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स�पादनस�पादन  तथा तथा �काशन�काशन  सिमितसिमित  
  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिजमु�य रिज��ा��ार �ी र �ी नहकुल सुवेदीनहकुल सुवेदी                --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ामहा�यायािधव�ाको काया�लयको काया�लय    --  सद�यसद�य  
रिजरिज��ा��ार �ी मह�े�नाथ उपा�यायर �ी मह�े�नाथ उपा�याय              --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन        --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी शैले��कुमार दाहालशैले��कुमार दाहाल,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन    --  सद�यसद�य  
�ा.डा.तारा�ा.डा.तारा�साद सापकोटा�साद सापकोटा,,  िडनिडन,,  ि�भुि�भुवन िव�िव�ालयवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय      --  सद�यसद�य  
सहरिजसहरिज��ा��ार �ी र �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद ब�यालराम�साद ब�याल  
  

स�पादनस�पादन  तथा �काशनतथा �काशन  शाखामा काय�रशाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालशाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बराल  
शाखा शाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवरअिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर  
क��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िव�म �धान  
ना.स.ुना.स.ु  �ी िवनोद�ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहकाया�लय सहयोगी �ी योगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  

भाषािवद् : भाषािवद् : सहसह�ा.�ा.  �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  

िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  
िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायणिसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण  महज�नमहज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
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 िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
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नेपाल कानून पि�कामा  

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस�म  

�कािशत  

िनण�यह�को सारसङ्�ह  
िवषयगत आधारमा  

  वग�कृत  
एघार ख�ड पु�तकह� िब��मा छन ्। 
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पाइने ठाउँ 

 नपेाल कानून पि�का िब�� क�, सव��च अदालत 

 �यायाधीश समाज नपेाल, बबरमहल 

 सव��च अदालत बार एसोिसएसन, नबेाए भवन 

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

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� सिकने छ । 
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१.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. नजाम 
साफ� 

२.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

सयु�मान ओ�ाब ु (िल�बू) िव. 
मानबहादरु िल�बू (ओ�ाब)ु 
समेत 

३.  िनषेधा�ा 
मोह�मद हलवाई िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, बाकेँसमेत  

४.  िनषेधा�ा 
राजन�दन चौरिसया िव. 
राजकुमारी साह  

५.  िनषेधा�ा 
गणेश�साद िनरौला िव. कृिष 
िवकास ब�क िलिमटेड शाखा 
काया�लय, भ�परु झापासमेत  

६.  
लाग ुऔषध 

चरशे 
हक� बहादरु घित� िव. नेपाल 
सरकार 

७.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. राईबहादरु 
िसंह  

८.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

दवेे��बहादरु च�द िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
दाचु�लासमेत  

९.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. िमलन 
राईसमेत  

१०.  कत��य �यान 
िदपक अिधकारीसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

११.  कत��य �यान 
स�तोष राई िव. नेपाल 
सरकार  

१२.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. 
ग�भीरा�साद यादवसमेत 

१३.  कत��य �यान महशे राई िव. नेपाल सरकार  

१४.  ��ाचार 
गणेश �वाली िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं १ ९ - १० 

१५.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
यवुराज कोइराला िव. गहृ 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

१६.  
िलखत दता� 
बदर दता�  

पवनकुमार शमा� िव. वीरग�ज 
नगर िवकास सिमित 

१७.  
जबरज�ती 
करणी र 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार िव. 
च��बहादरु तामाङ 

इजलास न.ं २ ११ - १८ 

१८.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. जगरनाथ 
राउत अिहरसमेत 

१९.  
जबरज�ती 

करणी 
िवजय था� िव. नेपाल 
सरकार 

२०.  
�ितपूित�  

रकम िदलाई 
भराई पाउँ 

�िदप बत�ला िव. हटे�डा 
िसमे�ट उ�ोग िल. 

२१.  

जातीय 
िवभेद 

छुवाछुतपूण� 
द�ुय�हार 
गरकेो 

नेपाल सरकार िव. स�तुमाया 
पाि�नसमेत 

२२.  फैसला बदर 
िवजयकुमार िम� िव. उपे�� 
साह 

२३.  
लाग ुऔषध 
(हरेोइन) 

नेपाल सरकार िव. 
िवनोद�साद म�डल 

२४.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. झव� 
उराव 

२५.  

हक कायम 
नामसारी 

दता� 
िखचोला 
समेत 

आशामाया महज�न िव. 
िशलतारा �े� 
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२६.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

योगे���साद पराजलुी िव. 
िनजामती िकताबखाता, 
ह�रहरभवनसमेत 

इजलास न.ं ३ १८ - २१ 

२७.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. गड्ुडु दास 
त�मा 

२८.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. �रमबहादरु 
िसंहसमेत 

इजलास न.ं ४ २१ 

२९.  कत��य �यान 
धनिसंह पनु िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ५ २१ - ३० 

३०.  कत��य �यान 
राम�साद �जा िव. नेपाल 
सरकार 

३१.  डाकँा चोरी 
गौरिसंह बोहरा िव. नेपाल 
सरकार 

३२.  
अशं 

नामसारी 
मानाचामल 

अिमत ग�ुङ िव. मिनषा 
(तुलाचन) ग�ुङ 

३३.  
कत��य �यान 

र शरीर 
ब�धक 

कुलबहादरु चेपाङ िव. नेपाल 
सरकार 

३४.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

कृ�ण�साद पौडेलसमेत िव. 
ि�भवुन िव�िव�ालय, 
पनुरावेदन आयोग 
क�ित�परुसमेत 

३५.  उ��ेषण 
अ�जना �े� िव. नेपाल 
िव�त्ु �ािधकरण, के.का. 
र�नपाक�  काठमाड�समेत 

३६.  
िबना न�सा 
पसल कवल 

िनमा�ण 

स�यभामा नेपाली िव. 
लिलतपरु उपमहानगरपािलका 
काया�लय, लिलतपरु  

३७.  उ��ेषण 

संगम के.सी. िव. सश� �हरी 
महािनरी�क, सश� �हरी 
बल �धान काया�लय �वय�भ,ु 
हलचोकसमेत 

३८.  उ��ेषण 
स�य���साद यादव िव. 
लिलतुपर िज�ला 
अदालतसमेत 

इजलास न.ं ६ ३० - ३४ 

३९.  उ��ेषण 

रािजव िव�म शाह िव. 
अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, 
टंगालसमेत 

४०.  उ��ेषण 
यादव महत िव. �हरी �धान 
काया�लय, न�सालसमेत 

४१.  कत��य �यान 
जोगमान तामाङसमेत िव. 
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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६७-CR-०५८२, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. नजाम साफ�

मतृकको घाटँीको अगािडको दािहने 
भाग ह�दँ ै पछािडस�म ५ इ�च लामो डाम रहेको 
भ�ने लासजाचँ मचु�ुकाबाट दिेखन आएको 
छ । कुनै �यि�लाई घाटँीमा डोरी बाधेँर ह�या गदा�को 
अव�था र आफँै झिु�डएर मरकेो अव�थामा लासमा 
रहेको ल�णह� फरकफरक ह��छन् । झिु�डई 
आ�मह�या गरकेो अव�थामा  Ligature Mark दिेखन ु
आव�यक ह��छ । मतृक निसरा खातनुको घाटँीको 
मािथ�लो भागमा Ligature Mark semi circular 
रहेको शव परी�णबाट दिेखएको छ । उ� त�यबाट 
समेत नािसरा खातनुलाई कत��य गरी मारकेो हो भ�न 
सिकने अव�था नदेिखने । 

िमिसल संल�न अ�य त�य र �माणबाट 
िवशेष�को भनाइ िवरोधाभाषपूण� नरहेको अव�थामा 
�य�तो भनाइलाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

��ततु वारदात िदउसँोको समयमा घटेको 
देिख�छ । मतृकलाई �ितवादीह�ले माद� गरकेो दखेेको 
कुरा सही भए �वाभािवक�पमा त�काल गाउघँरमा 
ह�ला गरी मतृकलाई बचाउने �यासतफ�  ला�नपुन�मा 
�यसो नगरी फिक� एर गएको र पिछ अ� मािनससगैँ 
आएको भनी गरकेो बकप� िव�सनीय देिखदैँन । कुनै 
पिन घटनाका स�ब�धमा िमिसलबाट देिखएको त�य 
िवपरीतको सा�ीको भनाइ िव�ासयो�य ह�दँैन र �य�तो 
एकमा� भनाइलाई व�तुिन� आधार मानी कसरु ठहर 
गन� पिन �यायोिचत नह�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालतबाट 
भएको इ�साफलाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

मािथ िववेिचत आधार कारणबाट �ितवादी 

नजाम साफ�ले मतृक निसरा खातनुलाई कत��य गरी 
मारकेो हो भ�ने अिभयोग दाबी ठोस सबदु �माणबाट 
पिु� ह�नसकेको नदिेखदँा आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदनपुन�मा �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
उ�टी गरी �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित 
२०६७।१।२२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CI-०७९७, उ��ेषण / परमादेश, 
सुय�मान ओ�ाबु (िल�बू) िव. मानबहादुर िल�बू 
(ओ�ाबु) समेत 

कुनै पिन िवषयमा ��ाचारको उजरुी 
प�रसकेपिछ ��ाचार भए नभएको भनी िन�कष�मा 
प�ुन व�तगुत ढङ्गबाट अनसु�धान स�प�न ग�रएको 
भ�ने देिखन ु आव�यक ह��छ । �यसिवपरीतका 
कामकारबाहीबाट अनसु�धानलाई टुङ्�याउन ु
�यायोिचत नह�ने ।

�मखु िज�ला अिधकारीले अनसु�धान 
�ि�या तामेलीमा रा�ने िनण�य गदा� के कित कारणले 
�ितवादीउपरको अनसु�धान तामेलीमा रा�नपुन� हो 
�यसको �प� आधारकारण उ�लेख भएको देिखदँैन । 
कारणसिहतको िनण�य मा� मा�य ह�ने हा�ो �याियक 
प�रपाटी रहेको छ । उि�लिखत आधार कारणबाट 
आफूसम� परकेो ��ाचारको उजरुीलाई तामेलीमा 
रा�ने गरी िवप�ी िज�ला �शासन काया�लयका 
�मखु िज�ला अिधकारीबाट भएको िनण�य बदर ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।
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तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
��ाचारको उजरुी तामेलीमा रा�ने गरकेो �मखु 
िज�ला अिधकारीको िमित २०६९।५।१ को आदेश 
बदर गरी पनुः अनसु�धान गनु�  भनी िवप�ीका नाउमँा 
परमादशेको आदेश जारी ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, इलामको िमित  २०७०।२।२२ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-CI-०७९९, िनषेधा�ा, मोह�मद 
हलवाई िव. िज�ला �शासन काया�लय, बाँकेसमेत 

�थानीय �शासन ऐन, २०२८ ले �मखु 
िज�ला अिधकारीलाई िज�लामा शाि�त सरु�ा 
कायम गन� स�दभ�मा आव�यक कारबाही गन�स�ने 
अिधकार �दान गरकेो देिखदँा सोही अिधकार�े�िभ� 
रही शाि�त सरु�ा कायम गन� �योजनका लािग कुनै 
�यि�लाई काया�लयमा बोलाई सोधपछु गद�मा यसबाट 
�यि�को कानून�द� हक अिधकारमा आघात पगेुको 
भनी मा�न िम�दनै । शाि�त सरु�ा बहाल गराउने, 
�यि�को जीउ धनको र�ा गन� �योजनका लािग 
कुनै �यि�लाई िज�ला �शासन काया�लयमा बोलाई 
सोधपछु गद�मा िनवेदकले आशङ्का गरबेमोिजम 
बहाल रकम भराइिदन लिगएको हो भनी मनोगत तक�  
गन� निम�ने ह�नाले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�ने अव�था नदेिखने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट घर 
भाडा िलने िदने ज�तो देवानी �कृितको िववादस�ब�धी 
उजरुी िलई आफूलाई प�ाउ गन�, थ�ुने आशङ्का 
रहेको भनी िनवेदकले िलएको दाबी त�यय�ु 
�माण�ारा पिु� ह�नसकेको नदेिखदँा िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट िमित 

२०७०।१।४ मा भएको आदेश िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०७०-CI-०८३६, िनषेधा�ा, राजन�दन 
चौरिसया िव. राजकुमारी साह 

पनुरावेदकले नै ज�गा िखचोला गरकेो ठहरी 
फैसला भएको देिखदँा िववािदत पखा�लमा िनजको 
िनिव�वाद हक रहेको भ�ने कुराको पिु� ह�नसकेको 
देिखदँनै । यसरी िववािदत पखा�लमा िनजको िनिव�वाद 
हक रहेको नदिेखनकुा अित�र�, िनजले लगाएको 
पखा�ल कमजोर भएको कारण आफँै खसेको भ�ने 
न�सा मचु�ुकाबाट दिेखन आएको ह�दँा िनवेदनमा दाबी 
गरअेनसुारको आशिंकत काय� िवप�ीबाट भएको भ�ने 
देिखदँनै । यसरी िवप�ीबाट िनवेदकको कानून�द� 
हकमा आघात प�ुने गरी गैरकानूनी काय� भएको भ�ने 
दाबी पिु� ह�न नसकेको अव�थामा िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�ने भ�न निम�ने ।

 तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
िनवेदकले दाबी गरअेनसुार िवप�ीबाट िनजको घर 
पखा�ललाई नो�सान प�ुयाउने उ�े�यले खा�डो 
खनेको भ�ने नदेिखएको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गन� िमलेन भनी ��ततु िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याई  पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित 
२०७०।३।४ मा भएको आदेश िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउको िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
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 § ०७०-CI-०८३५, �ितपूित�, राजन�दन 
चौरिसया िव. राजकुमारी साह 

 § ०७०-CR-१०९२, अदालतको अवहेलना, 
राजन�दन चौरिसया िव. राजकुमारी साह 

५
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६९-CI-०२०१, िनषेधा�ा, 
गणेश�साद िनरौला िव. कृिष िवकास ब�क िलिमटेड 
शाखा काया�लय, भ�पुर झापासमेत 

व�ततुः ऋण ितन� दािय�वबाट ऋणीले वहन 
गनु�पन� मा िववाद छैन । कुनै बाहनामा ऋणीले ऋण 
ितन� दािय�वबाट उ�मिु� पाउने भ�न िम�दनै । साथै 
कजा�  पनु�तािलक�करण गन� नगन� भ�ने कुरा ऋण �दान 
गन� ब�कको नीितिभ� रही आ�नो �ाहकलाई िदइने 
सह�िलयत मा� हो । यसलाई ऋणीले अिधकारकै �पमा 
दाबी गन� िम�दनै । ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी 
ऐन, २०६३ को दफा ५७(१०) ले भाखािभ� ऋण 
च�ुा नगन� ऋणीह�लाई कालो सूचीमा रा�नपुन� 
कानूनी �यव�था गरकेो देिख�छ । सोबमोिजम कालो 
सूचीमा नपन�का लािग आ�नो ऋण दािय�व च�ुा 
गन� िनवेदकलाई ब�कले सूचना िदई मौका �दान गरकैे 
देिखने ।

यसरी िनवेदकले ब�कबाट िलएको कजा� 
रकमको ऋण स�झौताको सत�बमोिजम सावँा �याज 
बझुाएको नदेिखएको, कजा� पनुः संरचना एवम् 
पनुता�िलक�करण ऋण �यव�थापनका लािग ब�कले 
ऋणीलाई िदएको सिुवधा एवम् सह�िलयत मा� भएकोले 
यसलाई अिधकारकै �पमा दाबी गन� निम�ने ह�दँा ब�क 
तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ ले िनिद�� 
गरकेो बा�या�मक कानूनी �यव�थाको प�रपालन 
गरी िनवेदकलाई कालो सूचीमा रा�ने �ि�यालाई 
ब�कले अगािड बढाएको देिखदँा यसबाट िनवेदकको 
नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ �ारा �द� हक 
अिधकार कुि�ठत भएको भ�न निम�ने ह�दँा िनवेदन 

मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने भ�न िमलेन । तसथ� 
िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�था िव�मान नरहेको भनी िनवेदन खारजे ह�ने 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित 
२०६८।१०।२५ को आदेश मनािसब दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुशेराज खनाल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६७-CR-०१६३ र ०६७-CR-
०१६४, लाग ुऔषध चरशे, हक� बहादुर घित� िव. नेपाल 
सरकार र छमबहादुर रोका मगर िव. नेपाल सरकार

लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ४ (क) ले लाग ुऔषध ओसारपसार गन� काय�लाई 
पूण�तः िनषेध गरकेो दिेखदँा उ�पादन �थलबाटै वा 
�यसभ�दा पिछ जनुसकैु अव�थामा ओसारपसार 
गरकेो भए तापनी �यसले ताि�वक फरक पान� 
देिखदँनै । साथै पनुरावेदकह�ले िनि�त पा�र�िमक 
िलई लाग ुऔषध ओसारपसार गन� म�जरु भई संय�ु 
�पमा बागलङुबाट काठमाड� जादँै गरकेो अव�थामा 
प�ाउ परकेा देिखदँा �ितवादीह�ले सयं�ु �पमा 
िनषेिधत लाग ु औषध ओसारपसारमा संल�न भएको 
देिख�छ । यसरी �याला मा� िलने उ�े�य भएको भए 
पिन ओसारपसारको कसरु दािय�वबाट उ�मिु� पाउने 
भ�न निम�ने । 

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
बरामद भएको लाग ु औषध िब�� गन� मनसायले 
ओसारपसार गन� काय�मा तीनैजना �ितवादीह�को 
सलं�नता रहेको पिु� ह�न आएको ह�दँा �ितवादीह�लाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१)
(घ)(४) अनसुार जनही १ वष� ४ मिहना कैद र �. 
१० हजार ज�रवाना ह�ने ठह�याई स�ु बागलङु िज�ला 
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अदालतबाट िमित २०६५।२।२२ मा भएको फैसला 
केही उ�टी गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)
(५) बमोिजम जनही २ वष� कैद �.१५ हजार ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, बागलङुको िमित 
२०६६/७/१० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशे राज खनाल ।
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७२ साल भदौ ८ गते रोज ३ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-RC-००४७, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. राईबहादुर िसंह 

वारदात भएको द�ेने ��य�दश�को �पमा 
रहेका �ितवादीका छोराले अदालतसम� गरकेो बकप� 
मौकामा बिुझएका मािनसह�को भनाई, घटना�थल 
तथा लास जाचँ मचु�ुका िववरण, शव परी�ण 
�ितवेदनसमेतका िमिसल सलं�न सबदु �माणबाट 
�ितवादीले मतृकको घाटँीमा धा�रलो हितयार 
�हार गरी लागेको चोटका कारणबाट मनकुमारीको 
म�ृय ु भएको कुरा िनिव�वाद�पमा पिु� ह�न आएको 
देिख�छ । उ� आधार �माणबाट �ितवादीले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(१) नंअनसुारको 
कसरु गरकेो  ठह�याई स�ु दैलेख िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तको फैसला अ�यथा नदेिखने ।
  तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी खड्क िसंह भ�ने राईबहादरु िसहंले आ�नै 
�ीमती मतृक मनकुमारी िसंहलाई आसँीले �हार गरी 
कत��य गरी मारकेो भ�ने त�य शङ्कारिहत तवरबाट 
पिु� ह�न गएको देिखदँा िनज �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 

ह�ने ठह�याई स�ु दलेैख िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।३।६ मा भएको फैसला सदर गरी साधक 
जाहेर गरकेो पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित 
२०६९।१०।२४ को फैसला िमलेको दिेखदँा साधक 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सरुशेराज खनाल
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल भदौ १८ गते रोज ३ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-WO-०१२०, उ��ेषण / परमादेश, 
देवे��बहादुर च�द िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
दाचु�लासमेत 

�ितशत िनधा�रण भइसकेपिछ स�वा 
भई आउने कम�चारीलाई हालको काया�लयमा ह�ने 
बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार ह�न िनजामती 
सेवा िनयमावलीले रोक लगाएको नदेिखनकुा साथै 
उ� बढुवाको लािग यी �रट िनवेदक एक मा� यो�य 
उ�मेदवार रहेको अव�थामा लोक सेवा आयोगसगँ 
राय माग गन� गरी िज�ला �शासन काया�लय बढुवा 
सिमितको िमित २०७०।२।२ को राय माग गन� िनण�य 
र �ितशत िनधा�रण भएपिछ स�वा भई आएका 
देवे��बहादरु च�द उ� पदमा बढुवाको लािग स�भा�य 
उ�मेदवार ह�न नपाउने गरी लोक सेवा आयोग के��ीय 
काया�लयको च.नं.४६४ िमित २०७०।३।५ को 
प�समेत उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने । 

त�कालीन बढुवा सिमितको सिचवालय 
िज�ला �शासन काया�लय, दाचु�लाको बढुवा सिमितले 
�काशन गरकेो उ� िमित २०६९।१२।७ को 
सूचनाबमोिजम िनज िनवेदक देवे��बहादरु च�दलाई 
सो िज�ला वन काया�लय दाचु�लामा �र� रहेको वन 
सेवा जनरल फर�े�ी समहु रा.प. अनंिकत �थम �ेणी 
र�ेजर पदमा बढुवाको लािग स�भा�य उ�मेदवार कायम 
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गरी त�काल िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा 
परमादशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
इित संवत् २०७३ साल चैत २९ गते रोज ३ शभुम् ।

९
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-१२६२, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. िमलन राईसमेत 

मतृक र �ितवादीह� एकाघर प�रवारका 
लो�ने, �वा�नी तथा बाबछुोरा रहेको दिेख�छ । मतृक 
र �ितवादीह�का बीचमा घरायसी िवषयमा िववाद 
ह�ने गरकेो भएपिन �ितवादीह�ले मतृक पित तथा 
िपता धम��� राईलाई मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी 
तथा योजना बनाउन ु पना�को कारण भने अिभयोजन 
प�ले �मािणत गन�सकेको देिखदँनै । मतृक धम��� 
राईलाई मानु�पन�स�मको पूव� �रसइवी तथा योजनािबना 
�ितवादीह�ले घरायसी िवषयमा िववाद ह�दँा त�काल 
उठेको �रस था�न नसक� मतृकलाई कुटिपट गदा� 
सोही चोटका कारण िनजको म�ृय ु भएको भ�ने 
�ितवादीह�को बयान तथा सा�ी �माणबाट दिेखने ।

�ितवादीह�ले मतृकलाई कुनै जोिखमी 
हितयारले �हार गरकेो नदेिखएको र त�काल उठेको 
�रस था�न नसक�  लात म�ुकाले �हार गरकेो र सोही 
चोटका कारण िनजको म�ृय ुभएको दिेख�छ । यसरी 
�ितवादीह�ले त�काल उठेको �रस था�न नसक� लात 
म�ुकाले �हार गदा�  मतृकको म�ृय ुभएको देिखएकोले 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
ह�नपुन�मा सोही महलको १४ नं. बमोिजम सजाय ह�ने 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� 
भयो भ�ने पनुरावेदक नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार र �माणबाट 
��यथ� / �ितवादीह� धमा�कुमारी राई र िमलन राईले 
मतृक धम��� राईलाई त�काल उठेको �रस था�न 

नसक� लात म�ुकाले कुटिपट गरकेो र सोही चोटका 
कारण िनजको म�ृय ु भएको �मािणत भएको देिखदँा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ नं. को 
कसरु कायम गरी सोही नं. बमोिजम �ितवादीह�लाई 
दश वष� कैदको सजाय ह�ने ठहर गरी स�ु भोजपरु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट िमित २०७१।८।८ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-१२१५, ०७१-CR-१३५५ 
र ०७१-CR-१२५५, कत��य �यान, िदपक अिधकारी 
िव. नेपाल सरकार, महेश िनरौलासमेत िव. नेपाल 
सरकार र अि�मत िनरौला िव. नेपाल सरकार 

