवाना हने तथा ितवादी टेकराज 
अिधकारीको जाहेरवालाको मोटरसाइकल चोरी गन 
कायमा संल नता रहेको पिु  भएको नदेिखदँा िनजले 
सफाइ पाउने कुरा नै कानूनस मत एवम् यायोिचत 
देिखन आउँछ । तसथ सोबमोिजम यस अदालतको 
संयु  इजलासमा माननीय यायाधीश ी भरतराज 
उ ेतीले य  गनभुएको राय मनािसब हदँा सोही राय 
सदर हने । 
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई 
क यटुरः अिमरर न महजन 
इित संवत् २०७१ साल फागनु १४ गते रोज ५ शभुम्  ।
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सयंु  इजलास

१
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी गोिव दकुमार 
उपा याय, ०७१-WH-००७७, ब दी य ीकरण, 
अिधव ा मणकुमार े  िव. महानगरीय हरी वृ , 
बौ , काठमाड समेत

बालबािलका आभा, सुि या र गौरवलाई 
हरी कायालयले नै िनवेदक सं था सहयोगी समाज 

नेपाललाई संर ण गनका लािग िज मा िदएको भ ने 
िनवेदक सं थाको भनाइ दिेख छ । यसरी िज मा 
लगाउँदा सामदुाियक हरी सेवासमेतबाट िज मा 
लगाइएको भ ने यहोराको प को ितिलिपसमेत 
िमिसल संल न रहेको पाइ छ । बालबािलकाह  केही 
िदन केही मिहनामा को हदँा लालन पालन गन िज मा 
िलएको सं थाले बालबािलकाह ित दु यवहार 
गरकेो वा िनजह लाई कुटिपट गरेको भ ने आधारमा 
के ीय बालक याण सिमितको अनुरोधको आधारमा 
ग रएको कारवाही व प यी बालबािलकाह  िनवेदक 
सं थाको संर क वबाट वि चत भएको देिख छ । 
यही सं थाले य तो दु यवहार गरेको भ ने यिकन 
गन सिकने ठोस सबुद िलिखत जवाफ तुतकताले 
पेस गन सकेको पिन दिेखएन । िनवेदक सं था रहेको 
घरको पूव घरधनीले दु यवहार गरेकै भए पिन यो 

 तुत मु ाको स दभमा िवचारणीय छैन िकनिक 
वतमान अव थामा िनवेदक सं था वा बालबािलका पूव 
घरधनीको य  वा परो पमा िनय णमा रहेको 
भ ने िमिसलबाट नदेिखने ।

िनवेदक सं थाको संर क वमा रहदँा यी 
बालबािलकाले िवगतमा कुनै दु यवहार सहन ु परकेो 

अव था िमिसलबाट देिखदँैन भने य तो अव थामा यो 
सं थाको सहमित वा वीकृितिबना यी बालबािलकालाई 
उ  सं थाको संर क वमा हटाउनका लािग 
यथे  कारण व तुिन  आधारमा मािणत हनुपन
ह छ । हरी कायालयले संर ण गन िज मा 
िदएकै भरमा िनवेदक सं थाले यी बालबािलकाको 
िश ादी ा लालन पालन गरी आएको अव थामा 

हरी कायालयले नै यहाबँाट छुटाई अक  सं थामा 
िनजह लाई पठाउँदा ती बालबािलकाको मनोदशा 
क तो ह छ भ ने कुराको पिन हे का रा नु ज री 
ह छ । अनाथ बालबािलकालाई जनुसुकै 
बालक याणकारी सं थाले कानूनबमोिजम आ नो 
संर क वमा रा न नस ने होइन तर यसरी रा दा 
बालबािलकाको सव म िहत र िचलाई यान िदन ु
यि कै आव यक ह छ । ब दी बनाइएका भनेको 

बाल हे प लाइनमा रािखएका बालबािलकाह लाई 
इजलाससम  सोधपछु गदा िनजह ले िनवेदक 
सं थासगँ रहन इ छा जाहेर गरकेो र िनवेदक सं थालाई 
नै सामदुाियक हरी सेवा चाबिहलबाट िज मा िदएको 
देिखएको अव थामा बालबािलकाको इ छा िव  
िनजह लाई िवप ी सं थामा राखी रा न उिचत 
नहदँा िवप ी बाल हे पलाइन नेपालको िज माबाट 
छुटाई िनवेदक सं था सहयोगी समाज नेपाललाई 
िनज बालबािलकाह  आवा भ ने आभा, सुि या र 
गौरब िज मा िलनका लािग बालबािलकास ब धी 
ऐन, २०४८ का सतह  पालन गन गरी कागज 
गराई िनवेदक सं थाको िज मामा बालबािलकाह  
पठाइिदने । 
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा
क यटुर: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल साउन २२ गते रोज ६ शभुम् ।
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२
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०७०-RB-००१२, बिकङ कसुर, नेपाल 
सरकार िव. काले लामासमेत

करारबमोिजम कजा नितरेमा बक तथा 
िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ 
बमोिजम बकले ऋणी ितवादीह  काले लामा, नवीन 

े  र हेमराज े  तथा जमानीकता ितवादीह  
मश: स तमाया र सानुका छा लामा, मु बहादरु 

िव कमा तथा अजनु े समेतबाट थप िधतो सरु ण 
िलन स ने, ितवादीह को वािम वमा रहेको वा 
िनजह को हक ला ने अ य चल अचल स पि बाट 

चिलत कानूनबमोिजम सावँा याज असलु गनस ने 
आिद यव था हनुका साथै उ  ऐनमा ितवादीह को 
िवदेशि थत कुनै स पि  भए सो स पि समेतबाट 
कजा असलु गन स ने र बकले कजा नितन 

ितवादीह लाई कालो सूचीमा रा नसमेत स ने 
यव था गरेको देिख छ । बकले ितवादीह सगँ 

भएको स झौताबमोिजम भाखािभ  सावँा याज नितन 
ितवादीह उपर उपयु  कानूनी यव थाबमोिजम 

कजा असलुीस ब धी अ य कारवाही गरेको भ ने 
नदिेखने । 

बकले िदएको ऋण असलुउपर गन स ब धमा 
उि लिखत ऐनमा ि यासमेत िनधारण गरकेो पाइ छ 
जनु कुरा बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ मा 
पाइदँनै । तसथ बकको कजा सरु णका लािग बक 
तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, २०६३ नै आकिषत 
हने ह छ, बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ 
हदँैन । बिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४  को 
दफा ८ मा भएको कानूनी यव था हेदा कसैले पिन 
बक वा िव ीय सं थाबाट जनु योजनको लािग कजा 

सिुवधा िलएको हो सोही योजनमा नलगाई अ य  
योग गरी वा गराई कजाको दु पयोग गन ुवा गराउन ु

हदँैन भ ने उ लेख भएको देिख छ । यसबाट जनु 
योजनको लािग कजा सिुवधा िलएको हो सोबाहेक 

अ य  सो कजा योग गन नहने र सो गरेमा सजाय 
हने यव था भएको देिखन आउछँ । ततु मु ामा 
माइ ो बस ख रद गन भनी िलएको कजा माइ ो बस 
ख रद नगरी अ  कुनै योजनमा ितवादीह ले ऋण 
लगानी गरेको वा खच गरेको भ ने देिखएको छैन । 

ितवादीह  ऋणी तथा जमानीकता भई हायर पचज 
कजाअ तगत सवारी साधन ख रद गन ऋण िलएको 
र सो ऋणबाट ख रद गरकेो गाडी थो ो भएको भनी 
वादी वयम् ले वीकार गरेको पाइ छ । ितवादीह ले 
स झौताभ दा बािहर गई यो य तो कारोबार गरकेो वा 
यो यसरी कजा दु पयोग गरकेो भ ने अिभयोगप मा 
उ लेख भएको पिन नदेिखने हदँा हायर पचज कजा 
असलु हन नसकेको अव थामा बिकङ कसुर तथा 
सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ आकिषत हन स ने 
नदेिखदँा अिभयोग दाबी खारजे हने ठहरी पुनरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१२।१५ मा भएको 
फैसला मनािसब नै देिखदँा सदर हने । 
इजलास अिधकृत : अिनलकुमार शमा
क यटुर: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल साउन २० गते रोज ४ शभुम् ।

३
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६९-RB-००२८, बिकङ कसरु, नेपाल 
सरकार िव. मनोज साद िचम रया

एभरे  बक िलिमटेडबाट ेिषत िमित 
२०६८।१२।८ को प  हेदा चेकको िमित, चेक रकम, 
चेक जारी गन पाट  र  भु ानी पाउने पाट समेतको नाम 
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उ लेख गरी पठाएको र प साथ संल न टेटमे टको 
िववरणबाट २०६८।११।१७ मा यास िडपोिजट 
उ लेख गरी े िडट महलमा िविभ न रकम उ लेख 
गद याले स महलमा . ४,००१२,८००।– उ लेख 
भएको देिख छ भने गडु फर पेमे टको चेक िसफा रस 
गदा ला ने किमसन . २००।– का दरले उ लेख गरी 
खातामै डेिबट गरी क ा गरकेो देिख छ । यसरी उ  
िमितमा A/C No ००७००१०५२००२६० मा . 
४०,०१२,८००।– मौ दात रहेको भ ने देिखएको र 
खातामा रकम मौ दात रहे भएको अव थामा गडु फर 
पेमे ट चेक जारी ग रएको भ ने पाइने ।

िमिसल सलं न एभरे  बकको िमित 
२०६८।१२।८ को प मा पटकपटक गरी 
१,९२,०००००।- बकमा ज मा भैसकेको भ दै सोको 
भौचरसमेत राखेको पाइएकोले भु ानी भएर गएको 
भिनएको रकम बकमा िफता आइसकेको भ ने देिखदँा 
बकलाई नो सानी भएको पिन पाइएन । गडु फर पेमे ट 
चेक िसफा रस गदाको समयमा खातामा रकम िथयो, 
िनका न जादँा िथएन भनी जाहेरवालाले बकप  
गदा उ लेख गरेको हदँा चेक िसफा रस हने समयमा 
खातामा रकम भएको भ ने कुरालाई िनजकै बकप ले 
थप पिु  गरकेो देिखने हदँा खातामा रकम मौ दात 
भएकै अव थामा गडु फर पेमे ट चेक िसफा रसको 
काय भएको देिखएको, भु ानी भएको भिनएको 
रकम बकमा िफता आई िहसाब िमलानसमेत भएको 
र ितवादीको कायबाट बकलाई कुनै हािन नो सानी 
नभएको अव थामा ितवादीले आरोिपत कसुरबाट 
सफाइ पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, हेट डाबाट 
भएको िमित २०६९।५।१३ फैसला मनािसब नै 
देिखदँा सदर हने । 
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा
इित संवत् २०७२ साल साउन २० गते रोज ४ शभुम् ।

४
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६८-CI-०५४३, १२४३, अि म 
भु ानीसिहत करारबमोिजमको ितपूित िदलाई 
भराइ पाउ,ँ कृ ण राणा िव. िस ा तराज पा डेसमेत, 
िस ा तराज पा डेसमेत िव. कृ ण राणासमेत

ितवादीका वारसेले अदालती ब दोब तको 
७८ नं. बमोिजम बयान गदा पिन आ नै छोरी वाइँले 
समेत जालसाजी गरे भ न नसकेको अव थामा 
पढेलेखेका जानेबुझेका आ नै नाताका सा ीसमेतलाई 
गमुराहमा पारी केवल वादीले मा  सो िलखत 
जालसाजीबाट तयार गरेका हन् भनी भ न िम दैन । 

ितवादी कृ ण राणा पढ्न नस ने अिशि त मिहला 
भ ने पिन िमिसलबाट देिखदँैन । कानूनबमोिजम करार 
गनमा िनज असमथ र अयो य रहेको ि थित पिन छैन । 
करारनामाको कागज तयार पादा िलखतको अनुहारबाटै 
रत पुगेको समेत देिखएको छ । करारनामाका िलखतका 
सा ी उमेशदेव प तले २०६४।०६५ सालको द.ुदे.
िम.नं. ४०८/४८४४ को करार बदर ग रपाउँ भ ने 
मु ामा सु  अदालतमा बकप  गदा रकम लेनदने गरी 
करार भएको हो भनेको पाइ छ । उ  िलखत अनुिचत 

भावमा पारी गराइएको वा यसमा जालसाजीको कुनै 
त व िव मान रहेको देिखन आएन । य तो अव थामा 
उ  िलखत झु याई गराएको हो भ ने अव था नरहने ।

करार ऐन, २०५६ अनुसार व तु िब  गन 
गरेको करारको िवषयव तु चल स पि को हकमा मा  
ह छ, अचलको हकमा नहने हदँा यसरी ग रएको 
करारको आधारमा दािय व िसजना ग रन ुहदँैन भ ने 

ितवादीको पनुरावेदन िजिकरतफ हेदा करारप ात्  
अ य  िब  भई करारको सत पुरा नगरकेो कारणले 
अि म भु ानी भएको रकम भन भराउन तुत मु ा 
परेको देिख छ । ततु मु ामा करारबाट ज गा िब  
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गन स झौता भए पिन करार वयम् लाई िब नामा 
मानी हक ह ता तरण ग रएको िवषय देिखने । 

करारबाट अचल स पि  िब  हने 
नभई िलखत नै पा रत हन ु पन भए पिन िब  गन 
उ े यसिहतको सतह को िलखत हन नस ने 
होइन । िब  हनलाई िलखत पा रत गन कुरा 
करारको सत प रपालना गरी परुा हने काय हो । तर 
िब को उ े य राखी कुनै करार हनै नस ने गरी कुनै 

ितब ध लागेको कानूनी यव था दिेखदँैन । यसैले 
य तो करार वतः अवैध भ न िम ने देिखदँैन । 
य तो िलखतबाट केही िलनु खान ुगरेको भए य तो 

िलखतको सतबमोिजम ितनु बझुाउन ुनपन भ न पिन 
निम ने ।

करारनामाको िलखतमा . 
५,६१,००,०००।- पैयामँा घरज गा ख रद िब  
गन सत भएको हदँा ितवादीले अि म भु ानी िलएको 
रकमका आधारमा मा  ितपूित िनधारण ग रन ुहदँैन 
भ ने वादीको पनुरावेदन िजिकरतफ हेदा ितवादीले 
करारनामामा उि लिखत ज गा कुमारी बकलाई बढी 
मोलमा िब  गररे वादीलाई नो सानी भए पिन वादीले 
आफूले िददँै निदएको रकमको िबगोको १० ितशत 
थप रकम ितपूित पाउन स ने उिचत आधार 
देिखदँैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(२) मा 
करारमा उ लेख भएको रकमम ये मनािसब मािफकको 
रकममा  भराई िलन पाउने यव था भएकोमा 
मनािसब मािफकको रकम ितपूितबापत भराइिदने 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट िनणय भइसकेकोले 
सोलाई अ यथा मा न निम ने । 
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा
क युटरः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७२ साल साउन १८ गते रोज २ शभुम् ।

५
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०७०-WO-०३८१, उ ेषण, पु षो म गौतम 
िव. त कालीन बक अफ एिसया हाल एनआईसी 
एिशया बक िलिमटेड, के ीय कायालय, ि पुरे र, 
काठमाड समेत

बक तथा िव ीय सं थास ब धी ऐन, 
२०६३ को दफा ५७(१) मा ऋण वाह गन सं थासगँ 
ऋणी यि  वा फमले कजा िलदँा भएको स झौता वा 
सत कबिुलयतको पालना नगरमेा कजाबापत राखेको 
िधतो य तो सं थाले िललाम िब  गरी िलन पाउने 
र ऐ.को उपदफा (२) मा कजा वाह गन सं थाले 
आफूले वाह गरकेो कजाको सरु णका लािग राखेको 
िधतो सुर णबाट साँवा याज असुलउपर हन नसकेमा 
ऋणीको वािम वमा रहेको वा िनजको हक ला ने अ य 
चलअचल स पि बाट कानूनबमोिजम असुलउपर गरी 
िलन पाउने यव था भएको देिख छ । उ  कानूनी 
यव थाअनुसार बकले कजाबापत राखेको िधतो 

सरु णबाहेकको ऋणीको अ य जनुसकैु स पि बाट 
पिन आ नो ऋण कजा असलु गन स ने नै देिखँदा 
िवप ी बकले िनवेदन दाबीमा उि लिखत िनवेदकका 
नामको ज गा रो का राखेको कायलाई अ यथा मा न 
निम ने । 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख(२) 
अनुसार मालपोत कायालयले आफँैले वे छाले ज गा 
रो का फुकुवा गन नभई कुनै अिधकार ा  िनकायको प  
वा आदेशबाट मा  कसैका नामको ज गा रो का रा न 
र फुकुवा गन लेखी आएमा फुकुवा गन स ने देिख छ । 
सोबमोिजम रो का राखेको कायमा िच  नबु ने प ले 
ऐ. ऐनको दफा ३१ बमोिजम पुनरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदन गन स ने देिख छ । यी रट िनवेदकले दाबी 
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गर ेज तै िवप ी मालपोत कायालयले अनािधकार वा 
कानूनिवपरीत िनजका नामको ज गा रो का राखेको 
भएमा उ  कानून ारा द  पनुरावेदक य अिधकार 

योग गरी उपचार खो न ुपनमा िनवेदकले सो गरकेो 
भ ने पिन देिखदँैन । यसरी कानूनले नै वैकि पक 
उपचारको यव था गरकेोमा सोको अनशुरण नगरी 
यस अदालतको असाधारण अिधकार े  अ तगत रट 

े मा वेश गन र यस अदालतबाट रटको मा यमबाट 
ह त ेप गन निम ने हदँा िवप ी बकले आफूले वाह 
गरकेो ऋणको सुर ाको लािग िनवेदकका नामको 
ज गा रो का राखेको काय अ यथा नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी हने अव था देिखन 
आएन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः स तोष साद पराजलुी
क युटरः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शभुम् ।

६
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०७०-WO-०५०५, उ ेषण, अिलअ तर िमयाँ 
िव. हरी धान कायालय, न साल काठमाड समेत

रट िनवेदकलाई हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८८ को ख ड (ग) र (ङ) को कसरुमा ऐ. को 
िनयम ८४(छ) बमोिजम सामा यतः भिव यमा सरकारी 
नोकरीका लािग अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट 
हटाउने गरी िनणय भएको देिख छ । उ  िनयम ८८ 
को ख ड (ग) मा बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा 
भ ने र ख ड (ङ) मा आ नो पदको िज मेवारीअनुसार 
आचरण नगरमेा सजाय गन अिधकारीले य ता 

हरी कमचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बखा त 
गनस ने यव था रहेको र िनयम ८४ मा सजायका 
िविभ न कारह  उ लेख भै सोको ख ड (छ) मा 

भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य नठह रने 
गरी नोकरीबाट हटाउने सजायको यव था ग रएको 
देिख छ । यी रट िनवेदकले आ नै सहकम  साथीको 
िज मामा रहेको हितयारको गोली र सोको याि जन 
चोरी गरी आ नो घरमा लगी लकुाई पैसा कमाउने 
िनयत राखी साथीसगैँ पैयाँ पैसा िलई िनजैलाई 
िब  गरकेो दिेखएको छ । हरी सेवा सावजिनक 
शाि त सरु ा र जनताको सरु ासगँ य  पमा 
स बि धत अ य त संवेदनशील सेवा भएको र य तो 
सेवामा कायरत कमचारीमा उ च अनुशासनको अपे ा 
ग र छ । लापरवाही वा कुनै पिन आचरणहीन तथा 
अनुशासनहीन ि याकलापको कुनै गु जायस रहन 
स दैन । यिद कसैले यस कारका ि याकलाप 
गरेमा कडा द डको यव था ग रएको ह छ । य तो 
काय गन कताउपर सजाय गदा उदारता वा लचकता 
देखाउन ज री हदँैन । यस कार रट िनवेदकले 
आ नै साथीको िज मामा भएका बाकसमा रािखएका 
हितयारको गोली र याि जन चोरी गरी आचरणहीन 
तथा अनशुासनहीन काय गरकेो देिखदँा िनजलाई उ  
कानूनी यव थाबमोिजम सरकारी सेवामा अयो य 
नठह रने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी अिधकार ा  
अिधकारीबाट भएको िनणयमा कुनै िुट रहेको 
नदेिखने ।

रट िनवेदक अिल अ तर िमयालेँ आ नै 
सहकम को िज मामा रहेका हितयारको गोली र 
याि जन चोरी गरी आचरणहीन तथा अनशुासनहीन 

काय गरेको देिखदँा हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८८(ग) र (ङ) को कसरुमा ऐ. को िनयम ८४(छ) 
बमोिजम िनजलाई सामा यतः भिव यमा सरकारी 
नोकरीका लािग अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट 
हटाउने गरी िज ला हरी कायालय, बाराका हरी 
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उपरी कले िमित २०६९।७।१९ मा गरेको िनणय सदर 
हने ठहर ्याई म य े ीय हरी कायालय, हेट डाका 

हरी नायब महािनरी कले िमित २०६९।९।१४ 
मा गरकेो िनणयमा कुनै िुट रहेको नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी हन स ने अव था देिखन 
आएन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजलुी
क युटर : िवकेश गुरागाई ं 
इित संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शभुम् । 

७
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०७१-WO-१२६२, उ ेषण / परमादेश, 
गणेशबहादुर दुरासमेत िव. धानम ी तथा 
मि प रषद् को कायालयसमेत
 हरी ऐन, २०१२ मुलुकमा हने अपराधलाई 
रो ने र प ा लगाउने सयुो य साधन बनाई शाि त 
र यव था कायम रा न िनमाण ग रएको भ ने उ  
ऐनको तावबाट झ क छ । कुनै पिन संगठनिभ  
अनशुासन, मयािदत यवहार र आचरणको अपे ा 
रािखए ज तै हरी संगठनिभ  पिन यसको खाचँो 
ह छ नै । संगठनिभ  हने अनुशासनहीन काय रो न, 
य तो काय गनलाई सजाय गन र अ यलाई पिन 

िव ोह ज तो कायमा दु सािहत नहन् भ ने उ े यले 
समेत उिचत र पया  सजाय गरी अनुशासन बहाल 
रा न ज री हने ।

िनवेदकह ले हरी संगठनमा िवरोध 
दशन गरेको कुरा रट िनवेदनमा नै उ लेख गरकेो 

पाइ छ । रट िनवेदनमा आफूले गरकेो काय सश  
िव ोह नभएको भ ने पिन िजिकर िलएको स दभमा हेदा 
सश  हरी ऐन, २०५८ मा ग रएको सश  िव ोहको 
प रभाषाअनुसार नेपाल रा को सावभौमस ा, 

अख डता वा राि य एकतामा खलल पन काय नगरकेो 
भ ने कुराको आधार िलएको देिख छ । सश  हरी 
ऐनले गरेको प रभाषा सश  हरीको लािग भएको र 
यसलाई सोही सङ्ग र अथमा बु नपुन ह छ जबिक 
हरी ऐनमा उि लिखत सश  िव ोहको अथ हरी 

ऐनकै स दभमा नै हेनपुन ह छ । यसमा सश  हरी 
ऐन, २०५८ को यव था आकिषत हन नस ने ।

हरी संगठनिभ  हरीको कायलाई हरी 
ऐनले कसरु गरकेो हो भनी प रभािषत गरेको ह छ भने 
य तो कुराको अनसु धान, अिभयोजन र मु ा हेन 

िनकाय पिन सोहीअनुसार हने नै ह छ । उ  ऐनको 
दफा ३६क अनसुार गिठत हरी िवशेष अदालतको 
मु ाको फैसला गरकेो भ ने रट िनवेदनमा नै उ लेख 
भएको र सोउपर दफा ३६ख को देहाय (२) बमोिजम 
नेपाल सरकारसम  पनुरावेदन ला ने यव था गरकेो 
देिख छ । नेपाल सरकारले हेन मु ा नेपाल सरकार काय 
स पादन िनयमावली, २०६४ बमोिजम गृह म ालयले 
हेन र पनुरावेदन गहृ म ीले सनुेकोलाई रट िनवेदकले 
िजिकर िलएअनसुार गैरकानूनी भ न िम दैन । य िप 

हरी िवशेष अदालतको िनणयउपर कायपािलकामा नै 
पनुरावेदन ला ने वतमान यव थामा प ितगत सम या 
भने दिेख छ । यस स ब धमा कानूनी सधुार गनुपन 
र हरी संगठनमा काय गनह लाई याियक उपचार 
र व छ यवहार गन ि कोणले सो गन ज रीसमेत 
देिखन आउने । 

िनवेदकह ले हरी संगठनिभ  भएको 
अिनयिमतताको िवरोध दशनसमेत गरकेो भ ने 
वीकार गरेकै देिखएको, उ  काय हरी ऐन, २०१२ 

अ तगतको कसुर ठहर गरी सािधकार िनकायबाट 
फैसला भएको, उ  पुनरावेदन तहबाट समेत सदर 
भएको र यसमा कुनै कानूनी िुटसमेत भएको नपाइँदा 
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रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा 
क युटर: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल साउन १८ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनुसार 
आदेश भएका छन्:
०६८-WO-१२९९, उ ेषण/परमादेश, 

खड्गबहादुर बुढाथोक समेत िव. धानम ी 
तथा मि प रषद् को कायालयसमेत

०६९-WO-००१५, उ ेषण/परमादेश, 
गणेश कामी (िव.क.) िव. धानम ी तथा 
मि प रषद् को कायालयसमेत

०६९-WO-०२५७, उ ेषण/परमादेश, 
गोपाल  (िव.क.) समेत िव. मि प रषद् को 
कायालयसमेत

०६९-WO-०३५३, उ ेषण/परमादेश, 
मोती िज.सी. भ ने मोितबहादुर घत  े ी  
िव. गृह म ालयसमेत

०६९-WO-०६६८, उ ेषण/परमादेश, 
ि लोकबहादुर च द िव. धानम ी तथा 
मि प रषद् को कायालयसमेत

०६९-WO-०६६९, उ ेषण/परमादेश, 
गणेशबहादुर दुरा िव. धानम ी तथा 
मि प रषद् को कायालयसमेत

०६९-WO-०८५२, उ ेषण/परमादेश, 
सुजन शाही िव. दगंा िनय ण हरी गण, 
कोहलपुर बाँकेसमेत

०६९-WO-०८५३, उ ेषण/परमादेश, 
ल मण लोिनया िव. दंगा िनय ण हरी गण, 
कोहलपुर बाँकेसमेत

०६९-WO-०८५४, उ ेषण/परमादेश, 
िशवबहादुर भ डारी िव. दगंा िनय ण हरी 

गण, कोहलपुर बाँकेसमेत
०६९-WO-०८५५, उ ेषण/परमादेश, 

िदलबहादुर ब नेत  िव. दगंा िनय ण हरी 
गण, कोहलपुर बाँकेसमेत

०६९-WO-०८५६, उ ेषण/परमादेश, 
भ बहादुर नेपाली  िव. दगंा िनय ण हरी 
गण, कोहलपुर बाँकेसमेत

०६९-WO-०८५७, उ ेषण/परमादेश, 
टेकबहादुर कामी  िव. म यपि म े ीय 
सश  हरी गण मु यालय, सुखतसमेत