मतृक िनसा स�याललाई �ितवादी संकेत नं. 
०५५।१ का अि�मत िनरौलाले �ेम ��ताव राखेको 
र िनजले उ� ��ताव अ�वीकार गरकेा कारण िनज 
�ितवादी र िनजका अ�य साथीह�समेत िमली 
योजनाव� ढङ्गले मतृक बा�ा चराउन जङ्गलमा 
गएको समयमा ए�लै पारी घाटँीमा िनजले लगाएको 
सलले कसी कत��य गरी मारी �खको हागँा काटेर 
जिमनमा लडाई आ�मह�या गरकेो भ�ने दखेाउन उ� 
हागँामा सलले बाधेँको दिेखन आएकोले यी पनुरावेदक 
/ �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने 
गरी स�ु अदालतबाट भएको फैसला सदर गन� गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला �िुटपूण� भयो 
भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

अतः िववेिचत त�य, आधार र �माणबाट 
पनुरावेदक / �ितवादीह� सकेंत नं. ०५५/१ का 
अि�मत िनरौला, िदपक अिधकारी, महेश िनरौला 
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र अमरबहादरु मगरले मतृक िनसा स�याललाई 
िनजकै सलले घाटँीमा कसी कत��य गरी मारी 
�खको हागँामा बाधेँको �मािणत भएको दिेखदँा 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) 
नं. को कसरु कायम गरी सोही महलको १३(३) नं. 
बमोिजम �ितवादीह�लाई ज�मकैदको सजाय ह�ने 
र �ितवादीम�येका संकेत नं. ०५५।१ का अि�मत 
िनरौला चौध वष� वा सोभ�दा मािथको र सो� वष�मिुनको 
बालक देिखएकोले िनजलाई बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (३) बमोिजम 
अ�य �ितवादीह�लाई ह�ने सजायको आधा अथा�त् 
१० वष� कैदको सजाय ह�ने ठहर गरी स�ु स�री 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ह�ने ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित 
२०७१।५।२३ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित सवंत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभुम् ।

११
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CR-१२११, कत��य �यान, 
स�तोष राई िव. नेपाल सरकार 

घरायसी कुरामा मतृकसगँ िववाद भएको 
र सोही िववादका बीचमा उठेको �रसका झोकमा दवुै 
जनाबीच झगडा भई हानाहानसमेत ह�दँा यी पनुरावेदक 
/ �ितवादी स�तोष राईले निजकै रहेको रिेडयोले 
मतृकलाई �हार गनु�का साथै धकेिलिदएको कुरा 
�मािणत भएको अव�थामा दिेखएको र सोही चोटका 
कारण मतृक र�ेमी राईको उपचारको �ममा म�ृय ु
भएको देिखदँा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. को कसरु कायम गरी सोही महलको ६ नं. बमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदक / �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िववेिचत त�य, आधार र �माणबाट 
पनुरावेदक / �ितवादी स�तोष राईले मतृक र�ेमी 
राईलाई कुटिपट गरी रिेडयोसमेतले �हार  गरकेो 
र सोही चोटका कारण िनजको उपचारको �ममा 
म�ृय ु भएको �मािणत भएको दिेखदँा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. को कसरु कायम गरी 
सोही नं. बमोिजम दश वष� कैदको सजाय ह�ने ठहर गरी 
स�ु तनह� ँ िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
ह�ने ठह�याई पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित 
२०७१।८।२८ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दगुा��साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर २२ गते रोज ४ शभुम् ।

१२
स.�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७३-CR-००६२, ��ाचार, नेपाल 
सरकार िव. ग�भीरा�साद यादवसमेत 

िव�ालय स�चालनमा रहेको देिखएको र 
सो िव�ालयलाई �ा� भएको िनकासा रकम सोही 
िव�ालयमा नै खच� भएको त�य िमिसल सलं�न 
तलब बझेुको भरपाई, �टेशनरी सामान ख�रद गरकेो 
िबल िनमा�णको लािग इटँा, छड, िसमे�टलगायतका 
िनमा�ण साम�ी ख�रद गरकेो िबल भरपाईबाट 
देिखएको र सोको लेखा परी�णसमेत स�प�न गरी 
लेखा परी�ण �ितवेदनसमेत िमिसल सामेल रहेको 
देिखएकोले िव�ालयका नाममा िनकासा भएको रकम 
आरोप दाबीअनसुार �ितवादीह�ले द�ुपयोग तथा 
िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो पिु� ह�न नसकेको 
ह�दँा �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठह�याई िवशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भयो भ�न सिकने अव�था नदेिखने ।

अत: उि�लिखत त�य र िववेचनासमेतका 
आधारमा ��यथ� / �ितवादीह�ले �.३,८०,६७५।- 
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एकापसमा िमलोमतो गरी खाताबाट िनकाली िहनािमना 
र हािन नो�सानी गरी आरोिपत कसरु गरकेो भ�ने 
�मािणत ह�नसकेको नदेिखदँा वादी नेपाल सरकारको 
अिभयोग दाबी प�ुन नसक� ��यथ� / �ितवादीह�ले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर गरी िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७३।२।२० मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दगुा��साद खनाल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित सवंत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभुम् ।

१३
स.का.म.ु�.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६७-CR-१२१०, कत��य 
�यान, महेश राई िव. नेपाल सरकार 

व�तिु�थित मचु�ुका राज ु �े�, संजय 
�े�समेतका मािनसह�ले महेश राईसमेतका 
�ितवादीह�ले मतृकलाई कत��य गरी मारकेो दखेेको 
भनी गरकेो कागजबाट  िनजको सािबती बयान पिु�ट 
भएको देिखयो । पनुरावेदकले अदालतमा बयान 
गदा� कसरुमा इ�कार रही बयान गर े पिन अदालतकै 
बयानमा घटना�थलमा पगेुको  र मतृकलाई लिडरहेको 
अव�थामा दखेेको, मतृक र दाज ु हेम राईसगँ झगडा 
परकेो, �यान बचाउनका लािग भागी भोजपरु फुपूको 
घरमा गएको भनी बयानमा उ�लेख गरकेो अव�थाबाट 
िनजउपर परकेो िकटानी जाहेरी समिथ�त ह�न आएको 
देिखने ।

िविभ�न �कारका हितयारको घाउ चोटका 
कारण मतृक यवुराज �े�ीको म�ृय ु भएको भ�ने 
पो�टमाट�म �रपोट�बाट देिख�छ । धा�रलो हितयारले 
�हार गरी वारदात घट्न गएको त�य लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका र मतृकको शव परी�ण �ितवेदनबाट पिु� 
भएको देिख�छ । वारदातमा पनुरावेदक �ितवादीसिहत 
८-१० जना भएको र मसमेतले मतृकलाई घर 
प�ुयाउन जादँा हेमराज, आइते र िवमल राईलेबाटो 

छेक� मतृकलाई ब�चरोले �हार गरपेिछ म डरले भागी 
गएको भनी मतृकसाथसगँ रहेका गोिव�द चौधरीको 
मौकाको कागजबाट दिेखन आउछँ । वारदात िमितमा 
आफू अ�य� रहेको भनी पनुरावेदकले िलएको िजिकर 
व�तिुन� त�यबाट समिथ�त भएको नदेिखने । 

व�तिु�थित मचु�ुकाका श�भ ु दाहाल, 
धनबहादरु िव�, भरत खड्कासमेतका ��य�दश�ले 
महेश राईसमेतले मतृकलाई खकुुरी �हार गरकेो 
देखेको भनी अदालतमा बकप� गदा� उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । ��य�दश�को उ� कथन लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका, धा�रलो हितयारको �योगको चोटबाट 
मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने शव परी�ण �ितवेदन, 
पनुरावेदक �ितवादीउपरको िकटानी जाहेरीसमेतबाट 
पिु� भइरहेको ि�थितमा पनुरावेदक �ितवादीको कसरु 
अपराधमा संल�नता रहेको देिखन आएकोले यस 
अदालतबाट िवप�ी िझकाउने आदशेमा उि�लिखत 
आधार र कारणसगँ सहमत ह�न सिकने अव�था 
नदिेखदँा पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट भएको 
फैसला अ�यथा भएको भ�न िम�ने नदिेखने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य एवम् सबदु 
�माणको मू�याङ्कनबाट �ितवादी महेश राईलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ नं. िवपरीतको 
कसरु अपराधमा ऐ.१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठह�याई स�ु अदालतबाट भएको फैसला 
सदर ह�ने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित २०६७।९।२५ मा भएको फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २२ गते रोज ४ शभुम् ।

१४
स.का.म.ु�.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-CR-०६९४, ०८६०, 
��ाचार, गणेश �वाली िव. नेपाल सरकार, दामोदर 
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�े� िव. नेपाल सरकार
�ितवादी दामोदर �े�ठले मैले बद ्िनयत 

िचताई काय� गरकेो पिु� ह�न नसकेको अव�थामा 
शङ्काको भरमा कसरुदार ठह�याएको भ�ने िजिकर 
िलएको देिख�छ । घसु �रसवत मागेको कारण पीिडत 
भएका उजरुीकता�बाट अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
िवशेष अदालतमा बकप� गदा�समेत उजरुीलाई समथ�न 
ह�ने गरी बकप� गरकेो दिेखएको ह�दँा य�तो अव�थामा 
केवल शङ्का र अनमुानको भरमा दोषी ठहर गरकेो 
भ�ने अव�था रहदँनै । आरोिपत कसरुमा आ�नो 
बचाउको लािग इ�कारी रहे तापिन आरोिपत कसरुलाई 
अ�य सबदु �माणले पिु� गद�छ भने �य�तो अव�थामा 
कसरु गरकेो छैन भनी भ�न सिकने अव�था नरहने ।

फौजदारी िविधशा�ले आपरािधक मनसाय 
र आपरािधक काय�लाई अपराधको त�वमा समावेश 
गरकेो ह��छ । मनसाय, िनयत र जानीजानी आपरािधक 
काय� गनु�  दूिषत मनसाय त�व ह�न ुहो । दूिषत मनसाय 
र बद ्िनयत निचताई काय� गरकेो कुरा िनण�यकता�ले 
सेवा�ाही�ित गन� �यवहार र काय�बाट समेत दिेखन ु
पद�छ । उजरुीकता�को बकप�, िस.िड.मा �य� भएको 
उतार, नोटह� बरामद भएको बरामदी मचु�ुकालगायत 
अ�य त�य र �माणबाटसमेत यी �ितवादीह�ले श�ु 
मनसाय र सद ्िनयत िचताई उ� काय� गरकेा िथए भ�ने 
अव�था नदेिखने ।

�ितवादी गणेश �वाली यातायात �यव�था 
काया�लयको शाखा अिधकृत पदमा काय�रत िज�मेवार 
रा��सेवक कम�चारी भएको तथा िनजले सेवा�ाही 
राजेश पटेलसगँ �ट परिमट जारी गन� कामबापत 
�.६३,०००।– मागेको र िनजबाट सो रकम बरामद 
भई प�ाउसमेत परकेो एवम् बरामद नोट �ितवादीले 
नगद घसु�व�प माग गरकेो भनी उजरुीकता�ले उजरुी 
िदई सो रकम बरामद भएको तथा अका� �ितवादी 
दामोदर �े�ठ िनिम� काया�लय �मखुको �पमा रहेको 

र िनजले उजरुीकता� राजेश पटेललाई पटकपटक फोन 
गरी िनजकै मागअनसुारको रकमसिहत गणेश �वाली 
प�ाउ परकेो अव�थासमेत रहेबाट ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा ३(१) (ग) बमोिजमको कसरु 
गरी यी �ितवादीह�ले �रसवत िलएको िमिसल सलं�न 
आधार �माणबाट पिु� ह�न आएकोले पनुरावेदक 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीह� र उजरुीकता�बीच फोनमा 
बार�बार संवाद भएको देिखएको तथा बरामद रकम 
�ितवादी दामोदर �े�ठको मागअनसुार अका� �ितवादी 
गणेश �वालीले िलएको अव�थामा बरामद भई िनज 
प�ाउसमेत परकेो अव�था एवम् उजरुीकता�  राजेश 
पटेलको बकप�, िस.िड.मा �य� भएको कुराको उतार 
तथा नोटह� बरामद भएको बरामदी मचु�ुकालगायतका 
िमिसल संल�न कागजात र �माणह�समेतबाट यी 
�ितवादीह�ले अिभयोगअनसुारको ��ाचारज�य 
कसरु गरकेो देिखन आएबाट िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत त�य, कानून एवम् 
िमिसल संल�न आधार �माणह�बाट यी �ितवादीह�ले 
उजरुीकता�बाट �.६३,०००।– घसुबापत िलई 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(ग) 
को कसरु गरकेो दिेखएबाट उ� दफाअनसुार िनज 
�ितवादीह�लाई जनही कैद मिहना ४ (चार) र िबगो 
�.६३,०००।– ज�रवानासमेत ह�ने ठहर गरी िवशेष 
अदालत काठमाड�बाट िमित २०६९।९।१ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल असार २१ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०७२-WH-००४२, ब�दी��य�ीकरण, 
युवराज कोइराला िव. गृह म��ालय, िसंहदरबारसमेत

िनवेदकले िनवेदनमा िनजको िव�� भ�परु 
िज�ला अदालतमा सरकारी छाप द�तखत िकत� म�ुा 
दायर भएको र उ� म�ुामा भ�परु िज�ला अदालतबाट 
थुनछेकको आदेशका �ममा माग भएको धरौट 
रकम दईु लाख �पैया ँ बझुाउन नसकेको कारणबाट 
थुनामा रहेको त�यलाई �वीकार ै गरकेो पाइ�छ । 
यसरी कानूनबमोिजम अि�तयार�ा�त िनकायबाट 
अनसु�धान भई अदालतसम� दायर भएको अिभयोग 
प�अनसुार अदालतको आदेशबमोिजम माग भएको 
धरौटी दािखला गन� नसकेप�ात्् �रट िनवेदकलाई 
थुनामा रा�न पठाइएको दिेखदँा �य�तो थनुालाई 
गैरकानूनी थनुा मा�न निम�ने ।

कानूनबमोिजम दायर ह�न आएको अिभयोग 
प�बमोिजम मलुकु� ऐन, अ.बं.११८ नं. ले अदालतलाई 
थुनामा राखी वा धरौट जमानत िलई म�ुाको पपु�� 
गन� अिधकार �दान गरबेमोिजम �रट िनवेदकबाट 
�.२,००,०००।- (दईु लाख �पैया)ँ धरौट माग 
गन� आदेश भएको पाइ�छ । यसरी �रट िनवेदकलाई 
कानूनले तोकेको �ि�या पूरा गरी अिधकार�ा�त 
अिधकारीबाट अनसु�धान भई अदालतमा दायर भएको 
अिभयोग प�बमोिजम अदालतबाट माग ग�रएको धरौट 
बझुाउन नसकेप�ात्् िनजलाई थनुामा रा�ने काय� 
भएको देिखदँा िनजको उ� थुना कानूनअन�ुपकै 
रहेको देिखन आउने ।

तसथ� त�य, कानूनी �यव�था र िववेिचत 
आधार र कारणसमेतबाट िनवेदकलाई सरकारी 

छाप द�तखत िकत� म�ुामा िनजउपर लगाइएको 
अिभयोगमा अदालतबाट माग भएको धरौट दािखल 
गन� नसकेको कारणबाट थनुामा रहेको अव�था रहे 
भएबाट मातहत अदालतबाट कानूनबमोिजम भएको 
आदशे र िवचाराधीन रहेका म�ुाका िवषयव�तिुभ� 
�वेश गरी ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गरी 
त�लो अदालतको �े�ािधकारमा ह�त�ेप गन� िम�ने 
नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारेज ह�ने ।

भ�परु िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रहेको 
वादी नेपाल सरकार र �ितवादी यी �रट िनवेदकसमेत 
भएको सरकारी छाप द�तखत िकत� म�ुामा सो म�ुाको 
उठान, यी �ितवादीको बयान, िनजको पेशा, उ� 
म�ुामा सङ्किलत �माण र मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ 
नं.को कानूनी �यव�थासमेतलाई िव�लेषण गदा� 
मलुकु� ऐन, अ.बं.११८ नं.को देहाय ११ बमोिजम 
भ�परु िज�ला अदालतको िमित २०७२।१०।१५ को 
आदशेानसुार यी �रट िनवेदकबाट थुनछेक आदशे ह�दँा 
माग ग�रएको धरौट रकम �.२,००,०००।- (दईु लाख 
�पैया)ँ चक� पन� देिखएकोले िनजबाट �.५,०००/- 
(पाचँ हजार �पैया)ँ धरौट माग गरी म�ुाको पपु�� गनु�  
भनी भ�परु िज�ला अदालतका नाममा आदेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७२ साल चैत ११ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६६-CI-०७४९, ०७५०, िलखत दता� 
बदर दता�, पवनकुमार शमा� िव. वीरग�ज नगर िवकास 
सिमित र न�दिकशोर�साद �ीवा�तव िव. वीरग�ज 
नगर िवकास सिमित 

वादीले दाबी िलएको ज�गाको सािबक िक.नं. 
१९ िक�ाकाट भई िक.नं. ४८ र ८१ भएको, िक.नं. 
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४८ बाट िक�ाकाट भई पनुः ६१ र ६२ कायम भएको 
र अदालतबाट भई आएको न�सा मचु�ुकामा न.नं. ३ 
मा सािबत २३९ को हाल िक.नं.६१ को ज�गासमेत 
रहेको भ�ने उ�लेख भएको र िक.नं. ६२ र ८१ सािबक 
िक.नं. १९ को अ�तग�तको ज�गा रहेको र िक.नं.२३९ 
मा समेत िक.नं. ६१ को ज�गा घ�ुन गएको त�य 
�थािपत भएसमेतबाट �ितवादी न�दिकशोर �ीवा�तव 
नाउ ँदता�को िक.नं. २३९ को हाल कायमी िक.नं. ६१ 
को ०-०-१६ ज�गाम�ये पि�चमतफ� को ०-०-१० 
ज�गाको वादी दाबीबमोिजम िलखत दता� बदर ह�ने ठहर 
गरकेो स�ु पसा�  िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला अ�यथा 
देिखन नआउने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादी न�दिकशोर �ीवा�तवका 
नाउ ँदता�को िक.नं. २३९ को हाल कायम िक.नं. ६१ 
को �े.फ. ०-०-१६ म�ये पि�चमतफ� को ०-०-१० 
ज�गाको वादी दाबीबमोिजम िलखत दता� बदर ह�ने 
ठह�याई स�ु पसा� िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६३।२।१८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल फागनु २ गते रोज १ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०७१-RC-०१२२, जबरज�ती करणी र 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. च��बहादुर तामाङ

�ितवादीले बािलकालाई चकलेट िदई फकाई 
जङ्गलमा लगी जबरज�ती करणी गरी िनजलाई 
मारी �याकँ� िदएको ह� ँभनी अिधकार�ा� अिधकारी 
र अदालतसम� समेत कसरुमा पूण� सािबत रही 
बयान गरकेो देिख�छ । मौकामा बिुझएका मािनसह� 

वीरबहादरु तामाङ, आइमान तामाङसमेतले मतृकलाई 
जबरज�ती करणी गरी यीनै �ितवादीले मारी �यालेका 
ह�न् भनी अनसु�धानका �ममा र अदालतमा बकप� 
गदा�समेत लेखाई िदएको िमिसलबाट देिख�छ । �य�तै 
जाहेरवालीकुमारी तामाङले अिधकार�ा� अिधकारी 
र अदालतसम� समेत जाहेरी �यहोराअन�ुप नै 
बयान र बकप� गरकेो पाइ�छ । यसरी घटना िववरण 
कागजका मािनसह�, जाहेरवालीको बयान र बकप�, 
घटना�थल तथा लास जाचँ �कृित मचु�ुका र शव 
परी�ण �ितवेदनसमेतबाट यी �ितवादी प�ुटे भ�ने 
च��बहादरु तामाङको कत��यबाट मतृक बािलका 
सिंगता तामाङको म�ृय ुभएको त�य पिु� ह�न आउने ।

अत: उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था 
एवम् िववेचनासमेतको आधारमा �ितवादी प�ुटे भ�ने 
च��बहादरु तामाङलाई मलुकु� ऐन, जबरज�ती 
करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम प�� वष� कैद 
र मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याएको स�ु धािदङ िज�ला अदालतको फैसला 
साधक सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०।९।२३ को फैसला िमलेकै दिेखदँा साधक 
सदर ह�ने ठहछ�  । कैद सजायको हकमा मलुकु� ऐन, 
द�ड सजायको महलको १० नं. तथा ४१ नं. बमोिजम 
कैद ह�ने कलममा जनु ऐनको ठूलो सजाय छ सो ऐनले 
मा� सजाय गनु�पछ�  भ�ने उ�लेख भएको ह�दँा िनज 
�ितवादी प�ुटे भ�ने च��बहादरु तामाङलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय ह�ने भएकाले 
जबरज�ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम ह�ने 
१५ वष� कैद सजाय खािपरहन ुनपन� । 
इजलास अिधकृत: नगे��कुमार कालाखेली
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चैत ७ गते रोज १ शभुम् ।
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इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली  र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६८-CR-१२६५, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. जगरनाथ राउत अिहरसमेत

मतृकको लास जाचँ मचु�ुकाबाट मतृकको 
टाउकोमा एउटा मा� घाउ चोट रहेको उ�लेख छ । 
मतृकको शव परी�ण गन� डा�टर रणवीर िसहंले 
अदालतमा उपि�थत भई मतृकको टाउकोमा एउटा 
मा� चोट िथयो, शरीरको अ�य भागमा चोटपटक 
िथएन भनी बकप� ग�रिदएको देिख�छ । यित धेर ै
�ितवादीह�ले जाहेरीमा उ�लेख भएअनसुार 
हितयारले मतृकलाई अ�धाध�ुध �हार गरकेो 
भए एकभ�दा बढी चोट रहने ि�थित ह�दँैन िथयो । 
घटना�थलभ�दा २० िफटपूव�मा रहेको पोखरीमा 
खडँासा (एक �कारको धा�रलो हितयार) पाइएको 
भ�ने कुराको पिन ��ततु वारदातसगँ ताद�यता रहेको 
पाइएन । ��ततु म�ुाको जाहेरवाला �वयम् ले 
अदालतमा उपि�थत भई जाहेरी �यहोरा झ�ुो हो भनी 
बकप� ग�रिदएको देिखएकोबाट िनज �ितवादीह�को 
��ततु वारदातका संल�नता रहेको देिखएन । 
�ितवादीह� रामाशंकर�साद यादव, अनरिजत�साद 
यादव, उमाशंकर�साद यादव, गौरीशकंर�साद 
यादवलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको 
फैसलामा कानूनी �िुट रहेको नदेिखने ।

�ितवादी जगरनाथ राउत अिहरले वारदात 
घिटत गराउनको लािग मनसाय, �रसइवी, तयारी, 
योजनालगायतको काय� गरकेो नदेिखएको ह�दँा 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) नं. आकिष�त ह�ने अव�था नदेिखने ।

�ितवादी जगरनाथ राउत अिहरको 
मौकामा तथा अदालतमा भएको बयान, जाहेरवाला, 

�ितवादीह�का सा�ी तथा बिुझएका मािनसह�को 
बकप� �यहोराबाट �ितवादी जगरनाथ राउत अिहर 
र मतृकबीच घासँ काटेको िनह�मँा झगडा भएको, उ� 
झगडाको कारण आ�ोिसत बनेको �ितवादीलाई 
मतृकले स�ुमा लाठी �हार गरपे�ात्् �ितवादी 
जगरनाथ राउत अिहरले मतृकलाई ल�ीले �हार 
गदा� मतृकको टाउकोमा चोट लागेको र उ� चोटको 
कारण उपचारको �ममा मतृकको म�ृय ुभएको अव�था 
देिखने । 

�ितवादी जगरनाथ राउत अिहरले 
मतृकसगँको िववादमा त�काल उठेको �रसको कारण 
घटना�थलमा रहेको ल�ीले एक पटक �हार गरकेो 
र उ� �हार टाउकोमा ला�न गई मतृकको म�ृय ु ह�न 
गएको अव�था छ । य�तोमा �यानस�ब�धी महलको 
१४ नं. को कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने नै ह�दँा 
�ितवादीलाई ऐ. महलको १४ नं. अनसुार सजाय गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसलामा कानूनी �िुट रहेको 
नदिेखने ।

अतः उि�लिखत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादीह� रामाशंकर�साद यादव, उमाशंकर�साद 
यादव, गौरीशंकर�साद यादव, अनरिजत�साद 
यादवले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने र �ितवादी 
जगरनाथ राउत अिहरलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम ज�मकैद ह�ने ठह�याएको 
पसा� िज�ला अदालतको �मशः िमित २०६७।३।२९ 
र २०६७।८।२८ को फैसला केही उ�टी गरी सफाइ 
पाउने �ितवादीको हकमा सदर कायम गरी �ितवादी 
जगरनाथ राउत अिहरलाई ऐ. महलको १४ नं. 
बमोिजम १० (दश) वष� कैद ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०६८।१२।७ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मीना ग�ुङ
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल माघ २६ गते रोज ४ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-CR-१००५, 
जबरज�ती करणी, िवजय था� िव. नेपाल सरकार 

जाहेरवाला ककुमारी, पीिडत खकुमारी, केउ 
था�, बिलराम था�ले मौकाको आ�नो �यहोरालाई 
समिथ�त ह�ने गरी अदालतमा बकप� गरकेोसमेत 
देिखयो । यसरी �ितवादीको सािबती बयान अ�य 
�माणबाट समिथ�त भएको अव�थामा �ितवादीको 
काय� ऐन�ारा प�रभािषत कसरु ठहरी �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. 
को देहाय २ बमोिजम १०(दश) वष� कैद सजाय ह�ने 
र पीिडतलाई �ितवादीबाट सोही महलको १० नं. 
बमोिजम �.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) 
�ितपूित�  िदलाई िदने ठह�याई गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब नै देिखन आउने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चैत २८ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६५-CI-०३६७, 
�ितपूित�  रकम िदलाई भराई पाउ,ँ �िदप बत�ला िव. 
हेट�डा िसमे�ट उ�ोग िल. 

िफरादीले माग गरअेनसुारकै प�रमाणमा 
सामान पठाएको हो । �ितत प� नं. Htd 25 fc 
63.147 अ�तग�त US$ 1818.38 मू�य पन� Part 
no 8 p 8299 को Washer आपूित� ह�नपुन�मा 
Grab Iron 23 nos को गलत सामान आपूित� गरकेो 
भ�ने दाबीका स�ब�धमा िवप�ीले ख�रद आदेश 
भएअनसुारकै सामान पाट�  नं. 8 P 8299 नै पठाइएको 
हो । गलत सामान पठाइएको होइन छैन भनी उ�लेख 
गरकेो दिेखएको छ । Caterpillar को 18 dec 2003 
को जो जससगँ स�बि�धत छ भनी िदएको प�मा  M/s 

Tractors Nepal Private Limited.  Nepal is 
a wholly owned subsidiary of TIL Limited 
Kolkata who are authorized dealers of 
caterpillar with authority to negotiate and 
accept orders for caterpillar equipments 
and spare parts and to provide service to 
caterpillar products in Nepal भ�ने उ�लेख 
भएको दिेख�छ । यीनै कागज �माणको आधारमा 
�याटरिपलर एस.ए.आर.एल. िसगंापरुको अिधकृत 
िब�ेता िटल िलिमटेडको अिधकृत सहयोगी �ितिनिध 
�या�टस� नेपाल �ा.िल. हो भ�ने कुरामा िववाद रहेको 
देिखन नआउने । 

पनुरावेदक �याटरिपलार मूल क�पनीको 
िटल म�ुय एजे�ट रही सो िटल क�पनीको दािय�व 
पनुरावेदक �ितवादीमा रहेकोमा िववाद देिखदैँन । 
पनुरावेदक �ितवादीले सोही �याटरिपलार क�पनीको 
सामानह�को िब�� िवतरण गरकेोमा िववाद नरही 
िटलसगँ रहेको स�पूण� दािय�व पनुरावेदकमै रहेको 
देिखदँा �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

तसथ� मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित २०६५।४।२६ 
मा वादी दाबीबमोिजमको �ितपूित�  �.९,२०,४१५।७१ 
वादीले �ितवादीबाट भरी पाउने ठह�याई भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।                                                 
इजलास अिधकृत: राम�साद पौडेल
क��यटुर: गनुाखर शमा�
इित संवत् २०७२ साल माघ २४ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-०८३८, जातीय 
िवभेद छुवाछुतपूण� द�ुय�हार गरकेो, नेपाल सरकार िव. 
स�तुमाया पाि�नसमेत

पनुरावेदनको रोहमा केही उ�टी वा पूर ै
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उ�टी ह�ने गरी फैसला गरकेो अव�थामा सव��च 
अदालतमा पनुरावेदन ला�ने अव�था भए तापिन 
पनुरावेदनस�ब�धी उ� कानूनी �यव�थाले ज�रवाना 
र िबगोको हद तोकेको अव�था छ । यसबाट पनुरावेदन 
अदालतले फैसला गदा� प�चीस हजार वा सोभ�दा 
बढी ज�रवाना ह�ने गरी फैसला गरकेो अव�थामा मा� 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन ला�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालतबाट 
�ितवादीह�लाई �.१,०००।– (एक हजार) मा� 
ज�रवाना ह�ने ठह�याएको र िबगो पिन नरहेकोले 
सव��च अदालतमा पनुरावेदन नला�ने अव�था 
भएको ह�दँा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
९ को �यव�था आकिष�त ह�नस�ने अव�था रहेको 
देिखएन । पनुरावेदन ला�न नस�ने य�तो �कृितको 
म�ुाह� दोहो�याई हे�रपाउ ँभ�ने मा�यमबाट अदालत 
�वेश गनु�पन� ह��छ । ��ततु म�ुा सोझै पनुरावेदन दता� 
ग�रएको काय� कानूनअन�ुप भएको नदेिखने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार र कारणबाट 
सािबकको �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ 
को उपदफा १ को (ग) ले ��ततु म�ुामा पनुरावेदन 
ला�नस�ने नदेिखएकोमा पनुरावेदन दता� भई आए पिन 
��ततु म�ुा मलुकु� ऐन, अ.बं.१८० नं. ले खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मीना ग�ुङ
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल माघ २३ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-CI-०२७७, फैसला बदर, िवजयकुमार 
िम� िव. उपे�� साह

िनवेदक िवजयकुमार िम�को िनवेदनमा 
उ�लेख गरबेमोिजमको २०२६ सालमा मोही 
िशवन�दनले ज�गा कमाउन नस�ने भनी मोही हक 
छोडेको भनेकोमा सो �यहोरा अ�यथा भए सोही थाहा 
पाएको िमितले कानूनबमोिजमको कुनै दाबी िजिकर 

गरकेो नदिेखएबाट यी वादी म.ुस. गन� उपे�� साहको 
�यवहार र आचरणले नै त�कालीन मोही रहेका बाबलेु 
ज�गा कमाउन छाडेको भ�ने त�य थप पिु� भइरहेबाट 
मोही हकबाट वादीलाइ� वा�तवमै अ�यायपूव�क कानूनी 
हकबाट वि�चत ग�रएको भ�ने देिखन नआउने । 

मोही हक मूल�पमा भोगमा आधा�रत हक 
भएकोले भोगको िनर�तरतासिहतको मोहीको दािय�व 
वहन गनु�पन�मा उपयु��बमोिजम २०२६ सालमा नै 
वादीको पित / िपता�ारा ज�गा कमाउन नस�ने भनी 
भूिमसधुार काया�लयमा मोही हक छाडेको अव�था 
देिखएकोले सो अ�यथा �मािणत नभएस�म मोहीले 
ज�गा कमाएको त�य पिु� ह�न नस�ने र २०२६ 
सालमा नै मोहीले ज�गा कमाउन छाडेको भनेकोमा 
ज�गा िनर�तर कमाएको छु भ�न मोही वा मोहीको 
म�ृयपुिछ िनजको हक खाने िनजको प�नी छोरासमेत 
कारणीसरह नै िववि�धत ह�ने ह��छ । उपयु��ानसुार पित 
/ िपता�ारा गरकेो काय�को उ�प�न कानूनी प�रणाम 
िनजको म�ृयपु�ात्् �य�तो मोही हक �ा� गन�ह�लाइ� 
समेत िवव�धनको िस�ा�तसमेत आकिष�त भई रो�ने 
ह�दँा �य�तो भोगको आधारमा �ा� ह�ने सा�पि�क 
मोही हक ज�गा कमाइ�  भोग नगरबेाट दरुासयय�ु 
अपहरण भएको मा�न िम�नेसमेत नदेिखदँा भूिमसधुार 
काया�लयको िमित २०५१।३।१ को िनण�य अ.बं.८६ 
नं. बमोिजम बदर ह�नस�ने नदेिखने ।

२०२६ सालमा आफूले ज�गा कमाउन 
नस�ने भनी मोहीले िदएको सूचनाको आधारमा 
नै स�बि�धत गा.िव.स.लाइ� बझुी मोही लगतक�ा 
गन� िनण�य भूिमसधुार काया�लय महो�रीले िमित 
२०५१।३।१ मा गरकेोमा दता� िकताबमा स�चाएको 
सूचना मोहीलाइ�  िदएको नदेिखए तापिन मोहीको छोरा 
उपे�� साहले िमित २०५१।३।१० मा सारी िलएकोले 
सोही िमितमा नै उ� िनण�यको जानकारी थाहा 
पाएकोमा उ� भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२६(१) को �ितब�धा�मक वा�यांश (क) समेतको 
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िवपरीत िनण�य गरकेो भए सो थाहा पाएको िमितले नै 
म�ुाको उठान गन� स�नपुन�मा चपु लागी बसेको दिेखदँा 
सो मूल िवषयको मोही लगतक�ा म�ुा नै अि�तम 
भइरहेको देिखयो । मोही लगत क�ाको िनण�यको 
जानकारी सूचना मोहीलाइ�  निददैँ मोहीको छोराले 
आफँै सारी िलएकोबाट भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २६(१) बमोिजमको सूचना निदएकोले मोही 
छाडेको नमािनने भनी अथ� गन� िम�ने पिन दिेखन 
नआउने । 

वादीको पित / िपताले मोही हक छाडेको 
आधारसमेतमा मोही लगतक�ा गरकेो भूिमसधुार 
काया�लयको िमित २०५१।३।१ िनण�य भूिमसधुार ऐन, 
२०२१ को दफा २६(१) को �ितब�धा�मक वा�यांशको 
�प� उ�लङ्घन भएको देिखने आधारसमेत वादीले 
पेस गन�सकेको दिेखदँैन । भूिमसधुार ऐन, २०२१ 
को दफा २६(१) को �ितब�धा�मक वा�यांशमा 
�य�ु भाषा र सो िनण�यको भाषा सो दफाअन�ुप नै 
समान�पबाट �योग भएको देिखएको अव�थामा सो 
ऐनको दफास�म उ�लेख नभएको कारणले मा� सो 
कानूनअन�ुप भए गरकेो िनण�य गैरकानूनी मानी बदर 
ह�नस�नेसमेत नदेिखने । 

२०२६ सालपिछ बाब ु िशवन�दनले कुत 
वझुाएको वा धरौटी राखेको िन�सासमेत वादीले 
पेस गन� नसकेबाट ज�गा मोहीले नकमाएको भ�ने 
ज�गाधनी / �ितवादीको �यहोरा कथन अ�यथा 
नदेिखएको र अक�तफ�  २०२६।३।२४ को कागजबाट 
ज�गा कमाउन नस�ने भनी मोही रहेका िशवन�दन 
साह सडुीले िनवेदन िदई मोही लगतक�ा गन� चाही ँ 
ज�गा नकमाएको भ�ने �ितवादी िवजयकुमार िम�को 
िनवेदन तथा भूिमसधुारको िनण�यसमेतबाट न�कल 
िलइ� थाहा पाएका िशवन�दनको छोरा उपे�� साहले 
बाबलेु मोहीयानीमा ज�गा कमाउन छाडेको त�य थाहा 
जानकारी पाइसकेकोमा चपु लािग बसेपिछ हाल आएर 
ज�गा िनर�तर कमाएको भ�ने �यहोरा नै िववेिचत 

�करणमा उ�लेख भएबमोिजम िववि�धत ह�नकुो साथै 
सफा हात िलइ� अदालत �वेश गरकेो समेत मा�न 
िम�ने दिेखएन । 

व�ततु: उपे�� साह मोहीका छोरा रहेका र 
आमा मरी म.ुस. गन� यी वादी उपे�� साहले मौकामा 
नै न�कल सारी िलइ� िनण�यको जानकारी पाएकोमा 
मका� परकेो भए सोही िमितबाट म�ुा गनु�पन�मा नगरी 
िनजको एकाघरको आमाले न�कल सरकेो िमितले 
परकेो िफरादमा आमाको िनधनपिछ आफँैले म�ुा 
सकार गरकेो काय� नै दूिषत देिखन आइ� सफा हातबाट 
अदालत �वेश भ�न िम�ने नदेिखने । 

मोही िशवन�दनको िनवेदन म�जरुीबमोिजम 
ज�गा छाडेको भ�ने देिखइ� सो कायम रहेको र २०५१ 
सालमा न�कल सारकेो िमितले सो भूिमसधुारको 
िनण�य बदर उ�टी गन� मोहीको हकदारको हैिसयतमा 
आमा वा छोराम�ये छोरा आफँै वा सोको जानकारी 
सूचना आमालाइ�  िदइ�  आमाको तफ� बाट उिचत कानूनी 
बाटो अवल�बन गनु�पन�मा सो कुराको न�कल सारी 
थाहा पाएका यी वादी म.ुस. गन� उपे�� साहले कानूनी 
उपचारको ज�री नस�झी हद�यादसमेत गजुारी 
अिधकार प�र�याग गरकेो देिख�छ । �यसरी आ�नो 
वा प�रवारको तफ� बाट कानूनी उपचारको अिधकार 
प�र�याग गन� छोरा उपे��लाइ�  आमाले न�कल सारकेो 
िमितले आमाको अिधकारको आधारबाट थाहा पाएको 
कायम ह��छ भ�न सिकने अव�थासमेत नदेिखएको 
र �य�तो दाबी िजिकर फैसला अि�तमताको 
िस�ा�तसमेत िव�� ह�ने ।

मोही लगतक�ाको िनण�य िमित २०५१।३।१ 
मा भूिमसधुार काया�लयले गरकेोमा सो िनण�य 
�ाकृितक �याय िस�ा�त िवपरीत भए मोहीको छोरा 
उपे�� साहले िमित २०५१।३।१० मा न�कल 
सारी िलएपिछ िनण�यसमेत जानकारी सूचना पाएको 
मा�नपुन� ह�दँा सोही िमितले मोही लगतक�ाको 
िवषयलाइ� �रट �े�ािधकारसमेत जो जे उपय�ु उपचार 
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नखोजेपिछ हाल आएर सूचना नपाएको भ�ने आधारमा 
�कृितक �याय िस�ा�तिवपरीत समेत मा�न िम�ने 
देिखएन । मोही लगत क�ा भएको िनण�यको जानकारी 
२०५१।३।१०मा न�कल िलइ थाहा पाएको िमितले 
३५ िदनिभ� यी वादीले ��ततु म�ुा फैसला बदरतफ�  
नािलस गरकेो नदेिखदँा अ.बं.८६ नं. समेतको हद�याद 
नाघेको देिखने । 

तसथ� मोही िशवन�दन साह सडुीले िदएको 
२०२६।३।१४ को मोही छोडेको कागजसमेत बमोिजम 
नै मोही लगत क�ा गरकेो भ�ने भूिमसधुार काया�लय, 
महो�रीको िमित २०५१।३।१ को िनण�यउपर यी 
वादीले २०५१।३।१० मा न�कल सारकेो िमितले 
कानूनी उपचार नखोजी चपु बसेबाट उ� भूिमसधुार 
काया�लयको िमित २०५१।३।१ को िनण�य  अि�तम 
भइरहेकोले हद�यादसमेतको अभावमा उ� मोही लगत 
क�ाको िनण�य बदर ह�नस�ने नदेिखदँा भूिमसधुार 
काया�लय महो�रीको २०५१।३।१ को िनण�य यथावत् 
कायम ह�ने दिेखदँा वादी दाबी खारजे ह�ने ठह�याएको 
स�ु भूिमसधुार काया�लय, महो�रीको िमित 
२०६३।८।११ को िनण�य सदर ह�ने ठहर गनु�पन�मा उ� 
िनण�य बदर उ�टी गन� ठह�याएको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६७।५।२८ को फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: रमेश आचाय�
इित संवत् २०७३ साल असार २२ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६८-CI-०२७६, मोही 
नामसारी, िवजयकुमार िम� िव. उपे�� 
साह भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-१०१५, लाग ु औषध 

(हेरोइन), नेपाल सरकार िव. िवनोद�साद म�डल
�ितवादी िवनोद�साद म�डलले बरामद लाग ु

औषध (हेरोइन) स�चय गरी ओसारपसार गरी �याएको 
दे�ने च�मिदद �यि�को अभाव रहेको दिेख�छ । 
�ितवादी िवनोद�साद म�डलको सा�ी वजृ िकशोर 
साहले अदालतमा आई �ितवादी िवनोद र िनज वजृ 
िकशोर वारदात समयमा िदनभरी सगैँ खेतमा पानी 
पटाइरहेका िथए भनी बकप� गरी िदएको देिखएकोबाट 
वारदातको समयमा �ितवादी िवनोद�साद म�डल 
घटना�थलमा नरहेको कुरा पिु� ह�न आउने । 

�ितवादी िवनोद�साद म�डलउपर 
सहअिभय�ुले मौकाको बयानको �ममा पोल 
गरकेोमा उ� पोललाई व�तिुन� तवरबाट �मािणत 
ह�नसकेको अव�था छैन । आफू कसरुबाट उ�कन 
सिक�छ िक भ�ने कुरालाई �ि�गत गरी मौकाको 
बयानमा सहअिभय�ुले गरकेो पोललाई मा� �मािणक 
मा�न सिकँने ह�दैँन । अ�य �वत�� �माणले पिु� 
गन� नसकेस�म सहअिभय�ुको पोल आफँैमा कसरु 
�मािणत गन�का लािग िव�सनीय र सारभूत �माण ह�न 
स�दनै । अ�य �वत�� र िन�प� �माणको अभावमा 
सहअिभय�ुको पोलले मा� �ितवादी िवनोद�साद 
म�डललाई कसरुदार �मािणत गन� हैिसयत �दान गन� 
सिकँदैन । �यसैले �ितवादी िवनोद�साद म�डललाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसलामा कानूनी �िुट रहेको 
नदिेखने ।

अतः उि�लिखत आधार र कारणह� 
समेतबाट �ितवादी िवनोद�साद म�डललाई लाग ु
औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(३) बमोिजम १५ वष� कैद र �.६,००,०००।- (छ 
लाख) ज�रवाना ह�ने ठह�याएको स�ु बारा िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।४।१९ को फैसला उ�टी 
गरी आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याएको 
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पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०६८।८।२७ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः मीना ग�ुङ
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७३ साल माघ २३ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-१४३३, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. झव� उराव

जाहेरवालाले स�ु जाहेरी िददँा यी �ितवादी 
उपर िकटान गरी जाहेरी िदए तापिन मतृकसगँ के 
क�तो �रसइवी िथयो । �ितवादीको बयानलाई ख�डन 
ह�ने गरी जाहेरी िदएको पाइदैँन । �य�तै व�तिु�थित 
मचु�ुकाका राम�साद पौडेल र लालबहादरु थापाले 
बकप�मा यी �ितवादीको मतृकसगँ के क�तो �रसइवी 
एवम् मानु�पन�स�मको कारण िथयो सो खलुाउनसकेको 
देिखदँैन । मतृक र �ितवादी दवैु मजदरुी गरी अ�य�को 
गाउमँा ब�द ै आएकोमा वारदातको साझँ एकै घर र 
िव�तारामा िमलेर रहे बसेको देिखदँा पूव��रसइवी 
नरहेको भ�ने नै देिखन आउछँ । योजना बनाइ�  मारकेो 
अव�थासमेत देिखदैँन । राित उठेका �ितवादीलाइ� 
मतृकले अि�ल गाली गन� हातपात गन� गरकेो कारण 
�रस उठेको भ�ने �ितवादीको कथन अ�यथा दिेखन 
नआउने । 

�ितवादीको मतृकलाई मानु�पन� पूव��रसइवी 
नदेिखएको र मौकामा उठेको �रस था�न नसक� 
साधारण काठको िपका�ले हा�दा सोही चोट पीरले 
मतृकको म�ृय ु ह�न गएको अव�था दिेखएको यी 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १४ 
नं. बमोिजम कैद वष� १० को सजाय ह�ने ठहर गरकेो 
स�ु तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब 
देिखन आउने ।

तसथ� �यानस�ब�धीको १४ नं. बमोिजम 
�ितवादीलाई सजाय गरकेो स�ु उदयपरु िज�ला 

अदालतको िमित २०६९।२।१६ को फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०७०।२।२२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७३ साल माघ ६ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-०४२७, हक कायम 
नामसारी दता� िखचोलासमेत, आशामाया महज�न िव. 
िशलतारा �े� 

अदालतबाट भई आएको न�सामा सािबक 
िक.नं. ६७१ र ७३७ को हाल िक.नं. १७७ न.नं. ७ 
र ८ को �े�फल ०-६-२-१, सािबक िक.नं. १२५ 
(हाल िक.नं. १७८ मा समावेश) न.नं. ९, १०, ११, 
र १२ गरी �े.फ. ०-५-१-० र सािबक न.नं. ७३६ 
हाल िक.नं. १७८ न.नं. १३, १४, र १५ को �े.फ. 
०-६-०-० गरी न. नं. ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, 
१४, १५ वादीको भोग दिेखएकोमा सोको �े.फ. १-१-
३-१ देिखएकाले वादीले राजीनामा ग�रिलएको भ�दा 
केही बढीस�म देिखए पिन सिसम िक�ा राजीनामा गरी 
िलएको अव�थामा केही बढी वा घटी ह�न ु�वाभािवकै 
ह��छ । पनुरावेदक आशामायाका ससरुा ल�मीनारायण 
महज�नले दगुा� देवी �े�लाई िमित २०३०/११/३ 
मा राजीनामा ग�रिददँा खलुाएको चार िक�लाको 
उ�रतफ� को िक�लामा िशलतारालाई देखाएको 
र पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०६६/१२/१७ 
मा भएको न�सामा न.नं. ६ मा दगुा�देवीलाई 
देखाएको दिेख�छ । सो न.नं. ६ भ�दा उ�रतफ� का 
ज�गामा वादी िशलताराको भोगचलन रहेको देिखन 
आउछँ । न.नं. ९, १०, ११, १२ को ज.रो. ०-५-
१-० ज�गामा न�साबाट िववाद देखाएकोमा िववािदत 
घर टहरासिहतको ज�गा न. नं. ६ को दगुा�दवेीभ�दा 
उ�रतफ�  रहेको र िववािदत घर टहराका ज�गामा 
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क�पाउ�ड पखा�ल वादी िशलतारा �े�ले नै बनाई 
भोगचलन गरकेो देिखएको साथै वादीको हकको �ोत 
पिन यीनै �ितवादीका ससरुाबाट राजीनामाबाट �ा� 
गरकेो अव�थामा पनुरावेदक �ितवादीले आ�नो भनी 
िखचोला गरकेो देिखने ।