०६९-WO-०८५८, उ ेषण/परमादेश, 
भ बहादुर शाही  िव. म यपि म े ीय 
सश  हरी गण मु यालय, सुखतसमेत

०६९-WO-०८५९, उ ेषण/परमादेश, 
बस तबहादुर िव.क.  िव. दंगा िनय ण हरी 
गण, कोहलपुर बाँकेसमेत

०६९-WO-०८६०, उ ेषण/परमादेश, 
ने बहादुर थापा  िव. दगंा िनय ण हरी 
गण, कोहलपुर बाँकेसमेत

०६९-WO-०८६१, उ ेषण/परमादेश, 
टेकबहादुर शमा   िव. म यपि म े ीय 
सश  हरी गण मु यालय, सुखतसमेत

०६९-WO-०८६२, उ ेषण/परमादेश, 
पधन शाही   िव. दंगा िनय ण हरी गण, 

कोहलपुर बाँकेसमेत
०६९-WO-०८६३, उ ेषण/परमादेश, 

भोलानाथ ढकाल िव. म यपि म े ीय 
सश  हरी गण मु यालय, सुखतसमेत

०६९-WO-०८६४, उ ेषण/परमादेश, 
कृ णबहादुर भ डारी िव. दगंा िनय ण हरी 
गण, कोहलपुर बाँकेसमेत

०६९-WO-०८६५, उ ेषण/परमादेश, 
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योगे  यादव िव. दंगा िनय ण हरी गण, 
कोहलपुर बाँकेसमेत

०६९-WO-०८६६, उ ेषण/परमादेश, 
दुगाबहादुर सुनार िव. दगंा िनय ण हरी 
गण, कोहलपुर बाँकेसमेत

०६९-WO-०८६७, उ ेषण/परमादेश, 
गोपालबहादुर वली  िव. दंगा िनय ण हरी 
गण, कोहलपुर बाँकेसमेत

०६९-WO-०९६०, उ ेषण/परमादेश, 
गणेशबहादुर कामी  िव. दंगा िनय ण हरी 
गण, कोहलपुर बाँकेसमेत

०६९-WO-०९६१, उ ेषण/परमादेश, 
मोहनदेव िव   िव. म यपि म े ीय सश  

हरी गण मु यालय, सुखतसमेत
०६९-WO-०९७५, उ ेषण/परमादेश, 

रिव  के.सी.  िव. दगंा िनय ण हरी गण, 
कोहलपुर बाँकेसमेत

८
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६९-CR-०२६६, जबरज ती करणी, 

काश भ  िव. नेपाल सरकार
ितवादीले अदालतमा कसरुमा इ कारी बयान 

गरकेो र िनजका सा ीको बकप  पिन ितवादीउपरको 
कसरु आधारहीन हो भ नेतफ लि त रहेको पाइए 
पिन ितवादीले मौकामा बयान गदा नवराज िव.क. 
को घरमा राित पीिडतलाई समातेको कुरा वीकार 
गरकेो देिख छ । मौकामा कागज गन न दा बरालले 
पीिडतलाई ितवादीले काखमा यापी लगेको देखेको 
भनी कागज गरेक  र सोही कुराको समथन हने गरी 
बकप  ग रिदएको पिन पाइ छ । यसैगरी जाहेरवाली 
ल मी बडुवालले समेत ितवादी र पीिडतलाई एकै 

ठाउमँा देखेको र पीिडतले िनजलाई ितवादीले करणी 
गरेको भनेको भनी बकप मा उ लेख गरेको पाइयो । 
यसबाट ितवादीको भनाइ खि डत हन जाने ।

तुत मु ामा ितवादीको कसरुमा इ कारी 
बयान रहे तापिन पीिडतलाई करणी गरेको देिखने 
शारी रक जाचँ ितवेदन, ितवादीले पीिडतलाई 
करणी गरकेो भ ने िनज अबोध नाबािलकाको भनाइका 
साथै िनजह लाई एकैसाथ दे ने य दश को 
बकप समेतका आधारमा ितवादीले आरोिपत कसुर 
गरेको पिु  भएको हदँा पनुरावेदन अदालत, िदपायलको 
फैसला अ यथा देिखएन । उ  अदालतको िमित 
२०६९।३।५ को फैसला सदर हने ठहछ । आरोिपत 
कसुरबाट सफाइ पाउ ँ भ ने ितवादीको पुनरावेदन 
िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा
क यटुर: िवकेश गुरागाई ं
इित संवत् २०७२ साल असार ३० गते रोज ४ शभुम् ।

९
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी जगदीश शमा 
पौडेल, ०७१-WO-०६०९, उ ेषण, भावना िनरौला 
िव. कमचारी स चयकोष, पु चोक लिलतपुरसमेत
 िसफा रस भएको उ मेदवार िनयु  िलन 
नआएको वा िनयिु  िलएपिछ पिन सात िदनिभ  
कायभार स हा न नआएको अव थामा मा  ित ा 
सूचीमा रहेको उ मेदवारले िनयुि  पाउन स ने प  
उ लेख गरेको पाइयो । एक वषस म ित ा सूची 
कायम रहने भ ने िनदिशकाको ावधान यसै स दभमा 
आकिषत हनुपदछ भ ने रट िनवेिदकाको मागतफ हेदा 
िनदिशका र िनयमावलीमा िनयमावलीको ावधानले 
नै मह व रा ने ह छ । िनयमावलीअ तगत िनदिशका 
बनेको हदँा िनदिशकाको ावधानले िनयमावलीको 
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ावधानलाई िनि य तु याउन स दनै । कमचारी 
स चयकोष कायिविध िनदिशका, २०५८ मा “कमचारी 
स चय कोष कमचारी सेवा सत िनयमावली, २०४८ 
मा यव था भएबमोिजम र  पदपूित गदा अपनाइने 

ि यालाई यवि थत र एक कृत गन आव यक 
भएकोले यो िनदिशका बनाई लागू ग रएको छ” भ ने 
उ लेख छ । यसरी िनदिशकाको उ पि को ोत नै 
उ  िनयमावली रहेको अव थामा िनयमावलीको 
यव था नै लागू हनपुन । 

 िनयमावलीको िनयम ३.९(२)घ मा भएको 
“यो यता म कािशत भएको िमितले अक  यो यता म 
निनि ल जेल बढीमा एक वषिभ  समान कृितको 
समान दरब दीको पद खाली हन आएमा” भ ने यव था 
िमित २०६४।५।६ को संशोधनबाट हटाइसकेको 
भ ने पिन देिखन आयो । यसबाट पिन िनयमावलीले 
िनयम ३.१० को ितब धा मक वा यांशको 
अव थामा बाहेक अ य अव थामा ित ासूचीमा 
रहेका उ मेदवारलाई िनयिु को लािग यो य मानेको 
देिखन आउँदैन । िव ािपत पदमा सफल उ मेदवारले 
िनयुि  िलई हािजरसमेत भएको भ ने िलिखत जवाफ 
देिखएकोले पद र  रहेको भ ने देिखदँैन । र  
पदको पदपूित भइसकेको अव थामा िनवेिदकाले 
वैकि पक उ मेदवार भएका नाताले एकपटक पदपूित 
भई पिछबाट र  हन आएको अव थामा पिन 
िनयुि  पाउने यव था हाल बहाल रहेको नपाइने 
हदँा कमचारी सेवा सत िनयमावलीको िनयम ३.१० 
को ितब धा मक वा यांशको यव थाबमोिजम 
मा  ित ा सूचीमा रहेको वैकि पक उ मेदवारले 
िनयुि को अवसर पाउने भनी प  यव था गरकेो 
अव थामा रा सेवक कमचारीको सेवा सतस ब धी 
अ य कानूनमा भएको यव था अनकुरण र अनुशरण 

गन ुनपन हदँा रट िनवेदन खारजे हने । 
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा
क यटुर: िवकेश गुरागाई ं
इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शभुम् ।

१०
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०७१-CR-००२३, ००७१, ०१०७, 

ाचार, नेपाल सरकार िव. िमनभा अिधकारीसमेत, 
िमनभा अिधकारीसमेत िव. नेपाल सरकार, शा तराज 
रे मी िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक ितवादी िमनभा अिधकारीले 
अनुस धानको ममा गरकेो बयानलाई हडबडाएर 
आि एर गरेको भने पिन घटना िववरण सिव तार 
खुलाई बयान गरकेो र िनजले अदालतसम  गरकेो 
बयान माण ारा पिु  हन नसकेको अव थामा 
िनजको अनुस धानको ममा भएको उ  बयानलाई 
अिव वसनीय मा न ु पन कुनै कारण देिखदँैन । 
आ नो साथबाट वा आफूले चढेको सवारी साधन 
तथा आ नो िसटबाट बरामद भएको रकम अ यथा 

मािणत नभएस म िनजकै मा न ु पन हदँा िनजले 
आ नो िसटमिुन फेला परकेो रकम कसले रा यो भनी 
वादी प ले खुलाउन स न ुपन भनी िलएको िजिकर 
हाँ या पद देिख छ । िनजले आफूले चढेको साधनमा 
अ य यि  वा ाइभरले िसटमुिनको याटिभ  रकम 
राखेको भनी पोल वा शङ्कासमेत गरकेो नदेिखँदा 
अिहले आएर अ यथा िजिकर िलन निम ने । 

पनुरावेदक ितवादी शा तराज रे मीको हकमा 
िवचार गदा, िनजले अिधकार ा  अिधकारीसम  बयान 
गदा आ नो साथबाट बरामद भएको रकमम ये . 
३५,०००।- बजारमा सामान ख रद गन र उपचार गन 
भनी घरबाट याएको र बाकँ  . ४४,५००।- िविभ न 
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भ सार एजे टले िनकासी/आयातको काम ग रिदएबापत 
िदएका हन्, य तो रकम िनकासी/आयात शाखाका 
कमचारीह लाई भ सार एजे टह ले िदने गदछन् भनी 
घटनाको सिव तार वणन गरी कसरुमा सािबत रहेको 
देिख छ । िनजले अदालतसम  बरामद भएको स पूण 
रकम आ नै हो भनी कसरुमा इ कार रही बयान गरे 
पिन अनसु धानको ममा भएको उ  बयानलाई 
ख डन गन नसक  मौकाको सो बयान अनसु धान 
गन सहज होस् भ ने हेतुले गरेको भनी उ लेख गरकेो 
देिख छ । ाचार मु ामा बरामद भएको रकमको बैध 

ोत देखाउने दािय व ितवादीकै ह छ । बरामद भएको 
रकमम ये ितवादीले आ नो भनी िकटान गरकेो 
रकमलाई सु  अदालतले वीकारै गरकेो छ, जनु 
अ वाभािवक देिखदँैन । तर आफले घरबाट याएको 
भनेको रकमभ दा बाहेकको रकमको हकमा अ यथा 

मािणत नगरेस म िनजको आ नो नरहेको मा नु पन 
ह छ । िनजले सो रकमको वैधता िस  नगरी भ सार 
एजे टह ले िदएको भनेबाट कारोबारको कृितबाटै 
गैर कानूनी कृितको देिखदँा िनजबाट बरामद भएको 
रकमम ये िनजले घरबाट िलएर आएको आ नो भने 
बाहेकको रकम रसवतबापतको होइन भनी मा न 
निम ने । 

पनुरावेदक ितवादीह  िमनभा अिधकारी र 
शा तराज रे मीले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को 
दफा ३(१) को कसुर थािपत हन कुनै काम गन वा 
नगन मोलािहजा गरी रसवत िलएको भ ने कुरा पिु  
हन ुपदछ, कुन काम गन वा नगनका लािग रकम िलएको 
भ ने कुरा वादी प ले पिु  गन नसकेको अव थामा 
कसरुदार ठहर गन िम दनै भनी िलएको पनुरावेदन 
िजिकर स ब धमा िवचार गदा, िनज ितवादीह ले 
भ सार जाचँको ममा सिुवधा िदन िदलाउनका लािग 

िविभ न यि ह सगँ भ सार एजे टमाफत रकम िलने 
गरेको कुरा वीकार गरकेो देिख छ । अमुक घटना 
वा यि लाई िकटान नगरेको भ दैमा सवसामा य 

पमा उठ्ती पठ्ुती गन गरकेो कुराले कसरुको 
कायको यापकतालाई नै इङ्िगत गदछ । एकभ दा 
बढी यि बाट रकम असलु गरी सेवा दान गन गरकेो 
अव थामा अमकु यि बाट के कामको लािग के कित 
असलु गरेको भनी पिु  गन ितवादीले सहयोग गरमेा 
मा ै स भव रह छ । यस कार ितवादीह ले आ नो 
साथ तथा आफू सवार सवारी साधनको िसटमिुनबाट 
बरामद रकमको वैधता पिु  गन नसकेको अव थामा 
य तो कुराको िव ततृ ोत र रकम ज मा हन 

आउनकुो घटना वा त य पिन वादी प ले पिु  गनुपछ 
भ नु रौिचरा कुराको खोजी गरी कसरुदारलाई उ मिु  
िदलाउने आधार बनाउन खो न ुमा ै ह छ । फौजदारी 
यायको िस ा तले य तो तक म जरु गन नस ने 

हदँा उ  िजिकरसगँ सहमत हन नसिकने ।
िवशेष अदालतले सफाई िदएका ितवादीह  

भरतराज िघिमरे, मीनबहादरु ख ी, िशिशरबहादरु 
गौतम, िव णमुणी खनाल, िशव साद ढंुगाना र ऋिषराम 
जमरक ेलका हकमा वादी नेपाल सरकारले िलएको 
पनुरावेदन िजिकर स ब धमा िवचार गदा, कसुर ठहर 
भएका ितवादीह बाट अवैध रकम बरामद भएको 
र िनजह ले उ  रकम िविभ न काम ग रिदएबापत 
भ सार एजे टह ले िदएको तथा यस कारको 
रकम िलने िदने पर परा नै भएको भने पिन उ  
बरामद रकमम ये यो यित रकम यो यसले िदएको 
भनी खलुाउन सकेको देिखदँैन । िनज ितवादीह  
मौकामा अनसु धान अिधकारीसम  र अदालतमा 
बयान गदासमेत घसु रसवत िदएको कुरामा इ कार 
रहेका देिख छन् । ितवादीह  िमनभा अिधकारी 
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र शा तराज रे मीको साथबाट बरामद भएको ोत 
नखलेुको रकम यी ितवादीह ले नै िदएको भ ने कुरा 
ठोस र भरपद  माणबाट पुि  हन नसकेको अव थामा 

ितवादीह  िमनभा अिधकारी र शा तराज रे मीले 
अनसु धानको ममा बयान गदा पोल गरकैे आधारमा 
मा  िनजह लाई कसुरदार ठहर गन ु यायोिचत 
नहदँा ितवादीह  िमनभा अिधकारी र शा तराज 
रे मीले सरकारी कामको िसलिसलामा घसु रसवत 
िलएको कुरा पुि  हन आएकोले िनजह लाई जनही 
३(तीन) मिहना कैद र ितवादी िमनभा अिधकारीलाई 
िबगोबमोिजम . ३९,०००।- ज रवाना र ितवादी 
शा तराज रे मीलाई िबगोबमोिजम . ४४,५००।- 
ज रवाना हने तथा अ य ितवादीह  भरतराज िघिमर,े 
मीनबहादरु ख ी, िशिशरबहादरु गौतम, िव णमुणी 
खनाल, िशव साद ढंुगाना र ऋिषराम जमरक ेलले 
आरोिपत कसरुबाट सफाई पाउने ठहर् याई िवशेष 
अदालत, काठमाड ले िमित २०७०।१२।१३ मा 
गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर हने । 
इजलास अिधकृतः स तोष साद पराजलुी
क युटर : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल माघ ११ गते रोज २ शुभम् ।

११
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०७०-CR-१३४१, १७२२, १४२९, 
स पि  शु ीकरण, नेपाल सरकार िव. स रता िगरी 
राईसमेत, स रता िगरी राईसमेत िव. नेपाल सरकार, 
सेती िगरी िव. नेपाल सरकार

ितवादी स रता िगरीले आफूले ितवादी 
िनमल राईको ीमतीको नाताले िनजका नामको 
स पि  ा  तथा नामसारीस म गरकैे आधारमा 
स पि  शु ीकरणको दु साहनकताको कसुरदार 

ठहर गरकेो िवशेष अदालतको फैसला िमलेको छैन 
भनी िलएको िजिकरका स ब धमा िवचार गदा, स पि  
शु ीकरण (मनी लाउ ड रङ) िनवारण ऐन, २०६४ 
को दफा ३०(५) मा “यस ऐन अ तगतको कसरु गन 
उ ोग गन, गन म त गन वा दु साहन िदनेलाई 
कसुरदारलाई हने सजायको आधा सजाय हनेछ” 
भ ने कानूनी यव था रहेको देिख छ । उ  कानूनी 
यव थाअनसुार स पि  शु ीकरणको कसरुमा 

य पमा सलं न नरही य तो कसरु गन उ ोग 
गन, म त गन वा य तो कसरु गन दु साहन गनलाई 
स पि  शु ीकरणको कसरु गन मु य कसरुदारलाई 
हने सजायको आधी सजाय हने देिख छ । ितवादी 
स रता िगरीका नाममा अ ािप िविभ न बकमा नगद 
मौ दात तथा ज गा रहेको र िनजले आ नो पित 
िनमल राईको मृ यु भएको भनी मृ यदुता माणप  
बनाई िनमल राईका नाममा रहेको स पि  आ ना 
नाममा नामसारी गराई आ ना निजकका नातेदार बाबु, 
आमा, दाज,ु भाउजूका नाममा कुनै रकम निलई तहतह 
हक ह ता तरण ग रिदएको देिख छ । उ  स पि  
िनजले आ नै य नबाट आजन गरकेो नदेिखनकुा 
साथै वादी नेपाल सरकारले पिन िनजले सो स पि  
आफँैले आजन गरेको भनी दाबी िलन सकेकोसमेत 
देिखदँैन । यस कार यी पनुरावेदक ितवादी स रताले 
आ नो पित िनमल राईले स पि  शु ीकरणको कसुर 
अपराध गरी आजन गरकेो स पि  ा  गरकेो तथा 
िनजका नामको स पि  आ ना नाममा नामसारी गरी 
तहतह ह ता तरण गरी पितले गरेको कसरु अपराधको 
कायमा सहयोगीको भूिमका िनभाएको देिखदँा िनजले 
िलएको उ  पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत हन 
नसिकने ।   

ितवादी स रताका नाममा रहेका नगद, 
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घरज गा तथा िनजले अ य ितवादीह लाई हक 
ह ता तरण ग रिदएका स पि ह  िनज आफँैले कुनै 
काय गरी आजन गरकेो भ ने नदेिखई िनजले िनमल 
राईको ीमतीका नाताले ा स म गरेको देिख छ  । 
यसै गरी अ य यथ  ितवादीह ले आ नी छोरी, 

बिहनी तथा न द नाताक  ितवादी स रताको आ हमा 
िनजका नामको स पि  आ ना नाममा नामसारीस म 
गराई िलएको देिख छ । यथ  ितवादीह  स पि  
शु ीकरणको कसरुज य कायमा य  संल न रहेको 
िमिसल माणबाट पुि  हन नसकेको अव थामा 
िनजह लाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर 
गरी सजाय गनु यायोिचत हने नदेिखदँा वादी नेपाल 
सरकारको उ  िजिकरसगँ सहमत हन नसिकने ।

आफूह लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदएपिछ आ ना नामको सवारी साधन तथा घरज गा 
जफत गन िम दैन भनी ितवादीह  रामच  िगरी र 
सेती िगरीले िलएको पनुरावेदन िजिकरका स ब धमा 
िवचार गदा, यी पनुरावेदक ितवादी रामच  िगरीका 
नाममा रहेको बा ८ च ४४५९ नं. को गाडी र सेती 
िगरीका नाममा रहेको िक.नं. ७९ को ज गा र सोमा 
बनेको घरसमेत ितवादी िनमल राईले स पि  
शु ीकरणको कसरु गरी आजन गरेको ठहरी फैसला 
भएको देिख छ । उ  गाडी तथा घरज गा ितवादी 
िनमल राईको नामबाट िनजक  प नी ितवादी 
स रता िगरीले आ ना नाममा नामसारी गराई यी 
पनुरावेदक ितवादीह का नाममा ह ता तरण गरकेो 
देिख छ । उ  गाडी तथा घरज गा यी पनुरावेदक 

ितवादीले कुनै रकम िदएर ख रद गरेको भ ने नदेिखई 
छोरीको आ हमा आ ना नाममा राखेकोस म हो भनी 
िनजह ले अनसु धानको ममा र अदालतसम  
समेत बयान ग ररहेको देिखदँा ती स पि  िनजह को 

आ नो आजनको नभई अकाले स पि  शु ीकरणको 
कसुर अपराध गरी आजन गरकेो भ ने देिखँदा 
िनजह को उ  िजिकरसगँ पिन सहमत हन नसिकने 
हदँा ितवादी स रता िगरी राईले आ ना नाममा रहेको 
नगद, ज गा लगायतका स पि  आ नो वैध आजनको 
हो भनी देखाउन नसकेको, िनजले ितवादी िनमल 
राईका नाममा रहेको स पि  आ ना नाममा नामसारी 
गराई अ य ितवादीह का नाममा तहतह ह ता तरण 
गरी ितवादी िनमल राईलाई स पि  शु ीकरणको 
कसुर अपराध गन कायमा सहयोगीको भूिमका िनभाएको 
देिखदँा िनजलाई २ वष कैद र .२,२५,९१,१५३।- 
ज रवाना हने र िनजका नामको स पि  जफत हने 
तथा अ य ितवादीह ले आरोिपत कसरुबाट सफाई 
पाउने ठहर ्याएको िवशेष अदालत काठमाड को िमित 
२०७०।९।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने । 
इजलास अिधकृतः स तोष साद पराजलुी
क यटुरः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७२ साल माघ ११ गते रोज २ शभुम् ।

१२
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०७०-CI-१०५२, परमादेश, िहरामाया 

ीससमेत िव. बागलुङ नगरपािलका नगरका 
िविभ न सडकह  कालोप े गन कायको उपभो ा 
सिमित २०६८, बागलुङ नगरपािलकाको कायालय, 
बागलुङसमेत 

पदमबहादरु ीसको नामदताको 
बागलुङ िज ला, बागलङु नगरपािलका वडा नं. 
१ को िक.नं. १०२९ को ०-८-२-३ ज गाम ये 
मू य .३,५०,०००।- पन ०-०-०-१ ज गा र 
िहरामाया ीसका नामको ऐ.ऐ. को िक.नं. १६७ को 
०-५-०-१ ज गा तथा िक. नं. ९७७ को ०-१-१-० 
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ज गाम ये मोल . ३,५०,०००।- पन ०-०-०-१ ज गा 
िवप ीह ले कुनै ितपूित निदई िवना अि तयारी 
क जा गरकेोले उ  ज गाको चिलत मू यअनुसार 
मुआ जा रकम िदन ु िदलाउन ु भनी िवप ीह का 
नाममा परमादेश जारी ग रपाउ ँभ ने िनवेदकको मु य 
िनवेदन दाबी र पनुरावेदन िजिकर रहेको देिख छ । ियनै 
पनुरावेदकले उि लिखत ज गामा लगाएको पखाल 
भ काई िवप ीले क जा गरकेोले िनषेधा ा जारी 
ग रपाउ ँ भनी िज ला अदालत बागलङुमा िनवेदन 
दायर गरेकोमा उ  िनवेदन खारजे हने ठहरी फैसला 
भएको र सो फैसलाउपर िनजले पुनरावेदन अदालत, 
बागलङुमा पनुरावेदन गरेकोमा िज ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर हने ठहरी फैसला भएको 
देिख छ । त प ात् िनजले सोही ज गाको ितपूित 
पाउन बागलुङ िज ला अदालतमा दायर गन खोजेको 
मु ा दरिपठ भएकोमा पनुरावेदन अदालत बागलुङबाट 
सो दरिपठ आदशे सदर भएको र सोपिछ पिन िनजले 
उ  स पि कै मआु जा स ब धमा पनुः पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुमा िनषेधा ासिहतको परमादेशको 
रट िनवेदन दायर गरकेोमा िनजले उ  िनवेदन अ.बं. 