ज�गा मोही नामसारीको स�दभ�मा हेदा� 
�यसमा वादी िशलताराले मोही हक कायम ग�रपाउ ँ
भनी भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�मा िनवेदन िदएको 
र सो िवचाराधीन रहेको भनी पनुरावेदन अदालतमा 
िनवेदन िदएकोसमेत देिखदँा मोही नामसारी स�ब�धमा 
भूिमसधुार काया�लयबाट सो स�ब�धमा कारबाही 
िकनारा ह�ने नै ह�दँा िशलतारा �े�को वादी दाबीबमोिजम 
िववािदत घर टहरासिहतको ज�गामा िखचोला मेटाई 
सािबकबमोिजम नै यथावत् भोगचलन गन� पाउने 
ठह�याई गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न पन� नदेिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
वादी िशलतारा �े�को वादी दाबीबमोिजम िववािदत घर 
टहरासिहतको ज�गामा िखचोला मेटाई सािबकबमोिजम 
नै यथावत् भोगचलन गन� पाउने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६७।११।१० मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७३ साल असार १ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०६८-CI-०४२८, हक कायम 
नामसारी दता� िखचोला मेटाई चलनसमेत, 
आशामाया महज�न िव. िशलतारा �े� भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

९
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद �े�, ०७१-WO-०७८९, उ��ेषण 
/ परमादेश, योगे���साद पराजुली िव. िनजामती 
िकताबखाता, ह�रहरभवनसमेत

िनवेदकले िनजामती सेवा ऐनको दो�ो 
सशंोधनपूव�को कानूनी �यव�थाअनसुार सेवा अविध 
जोडाउन माग गरकेो अव�थामा िनवेदकले सोही 
कानूनी �यव�थाको सिुवधा पाउने हो । संशोधनपूव�को 
िनवेदनमा संशोधनप�ात् संशोिधत िनयमको 
�यव�थाअनसुार कारबाही ग�रएमा �य�तो काय� 
प�ात् दश� असर (Retrospective Effect) िदई 
िनण�य गरकेो मािन�छ । Retrospective Effect 
ह�ने गरी ग�रएको िनण�य मा�य नह�ने भ�ने स�ब�धमा 
यस अदालतको पूण� इजलासबाट ने.का.प.२०६१, 
अङ्क ६, िनण�य नं. ७३९२ मा िस�ा�त �ितपादन 
भएको देिख�छ । उ� �ितपािदत िस�ा�तअनसुार 
िनवेदकलाई उपदानबापतको रकम ज�मा गन� लगाई 
मागबमोिजम सेवा अविध जोडाउन ुकानूनस�मत ह�ने ।

िनवेदकले पनुरावेदन अदालत, धनकुटामा 
िमित २०५५।१०।१५ मा िदएको िनवेदन सो 
अदालतबाट िमित २०५५।१०।१९ मा िनजामती 
िकताबखानामा पठाएको भ�ने कुरा सो अदालतको 
िलिखत जवाफबाट देिखएकोमा िनवेदकले सेवा 
अविध जोडाउन पनुरावेदन अदालत, धनकुटामा 
िदएको िनवेदन सो अदालतका उपरिज��ारले 
�मािणत गरकेो �ितिलिप िनवेदनसाथ पेस गरकेो 
देिख�छ । सो िनवेदनमा उपदान रकम दािखला 
गराई िमित २०४३।१२।९ देिखको सेवा अविध 
जोडाई पाउन माग गरबेाट पिन सो कुरा �प� ह�न 
आएको देिखयो । जबस�म उ� िनवेदन अ�यथा 
ह�दैँन, तबस�म िनवेदनको अि�त�वलाई अ�वीकार 
गन� आधार  ब�न स�दैन । �यसैले आजभ�दा १८ 
वष� पिहले िनवेदकले सेवा अविध जोडाउन माग 
गरकेो िवषयमा िढला गरी आएको भ�ने िवप�ी 
िनजामती िकताबखानाको जवाफ यिु�य�ु देिखन 
नआउने । 

कानूनबमोिजम िनवेदकको िनवेदन दता� गरी 
सेवा अविध जोडाउने गरी िनण�य गनु�पन�मा िनवेदन 
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नै दरपीठ गदा� िनवेदकको सिंवधान �द� समानता, 
�वत��ता र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० �ारा 
�द� कानूनी हकमा आघात प�ुने ह�दँा िवप�ी िनजामती 
िकताबखानाको िमित २०७१।११।२२ को दरपीठ 
आदेश नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७ को उपधारा (२) र नेपालको संिवधानको धारा 
१३३ को उपधारा (२) बमोिजम उ��ेषणको आदेशले 
बदर ह�ने ।

िमित २०७१।११।१९ मा िनवेदकले िदएको 
िनवेदन दता� गरी िनवेदकले पिहले भ�ुानी िलएको 
उपदान रकम �.२३,७६९।६१ (तेइस हजार सातसय 
उन�स�री �पैया ँ एकस�ी पैसा) िनजबाट दािखला 
गराई िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम स�ु िनयिु� 
िमित २०४३।१२।९ देिख नै �थाई नोकरी अविध 
गणना ह�ने गरी हालको नोकरीमा जोडी िदन ु भनी 
िवप�ी िनजामती िकताबखानाको नाममा परमादेश 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः  भीमबहादरु िनरौला
क��यटुरः मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल चैत १ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०६८-CR-०९१२, ०६९- 
RC-०१०१, कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. गुड्डु 
दास त�मा, नेपाल सरकार िव. कृ�णादेवी महतो

वारदातको समयमा जाहेरीमा उ�लेख 
भएकोबाहेक अ�य �वत�� तथा व�तिुन� �माणबाट 
यी �ितवादीको मतृकलाई मान�मा संल�नता िथयो 
भ�ने �माणको अभावमा िनजलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने ठहर गरकेो स�ु फैसला सदर गरकेो 
त�कालीन पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा 

देिखएन । �तीवादी गड्ुडुदास त�मालाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. र सोही 
महलको ४ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ैन । तसथ� 
िनज �ितवादीलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदएको 
स�ु रौतहट िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०६८।७।२२ 
गतेको फैसला िमलेकै देिखने ।

�ितवादी कृ�णादेवीको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरकेो बयानमा समेत मतृकले 
आफूलाई जबरज�ती करणी गरकेाले धा�रलो खकुुरीले 
मतृकको टाउकोमा �हार गरी घाइते बनाई भइुमँा 
लडेपिछ त�काल �ितवादीम�ये महेश महतोले बोक� 
�याएको खकुुरी र मेरो खकुुरीले हािन टाउकोसिहत 
हात ख�ुा काटी मतृकलाई बोरामा राखी निजकैको 
जनक महतोको भसु घरमा लिग लकुाई िछपाई 
राखेको हो र भोिलप�ट चादँी खोलामा लगेको हो भनी 
�वाभािवक�पमा बयान गरकेो पाइ�छ । सोही चादँी 
खोलामा लास बरामद ह�नलेु �ितवादीको बयान अ�यथा 
देिखन आएन । �ितवादी कृ�णादेवीले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो आ�नो बयानलाई समथ�न ह�ने 
गरी अदालतमा बयान गरके� र उ� बयानलाई पिु� 
ह�ने गरी मौकामा कागज गन� मािनस जनक महतो, िवग ु
राउत, जवाहर महतो कोइरीले अदालतमा बकप� 
गरकेो पाइयो । उ� त�यले मतृकलाई मान�मा यी 
�ितवादीको भूिमका रहेको देिखन आउने ।

वारदातको समयमा महेश महतोको संल�नता 
कृ�णादेवीले मा� दखेेको नभई सो वारदात ��य��पमा 
दे�ने मािनसह� जनक महतो, राजकुमार एतव�रया, 
िवग ुराउतसमेतले पिु� गरकेा छन् । वारदातको �व�प, 
लास भेिटएको अव�थासमेतलाई म�येनजर गरी हेदा� 
एकजना मा�ले सो काय� ग�यो होला भनी िव�ास 
गन� सिकएन यसबाट वारदातमा यी महेश महतोको 
सलं�नता रही मतृकलाई मान�मा भूिमका रहेको देिखन 
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आउने । 
िकटानी जाहेरी दरखा�तलाई समथ�न ह�ने गरी 

�वयम् िनज जाहेरवालाले मौकामा र अदालतमा समेत 
आई बकप� ग�रिदएका र सो बकप�लाई मौकाको 
कागज गन�ह�ले इ�दु�साद पटेललाई काटी ह�या 
गरकेो हामीले ��य��पले देखेका ह� भ�नेसमेत 
�यहोराको िवगरुाउत, जवाहर महतो कोइरी, रामलखन 
राउत, वनवरी दास त�माको भनाइले पिन पिु� गरकेो 
छ । मतृक इ�द�ुसाद पटेललाई मिुनलाल महतो कोइरी 
र िनजका �ीमती कृ�णादेवीलगायत अ�य अप�रिचत 
४ जना �यि�ह�ले मिुनलाल महतोको घरमा धा�रलो 
खकुुरीले काटी ह�या गरी लासलाई चादँी खोलामा लगी 
फालेको ठीक साचँो हो भ�नेसमेत �यहोराको िदनकर 
दास त�मा र जले�वर पासवानसमेतले ग�रिदएको एकै 
िमलानको कागजबाट �ितवादी मनुीलालको बयान 
खि�डत ह�ने । 

मतृक इ�द�ुसाद पटेललाई मिुनलाल 
महतो कोइरी र िनजक� �ीमती कृ�णादेवीलगायत 
अ�य अप�रिचत ४ जना �यि�ह�ले मिुनलाल 
महतोको घरमा धा�रलो खकुुरीले काटी ह�या गरी 
लासलाई चादँी खोलामा लगी फालेको ठीक साचँो हो 
भ�नेसमेत �यहोराको िदनकर दास त�मा र जले�वर 
पासवानसमेतले ग�रिदएको एकै िमलानको कागजबाट 
�ितवादी मिुनलालको बयान खि�डत ह�न आएको 
छ । मतृकको म�ृय ुधा�रलो हितयारबाट भएको भनी 
जाहेरी पनु� , िमित २०६५।५।३१ गते मनुीलाल 
महतो एतवरीयादेवीको घरबाट खकुुरी मागेर �याउन ु
र िमित २०६५।६।१ गते मिुनलालकै घरमा मतृक 
इ�द ु पटेलको धा�रलो हितयारबाट ह�या ह�न ु िमित 
२०६५।६।२ गते सो खकुुरी एतवरीयादवेीलाई िफता� 
िदइनलुगायतका प�रि�थितज�य घटनाबाट समेत सो 
घटनामा यी �ितवादीको सलं�नता रहेको पिु� ह�न 
आउने ।

िकटानी जाहेरी दखा��त, सो कागजलाई 

पिु� गन� �ितवादी कृ�णादेवीको बयान, मौकामा 
कागज गन�ह�को अदालतमा भएको बकप�समेतबाट 
�ितवादीह� कृ�णादेवी महतो, मनुीलाल महतो कोइरी 
र महेश महतोसमेतको सलं�नतामा मतृक इ�द�ुसाद 
पटेललाई कत��य गरी मान� काम गरकेो पिु� ह�न 
आयो । तसथ� उि�लिखत ितनैजना �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ।

मतृकले �ितवादीम�येक� कृ�णादेवीलाई 
जबरज�ती करणी गन� गरकेो र वारदातको राित पिन 
घरमा आएको बखत घटना घटेको भ�ने िमिसलबाट 
देिखएकाले घटनाको प�रि�थितलाई िवचार गदा� यी 
�ितवादीह�लाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� 
भएकाले तीनै जना �ितवादीलाई १० वष� कैद सजाय 
ह�ने गरी �य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०६८।७।२२ गतेको राय मनािसब ह�दँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: दगुा��साद भ�ाराई
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा (सिु�मता)
इित संवत् २०७४ साल वैशाख २० गते रोज ४ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०७२-CR-०२६२ र ०७३-CR-००९०, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. �रमबहादुर िसंहसमेत 
र नेपाल सरकार िव. छ�कबहादुर िसहंसमेत

जाहेरवाला यस वारदातका च�मिदद ्
गवाह रहेको दिेखदैँन । घटनाका च�मिदद ् �यि�ह� 
िललाराम जैसी, अमरबहादरु रोकाय, हक� बहादरु 
ब�नेत, महे��राज ब�नेत र हेम�तबहादरु िसंहले 
अदालतमा बकप� गदा� �ितवादी अमरबहादरु कामीलाई 
वारदात�थलमा नदेखेको भनी बकप� ग�रिदएको 
पाइ�छ । �ितवादीह�का सा�ीले समेत अमरबहादरु 
कामीलाई आखँामा चोट भएको कारण घाइते भई 
प�ृवीबहादरु ब�नेत मनु� पूव� नै वारदात�थलबाट 
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िनज गइसकेको भनी बकप� गरकेो पाइयो । अतः 
�ितवादी अमरबहादरु कामी प�ृवीबहादरु ब�नेतलाई 
मान�मा स�रक रहेको वा वारदत�थलमा रहेको कुरा 
पिु� ह�न आएन । यस अव�थामा िनज �ितवादीलाई 
अिभयोगबाट सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तको फैसला िमलेको देिखन आउने ।

�ितवादीह� �रमबहादरु िसहं, िशवबहादरु 
िसंह र नैन कामीले मतृकलाई मान� हात हितयार, 
लाठा, ढंुगा �हार गरकेो वा मन�को जीउमा हातहाली 
प�� मान� काय�मा संयोग पा�रिदएको दिेखन नआए 
पिन घटना�थलमा मौजदु रहेको, मतृकलाई ढंुगा 
�हार नगर ेपिन हो ह�ला गरी जथाभावी ढंुगामढुा गरी 
मतृकलाई मान�मा अ�य �ितवादीलाई परो��पमा 
सहयोगीको �पमा घटना�थलमा मौजदु रहेको दिेखन 
आयो । तसथ� यी ितनै जना �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजम 
जनही ६ मिहना कैद ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तले गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा यी 
�ितवादीह�लाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

च�मिदद ् �यि�ह�को कथनबाट मतृकलाई 
अंयारको लाठीले �हार ग�रएको भनेका र सो 
अंिशयारको लाठी बरामद भई आएबाट उ� भनाइ 
पिु� भएको, मतृकको शरीरमा २ चोट रहेका उ� 
चोटह� �ितवादीह�को लाठी �हारबाट भएको र 
सोही चोटको कारणबाट मतृकको म�ृय ुह�न पगेुको कुरा 
पो�टमाट�म �रपोट�बाट देिखन आयो । उ� वारदात 
िज�ला जाजरकोट, अछा�नी गा.िव.स. वडा नं.८ 
ि�थत धारापानी भ�ने ठाउमँा लागेको मेलामा भएको 
भनी जाहेरी िदएको, �ितवादीह�को बयान, बिुझएका 
�यि�ह�को कागजसमेतबाट देिखन आउछँ । आफूले 
�हार गरकेो अंयारको लाठीले मािनसको संवेदनशील 
अङ्ग टाउकोमा लािग मािनस मन� स�छ भ�ने कुरा 

सामा�य समज भएको जो सकैुलाई पिन थाहा ह�ने 
कुरा हो यसमा पिन अंयारको लाठीले मतृकको टाउको 
ज�तो संवेदनशील अङ्ग एवम् गध�नमा पटकपटक 
�हार भएको देिख�छ । अतः िमित २०६९।८।१५ 
गते अछा�नी गा.िव.स.वडा नं.८ ि�थत धारापानी भ�ने 
ठाउमँा लागेको मेलामा �ितवादी ह�रबहादरु िसंह 
तथा �ितवादी छ�कबहादरु िसंहले अंयारको लाठीले 
मतृक प�ृवीबहादरु ब�नेतलाई �हार गरी कत��य गरी 
मारकेो कुरा मािथ िववेिचत आधार �माणबाट �मािणत 
ह�न आएको देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तको फैसला िमलेको नै दिेखन आउने ।

�ितवादीह�को मौकाको बयान 
�यहोरासमेतबाट यी �ितवादीह� मेला भन� गएको 
अव�थामा मतृकसगँ भेट भएको र मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको पूव��रसइवी रहेको दिेखदँैन । 
मतृकलाई मानु�भ�दा अगािड पूव�तयारी र मान� मनसाय 
नराखी साधारण अयंारको लाठीले २ (दईु) चोटस�म 
हानेको दिेख�छ । य�तो अव�थामा कसरुको मा�ा, 
�ितवादीह�को उमेर, पा�रवा�रक एवम् सामािजक 
अव�थासमेतलाई हेदा� यी �ितवादीह� ह�रबहादरु िसंह 
र छ�कबहादरु िसंहलाई ठहरबेमोिजमको ज�मकैदको 
सजाय गदा�  चक� पन� जाने िच�मा लागेको र ऐनको 
मकसदसमेत पूरा ह�ने देिखदँा �ितवादीह� ह�रबहादरु 
िसंह र छ�कबहादरु िसंहलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
१० वष� कैद सजाय गन� गरी �य� भएको पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तको रायसमेत िमलेको देिखने ।

अतः उि�लिखत िमिसल सलं�न 
कागजातह�बाट �ितवादी अ�मरबहादरु कामीलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने, �ितवादीह� 
�रमबहादरु िसंह, िशवबहादरु िसंह र नैने चदरा भ�ने 
नैने कामीलाई �यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. 
बमोिजम जनही ६ मिहना कैद गन� र �ितवादीह� 



21

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, माघ - १

ह�रबहादरु िसहं र छ�कबहादरु िसंहलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठह�याई स�ु जाजरकोट िज�ला अदालतले िमित 
२०७०।३।१० मा गरकेो फैसलालाई सदर गरी 
�ितवादीह� ह�रबहादरु िसंह र छ�कबहादरु िसंहलाई 
�ितवादीह�को उमेर र घटनासमेतलाई म�येनजर 
गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०(दश) वष� जनही कैद 
गन� ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित 
२०७२।१।२३ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः �ेम खड्का
क��यटुर: कृ�णमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल चैत ८ गते रोज ३ शभुम्  ।

इजलास न.ं ४

मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०७०-CR-०९६९, ०७१-CR-
१४८८,  ०७०-CR-०९३१, कत��य �यान, धनिसंह 
पुन िव. नेपाल सरकार, िललाबहादुर कामी िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. िललाबहादुर कामीसमेत

िमिसल संल�न �माण कागजातह�बाट 
यी �ितवादीह� र मतृकबीच पूव��रसइवी भएको, 
�यान मानु�पन� कारण र योजना भएको भ�ने किहंकतै 
देिखदँैन । मादल बजाउन निदई मतृकले मादल खोसी 
फालेपिछ सोही िवषयमा झगडा भई त�काल उठेको 
�रस था�न नसक� �ितवादी धनिसंह पनुले मतृकलाई 
लात म�ुका र दाउराले कुटिपट गरकेो र �ितवादी 
िललाबहादरु कामी उ� झगडा छु�याउन जादँा 
मतृकले िनजलाई समेत हातपात गदा� त�काल उठेको 
�रस था�न नसक� लातम�ुका र दाउराले कुटिपट 
गदा� ३ िदनपिछ मतृकको म�ृय ुभएको िमिसल संल�न 
�माणह�बाट देिख�छ । तसथ� उि�लिखत वारदात 
मनसाय�े�रत ह�या नभई आवेश�े�रत ह�या भएको पिु� 
ह�न आयो । �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 

सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकार र अिभयोग 
दाबीबाट पूण� सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ� �ितवादी धनिसंह पनु र िललाबहादरु 
कामीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� ठह�याई स�ु 
स�यान िज�ला अदालतबाट भएको फैसला केही 
उ�टी गरी पनुरावेदक �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम १०(दश) वष� 
कैद गन� ठह�याई पनुरावेदन अदालत, तुलसीपरुबाट 
िमित २०७०।५।११ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल भदौ १० गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७०-CR-१६६३, कत��य 
�यान, राम�साद �जा िव. नेपाल सरकार 

यी �ितवादीले 
अदालतसम�को बयानमा इ�कारी बयान गर े तापिन 
�हरीमा भएको बयान आ�नो �वे�छापूव�क भएको 
बयान होइन भ�ने िजिकर िलई बयान गद�मा िनजको 
�य�तो इ�कारी बयान मा�का आधारमा िनद�ष मा�न 
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िम�दैन । �ितवादीको इ�कारी बयान �वत�� र त�यपूण� 
�माणबाट समिथ�त ह�न आव�यक छ । आफूलाई डर, 
�ास देखाई वा ध�क� िदई बयान गराएको कारणले 
�हरीमा कसरु �वीकार गनु�  परकेो कुराको िजिकर 
िलनेले सो कुराको व�तिुन��पमा �मािणतसमेत 
गराउन ु स�नपुछ�  । तर �ितवादीले आफूलाई बयान 
गन� बा�य पा�रएको, ध�क� िदएको वा अ�य के क�तो 
कारणले आरोिपत कसरु �वीकार गनु�  परकेो भ�ने 
कुरा भ�न नसकेको ि�थितमा िनजले अनसु�धानको 
�ममा �य� गरकेो भनाइलाई �वे�छाको होइन 
भ�न निम�ने भई अनसु�धान अिधकारीसम� गरकेो 
�वीकारोि�लाई िनजका िव�� �माणमा िलन िम�ने । 

इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल काि�क १० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
दीपककुमार काक�, ०७२-CR-०२७४, डाकँा चोरी, 
गौरिसहं बोहरा िव. नेपाल सरकार

मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १५ नं.मा  “यसै 
महलको १२।१३।१४ न�बरबमोिजम कसरुदारलाई 
सजाय गदा�  सरकारी कम�चारी वा मालधनीले प�ाउ 
गरी वा प�ा लगाई बरामद भएकोबाहेक म�ुा फैसला 
नह�दँै सो कसरुदारले िबगो दािखल ग�यो वाउपर 
गराईिदयो भने सोबमोिजम दािखल वाउपर भए 
जित िबगोको हकमा सो न�बरह�मा लेिखएबमोिजम 
ज�रवाना नगरी सो िबगोको दशौद मा� ज�रवाना 
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गनु�पछ�  ।” भ�ने �यव�था भइरहेकोमा जाहेरवालाले 
डाकँाचोरी भएको रकम बिुझिलएको कुरा िनजको 
उपयु��ानसुार भएको बकप�बाट �प�ट भएकोले 
दाचु�ला िज�ला अदालतबाट िमित २०६९।२।२२ 
फैसला नह�दँै जाहेरवालाले चोरी भएको रकम �ा� 
ग�रसकेको दिेखदँा िबगोको डेढी ज�रवाना गन� गरी 
भएको दाचु�ला िज�ला अदालतको फैसला सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट भएको 
फैसला केही उ�टी भई िबगो �.६,३४,०००।– 
(छ लाख च�तीस हजार �पैया)ँ को दशौद अथा�त् 
�.६३,४००।– (ि�स�ी हजार चार सय �पैया)ँ मा� 
ज�रवाना ह�ने । 
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७३ साल काि�क  १० गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७१-CI-१२४०, अशं 
नामसारी मानाचामल, अिमत गु�ङ िव. मिनषा 
(तुलाचन) गु�ङ

मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १० नं. मा “...लो�ने 
वा बाबआुमाले �वा�नी वा छोराछोरीलाई इ�जत 
आमदअनसुार खान लाउन र आव�यकताअनसुार 
उिचत िश�ा िद�ा र �वा��य उपचारको �यव�था 
गनु�पछ�  । सो नगर े अंश िदनपुछ�  ।” भ�ने कानूनी 
�यव�था देिख�छ । �यसैगरी सोही महलको १८ नं. मा 
“कुनै अंिशयारले आ�नो �ान वा सीप वा �यासबाट 
िनजी आज�न गरकेो वा कसैबाट िनजी तवरले दान 
वा बकस पाएको वा कसैको अपतुाली परकेो वा 
�ी अंशधनको महलको ५ नं. बमोिजम पाएकोमा 
�य�तो आज�न वा पाएको स�पि� सो आज�न गन� 
वा पाउने अिंशयारको िनजी ठहरी आफूखसुी गन� 
पाउदँछ ब�डा गन� कर ला�दैन” भ�ने कानूनी �यव�था 
देिख�छ । उपयु�� कानूनी �यव�थाले बाबआुमा वा 

लो�ने छोराछोरी वा �ीमतीलाई इ�जत आमदअनसुार 
खान लाउन िदनपुन� र सो निदए अशं िदनपुन� कानूनी 
दािय�व भएका नाताका �यि�को �पमा रहेको 
देिख�छ । यसरी �वयम् अशं िदनपुन� कानूनी दािय�व 
भएका �यि�ले अ� अंिशयारह�लाई अशं िदनपुन� 
ह�न आएको अव�थामा मैले सो स�पि� बकस पाएको 
हो म कसैलाई अंश िद�न भ�न पाउने दिेखदैँन । बाब,ु 
आमा वा पितले जनुसकैु तरहबाट कमाएको स�पि� 
छोराछोरी वा �ीमतीको हकमा पैि�क स�पि� मानी 
ब�डायो�य ह�ने । 

वादीबाट ज�मेको स�तान �ितवादी अिमत 
ग�ुङको सहवासबाट ज�मेको देिखन आएकोले 
वादीले �ितवादी शोभा ग�ुङ र अिमत ग�ुङबाट 
मानाचामल भराई पाउने र ब�डाप�ले कानूनी मा�यता 
पाउन नस�ने र वादीले �ितवादी शोभा ग�ुङको 
नाउकँो स�पि�बाट अशं पाउने ठह�याई भएको 
�प�देही िज�ला अदालतको िमित २०६९।१।१८ 
को फैसलालाई केही उ�टी गरी िमित २०६७।३।३ 
को ब�डाप�को हकमा लगाउको ब�डाप� िलखत दता� 
बदर म�ुामा ठहरबेमोिजम ह�ने, तायदाती फाटँवारीमा 
उि�लिखत ऋणका हकमा साह�को नािलस परकेा 
बखत कानूनबमोिजम ठहर े अनसुार ह�ने र वादीले 
��ततु म�ुाको िफराद परकेो िमितबाट अंश भाग 
नछुट्याए�म मािसक �.५,०००।- का दरले �ितवादी 
अिमत ग�ुङबाट मानाचामलबापत भराई पाउने तथा 
अ�मा स�ु अदालतको फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०७१।३।१ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
इित संवत् २०७३ साल असोज १२ गते रोज ४ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-CI-१२४१, ब�डाप� 
िलखत दता� बदर, अिमत गु�ङ िव. मिनषा 
(तुलाचन) गु�ङ
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४
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७१-CR-०१८३, ०७१-CR-०३८० 
कत��य �यान र शरीर ब�धक, कुलबहादरु चेपाङ 
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. तोकबहादुर 
चेपाङसमेत 

आ�नो िनय��णमा रहेका मतृक गरुाउ चेपाङ 
िनय��णबाट छुटी भागी गएको अव�थामा प�ाउ गन� 
जाने �ममा यी �ितवादीले ढुङ्गाले टाउको ज�तो 
संवेदनशील भागमा �हार गरकेो दिेख�छ । यसरी 
ढुङ्गाले �हार गदा� मािनस मन� स�दछ भ�ने कुरा 
सामा�य समझ भएको �यि�ले �वाभािवक�पमा 
जा�ने र ब�ुने कुरा हो । �यसरी ढुङ्गाले हानेपिछ गरुाउ 
चेपाङ घाइते भएकोमा उपचार नगराई झ�ुडाइिदएको 
देिखएबाट �ितवादीको �यान मान� मनसाय िथयो 
भनी �वाभािवक�पमा अनमुान गनु�पन� ह��छ । 
तसथ� �ितवादी कुलबहादरु चेपाङबाट घिटत भएको 
��ततु वारदातलाई उि�लिखत �यानस�ब�धीको 
५ नं. ले गरकेो प�रभाषाले समेट्न नस�ने दिेखदँा 
िनज �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । िनज �ितवादीको ढुङ्गाले हानेको चोटको 
कारणबाट मतृकको म�ृय ुभएकोले िनजको सो कसरु 
�यानस�ब�धीको १३ नं. को दहेाय दफा ३ अनसुारको 
देिखएकोले िनजलाई सोही नं. बमोिजमको कसरु गरकेो 
ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब 
देिखन आउने ।

�ितवादीह� ऋण ितन� िवषयमा भएको 
छलफलमा सहभागी भएकोस�म देिख�छ । सो 
छलफलबाट मतृक िपसाब गन� बहानामा भागी गएप�ात् 
�ितवादी�य कुलबहादरु चेपाङ र तोकबहादरु चेपाङ 
मा� िपछा गरी गएको देिख�छ । सो �ममा बीच 
बाटोमा �ितवादी कुलबहादरु चेपाङले �हार गरकेो 
ढुङ्गाको चोटबाट मतृकको म�ृय ु भएको दिेखएको 
छ । सो वारदात ह�दँा यी �ितवादीह�सगैँ साथमा रहे 

र घटनाबार ेथाहा जानकारी पाएको भ�ने किहकँतैबाट 
देिखदँनै । जाहेरवालाको बकप� हेदा� मेरो बबुालाई 
ह�या गन� काय�मा सास िलने काम तोकबहादरु र 
कुलबहादरुले गरकेा ह�न् भ�ने उ�लेख भएकोले 
िनजको जाहेरी दखा��त र बकप� पर�परमा बािझएको 
देिखएको र घटनालाई दवाउने गपुचपु रा�ने काय�मा 
सहयोगी भएको समेत नदेिखएको यस अव�थामा िनज 
�ितवादीह� हेमलाल �जा चेपाङ, मि�तलाल �जा, 
सदुामिसंह �जा, िद�ीलाल �जा, सिुजलाल �जा 
चेपाङ, भ�बहादरु चेपाङ, ह�रलाल चेपाङ, गमुान िसंह 
�जा चेपाङ, राजकुमार �जा, िदपलाल �जा, ब�ुीलाल 
�जा र रिवलाल �जालाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदएको पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब देिखन 
आउने । 

लेनदेन िवषयको छलफलबाट िपसाब 
फेन� िनह�मँा भागी गएका मतृकलाई समाउन लखेट्दै 
जाने �ममा यी �ितवादीले तसा�उनको लािग ढुङ्गा 
�हार गरकेो भ�ने िनजको सािबती बयानबाट 
देिख�छ । िनजले कुनै जोिखमी हितयारको �योग गरी 
योजनाब� ढङ्गले ��ततु वारदात घटाएको भ�ने पिन 
देिखदँनै । यी �ितवादीले घटनाको �यहोरा अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतमा समेत यथाथ��पमा बताई 
�याियक �ि�यालाई समेत सहयोग प�ुयाएको 
देिख�छ । वारदात ह�दँाको अव�था िनज �ितवादीको 
उमेर २९ वष�को भ�ने दिेख�छ । िनजले यसपूव� कुनै 
आपरािधक काय� गरकेो भ�ने दिेखन आएको पिन 
छैन । �यसकारण उि�लिखत अव�था प�रि�थितलाई 
म�येनजर गरी हेदा� पनुरावेदक �ितवादीले गरकेो 
कसरुको मा�ा र िनजलाई िदइने सजायको बीचमा 
स�तलुन कायम गदा� िनजलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद सजाय गन� पया�� 
ह�ने भनी पनुरावेदन अदालतबाट �य� राय कानून र 
�यायस�मत देिखन आउने । 

�ितवादी कुलबहादरु चेपाङले छोडेको 
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चोटबाट मतृकको म�ृय ु भएको दिेखदँा िनजलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३ नं. को देहाय 
दफा ३ बमोिजमको कसरु ठहर गरी िनजलाई मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोव�तको १८८ नं. बमोिजम १० 
वष� सजाय ह�न �य� गरकेो राय, �ितवादीम�येका 
तोकबहादरु चेपाङको हकमा मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १७(२) को अव�था देिखदँा सोही 
ऐनअनसुार ५ वष� कैद ह�ने र अ�य �ितवादीह�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठह�याएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित २०७०।१२।२७ 
को रायसिहतको फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकार र �ितवादीम�येका 
कुलबहादरु चेपाङको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त 
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी ह�रकृ�ण 
काक�, ०७०-WO-०६५७, उ��ेषण / परमादशे, 
कृ�ण�साद पौडेलसमेत िव. ि�भुवन िव�िव�ालय, 
पुनरावेदन आयोग क�ित� पुरसमेत 

िसफा�रसस�ब�धी �ि�या २०६४ को 
अनसूुची ३ को ३.२.४ (ग) को िवपरीत �नातको�र 
पूरा गरी नसकेको िमितदेिख नानीराम �रसाललाई 
िश�ण अनभुवबापत �दान ग�रएको अङ्क 
कानूनिवपरीत �दान गरकेो देिखयो । साथै िनजको 
�नातको�र तहको उपािधको थेिससको भाइभा कुन 
िमितमा भएको हो भ�ने खलुाइएको समेत दिेखदैँन । 
उजरुीकता�को �नातको�र तहको अ�ययन पूरा गरकेो 
िमितभ�दा पिछ (२०५१।९।८) रहेको आधारमा ि�.
िव.िव. सेवा आयोगले भाइभा िमितदिेखको अविधको 
मा� िश�ण सेवा अनभुवबापतको अङ्क �दान गरकेो 
देिखन आउने । 

सेवा आयोगले कुन िमितदेिखको अङ्क 

िदएको हो भ�नेबारमेा िनण�यमा उ�लेख नगरी सेवा 
आयोगको िनण�यलाई फेरबदल गरकेो देिखयो । 
पनुरावेदन आयोगको िनण�यको �यहोराबाटै िनज 
नानीराम �रसालले �नातको�र तहको अ�ययन 
पूरा गरकेो िमित र भाइभा िदएको िमित एउटै नभई 
अ�ययन पूरा गरकेो ३ वष� अविधपिछ मा� थेिससको 
भाइभा िदएको देिख�छ । उ� िमितभ�दा अगावै 
िनजले सो उपािध �ा� गरकेो भनी सोभ�दा अगािडको 
िमितदेिखको िश�ण अनभुवबापतको अङ्क कानूनतः 
िदन निम�ने उ� िसफा�रसस�ब�धी �ि�यामा 
�प�ट छ । तसथ� नानीरामले २०५१।०९।०८ मा 
मा� �नातको�र तह पूरा गरकेोमा २०४८।१२।०६ 
देिखको शैि�क अनभुवबापतको अङ्क �दान गरकेो 
ि�भवुन िव�विव�ालय, िश�क िनयिु�का आधार, 
काय� स�पादन मू�याङ्कन तथा काय� �मता अङ्क 
िवभाजन एवम् िसफा�रसस�ब�धी �ि�या, २०६४ 
को अनसूुची ३ को ३.२.४(ग) को �यव�था िवपरीत 
भएकोले िनजको हकमा िमित २०७०।११।९ 
गते ि�भवुन िव�विव�ालय, पनुरावेदन आयोग, 
क�ित�परुबाट भएको िनण�य िमलेको नदेिखने ।

दरखा�त बझुाउने अि�तम िमितिभ� पेस 
भएको िववरणलाई मा� आधार मा�नपुन�मा दरखा�त 
बझुाउने अि�तम िमितभ�दा पिछ पेस गरकेो िववरणलाई 
आधार मानी िनण�य गरकेो दिेखयो । िनजह�को हकमा 
कानूनी �यव�था हेदा� उ� िसफा�रसस�ब�धी �ि�या 
२०६४ को अनसूुची ३ को ३.२.५(क) को कानूनी 
�यव�था हेदा� आवेदन फाराम बझुाउने समयस�म 
अ�ययन पूरा नभए पिन अ�तवा�ता�को िदनभ�दा 
अगािडस�म पूरा गरी उपािध �ा� गरकेो वा परी�ा 
उ�ीण� गरकेो �माण पेस गरमेा यो ब�देज (अ�ययन 
िबदा अविधको सेवा िश�ण सेवा अनभुवबापतको 
अङ्क िदन लगाइएको ब�देज) हटाइनेछ, तर आवेदन 
फाराम बझुाउने समयस�म पूरा नभएको शैि�क 
उपािधको अङ्क भने िदइने छैन भ�ने �प� कानूनी 
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�यव�था रहेको पाइदँा यी िवप�ीह�ले आवेदन फाराम 
बझुाउने अि�तम �याद िमित २०६९।७।२४ स�म 
सोधप� मू�याङ्कनको लािग पेस गरकेो नपाइदँा 
सोबापतको अङ्क �दान गन� िम�ने नदेिखने ।

दरखा�त बझुाउने अि�तम िमितिभ� 
िवप�ीह�ले आ-आ�नो िव�ावा�रिधको शोधप� 
िडन काया�लयमा नबझुाएको भ�ने �प�ट देिखएको, 
दरखा�त फारम बझुाउदँा धने��वीर शा�यले शोधप� 
बझुाउनको लािग अि�तम अव�थामा रहेको भ�ने 
�यहोरा उ�लेख गरकेो देिख�छ । �यसैगरी ल�मण 
िसंह कँुवरले पी.एच.डी. अ�ययन िबदामा अ�ययनरत 
अव�थामा सो शोधप� स�बि�धत िवषयका िवशेष� 
िश�कह�बाट मू�याङ्कन ह�दँा �वीकाय� भएपिछ मा� 
अ�ययन पूरा ह�ने हो । �यसमा पिन िमित २०६९।५।३१ 
मा भएको �ि�याको संशोधनबमोिजम मू�याङ्कनको 
चरणमा भए पिन िव�ावा�रिधको हकमा अ�ययन 
पूरा गरकेो मािनने �यव�थालाई आधार िलदँासमेत 
दरखा�त िदने अि�तम िमितमा मू�याङ्कनको चरणमा 
ह�नपुन�मा सो िमितमा दता� नै नग�रएको शोधप� 
मू�याङ्कनको चरणमा ह�ने ��नै उठ्न नस�ने भएबाट 
�य�ता अव�थाको शोधप�लाई अ�ययन पूरा ग�रएको 
भ�न निम�नेमा �यसबापत अङ्क िदन ु मनािसब 
देिखएन । िनवेदकह�ले पाएको अङ्कको बारमेा पिन 
िववाद नउठाएको अव�थामा िनवेदकले �ा�त गरकेो 
अङ्कभ�दा बढी अङ्क िवप�ीह�ले पाउनस�ने त�य 
��ततु नै नगरी सेवा आयोगको िसफा�रस सूचीलाई 
फेरबदल गरी दता� नै नभएको उजरुीको िवषयमा �वेश 
गरी गरकेो िनण�यले कानूनी मा�यता �ा� गन� नस�ने 
ह�दँा यी िवप�ीह� धने��वीर शा�य र ल�मण िसंह 
कँुवरलाई समेत अ�ययन िबदाको अविधबापतको 
िश�ण सेवा अनभुवबापतको अङ्क �दान गरकेो ि�.
िव.िव पनुरावेदन आयोगबाट िमित २०७०।११।९ मा 
भएको िनण�य कानूनिवपरीत नै देिखने ।

ि�भवुन िव�विव�ालय, पनुरावेदन आयोग, 

क�ित�परुको िमित २०७०।११।०९ को िनण�य 
ि�भवुन िव�विव�ालय, िश�क िनयिु�का आधार, 
काय� स�पादन मू�याङ्कन तथा काय��मता अङ्क 
िवभाजन एवम् िसफा�रसस�ब�धी �ि�या २०६४ 
अन�ुप ग�रएको नदेिखनकुा साथै पनुरावेदकह�ले 
िश�ण सेवा अनभुवबापत के कित अङ्क �ा� गर ेसो 
कुरा िनण�यमा खलेुको नदेिखएको समेतका आधारबाट 
िमित २०७०।११।०९ को िनण�य अ�प� र हचवुासमेत 
भएबाट धने��वीर शा�य, ल�मण िसंह कँुवर र नानीराम 
�रसालको नाम समावेश गरी िनवेदकह�लाई बाहेक 
गरी भएको उ� िमित २०७०।११।०९ को िसफा�रस 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । साथै अब 
उ�ा�त उजरुी स�ब�धमा �चिलत िनयम कानूनअन�ुप 
पनुः िनण�य गनु�  भनी ि�भवुन िव�विव�ालय पनुरावेदन 
आयोग क�ित�परुको नाममा परमादेशसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७३ साल काि�क २ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-WO-१०४७, उ��ेषण, 
अ�जना �े� िव. नेपाल िव�ुत् �ािधकरण, के.का. 
र�नपाक�  काठमाड�समेत 

नेपाल िव�तु् �ािधकरण िव�तु् िवतरण 
िविनयमावली, २०५५ (सशंोधनसिहत) हाल 
िविनयमावली, २०६६ को कानूनी �यव�थासमेतलाई 
म�येनजर गरी हेदा� यी िनवेदकलाई नेपाल िव�तु् 
�ािधकरण, िवतरण तथा �ाहक सेवा, कावासोती 
िवतरण के��, नवलपरासीले िमित २०७०।०४।३१ 
मा च.नं. ३५३ बाट प� लेखी उ� २०७०।४।३१ 
को प�बाट “उपयु�� स�ब�धमा �यहाकँो प.स. 
२०७०/०७१ च.नं. ३५० िमित २०७०।४।२९ को 
प�साथ ग�डाकोट-५ ब�ने कमलकुमार �े�ले िदएको 
िव�तु् लाईन जडान गन� सहयोग ग�रिदने भ�ने बारकेो 
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िनवेदन �ा� �यहोरा अवगत भयो । सो स�ब�धमा यस 
काया�लयअ�तग�त ग�डाकोट शाखामा ब�ुदा कमलकुमार 
�े� र �ीमती अ�जना �े�ले बनाएको घरज�गामा 
लिु�बनी �लाि�क उ�ोगको बाकँ� ब�यौता भई सोको 
िव�तु् लाईन काटी २०६४ सालमा कालोपाटीमा 
रहेकाले ने.िव.�ा. को िनयमानसुार कालोसूचीवाला 
ज�गामा बनेको घर वा ज�गामा बनेको घर वा ज�गाको 
रकम भ�ुानी नभएस�म िमटर रा�न निम�ने । 

लिु�बनी �लाि�क उ�ोगका �ो. �ी 
िशवकुमार म�ुमी ब�यौता रकम �.१६,५८,४८४।२० 
असलुउपर गन�को लािग २०६४ सालदेिख नै कारबाही 
अगािड बढाइएको र अदालती कारबाही ह�न िमित 
२०७०।२।७ र िमित २०७०।४।२९ मा आव�यक 
कागजातसिहत फाइल पनुः कानून िवभागमा पठाई 
पैसा उठाउने कारबाही �ार�भ ग�रसकेको कुरा 
िमिसल संल�न िवप�ी नेपाल िव�तु् �ािधकरणको 
िलिखत जवाफबाट देिख�छ । जसले जनु �योजनका 
लािग िव�तु् �योग गरकेो हो उसैबाट िव�त्ु महसलु 
असलुउपर गनु�  िवप�ी िनकायको आ�नो दािय�व 
रहेको िवषयलाई प�छाएर िनजह�लाई उ�मिु� 
िदई पिछ ज�गा ख�रद गन� यी िनवेदकलाई दािय�व 
थोपन� काय� िनयमतः िम�ने देिखदँनै । िवप�ी िव�तु् 
�ािधकरणले आ�नो लेनासरह असलु गन�स�ने 
�यव�था उ� ऐनमा गरकेो ह�दँा सोबमोिजम गन� दािय�व 
िवप�ीको हो । पूव�िव�तु् �योगकता� �ाहकबाट भ�ुानी 
ह�नपन� रकम स�ब�धमा कारबाही �ार�भ भइसकेपिछ 
पनु: यी िनवेदकलाई भ�ुानी गनु�  भनी गरकेो प�ाचार 
�यायोिचत नदेिखने । 

अ�को बाकँ�  ब�यौताको कारणले ई�री 
कोइरालाबाट ज�गा ख�रद गरी िक.न.१७४९ को 
घर ज�गामा घर बनाउने यी िनवेिदकाको हकमा 
�ितकूल �भाव परबेाट स�बि�धत �याि�बाट ब�यौता 
रकम असलु गन� �ि�या चली नै रहेको देिखदँा यी 
िनवेिदकाको नाममा िनमा�ण भएको घरमा िव�त्ु लाइन 

जडान गन� निम�ने गरी िमित २०७०।४।३१ मा भएको 
प�ाचार उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने र िनवेिदकाको 
घरमा अिवल�ब िव�त्ु लाईन जडान गनु�  गराउन ुभनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशको समेत जारी ह�ने 
इजलास अिधकृत: कोशले�वर �वाली
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १२ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६६-CI-०६८३, िबना न�सा 
पसल कवल िनमा�ण, स�यभामा नेपाली िव. लिलतपुर 
उपमहानगरपािलका काया�लय, लिलतपुर 

िबना न�सा पास पसल कवल बनाएको 
त�यमा िववाद छैन । �ितवादीले पि�चमतफ�  बाटोबाट 
५ िफट र उ�रतफ�  सरदर ३ िफट ६ इ�च छोडेको, 
उ�र-पि�चम कुनामा ७ िफट मा� छोडेर १८ िफट 
ल�बाई र ११ िफट चौडाईको ढलान गरी घर िनमा�ण 
गरकेो; सो िनिम�त घर पि�चमतफ� बाट ३ िमटर 
R.O.W. र १ िमटर Set back मा पन� र उ�रतफ� बाट 
पिन Set back मा पन�; �ितवादीले िफ�डमा गरकेो 
अ� िनमा�णको िमित २०४०।१२।१६ मा न�सापास 
भएको; पेस न�सामा Site plan मा र Elevation मा 
पूरा सिहछाप देिखदँैन भ�ने �यहोराको �ािविधकले 
िमित २०६३।९।१२ मा िदएको �ितवेदन िमिसल 
सलं�न रहेको पाइ�छ । आधिुनकताका प�रचायक 
नगर, शहरह� �यवि�थत, आकष�क, सफा, हराभरा 
र वातावरणमै�ी तब स�भव छ जब योजना, कानून 
र �णाली मतुािबकका मापद�डह� अ�रश पालना 
ह��छन् । नगरमा य�ता मापद�डय�ु भवनबाट मा�ै 
किहलेकाही ँघट्ने �ाकृितक िवपत ज�तै भूक�प, बाढी, 
पिहरोज�ता िवपतमा जन धनको कम �ित ह�न म�त 
र जीवन र�ाका लािग आव�यक साधनह� �योग गन� 
सिुवधा प�ुछ । तसथ� य�ता काय�लाई रा�यले िज�मेवार 
त�रकाले कानूनको कठोरतापूव�क प�रपालना गनु�  
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गराउन ुपन� ।
एउटा आिधका�रक िनकायले कानूनी �ि�या 

पूरा गरी, स�ब� �माण बझुी िन�कष�मा पगेुर ग�रएको 
िनण�यलाई अ�यथा भ�नस�ने अव�था देिखदैँन । 
तसथ� �वीकृितिबना मापद�डिवपरीत िनमा�ण भएको 
१८ िफट ल�बाई र ११ िफट चौडाईको एक तले 
घर �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा 
१६१(४) बमोिजम भ�काई िदने ठह�याएको लिलतपरु 
उपमहानगरपािलकाको िमित २०६३।९।१२ मा 
भएको स�ु िनण�य सदर ह�ने भनी भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६४।८।२० को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड्का
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल साउन १७ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
ई�र�साद खितवडा, ०६७-WO-०८२५, उ��ेषण, 
संगम के.सी. िव. सश� �हरी महािनरी�क, सश� 
�हरी बल �धान काया�लय �वय�भु, हलचोकसमेत 

जनु कसरुमा सजाय िदनपुन� हो, सोही कसरु 
स�ब�धमा सजाय ��ताव गरी स�बि�धत कम�चारीलाई 
सफाइ पेस गन� मौका �दान गनु�पन� देिख�छ । 
कम�चारीउपर िवभागीय सजाय गन� स�ब�धमा 
यसरी सनुवुाइको मौका �दान गन� कुरालाई सामा�य 
मा�यताको �पमा आम तवरबाट �यवहा�रक �योगमा 
�याइएको पाइ�छ । यो एक �थािपत �याियक मा�यता 
र �चलन पिन हो । �रट िनवेदकसगँम के.सी.लाई 
सोिधएको �प�ीकरणमा सश� �हरी िनयमावली, 
२०६० को िनयम ८७(१) को देहाय (ग) (ङ) र (ज) 
भ�नेस�म उ�लेख भएको पाइयो । तर सजाय गदा� 
भने उ� िनयम ८७(१) को देहाय ख�ड (घ)िवपरीत 
मादक पदाथ� सेवन गरी सवारी चलाएको �यहोरासमेत 
उ�लेख गरी अवकाश िदने िनण�य गरकेो दिेखयो । 