९२ नं. बमोिजम िफता िलएकोसमेत देिखने ।
पनुरावेदकले एकै िवषयमा फरक फरक 

नामबाट पटकपटक मु ा गरी ती मु ाको टुङ्गो 
लािगसकेको देिखयो । यसरी िनवेदकको पिहले दायर 
गरकेा मु ामा माग बमोिजमको आदेश जारी हन 
नसकेको र पिहले दायर गरकेा रट िनवेदनको भ दा 
फरक प रि थित रहेको भनी िनवेदकले देखाउन 
सकेको नदेिखदँासमेत िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी हने अव था दिेखन नआएको हदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी हनस ने अव था 
नदिेखदँा रट िनवेदन खारजे हने ठहर् याई पनुरावेदन 
अदालत, बागलुङबाट िमित २०७०।५।४ मा भएको 

आदेश िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । िनवेदकको 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजलुी
क यटुर: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल काि क २९ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास नं. १

१
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-WO-०३२८, उ ेषण/परमादेश, 

दल साद चौहान िव. िज ला कायालय, गोरखासमेत
हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८ 

(ग) मा कुनै हरी कमचारीले बराबर अनशुासनहीन 
काम गरमेा सजाय गन अिधकारीले हरी कमचारीलाई 
नोकरीबाट हटाउन स ने यव था गरकेो पाइएको 
र िनवेदकको ितनपु ते अिभलेख समेतबाट 
बराबर अनशुासनहीन काम गरकेो देिखएकोले ऐ. 
िनयमावलीको िनयम ८४ (छ) बमोिजम िनवेदकलाई 
नोकरीबाट हटाउने गरी भएको  िमित ०६८।०८।२९ 
को पि म े  सश  हरी गण मु य कायालय, 
पाद  पोखराको िनणय तथा सोलाई सदर गन गरी 
गरेको िमित ०६९।०४।३० को पि म े ीय हरी 
कायालय, पोखराको िनणय कानूनअनु पकै देिखँदा 
सो िनणयले िनवेदकको संिवधान द  हकमा आघात 
पारेकोसमेत देिखएन । अतः उि लिखत आधार र 
कारणबाट िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनपुन अव थाको िव मानता नदेिखदँा ततु 
िनवेदन खारजे हने ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े  
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।
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२
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-WO-०२५२, उ ेषण, िजतबहादुर 
आले मगर िव. गृह म ालयसमेत

हरी िनयमावली, ०४९ (संशोधनसिहत) 
को िनयम ८८ को (ङ) र (छ) अ ययन गदा िनयम ८८ 
मा दहेायका अव थामा सजाय गन अिधकारीले कुनै 

हरी कमचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बरखा त 
गन स ने उ लेख गरी देहाय (ङ) मा आ नो पदको 
िज मेवारीअनसुार आचरण नगरेमा तथा दहेाय (छ) मा 

ाचार गरमेा भनी उ लेख भएको देिख छ । यसै 
गरी सोही िनयमावलीको िनयम ८४ मा उिचत र पया  
कारण भएमा हरी कमचारीलाई देहायको सजाय 
गन सिकने छ भनी देहाय (छ) मा भिव यमा सरकारी 
नोकरीको लािग अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट 
हटाउन सिकने यव था गरकेो देिखने । 

माणमा आएको कारवाही िमिसलबाट 
िनवेदक हरी कमचारीले सादा पोसाकमा गई 
उजुरकता मनोज गु ङसगँ जबरज ती . २,१००।– 
िलई बाडँी खाएको र सो त यलाइ िनवेदकले 
पेस गरकेो प ीकरणमा समेत वीकार गरकेो र 
िनवेदकको उि लिखत काय हरी िनयमावली, ०४९ 
(संशोधनसिहत) को िनयम ८८ को (ङ) र (छ) मा विणत 
कसरु अपराध देिखदँा सो कसरुमा सोही िनयमावलीको 
िनयम ८८ को देहाय (छ) बमोिजम भिव यमा सरकारी 
नोकरीको लािग अयो य नठह रने गरी नोकरीबाट 
हटाउने गरी भएको िवप ी िज ला हरी कायालय 
का क का हरी उपरी कबाट ०६८।०६।०५ मा 
भएको िनणय सदर गरकेो पि म े ीय हरी कायालय, 
पोखराको िमित ०६१।०३।२१ को पनुरावेदक य 
िनणय अ यथा रहेछ भनी मा न िम ने नदेिखदँा तुत 

िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन 
िम ने नदेिखदँा तुत िनवेदन खारेज हने । 
इजलास अिधकृतः ह रकृ ण े
क यटुर: िगता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।
यसै कृितको ०६९-WO-०२५३, 

उ ेषण / परमादेश, राजे  पा डे िव. 
गृह म ालयसमेत भएको मु ामा पिन 
यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

३
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-WO-०४२४, उ ेषण/परमादेश, 
कृ ण साद ढकालसमेत िव. धानम ी तथा 
मि प रषद् को कायालयसमेत

सावजिनक सरोकारको िवषयमा िनवेदन 
िदने िनवेदकले िववादको िवषयव तसुगँ साथक 
स ब ध र ताि वक सरोकार (Meaningful Relation 
and Substantial Interest) रहेको कुरा देखाउन 
स नु पदछ । अ यथा िनवेदन गन हकदैया थािपत 
हन स दैन । सावजिनक सरोकारका िववादह मा 
हकदयैाको सीमालाई बढाइएको ह छ भ दैमा सबैलाई 
सबै िवषयमा वतः िनवेदन गन हकदैया ह छ भनी 
अथ गन निम ने । 

िनवेदकको िनवेदन गन िवषयव तुसगँ 
साथक स ब ध र ताि वक सरोकार अिनवाय देिखन ुर 
सो दिखने आधारभूत र ठोस आधार माण िनवेदकले 
िनवेदनमा देखाउन स न ुपदछ । अ यथा सावजिनक 
सरोकारको िववाद हो भ दैमा जो सकैुको लािग पिन 
हकदयैा िव तृत (Widen) हन स दैन । ततु 
िववादको िवषयव तसुगँ िनवेदकह को कुनै साथक 
स ब ध र ताि वक सरोकार रहेको छ भनी मा न 
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िम नेस मको कुनै आधार कारण िनवेदनसाथ तुत 
गन सकेको देिखदँैन । सकुु बासी तथा यून आय 
भएका घरबारिवहीन यि ह लाई आवास उपल ध 
गराउने उ े यकासाथ काठमाड  िज ला इचंगनुारायण 
गाउ ँ िवकास सिमितमा नेपाल सरकारले ७-१४-२ 
ज गा िविभ न यि ह सगँ ख रद गरेको ज गा रहेको 
िवप ीह को िलिखत जवाफबाट देिख छ । ज गा ाि  
ऐनबमोिजम मआु जा िवतरण गरी ा  गरेको ज गामा 
अिध हण गदाको अव थाको उ े यबमोिजमको 
काय नगरकेोमा स बि धत अिध हणमा परकेो 
ज गाधनीह को स म दाबी ला न स ने देिख छ । 
तर, तुत िनवेदनको हकमा उ  अव थाको कुनै 
िव मानता देिखदँैन । ज गा अिध हण नगरकेो तथा 
िनवेदकह  उ  ज गाको सािबकको ज गाधनी पिन 
नरहेको अव थामा इचंगुनारायण गा.िव.स.मा बसोबास 
गरकेो कारणले मा  िनवेदकको िवषयव तसुगँ 
िनवेदकह को साथक स ब ध रहेको र तुत िववाद 
सावजिनक सरोकारको िवषय रहेछ भनी अथ गन 
िम ने नदेिखने ।

यून आय भएका र आवास नभएका र 
सकुु बासी जो जे भने तापिन घरबास नभएका हन् भ ने 

ट हन आउछँ । सहरी िवकास म ालयअ तगतको 
सहरी िवकास तथा भवन िनमाण िवभाग भनेको 
सरकारी िनकाय हो र यसले बनाउने योजना जनमुखी 
ह छ र हनु पिन पदछ । सरकारको नीित (Policy) 
को आधारमा योजना बनेको ह छ । य तो योजना र 
नीितका स ब धमा जबस म यसले जनताको मौिलक 
हकमािथ ठाडो ह त ेप गरकेो हदँनै अदालतले 
य तो नीित िव  अ यथा आदेश गन िम नेसमेत 

हदँैन । सुकु बासी तथा आवास नहनेह को िहतका 
िनि त तयार ग रएको योजनाअनसुार ज गा ख रद 

गरी योजनाअनसुार घर िनमाण गन लािगएको अव था 
हदँा िवप ीह को उ  कायबाट िनवेदकह को हक 
अिधकारमा ह त ेप भएको वा कुनै हािन नो सानी 
भएको पिन नदिेखने हदँा िवप ीह ले िनवेदकह को 
ज गा ख रद गरेको भ ने नदेिखनुका साथसाथै 
िनवेदकह  सुकु बासी तथा यून आय भएका 
यि ह  भएको पिन नदेिखएको अव थामा एउटा 

समुदायको िहतको िनि त बनाएको सरकारी नीित 
तथा काय मको िव  अनथमा सरोकार नै नभएको 
िवषयमा अकारण अदालतमा िववादको उठान गरकेो 
देिखएको र तुत रट िनवेदनको कुनै औिच यसमेत 
नदेिखएको हदँा ततु रट िनवेदन खारजे हने 
ठहछ । य तो कृितको िनवेदनबाट अदालतको 
मह वपूण समयसमेत खेर जाने हदँा अब उ ा त य ता 

कृितका िनवेदनह  दता गदा िनवेदकको हकदयैा 
(Locus Standi) को स दभलाई समेत िवचार 
गरेरमा  दता गन ु भनी रिज ारको नाउमँा िनदशन 
जारी हने ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े  
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।  

४
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-CR-०८६५, ०९१७, कत य यान, 
िदनेश िल बू िव. नेपाल सरकार, सुदीप िल बू िव. 
नेपाल सरकार

पनुरावेदक ितवादीह को ततु मु ाको 
वारदातमा संल नता छ छैन भ नेतफ िवचार गदा 
पनुरावेदक ितवादी सुदीप िल बूले अिधकार ा  
अिधकारी र अदालतसम  भएको बयानमा मतृकसगँ 
ए ले ओ ाबकुो बखा तमा झगडा भएको भ ने 
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र अका ितवादी िदनेश िल बूले अिधकार ा  
अिधकारीसम  भएको बयानमा मोबाइलको िवषयमा 
मृतकसगँ भनाभन भएको कुरालाई वीकार गरकेा 
छन् । यसैगरी िफ ीमाया ओ ाबुले आ नो 
बकप को यहोरामा ऐया िबनोस मान हो नमार न 
भनी मृतकले भनेको आवाज सुनेको र ढोका खोली 
हेदा ितनजना मािनसह  भािगरहेको पछािडबाट 
देखेको भनी खलुाई िदएको देिख छ । यसरी मतृकले 
मन बेलामा उ चारण गरकेो उ  वा य संवेदनशील 
छ । ितवादी िदनेश िल बूले अदालतको बयानको 
स.ज. ६ मा हामी एकदमै िम ने साथी भएका 
कारणले िनज मृतकले मन अि तम बेलामा 
मेरो नाम िलएको हनस छ भनी उ लेख गरकेो 
देिख छ । व ततुः वारदात थलमा नभएको कुनै 
यि को मतृकले मन बेलामा नाम िलदँा स बि धत 
यि को नाउँ िलई “गहुार बचाउ” भ नु पन हो । 

तर मतृकले मन बेलामा नमार िबनोश भ नकुो अथ 
वारदात थलमा पनुरावेदक ितवादी िबनोश िल बूको 

य  उपि थितमा मा  भिनने हदँा िम ने साथी 
भएकोले मृतकले मन बेलामा आफूलाई स झेको होला 
भ ने ितवादी िबनोश िल बूको कथन वाभािवक, 
तकसङ्गत र यथाथता भ दा टाढा रहेको छ भने 
अक तफ िनजले आफू वारदातको समयमा वारदात 
थलमा नभई आ नो घरमा रहेको भनी Alibi को 

िजिकर िलएकोमा वारदात थल र िनज ितवादीको 
घरको दरुी केवल १० िमनेटको रहेको कुरा िनजकै 
बयानबाट देिख छ । यसरी वारदात थलबाट १० 
िमनेटको छोटो दरुीमा िनज ितवादीको घर रहे भएको 
देिखदँा वारदातप ात् पिन आ नो घरमा रहन ब न 
स ने कुरा वाभािवक नै देिखन आउने । 

पनुरावेदक ितवादी िदनेश िल बूको सा ी 

तपरनेी घतानी भनेक  अिभमाया घतानीको अदालतमा 
भएको बकप को स.ज. ५ मा िमित २०६७।१०।१४ 
गते शु बारका राित ८ बजे म र मेरो छोरा राजकुमार 
घतानी यी ितवादी िबनोशको घरमा मोबाइल चाज 
गन गएका िथय  । यहा ँ२ घ टा बसी हामी आ नो 
घर फ य  भनी उ लेख गरेको साथै यी ितवादीकै 
अका सा ी राजकुमार घतानीको अदालतमा भएको 
बकप को स.ज. ५ मा म र मेरी आमा मोबाइल चाज गन 

ितवादी िदनेश िल बूको घरमा राती ८:३० बजे पगुी 
१०:३० बजे आ नो घर फिकएका िथय  । यितबेला 
यी ितवादी आ नै घरमा बसेका िथए । यी ितवादीले 
मतृकलाई मारे मारनेन् म जाि दन भनी लेखाई िदएबाट 
यी पनुरावेदक ितवादी िमित २०६७।१०।१४ गतेको 
वारदात समय २३:०० बजे आ नै घरमा रहे भएको 
भ ने र वारदातमा संल नता नभएको भ ने कुरा पिु  
हन नआउने ।

ितवादी सुदीप िल बूले वारदातमा आ नो 
संल नता नरहेको र उ  िदन आफू िववाहको िन तो 
मा न इलाम गएको भनी Alibi को िजिकर िलएको 
भए तापिन यातायातको सहजता भएको थानबाट 
वारदात िमित २०६७।१०।१४ मा वारदात घटाई 
भोिलप ट िमित २०६७।१०।१५ को िववाहमा 
सहभागी भई आ नो अनकूुलका माणह  जटुाउन 
स ने नै हदँा िनजको अ यथा उपि थत भएको भनी 
िलएको Alibi को िजिकर पिन िव ासनीय देिखन 
नआउने ।  

ितवादीह  िबनोश भ ने िदनेश िल बू 
र वाि के भ ने सुदीप िल बूसमेत भई मृतक 
शुकबहादरु  ओ ाबुलाई रसइबी साँ ने उ े यले 
योजनाब  पमा रातको समयमा मृतककै घरमा गई 
िनजउपर धा रलो हितयार खकुुरी हार गरी काटी 
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मारकेो वारदात कसरुमा यी ितवादीह  मौकामा 
अनसु धान अिधकारीसम को बयानमा पूणतः सािबत 
रहेका र रातको समयमा यी ितवादीह  बाहेक 
अ य कुनै चोर डाकँाह  वेश गरेको अनमुान गन 
हो भने पिन वारदात थलबाट धनमाल समेत डाकँा 
चोरी गरकेो हनु पन िथयो सो भए गरेको दिेखदँैन । 
यसैगरी पनुरावेदक ितवादीह को मौकाको सािबती 

बयानलाई िनजह को िव  माणको पमा िलन 
सिकने देिखने । 

पनुरावेदक ितवादीह  अदालतसम  
आरोिपत कसरु गरकेोमा इ कार रहे पिन  िनजह ले 
अिधकार ा  अिधकारीसम  गरेको बयानमा आरोिपत 
कसरु गरकेोमा सािबत भएको त य िनजह को 
म जरुीिवपरीत डर, धाक, ध क लगायतका कारणबाट 
िदएको हो भनेर मा नको लािग पिन माण ऐन, २०३१ 
को दफा २८ अनुसार ितवादीह ले माण गजुान 
स नु पनमा सो माण गजुान नसकेको अव थामा 

ितवादीह  अदालतमा कसरुमा इ कार भए तापिन 
िनजह ले अिधकार ा  अिधकारीसम  आरोिपत 
कसरुमा सािबत रहेकोलाई अ यथा भ न िम ने 
नदिेखएबाट यसरी घटना थल कृित मचुु का, लास 
जाचँ कृित मचुु का शव परी ण ितवेदन तथा 
वारदातको मौकामा नै दखेी सुनी थाहा पाउने िफ ीमाया 
ओ ाबुको बकप को कथनसमेतले यी पनुरावेदक 

ितवादीह ले अिधकार ा  अिधकारीसम  भएको 
सािबती बयानलाई मालाकार पमा समथन ग रराखेको 
अव थामा पनुरावेदन अदालत, इलामबाट भएको 
फैसलालाई अ यथा भ न निम ने हदँा माणह को 
िववेचनाबाट पनुरावेदक ितवादीह  सदुीप िल बू 
र िदनेश िल बूलाई मुलकु  ऐन, यानस ब धीको 
महलको १३ (३) नं. बमोिजम सव वसिहत 

ज मकैदको सजाय हने ठहर ्याई भएको सु  ता लेजङु 
िज ला अदालतको फैसलालाई सदर गन गरी 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित २०७०।१।९ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । 

ितवादीह को पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल काि क १० गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी गोिव दकुमार 
उपा याय, ०६७-CI-०२२८, िलखत दता बदर, राम 
आ े साह कलवार िव.  सागरवाल कलवारसमेत

मलुकु  ऐन, लेनदेन यवहारको ४० नं. 
मा यित कुरामा हद याद ला दैन भनी सो हद याद 
नला ने जित कुरा ट पमा उ लेख भएको र लेनदेन 
यवहारका महलमा हद याद लेिखएको वा ला दैन 

भनेका कुरामा बाहेक अ यमा भए गरेको िमितले 
दईु वषिभ  नालेस िदन ु पन गरी हद यादस ब धी 
कानूनी यव था रहेको पाइ छ । तर तुत मु ाको 
िववाद लेनदेन यवहारको १० नं. अ तगतको िववाद 
देिखएको र उ  नं. मा य तो िववादको उजुरी िदने 
हद याद ट पमा उ लेख ग रएको स दभमा 

तुत मु ाका पनुरावेदक वादीले पुनरावेदनप मा 
िलएको िजिकरबमोिजम ततु िववादको िलखतमा 
ऐ. महलको ४० नं. को हद याद आकिषत हनस ने 
अव था रहे भएको देिखन नआउने ।

तुत मु ाको िववादको िलखत िमित 
२०६३।६।३ मा रिज ेसन भएकोमा यसको न कल 
२०६५।५।४ मा सारी िलई पनुरावेदक वादीलाई सो 
िलखत भएको थाहा हन आएकोमा ततु िववादको 
िलखतलाई बदर ग रपाउ ँ भनी िमित २०६५।५।११ 
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मा दता गरकेो देिखएबाट तुत मु ाको िफराद लेनदेन 
यवहारको १० नं. को हद याद नाघी दायर भएको 

देिखदँा हद याद नाघी दायर भएको िफरादप बाट 
सबुद माणको मू याङ्कन गरी कारवाही िकनारा गन 
निम ने । 

मुलकु  ऐन, लेनदेन यवहारको १० नं. को 
हद याद नाघी दायर भएको तुत मु ाको िफराद 
खारेज हने ठहर् याई सु  बारा िज ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, हेट डाबाट 
िमित २०६७।२।९ मा सदर हने ठहरी भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
क युटर: टेकबहादरु खड्का 
इित सवंत् २०७२ साल जेठ १८ गते रोज २ शभुम् ।
०६७-CI-०२२९, िलखत दता बदर, 

रामआ े साह कलवार िव. सागरवा 
कलवारसमेत

०६७-CR-०१५८, जालसाजी, रामआ े 
साह कलवार  िव. सागरवा कलवारसमेत

६
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी गोिव दकुमार 
उपा याय, ०६७-WO-०१४८, उ ेषण / 
परमादेश, ुव साद चौलागाई ं  िव. धानम ी तथा 
मि प रषद्को कायालयसमेत

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ५४ मा यस िनयमावलीमा अ यथा यव था 
भएकोमा बाहेक िनजामती कमचारीको सबै समय 
नेपाल सरकारको अधीन हनेछ र जुनसकैु समयमा 
पिन िनजलाई सरकारी  काममा लगाउन सिकनेछ 
भ ने यव था गरी िनजामती कमचारीह को 

सबै समयलाई सरकारको अधीनमा रािखएको 
देिख छ । सरकारको नीित तथा काय मलाई जनताको 
घर दैलोस म परु ्याई जनताका माझ सरकारको 
उपि थितको अनभुूित गराउने मह वपूण काम सरकारी 
कमचारीह बाट हने हदँा य तो मह वपूण िज मेवारीमा 
रहेका कमचारीह ले सेवा ाहीलाई वाह गन व तु 
तथा सेवा िछटो, छ रतो, सरल तथा िमत ययी हन ुपन 
कुरामा सबै कमचारी संवेदनशील हनै पन । 

िनवेदकको िनवेदन यहोरा अवलोकन गदा 
सरकारी कायालयमा कमचारीह लाई कायालय 
समयमा मोबाइल योगमा ितब ध लगाउनु पन भनी 
गो ारा पमा िनवेदन दायर गरकेो देिख छ । िनवेदकले 
कुन कायालयमा किहले र कुन कमचारीबाट िनजले 

ा  गन सेवा दान गन ममा मोबाइलको योग 
गरी सेवा वाहमा िढलासु ती गरेबाट िनवेदकको 
हक भािवत भएको हो भ ने  ट पमा िनवेदनमा 
खुलाउन नसकेको र सोको माणसमेत पेस गन 
सकेको नदेिखने ।

कुनै पिन िनजामती कमचारीले सेवा ाहीलाई 
मोबाइल फोनको योगलगायतको कुनै पिन कारणबाट 
सेवा वाह गन ममा िढलासु ती गरेको अव थामा 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९, ६० र 
६२ अनसुार िवभागीय मखुसम  उपचार माग गन 
वैकि पक उपचारको बाटो िव मान रहेको देिखने ।

तुत िनवेदनमा कायालय समयमा मोबाइल 
फोनको योगलाई त काल रो न र सोको लािग उपयु  
नीित िनयम तजुमा गनको लािग िवप ीह को नाममा 
परमादेश जारी ग रपाउ ँ भ ने िनवेदकको माग दाबी 
भए पिन िनवेदकले कुन कायालयको कुन कमचारीले 
मोबाइलको योग गरेबाट िनजको संिवधान द  कुन 
मौिलक हकमािथ िवप ीह ले हनन् गरकेो हो सो 
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कुरा ट पमा िनवेदनमा खलुाउन सकेको अव था 
नदिेखने ।

यि गत सोचाई र रोजाइमा आधा रत याय 
होइन प ित र ि यामा आधा रत याय वा छनीय 
ह छ तसथ मनोगत र अनुमानको आधारमा दायर 
भएको तुत रट िनवेदनको माग दाबीबमोिजमको 
आदेश जारी हन स ने अव थाको िव मानता देिखन 
नआउने हदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
हनस ने अव थाको िव मानता नरहेको हदँा तुत 
रट िनवेदन खारेज हने । 

इजलास अिधकृत : अजुन साद कोइराला
क युटर : खगे कुमार ख ी 
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६७-CR-०९४८, ०६८-CR-००५३, 
कत य यान, साधक दता, नेपाल सरकार िव. कमल 
थापा मगरसमेत, नेपाल सरकार िव. िव म तु बा िल बू

मृतक रिव को मृ य ु ितवादीह म येका 
िब म तु बा िल बूको छुरी हारबाट देिखन आएको 
िनजलाई यानस ब धीको महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव वसिहत सजाय गन गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको िमित ०६७।०२।२४ को 
फैसला साधकको रोहबाट सदर हने ठहछ । अ य 

ितवादीह  मृतकलाई मारकेो थानमा उपि थत 
भएको देिखएकोले िनज ितवादीह  कमल थापा र 
राजकुमार मेघाले मगरलाई यानस ब धीको महलको 
१७(३) नं. बमोिजम ६ मिहना कैद गन गरी पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाबाट िमित २०६७।०२।२४ गतेको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर पु न 

नस ने ।
पनुरावेदन अदालतबाट अ.बं. १८८ 

नं.बमोिजम पेस भएको रायको स ब धमा िवचार गदा 
ितवादी िव म तु बा िल बूको उमेर िबस वषको 

देिखएकोले अ यिधक र सी सेवनको कारण वारदात 
भएको प रि थित, मान पूव योजना रसइवी केही 
नभएको एवम् िनजको िकशोर अव थासमेतलाई 
िवचार गदा सव वसिहत ज म कैद चक  हन जाने 
देिखदँा िनजलाई १० (दश) वषमा  कैद गन उपयु  
देिखएकोले पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट पेस 
भएको राय मनािसब भएकोले सो राय सदर हने । 
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६८-CR-१०५०, कत य यान, िवजय 
लामासमेत िव. नेपाल सरकार 

ितवादीह को डेरा कोठाबाट बरामद 
भई आएको U.S.A. Super Knife लेिखएको 
िबडँसिहतको ९१/

२
” को च कुमा रगत लागी 

पखालेको र िहलो लागेको कपडासमेतले िनजह ले 
अनुस धान अिधकारीसम  गरकेो बयान कागजलाई 
समथन भइरहेको र यान मरकेो देिखएको हदँा 

ितवादीह लाई मुलकु  ऐन, यानस ब धीको १७ 
(२) नं. बमोिजम कसुरदार ठहर ्याई जनही ५ वष कैद 
गन गरी भएको सु  काठमाड  िज ला अदालतको 
िमित २०६६।१२।२२ को फैसलालाई उ टी गरी 
अिभयोग दाबीबमोिजम मलुकु  ऐन, यानस ब धीको 
महलको १ नं.  १३(३) नं. बमोिजम  यी पनुरावेदक 

यथ  ितवादीह  िवजय लामा र मौसम लामालाई 
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ज मकैदको सजाय हने ठहर ्याई गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला िमलेको नै देिखने ।

ितवादीह को उमेर २० र २१ वष देिखएको, 
िनज ितवादीह ले अनसु धानको ममा गरेको बयान 
यहोराबाट िनजह ले मतृकलाई मकैबारीमा फेला पारी 

कुटिपटस म गरकेो र आफूले धा रलो हितयार च कु 
योग नगरकेो भ ने उ लेख गरकेो र मतृकको मृ यकुो 

कारणमा Stab injuries to chest भ ने देिखदँा 
ितवादीह को मौकाको बयान यहोरासमेतबाट ेम 

लामाले बोलाएर गएको हो भनेका र मतृकलाई मान ुपन 
पूव रसइवी नरहेको, मतृकलाई मान ुअगािड कुटिपट 
गरी हातस म हालेको भनी िनजह  आफँैले कसरमा 
संल नता देखाएको अव था छ । कसुरको मा ा र 
अव थासमेतलाई हेदा िनजह लाई ठहरेबमोिजमको 
ज मकैदको सजाय गदा चक  पन जाने िच मा 
लागेको देिखदँा िनज ितवादीह  दवुै जनालाई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम जनही १० वष कैद सजाय 
गन भनी य  भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
रायसमेत िमलेको नै दिेखदँा ितवादीह  िवजय लामा 
र मौसम लामालाई यानस ब धीको महलको १७ 
(२) नं. बमोिजम कसरुदार ठहर ्याई िनजह लाई ५ 
(पाचँ) वष कैद सजाय हने ठहर् याएको सु  काठमाड  
िज ला अदालतको िमित २०६६।१२।२२ को फैसला 
उ टी गरी िनजह लाई यानस ब धीको महलको 
१ र १३ (३) नं. बमोिजम कसरुदार ठहर ्याई िनज 

ितवादीह लाई ज मकैदको सजाय हने ठहर ्याई 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा 

ितवादीह को उमेर र घटनासमेतलाई म यनजर 
गदा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम दश (१०) वष कैद 
सजाय गन ठहर गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६८।०८।२० को फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर हने ठहछ । ितवादीह को पनुरावेदन िजिकर 

पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: ेम खड्का
क यटुर: गीता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल पसु १९ गते रोज १ शुभम् ।

९
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६७-WO-०४२४,  उ ेषण / 
परमादेश, धनबहादुर कँुवर िव. िज ला िश ा कायालय, 
बागलुङसमेत

यसमा िनवेदकले िनवेदनमा दाबी गरकेो 
मागको स ब धमा बहसको ममा िनवेदकले माग 
गरेको उ रगङ्गा उ च मा यिमक िव ालय बिुतवाङ, 
बागलुङको िव ालय यव थापन सिमितले िमित 
२०७०।११।१८ गतेको िनणयानुसार भनी िमित 
२०५५।१२।०२। दिेख मा यिमक िव ालयको 

धाना यापक पदमा िनर तरता िदइएको भनी 
चलानी न बर १५५ग. को िमित २०७०।११।१९ 
को धाना यापक पदमा िनज िनवेदक धनबहादरु 
कँुवरलाई िदएको स कलप  िनवेदनसाथ पेस गरकेो 
हदँा जनु िवषयको माग गरी िनवेदन िदएको सो िवषयको 
स ब धमा उ रगङ्गा उ च मा यिमक िव ालयको 
यव थापन सिमितबाट िनवेदकलाई धाना यापक 

पदमा िनयिु  िदइसकेको देिखदँा िनवेदकको माग 
स बोधन भइसकेको हदँा मागबमोिजम आदेश जारी 
गनपुन अव था देिखन नआएकोले ततु रट िनवेदन 
खारेज हने । 
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल पसु १३ गते रोज २ शुभम् । 

१०
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६९-CR-०४४४, ०५३३, ०२६८,  
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ाचार, चोकटदास त वा िव. नेपाल सरकार िवनोद 
साह कानू िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
चोकटदास त वासमेत