सफाइ पेस गन� मौका �दान गदा� उ� ख�ड (घ) 
बमोिजम कसरु ��ताव नै नगरी एकैपटक िनण�य गदा�को 
अव�थामा मा� उ� ख�ड (घ) बमोिजम भनी सजाय 
गनु�  �िुटपूण� देिख�छ । यसबाट िनवेदकलाई सनुवुाइको 
उिचत र पया�� अवसर �दान ग�रएको रहेनछ भनी 
मा�नपुन� अव�था देिखन आयो । �रट िनवेदकउपर 
चलेको सवारी �यान म�ुामा स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िनजलाई सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजम  २ मिहना 
कैद र �. २०००।– ज�रवाना ह�ने ठहरी फैसला भएको 
र सो फैसला पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट पिन सदर 
भएको देिख�छ । यो एक �कारको भिवत�यको अव�था 
हो । उ� सवारी �यान म�ुाको सम� िमिसलबाट िनजले 
मादक पदाथ� सेवन गरकेो त�य �मािणत ह�न आएको 
पाइएन । यस अव�थामा िनजलाई मादक पदाथ� सेवन 
गरकेो भ�ने आधारमा नोकरीबाट हटाउने गरी भएको 
िनण�य �यायसङ्गत नदिेखने । 

कानूनले जसलाई िनण�य गन� अिधकार �दान 
गरकेो छ, सो कुरामा िनजले नै िनण�य गनु�  पद�छ । 
आ�नो अिधकार�े� भ�दा बािहरको िवषयमा िनण�य 
ग�रयो भने �य�तो िनण�य दूिषत, गैरकानूनी र बदरयो�य 
ब�दछन् । यस स�दभ�मा िवचार गदा� �रट िनवेदकसगँम 
के.सी. �े�ीय सश� �हरी बल, ��वािहनी 
पथलैयाअ�तग�त दरब�दीका �हरी कम�चारी भएको 
त�यमा कुनै िववाद छैन । सश� �हरी िनयमावली, 
२०६० को अनसूुची ६ मा �.स.िन. दजा�का 
�हरी कम�चारीलाई िवभागीय सजाय गन� अिधकार 
“स�बि�धत सश� �हरी नायब महािनरी�कलाई” ह�ने 
गरी तोिकएको पाईयो । तर �रट िनवेदकलाई सश� 
�हरी �धान काया�लय, कानून एवम् अनगुमन शाखा 
हेन� नायब महािनरी�कबाट पदबाट बखा��त गन� गरी 
िनण�य गरकेो देिख�छ । दजा� वा पदको नाम िम�यो 
भ�दैमा जोसकैुउपर जनुसकैु पदािधकारीले सजाय 
िनधा�रण गन� पाउने ह�दैँन । कानूनबमोिजम िनय��ण, 
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सपुरीवे�ण गन� तोिकएको स�बि�धत पदािधकारीले नै 
आ�नो मातहतका कम�चारीउपर कारबाही र सजाय 
गन� अि�तयारी �योग गन� पाउने ह��छ । तर �रट 
िनवेदकका स�दभ�मा हेदा� “स�बि�धत” सश� �हरी 
नायब महािनरी�कबाट िनण�य ग�रएको नभई अ�य 
अिधकारीबाट िनण�य भएको दिेखन आयो । यसलाई 
कानूनबमोिजम अि�तयार �ा� अिधकारीबाट िनण�य 
भएको भनी मा�न निम�ने ।

मािथ िववेिचत आधार, कारणबाट �रट 
िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको सश� 
�हरी नायब महािनरी�कको िमित २०६७।५।११ 
को िनण�यमा अिधकार�े�ा�मक �िुट देिखएको र 
�रट िनवेदकलाई सजाय ठहर ग�रएको सश� �हरी 
िनयमावली, २०६० को िनयम ८७(१) (घ) को कसरु 
स�ब�धमा सफाइ पेस गन� मौकासमेत �दान ग�रएको 
नदेिखएको ह�दँा उ� िमित २०६७।५।११ को िनण�य 
र सोलाई सदर गरकेो सश� �हरी महािनरी�कको 
िमित २०६७।१०।३ को पनुरावेदन िनण�य कानून 
एवम् �याियक िस�ा�त�ितकूल भएकाले उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी िदएको छ । अब �रट िनवेदकसगँम 
के.सी.लाई पूव�वत् सेवामा बहाल गरी नोकरीबाट 
हटाएको िमितदेिखको िनजले कानूनबमोिजम पाउने 
तलब भ�ा �दान गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादशेको आदशेसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित सवंत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभुम् । 

९
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-WO-०८६३, 
उ��ेषण, स�य���साद यादव िव. लिलतुपर िज�ला 
अदालतसमेत

अदालतको आदशेमा िच� नबझेु पनुरावेदन 
स�ुने अदालतमा मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोिजम 

िनवेदन िदई उपचार �ा� गन�स�ने �भावकारी र 
वैकि�पक उपचारको माग�को िव�मानता रहेको 
देिख�छ । 

यसका अित�र� यीनै िनवेदकले 
िवप�ीम�येका पजुा राणासमेतलाई िवप�ी बनाई 
��ततु म�ुामा िजिकर िलएको लेनदेन स�ब�धमा 
काठमाड� िज�ला अदालतमा िकत� जालसाज 
म�ुा दायर गरकेो भ�ने कुरा िनवेदन �यहोराबाट 
देिख�छ । यसरी िनवेदकले साधारण अिधकार�े�को 
माग� अवल�बन गरी म�ुा ग�रसकेको देिखएको र सो 
उपाय �भावकारी भएको प�र�े�यमा िनवेदक �रट 
�े�ािधकारसमेतको माग�बाट ��ततु िनवेदन िलई 
�वेश गन� िम�ने नदेिखने ।   

वादी पजुा राणा �ितवादी यी िनवेदक 
स�ये���साद यादव भएको लेनदेन म�ुामा लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट जारी भएको �याद बेप�े तामेल 
भएपिछ उि�लिखत लेनदेन म�ुाका वादीले यी िनवेदक 
कारागार काया�लय जग�नाथदवेलमा थनुामा रहेको 
भनी खलुाई िदएको ह�दँा िनजको नाउमँा लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।१।२० मा 
इतलायनामा �याद जारी गरी सो अदालतले प�माफ� त 
उ� कारागारमा िनवेदकको नाउकँो �याद पठाई 
कारागार काया�लयले तामेली िमित २०६३।१।२३ 
रािख �ितवादीलाई बझुाई िलखत सही गराई कारागार 
काया�लयसमेतले सिहछाप गरी भरपाई र तामेली 
�याद लिलतपरु िज�ला अदालतमा पठाएको भ�ने 
लिलतपरु िज�ला अदालतको िलिखत जवाफबाट 
देिख�छ । त�कालीन अव�थामा िनवेदक उि�लिखत 
कारागार काया�लयमा थनुामा रहेको त�यमा िववाद 
देिख�न । यी िनवेदकलाई उि�लिखत लेनदेन म�ुामा 
जारी भएको �याद कारागार काया�लयले थनुामा 
रहेका िनज िनवेदकलाई बझुाई सही गराई कारागार 
काया�लयले समेत सिहछाप गरी �मािणत गरी िदई 
�याद तामेल भएको देिख�छ । यसरी िनवेदकको 
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नाममा जारी भएको �याद िनजलाई बझुाई रीतपूव�क 
तामेल भएको देिखदँा िनवेदन िजिकरअनसुार बदर गरी 
रहनपन� नदेिखने । 

यसरी िनवेदन दाबीको िवषय साधारण 
अिधकार �े�बाट उपचार �ा� गन� स�ने �कृितको 
देिखएको साथै िनजको नाउकँो इतलायनामा 
बेरीतपूव�क तामेल भएको अव�थासमेत नदेिखएकोले 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन परने । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः आन�दराज प�त
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल भदौ १० गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलस,े ०६९-WO-०५९१, उ��ेषण, 
रािजव िव�म शाह िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोग, टंगालसमेत

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
उ� िमित २०६९।८।१२ को िनण�यले िववादको 
ज�गाको �वािम�वको स�ब�धमा िनण�य गरकेो दिेखन 
नआई शाि�तसरु�ा कायम गन� िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड� र महानगरीय �हरी प�रसर, 
हनमुानढोकालाई लेखी पठाउने भनी िनण�य भएको 
देिखयो । तसथ�  यी िनवेदकले समेत साव�जिनक 
कायम ह�नपुद�छ भनी िजिकर िलएको काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं.११ को उ� िक.नं. २०५० 
ज�गा िमित २०६९।९।५ नेपाल सरकारका नाममा 
बाटो कायम  गन� गरी सोहीबमोिजम ज�गाधनी 
�माण पजुा�समेत तयार भई साव�जिनक बाटो कायम 
भइसकेको देिखदँा िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�था देिखन नआएकोले ��ततु 

�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल फागनु २३ गते रोज २ शभुम् । 
 § यसै लगाउको ०६९-WO-१२६८, 

उ��ेषण, रािजव िव�म शाह िव. काठमाड� 
महानगरपािलका काया�लय बागदरबारसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६७-WO-११६८, उ��ेषण, 
यादव महत िव. �हरी �धान काया�लय, न�सालसमेत

�हरी �धान काया�लय, �हरी महािनरी�कको 
सिचवालयबाट �हरी नायब उपरी�क रािधका 
खड्काको अ�य�तामा िमित २०६६।८।१५ गते गठन 
भएको छानिबन सिमितले यी �रट िनवेदकसगँ बयान 
िलनेलगायतको छानिबनको स�पूण� काय� स�प�न गरी 
िमित २०६६।९।३ मा पेस गरकेो �ितवेदनको आधारमा 
�हरी नायब महािनरी�कबाट िमित २०६६।९।१९मा 
िनवेदकलाई ह�नस�ने सजायसमेत खलुाई सफाइ पेस 
गन� मौकासमेत �दान गरी िनवेदकसगँ �प�ीकरण माग 
ग�रएको र िनवेदकले आ�नो �यहोराको स�ब�धमा 
िमित २०६६।९।२१ मा �प�ीकरण पेस गरकेो समेत 
देिखयो । िनवेदकबाट माग भएको �प�ीकरणलगायतका 
प� एवम् िनवेदकले पेस गरकेो उ� �प�ीकरण र �हरी 
महािनरी�कसम� िनवेदकले गरकेो पनुरावेदनसमेतमा 
िनवेदकको दरब�दी इलाका �हरी काया�लय, फुलगाभा 
धनषुा भई �हरी �धान काया�लय सरु�ा महाशाखामा 
काजमा रहेको भ�ने नै दिेखएकोले िनज काय�रत रहेकै 
�े�अ�तग�तका �हरी नायब महािनरी�कबाट भएको 
िनण�य अिधकार�ा� अिधकारीबाट नभएको भ�ने 
नदिेखने ।

अतः उि�लिखत आधार कारणसमेतबाट 
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िनवेदक यादव महतलाई �हरी िनयमावली, २०४९ 
को िनयम ८८ को देहाय (ङ) र (ज) को कसरु गरकेो 
भनी सोही िनयमावलीको िनयम ८४ को दहेाय (छ) 
बमोिजम भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य 
ठह�रने गरी िमित २०६६।१०।०३ गते नोकरीबाट 
हटाउने गरी �हरी नायब महािनरी�कबाट भएको 
िनण�य र सो  िनण�यलाई सदर गन� गरकेो �हरी 
महािनरी�कबाट िमित २०६७।१२।२७ मा भएको 
पनुरावेदक�य िनण�यसमेत कानूनस�मत रहेको दिेखदँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ह�नस�ने अव�था 
देिखन आएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: सरुथ�साद ितम�सेना
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल फागनु २३ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
सारदा�साद िघिमर,े ०७०-CR-०४२३, कत��य 
�यान, जोगमान तामाङसमेत िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह�को मौकामा गरेको सािबती 
बयानमा उ�लेख गरकेो वारदातअनसुार घरिभ� 
धामी झा�ँ� बोलाई झा�ँ�ले घरिभ� पूजाआजा 
झा�ँ� िविध गरकेो अव�थामा मतृकलाई वारदात 
घटाएको र सो वारदात घटाएको सो घटना घरिभ� 
रहेका अ�यले थाहा पाएको भ�नेसमेत किहकँतैबाट 
देिखदँैन । वारदात भएको भिनएको �थान आगनमा 
खपुा�ले गध�नमा रट्ेदा सो �थानमा रगतको भल 
ब�नपुन�मा सो केही पिन नदेिखएको र िभ� ब�ने धामी 
झा�ँ�ले समेत त�कालै थाहा पाउनपुन�मा थाहा पाएको 
देिखदँैन । तसथ� �ितवादीह�को अदालतसम�को 
इ�कारी बयान, लास जाचँ �कृित मचु�ुका, घटना�थल 
मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदनका साथै अदालतमा 
वादी �ितवादीह�का सा�ीह�को बकप�बाट समिथ�त 
भइरहेको अव�था िव�मान देिखदँा मतृक स�चमाया 
तामाङको म�ृय ु यी �ितवादीह�कै कुटिपटको 

कारणबाट भएको भ�ने त�य िमिसल संल�न रहेको 
कुनै पिन �माण कागजातबाट नदेिखने । 

कुनै पिन फौजदारी कसरुलाई शङ्कारिहत 
तवरले पिु� गनु�पन� दािय�व अिभयोजन प�को 
ह�ने, अदालतले �ा� �माणह�को परी�ण एवम् 
मू�याङ्कन गरी ती �माणह�ले ठहरबेमोिजम मा� 
�याय िन�पण गनु�पन� भ�ने नै ह��छ । तर अदालत 
�वयम् ले कुनै �माणको िसज�ना गरी कुनै कसरु 
�थािपत गन� वा कसैउपरको अिभयोग पिु� गन� 
भ�ने ह�दैँन । साथै सङ्किलत भएका �माणह�बाट 
कसैउपरको अिभयोग पिु� ह�ने अव�था छैन अथवा 
�य�तो अिभयोग शङ्कारिहत देिखदँैन भने अदालतले 
वादी वा अिभयोजन प�को हैिसयत �हण गरी िबना 
आधार कसैलाई दोषी करार गन� पिन स�ैन । �य�तो 
गनु�  हा�ो फौजदारी िविधशा� हामीले अपनाई आएको 
कानून �णाली एवम् �थािपत �याियक प�ितकै 
बिख�लाप ह�न जाने । अनसु�धानको �ममा भएको 
�ितवादीह�को सािबती बयान अ�य �माणह�बाट 
�वत���पमा समिथ�त नभएस�म अदालतले �य�तो 
सािबती बयान मा�ैलाई आधार मानी कसरु कायम गनु�  
�यायसङ्गत ह�न नस�ने ह�दँा िमिसल संल�न अ�य 
�माणह�ले समेत िनजह�ले आरोिपत कसरु गरकेो 
भ�ने त�य �थािपत ह�न नसकेको ि�थितमा अिभयोग 
माग दाबीबाट पनुरावेदक �ितवादीह�लाई सफाइ 
िदनपुन�मा स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतले 
गरकेो फैसला उ�टी गरी अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।५।१० को फैसला िमलेको नदिेखने । 

अतःउपयु�� िववेिचत आधार र कारणह�बाट 
�ितवादीह�लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजमको 
कसरुमा सफाइ िदने गरी स�ु का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतबाट िमित २०६६।१२।०२ मा भएको फैसला 
उ�टी गरी पनुरावेदक �ितवादी जोगमान तामाङलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(१) नं. 
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को कसरुमा ऐ.को १३(१) नं. ले सव��वसिहत ज�मकैद 
र पनुरावेदक �ितवादी इ��बहादरु तामाङलाई सोही 
महलको १३(४) नं. कसरुमा ऐ.को १३(४) नं. ले 
ज�मकैद ह�ने ठह�याई भएको फैसला निमलेकोले 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।५।१० 
गते भएको फैसला उ�टी भई यी �ितवादीह�ले 
अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरुबाट सफाइ 
पाउने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल माघ ७ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-CR-००१८, मानव ओसारपसार, 
फुलमाया तामाङ िव. नेपाल सरकार 

फौजदारी �याय �शासनमा सरकारी प�को 
कत��य वारदातको बारमेा बयान गराउने �याद थप गन� 
अिभयोग प� दायर गन� र बहस पैरवी गनु�मा मा� सीिमत 
रहन ु ह�दँैन । अिभयोगदाबी िलएको �यि�को उ� 
अपराधमा के, कुन त�रकाले संल�नता िथयो, िनजले 
कुन उ�े�यले उ� अपराध ग�यो र िनजको भूिमका 
घटनामा के-क�तो िथयो उ� कुराको पिु� ह�ने दाबी 
�माण के-क�ता छन् सोको यथाथ� िववरण िमिसलबाट 
देिखनपुन� तथा आफूले लगाएको अिभयोगको �मािणत 
गन� कानूनी कत��य वा दािय�व वादी प�मा ह�ने । 

मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनय��ण 
ऐनमा �माणको भार अिभय�ुमा सा�रएको छ भ�दैमा 
हर अव�थामा हरके म�ुामा वादी आफूले चाही केही 
�माण प�ुयाउन नसकेकोले दोषी करार ह��छ भ�ने 
तथा �ितवादीले आ�नो िनद�िषताको �माण प�ुयाउन 
नसकेकोले दोषी करार ह��छ भ�ने ऐनको म�सद 
होइन । य�तो अथ� फौजदारी �याय र सव�मा�य 
िस�ा�त तथा हा�ो संिवधान बेवा�ता एवम् मौिलक 
तथा मानव अिधकारसमेत िवपरीत ह�ने भनी �ितपािदत 

िस�ा�तसमेतका आधारमा पनुरावेदकले मानव 
ओसारपसार गरकेो देखाउन वा �मािणत गन� वादी 
प�ले स�नपुन� िथयो । तर �य�तो कुरा िमिसल सलं�न 
कुनै पिन कागज �माणबाट पिु� ह�नसकेको नदेिखने ।

िमिसलबाट आरोिपत कसरुमा �ितवादीको 
सलं�नता पिु� ह�ने कुनै पिन िव�सनीय �माणको 
िव�मानता देिखदैँन । �ितवादी अदालतसम�को 
बयानमा पूण��पमा इ�कार रहेक� र िनजको इ�कारी 
बयान िनजका सा�ी एवम् पीिडत जाहेरवाली सिुनता 
तामाङ, बिुझएका मािनसह� िसरमाया तामाङसमेतको 
बकप�समेतबाट समिथ�त भइरहेको अव�था 
िव�मान देिखदँा �ितवादी  फुलमाया  तामाङलाई 
मानव  बेचिबखन  तथा  ओसारपसार  िनय��ण  ऐन, 
२०६४ को दफा ४(२)ख बमोिजमको कसरुमा सोही 
ऐनको दफा १५(१)(ङ)(२) बमोिजम १० वष�  कैद र 
�.५०,०००।- ज�रवाना ह�ने ठह�याएको स�ु नवुाकोट 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।७।१७ को फैसला 
सदर  ह�ने  ठहर  गरकेो  पनुरावेदन  अदालत, पाटनको 
िमित २०६९।५।५ को फैसला िमलेको नदेिखने ।

अतः �ितवादीले जाहेरवालीह�लाई िक�न, 
बे�न, वा वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यबाटै काठमाड� 
�याएको त�यको प�्ुयाई शङ्कारिहत �पबाट भएको 
नदिेखएकोले �ितवादी फुलमाया तामाङलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(२) 
बमोिजम १०(दश) वष� कैद र �. ५०,०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठह�याएको स�ु नवुाकोट िज�ला अदालतको 
िमित २०६८।७।१७ को फैसला सदर ह�ने ठहर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।५।५ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई �ितवादी 
फुलमाया तामाङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल माघ ४ गते रोज ३ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६७-CR-०६९७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. पदमी गु�ङसमेत

वारदातको उठान तथा �कृित हेदा� मतृकसगँ 
यी �ितवादीह�को पूव��रसइवी रहे भएको दिेखएको 
छैन । मतृकलाई मान� पन� मनसायले साथ लािग 
�ितवादीह� गएको पिन देिखदँैन । मतृक र 
यी �ितवादीह� घासँ दाउराको लािग वनमा 
गएको अव�थामा उ� वारदात घटेको दिेख�छ । 
�ितवादीह�को मौकाको कागजको �यहोरा हेदा� 
मतृकसगँ िनजको चालचलनको िवषयमा त�काल 
सामा�य भनाभन भई दाउराले हानाहान गदा� �ितवादी 
मतारीले हानेको दाउरोले मतृकको छातीमा ला�न 
गई सोही कारण मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने दिेखन 
आउछँ । �ितवादीह�ले मान� मनसायले धा�रलो 
वा जोिखमी िकिसमको हितयार �योग गरकेो 
देिखदँैन । फेला परकेो कंकालको परी�णबाट म�ृयकुो 
कारण ख�ुन सकेको दिेखदँैन । य�तो अव�थामा 
केवल अिभयोग दाबी िलएकै आधारमा मा� यी 
�ितवादीह�ले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) 
नं. बमोिजमको कसरु गरकेो भनी सोही नं. अनसुार 
सजाय गन� िम�ने नदिेखदँा �यसतफ� को वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

वारदातमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १४ 
नं. को कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने देिखएको र उ� 
दफा १४ अ�तग�त सजाय भएउपर �ितवादीह�को 
पनुरावेदन नपरकेो अव�थासमेत ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट यी �ितवादीह� पदमी ग�ुङ, 
िजरया ग�ुङ र खो�यो ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको १४ नं. बमोिजमको कसरुमा 
१० वष� कैद सजाय ह�ने तथा �ितवादीह� म�येका 
पातेलाटी ग�ुङ र नानी ग�ुङ १४ वष�भ�दा कम 

उमेरको भएकोमा िववाद नरहेकोले िनजह�को हकमा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) 
बमोिजम जनही िदन १८(अठार) कैद ह�ने ठह�याएको 
फैसला पिन मनािसब नै दिेखने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण 
र �माणसमेतबाट �ितवादीह� पदमी ग�ुङ, िजरया 
ग�ुङ, खो�यो ग�ुङलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष� कैद र अ�य 
�ितवादीह� नानी ग�ुङ र पातेलाटी ग�ुङलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. बमोिजम १० 
वष� कैद सजाय ह�नपुन�मा िनजह�को उमेर १३ वष�भ�दा 
कम देिखएकाले बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(२) बमोिजम िनजह�लाई जनही िदन १८ 
(अठार) कैद ह�ने ठह�याई भएको स�ु लमजङु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट िमित २०६७।०५।२१ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
तेजबहादुर के.सी., ०६९-CR-०४१९, ०६९-
CR-०४९१, र ०७०-CR-१२३४, लाग ु औषध 
सेतो हेरोइन, पूण�माया महज�न िव. नेपाल सरकार, 
ममताकुमारी सि�जत (�े�ी) िव. नेपाल सरकार र 
वाङजो शेमा� िव. नेपाल सरकार 

कुनै पिन फौजदारी म�ुामा अिभयोग माग 
दाबीबमोिजमको कसरु �मािणत नभएको अव�थामा 
सजाय ह�ने कसरु देिखन आएमा सो कम सजाय ह�ने 
कसरुको दाबी निलएको भ�ने आधारमा अिभय�ुले 
माग दाबी रहेकोभ�दा �यून सजाय ह�ने र कानूनबाट 
समेत उ�मिु� पाउछँ भ�न िम�ने देिखन नआउने ।