गा.िव.स.मा गएको रकम अिनयिमतता गरकेो 
भ ने स ब धमा पनुरावेदक ितवादी चोकटदाश 
त वा उपर परकेो उजुरीलाई भावमा पान िनज 
ना.स.ु ऋिषराज दाहाललाई रसवत िदन याएको 
भ ने वादी प को भनाइ रहे पिन उ  भनाइलाई 
पिु  गन ठोस आधार वादी प ले खुलाउन सकेको 
देिखदँैन । िनजउपर उजरुी परकेो छ भ दैमा िवना 
आधार र कारण सोही उजरुीलाई भािवत पान 
पनुरावेदक ितवादीह ले एक आपसमा िमलेमतो 
गरी ना.स.ु ऋिषराज दाहाललाई िच दै निचनेको 
यि  पनुरावेदक ितवादी िवनोद साह कानलुाई 

रकमसिहतको खाम रसवतबापत चोकटदास त वाले 
िदई पठाएका रहेछन् भनी िव ास गन ुपन कुनै मनािसब 
आधारसमेत नदेिखने ।

पनुरावेदक ितवादीह ले के कुन योजन 
र उ े यको लािग अिभयोग दाबीमा उि लिखत 
रकम िज ला शासन कायालयका ना.स.ु ऋिषराज 
दाहाललाई रसवतबापत िदन खोजेका हन् भनी 
वादी प ले आरोपप मा प  खुलाउन र देखाउन 
सकेको नदेिखएको र रसवत रािखएको भिनएको 
उ  खाममा िनज ना.सु. ऋिषराज दाहालको नाम 
उ लेख नभई ीमान् को सेवामा लेिखएको भ ने 
देिखदँा यी पनुरावेदक ितवादीह ले आरोपप मा 
उि लिखत ाचारको कसरु अपराध गरकेा रहेछन् 
भनी मा न िम ने नदेिखदँा रसवत खुवाउने उ ोग 
गरकेो ठहर ्याई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
३(१) (क) र २१ नं. बमोिजम ितवादी चोकटदास 
त वा र िवनोद साह कानुलाई जनही कैद िदन १५ र 

िबगोको आधा . २५००।- ज रवाना हने ठहर् याएको 
िवशेष अदालत, काठमाड को िमित २०६९।३।२४ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा सो उ टी भै पनुरावेदक 

ितवादीह ले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने 
ठहछ । अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउ ँभ ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर पु न 
नस ने ।
इजलास अिधकृतः ह रकृ ण े
क यटुर: मि जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २७ गते रोज १ शुभम् ।

११
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी देवे  गोपाल 

े , ०६७-WO-०७२०, उ ेषण / परमादेश, रिव  
यादवसमेत िव. गौर नगरपािलका कायालयका पदपूित 
सिमित, मुकाम गौर नगरपािलकासमेत

एक पदको लािग ३ जना र ३ पदको लािग 
५ जना उ मेदवारह को नाम अ तवाताको लािग 
िसफा रस गनुपन भनी लोकसेवा आयोग िनयमावली, 
२०६७ को िनयम २४(१) मा भएको उपरो  कानूनी 
यव था लागू हन लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ 

को दफा ३४(१) मा रहेको कानूनी यव थाबमोिजम 
िलिखत परी ामा उ ीण हनैपन अिनवाय सत 
देिख छ । िलिखत परी ामा उ ीण भएको अव थामा 
मा  १ पदको लािग ३ जना र ३ पदको लािग ५ 
जनाको नाम अ तरवाताको लािग िसफा रस गनुपन 
देिख छ । उ मेदवार उ ीण नभएको अव थामा 
पिन सोबमोिजमको सं यामा उ मेदवारह लाई 
अ तवाताको लािग िसफा रस गनपुछ भनी मा न 
उपयु  कानूनी यव थाले िम ने देिखएन । यो यता 
पगुेको यि ले २ फरकफरक िव ापनमा दरखा त 
िदन र परी ामा सामेल हन पाउने र दवुै परी ामा उ ीण 
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भएमा दवुै िव ापनमा उ ीण भएका एकै उ मेदवारको 
नाम अ तवाताको लािग िसफा रसमा पन स ने तर कुनै 
एक पदमा नाम िसफा रस भइसकेपिछ यसमािथको 
पदमा िनजको नाम वतः हट्ने भएकोले िव ापन नं. 
१७ को लेखापाल पद र िव ापन नं. १८ को सहायक 
लेखापाल पदमा िलिखत परी ामा उ चतम अङ्क 

याउनेह  म येबाट वणानु मका आधारमा वीरे  
साह र सोहनकुमार यादवको नाम िसफा रस गरकेो 
कायसमेतलाई कानून ितकूल रहेछ भनी मा न िम ने 
नदिेखनकुा साथै िलिखत परी ामा उ चतम अङ्क 

याउनेह  म येह बाट िसफा रस भएका िवरे  
साह र सोहनकुमार यादवलाई िवप ीसमेत बनाउन 
सकेको नदेिखदँा िवप ीह को कायले िनवेदकह को 
संिवधान द  हकमा कुनै आघात पगुेको नदेिखदँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने 
देिखएन । ततु िनवेदन खारजे हने ।
इजलास अिधकृत:  ह रकृ ण े  
क युटर: मि जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर २८ गते रोज २ शभुम् ।

१२
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६९-CR-००८२, ाचार न. .प., 
नेपाल सरकार िव. राजु ब नेत
 अदालतको आदेशानसुार भएको 

माणीकरणमा (letter No. 1629- 068-69) 
Dated 20.4.12 को Verification मा Controller 
of Examination को द तखत केवल छोटकरी 
नाम लेिखएको अव था हदँासमेत पूव Verification 
ले मा यता पाउन ु पन भ ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर स ब धमा िवचार गदा ितवादी राजु 
ब नेतले पेस गरेको एम.ए. अं ेजीको परी ा उ ीण 

गरेको भिनएको शैि क यो यताको माणप  ितलक 
माझी भागलपुर िव िव ालय भागलपरु भारतमा 

माणीकरणको लािग गएकोमा उ  िव िव ालयको 
Letter No. Gope/9445 Date 10.8.11 को 
प साथ ा  िववरणमा With Reference to 
your letter No. 943 Dated 2.2.10 on the 
subject mentioned above. The Marks 
sheets/certificate/degree of the following 
candidates has/have been verified from 
original records of this university and found 
incorrect उ लेख भई SI No. 2 को Name of 
the Candidates महलमा राज ु ब नेत, Name & 
Year of Exam. महलमा M.A. English Exam- 
1999, Roll No. with Reg No. महलमा Bhag 
216, 4166/97, Results/Aggregate महलमा 
Ist Class 510 लेखी आएकोमा ितवादीले बयान 
गदा मैले सो िव िव ालयमा परी ा िदई उ ीण गरकेो 
ह ँ । िव िव ालयका कमचारीको भलुबस found 
incorrect लेिखएको हो, उ  शैि क माण प  पुनः 

माणीकरण गराई पाउ ँ भनी स कलै माण प ह  
िनवेदनसाथ पेस गरकेोमा सो स ब धमा प ाचार भई 
िश ा य को कायालय पाठ्य म िवकास के को 
प.सं. १९५९।०६८।०६९ िमित ०६९।०२।२५ को 
प ानसुार ितलक माझी भागलपुर िव िव ालयमा 
िमित 11 April 2012  को प.सं. 1629-068-069 
अनुसार प ाचार हदँा िनज राजु ब नेतको स ब धमा 
उ  िव िव ालयको letter No Gope 3324 Date 
10.5.12 को प मा found correct उ लेख भएको 
िमिसल संल न प बाट देिख छ । सो िव िव ालयबाट 

ा  Gope 3324 Date 10.5.12 को प बाट with 
Reference to your letter No. 1629-068-069 
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Dated 20/4/12 on the subject mentioned 
above. The Marks-sheets/certificate/
degree of the following candidates has/
have been verified from original records of 
this university and found correct भ ने यहोरा 
उ लेख भएकोले उ  प को आधारमा ितवादी राजु 
ब नेतले पेस गरकेो शैि क यो यताको माण प  
स कली भनी आिधका रक िनकायबाट उ लेख भई 
आएको अव था देिखएकोले िनजले पेस गरकेो ितलक 
माझी भागलपरु िव िव ालयबाट M.A. English 
उ ीण शैि क माण प  स कली भएको देिखई 

ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने देिखन 
आयो । अनसु धानको ममा ा  भएको माणलाई 
मा  आधार बनाई िन कषमा पु न ु यायोिचत नहने हदँा 

माणको स ब धमा अदालतले आव यकताअनुसार 
माण बु ने िवषयलाई अ यथा मा न निम ने हदा पूव 

Verification ले मा यता पाउनु पन भ ने पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
हन सिकएन । अदालतले िववादको िवषयमा यिकन 
स य त य बु ने िवषय याियक मा यतािभ  पन हदँा 
अिघ लो माणको आधारमा मा  िन कषमा पु नु पन 
भ ने भनाई सा दिभक नदेिखने । 
 ितवादी राजु ब नेतले पेस गरेको शैि क 
यो यताको माण प  स कली भनी िश ा य को 
कायालय पाठ्य म िवकास के को प.सं. 
१९५९।०६८।०६९ िमित ०६९।०२।२५ को 
प ानुसार ितलक माझी भागलपरु िव िव ालयमा 
िमित 11 April 2012  को प.सं. 1629-068-069 
को प बाट िनज राज ु ब नेतको स ब धमा उ  
िव िव ालयको letter No Gope 3324 Date 
10.5.12 को प मा found correct उ लेख भई 

आिधका रक िनकायबाट नै ितवादीले पेस गरकेो 
माण प  स कली भनी लेखी आएको देिखएकोले 
ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर ्याई 

िवशेष अदालत काठमाड बाट िमित २०६९।३।१४ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
क यटुर : मि जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १३ गते रोज १ शुभम् ।

१३
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०७०-CI-०८७७, परमादेश, िज ला 

हरी कायालय, क चनपुर तथा ऐ. कायालयका 
कायालय मुख िव. सुधा झा

भपेु बहादरु िव समेतले सावजिनक 
थलमा अपश द योग गरी वचावमा आएका भाइ 

पु षो म झासमेतलाई कुटिपट गरी आमासगँ भएको 
सनुको मारवाडीसमेत खोसी लगेकोले ०७०।०२।०५ 
मा सावजिनक मु ाको जाहेरी िलई िवप ी कायालयमा 
जादँा जाहेरी दता र दरिपठसमेत नगरी रािखएको 
सो स ब धमा िज ला शासन कायालयमा िनवेदन 
गदा िज ला हरी कायालयमा आव यक कायाथ 
पठाइिदने भनी ०७०।०३।०२ मा आदशे भए पिन 
जाहेरी दता नगरकेोले उ  जाहेरी दता गराउन ुभनी 
परमादेश जारी ग रपाउ ँभ ने िनवेदन दाबीलाई इ कार 
गरी भपेु बहादरु िव  िव  िलिखत पमा कुनै 
उजरुी जाहेरी यस कायालयमा िदएको नदेिखएको 
भनी िवप ी िज ला हरी कायालयको िलिखत 
जवाफ रहेको देिखए पिन िनवेिदकाले िज ला हरी 
कायालय, क चनपरुमा िदएको जाहेरी दरखा त दता 
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नग रिदएकोले सोउपर िज ला शासन कायालयमा 
िनवदेन िदएको र सो िनवेदनमा ०७०।०३।०२ मा 
आव यक कारवाही ग रिदने भनी िज ला शासन 
कायालय, क चनपुरले िवप ी िज ला हरी कायालय, 
क चनपरुलाई िनदशनसमेत गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको िमिसल संल न कागजातबाट देिखदँा 
जाहेरी दता नै गन न याएको भ ने िवप ी िज ला 

हरी कायालयको िलिखत जवाफ एवम् पनुरावेदन 
िजिकर  िव ासलायक नदेिखदँा आ नो कायालयमा 
दताको लािग याएको िनवेदन दता गन िम ने भए 
कानूनबमोिजम दता गन र निम ने भए दरिपठ 
गनस ने अिधकार रहेको िवप ीले िनवेिदकाको जाहेरी 
दता वा दरिपठ केही गरकेो नदेिखएकोले िनवेदकको 
मागबमोिजम जाहेरी दरखा त दता गरी कारवाही अिघ 
बढाउन परमादेश जारी गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
महे नगरको िमित २०७०।९।८ को आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर हने ठहछ । यथ को तुत पनुरावेदन 
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े  
क युटर: गीता िघिमर े
इित संवत् २०७२ साल माग २७ गते रोज १ शभुम् ।

१४
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६९-CI-०८५०, उ ेषण, काठमाड  
िज ला, काठमाड  महानगरपािलका वडा नं. २५ 
इ चोकि थत पवनकुमार िनकेशकुमार ाइभेट 
फमको तफबाट र आ नो हकमा पवनकुमार संघाई 
िव. िज ला शासन कायालय, पसासमेत

िनवेदनमा उ लेख ग रएको िक.नं. ३२१ 
को ज गा िनवेदक पवनकुमार िनकेशकुमार फमको 
नाममा रहेको त य िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस गरकेो 

ज गाधनी माणपुजाबाट देिखएको छ । सो ज गामा 
रहेको घर िवप ीह को िमलेमतोमा जबरज ती 

वेश गन क जामा िलने बल आशकंा रहेको भ ने 
िनवेदन दाबी भए पिन राजकुमार गु ाले िदएको 
िनवेदनअनुसार शाि त सुर ा गराउने स दभमा 
िनवेदकलाई बु नेस मको काय भएको हो, िनवेदकको 
दाबीअनसुार घरज गा क जामा िलन खोजेको हैन 
भनी िवप ी िज ला शासन कायालय तथा िज ला 

हरी कायालयको िलिखत जवाफ रहेको र िनवेदकले 
िदएको सु  िनवेदन तथा यस अदालतमा पुनरावेदन 
गदा िलएको पनुरावेदन िजिकरअनसुार िनवेदकको 
घर ज गामा िवप ीह ले क जा वा िखचोला गन 
आशकंा रहेको छ भनी मा न िम ने कुनै व तिुन  
आधार माण िनवेदकले गजुान सकेको समेत 
िमिसल संल न कागजातह बाट नदेिखदँा िनवेदन 
खारेज हने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत हेटौडाको 
िमित २०६९।८।२० को आदेश िमलेकै देिखदँा कुनै 
प रवतन ग ररहन ुपरेन । उ  आदेश सदर हने ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
क यटुर: मि जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २७ गते रोज १ शुभम् ।

१५
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०७०-CI-०८८७, िनषेधा ा, दावा नोबु 
शेपाको अवा िमङ्वा दोज शेपा िव. फिण  काक समेत

िवप ीह को िलिखत जवाफ यहोराबाट 
िनवेदकको नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ ारा द  
हकमा कुनै आघात परु् याएको भ ने नदेिखएको र 
फिण  काक ले शाि त सुर ा ग रपाउ ँ भनी िदएको 
िनवेदनअनुसार छलफलको लािग िनवेदकलाई 
बोलाएकोस म दिेख छ । नाग रक अिधकार ऐन, 
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२०१२ बमोिजम िनवेदकलाई ा  हक अिधकार 
हनन् हनस ने वल स भावना रहेको छ भनी 
मा न िम नेस मको कुनै खि बर तथा ठोस आधार 
कारणसमेत िनवेदकले देखाउन सकेको िमिसल 
संल न कागजातह बाट नदेिखनकुो अित र  िवप ी 
िज ला शासन कायालयलाई थानीय शासन ऐन, 
२०२८ अनसुार देवानी िवषयमा कारवाही चलाउने 
अिधकार े  नरहेको र अिधकार े भ दा बािहर गई 
कुनै कारवाही गरमेा य तो कारवाही र िनणय वतः 
िनि य हने नै देिखदँा िनवेदन खारेज हने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।१०।१५ 
को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदक/
िनवेदकको ततु पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े  
क युटर: गीता िघिमर े
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर २७ गते रोज १ शभुम् ।

१६
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०७०-CR-१३५७, ाचार, क पना 
भ डारी (िघिमरे) िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदकले पेस गरकेो शैि क यो यताको 
माणप को आधारमा िनयिु  निलएको भनी िजिकर 

िलए तापिन सो माणप को आधारमा अ.न.िम. 
तािलमस म िलएको छु भनी वीकार गरी बयान 
गरकेो अव थासमेत हदँा िनज पनुरावेदकले आफूले 
सो न कली माणप को आधारमा फाइदासमेत िलई 
सकेको दिेख छ । यसमा कसरु हदँाका बखत चलनमा 
रहेको कानूनबमोिजम सजाय हने हदँा ितवादीले सन् 
२००१ मा हाइ कुल परी ा पास गरेको माणप  

चिलत ाचार िनवारण ऐन,२०५९ लागु हनपूुव 
नै पेस गरेको दिेखएकोले त काल चिलत ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ नै ततु मु ामा आकिषत हने 

देिखन आएकोले त काल चिलत ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ मा कुनै यि ले रा सेवकको 
ओहदा पाउने वा सो ओहदामा बहाल रहने उ े यले 
िश ास ब धी कुनै यो यता, नाम, ितनपु ते, उमेर, 
जात, थर, वतन, नाग रकता वा अयो यता ढाटेँमा 
िनजलाई कसुरको मा ाअनसुार २ वषदेिख ६ वषस म 
कैद वा ज रवाना वा दवुै सजाय हने उ लेख भएको र 
सो कसरुमा हन स ने ज रवाना तो दा सोही ऐनको 
दफा २९(२)मा अिधकतम . ५,०००।– (पाचँ हजार) 
स म तो ने यव था रहेको देिख छ । यी पनुरावेदक 

ितवादी क पना भ डारी िघिमरेले ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसुर गरकेो देिखँदा 
ऐजनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम सजाय हने 
नै देिखन आएकोले िनजको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत हन सिकएन । अतः उि लिखत आधार एवम् 
कारणह समेतबाट यी पनुरावेदक ितवादी क पना 
भ डारी िघिमरलेे न कली माणप  पेस गरी त काल 

चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ 
को कसरु गरकेो देिखदँा िनज ितवादीलाई ाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरुमा 
सोही ऐनको दफा १२ र २९ (२) नं.बमोिजम . 
५००।– (पाचँ सय) ज रवाना हने ठहर ्याएको िवशेष 
अदालत, काठमाड को िमित २०७०।०७।२१ गतेको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । यी पनुरावेदक 

ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १३ गते रोज १ शुभम् ।

१७
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६८-MS-०००१, अदालतको 
अपहेलना, ई री साद पौडेल िव. धनबहादुर कँुवर
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यसमा िवप ीको मागबमोिजम 
अ त रम आदेश जारी नभई हालस म भए गरकेा 
कामकारवाहीलाई त काल गैरकानूनी ठहर गरी 
कानूनबमोिजमका आदेशह लाई अव ा गरी 
सावजिनक पमा जनसमदुायको सरोकार रहेको 
िव ालयको काम कारवाहीमा अनिधकृत ढङ्गले 
या या गन गरी िव ालयको आदेशको बिखलाप 

गरी सो आदेशको ितकूल हने गरी काम गरी 
अदालत ित रहेको जनआ थामा ितकूल असर 
परु ्याउने गरी जनसाधारण अदालत वा यसबाट हने 
याय शासनको काय ित अिव ास गरी वा अना था 

फैलाई अदालतको मान मयादामा आचँ परु ्याउने 
काय िवप ीबाट भएकाले िवप ीलाई अदालतको 
अपहेलना गरकेोमा सव च अदालत ऐन, २०४८ को 
दफा ७(१) बमोिजम हदैस म सजाय गरी स मािनत 
अदालतको उ  आदेशह को प रपालना गराउन 
उपयु  आदेशसमेत जारी ग रपाउ ँ भनी िनवेदनप  
िदएकोमा मैले स मािनत सव च अदालतबाट जारी 
भएका आदेश पालना नगरेको भ ने कुरा सवथा िम या 
आरोप र झु ामा  हन् । कुिनयतबाट पूवा ह राखी 
मसमेतलाई दःुख हैरानी िदने िनयतले िवप ी ारा 
मेरा िव  दायर ग रएको झु ा मु ा खारजे ग रपाउँ 
भ नेसमेत यहोराको िवप ीको िलिखत जवाफबाट 
देिखदँा िनवेदन लेखबाट नै िवप ीले अदालतको कुन 
आदेशको बिखलाप गरी अदालतको अवहेलना गरकेो 
हो  स माण िनवेदन दायर भएको देिखन आएन । 
िनवेदकले यस अदालतको कुन आदेशको अव ा गरी 
अपहेलना भयो भनी प  आदेशको कुरा उ लेख 
नगरी ०६७-WO-०४२४ मा िवप ी िनवेदकले 
िदएको िनवेदनमा भएको आदेशलाई नै आधार बनाएर 
आदेशको अपहेलना भएको भनी अप या या गरी 
िनवेदन िदएको देिखएकोले कुनै आधारिबना िदएको 

तुत िनवेदनबाट कुनै अपहेलना भएको भ ने 
नदेिखदँा तुत िनवेदन खारजे हने ।
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल पसु १३ गते रोज २ शुभम् ।

१८
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी  जगदीश 
शमा पौडेल, ०६७-CR-०४९१, ाचार, नेपाल 
सरकार िव. धमदेव फुलारा
 ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
२४क. को कानूनी यव थाबमोिजम न कली शैि क 
यो यताको माणप  िनजको यि गत िववरण 
फाइलमा संल न रहेस म हद याद कायम रहने 
देिखयो । यस िवषयमा ऐनको मनसायलाई परािजत 
गन गरी सीिमत हद याद कायम गरी अदालतबाट 
या या ग रन ु हदँैन । यसरी ाचार िनवारण ऐन, 

२०१७ लाई खारेज गद आएको ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ ार भ भैसकेपिछ अनुस धान लगायतका 
कारवाही ार भ भै मु ा दायर भएको र हाल चलनमा 
रहेको ऐनमा मु ा दायर गन हद यादस ब धी यव था 
नरहेकोले ततु अिभयोगप  हद याद नाघी दायर 
भएको भ ने देिखन नआउने ।

तुत मु ामा यथ  ितवादी धमदेव 
फुलाराले पेस गरकेो न कली शैि क माणप को 
स ब धमा छानिबनका लािग उ च मा यिमक िश ा 
प रषदक्ो च.नं. १३३५ िमित २०६३।०१।१५ को 
प साथ माणीकरण भई आएपिछ सो िववरणको 
आधारमा अि तयार दु पयोग अनसु धान आयोगले 
अनुस धानको काय पुरा गरी िमित २०६६।११।२० 
मा िवशेष अदालत, काठमाड मा आरोपप  पेस 
गरेको देिखयो । उ  आरोपप  मािथ उि लिखत यस 
अदालतबाट ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा 
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ितवादीउपर दायर भएको आरोपप  हद याद 
नाघेको रहेछ भनी मा न िमलेन । अतः अि तयार 
दु पयोग अनसु धान आयोगले मािथ उि लिखत 
कानूनी यव था तथा यस अदालतबाट ितपािदत 
िस ा तसमेतका आधारमा दायर गरेको आरोप 
प  हद यादिभ कै देिखन आएकोले हद यादको 
आधारमा खारजे गरकेो सु  िवशेष अदालतको िमित 
२०६७।०३।३० को फैसला िमलेको नदेिखदँा बदर 
हने । 
इजलास अिधकृत: ेम खड्का
क युटर: मि जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल असोज १८ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०७२-WH-००४१, 
ब दी य ीकरण, िवशाल प रयारसमेत िव. काठमाड  
िज ला अदालत, बबरमहल काठमाड समेत

तुत ठगी मु ाको अनसु धान र िनणयमा 
अ यथा भाव नपन गरी यो भ न सिक छ िक कुनै 
कायलाई एकभ दा बढी ऐनले समेटेको कुराको 
प रणाम भनेको सबै ऐन यसमा आकिषत हन स ने 
भ ने हो । यसको अथ कुनै एउटा ऐन ला ने र अ  
ऐन नला ने भ ने  होइन । सजायको हकमा भने सबै 
ऐनबमोिजम सजाय  हन नस ने अव था आउला तर 
मु ा चलाउनलाई य तो कुनै बाधा छैन । अ  ऐनले 
नसमेटेर एउटा ऐनले मा  समेटेको वा कुनै ऐनले 
प  श दमा सो ऐनबमोिजम चलेको मु ामा अ  

ऐनबमोिजम मु ा नच ने भनी भनेको अव थामा मा  
एकभ दा बढी ऐन लगाउन िम दैन । फौजदारी यायको 

मूल उ े य द डहीनताको अ त, कसुरदारलाई सजाय 
र पीिडतलाई उपचार रहेकोले फौजदारी कानूनलाई त 
झन्  बाहेक गन िम दैन । फौजदारी याय र फौजदारी 
कानून धेरै सश  ह छन् । अ  ऐन कानूनले प  
तवरले बाहेक नगरेस म स य मुलकु र यायको 
मा य िस ा तले रा यले ह त ेप गन ुपन कृितको 
सावजिनक सदाचार, नैितकता, वा य आिदको 
उ लङ्घनको िवषयमा कसरुदारलाई िन साहन 
गनसमेतका लािग फौजदारी याय र फौजदारी 
कानूनको overriding effect ह छ । अतः चेक अनादर 
र ब यौता रकमको िवषयलाई िविनमेय अिधकारप  
ऐन, २०३४ आिदले समेटेकोले ठगीमा जाहेरी िलन 
र अनसु धान गन िम दैन भ ने िनवेदकको िनवेदन 
िजिकर मा दा रा य र कानून असहाय हन पु छ । 
िविनमेय अिधकारप  ऐन, २०३४ को दफा १०७ मा 
“बकमा आ नो िन ेप छैन वा िन ेप भएपिन पया  
छैन भ ने जानीजानी कुनै यि ले चेक काटी कसैलाई 
ह ता तरण गरेमा र यसरी ह ता तरण ग रएको चेक 
भु ानीको लािग स बि धत बकसम  तुत गदा 
पया  िन ेप नभएको कारणबाट बकबाट चेक अनादर 
भएमा चेक काट्ने यि बाट चेकमा उि लिखत रकम 
र याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट् ने  यि लाई 
ितन मिहनास म कैद वा ितन हजार पैयाँस म 
ज रवाना वा दुवै सजाय हनेछ” भ ने सामा य ३ 
मिहना कैद र ३ हजार पैयाकँो सजायको ावधानले 
कसुरदारलाई िन सािहत गन स दैन । जानीजानी 
ठगी गनले ती कानूनह को आडमा कसरुबाट उ मिु  
पाउने प रणाम आउँछ । समाजमा नरा ो प रणाम 
आउने या या मा न िम दैन । यी कुराह  ततु 
मु ामा आकिषत हने अव था छ छैन भ ने कुरा 
मािथ उ लेख भएबमोिजम साधारण अिधकार े बाट 
िन पण हने कुरा भएकाले ठगीको महललाई यादै 
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सीिमत घेराबाट हेरी उि लिखत काम कारोबार ठगीको 
कसरुिभ  पदन भनी अिहलेकै अव थामा भ न ुर ठगी 
मु ाको औिच य नै समा  हने गरी यस अदालतबाट 
ह त ेप गन ुउपयु  नभएकोले तुत िवषयव तलुाई 
ठगीको कसुरले समेट्न नस ने हदँा ठगी कसुरमा 
अनसु धान गन िम दैन भ ने िनवेदन िजिकरसगँ 
सहमत हन नसिकने । 

रटको अिधकार े ले िनवेदक प  बेदाग 
भएको अपे ा िल छ । यो सम यायको उपचार हो । तर 
िनवेदकह  िववादा पद यि  देिखन आएका छन् । 
य ता यि लाई रटबाट उपचार िदनका असाधारण 
अव था ज तो िक बदिनयत वा कपटपूण थुना आिद 
देिखन ु आव यक छ । ततु िववादमा य तो केही 
देिखन आएको छैन । भोिलका िदनमा सबूद माणको 
मू याङ्कन र कानूनको या याबाट िन य ल हने 
कुरालाई असाधारण र अपवादको अव था मानी रटबाट 
हेन ु मनािसब नहने हदँा िनवेदकह  गैरकानूनी पमा 
थुनामा रहेको नदेिखदँा िनवेदकह को मागबमोिजम 
ब दी य ीकरणको आदेश जारी गनु परने । तुत 
रट िनवेदन खारेज हने । 

इजलास अिधकृत : ेम साद यौपाने
क युटर अपरटेर : मि दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल फागुन १७ गते रोज २ शुभम् ।

२
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी 
चोले  शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WH-००१७, 
ब दी य ीकरण, िजर ेभ ने सरोज लामा िव. नेपाल 
सरकारसमेत

हातहितयार खरखजाना मु ामा पपु को 
लािग थुनामा बसेको अविधम ये िमित २०६९।३।१८ 
देिख २०६९।७।३ स मको अविध कैद लगत ठे दा 

गणना गरेको देिखएन । फैसलाबमोिजम कैद ठे दा 
थुनामा बसेको अविधसमेत यसमा समायोजन ग रन ु
पदछ । िनवेदकलाई हातहितयार खरखजाना मु ामा 
पपु को लािग थनुामा रािखएको अविधलाई डाकँा 
उ ोग मु ामा लागेको कैद ठेिकँदा सो थनुामा बसेको 
अविध समायोजन भएको देिखएन । एउटै यि  िव  
एउटै वारदातबाट दईु छु ाछु ै याियक र अध याियक 
िनकायमा मु ा चली सजाय भएकोमा ती दईुम ये कुनै 
मु ाबाट भएको कैदको लगत ठे दा तीम ये जनुसुकै 
मु ामा पुप को लािग थुनामा बसेको रहेछ भने पिन 
सो थुनामा बसेको अविधसमेत समायोजन ग रन ु
पदछ । िनवेदकलाई डाकँा उ ोग मु ाबाट कैद ठेिकँदा 
हातहितयार मु ामा पपु को लािग थुनामा बसेको 
अविध समायोजन नगरेको देिखदँा उ  ठेिकएको 
कैद लगत िुटपूण भएको देिखयो यसथ काठमाड  
िज ला अदालतबाट डाकँा उ ोग मु ामा भएको 
फैसलाको तपिसल ख डमा उ लेख गरबेमोिजम 
िमित २०६९।३।१८ देिख िमित २०६९।१०।२१ 
स मको क रब ७ मिहना ४ िदन बढी कैदमा ब नु पन 
गरी भएको कैद िहसाब एवम् ठेिकएको कैद लगतसमेत 
िुटपूण रहेको देिखन आउने ।

 एउटै वारदात भए तापिन दईु िवषयको मु ा 
हे रने िनकाय िज ला अदालत र िज ला शासन 
कायालय फरक दईु िनकाय भएकाले ती दईु फरक 
िनकायमा कानूनबमोिजम मु ा परेकोस म हो । 
डाकँा उ ोग मु ामा काठमाड  िज ला अदालतबाट 
मािगएको धरौटी बझुाए तापिन िनवेदकले ता रखमा 
रही मु ाको पुप  गरेको अव था नभई हातहितयार 
खरखजाना मु ामा पपु का लािग थुनामा रा ने आदेश 
भएबाट थुनामा नै रहेको दिेख छ । ती दवैु मु ा एकै 
वारदातबाट िसिजत भएको अव था रहेको हदँा उ  
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अविधमा हातहितयार खरखजाना मु ामा थुनामा ब नु 
परकेो अव थालाई डाकँा उ ोग मु ामा समेत थुनामा 
नै रहेको मा नुपन ।
 काठमाड  िज ला अदालतबाट डाकँा उ ोग 
मु ामा ितन वष कैद सजाय हने गरी भएको कैद 
िनवेदक िजर ेभ ने सरोज लामाले भु ान ग रसकेको 
देिखदँा िनजलाई थनुा मु  नगन िवप ीह को काय 
कानूनिवपरीतको देिखन आएकोले मागबमोिजम 
िनवेदकको हकमा पठाएस मको च.नं. ११९४ िमित 
२०७१।७।२५ को प अनु प ठेिकएको कैदम ये 
बढी कैदको हदस म उ ेषणको आदेश ारा बदर 
गरी िनवेदक कानूनबमोिजम ठेिकनपुन कैदभ दा बढी 
कैदमा बिससकेको देिखदँा थुना मु  ग रिदन ु भनी 
ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृत: मीना गु ङ
क युटर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल असोज २२ गते रोज ६ शभुम् । 

३
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०७२-CR-०३५३, ाचार, नेपाल 
सरकार िव. कुमार े समेत

तुत मु ामा कुनै िलखत तयार गन कत य 
भएको कुनै रा सेवकले नेपाल सरकार वा सरकारी 
िनकाय वा सावजिनक सं था वा कुनै यि लाई हािन 
नो सानी परु ्याउने बदिनयतले य तो कुनै िलखत 
तयार गरकेो वा सरकारी िनकाय वा सावजिनक 
सं थामा भएको कागजात गैरकानूनी त रकाले 
स याउने, केरमेट गन, थपघट गन काय गरकेो 
नदिेखदँा ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ 
र ११ तुत मु ामा आकिषत हने अव था नदेिखने ।

िज ला मकवानपरु िभमफेदी गा.िव.स. 

वडा नं.२ को िक.नं.३९ र ९३ र ऐ. गा.िव.स. वडा 
नं. ५ को िक.नं.१६१ का ज गा ितथराज ब ाचायका 
नाममा दता रहेको त यमा िववाद रहेको देिखदँैन । 
ितथराज ब ाचायको िमित २०५२।३।१ मा मृ य ु
भएको िमिसल संल न मृ य ु दताको माणप को 

ितिलिपबाट देिखएको छ । उ  िक.नं. ३९, ९३ 
र १६१ का ज गाह  िललाबहादरु े ले कुमार 

े लाई र.नं.२१९० िमित २०६८।१।४ मा राजीनामा 
ग रिदएको िमिसल संल न राजीनामाको िलखतबाट 
देिख छ । २०५२ सालमा मृ य ु भएको यि को 
नामबाट २०६८ सालमा हकवाला बाहेकका अ य 
उनाउ यि  िललाबहादरु े  नै ितथराज ब ाचाय 
भई िक.नं.३९,९३ र १६१ का ज गाह  राजीनामा 
गरेको देिखदँा उ  ज गाह  न कली ज गाधनी खडा 
गरी हक ह ता तरण भएको देिखयो । यसमा उ  ज गा 
राजीनामा गरी िदने िललाबहादरु े  र िलने ितवादी 
कुमार े  रहेको देिख छ । यी दवैु ितवादीले 
अदालतबाट तामेल भएको यादिभ  अदालतमा 
उपि थत भई बयान नगरी सु  यादै गजुारी आरोिपत 
कसुर अपराध वीकार गरी बसेको देिखयो । ितवादी 
िललाबहादरु े ले अनुस धान अिधकारीसम  उ  
ज गा ख रद िब  गन कायमा आ नो भा जा कुमार 

े ले सबै काय गरकेो हो, मैले कुनै काय गरेको होइन 
भनी बयान गरकेो देिख छ । यी दवुै ितवादीह  ज गा 
राजीनामा पास गरी िलन िदन मालपोत कायालयमा 
गई अकाको नामदताको ज गाको ज गाधनी माण 
पजुासमेतका न कली कागजातह  खडा गरी ज गा 
िलने िदने यि ह  उपि थत भएपिछ पास गराई 
िलए िदएको त य लेखनदास शेखर िघिमरेसमेतले 
अदालतमा बयान गदा लेखाइिदएका छन् । यसरी 
एकाका नाम दताको ज गा उनाउ न कली यि  
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तथा िलखतह  खडा गरी राजीनामा गरी िलए िदएको 
िमिसल संल न माणबाट पिु  भएको देिखदँा ितवादी 
कुमार े  र िललाबहादरु े ले ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ८(४) अनु पको कसरु अपराध 
गरकेो देिखने ।

अब ितवादीह  रामकृ ण े , िशवराज 
पौडेल, रामह र ढकाल, राजे  ढकाल, िदवाकर 
अयाल, शेखर िघिमर,े िव ण ुअिधकारी, पवत बत ला, 
ितथलाल िघिसङ र याम पोखरलेका स ब धमा िवचार 
गनपुन देिखयो । ितवादीह  रामकृ ण े , िव ण ु
अिधकारी, िशवराज पौडेल, रामह र ढकाल, याम 
पोखरले मालपोत कायालयका कमचारी रहे भएको त य 
िमिसलबाट देिख छ । िनजह ले अदालतमा बयान 
गदा कसैसगँ िमलेमतो गरी काम गरकेो होइन । ज गा 
िलने िदने दवुै यि ह सगँ िचनजान छैन । आिथक 

लोभनमा नपरी आ नो पदीय कत य परुा गरेको हो 
भनी बयान गरकेो देिख छ । ितवादी िव ण ुअिधकारी 
र याम पोखरलेले अनसु धान अिधकारीसम  हामीले 
कुनै आिथक लेनदने र ाचारज य कसरु अपराध 
गरकेो छैन भनी आरोिपत अिभयोग दाबीमा इ कार रही 
बयान गरेको देिख छ । यसै िवषयमा ितवादीउपर सु  
िज ला अदालतमा चलेको सरकारी छाप द तखत 
िकत र ठगी मु ा ितवादी िव ण ु अिधकारीसमेतले 
अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहरी फैसला भएको 
त य ितवादीको अदालतमा भएको बयानसमेतबाट 
देिख छ । ितवादी ितथलाल िघिसङले म िभमफेदी 
गा.िव.स. को सिचव ह ँ । मैले ितथराज ब ाचायको 
ज गाको बारमेा कुनै फोटो मािणत वा िसफा रस गरकेो 
छैन भनी अनसु धान अिधकारी र अदालतमासमेत 
आरोिपत कसरुमा इ कार रही बयान गरेको देिखयो । 
गा.िव.स.को सिचव ितवादी ितथलाल िघिसङले नै 
ज गाको बारेको फोटो मािणत वा िसफा रस गरकेो 

हो भ ने त यगत र व तुिन  माण वादीले पेस गन 
सकेको पिन दिेखदँैन । ितवादी पवत बत ला र राजे  
ढकालले आफू मालपोत कायालयमा लेखापढी गन 
यि  भएकोले िलखतमा सा ी बसेकोस म हो भ ने 

र ितवादी शेखर िघिमरलेे आफू मालपोत कायालय 
मकवानपरुको लेखनदास भएको र ज गा िलने िदने दवुै 
प  आई ज गा पास गराई िदन ुपर ्यो भनी कागजातह  
देखाएकोले िव ासमा परी राजीनामा फाराम भरी 
िदएको हो । न कली यि का बारमेा थाहा भएन 
भनी आरोिपत अिभयोग दाबीमा इ कारी बयान गरकेो 
देिख छ । ितवादी िललाबहादरु े ले अनुस धान 
अिधकृतसम  बयान गदा मेरो भा जा कुमार े ले 
सबै काम ग रिदएको हो । अ  कसैको िमलेमतो र 
संल नता रहेको छैन भनी लेखाइिदएका छन् । माण 
ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोिजम फौजदारी मु ामा 
अिभयोग दाबी मािणत गन भार वादीमा रहेको 
ह छ । यी ितवादीह  उपरको अिभयोग दाबी वादी 
नेपाल सरकारले वत  र व तिुन  माण ारा पिु  
गन सकेको नदिेखदँा ितवादीह लाई अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ िदने ठहर ्याएको िवशेष अदालत, 
काठमाड को फैसलामा िुट रहेको नदेिखने ।

ितवादीह  म येका कुमार े  र 
िललाबहादरु े ले न कली माणप  बनाई िकत 
यि  भई िक.नं. ३९,९३ र १६१ का ज गाह  एक 

आपसमा िलने िदने काय गरेको अव थामा ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) अनु पको कसुर 
गरेको ठहर ्याई सोही ऐनको दफा ८(४) बमोिजम जनही 
१(एक) वष कैद हने र अ य ितवादीह  रामकृ ण 

े , िशवराज पौडेल, रामह र ढकाल, राजे  ढकाल, 
िदवाकर अयाल, शेखर िघिमरे, िव ण ुअिधकारी, पवत 
बत ला, ितथलाल िघिसङ र याम पोखरलेसमेतले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर ्याएको िवशेष 
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अदालत, काठमाड को िमित २०७१।९।२९ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर हने । 
इजलास अिधकृत : ेम साद यौपाने
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०७२-CR-०३५४, ाचार, नेपाल 
सरकार िव. रामगोपाल लागेजु 

ितवादी रामगोपाल लागेज ु िव ुत्  िवकास 
िवभागको इि जिनयर (रा.प.तृतीय) तहको कमचारी 
रहेको िव तु्  िवकास िवभागको च.नं. १९०७ 
िमित २०६६।२।२३ को प बाट देिखएको छ । यी 
कमचारीको पदीय हैिसयत हेदा िट पणी उठाएर 
फायल मािथ लो पदािधकारीसम  पेस गनस मको 
रहेको देिख छ । िट पणी यहोरालाई सदर गन वा 
बदर गन पदीय हैिसयत यी ितवादीमा रहे भएको 
देिखदँैन । क वा जलिव ुत्  आयोजनाको सव णका 
लािग यामोलोङ्गमा हाइ ोपावर डेभलपमे ट 
क पनीलाई पनुः अनुमित िदने स ब धमा िमित 
२०६६।१।८ मा ितवादीले िट पणी उठाई िसफा रस 
गरकेो देिख छ । यी ितवादीले क वा जल िव तु्  
आयोजनका वधकलाई नवीकरण (Renew) गन 
स ब धमा आव यक िववरण िलई आउन िमित 
२०६३।७।३ र िमित २०६४।९।११ मा पटकपटक 
प ाचार गरेको देिख छ । माग भएको िववरण वधक 
क पनीले उपल ध गराएको भ ने िमिसलबाट 
देिखदँैन । ितवादीले क वा जलिव ुत्  आयोजना 

वधकबाट कुनै घसु रसवत नगद िज सी 
तथा अ य कुनै फाइदा िलएको भ ने दाबी पिन 
छैन । वधकसगँ िमलेमतो गरी नेपाल सरकारलाई 
हािन नो सानी परु् याइएको भ ने दाबी रहेकोमा 
आयोजनाका वधकले याद नवीकरणका 

ममा िमित २०६४।८।३ मा राखेको धरौटी 
. ३,००,०००।– (ितन लाख) हालस म धरौटी 

खातामा यथावत्  रहेको िव ुत्  िवकास िवभागको 
िमित २०७१।१०।२१ को प बाट देिख छ । 

ितवादीले उ  रकम िलए खाएको वा म यौट 
गरेको तथा कुनै बदिनयत राखी कुनै काम गरकेो 
वा कुनै नगदी िज सी वा सुिवधा िलएको वा राज व 
हािन नो सानी गरकेो िमिसलबाट देिखदँैन । धरौटी 
खातामा रहेको उ  रकम अब पिन कानूनबमोिजम 
राज व खातामा आ दानी बाँ न सिकने नै 
नदेिखने ।

ितवादी रामगोपाल लागेजलेु क वा जल 
िव ुत् को सव ण अनमुितप को नवीकरणको लािग 
िट पणीस म उठाएको देिख छ । उ  िट पणी उठाउँदा 

ितवादीले बदिनयत राखी नेपाल सरकारलाई 
गैरकानूनी हािन नो सानी र ितवादीलाई गैरकानूनी 
फाइदा पु ने गरी िट पणी उठाएको भ ने िमिसल 

माणबाट देिखदँैन । यी ितवादीले उठाइएको उ  
िट पणी मािथ लो पदािधकारीसम  पेस हन नसक  
यि कै रहेको देिखयो । जल िव तु्  आयोजनाको 

लािग नवीकरण गनका लािग िट पणीस म उठाउने 
पदीय हैिसयत पाएका ितवादी रामगोपाल लागेजुले 
िट पणीस म उठाएको देिख छ तर, िनजको 
िट पणी सदर वा बदर गन पदीय हैिसयत रहे भएको 
देिखदँैन । िट पणीस म उठाउन पाउने पदीय हैिसयत 
भएका ितवादीले उठाएको िट पणी पेसस म नगरकेो 
कायलाई ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा 
१७ अनु पको ाचारज य कसुर अपराध गरकेो 
हो भनी मा न िम ने अव था नदेिखने हदँा ितवादी 
रामगोपाल लागेजलुाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहर् याएको िवशेष अदालत, काठमाड को िमित 
२०७१।११।१४ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर हने 
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ठहछ । ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग रपाउ ँ भ ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
क युटर: मि दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-०११४, 
करकाप, मोहन िजसीसमेत िव. मोतीराम सुनारसमेत

पनुरावेदन अदालत आफँैले बु न स ने 
कुरामा य तो माण वा यि  बझुी इ साफ िदन 
सिकनेमा यित कुराका लािग मा  पनुः त लो 
िनकायमा पठाउदँा मु ा लि बन गै खच र समयको 
िहसाबका प ले आव यक हैरानी बेहोन ु पन 
ह छ । यसैले प को सिुवधा र यायका िहसाबले 
आफूले बु न सिकने माण आफँैले बझुी िछटो 
छ रतो याय िन पण गन कुरामा पनुरावेदन सु ने 
अदालतलाई कानूनले नै अिधकार दान गरकेोमा 
य तो अिधकारका योग नगरी सु  अदालतमै 

पठाउँदा ि या लि बन गै िववादको समयमै िन पण 
हन नस ने हदँा पनुरावेदन सु ने अदालत आफँैले सो 
अिधकार योग गरी माण बझुी इ साफ गन मनािसब 
ह छ । तुत मु ामा वन उपभो ा सिमितसमेत बझुी 
पनुरावेदन अदालत आफँैले िनणय गन स नेमा सु  
अदालतमै िफता पठाउने गरी फैसला भएको र “सु ले 
छुटाएको माण पनुरावेदन तहबाट बु न सिकने 
यव था गरकेो देिखदँा आफूले आव यक माण बु न 

स नेमा सो नगरी सु मा सो माण बझुी इ साफ गन 

पठाएको िमलेको देिखदँैन” भनी िवना दवेी िव  
जीवन योती (िनणय िमित २०५।२।१५) मा “ माण 
बु न छुटाउको भए आफले बझुी िनणय गन स ने” 
भनी ल मीबहादरु िव  काश (ने.का.प. २०५७, 
पृ  ६९९) मा िस ा त ितपादन भैरहेको प र े यमा 

माण बुझी पनुः इ साफ गन सु मा पठाएको पुनरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुको फैसला मनािसब देिखएन । 
अतः पनुरावेदन अदालत आफँैले माण हेरी बझुी 
िनणय गन स ने कानूनी यव था याय शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १४ (ग) मा भएको देिखदँा आफूले 
िनणय गन स ने िवषयमा त लो िनकायमा पठाएको 
हदस म पनुरावेदन अदालत, तलुसीपुरको फैसला 
िमलेको देिखदँा बदर ग रिदएको छ । अब ठहर गनुपन 
िवषयमा जो जे बु नपुछ बझुी पनुरावेदन अदालत, 
तुलसीपरुबाट कानूनबमोिजम फैसला गन ुभनी प लाई 
तारखे तोक  ा  िमिसलसमेत पनुरावेदन अदालत, 
तुलसीपरुमा पठाइिदने । 
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-०६२४, कत य 

यान, िवकास अिधकारीसमेत िव. नेपाल सरकार
वारदातमा संल न भएको दे ने य दश  

नभएको र ितमीह ले हरीमा जनु कारले बयान 
गरेको छ अिहले अदालतमा गएर पिन सोहीअनसुार 
कसुर अपराध वीकार गरेर बयान गनु न  पुन: करे ट 
लगाइ कुटिपट गछ  भ ने हरीको डर धाक र ासमा 
परी हरीको िपटाइबाट ब नको लािग अदालतसम  
बयान गदासमेत आफूले गद नगरकेो अपराधलाइ 
बा य भइ वीकार गरेको हो भनी यस अदालतसमेतमा 
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पनुरावेदन िजिकर िलएको दिेख छ तथािप सो खि बर 
हने कुनै सा ी सबुत माण पेस गन नसक  लामो 
अ तरालमा पनुरावेदनको रोहमा मा  सो िजिकर 
िलएको देिखयो । माण ऐन २०३१ को दफा २७ को 
कानूनी यव थाअनु प ितवादीह ले माण पेस 
गन सकेको नदेिखदँा ितवादीह  िव को अिभयोग 
दाबी पु ने ठहर ्याइ ितवादी िवकास राईलाई मुलकु  
ऐन, यानस ब धीको महलको १३ नं. को देहाय १ 
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकैद र ितवादीह  
िवकास अिधकारी तथा जीवन भजेुललाई सो महलको 
१३(४) नं. बमोिजम ज मकैदको सजाय गरकेो 
सु  खोटाङ िज ला अदालतको फैसला सदर हने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६९।३।११ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर हने 
ठहछ । पनुरावेदन अदालत समेतको फैसला उ टी 
गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनुरावेदक 

ितवादीह को पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
क युटर: िव णदुवेी े     
इित संवत्  २०७२ साल काि क १५ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-०३६०, कत य 

यान, तुलबहादुर बुढा िव. नेपाल सरकार
यान मान उ े यले नै ितवादीले 

मृतकउपर ब दकु फायर गरेको पुि  हन आएकोले 
ितवादीलाई मुलकु  ऐन, यानस ब धीको महलको 

१३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकैदको सजाय 
हने ठहर ्याएको सु  रो पा िज ला अदालतको िमित 
२०६८।३।३० को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, तुलसीपरुको िमित २०६९।१।२५ को 
फैसला िमलेकै दिेखन आउने ।

मतृक शि बहादरुसमेतका यि  हल 
गरी होह ला गद रातको समयमा ितवादीको घरमा 
पगुी िबनाअनुमित ितवादीको िसंढीमा मतृक पुगेको 
समेतको अव थामा भएको यो वारदात र ितवादी 
आफँै अ सर भै योजना बनाई मतृकको ह या गन 
वारदातलाई समान मा न िम दैन । यी ितवादी 
मौकामा र अदालतमा समेत कसरु गरेकामा सािबत रही 
याियक ि यालाई सहयोग गरकेो कुरा  पिन िबसन 

िम दनै । ितवादीमा आि त ियनको प रवारको 
िबच ली हने अव थासमेतको िवचारबाट ितवादीलाई 
ऐनबमोिजमको सजाय गदा चक  पन िनि त छ । यसथ 
यस अदालतले मानी आएबमोिजम ितवादीलाई 
मलुुक  ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १४ (चौध) वष 
कैद सजाय गदा पिन फौजदारी यायको उ े य पूरा 
हने देिखदँा ितवादी तुलबहादरु बढुालाई मलुकु  
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद वष १४ (चौध) हने 
ठहछ । ितवादी तुलबहादरु बढुाको पनुरावेदन िजिकर 
पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
क यटुर: िव णदुेवी े
इित संवत् २०७२ साल काि क १५ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-०७२०, लाग ु
औषध खैरो िहरोइन, िवनोद चौधरी  िव. नेपाल सरकार

ितवादीह  आफूले गरेको कसरुमा 
अदालतमा इ कार रहे पिन बरामदी मचुु का, मौकामा 
गरेको कागजसमेतलाई ख डन गन माणसमेत लाग ु
औषध ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोिजम पेस गन 
नसकेबाट लाग ु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १४(१) अनसुारको कसरु मािणत भएकोले 
सु  तथा पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ यथा 
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भ न सिकने अव था देिखन नआउँदा सु  काठमाड  
िज ला अदालतले लाग ुऔषध िनय ण ऐन, २०३३ 
को दफा १४(१((छ)(२) अनुसार ितवादी िवनोद 
चौधरीलाई दश वष कैद र . ७५,०००।– ज रवाना 
र अका ितवादी रिजन राईलाई सोही ऐनको दफा 
१४(१(छ)(१) बमोिजम सात वष कैद र .५,०००।– 
ज रवाना हने ठहर् याएको िमित २०६८।५।१२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।२।२३ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । ितवादीह को 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क युटर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ४ गते रोज ६ शुभम् ।

५
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-१११६, 
१४०६, कत य यान, नेपाल सरकार िव. ताराकुमार 
नेपाल,  िवकुमार नेपाल िव. नेपाल सरकार

तुत वारदातमा घरबािहरबाट आएका 
ितवादीले मृतक डा. सभुाष यो जनले ितवादीको 

छोरीलाइ गाला समाएको देखी रस था न नसक  
मृतकको शरीरमा मु का, आ लो समेतले पटकपटक 

हार गरकेो चोटको कारण मृ य ु भएकोले कुनै काम 
गदाको अव थामा अचानक मतृकलाई ला न गएको 
कारण मृ य ुभएको नभई ितवादीले मृतकउपर रस 
आवेशमा कुटिपट गरकेो कारण मतृकको मृ य ुभएको 
देिखदँा यानस ब धीको महलको ५ नं. तुत 
मु ामा आकृ  हन स ने हदँा िववेिचत िमिसल संल न 

माणबाट मतृकको यान िलने मनसाय नराखेको 
तथा पूवतयारी गरेको नदिेखएको र ितवादीले 
जोिखमी हितयार योग गरकेो नदेिखएको तथा आ नो 

घर यवहारको काम सक  बािहरबाट घरमा आउँदा 
पिहले पिन पटकपटक छोरीको यौन शोषण गन मृतक 
घरमा आई बसी छोरीको गाला समाई बसेको कारण 

ितवादीले रसआवेशमा त काल आ म िनय ण गन 
नसक  आ लो, मु क  समेतले हार गदा मतृक भइुमँा 
ढलेपिछ िनजको उपचार गनसमेत यी ितवादी गएको 
अव थाको घटना मसमेतलाई िवचार गदा ततु 
वारदात मुलकु  ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं. 
आकिषत हने देिखदँा ितवादी ताराकुमार नेपाललाई 
मलुुक  ऐन, यानस ब धीको महलको १४ नं.ले 
१०(दश) वष कैद सजाय हने ठहर ्याएको पुनरावेदन 
अदालत, इलामको  फैसला िमलेकै देिखन आउने 
हदँा यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव वसिहत ज मकैदको सजाय गरी अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम दश वष कैद सजाय हन राय य  गरेको सु  
इलाम िज ला अदालतको िमित २०६८।२।१६को 
फैसला उ टी गरी पनुरावेदक ितवादी ताराकुमार 
नेपाललाई मलुकु  ऐन, यानस ब धीको महलको 
१४ नं.ले १०(दश) वष कैद सजाय हने ठहर् याएको 
पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित २०६८।१०।२३ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी 
क यटुर: िव णदुेवी े
इित संवत् २०७२ साल काि क १५ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६९-WO-१३६८, परमादेश, प नाबहादुर 
रि जतसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषद् को 
कायालयसमेत