�ितवादीह�ले मौकामा बयान गदा� अिभयोग 
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दाबीको कसरुमा सािबत रही पर�पर पोल गरकेो,  
बरामदी मचु�ुकामा िनजह� रोहबरमा रहेको, 
अदालतमा बयान गदा� मौकाको सािबती र बरामदी 
मचु�ुकामा रहेको सिहलाई आ�नो भनी �वीकार 
गरकेो एवम् मौकाको बयान �यहोरा र बरामदी 
मचु�ुकालाई अ�यथा हो भनी �माणसिहत पिु� 
गन� नसकेको तथा �ितवादीह� पूण�बहादरु लामा र 
िवकास लामाको अदालतसम�को बयानबाट समेत 
�ितवादी ममताकुमारी रिंजत �े�ी, पूण�माया महज�न 
र शकंर काक�समेत भई लाग ुऔषधको िव�ास पारी 
अ�य पदाथ�को कारोबार गन�को लािग िब�� गन� 
उ�े�यले गएको, िवकास लामा, वाङजो शेपा�  र राजेश 
भ�ने पूण�बहादरु लामा ख�रद गन� आएको अव�थामा 
�ितवादी शंकर काक�ले िवकास लामालाई उि�लिखत 
पदाथ� िदएको अव�थामा प�ाउ परी िनज िवकास 
लामाबाट बरामद भएको पिु� ह�न आएकोले यी 
पनुरावेदक �ितवादीह�लाई लाग ुऔषधको कारोबार 
गरकेो आरोिपत कसरुमा ह�ने सजायको आधा जनही 
सात वष� छ मिहना कैद र दईु लाख पचास हजार 
ज�रवाना गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा अ�यथा भ�न निम�ने ।

अतः उि�लिखत िववेिचत आधार, कारण 
र �माणसमेतबाट पनुरावेदक �ितवादीह� पूण�माया 
महज�न, ममताकुमारी रजंीत �े�ी र वाङजो शेपा�लाई 
लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७(क) 
को �योजनाथ� सजाय गदा� मूल दफाको ह�न स�ने 
कैदको आधा सजाय ह�नेमा ऐ. ऐनको दफा ४(घ) (च) 
को िनषेिधत कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ) को 
देहाय (३) को �यूनतम प�� वष�देिख ज�मकैद र पाचँ 
लाखदेिख प�चीस लाख �पैयासँ�म ज�रवाना ह�ने 
देिखएकोमा स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतले प�� 
वष�को आधा सजाय ७ (सात) वष� ६ मिहना कैद 
गनु�पन�मा सोअन�ुप नगरी सात वष� कैद सजाय गरकेो 
िमलेको नह�दँा सो हदस�म स�ु लिलतपरु िज�ला 

अदालतबाट िमित २०६८।२।२३।२ मा भएको 
फैसला िमलेको नह�दँा केही उ�टी भई यी पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १७(क) बमोिजम आधा सजाय जनही 
७(सात) वष� ६ मिहना कैद र � २,५०,०००।- (दईु 
लाख पचास हजार) ज�रवाना ह�ने ठह�याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१।५ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कोशले�वर �वाली
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७३ साल माघ २५ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा. �या.�ी 
ह�रकृ�ण काक�, ०७१-CR-१६११, कत��य �यान, 
ितलक ओली िव. नेपाल सरकार

�ितवादी र मतृकबीच मतृकको आचरणका 
िवषयलाई िलएर बार�बार झगडा भइरहने र सोही 
िवषयलाई िलएर �ितवादीले मतृकलाई मान� 
िवचारसमेत गद� आएको देिख�छ । �हार गरकेो 
हिँसया ज�तो धा�रलो हितयार र �हार गरकेो घाटँी 
ज�तो अङ्गको संवेदनशीलता हेदा�  सो िदन पिन 
आफूले पूव�सोचबाट नै उ��े�रत तथा िनद�िशत भई 
सानोितनो िनह� ँ िनकाली जानीजानी �ितवादीले 
मतृकलाई �हार गरी मारकेो भ�ने पिु�ट ह�न 
जा�छ । य�तो �ितवादी र मतृकबीचको स�ब�ध 
र वारदात ह�दँाको प�रि�थितलाई म�येनजर गदा� 
वारदातपूव� आपरािधक मनसाय नभई भिवत�य वा 
आवेशमा आई भएको मा�न िम�ने कुनै अव�थाको 
िव�मानता यसमा देिखदँनै । य�तो वारदातको सम� 
प�रि�थित हेदा�  कत��य नदेिखई भिवत�यज�तो देिखने 
कुनै अव�थाको िव�मानता पिन यसमा देिखदैँन । 
तसथ� �ितवादीको मानिसक अव�था िवि��त रहेको 
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आवेशमा आई �हार गरकेो भनी िलएको िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । यी �ितवादीलाई अिभयोग 
दाबीअनसुार सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने गरी स�ु 
तथा पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमलेको 
नै देिखने ।

�ितवादीले आ�नै �ीमतीलाई धा�रलो 
हितयार घाटँीज�तो अित सवंेदनशील अङ्गमा घाटँी नै 
िछना�ने िकिसमले �हार गरकेो पाइएको छ । त�काल 
मतृक र यी �ितवादीबीच कुनै ठूलो झगडा भई मतृककै 
कारण आवेशमा आउनस�ने प�रि�थित पिन यसमा 
रहेको छैन । �हार गरी घाटँी िछनािलन ुकेही मा� बाकँ� 
रही मतृक �ीमती जिमनमा मतृ अव�थामा पि�टरहेको 
अव�थामा पिन कुनै प�ात्ाप नगरी र संवेदनाको 
कुनै मानवीय भावनासमेत नदेखाई यी �ितवादी 
बािहर गई लकु� बसेको पाइएको छ । पिछ �याियक 
�ि�याको िसलिसलामा पिन प�ातापको भावना �य� 
नगरी �ीमतीको च�र�का कारण मारकेो भनी भनेको 
देिख�छ । 

य�तो अव�थामा िनजलाई ऐनअनसुार ह�ने 
सजायमा कमी गदा� �याियक �विववेकको नै द�ुपयोग 
भई द�ड सजायको म�सद पूरा ह�ने दिेखदँैन । मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१८८ नं.अनसुार �याियक �विववेकको राय 
�योग गरी सजाय कम गदा� तािक� क तथा �याियक 
आधार र कारणह� ह�नपुद�छ । �याियक �विववेक 
�याियक �वे�छाचा�रता होइन । �विववेकको �योग 
�याियक मनबाटै तक�  र �याियक औिच�यताको 
आधारमा गनु�पद�छ । �यायकता� �वयम् र �याियक मनले 
हेन� सबै य�ता सजाय घटाउन िलएका आधारबाट 
अ�तम�नबाटै स�त�ुट ह�नस�ने भए मा� �याियक 
�विववेक अथ�पूण� ह�न जा�छ । ��ततु स�दभ�मा �याियक 
�विववेकको अिधकार �योग गरी सजाय घटाउने कुनै 
औिच�यपूण� �याियक आधारको िव�मानता रहे भएको 
पाइदँैन । तसथ� �ितवादीलाई ज�मकैदको सजाय ह�न 

भनी स�ु र पनुरावेदन अदालतबाट �य� रायसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः उपयु�� िववेिचत आधार, कारण 
तथा �माणबाट �ितवादी ितलक वलीलाई अिभयोग 
दाबीअनसुार मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
गरी भएको स�ु दैलेख िज�ला अदालतको िमित 
२०७१।०१।०४ को फैसला सदर ह�ने ठह�याई 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट िमित २०७१।०८।२४ 
मा भएको फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । ज�मकैदको सजाय 
मा� गन� गरी िज�ला अदालतबाट �य� राय सदर 
गरकेो पनुरावेदनको राय र सजाय घटाई पाउ ँ भनी 
�ितवादीले गरकेो पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ्िसर ३ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७२-CR-०९०१, ��ाचार, 
�योितबहादुर थापा िव. नेपाल सरकार 

��ततु म�ुाको उठान राि��य वािण�य 
ब�कको िमित २०६३।७।२६ को प�को आधारमा 
भएको देिखए पिन अनसु�धान काय�को �ार�भ 
�यहीबेला भएको देिखदँैन । म�ुामा अनसु�धान काय�को 
�ार�भ अनसु�धान अिधकृत तोिकएप�ात् ह�ने ह�दँा 
��ततु म�ुामा िमित २०७१।२।२६ मा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको प�बाट अनसु�धान 
अिधकृत तोिकएको दिेखदँा अनसु�धान काय�को 
�ार�भ पिन सोही िमितदिेख भएको मा�नपुन� ह��छ । 
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��ततु म�ुामा अनसु�धान काय� िमित २०७१।२।२६ 
मा �ार�भ भएप�ात् िमित २०७१।७।१३ मा अिभयोग 
प� दता� भएको देिख�छ  । यसरी अनसु�धान काय� 
�ार�भ भएको ५ मिहनािभ� अिभयोग प� दायर भएको 
देिखएकोले यसलाई िवल�ब मा�न िम�दैन । यसका 
साथै कानूनले तोकेको हद�यादिभ� नै रहेको दिेखन 
आउने ।

�ितवादीले िनजको �माण प� स�कली 
हो भनी अनसु�धानको �ममा एवम् अदालतमा 
बयान गर े पिन सो िबहार इ�टरिमिडएट एजकेुशन 
काउि�सल पटनाअ�तग�त S.S.N.Y College, 
Narpatganj को इ�टरिमिडएट (I.A.) परी�ा वष� 
१९९३, अन�ुमांक ३०२०८ को शैि�क यो�यताको 
�माण प� �माणीकरणको लािग उ�च मा�यिमक 
िश�ा प�रषद् माफ� त पठाउदँा अिभलेखमा अन�ुमांक 
३०१८६ स�म मा� रहेको भ�ने िबहार इ�टरिमिडएट 
एजकेुशन काउि�सलको �माणीकरण िववरणबाट 
देिख�छ । यसरी यी �ितवादीले �ा�त गरकेो �माण प� 
जारी गन� िनकायले नै सो �माण प�को अन�ुमाङ्क 
अिभलेखमा नरहेको भनी िववरण िदएकोमा �य�तो 
�माण प�लाई स�कली मा�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 
�ितवादी �योितबहादरु थापाले न�कली शैि�क 
यो�यताका �माण प� पेस गरी सािबक ��टाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अनसुारको कसरु 
गरकेोले िनज �ितवादीलाई ऐजन ऐनको दफा १२ र 
२९(२) बमोिजम �.  ५०० ज�रवाना ह�ने ठह�याई 
िवशेष अदालतबाट िमित २०७२।३।२५ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: राम ुशमा�
क��यटुर: बासदुवे िगरी
इित संवत् २०७३ साल पसु २६ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-०५६२, ��ाचार (न�कली 
�माण प�), सुर�े�कुमार ितवारी िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीको िनयिु� नेपाल सरकारको 
िनण�यअनसुार जल�ोत म��ालयबाट भएको, िनजले 
पदीय मया�दािवपरीतको काम गदा� सजाय �व�प 
�प�ीकरण माग ग�रएको, िनजको नाममा िविभ�न 
समयमा काया�लय आदेश जारी भएको समेतको 
अव�थालाई िवचार गदा� यी �ितवादी नेपाल सरकारको 
रा��सेवक कम�चारी नै भएको मा�नपुन� देिखयो । नेपाल 
सरकारको तलब भ�ा नखाए पिन िनजको िनयिु� 
नेपाल सरकारबाट भएको, िनजलाई आदेशसमेत 
नेपाल सरकारको काया�लयबाट िदइएको र िनजलाई 
सजायसमेत नेपाल सरकार मातहतको काया�लयबाट 
िदएको अव�थामा िबहार सरकारको तलब भ�ा 
खाएकै आधारमा िनज नेपाल सरकारको रा��सेवक 
कम�चारी नभएको मा�न निम�ने ।

�ितवादीले स�पक�  तथा भू-आज�न काया�लय 
ग�डक योजना बाि�मक�नगरको �यािसयर पदमा 
िनय�ु ह�दँा पेस गरकेो इ�टरिमिडयटको �माण प� 
जारी गन� िबहार इ�टरिमिडयट एजकेुशन काउि�सलले 
नै िनजको सो शैि�क यो�यताको �माण प� अपिु�त 
भिन सकेप�ात् सो �माण प� न�कली भएको मा�नपुन� 
देिखयो । �ितवादी नेपाल सरकारबाट िनय�ु कम�चारी 
भएको र िनज �यािसयर पदमा २०६२ सालमा िनय�ु 
ह�दँा पेस गरकेो �माण प� न�कली देिखएको ह�दँा 
िनजलाई त�काल अव�थामा �चिलत रहेको ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोिजम 
सजाय ह�ने देिखन आयो । िनज नेपाल सरकारको 
रा��सेवक कम�चारी नभएकोले सजाय ह�नपुन� होइन 
भनी �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर एवम् िनजका 
तफ� बाट उपि�थत िव�ान् कानून �यवसायीह�को 
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बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
तसथ�, मािथ िववेिचत आधार कारणबाट 

�ितवादी सरु�े�कुमार ितवारीले न�कली शैि�क 
यो�यताको �माण प� पेस गरी �चिलत ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ ले प�रभािषत 
कसरु गरकेोले िनज �ितवादी सरु�े�कुमार ितवारीलाई 
सोही ऐनको दफा १६(१) बमोिजम ६ मिहना कैद र �.  
१०,०००।– ज�रवाना ह�ने ठह�याई िवशेष अदालत 
काठमाड�बाट िमित २०७२।५।१० मा भएको फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम ुशमा�
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७३ साल पसु २६ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२-CR-१०७१, ��ाचार (न�कली 
�माण प�), िजते�� भ�राई िव. नेपाल सरकार 

�ितवादी िजते�� भ�राईले पेस गरकेो 
�माण प� १९८६ मा जारी भएको दिेख�छ भने उ� 
शैि�क �माण प� २०४५ सालमा सेवा �वेश गदा� नै 
पेस गरकेो देिखएको अव�था ह�दँा ��टाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरुमा सजाय गन� 
गरी िवशेष अदालत काठमाड�बाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।

तसथ� मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट 
�ितवादी िजते�� भ�राईले पेस गरकेो आई.ए. को 
�माण प� न�कली रहेको िमिसल संल�न उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषद ्को प�साथ �ा�त िववरणबाट 
देिखदँा िनज �ितवादी िजते�� भ�राईलाई ��टाचार 
िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरुमा ऐ. को 
दफा १२ र २९ (२) बमोिजम �. ५००।- ज�रवाना 
गन� गरी भएको िवशेष अदालत काठमाड�को िमित 
२०७२।६।१४ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 

ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः कृतबहादरु बोहरा
क��यटुरः च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल माघ ११ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७०-WO-०३१८, परमादेश, 
अशोकक ुमार कलवार िव. �वा��य तथा जनसं�या 
म��ालयसमेत 

िनवेदक अशोककुमार कलवारले िमित 
२०५३/७/१८ मा ओशो फमा� नामको औषिध 
पसल औषिध �यव�था िवभागमा दता� गराई सोही 
फमा��ारा हालस�म आ�नो �यवसाय स�चालन 
गरी आएको भ�ने िमिसल संल�न उ� �माण प�को 
�ितिलिपबाट देिखएको, आयवु�द िचिक�सा प�रषद ् 
ऐन, २०४५ को दफा ५.१ र ५.१.१ समेतले दता�वाला 
िचिक�सकबाहेक अ� कसैले �यवसाय गन� पाउने छैन 
भनी �यव�था गरकेो अव�थामा िमित २०६७।१।१४ 
मा नै दता� गरकेो िनवेदन स�ब�धमा �रट िनवेदन दता� 
भई आदशे ह�दँाको अव�थास�म पिन दता� ह�ने नह�ने 
स�ब�धमा केही कारबाही भएको नदिेखएको अव�था 
ह�दँा उ� आयवु�द िचिक�सा प�रषद ्को काम कारबाही 
आयवु�द िचिक�सा ऐन र िनयमावली अनकूुल नै रहेको 
र �यसबाट िनवेदकको हक अिधकारमा �ितकूल असर 
नपरकेो भ�न िम�ने नदेिखने ।

�यसैगरी स�वत २०६० सालको �रट 
नं.३३८० िनवेदक खेमराज प�तसमेत िव. 
आयवु�द िचिक�सा प�रषद ् नरदवेीसमेत भएको 
उ��ेषणय�ु परमादेशको िनवेदनमा िनवेदकले िदएको 
दरखा�तअनसुार �ा� गरकेो शैि�क यो�यताको �माण 
प�ह�को स�ब�धमा दरखा�त रीतपूव�क भए नभएको 
हेरी दता� गन� िम�ने हो होइन भ�ने स�ब�धमा त�काल 
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�कािशत सूचना र कानूनबमोिजम िनवेदकह�लाई 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तसमेतको आधारमा  
�ितवाद गन� मौकासमेत िदई पेस ह�न आएको शैि�क 
यो�यताको �माण प�को स�ब�धमा िवचार गरी दता� 
स�ब�धमा िनण�य गनु�  भनी िवप�ी आयवु�द िचिक�सा 
प�रषद ्को नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने 
भनी आदेशसमेत भएको दिेखएबाट िवप�ी आयवु�द 
िचिक�सा प�रषद ्को काम कारबाही कानूनअनकूुलको 
रहेको भ�ने देिखन नआउने । 

तसथ� उि�लिखत आधार कारणह�बाट 
आयवु�द िचिक�सा ऐन, २०४५ र ऐ. िनयमावली 
२०५८ ले पेसा �यवसाय गन� िचिक�सा प�रषद ्मा 
नाम दता� गनु�पन� गरी �यव�था भएबमोिजम यी िनवेदक 
अशोककुमार कलवारले िमित २०६७/१/१४ मा 
नै िनवेदन िदएकोमा दता�  ह�ने नह�ने सो स�ब�धमा 
हालस�म पिन कुनै िनण�य गरकेो  भ�ने नदिेखएको 
ह�दँा दरखा�त िदएको िमितले यित लामो समयस�ममा 
िनवेदकको िनवेदन स�ब�धमा कुनै िनण�य नगरी रा�ने 
काय� �याियक �ि�कोणबाट उपय�ु दिेखदैँन । तसथ� 
िनवेदकको िनवेदन स�ब�धमा आदशे �ा� भएको 
िमितले ३ मिहनािभ� जो जे ब�ुनपुन� हो बझुी दता� 
स�ब�धमा िनण�य गनु�  भनी िवप�ी आयवु�द िचिक�सा 
प�रषद ्को नाममा परमादशेको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कृतबहादरु बोहरा
क��यटुर: संजय जैसवाल
इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभुम । 

५
मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७३-WO-०८२४, उ��ेषण 
/ परमादशे, खगे��राज िघिमर े िव. भूिमसुधार तथा 
�यव�था म��ालयसमेत

िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम 
३६(६) मा भएको कानूनी �यव�थाअनसुार उमेरको 
कारणबाट अिनवाय� अवकाश ह�न एक वष� वा सोभ�दा 

कम अविध बाकँ� रहेको िनजामती कम�चारीलाई िनजले 
मागेको अव�थामा बाहेक स�वा नग�रने भ�ने उ�लेख 
रहेको देिख�छ । िनवेदकको उमेरतफ�  हेदा� िनजको 
ज�मिमित २०१६।९।७ भ�ने देिखएकोले उमेर 
हदको कारण िनवेदक िमित २०७४।९।७ देिख �वतः 
अवकाश पाउने अव�थाको िनजामती कम�चारी रहेको 
देिख�छ । िनवेदकलाई िमित २०७३।८।१३ मा स�वा 
गदा� िनजको सेवा गन� पाउने अविध केवल १ वष� १ 
मिहनाजित देिख�छ । िनवेदक हाल यस अदालतबाट 
िमित २०७३।१०।२७ मा अ�त�रम आदेश जारी 
भई िनज आफू काय�रत रहेको मालपोत काया�लय 
कावासोती, नवलपरासीमा नै काय�रत भई िनजको सेवा 
अविध अब झ�डै ८ (आठ) मिहना मा� बाकँ� रहेको 
देिखएकोले िनजको स�वा काया��वयन गन� उपय�ु 
ह�ने नदिेखदँा भूिमसधुार तथा �यव�था म��ालयबाट 
िनवेदकलाई िमित २०७३।८।१३ मा ग�रएको 
स�वास�ब�धी िनण�य तथा िमित २०७३।८।१३ को 
स�वा प�समेतका स�पूण� काम कारबाही उ��ेषणको 
आदशे�ार बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः तेजबहादरु खड्का                      
क��यटुरः  च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७४ साल जेठ २  गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-०६१९ र ०७०-
CR-०७९९, कत��य �यान, िच�बहादुर तामाङ 
िव. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार िव. िच�बहादुर 
तामाङसमेत 

��ततु वारदातमा साधारण लाठा, ढुङ्गा 
ला�ा म�ुकाले हानेर कत��य गरकेो नभई घाटँीमा डोरी 
कसी िथची कत��य गरी मारकेो ि�थितमा �यानस�ब�धी 
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महलको १४ नं.को अव�था ��ततु म�ुामा लागू ह�न 
स�ने देिखएन । मतृकले �ितवादीलाई चोट �हार 
ग�रसकेपिछ िनजलाई पछािड डोरीले घाटँीमा बाधँी 
कत��य गरी मारकेो त�य �ितवादीको बयानबाट 
देिखएको ि�थितमा �यान िलने मनसाय �ितवादीको 
िथएन भनी मा�न निम�ने ह�दँा �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय 
गन� गरकेो स�ु अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा मा�न 
निम�ने । 

वादी प�ले चोरी भएको सामानको िबगोको 
हकमा �प� दाबी िलन नसकेको र �ितवादीबाट जे 
जित सामान बरामद भएका छन् �यसैलाई नै आधार 
बनाई स�ु अदालतले गरकेो फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब नै देिखने ।

�ितवादीह� अजु�न प�रयार, जगतबहादरु 
प�रयार र आइते तामाङ अनसु�धान अिधकारी र 
अदालतसम� बयान गदा� कसरुमा इ�कार रहेको र यी 
�ितवादीलाई केवल �ितवादीम�येका िच�बहादरुले 
वारदात ह�दँाको समयमा सोही घरको क�पाउ�डमा 
िथए ँभनी लेखाएकै कारणबाट सो मान�समेतको काय�मा 
िनजह�को सहयोग र स�लाह िथयो भनी मा�न 
निम�ने ह�दँा सबदु �माणको अभावमा उि�लिखत 
�ितवादीह�लाई कसरु ठहर गन� निम�ने ह�दँा 
िनजह�को हकमा सफाइ िदने गरी भएको स�ुको 
फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा मा�न निम�ने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
�ितवादी िच�बहादरु तामाङलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र 
चोरीको १४(२) नं. बमोिजम �.५,०००।– ज�रवाना 
र �ितवादी मानबहादरु थापा मगरलाई चोरीको २० 
नं. बमोिजम ज�रवाना र कैद ह�ने र �ितवादी अजु�न 
प�रयार, जगतबहादरु प�रयार र आइते तामाङले 

आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठह�याई लिलतपरु 
िज�ला अदालतबाट भएको िमित २०६८।९।२७ को 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०७०।२।१४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल फागनु ५ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-१४५७, जबरज�ती 
करणी, टेक नारायण था� िव. नेपाल सरकार 

िपपरा अ�पताल वाणगंगा, किपलव�तकुो 
िस.अ.हे.व.ले पीिडत एवम् पीडकको शारी�रक परी�ण 
गदा� शरीरमा देिखएका त�कालका अव�थाह� �रपोट�मा 
उ�लेख ग�रिदएको र �य�ता अव�थाह� कसरी दिेखए 
भनी िनजले अदालतसम� बकप�समेत ग�रिदएको 
देिखयो । िनज िस.अ.हे.व.िवशेष� होइनन् िनजको राय 
मा�न िम�दैन भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरका 
स�ब�धमा िवचार गरी हेदा�  मलुकु� ऐन, इलाज गन�को १ 
नं. को कानूनी �यव�था पिन साथै हेनु�पछ�  जसअनसुार 
“... �यथाको परी�ा गन� वा औषिध गन� जा�ने वा 
अनभुवले गरी आएका मािनसले समेत सानो ितनो 
घाउ खिटरा िचनु� , फोनु�  मलम प�ी औषिध लगाउने 
काम गन�लाइ�  भने पास नभए पिन गन� गराउन ह��छ” 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको र िचिक�सक अनपुि�थत 
रहेको अव�थामा िस.अ.हे.व.ले सामा�य परी�ण गन� 
पाउने उपयु�� कानूनी �यव�थाबमोिजम पीिडतको 
शरीरमा दिेखएको ि�थितस�म उ�लेख ग�रिदएको 
अव�थालाइ� मा�यता �ा� िवशेष� नै नभएको य�तो 
�रप�टले कानूनी मा�यता �ा� गन� स�दैन भ�न िम�दनै 
साथै सो �रपोट�  अ�य �माणबाट पिन समिथ�त भइरहेको 
अव�था देिखदँा �ितवादीको िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।
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मानव अिधकारस�ब�धी िविधशा�अनसुार 
करणीस�ब�धी कसरु शारी�रक �ित स�बि�धत 
कसरु मा� नभएर यो मानव �ित�ा, आ�मस�मान र 
नारी अि�मतासगँ स�बि�धत मानिसक समवेदनासगँ 
जोिडएको कसरु पिन हो । यस �कारको िवषयमा 
चोटपटक भएको कुराको मापनलाई नै सवा�िधक मह�व 
िदन ु�यायोिचत नह�ने । 