यी िनवेदकह  वा य सेवाका कमचारी 
भएकोले िनजह को हकमा नेपाल वा य सेवा ऐन, 
२०५३ र सोको िनयमावली, २०५५ लाग ुहने त यमा 
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कुनै िववाद छैन । यसस ब धी कानूनी यव था हेदा 
नेपाल वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को िनयम 
११९ को उपिनयम (१) को ख ड (ख) मा िनविृ भरण 

योजनको िनिम  िवकास वा अ थायीतफको पदमा 
िमित २०२६।८।११ भ दा पिहले िनयु  भई य तो 
पदमा गरकेो सेवालाई अिविछ न राखी थायी सेवामा 
आएका कमचारीले िवकास तथा अ थायीतफको 
पदमा गरेको सेवा अविध मा  िनविृ भरण योजनको 
िनिम  गणना गन यव था रहेको दिेख छ । यसका 
अित र  यी िनवेदकह  ामीण वा य कायकता 
पदमा िनयु  हदँा वा य सेवाका कमचारीलाई 
समेत लागू रहेको िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम १२३ को उपिनयम २ को उपख ड (ख) 
बमोिजम पिन िमित २०२६।८।११ भ दा पिहले 
िवकासतफको पदमा िनयिु  भई य तो सेवामा गरकेो 
सेवालाई अिविछ न राखी थायी सेवामा आएका 
िनजामती कमचारीह को य तो साधारण तथा 
िवकासतफको पदमा थायी गरकेो सेवा अविधसमेत 
िनविृ भरणको लािग जोिडने यव था गरकेो 
देिख छ । तर यी िनवेदकह  २०३४ साल र २०४२ 
सालमा मले रया िफ डवकरको पदमा िनयु  भै 
२०४६ साल र २०५० सालमा रा.प.अनं. ततृीय 

ा. वा.का. पदमा िनयुि  पाएको देिखएकोमा 
२०२६।८।११ भ दा पिछ अथात् २०३४ र २०४२ 
सालदेिख गरेको अ थायी सेवालाई िनविृ भरण 

योजनको िनिम  गणना गनपुछ भ न िम ने 
नदिेखने । 

ऐनमा ग रएको दफा ३७क को संशोिधत 
थप यव था लामो समयस म मिहला िवकास 
काय मतफका अ थायी सेवा गरी ऐनको दफा ७ 
को उपदफा (१४) बमोिजम थायी भएका िनजामती 
कमचारीह का लािग लि त गरी ग रएको यव था 

हदँा यी िनवेदकह मा लागू हन नस ने हदँा असमान 
यवहार भएको भ ने िजिकरिसत पिन सहमत हन 

नसिकने । 
वा य सेवा िनयमावली, २०५९ को 

िनयम ११९ को उप-िनयम १ को ख ड (ख) एवम् 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
१२३ को उपिनयम २ को ख ड (ख) बमोिजम िमित 
२०२६।८।११ भ दा पिछको िनवेदकह को ज तो 
पदको सेवा िनविृ भरण योजनको लािग नजोिडने 
गरी कानूनी यव था भैरहेको एवम् “िनवेदकको नोकरी 
जोिडदँाकै अव थामा ये ता योजनको लािग गणना 
हने गरी िनणय भएको र एक पटक ये ता योजनको 
लािग गणना ग रसिकएको नोकरी अविध िनवृि भरण 

योजनको लािग जोड्न निम ने भनी िनजामती 
िकताबखानाले गरकेो िनणय र सोको आधारमा भएका 
अ य काम कारवाहीसमेत संिवधान एवम् कानूनिवपरीत 
भ न निम ने हदँा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश 
जारी हन नस ने” भनी सूय नारायणलाल कण िव  
िश ा तथा सं कृित म ालयसमेत भएको उ ेषणय  
परमादेश मु ामा (नेकाप २०६१, अङ्क १, िन.नं. 
७३१९) ितपािदत िस ा त समेतको प र े यमा 
२०३४ पिछ िनयिु  भएका यी िनवेदकहको हकमा 
माग बमोिजमको आदेश जारी गन िम ने देिखएन । 
तसथ ततु रट िनवेदन खारजे हने । 
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल जेठ २४ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६८-CI-०१८२, िनषेधा ा, सुभाष िगरी िव. 
देवी साद पुरी
 बाली काट्ने र ज गामा वेश गन िवषय र 
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सो समयलाई हेदा त काल आशङ्काको ि थित भए 
पिन अब िववािदत ज गामा िवप ीको मोही हक हो 
होइन भ ने िवषय सािधकार भूिमसधुार कायालय, 
राजिवराजले न गन स ने देिख छ । िनषेधा ाको 
आदेशबाट हक बेहकको िवषयमा िनणय गन निम ने । 

प पमा हक थािपत भइसकेको कसैको 
वािम व ा  स पि मा ह त ेप हन लागेको बल 

आशङ्काको अव था िव मान भएको अव थामा मा  
अदालतबाट िनषेधा ाको आदेश जारी हन स दछ । 

तुत िवषयमा सािधकार िनकायमा मु ा चिलरहेको 
र उ  भूिमसूधार कायालयबाट न कानूनबमोिजम 
िनणय हन स ने नै देिखदँा य तो िववािदत िवषयमा 
िनषेधा ाको आदेश जारी गन िम ने देिखएन । 
िनषेधा ाको आदेश जारी गन गरकेो िमित २०६७।९।४ 
को पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको आदेश िमलेको 
देिखन नआउने ।
      िक.नं. १०५ र िक.नं. ७५ को ज गामा जबरज ती 

वेश नगनु सो ज गामा लगाएको धानबाली नकाट्नु 
नकटाउन ु भनी िवप ीको नाउँमा िनषेधा ाको 
आदेश जारी हने ठहर ्याएको पुनरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०६७।९।४ को आदेश िमलेको 
नदिेखदँा उ टी भई िनवेदन दाबी खारेज भई िमित 
२०६७।७।१७ को पनुरावेदन अदालतबाट भएको 
अ त रम आदेश वतः िनि य हने । 
इजलास अिधकृतः राम साद व याल
क युटर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल जेठ १२ गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
ओम काश िम , ०६६-CI-०८२५, दता बदरसमेत, 
अङ्कबहादुर बुढथापासमेत िव. मयालाल बोहरा

सभ नापी पूव ज गाको े ता रा ने 

िजिमदारले ग रिदएको नामसारी घरसारकै हने ह छ । 
य तो नामसारीले अ य यि को हकमा असर परकेो 

छ भने असर पन प ले यसलाई बदर गराउनेतफ 
कारवाही गनपुन ह छ । बाबबुाजेका नाउमँा घरधुरी 
सेमामा दता रहेकोमा िववाद देिखदैन । बाबबुाजेको 
घरधरुी सेमाको दताको घरज गा िववािदत घरज गा 
नभई अ  रहेको भ ने कुरा न सा मुचु कामा 
वादीले देखाउन नसकेको अव थामा बाबबुाजेको 
घरधरुी सेमाको दता घर ज गा यही नै हो भ ने प  
नदेिखएको भ ने सु को तकसमेत यायोिचत देिखन 
आउदँैन । वादीह ले दाबी िलएकै ४ िक लािभ को 
ज गाम येको िववािदत घरज गा रहेको भ ने स ब धमा 
हेदा वादीह ले दाबी िलएको ज गा २०५० सालमा 
मा  बसोबास सिमितको िनणयबाट दता गरकेो 
भ ने देिख छ । तसथ उ  िक.नं. १९१ को ज गा 

ितवादीम येका मयालाल बोहराको नाउमँा नापी 
दता भएको देिख छ  । न सा मुचु कामा िववािदत 
उ  िक.नं. १९१ मा यी पनुरावेदक ितवादीको घर 
बसोबास रहेको त य उ लेख भएको देिख छ । सो घर 

तुत मु ाको िफरादप  दता भएप ात् पनुरावेदकले 
बनाएको भ ने र सो घर उठाउनेतफ वादी प को दाबी 
नभएकोले केवल सामुिहक पमा िदएको ितउ रमा 
यी ितवादीको घर बसोबासलाई अ यथा भ न िम ने 
अव था हदँैन । पुनरावेदकको नाउमँा भएको नामसारी 
िववादरिहत अव थामा रहेको छ भने सो नामसारीलाई 
मालपोत कायालयमा मौकैमा पेस नगरकेो भ ने तकका 
आधारमा मा  अ यथा भ न िम दैन । जहासँ म २०५० 
सालको नामसारी भएको घरज गाको ७ नं. फाटँवारी यी 
पनुरावेदकले दािखला नगरेको भ ने तक पिन मनािसब 
देिखदँैन । यी पनुरावेदक ितवादीको हक भोगको 
घरज गा िनजको बाब ुबाजेकै पालादेिखको दता भोगको 
भ ने देिखएकोले पिछ दता गराएको ज गाको ४ िक ला 
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उ लेख गदा सो िक लािभ  पारकेो घरज गा सोही 
आधारमा मा  ितवादीको बसोबासको घरज गामा 
वादीह को हक िसजना हने अव था हदँैन । कुनै पिन 
ज गामा दाबी गन प ले आ नो हकको ोत देखाउने 

ट आधार हन ज री ह छ । माण ऐन, २०३१ 
को दफा २६ मा देवानी मु ामा माण पुर ्याउने भार 
वादीको हने भ ने यव था गरेको छ । यी वादीले 
िववािदत ज गामा हक थािपत गरकेो कुनै माण पेस 
गन सकेको नदेिखदँा वादी दाबीको िक.नं. १९१ को 
ज गाको पनुरावेदक ितवादी मयालाल बोहोराको 
दता बदर भई वादीह को नाममा दता हने ठहर गरकेो 
जु ला िज ला अदालतको २०५७।१२।९ को फैसला 
सो हदस म केही उ टी हने ठहर् याएको पनुरावेदन 
अदालत, जु लाको िमित २०६६।८।२२ को फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर हने ।
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क युटर: िव णदुवेी े
इित संवत् २०७२ साल असार २१ गते रोज २ शुभम् ।

९
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६४-CI-०८८३, अंश, भाजुमुनी गुभाजुसमेत  
िव. चुडामिण गुभाजु

सगोलमा भै रहेको स पि  दतावालाले 
मोहीलाई बकस िदई मोहीले उसै िदन बकस िदई ा  
भएको स पि  बकस िलनेको मा  एकलौटी हक ह छ 
भनी भ न िम दैन । मु ाको या या गदा त य, घटना, 
प रि थितह का आधारमा िव ेषण गरी िनणयमा 
पु न ु पदछ । ज गा बकस िदनकुो उ े य ज गाधनी 
र मोहीिबचको यवहार िमलाउनको लािग प  
देिखइरहेको अव थामा भाजुमनुीले बकसप बाट ा  
ज गालाई िनजी मा न िम ने ि थित दिेखँदैन । िनजी 
आजन कायम गदा समान तहका अ य अिंशयारको अंश 

हकमा य  असर पनसमेत जाने हदँा उ  ज गालाई 
सगोलको कायम हने ठहराई पुनरावेदन अदालतबाट 
भएको फैसला मनािसब देिखदँा यस अदालतबाट 
िमित २०६६।२।१३ को यथ  िझकाउने आदेशसगँ 
समेत सहमत हन नसिकने हदँा पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट िमित २०६४।३।१२ मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर हने  । 
इजलास अिधकृतः राम साद पौडेल
क यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असार १५ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
ओम काश िम , ०६९-CI-०९३८, उ ेषण / 
परमादेश, िशि का गीता कटुवालसमेत िव. िज ला 
ते थुम नगरपािलका ि थत िश ा कायालय ते थुम र 
सोका मुख

िज ला िश ा सिमित, ते थुमले सोही 
कानूनी अिधकारको योग गरी दरब दी िमलानको 

योजनको लािग पनुरावेदक गीता कटुवाल र कमला 
दाहाललाई एउटै गाउ ँ िवकास सिमित अ तगतका 
एक िव ालयबाट अक  िव ालयमा स वा गन गरी 
िमित २०६८।४।१० मा िनणय गरेको र उ  िमित 
२०६८।४।१० को स वास ब धी िनणय पनुिवचार 
नगन गरी िमित २०६८।७।२६ मा अक  िनणय गरकेो 
अव था छ । पनुरावेदकह लाई आफू कायरत रहेको 
िव ालयबाट अ य िव ालयमा स वा हनु नपन 
गरी कुनै कानूनले संर ण दान गरकेो अव था पिन 
देिखदँैन । िज ला िश ा सिमित, ते थुमबाट भएको 
िमित २०६८।४।१० र िमित २०६८।७।२६ को 
िनणयले पुनरावेदकह को कानूनी अिधकारमा आघात 
परु् याएको अव था नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी हन ु पन भ ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
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सहमत हन नसिकने हदँा िववेचना ग रएका आधार, 
कारण र कानूनी यव थाबाट रट िनवेदन खारजे हने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०६९।२।२९ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर हने 
ठहछ । पुनरावेदकह को पुनरावेदन िजिकर पु न 
नस ने । 
इजलास अिधकृतः कृ ण साद पौडेल
क युटर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असार ८ गते रोज ३ शभुम् ।

११
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६७-CR-१००२, कत य यान, िडलबहादुर 
चुदारा (िव.क.)  िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक ितवादी िडलबहादरुले मैले मतृक 
िडलमायालाई कुटिपट गरेको नभई िनजले अ यिधक 
र सी सेवन गरी खाटमिुन लिडबडुी गदा चोटपटक 
लागेको हो । ततु वारदातलाई भिवत य ठहर गरी 
याय इ साफ िदलाइ पाउ ँ भ ने पनुरावेदन िजिकर 

िलएकोले सोतफ िवचार गदा र सीको नसामा रहेको 
ीमती िडलमायाको पेट, यौनाङ्ग, मखु, हात, खु ा र 

ढाडमा हात, मु का र खु ाले हार गरी कुटिपट गदा 
मािनस मन स छ भ ने कुरा यी ितवादीलाई थाहा 
िथएन भ न िमलेन । ीमतीले र सी खाई होस गमुाएक  
भए पिन यी ितवादी आफू पूण होसमा रही कुटिपट 
गरकेो र राित आफूले कुटिपट गरी घाइते बनाइएक  

ीमतीलाई उपचारको लािग अ पताल लैजानेतफ 
कुनै पहल गरेको समेत देिखदँैन । यानस ब धीको 
महलको ५ नं. मा “ यान िलने इिवलाग वा मनसाय 
नभै कसैले आफूले गरेको कत यले मािनस मला 
भ ने ज तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा यसै ारा 
केही भई मािनस मन गएमा भिवत य ठहछ” भ ने 
कानूनी यव था रहेको स दभमा ततु वारदातलाई 

भिवत य भ न सिकने अव था िमिसल माणको 
रोहबाट देिखदँनै । यानस ब धीको महलको ९ नं. मा 

यानै मानका लािग कुनै अङ्ग भाँ ने िछ ने गरी हाने 
कुटेमा बाहेक मार  भनी गै  मन कुरा गदा उसै बखत 

यान नमरी यही ँमार  भनी गरकेा चोट िपरले उठ्न 
नसक  थला परी ए काइस िदनिभ , अ  सा ती 
शासना जोरजुलम गरमेा ितन िदनिभ  र िवष खुवाएमा 
सात िदनिभ  मर ्यो भ ने यानमारा ठहछ भ ने 
यव था रहेको देिख छ । मतृक िडलमाया चुदाराले 

िमित २०६६।७।३ गतेका िदन घाइते अव थामा 
भरतपुर मेिडकल कलेजमा कागज गदा आफूलाई िमित 
२०६६।७।२ गते राित ीमान् िडलबहादरुले हात, 
खु ा र लाठीले िहकाई घाइते बनाएको भनी ततु 
मु ाका जाहेरीवाली बहुारीह  िजना चदुारा तथा 
रािधका चुदारा र डा टर समेतको रोहबरमा कागज 
गरेको पाइ छ । यसरी मतृक िदलमायाले मौकामा 
होस् छँदै आफूलाई ितवादी िडलबहादरुले कुटिपट 
गरेको भनी कागज ग रिदएको देिख छ । जाहेरवाली 
रािधका र िजनाले ितवादी ससुरा िडलबहादरुको 
कुटिपटका कारणबाट घाइते भएक  सासू िडलमायाको 
उपचारको ममा मृ य ुभएको भनी मौकामा िकटानी 
जाहेरी िदई सोहीअनु प अदालतसम  बकप  गरकेो 
पाइ छ । मौकामा कागज गन इि दरा िज.सी., सीता 
चदुारा समेतले िमित २०६६।७।२ गते राित ितवादी 
िडलबहादरुले आ नी ीमती िडलमायालाई कुटिपट 
गरेकोमा सोही कुटाईको कारणबाट िनज िडलमायाको 
भरतपुर मेिडकल कलेजमा उपचारको ममा िमित 
२०६६।७।३ गते मृ य ु भएको हो भ ने यहोरा 
लेखाई सोही यहोरा समथन गरी अदालतमा बकप  
ग रिदएको देिख छ । मृतक िडलमायाको लासजाचँ 
मचुु का हेदा पेट तथा छातीमा िनलडाम भएको, योिन 
व रप र छाला िचथो रएको ज तो घाउ भएको, दवुै 
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खु ाका ित ा तथा ढाडमा समेत िनलडाम भएको भ ने 
उ लेख भएको देिख छ । य तै मृतकको शव परी ण 

ितवेदनमा मृ यकुो कारणमा Cardio respiratory 
failure, hypovolemic shock, traumatic shock 
भनी लेिखएको देिख छ । तसथ मािथ िववेचना ग रएका 
िमिसल सलं न आधार माणह -जाहेरवालीह को 
िकटानी जाहेरी र सोही अनु पको अदालतसम को 
बकप , ितवादीले आफूलाई कुटिपट गरकेो 
भनी मतृकले होस छँदै भरतपरु मेिडकल कलेजमा 
उपचारको ममा गरेको कागज, मौकामा कागज गन 
सीता चदुारासमेतको मौकाको कागज र अदालतसम  
गरकेो बकप , मतृकको मौकाको घा-जाँच केस 
फाराम तथा लास जाचँ मचुु का, शव परी ण 

ितवेदनसमेतबाट यी पुनरावेदक ितवादीको मौकाको 
सािबती बयान समिथत भएको अव था देिखदँा यी 

ितवादीको कुटिपटका कारणले स त घाइते भएक  
मृतक िडलमायाको उपचारको ममा मृ यु हन गएको 
भ ने कुरा पिु  हन आएकोले ितवादीलाई अिभयोग 
मागदाबीअनसुार यानस ब धीको महलको १३ (३) 
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकैदको सजाय हने 
ठहर ्याएको सु  नवलपरासी िज ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला मनािसब एवम् यायोिचत नै देिखएकोले सो 
फैसलालाई अ यथा भ न िम ने देिखदँैन । तुत 
वारदातलाई भिवत य ठहर ग रपाउ ँ भ ने समेतको 
पनुरावेदक ितवादीको पुनरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
हन नसिकने ।

ितवादी िडलबहादरु चुदारा िव.क.लाई 
यानस ब धीको महलको १ र १३ (३) नं. िवपरीतको 

कसरुमा यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजम 
सव वसिहत ज मकैद हने ठहराई घटनाको अव था, 

प रि थित र ितवादीको उमेरसमेतलाई िवचार गरी 
सव वसिहत ज मकैद गदा चक  पन देिख अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम घटी सजाय १४ वष कैद हने राय 
य  भएको सु  नवलपरासी िज ला अदालतको 

िमित २०६६।१२।३० को फैसला सदर गन गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०६७।९।४ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा ितवादीलाई १४ वष कैद 
सजाय गन गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम य  गरकेो 
रायसिहतको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर 
हने ठहछ । पनुरावेदक ितवादी िडलबहादरु चदुारा 
िव.क.को पुनरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद  बडू 
क यटुर: िव णदुेवी े
इित संवत् २०७२ साल काि क ३० गते रोज् २ शभुम् ।

१२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
ओम काश िम , ०६७-CR-१२६६, कत य यान, 
िनमाला भ ने मिहमा (िव.क.)  िव. नेपाल सरकार

ितवादीले आफँैले ज माएक  ३ मिहनाक  
बािलका मृतक गीता िव.क.लाई काखमा िलई आ नो 
िभनाज ु नाताका ताप िव.क.को घरमा जाने ममा 
अ य तै भावावेशमा आई बाटोमा पन जेठीनालामा 
िजउदँ ै फािलिदएको कारणबाट िनज बािलकाको 
पानीमा डुबेर मृ यु भएको देिखन आएकोले मृतक 
अवोध बािलकालाई मानपुनस मको अ य कुनै कारण 
देिखदँैन । तसथ यी ितवादी िनमला भ ने मिहमा 
िव.क.को उमेर, घटनाको कृित, वारदातको अव था 
र प रि थितसमेतलाई िवचार गदा यी ितवादीलाई 
ऐनबमोिजम सजाय गदा चक  पन तथा १० वष मा  
कैद गदा पिन यायको उ े य पूरा हने देिखदँा यी 

ितवादीलाई मलुुक  ऐन, अदालती ब दोब तको 
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महलको १८८ नं. बमोिजम १० वष कैद सजाय 
गन गरी सु  बाकेँ िज ला अदालतले राय य  
गरकेो फैसला सदर हने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग जको फैसला यायोिचत नै देिखदँा 

ितवादीलाई १० वष कैद सजाय गन गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट अ.बं. १८८ नं. बमोिजम य  रायसमेत 
सदर हने ।

िमिसल सलं न आधार, कारण र माणह को 
िववेचना गरी ितवादी िनमला भ ने मिहमा िव.क.लाई 
अिभयोग माग दाबीअनसुार यानस ब धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकैद 
हने ठहर ्याई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कैद 
गन राय य  गरकेो सु  बाकेँ िज ला अदालतको 
िमित २०६६।२।५ को फैसला सदर हने ठहराएको र 

ितवादीलाई १० वष कैद गन गरी अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम य  गरकेो रायसिहतको पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग जको िमित २०६७।९।४ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर हने ठहछ । अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदलाई पाउ ँभ ने ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पु न 
नस ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद  बडू 
क युटर: िव णदुवेी े
इित संवत् २०७२ साल काि क ३० गते रोज २ शुभम् ।

१३
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
ओम काश िम , ०६७-CR-१३१८, ०६८-CR-
००२२, कत य यान, नेपाल सरकार िव. र नमाया 
थपिलयासमेत, बलराम भ ने ह र साद थपिलया िव. 
नेपाल सरकार

ितवादी र नमाया थपिलयाको िमित 
२०७१।६।२९ मा मृ य ु भैसकेको भनी ितवादी 

ह र साद थपिलयाका कानून यवसायी अिधव ा 
ह रबहादरु काक ले बहसको ममा आजै िनज 

ितवादी र नमाया थपिलयाको मृ य ुदता माणप को 
फोटोकपी पेस गरकेो अव था हदँा मुलुक  ऐन, अ.बं. 
१७६ नं. बमोिजम गै  मु ामा अिभयोग लागेको 
मािनस फैसला नहदँै मर ्यो भने सो मनलाई खतबात 
ला दैन भ ने कानूनी यव था रहेकोले िनज ितवादी 
र नमाया थपिलयालाई कुनै खतबात ला ने अव था 
देिखन नआउने हदँा िमिसल संल न आधार माणको 
िववेचना गरी सु  नुवाकोट िज ला अदालतबाट िमित 
२०६६।२।१४ मा ितवादी बलराम भ ने ह र साद 
थपिलयालाई यानस ब धीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव सिहत ज मकैदको सजाय हने र 

ितवादी र नमाया थपिलयाले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहर ्याएको फैसला केही उ टी गरी 
िनज ितवादी बलराम भ ने ह र साद थपिलयालाई 

यानस ब धीको महलको १४ नं. बमोिजम १० वष 
कैद सजाय हने र ितवादी र नमाया थपिलयालाई 
ऐ.को २५ नं. बमोिजम .२०।- ज रवाना हने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।५।१५ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकार र ितवादी बलराम भ ने ह र साद 
थपिलयाको पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः ताराद  बडू
क यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल काि क ३० गते रोज २ शभुम् ।

१४
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०७१-CI-०३७९, परमादेश, दीपे  
कुमार यौपाने िव. म यमा चल ामीण िवकास बक 
िलिमटेड के ीय कायालय, जनकपुर
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िनवेदक िदपे कुमार यौपानेउपर १० 
िदनभ दा बढी अनुपि थित रहेको भनी लागेको 
आरोप ठहर भएमा िनजलाई सेवाबाट बरखा तस म 
गन स ने बकको कमचारीको सेवा सतस ब धी 
िविनयमावलीमा यव था रहेको देिखनुका साथै 
सो िनणयउपर पनुरावेदनसमेत गन सिकने कानूनी 
यव था रहेको देिख छ । अ य वैकि पक उपचारको 

माग नभएको अव थामा मा  रट े मा वेश गन 
सिकने अव था रह छ । पनुरावेदकउपर ाचारको 
स ब धमा कारवाही चिलरहेको र कायालयमा लामो 
समयदेिख अनुपि थित रहेको आरोप लागी कारवाही 
भैरहेको अव था देिखएको सो कारवाहीको िनणयबाट 
असर परेको अव थामा िनजले सो िनणयउपर उ  
िविनयमावलीबमोिजम मािथ लो िनकायमा पनुरावेदन 
सरहको उजरु गन पाउने कानूनी हक सरुि त नै रहेको 
अव थामा अिहले नै सो कारवाहीमा असर पन गरी 
रट े बाट हािजर गराई िदन बो न निम नुको साथै 

२०६२ सालदेिख कायालयमा अनपुि थत रहेकोमा 
सोउपर समयमा उपचारको कुनै कारवाही नगरी ८ 
वष िढलो अथात्  अित िवल ब ग रिदएको तुत 
िनवेदनबाट त यमा वेश गरी परमादेशको आदेशसमेत 
जारी गन ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
आदेशलाई अ यथा गनुपन देिखन नआउने ।

िहनािमना भएको रकम दािखला गरी हािजर 
हन पाउँ भ ने िनवेदनमा उपयु  िनकासा न नगरी 
हािजर हन िदने निदने स ब धमा िनणय नभएकोमा 
परमादेशको माग गरेकोमा ०६२ सालदेिख हािजर 
नभएको यि लाई हािजर गदा बक ऐन िनयम ितकूल 
हन जाने देिखनकुो साथै िबल बको आधारमा रट 
िनवेदन खारजे हने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपुरको आदेश िमलेकै देिखन आउने ।  

बकले सोधेको प ीकरण िदई हािजर 
गराई पाउ ँ भनी िदएको िनवेदनलाई बेवा ता गरी 
हािजर नगराएकोले अिवल ब हािजर गराउन ु भनी 

यथ को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी ग रपाउ ँ
भ ने िनवेदन खारजे हने ठहर् याएको पुनरावेदन 
अदालत, जनकपुरको आदेश िमलेकै देिखदँा िमित 
२०७०।२।२१ को पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
आदेश सदर हने ।
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् ।

१५
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६९-CI-०४९५, उ ेषण / परमादेश, 
नमदा ब नेत िव. भूिमसुधार कायालय, मोरङ, 
िवराटनगरसमेत

िनवेिदकाले ज गाधनीबाट रकम बिुझिलएको 
कुरा िनवेदक वयम् को िनवेदन यहोराबाटै देिखन 
आएको छ । उ  रकम मोही हकबाहेक अ य 

योजनका लािग बुझेको भ ने कुरा कही ँ कतैबाट 
मािणत हन आएको अव था देिखदँैन । भूिमस ब धी 

ऐन, २०२१ को दफा २६ ले रकम बझुी मोही हक 
छोडप  गन स ने कानूनी यव था रहे भएकै देिखन 
आएकोले िनवेदकको मागबमोिजम उि लिखत दफाको 

ि या पगेुको रहेनछ भ न सिकने अव था देिखन 
आएन । िनवेिदका िवराटनगर नगरपािलकाअ तगतको 
वडा सिमितको कायालय १३ नं. वडा ारा सजिमन 
गराउदँा सो सजिमन मुचु कामा िनवेिदका वयम्  
उपि थत भई रोहवरमा सहीछाप गरेको देिख छ 
भने भूिमसधुार कायालय, मोरङसम  २(दईु) थान 
िनवेदन िदई उ  िनवेदनह मा िनवेिदका वयम् ले 
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सनाखतसमेत ग रिदएको देिख छ । िनवेिदकाले मलाई 
करकाप गरी कागज गराएको भ ने िवषयमा िज ला 
अदालतसम  यसै िवषयमा करकाप मु ा दायर 
गरकेो भ ने सु  पुनरावेदन अदालतको फैसलामा 
उ लेख भएको देिखदँा उ  िवषयमा सोही करकाप 
मु ाबाट ठहरेबमोिजम िनणय हने नै अव था रहेको 
देिख छ । तुत मु ामा िनवेिदकाले ज गाधनीबाट 
रकम बिुझिलएको कुरा िनवेदक वयम् को िनवेदन 
यवहाराबाटै देिखएको र उ  रकम मोही हकबाहेक 

अ य योजनका लािग बुझेको भ ने कुरा कही ँकतैबाट 
मािणत हन आएको अव था नहदँा भूिमस ब धी 

ऐन, २०२१ को दफा २६ ले रकम बुझी मोही हक 
छोडप  गन स ने नै अव था देिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजम सो दफाको ि या नपगुेको भ न सिकने 
अव था समेत नरहने हदँा रट िनवेदन खारजे हने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६९।२।२९ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर हने 
ठहछ । उ  फैसला उ टी गरी मागबमोिजमको आदेश 
जारी ग रपाउ ँ भ ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर 
पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क युटर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् ।

१६
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०७१-CI-०५१४, िनषेधा ा, 
वीणाकुमारी यादव िव. उषादेवी िम

आ नो नाउमँा दता भई िनिववाद पमा 
हकभोग गरेको ज गामा गैरकानूनी त रकाबाट आघात 
परु ्याई हकभोग गनबाट बि चत गन खो ने कायलाई 
कुनै पिन यि को स पि स ब धी अिधकारलाई 

असर परु ्याउने कायको पमा िलन सिक छ । 
नेपालको वतमान संिवधान र चिलत कानूनले समेत 
नाग रकको स पि मािथ कुनै पिन कारको ह त ेप 
गन कायलाई छुट िदएको छैन । गासँ, बास र कपाससगँ 
जोिडएको स पि स ब धी अिधकारलाई हनन् हन 
निदनु अदालतको कत य भएको हदँा िनवेदकले 
उ लेख गरकेो िक.नं. १३४ को ज गामा िवप ीले 
आघात पान आशङ्काको अव था िव मान देिखन 
आउदँा िक.नं. १३४ को ०-०-१७ ज गा िनवेदकको 
िनिववाद हकभोगकै रहेको देिखदँा िनवेदकको 
मागबमोिजम उ  ज गामा अनािधकृत वेश नगन ु
साथै कुनै िकिसमको िनमाण काय नगन ु नगराउन ु
भनी िवप ीको नाउँमा िनषेधा ाको आदेश जारी हने 
ठहर ्याएको पुनरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०७०।३।२ को आदेश िमलेकै दिेखँदा सदर हने 
ठहछ । पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको आदेश 
उ टी ग रपाउ ँभ ने पुनरावेदकको पनुरावेदन िजिकर 
पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल  
क यटुर: िव णदुेवी े
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् ।

१७
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६९-CI-१००९, उ ेषण / परमादेश, 
नागे  राउत कुम  िव. िवनोद म डलसमेत
 पनुरावेदकलाई िपयन पदबाट हटाउने गरी 
गरेको स चालक सिमितको िनणय हेदा िनवेदक िमित 
२०२७।१।१ देिख िव ालयको िपयन पदमा िनयिु  
भएको भ ने कुरा िनजको िनयिु प बाट देिखन 
आएको छ । िव ालय यव थापन सिमितको िमित 
२०६८।८।३ को िनणय बमोिजम िव ालयको िमित 
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२०६८।८।७ च.नं.११/ ०६७/०६८ को प ारा यी 
पनुरावेदकलाई ७ िदनिभ  प ीकरण पेस गन अवगत 
गराएको देिख छ । यसको समुिचत जवाफ निदइएको 
तथा िव ालयको कामकाजसमेतमा किठनाई उ प न 
भएको भनी िनजलाई िपयन पदबाट हटाउने िनणय 
गरकेो देिख छ । यसैगरी िव ालयको कमचारीको 
सेवा सत स ब धमा प  कानूनको अभाव रहेको 
देिख छ । तर िव ालयको िनजी ोतबाट तलब पाउने 
गरी िनयु  गरेका यी िनवेदकलाई ाकृितक यायको 
िस ा तबमोिजम प ीकरणसमेत सोधी िपयन 
पदबाट हटाउने गरकेो िनणय कानूनिवपरीत भ न 
िम ने अव था नदेिखने । 

िनयुि  िदने अिधकारीले िविधवत्  
ढङ्गले कानूनको ि या परुा गरी पदबाट हटाउने 
िनणय गरेको काय कानूनसङ्गतकै देिखदँा िमित 
२०६८।८।२३ मा भएको स चालक सिमितको 
िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर गन र िनजलाई 
कायमा लगाउन ु भनी परमादेशको आदेश समेत 
जारी गनुपन अव था नहदँा िनवेदन खारेज हने 
ठहर ्याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको िमित 
२०६९।१।५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
हने । 
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क युटर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् ।

१८
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६९-CI-१००५, परमादेश, नागे  
राउत कुम  िव. िवनोद म डलसमेत
 िस ा ततः ‘परमादशे’ भ नाले कुनै 
सावजिनक िनकाय वा अिधकारीले आफूले गनपुन 
कानूनी कत य प रपालना गन इ कार गरमेा वा 

अिन छा  देखाएमा वा अनिुचत िवल ब गरमेा सो 
कानूनी कत य प रपालना गराउन उ चतम् अदालतले 
जारी गन आदशे हो । मूलतः िनवेदकले २०६८ 
सालको साउन, भदौ, असोज र दश खचसमेतका 
तलब निदएको हदँा परमादेशको आदेश जारी ग रपाउ ँ
भनी माग दाबी िलएको देिख छ । यथ बाट िमित 
२०६८।४।५ देिख िव ालयको काम गन छाडी गएको 
र असारस मको तलब पाइसकेको हदँा काम नगरकेो 
अविधको तलब िदलाउन निम ने र िनवेदकलाई 
िपयन पदबाट हटाइसकेको हदँा झठुा रट िनवेदन 
नै खारेज ग रपाउ ँ भनी िलिखत जवाफ िफराएको 
देिख छ । िमिसल संल न यी िनवेदकको हािजर 
कापीको छायाँ ित समेतबाट िमित २०६८।४।५ स म 
िनवेदक हािजर रहेको र सो कुरालाई यथ ह ले 
समेत वीकार गरी िलिखत जवाफ िदएको 
देिख छ । िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम २५(च) 
ले िव ालयको ोतबाट यहोन गरी िनयु  भएका 
कमचारीले पिन तलब भ ा पाउने कानूनी यव था 
गरेको पाइने हदँा  पनुरावेदकलाई िमित २०६८।४।१ 
देिख ऐ.५ गतेस म हािजर भएको दिेखदँा सो अविधको 
तलब भ ा एवम् िनयमानसुार पाउने अ य भ ासमेत 
िनवेदकलाई ३० िदनिभ  िदन ु भनी यथ ह का 
नाममा परमादेशको आदेश जारी हने र िनजलाई िपयन 
पदबाट हटाइसकेको देिखदँा हािजर गन ुभ ने हदस म 
परमादेशको आदेश जारी ग ररहन परेन भनी पुनरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट भएको फैसला िमलेकै देिखँदा 
सदर हने ठहछ । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर पु न 
नस ने । 
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् ।
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१९
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०७१-CI-१०३३, िनषेधा ा, कामे र 
त मासमेत िव. केशो दाससमेत

िवप ीह  िनवेदकका फुपू फुपाजू 
नाताका यि  रहेको र बाब ु बाजेकै पालादेिख यी 
पनुरावेदकले दाबी गरेको िक.नं.मा बनेको घरमा 
ब दै आएको भ ने देिखन आएको छ सो कुरालाई यी 
पनुरावेदकले समेत अ यथा भ न सकेको अव था 
छैन । िमित २०७१।२।१९ गतेको टोल सधुार सिमितका 
भ भलाद ्मी बसी िनवेदकह ले ४ धरु ज गा िदने वा 
सो बराबरको ज गा अ य  ख रद ग रिदने भ ने ज ता 
िनणय गरकेो ितिलिप िमिसल सामेल रहेको देिख छ 
भने यी यथ ह  घर भाडामा बसेको होइन रहेछन् 
भ ने कुरा पिु  भएको देिख छ । अक तफ यी पनुरावेदक 
/ िनवेदकले दाबी गरेज तो यी िवप ीह लाई भाडामा 
ब न िदएको हो भ ने कुराको व तुिन  आधारसमेत 
िमिसलबाट देिखदँनै । जहासँ म िवप ीह ले िक.नं. 
७४ को ज गामा घर बनाउछुँ भनेकोले उ  ज गामा 
िनजह ले घर बनाउने आशङ्का रहेको भ ने 
िनवेदकको दाबी छ सो स ब धमा िवचार गदा िनवेदकले 
दाबी गरेको ज गा उपमहानगरपािलकािभ  पन र 
उपमहानगरपािलकािभ  घर िनमाण गनुपूव न सा 
पास गरेरमा  घर िनमाण हन स ने र यसरी न साको 

ि यामा िवप ीह  गएको भ ने िनवेदन तथा 
पनुरावेदनप को यहोराबाट खु न आएको नदेिखदँा 
पनुरावेदकको  मागबमोिजमको आशङ्काको ि थित 
देिखन नआएकोले िनषेधा ाको रट िनवेदन खारजे 
हने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०७१।७।३ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर हने 
ठहछ । सु  पुनरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसला 

उ टी गरी मागबमोिजमको िनषेधा ाको आदेश जारी 
ग रपाउँ भ ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर पु न 
नस ने । 
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् ।

२०
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०७१-CI-१३४५, उ ेषण / परमादेश, 
शहेरा बानु खातुनसमेत िव. इलाका हरी कायालय, 
िसजुवा मोरङसमेत

शवुका खातुनले िदएको िलिखत जवाफ हेदा 
िवप ी गयासोि नसमेतकाउपर सीमा हरी चौक  
डो रया मोरङमा िमित २०७०।१२।२१ मा र इलाका 

हरी कायालय, िसजवुा मोरङमा िजउ यानको सरु ा 
ग रपाउँ भनी िनवेदन िदएको िमिसल संल न िनवेदनको 

ितिलिपबाट देिख छ । िवप ी शवकुा खातुनले 
िजउ यानको सरु ा ग रपाउँ भनी िवप ी इलाका 

हरी कायालय, िसजवुा मोरङमा िनवेदन िदएको 
र सोको आव यक कायाथ इलाका हरी कायालय, 
िसजवुा मोरङले ियनै िनवेदक गयासोिदन िमयालाई 
कायालयमा उपि थत गराई सो िनवेदनको स ब धमा 
वा तिवकता बु न खोजेको भ ने पेस भएको िलिखत 
जवाफसमेतबाट देिखयो । कुनै यि उपर कसैले 
िजउ यान सरु ा ग रपाउ ँभनी स बि धत िनकायमा 
िनवेदन िदएपिछ यि को िजउ यानको सरु ा गन 
कानूनी दािय व रहे भएको हरी कायालयले उ  
िनवेदनमा उि लिखत यि ह लाई बु ने िझकाउने 
गन नै िम दैन भ न िम दनै । शाि त सरु ाको लािग 
िदएको िनवेदनमा वा तिवकता बु नका लािग िनवेदन 
िदइसकेपिछ िवप ीह लाई िझकाई बझुेको कायबाट 
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मेरो नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ ारा द  
हकािधकारमा आघात पर ्यो भनी िनषेधा ाको िनवेदन 
िदएकै भरमा स यत य नै बु नबाट रोक लगाउने गरी 
िनषेधा ाको आदशे जारी गन िम ने देिखदँैन । िवप ी 
कायालयले आ नो कायालयमा शाि त सरु ा ग रपाउँ 
भनी  िनवेदन परेपिछ यसबार ेस य त य बु न स ने 
नै हदँा नाग रक हकािधकारमा गैरकानूनी तवरले 
आघात पान वल आशङ्काको िव मानता रहेको 
भनी मा न िम ने अव था नदेिखदँा िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी हनुपन अव थाको 
िव मानता नरहेकोले िनषेधा ाको रट िनवेदन खारजे 
हने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित ०७१।८।२२ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर हने 
ठहछ । सु  पुनरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसला 
उ टी गरी मागबमोिजमको िनषेधा ाको आदेश जारी 
ग रपाउ ँ भ ने पनुरावेदकको पुनरावेदन िजिकर पु न 
नस ने । 
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क युटर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् ।

२१
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०७१-CI-१४२९, उ ेषण / परमादेश, 
िनम नारायण चौधरी िव. िज ला िश ा कायालय, 
नवलपरासीसमेत

कानूनको कुनै अि तयारीिबना ग रएको काय 
जिहलेसकैु पिन वतः बदरयो य हने नै हदँा िनयिु  बदर 
गरकेो िवप ी िज ला िश ा कायालय, नवलपरासीको 
िमित २०७१।३।१९ को िनणय कानूनसङ्गत रहे 
भएको देिखदँा कानूनिवपरीत ग रएको िनयुि को 
आधारबाट पुनरावेदकको हक िसजना भएको भनी 
स झन िमलेन । य तो अव थामा यी पनुरावेदकलाई 

बिुझरहन पन आव यकता र औिच यसमेत देिखन 
नआएकोले ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत मेरा 
िव  गरेको िनणय बदर गरी उ ेषणयु  परमादशेको 
आदेश जारी ग रपाउ ँ भ ने पनुरावेदकको पुनरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत हन सिकएन । तुत िनवेदन 
खारेज हने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०७१।६।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
हने । 
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् ।

२२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०७१-CI-१४०२, िनषेधा ा, जगरनाथ 
साह हलुवाई िव. वाले र मुिखया

िनवेदकले दाबी गरकेो िक.नं. १०५ को 
ज.िव. ०-०-९ ज गा छुट ज गा दता ग रपाउँ भनी 
मालपोत कायालयमा िनवेदन िदएको भ ने कुरा 
िनवेदकको िनवेदन यहोराबाटै देिख छ भने यसरी छुट 
ज गा िनवेदकको नाउमँा दता हने नहने भ ने िनवेदन  
मालपोत कायालय, स रीमा िवचाराधीन अव थामा 
रिहरहेको कुरा िनवेदक वयम् ले िदएको रट िनवेदनमा 
उ लेख भएको देिख छ । हक बेहकको मा रट 

े ािधकारको मा यमबाट हेन निम ने र िनषेधा ाको 
िनवेदन िनिववाद हक वािम व थािपत भइसकेको 
िवषयमा मा  जारी हने भएकाले यी पनुरावेदकले उ  
ज गा आ ना नाउमँा दता गरी वािम व थािपत 
ग रसकेको अव था िमिसल सलं न माणह बाट 
देिखन आएन ।

अतः िनवेदकले ज गाधनी माण पुजा ा  
गरी उ  ज गामा यी पनुरावेदकको हाल हक वािम व 
नै कायम भइसकेको नदेिखएको र हक वािम वको नै 
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अभाव रहन गएको देिखदँा मागबमोिजम िनषेधा ाको 
आदेश जारी गनपुन अव थाको िव मानता 
देिखएन । रट िनवेदन खारजे हने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०७१।६।५ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क युटर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् ।

२३
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०७१-CI-१४४०, उ ेषण / परमादेश, 
िव णुमाया कुमारी राय था  िव. िज ला िश ा 
कायालय, नवलपरासीसमेत

िनवेदकको हक िसजना भएको भनी स झन 
निम ने हदँा रट िनवेदन खारजे हने ठहर ्याएको 
फैसलाउपर उ  िनणयमा िच  बझुेन म पनुरावेदकलाई 
अवकास िदइएको काय कानूनिवपरीतको रहेको हदँा 
उ  िनणय उ टी ग रपाउ ँभनी यस अदालतमा परकेो 
पनुरावेदन स ब धमा िवचार गदा िवप ी िव ालयको 
िव ालय यव थापन सिमितको गठन िमित 
२०६७।१।३ मा भएको भ ने देिखएको र िश ा ऐन, 
२०२८ को दफा १२ उपदफा ५ बमोिजम िव ालय 
यव थापन सिमितको पदाविध ितन वषको हने कानूनी 
यव था भएकोले उ  सिमितको पदाविध िमित 

२०७०।१।२ मा नै समा  भैसकेको दिेखन आउछँ । 
यसरी पदाविध समा  भैसकेको िव ालय यव थापन 
सिमितले िनवेदकलाई िमित २०७०।५।१६ मा िश क 
पदमा िनयु  गरेको काय नै अिधकार े िविहन र 
कानूनिवपरीतको रहे भएको देिखन आउने । 

पदाविध नै समा  भएको िवप ी िव ालय 
यव थापन सिमितले िदएको िनयिु लाई िवप ी 

िज ला िश ा कायालय, नवलपरासीले उ  
िनयिु लाई एक पटक समथन ग रसकेपिछ पुनः 
िनयिु  बदर गन नपाउने भ ने पुनरावेदकको पुनरावेदन 
िजिकर रहेको भए पिन कानूनको कुनै अि तयारीिबना 
ग रएको काय जिहलेसकैु पिन वतः बदरयो य हने 
र कानूनिवपरीतको कायबाट कुनै पिन यि को 
अिधकारको िसजना हन नस ने हदँा िनयुि  बदर 
गरेको िवप ी िज ला िश ा कायालय, नवलपरासीको 
िमित २०७१।३।१९ को िनणय कानूनसङ्गत रहे 
भएको देिखने । 

कानूनिवपरीत ग रएको िनयिु को आधारबाट 
पनुरावेदकको हक िसजना भएको भनी स झन 
िमलेन । य तो अव थामा यी पनुरावेदकलाई बिुझरहन 
पन आव यकता र औिच यसमेत देिखन नआएकोले 

ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत मेरा िव  गरकेो 
िनणय बदर गरी उ ेषणयु  परमादशेको आदेश जारी 
ग रपाउँ भ ने पुनरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत हन सिकएन । तुत िनवेदन खारजे हने 
ठहर ्याएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको िमित 
२०७१।६।२७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने । 
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् ।

२४
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CR-०६८९, जालसाजी, 
धम नारायण महजन िव. प चनारायण महजनसमेत

सु  काठमाड  िज ला अदालतमा यी 
यथ  वादीह बाट पेस भएका उ  िलखतह का 

स ब धमा यी पनुरावेदक ितवादीह लाई सनाखत 
बयान गराउँदा उ  घरसारको ब डाप को िलखत 

माणमा िलन आव यक नभएको, स ाप ाको िलखत 
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जनुसकैु बखत खडा गन सिकने र बाली बुझेको 
भरपाई रिसद जालसाजी हन् भनी बयान गरकेो 
देिख छ । यसतफ िवचार गदा उ  िलखतह  तुत 
मु ा पनुभ दा धेरै वष अगािडका िलखत भएकोले 
जनुसकैु बखत खडा गन सिकने अव था देिखदँैन । 
उ  २०३२ सालको ब डाप को िलखतलाई यी 

यथ  वादीह  अ नारायण महजन  र प चनारायण 
महजनिबच चलेको उ  ज गा िखचोला मु ामा 
त कालीन म यमा चल े ीय अदालतबाट माण 
िलई फैसला भई उ  फैसला अि तम भएर रहेको 
देिख छ । यस कारको पिहले नै अक मु ामा पेस 
गरकेो माणलाई ततु मु ामा माणमा िलन निम ने 
भनी तक गन ु यायोिचत हने नदेिखने ।

यी यथ  वादी प चनारायण महजनसमेतको 
नाग रकताको माणप मा बाबुको नाम सकुुचा भ ने 
सकुु याप ुमहजन उ लेख भएको कुरा िमिसल संल न 
नाग रकताको माणप को फोटोकपीबाट दिेखएको र 
उ  कुरालाई यी पुनरावेदक ितवादीह ले अ यथा 
भनी स माण ख डन गन सकेको िमिसलबाट 
देिखदँैन । अक तफ यी पनुरावेदक ितवादीह  
बसमाया महजन र धमनारायण महजनको 
नाग रकताको माणप  हेदा िपता वा पितको 
नाममा सुकुचा भ ने ल मीनारायण उ लेख नभई 
ल मीनारायण महजनमा  उ लेख भएको दिेखएबाट 
सरकारी िनकाय िज ला शासन कायालयबाट जारी 
ग रएको माणप समेतबाट सकुु यापु यी पनुरावेदक 

ितवादी बसमाया महजन र धमनारायण महजनको 
पित िपता नभई यी यथ  वादीह को बाब ुहन् भ ने 
कुरा पुि  हन आएको र सो कुरालाई यी पनुरावेदक 

ितवादीह ले अ यथा भनी स माण पिु  वा ख डन 
गन सकेको दिेखदँैन । य तो अव थामा यी पनुरावेदक 

ितवादी बसमाया महजनसमेतले हा ा पित िपता सकुु 

याप ु र ल मीनारायण महजन एकै यि  हन् भनी 
िलएको पनुरावेदन िजिकर तथा िनजह को िनवेदनको 
आधारमा इचगंनुारायण गाउ ँ िवकास सिमितको 
कायालयबाट सुकु याप ु र ल मी नारायण महजन 
भ ने एकै यि  हन् भनी गरेको िमित २०५०।१२।८ 
को िसफा रससमेतलाई कानूनस मत मा न सिकने 
ि थित नदेिखने ।

सकुु याप ुयी यथ  वादीह का बाब ुबाजे 
हन् भ ने कुरा मािणत हन आएको र िनज सकुु यापकुो 
नामको िववािदत िक.नं. १६१ र १६२ को ज गा िलने 
खाने िनयतले िनज सकुु यापुसगँ प नी छोराको 
नाता स ब ध नै नभएका उनाउ यि  यी पनुरावेदक 

ितवादीह  बसमाया महजन र धमनारायण महजनले 
झु ा यहोरा लेखी लेखाई िनवेदन िदई झु ा यहोराको 
िसफा रस गराउन सफल भई यी यथ  वादीह को 
हक ला ने ज गा आ ना नाममा नामसारी दा.खा. 
समेत गराएको काय जालसाजीपूण देिखयो । कुनै पिन 
यि को स पि , पद वा एकाको हक ला ने व तु 

आ नो हक बनाउने िनयतले कुनै िलखत खडा गन, 
यसको लािग माण बनाउने, कुनै भैरहेको िलखतमा 

अङ्क अ र स याई वा मेटाई हक पु नेको ितकूल 
काय गनु िकत कागजको महलको ३ नं. ले प रभािषत 
गरेको अपराधिभ  पन आउने ह छ । ततु मु ामा 

ितवादीह को कायलाई जालसाजी गरेको ठहराई 
िकत कागजको महलको १० नं. बमोिजम जनही . 
१००।- ज रवाना समेत हने ठहर गरकेो सु  काठमाड  
िज ला अदालतको फैसलालाई सदर हने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई अ यथा 
भ न सिकने अव था िमिसल माणको रोहबाट 
देिखदँैन । तसथ तुत मु ामा यस अदालतबाट िमित 
२०६६।१२।२७ मा भएको मु ा दोहोर ्याई हेन िन सा 

दान गन आदेश तथा पुनरावेदक ितवादीह को 
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पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत हन नसिकने हदँा सु  
काठमाड  िज ला अदालतबाट ितवादीह  बसमाया 
महजन र धमनारायण महजनले वादी दाबीबमोिजम 
जालसाजी गरकेो ठहर ्याई ज रवानासमेत गन 
गरकेो िमित २०६१।११।१९ को फैसलालाई सदर 
हने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६४।९।२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
हने ।
इजलास अिधकृतः ताराद  बडू 
क युटर: िव णदुवेी े
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शुभम् ।
यसै कृितको ०६६-CR-०६९०, 

जालसाजी, धमनारायण महजन िव. 
प चनारायण महजनसमेत भएको मु ामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं ५

१
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी 
ओम काश िम , ०६९-CR-००९१, कत य यान, 
फुलोदेवी ख वे िव. नेपाल सरकार

ह यामा आ नो संल नता नभएको भ ने 
पनुरावेदन िजिकरमा पनुरावेदक ितवादीले आफू 
िनद ष भएको पुि  गन व तिुन  माण पेस गन सकेको 
अव थासमेत रहेको नदेिखदँा यी ितवादीसमेतले 
मृतकको ह या गरेको पुि  हन आयो । सो हदँा ितवादी 
फुलोदेवी ख वेलाई मुलुक  ऐन यानस ब धीको 
महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकैदको सजाय 
गरकेो सनुसरी िज ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 

२०६८।११।२८ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
हने । 

पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट ज मकैद 
हने गरी भएको फैसला सदर भैसकेको अव थामा 
अका ितवादी बस त ख वेसरहको साथक संल नता 
नरही डर ासमा परी सलं न रहेक  यी ितवादी 
फुलोदेवी ख वेलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा चक  पन 
जाने देिखदँा अ.बं.१८८ नं. अनसुार िनजको हकमा 
१४(चौध) वष कैद सजाय हने । 
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
क यटुर: च ा ितम सेना 
इित संवत्  २०७२ साल मङ् िसर २४ गते रोज ५ शुभम् ।

२
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.

ी ओम काश िम , ०६९-CR-०२५३, ०२५४, 
जबरज ती करणी, रिव सोरने िव. नेपाल सरकार, 
अिनल उराव िव. नेपाल सरकार 

मौकामा कागज गरी अदालतमा बकप  
गन र घटना िववरणका शु मा खिडया, व तिु थित 
मचुु काका च दवे पहाडेले गरकेो बकप  यहोरामा 
पीिडताले घटनाबारे आफूह लाई भनेको आधारमा 
वारदात िवषयमा थाहा भएको भनी लेखाएका छन् । 
यसैगरी वयम् पीिडताले आफूले मौकामा लेखाएको 
यहोरा र सु  जाहेरी यहोरालाई समथन गरी 

बकप  गरकेोबाट पिन ितवादीह ले K उपनामक  
पीिडतालाई पालैपालो गरी जबरज ती करणी गरकेो 
भ ने त य पुि  हन आएको छ । जबरज ती करणी 
गन काय िचयाबगानको एका त थानमा भएको र 

ितवादीह ले य तो काय एका त थानमै गन स ने 
हनाले य तो काय दे ने अ य य दश  नहन स न ु
वाभािवक नै ह छ । पीिडताले िबनाकारण र िबना 
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योजन यी ितवादीह लाई पोल गन ुपन अ  कुनै 
कारणसमेत दिेखदँैन । य तो अव थामा पीिडतकै 
बकप लाई मु य माणको पमा िलन ुपन नै ह छ । 

यी ितवादीह लाई िनजको इ छािवपरीत 
अ यथा गरी अनसु धान अिधकृतले बयान गराएको 
हो भ ने कुनै िजिकर तथा माण ततु गन सकेको 
अव थासमेत देिखदँैन । अदालतबाहेक वत पमा 
अनसु धान अिधकारीसम  गरेको बयानलाई माणमा 
िलन ह छ भ ने कानूनी यव था रहेको हदँा य तो 
अिधकार ा  अनसु धान अिधकारीसम  गरकेो 
बयानलाई िनजको िव मा माणमा िलन िम ने नै 
देिख छ । सो हदँा यी ितवादीह ले बलपूवक िचया 
बगानिभ  पीिडतालाई लगी भइुमँा लडाई पालैपालो 
जबरज ती करणी गरेको भ ने कुरा पिु  हन आएकोले 
आफूह  िनद ष भएको भ ने ितवादीह ले िलएको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत हन नसिकने ।

पीिडताले सु  जाहेरीमा िबगो . ४,७४०।– 
बराबरको सनुको नाकको फुली र चादँीको िस समेत 

ितवादीह ले नो सान पारेको खोसी लगेको भ ने 
उ लेख भएको र अदालतको बकप बाट पिन सो 
सामान हराएको भ ने दिेखयो । ितवादीह ले 
अिधकार ा  अिधकारीसम  बयान गदा फुली 
िस समेत पीिडताले लगाएको देखेको भनी लेखाएको 
देिखयो । अतः उ  सनुको फुली र चादँीको िस समेत 

ितवादीह ले जबरज ती करणीको वारदात घटाउने 
ममा नो सान पारेको देिखदँा ितवादीह ले 

सोबापत पीिडतालाई ितपूित भराउनु पन नै देिखने ।
ितवादीह  अिनल उराव र रवी सोरनेले 

अिभयोगदाबी बमोिजमको कसरु गरकेो ठहर ्याई 
िनजह लाई मलुकु  ऐन जबरज ती करणीको ३(५) 
नं. अनसुार जनही ५(पाचँ) वष कैद र सोही महलको 
३(क) नं. अनसुार थप ५(पाचँ) वष गरी जनही 

१०(दश) वष कैद सजाय हने र सोही महलको १० 
नं. बमोिजम पीिडताले ितपूितबापत . २०,०००।– 
र सनुको फुली चादँीको िस को मू य बापतको . 
४,७४०।– ितवादीह बाट भराई िलन पाउने गरी 
सु  झापा िज ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
हने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित 
२०६८।१२।१० को फैसला सदर हने । 
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
क यटुर: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २४ गते रोज ५ शुभम् ।

३
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.

ी चोले  शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CI-०७७५, 
मोिहयानी हकको माणप , मु.स. गन सु मा याकुरेल 
िव. मु.स. गन मिहमा याकुरले 

मूलपु ष बाजे ने सादकै पालामा बनेको 
िफ डबकु, मोहीको १ नं. लगत, २ नं. अनुसूची र ४ 
नं जोताहा अ थायी िन सासमेतका माण, २०२३ 
सालमा दवुै प लाई ज गा र घरको राजीनामा भएको र 
यसपिछको ज गाधनी माण पजुामा पिन यामकृ ण 

मोही जिनएको त य र सव परी कुरा सव च अदालतको 
उ  २०५८।१०।२४ को फैसलासमेतको माणबाट 

यथ बाट उ लेख भएको भूिमस ब धी ऐन, २०२१ 
को दफा २(ख) र ने.का.प. अङ्क ७ िन.नं. ३१४३, ऐ. 
२०५२ अङ्क २ िन.नं. ५०५४ र ऐ. २०५५ अङ्क 
१ िन.नं. ६४९३ का निजरह  यस मु ामा आकिषत 
हने अव था देिखदँैन । यस अव थामा सु  भूिमसधुार 
कायालयले िक.नं. ३१६ को ज गामा िनवेदकको मोही 
हक कायम गरी िनजको मृ य ु भइसकेकोले िनजको 
हकवालाले मोही नामसारीको माग गरमेा नामसारी हने 
ठहर ्याएको फैसला यायोिचत देिखन आएकोले उ  
फैसला उ टी गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
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िमित २०६६।८।११ को फैसला िमलेको नदेिखदँा 
उ टी भै सु  भूिमसधुार कायालय, काठमाड को िमित 
२०६४।४।१७ को फैसला सदर कायम हने । 
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
इित सवंत् २०७२ साल पसु ५ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.

ी चोले  शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०३३०, 
जबरज ती करणी, मनोज आचाय िव. नेपाल सरकार

ितवादीको मौकाको सािबतीमा पीिडतको 
योिनमा िलङ्ग वेश गराएको भनी उ लेख भएबाहेक 
अ  सबै कुरा यी ितवादीले अदालतको बयानमा 
समेत वीकार गरकेो देिख छ । िसफ पीिडतको 
योिनिभ  आ नो िलङ्ग वेश गराएको होइन 
भ नेस मको ितवादीको इ कारी बयान देिख छ 
तर पीिडतले मौकामा गरके  कागजमा “केही बेर मेरो 
योिन खेलाई उसको पिन पे टको चेन खोली िलङ्ग 
बािहर िनकाली मेरो स ुगन ठाउँमा उसको सु गन घषण 
गराई िभ  वेश गराउन खो दा वेश हन नसक  
मलाई दखुी कराउन खो दासमेत िनजले मेरो मुख 
थुनी कराउन पाइनँ र िनजले पनुः हातको औलंाले 
मेरो स ुगन ठाउमँा हाली चलाउन था यो । मैले यसो 
नगनुहोस् अङ्कलसमेत भ दा िनजले पुनः िलङ्ग 
बािहर िनकाली मेरो योिनमा घषण गराउन थालेप ात् 
म बेहोस भई केही थाहा पाइनँ” भनी तथा िनजले 
अदालतमा गरेक  बकप मा समेत “बोकेर लगी मेरो 
क  खोली छाडा गनु भयो । मलाई दु यो उसले मुख 
थुिनिदयो । अिन मलाई सा ै पो यो अिन मैले िददीलाई 
भने ँ । िददीले मलाई अ पताल लानु भयो । मनोज 
अङ्कलले पैसा िद छु भनेर बोकेर कुनामा लगेर मेरो 
क  खोली स ुगन ठाउमँा खेलाई आ नो फ नर खोली 
स ुगन िनकालेर बला कार गनुभयो । मलाई दखेुकोले 

कराउन खो दा मखु थुिनिदन ु भयो । यसो गरेपिछ 
मलाई थाहा भएन” भनी मौकामा गरकेो कागजलाई 
समथन गरेको देिख छ । पीिडतले उ  वारदातका 
बारेमा क पना े समेतको यि लाई बताएको कुरा 
क पना े समेतको मौकाको कागज र बकप बाट 
पिु  ह छ । यसरी ितवादीको मौकाको सािबती 
पीिडतसमेतको बकप लगायतका वत  माणबाट 
समथन भएको र वयम्  ितवादीले अदालतमा 
बयान गदा अिभयोग दाबीको कसुरलाई प  
भाषा ारा त ययु  ख डन गन नसक  “पीिडतको 
योिनमा औलंामा  घुसाएको थाहा छ अ  थाहा छैन 
पीिडतलाई के कसो गरे ँमलाई केही थाहा छैन” भनी 
आ नो मरणशि ले साथ निदएको भ ने िकिसमले 
बचाउ गरेको देिख छ । य तो बचाउलाई आधारयु  
बचाउ मा न निम ने ।

पीिडतको वा य परी ण ितवेदनबाट 
िनजको vulval swelling रहेको र योिनमा pus 
cell आिद पिन देिखएको अव थाले पीिडतको योिन 

ितवादीले औलंाले खेलाई यसपिछ िलङ्ग वेश 
गराउन खोजेको भ ने पीिडतको िजिकर र ितवादीको 
मौकाको बयानमा थप पिु  हने ।

ितवादीको मौकाको सािबती िनजको 
वे छाको नभएको भ ने देिखन नआएको, सो 

सािबती पीिडतसमेतको बकप  र पीिडतको शारी रक 
परी णबाट समेत समिथत भएको दिेखदँा ितवादी 
िव को अिभयोग दाबी पु ने ठहर ्याई मुलकु  ऐन, 
जबरज ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम 

ितवादीलाई १० दस वष कैद र ऐ. महलको १० 
नं. बमोिजम ितवादीबाट पीिडतले . ५०,०००।– 
पचास हजार ितपूितसमेत भराई िलन पाउने 
ठहर ्याएको सु  झापा िज ला अदालतको फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित 
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२०६७।१२।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
हने । 
इजलास अिधकृतः इ कुमार खड्का
क युटर : रान ुपौडेल
इित सवंत् २०७२ साल पसु ७ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.

ी चोले  शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०१६३, 
कत य यान, योगे  भ ने योगराज िशवाकोटी िव. 
नेपाल सरकार 

माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार 
अिभयु को कसुर मािणत गन भार वादी नेपाल 
सरकारमा रह छ भने सजायमा छुट हने वा सजायबाट 
रहाई पाउने िजिकर िलएमा सो कुराको माण 

परु ्याउने भार ितवादीउपर रहने भनी सो ऐनको 
दफा २७ मा यव था भएको पाइ छ । यसअनुसार 

ितवादी िव  वारदात मािणत गन भार वादीको 
र वारदातअनसुारको सजायबाट रहाई पाउने 
िजिकर मािणत गन भार ितवादीमा रहेको छ । 
उ  दफा २७ अनसुार यानस ब धीको महलको 
७ नं. को आ मर ाको बचाउ आकिषत हनका लािग 

ितवादीबाट सा ी माण गु न सकेको पाइँदैन । 
ितवादीलाई मतृकसमेतका यि बाट कुनै िकिसमको 

खतरा नरहेको अव थामा र िनजह  लडेका तथा 
भागेका अव थामा समेत मािथ उ लेख भएबमोिजम यी 

ितवादीले पीिडत र मतृकको संवेदनशील अङ्ग ताक  
घातक हितयारले पटकपटक हानी असङ् य घाउचोट 
पारकेो र सोको प रणाम व प मृतकको त काल मृ यु 
भएको ततु वारदातमा उ  ७ नं. आकिषत हन स ने 
देिखदँैन । अतः पनुरावेदन अदालत, इलामसमेतको 
फैसला उ टी ग रपाउ ँ भ ने ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर त यपरक र कानूनस मत देिखन नआएकोले 

ितवादी योगे  भ ने योगराज िशवाकोटीले मलुकु  
ऐन, यानस ब धीको महलको १३ (१) नं. तथा ऐ. 
को १५ नं. को कसरु गरेको ठहर ्याई ठूलो सजाय 
सव वसिहत ज मकैद गरकेो सु  इलाम िज ला 
अदालतको फैसला िमलेकै हदँा सदर हने ठहछ भ ने 
पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित २०६७।१२।२१ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने । 

यस मु ामा यी ितवादीको घरमा ततु 
वारदात भएको देिख छ । यी ितवादीले पीिडतह लाई 
पूव मनसाय र पूव तयारी गरी बाटो ग डा ढुक  लुक िछपी 
हानेको अव था छैन । मृतकसिहतको पीिडतह ले 
यी ितवादीलाई हेपेको देिख छ । कसैको घरमा यो 
पिन घरधनीको कुनै इ जत नगरी पूव अनुमित निलई 

वेश गन कुरा पि मा मलुुकमा criminal trespass 
को फौजदारी कसरु ह छ । नेपालको संिवधानले पिन 
वास थानलाई अनित य मानेको छ । मतृकसमेतले 

ितवादीलाई झापड िहकाउने कायको िति याको 
ममा ततु वारदात घट्न जानुलाई यस अदालतले 

बेवा ता गन स दैन । ितवादीलाई पीिडतले झापड 
हानेको कुरा िकशोर सवेुदीको मौकाको कागजबाट 
समिथत रहेको समेत पाइ छ । यसरी ितवादीलाई 
हे दै पीिडतह बाट भएको ितकारले आपरािधक 

प िलन पु नमुा ितवादीको दोष भएपिन घटनाको 
कारण पीिडतह  पिन भएको कुरालाई यस अदालतले 
सजाय गदा िवचार गन पछ । पेसेवर र पूव मनसाय 
िलएको अपराधी र त काल प रि थितको भावबाट 
भएको तुत वारदातलाई एकै तरमा रा दा कसरुको 
मा ाअनसुार सजाय िदने दािय वको िनवहन हदँैन । यो 
एक िकिसमको य तो वारदात हो जसलाई घटाउनका 
लािग िनयित पिन िज मेवार देिख छ । ियनै कारणले 

ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा चक  पन िनि त 
भएकोले यी ितवादीलाई मलुुक  ऐन अ.बं. १८८ नं. 
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बमोिजम १५(प ) वष कैद हने । 
इजलास अिधकृतः इ कुमार खड्का
क युटरः च ा ितम सेना
इित संवत् २०७२ साल पसु ७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

मा. या. ी चोले  शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी 
जगदीश शमा पौडेल, ०७०-CR-०१७९, गौबध, 
कुमार दज समेत िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक ितवादीह ले अदालतसम  
बयान गदा बा छी मारेको होइन भनी कसुरमा 
इ कार रहे पिन अिधकार ा  अिधकारीसम  भएको 
बयानमा भएको सहीछाप आ नै भएको हो भनी गरकेा 
र अिधकार ा  अिधकारीसम को बयान अचेत 
अव थामा गरकेो वा बा य पारी वा यातना िदई वा 
यातना िदने ध क  िदई वा आ नो इ छा िव  सो 
कुरा य  गन ि थितमा पारी सो कुरा य  गरकेो 
भनी अदालतमा बयान गदा भ न सकेको देिखदँनै । 
अिधकार ा  अिधकारीसम  वत पमा वे छाले 
कसरु वीकार गरी बयान िदएपिछ अदालतसम  
बयान गदा इ कार रहेको आधारमा मा  कसुरदार 
होइनन् भ न निम ने । 

जाहेरी दरखा त र सो जाहेरी दरखा तलाई 
समथन गन गरी ितवादीम येका रामबहादरु 
दज समेत भई बा छी िकनी लगेका भनी जाहेरवालीले 
अदालतमा आई गरेको बकप ,  ितवादीम येका 
कुमार दज ले दखेाएको थानबाट बा छीको मासु 
बरामद भएकोसमेतका त यगत घटना मबाट 

तुत मु ामा यी पनुरावेदक ितवादीह ले बा छी 
काटी मारी गौबधको कसरु गरकेो भनी अिधकार ा  
अिधकारीसम  गरकेो बयानलाई  समथन ग ररहेको 

र बा छी मानमा हा ो कुनै संल नता िथएन भ ने 
ितवादीह को िजिकरलाई खि डत ग ररहेको 

अव था हदँा अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने 
पनुरावेदकह को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत हन 
नसिकने हदँा यी पुनरावेदक ितवादीह  कुमार 
दज  र रामबहादरु दज लाई मुलुक  ऐन, चौपायाको 
महलको ११ नं. बमोिजम जनही १२ (बा ) वष कैदको 
सजाय हने ठहर् याई भएको सु  िज ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरी भएको पुनरावेदन अदालत, 
धनकुटाको िमित २०७०।२।१९ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर हने ।                                      
इजलास अिधकृतः इि दरा शमा
क यटुर:  ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७२ साल पुस ३० गते रोज ५ शभुम् ।

रत / बे रत आदेश

मा. या. ी गोपाल पराजुली, ०७२-AP-०४६८, 
परमादेश, िमलन भ डारी िव. धानम ी तथा 
मि प रषद्को कायालयसमेत
 नेपालको संिवधानको धारा १७ को उपधारा 
(२) को ख ड (क) मा येक नाग रकलाई िवचार 
र अिभ यि को वत ता हनेछ भ ने संवैधािनक 
यव था भएको देिख छ । नाग रकलाई ा  िवचार र 

अिभ यि को वत ता िनरपे  होइन । कानून ारा 
यसको प रपूरण ग रएको ह छ । सो सिंवधान र 

कानूनले तोकेको प रसीमालाई सबैले पालना गनुपन 
भएकाले कत यरिहत अिधकारले अराजकता िसजना 
गन देिखन आउछँ । संसद्  जन ितिनिधमूलक रा यको 
अङ्ग भई जन ितिनिधकै हैिसयतका हने गितिविधमा 
िनरपे  पमा गैर संसदले पिन यि गत पमा 
स बोधन वा बो न पाउने कुरासगँ स बि धत मा न 
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निम ने ।
संसदमा स बोधन गन िवषय कानूनी 

िवषय र औिच यको ि ले कसैलाई बो न िदने 
निदने संसद् को वाय  र िवशेषािधकार हो । 
सामा यतया संसदमा सांसदह ले बो न पाउने 
ह छ । रा ा य , सरकार मखु वा म ीका 
हैिसयतले बो ने यव था कानूनी यव था हो । कुनै 
िवशेष अवसरमा िवदेशी रा यका सरकार मखुलाई 
औिच यका ि ले बो न िदने निदने संसदको 
वाय ताको िवषय हो । यसलाई आधार बनाएर अ ले 

पिन स बोधन गन पाउनु पदछ भ ने कुरा संिवधान 
र कानूनले िम ने िवषय होइन । त कालीन समयमा 
माधवकुमार नेपाल र भारतका धानम ी नरे  
मोदीले संिवधानसभामा स बोधन गरकेो कुरा सोही 
सभाको े ािधकारिभ को िवषयव त ु हो । सावभौम 
संसदले े ािधकारिभ  रही िछमेक  मुलकुका सरकार 

मखु नेपाल मणमा आएको अवसरमा स बोधन 
गन अवसर िदएकोले सोसरह गैरसंसद नाग रकलाई 

संसदमा बो न पाउने कुनै संवैधािनक वा कानूनी 
आधार िनवेदकले िदन नसक  य तो कानूनी यव था 
नभएको अव थामा अदालतले हेन िवषय नभएकोले 
संसदमा स बोधन गन पाउन ुपदछ भनी अदालत वेश 
गन िम ने नदेिखने ।

नेपालको संिवधानले शि पथृक करणको 
िस ा त अवल बन गरेको त यमा िववाद छैन । उ  
िस ा तले रा यमा कायपािलका, यव थािपका 
र यायपािलका गरी ितनवटा अङ्ग हने कुरालाई 
अङ्गीकार गरकेो छ । जसरी उ  िस ा तले रा यका 
ितनवटा अङ्ग हने कुरा उ लेख छ, यसैगरी ती तीन 
अङ्गले स पादन गन कामकारवाही र े ािधकारमा 
यस अदालतबाट ह त ेप गन िम दैन । यो 
शि पथृक करणको िस ा तको मूल मम हो । तसथ 
यस अदालतका रिज ारबाट िमित २०७३।२।४ 
मा िनवेदकको िनवेदन दरिपठ गन गरी भएको आदेश 
िमलेकै देिखदँा बदर गन निम ने ।
इित संवत् २०७३ साल जेठ ७ गते रोज ६ शभुम् । 
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अदालत गितिविध

जु लामा कानूनी नपेाली भाषाको िश ण स प न

२०७३ जेठ १ र २ गते जु लामा कानूनी 
नेपाली भाषाको िश ण काय म सव च अदालत 

काशन, स चार तथा स पादन सिमितको 
आयोजनामा भएको िथयो । 

काय मका मखु अितिथ सव च 
अदालतका माननीय यायाधीश ी बै नाथ 
उपा याय यूले पानसमा ीप वलन गरी सो 
काय मको उद ्घाटन गनभुएको िथयो ।

िश ण काय मको उद् घाटन स मा 
सव च अदालतका माननीय यायाधीश ी बै नाथ 
उपा याय, पनुरावेदन अदालत, जु लाका िनिम  मु य 

पानसमा ीप वलन गरी िश ण काय मको उद ्घाटन गनुहदँै सव च अदालत तथा काशन, स चार तथा स पादन 
सिमितका अ य , सव च अदालतका माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय ।

यायाधीश ी भानभु  शमा, िज ला अदालतका 
माननीय यायाधीश ी कृपासरु काक , जु लाका 

मुख िज ला अिधकारी, हरी मुखलगायत 
प कारह  तथा नाग रक समाजका सद यह  
समेतको उपि थित रहेको िथयो । 

काय मका मखु अितिथ सव च 
अदालतका माननीय यायाधीश ी बै नाथ 

उपा याय यूले अदालतले चलन च तीमा याएका 
वा यह  लामा भए, भाषा लामो र घुमाउरो भयो, 
यसले भाषामा जिटलता थपेको महससु भयो । घमुाउरो 
/ घमुाउने भाषालाई कसरी घटाएर सरल बनाउने भ ने 
िच तन हदँै जादँा यो काय अदालत आफँैले गनपुदछ, 
आ नै कमचारीह बाट यसको सु वात गनपुदछ भ ने 
लागेर सव च अदालतले यो यास गद आएको हो 
भ नुभयो ।

यसैगरी उद् घाटन स  काय मको अ य ता 
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गनहुने पुनरावेदन अदालत, जु लाका िनिम  माननीय 
मु य यायाधीश ी भानुभ  शमाले के बाट वयम्  
यो काय म िलएर आउनु हने सव च अदालतका 
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय यू 
समेतको समूहलाई हािदक वागत गदछु भ नहुदँै 
भाषाको उद ्भव थलो मै भािषक अप िमतताको 
अव था आउन ु रा ो नभएको भ न ु हदँ ै कमसेकम 
हामीले योग गन अदालती भाषा सरल र सबैले बु न 
स ने बनोस् भ ने कामना गद तािलमको उपादेयता 
तािलम पिछको काम कारवाहीबाट मू याङ्कन हनेछ 
भ नहुदँै उद् घाटन स  समापनको घोषणा गनुभएको 
िथयो ।

उद ्घाटन स कै म त यका ममा सव च 
अदालतका सहरिज ार ी नहकुल सवुेदी, जु ला 
िज ला अदालतका माननीय यायाधीश ी कृपासरु 

काक , जु लाका मखु िज ला अिधकारी ी साद 
पि डत तथा नेपाल बार एसोिसएसन के ीय काय 
सिमितका सद य ी पदमबहादरु शाहीले पिन कानूनी 
नेपाली भाषाका िविवध प मा ट पानभुएको िथयो ।

उ  िश ण काय ममा कानूनी नेपाली 
भाषा अ ययनको आव यकता र मह वका िवषयमा 
स पादक ी गजे बहादरु िसंहले फैसला तथा आदेश 
लेखन - यावहा रक सम या िवषयमा सहरिज ार 

ी नहकुल सवुेदी यूले कायप  ततु गनभुएको 
िथयो भने नेपाली भाषाका सम  प मा भाषािवद्  
तथा कानूनी नेपाली भाषाका उप ा यापक रामच  
फुयालले िश ण स  स चालन गनुभएको िथयो भने 
काय मको संयोजन तथा स चालन शाखा अिधकृत 

ी राजन बा तोलाले गनभुएको िथयो । काय मका 
सहभागीह  िन नबमोिजम हनहु यो :

िश ण काय ममा म त य िदनुहदैँ माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय ।
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िश ाथ का िज ासा मेट्दै िश क ी रामच  फुयाल ।

काय मका सहभागीह

१. ी पु प पा डे, े तेदार, जु ला िज ला अदालत 
२. ी च दवे भारती, शा.अ., प.ुवे.अ., जु ला
३. ी नवराज दंगाल, शा.अ., प.ुवे.अ., जु ला
४. ी रामे र यौपाने, ना.स.ु, प.ुवे.अ., जु ला
५. ी र ाबहादरु बढुा थापा, ना.सु., प.ुवे.अ., जु ला
६. ी मालती शाह, क.अ., पु.वे.अ., जु ला
७. ी अनपुकुमार राना, ता.िड., प.ुवे.अ., जु ला
८. ी ानी लामा, िड ा, पु.वे.अ., जु ला
९. ी गीताकुमारी थापा, िड ा, पु.वे.अ., जु ला
१०. ी राजे साद यौपाने, िड ा, पु.वे.अ., जु ला

११. ी नारायण महतो, िड ा, प.ुवे.अ., जु ला
१२. ी कमल ब याल, IT Person, प.ुवे.अ., जु ला
१३. ी धन साद चौलागाई,ं ना.स.ु, जु ला िज.अ.
१४. ी टंक साद ख ी, ना.स.ु,जु ला िज.अ.
१५. ी न द साद देवकोटा, ता.िड., जु ला िज.अ.
१६. ी ह रबहादरु महत, ता.िड., जु ला िज.अ.
१७. ी गणेश आचाय, िड ा, जु ला िज.अ.
१८. ी च ल मी थापा, िड ा, जु ला िज.अ.
१९. ी िहरान द देवकोटा, िड ा, जु ला िज.अ.
२०. ी यागद  यौपाने, स.लेखापाल, जु ला 
िज.अ.
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िविभ न ठाउँमा मेलिमलापस ब धी अ तरि या 
काय म स प न

मेलिमलाप प रषद् को आयोजनामा २०७३ साल जेठ 
१ गते जु लामा र २०७३ साल जेठ ४ गते दलेैख 
िज लामा ि याशील समाजसेवी, मेलिमलापकता, 
कानून यवसायी, नाग रक समाज, िज ला तरीय 
मेलिमलाप अनगुमन सिमितका संयोजकलगायत 
क रब ५० जनाको सहभािगतामा मेलिमलापस ब धी 
एक िदवसीय अ तरि या काय म स प न भयो । उ  
काय मको अ य ता सव च अदालतका माननीय 
यायाधीश तथा मेलिमलाप प रषद् का अ य  ी 

बै नाथ उपा याय यूले गनभुएको िथयो ।
यसैगरी मेलिमलाप प रषद ्कै आयोजनामा 

सखुतमा पिन क रब ५० जनाको सहभािगतामा 
मेलिमलापस ब धी एकिदवसीय अ तरि या 
काय म िमित २०७३ जेठ ६ गते स प न भयो भने 
२०७३ साले जेठ ७ र ८ गते मेलिमलाप प रषद् कै 
आयोजनामा पुनरावेदन अदालत, नेपालग ज र 
तुलसीपरु तथा बाकेँ, बिदया, दाङ, कुम, रो पा, 
स यान र यठुान िज ला अदालतह मा सूिचकृत 
२७ जना मेलिमलापकताह को सहभािगतामा 
मेलिमलापस ब धी दईु िदवसीय पनुताजगी तािलम 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग जको सभाहलमा स प न 
भयो । उ  काय मह  सव च अदालतका माननीय 
यायाधीश तथा मेलिमलाप प रषद ्का अ य  ी 

बै नाथ उपा याय यूको अ य तामा स प न भएको 
िथयो । 