एउटी वष� ५ क� नाबािलकामािथ 
जबरज�ती करणीज�तो जघ�य अपराध भएको 
छ । आफूउपर �यस�कारको अपराध नै नगरी 
�ितवादीउपर दोषारोपण गनु�पन� कुनै कारण 
देिखदँैन । �य�तो कुनै कारण �ितवादीले िदनसकेको 
पिन छैन । �ितवादीले अदालतमा बयान गदा� 
जाहेरवालासगँ सामा�य �रसइवी रहेको भ�ने उ�लेख 
गर े पिन के क�तो �रसइवी िथयो भ�नसकेको 
पाइदँैन । सामा�य �रसइवीमा �य�तो ग�भीर आरोप 
लगाएको होला भनी अनमुान गन� पिन िम�दैन । 
य�तो अव�थामा पीिडतलाई िपङ् खेलेको अव�थामा 
िट.भी. हेन� जाउ ँ भनी िनजलाई बोक�  घरमा लगी 
भइुमँा बोरा िवछ् याई सतुाई जबरज�ती करणी गरकेो 
�प� र िनिव�वाद�पमा पिु� भइरहेकोले पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

अतः मािथ िववेिचत त�य, �माण, 
कानूनसमेतको आधारमा �ितवादीलाइ� अिभयोग 
दाबीबमोिजम ११ एघार वष� कैद र �.१,२५,०००।- 
�ितपूित�  भरी पाउने ठह�याइ� भएको स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतको िमित २०६९।११।२० को 
फैसला सदर ह�ने ठह�याई भएको पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०७०।०९।०१ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल फागनु ५ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७०-CR-१३७२, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. टेकबहादुर शाही 

�ितवादीको मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
�रसइवी नरहेको, जाहेरीमा �ितवादीक� भाइ बहुारीलाई 
भना� नगरकेो र लेनदेनस�ब�धी िवषयमा �ितवादी र 
मतृकबीच �रसइवी भएको भने तापिन सो कुरा पिु� 
ह�न नसकेको, सो पिन मान�स�मको इिव रहेको भ�ने 
नदिेखने, मतृकले �ितवादीलाई हा�दा �ितवादीलाई 
�रस उठी आगँनबाट का�लामा फालेको कारणबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको देिख�छ । �ितवादीले मतृकलाई 
मान� नै उ�े�यले कुटिपट गरी मारकेो हो भनी प�्ुयाई 
ह�ने आधार वादी नेपाल सरकारले गजुान�सकेको 
नदिेखदँा �ितवादीलाई �यानस�ब�धीको १३(३) नं. 
बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने अिभयोग मागदाबी प�ुन 
स�दनै । स�ु अछाम िज�ला अदालतले �ितवादीले  
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम कसरु 
गरकेो ठह�याई सोही १४ नं. बमोिजम १० वष� कैद 
ह�ने ठह�याएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल फागनु ५ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७१-WO-०४१३, उ��ेषण / 
परमादेश, तामन राई िव. नेपाल सरकारसमेत

कानून�ारा गिठत िनकायको अ�य� तथा 
सद�य पदको िनयिु� कानून�ारा नै तोिकएको त�रका 
एवम् समयाविधको लािग ह�ने र यसको स�चालन 
�यव�थापन र अ�य काय� �णाली कानून�ारा 
नै �यवि�थत र िनयिमत ह�ने कुरामा िववाद ह�न 
स�दनै । रा�यको ��येक िनकाय वा पदािधकारीले 
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कानूनबमोिजम नै आ�नो काम गनु�पन� ह��छ । शासन 
िविधको ह�नपुद�छ, �यि�को होइन भ�ने नै िविधको 
शासनको मूलभूत िस�ा�त हो । कानूनबमोिजम 
नभएको वा कानूनको उिचत �ि�या पूरा नगरी ग�रएको 
काय� वा िनण�य बदरभागी ह�ने । 

िनयिु� िददँा नै काय�कारी िनद�शकको 
पदाविध ४ वष�को ह�ने भनी िकटान गरकेो अव�थामा 
सो पदाविध समा�त नह�दैँ �वे�छाचारी�पमा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत अवकाश िदने 
गरी भएको माननीय मि���तरीय िनण�य हलेसी 
महादेव �थान िवकास सिमितको गठन आदेशको दफा 
३(३) िवपरीत ह��छ । साव�जिनक पदािधकारीलाई 
िनयिु�कता�को इ�छाअनकूुलको समयस�म वहाल 
रा�ने र इ�छाअनकूुल नभए हटाउन ह��छ भ�न 
िम�दैन । िविधको शासनमा �विृ� गौण र प�ित �धान 
ह��छ । कानूनले खास अविध तोिकएको अव�थामा सो 
िकटानी तोिकएको पदाविधस�म िनजले कामकाज गन� 
पाउने ।

िनवेदक ४ वष�का लािग िनयिु� भएको 
अव�था छ । सो अविधभ�दा अगावै हटाउन 
कानूनबमोिजम िनि�चत �ि�या अपनाउनपुन� 
ह��छ । नेपाल सरकारलाई पदािधकारी हेरफेर गन�स�ने 
अिधकार �वे�छाचारी र िनरकुंश �कारको ह�न स�ैन 
र कानूनको म�सद पिन सो होइन । कानूनबमोिजमको 
�ि�या नै नअपनाई हलेसी महादेव�थान िवकास 
सिमितको काय�कारी िनद�शक पदबाट हटाउने गरकेो 
काय� �ाकृितक �यायको िस�ा�तको �प��ितकूल 
देिखयो । आव�यकता र औिच�यताको आधारमा 
हटाउनस�ने अव�थामा सो कुराको पिु� ह�नस�नपुन� 
र �यसरी औिच�य पिु� भएको अव�थामा पिन 
कानूनबमोिजमको �ि�या अपनाउनपुन� ह�दँा िलिखत 
जवाफमा िलइएको िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार र कारणबाट 
यी िनवेदकलाई हलेसी महादवे�थान िवकास सिमित 

(गठन) आदेश, २०५३ को दफा ३(३) बमोिजम ४ 
वष�को लािग िनयिु� ग�रएकोमा िनजलाई हटउनपूुव� 
हटाउनकुो कारण खोली �प�ीकरण सो�नपुन� 
ह��छ । �प�ीकरण नमागी, सनुवुाइको मौकासमेत 
निदई �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�ने गरी 
िनज िनवेदकलाई अ�य� पदबाट हटाइएको दिेखए 
तापिन िनज िनवेदक त�कालीन सघंीय मािमला, 
सिंवधानसभा, संसदीय �यव�था तथा सं�कृित 
म��ालयले िमित २०६८।९।२८ देिख लागू ह�ने गरी 
४ वष�का लािग िनयिु� िदई यस अदालतबाट िमित 
२०७१।८।१९ मा अ�त�रम आदेश जारी भई सेवारत 
भएपिन हाल िनजको पदाविध नै समा�त भएकोले 
आदशे जारी गनु�पन� अव�था नै �यितत भइसकेकोले 
�रट जारी गनु�पन� औिच�यता नै नदिेखदँा �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७३ साल फागनु १ गते रोज १ शभुम् ।

 § यसै लगाउको ०७१-WO-०४१३, उ��ेषण 
/ परमादेश, गोपालकृ�ण दाहाल िव. नेपाल 
सरकारसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६९-CR-०८५५, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक, नेपाल सरकार िव. �काश 
भुजेलसमेत

�ितवादीह� �काश भजेुल र माधव भजेुल 
दईु जनाको वारदातमा संल�नता रहेको अव�था 
छ । दईुजना �ितवादीह� सहभागी भई वारदात गरकेो 
अव�थामा समेत थप २ वष� कैद ह�नपुन� कानूनमा �प� 
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�यव�था ह�दँाह�द ै सो नगरी िनज �ितवादीह�लाई 
मलुकु� ऐन, अपहरण तथा शरीरब�धक रा�नेको 
महलको ७ नं.बमोिजम थप २ वष� कैदसमेत गनु�पन�मा 
सो ऐनको दफा ३ नंबमोिजम ४ वष� मा� कैद गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सो हदस�म 
िमलेको देिखन नआउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधारमा स�ु काठमाड� 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।७।२९ को फैसला 
उ�टी ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
िमित २०६९।०८।५ को फैसला केही उ�टी भई 
��यथ� �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, अपहरण तथा 
शरीर ब�धक रा�नेको महलको दफा ७ नं. बमोिजम 
थप कैद वष� २ समेत ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�देश �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल मङ् िसर १४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी केदार�साद चािलसे र मा.�या.डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०७२-WO-०३३६, ०७२-
FN-०५४९, उ��ेषण, गुलाव च�� चमार िव. िश�ा 
म��ालयसमेत

िवप�ी िश�क सेवा आयोगको िलिखत 
जवाफबाटै िनवेदकले दिलततफ�  आवेदन गर े पिन 
िनजको नाम दरखा�त सकंलनको �ममा दिलततफ�  
नभई िपछिडएको �े�मा समावेश ह�न पगुी ग�ती भएको 
�वीकार गरकेो र िनवेदकले िश�ा सेवा आयोगमा 
िदएको िनवेदनउपर छानिबन गरी अ�तरवाता�समेतका 
�ि�यामा सहभागी ह�नको लािग सूचनासमेत �काशन 
गरकेो देिखएको अव�था छ । िवप�ीह�ले भलुवश ग�ती 
भएको �वीकार गरी िनवेदकको नाम िलिखत परी�ाको 
नितजामा समावेश गरी अ�तवा�ता�को लािग सूचनासमेत 
�काशन गरबेाट िनज िनवेदकको हकह�मा �ितकूल 
ग�भीर असर परकेो अव�था िव�मान रहेको नदेिखई 
िनवेदकको माग पूरा ह�ने �ममा रहेको  देिखएकोले 

िनवेदनको मागबमोिजम िश�क सेवा आयोगको िव.नं. 
१०४७/०७१-०७२ को िलिखत परी�ा र अ�तरवाता� 
नितजालगायतका सोसगँ स�बि�धत स�पूण� काम 
कारबाहीह� उ��ेषणको आदेशले बदर ह�नपुन� देिखन 
नआउदँा उ��ेषणको आदेश जारी गनु�पन� नदेिखने ।

िनवेदकले दरखा�त िदएको िव�ापन नं. 
१०४७/०७१-०७२ को िलिखत परी�ाको अि�तम 
नितजा �काशनको �ममा अ�तरवाता�को लािग सूचना 
�काशनसमेत भएको देिखई थप �ि�याको काम बाकँ� 
रहेको देिखदँा िनज िनवेदकलाई िश�क छनौटको सबै 
�ि�यामा समावेश गरी कानूनबमोिजम गरी नितजा 
�काशन गनु�  भनी िवप�ी िश�क सेवा आयोगसमेतको 
नाउमँा परमादशेको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद आचाय� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल जेठ ०९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ११

१
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
मीरा खड्का, ०६७- CR-१११७, कत��य �यान, 
थमनिसँह कवर िव. नेपाल सरकार 

छोराले बहुारी मतृकलाई कुटिपट गरकेो 
कारणले वारदात घट्न गएको भनी बाबलेु जाहेरी 
िदएको, सो �यहोरालाई समथ�न गन� गरी आमाले आ�नै 
छोराका िव�� वारदात ह�दँाका अव�थासमेतलाई 
िव�ेषण गरी उि�लिखत कुरालाई �ितवादीले अ�यथा 
हो भनी भ�न नसकेबाट मतृकको म�ृय ु�ितवादीले नै 
गरकेो कुटिपटको कारणबाट ह�न गएको �मािणत ह�दँा 
सजाय गन� गरकेो फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� अव�था 
देिखन नआउने । 

िमिसल सलं�न रहेको मािथ उि�लिखत 
िज�ला �हरी काया�लय, स�यानमा भएको िमलाप�, 
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जाहेरवालाको जाहेरी, �ितवादीको आमाले ग�रिदएको 
कागजबाट समेत �ितवादीले �िणक आवेगमा आई 
चोट छाडेको रहेछ भ�ने देिखदैँन । चोट �हार गरपे�ात्् 
मतृक पीिडतलाई वारदात�थलमा नै छाडी वा�ता, 
औषिध उपचार र हेरिवचार नगरी �ितवादी अ�य� 
गई बसेको भ�ने देिख�छ । �ितवादीले भनेज�तो 
�िणक आवेगमा आई कुटिपट गरपे�ात् सो आवेग कम 
भइसकेपिछ आ�नो �ीमतीलाई कुटिपट गरकेो कुरामा 
प�ाताप गरी वारदात�थलमा  गएको र मतृकको बारमेा 
कुनै वा�ता गरकेो नदिेखदँा उ� िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । �ितवादीले सजायमा छुट पाउन कुनै 
आधार कारण पेस गरी आ�नो िजिकर �मािणत गन� 
नसकेबाट पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट भएको 
फैसला अ�यथा गनु�पन� नदेिखने ।

तसथ�, उि�लिखत त�य, आधार, कारण र 
�माणबाट लो�ने�वा�नीबीचको झैझगडाका कारण 
�ितवादीको पटकपटकको �हारको चोट पीडाबाट 
मतृक च��कली कवरको म�ृय ु ह�न गएको भ�ने 
�मािणत भएको अव�थामा �ितवादी थमनिसंह 
कवरलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो 
ठह�याई िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको  
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठह�याएको स�ु स�यान िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।१२।८ को फैसलालाई सदर ह�ने 
ठह�याई पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट िमित 
२०६८।०९।११।२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: नगे�� केशरी पोखरले
क��यटुर: सिबना अिधकारी 
इित संवत् २०७३ साल माघ १८ गते रोज ३  शभुम् । 

२
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०६७- CR -११६५, ०६७- CR -१२९५,  
संरि�त व�यज�त ु ग�डालाई गोली हािन मारी खाग 

िब�� गरकेो, राम कुमाल िव. नेपाल सरकार 
अनसु�धान अिधकारी तथा स�ु म�ुा हेन� 

िचतवन राि��य िनकु�ज काया�लयमा गरकेो बयानमा 
�ितवादीह�ले आफूले कसरु गरकेो भनी �वीकार 
गरकेो िमिसल संल�न िनजह�ले गरकेो बयानबाट 
देिख�छ । ग�डा मान� जादँाको बखत आफूह�ले 
िनवा�ह गरकेो भूिमका उ�लेख गद� एकआपसलाई 
पोल गरी बयान गरकेो दिेख�छ । ग�डा मरकेो र 
ग�डाको शरीरमा खाग नभएको कुराको घटना�थल 
लास �कृित मचु�ुकाबाट देिख�छ । वारदातमा �योग 
भएको ब�दकु बरामद गदा�  रोहवरमा बसी कागज गन� 
मािनसह� काया�लयमा उपि�थत भई बकप� गदा� ियनै 
�ितवादीह� ग�डा मान� िनकु�जमा घमुी िहड्ँने गरकेा 
िथए भनी उ�लेख गरी िदएको त�य �माणबाट  र अ�य 
मािथ उि�लिखत �माणह�बाट स�ु िचतवन राि��य 
िनकु�ज काया�लयले गरकेो िमित २०६७।३।४ को 
फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाले 
गरकेो फैसला प�रवत�न गन� पन� दिेखन आएन । 
सहअिभय�ुको पोलको आधारमा मा� आफूह�लाई 
कसरुदार ठह�याएको भ�ने पनुरावेदक �ितवादी िशव 
चौधरीको पनुरावेदन िजिकर मािथ विण�त बुदँाबाट 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी लेखबहादरु भ�ने राज ु कुमालले 
आफू अक�  �यि� भएको र वारदात भएकोभ�दा पिहले 
नै कामको खोजीमा िवदेश भारत गइसकेको भनी 
िजिकर िलएको भए पिन उ� िजिकरलाई �मािणत 
गन�  दईु �यि� फरक रहेको भ�ने कुनै �माण िदएको 
पाइदँैन । ज�म िदने आमाले समेत आ�नो छोरा 
लेखबहादरु भ�ने राज ु कुमाल भएको भनी उ�लेख 
ग�रिदएको कुरा �ितवादीका िव��मा �माणमा 
िलन िम�छ । म�ुाको प�ले कुनै त�यको स�ब�धमा  
िजिकर िल�छ भने सो िजिकरलाई व�तिुन� �माणको 
आधारमा �मािणत गन� भार पिन उसमा नै रहेको 
ह��छ । केवल िजिकर िलदँैमा पया�� ह�ने होइन । यस 
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अव�थामा पनुरावेदक लेखबहादरु भ�ने राज ुकुमालले 
िलएको पनुरावेदन िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न 
नस�ने ।

ग�डाको खाग बरामद नभएको अव�था 
भएपिन ग�डा मरकेो त�यमा कुनै िववाद नरहेको तथा 
�ितवादीह�को भनाइ एकैनासको नदिेखए पिन िमिसल 
संल�न त�यबाट मालाकार कडीको �पमा रहेका मािथ 
उि�लिखत �माणह�बाट �ितवादीह�ले गरकेो काय� 
समान देिखई समान�पले दाबीबमोिजमको कसरु 
गरकेो �मािणत भएको िमिसल संल�न �माणह�ले 
पिु� गरकेो पाइ�छ । कसरुको बार ेउ�लेख गरकेो भनाइ 
फरक पन� गएको भ�ने आधारलाई �माणको �पमा 
�हण गन� निम�ने ।

 सजायको मा�ा िनधा�रण गदा� �ितवादीह�ले 
वारदात घटाउदँा गरकेो काय�, तयार गरकेो योजना, 
�योग गरकेो साधन (ब�दकु) र िमिसल संल�न 
�माणसमेतलाई हेरी िनधा�रण गनु�पछ�  । यसरी सजाय 
िनधा�रण गदा� �ितवादीह�को काय� फरकफरक रहेको 
देखी �मािणत भएको ि�थितमा सजाय बढी घटी 
ह�नस�छ । वारदात गदा� िमिसल संल�न िनजह�को 
बयानमा उि�लिखत �यहोरा र अ�य त�यबाट 
�ितवादीह�ले गरकेो कसरु सामूिहक�पले समान 
िकिसमको काय� गरकेो दिेखन आएको अव�थामा 
कसैलाई बढी र कसैलाई कम गन� िम�दैन । िमिसलबाट 
ग�डा मान� काय�मा �ितवादीह�ले गरकेो ि�या समान 
िकिसमको भई समान�पले मान� काय�मा संल�न रहेको 
देिखदँा �ितवादीह�लाई समान�पले सजाय गन� 
गरकेो फैसलालाई अ�यथा गनु�पन� नदिेखने । 

राि��य िनकु�ज ऐनले नै ग�डालगायतका सात 
िकिसमका व�यज�तहु�लाई अित दलु�भ व�यज�तकुो 
सूचीमा राखेको र अ�य व�यज�तहु�लाई छु�ै सूचीमा 
राखेको अव�था छ । अपराधको ग�भीरताको िहसाबले 
हेदा� ग�डा मारकेो, ओसारपसार गरकेो, ख�रद िब�� 
गरकेो, ओखटोपोहार राखेको आिद काय�लाई ग�भीर 

�कृतीको अपराधमा राखेको पाइ�छ । �यायकता�ले 
सजाय िनधा�रण गदा� कसरु गदा�को अव�था, प�रि�थित, 
सलं�नता, कसरु गदा�को तौरत�रका आिद प�लाई 
�यान िदई िनधा�रण गनु�पन� ह��छ । ��ततु म�ुामा पिन 
योजनाव��पमा आपसमा सरस�लाह गरी ब�दकु 
�याई जङ्गलमा गई सो ब�दकुले फायर गरी ग�डा 
मारी ग�डाको खाग काटी िब�� गन� िदई सो िब�� गरी 
आएको रकम सबैले बाडँी खाने योजनाअनसुार ग�डा 
मान� र खाग िब�� गन� काय� भएको र ग�डा मान� �योग 
भएको भ�वा ब�दकुलाई खा�डो खनी लकुाएको 
भ�ने दिेखएबाट कानूनले िनधा�रण गरकेो उप�लो 
हदको सजाय िनधा�रण गरकेो काय�लाई अ�यथा भ�न 
नसिकने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार र कारणह�को 
आधारमा ग�डा मान� काय�मा यी �ितवादीह� िशव चौधरी 
र लेखबहादरु भ�ने राज ुकुमालको समान�पले कसरु 
गन� संल�नता रहेको देिखदँा िनज �ितवादीह�लाई 
व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ को दफा ५(क), (ज) 
तथा १९(१) बमोिजमको कसरुमा दफा २६(१) 
बमोिजम जनही १५ वष� कैद र �. १,००,०००।– 
ज�रवाना ह�ने ह�ने तथा मौकामा बरामद भई आएको 
भ�वा ब�दकु-१ सोही ऐनको दफा २८ बमोिजम जफत 
ह�ने ठहछ�  भ�नेसमेत �यहोराको स�ु िचतवन राि��य 
िनकु�ज काया�लय, कसराबाट िमित २०६७।३।४ गते 
भएको फैसलालाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाले गरकेो िमित २०६७।१०।११ को फैसला 
िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�दशे �े�
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माघ ११ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर ेर मा.�या.�ी सपना 
�धान म�ल, ०७२- WO-०५१४, परमादेश, कि�पत 
पराजुली िव. नेपाल सरकारसमेत 
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मलुकुमा सशुासन र सदाचार कायम रा�न ु
लोकक�यणकारी रा�यको दािय�व हो । कानून 
बनाउने भ�ने कुरा रा�यले आव�यकता महससु गर े
बनाउने िवषय हो । कुनै िवषयमा क�तो कानून बनाउने 
वा नबनाउने भ�ने कुरा �यव�थािपका संसद ्को 
�े�ािधकारको िवषय हो । सरकारले आव�यक ठानेका 
िवषयमा कानून बनाउन �यव�यािपका संसद ्सम� 
िवधेयक पेस गन�स�ने नै ह�दँा काय�पािलका तथा 
�यव�थािपकाको अिधकार�े�मा असर पन� गरी ��ततु 
�रटको मा�यमबाट ह�त�ेप गन� उपय�ु पिन नदिेखने । 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ् काया�लय 
अ�तग�त ह�ने काम कारबाहीलाई �भावकारी�पले 
�यवि�थत�पमा काय� स�पादन गन� काया�लयमा 
स�लाहकार समूह, �वक�य र िनजी सिचवालयलाई 
एउटै छातामिुन �याउन काय� �णाली पेस गन� 
�धानम��ीबाट �वीकृित �ा� भएकोले नेपाल सरकार 
(काय� संपादन) िनयमावली २०६४ को अनसूुची 
१ को िवषय सं�या ४१ बमोिजम ��ताव पेस भई 
�वीकृत भई सो काय�िविधबमोिजम स�लाहकार समूह 
बनाई काय� स�चालन गद� आएको देिखएको र �यसरी 
काय� स�चालन गन� िनद�िशका लागू भई सोहीबमोिजम 
स�लाहकारह�को िनयिु� ह�ने नै ह�दँा र िनवेदकले 
आ�नो िनवेदनमा स�लाहकार रा�न नपाउने भनी 
भ�नसकेको अव�थासमेत नह�दँा मागबमोिजमको 
परमादशेको आदेश जारी गन� िम�ने देिखएन । ��ततु 
�रट िनवेदन ह�ने ।

य�िप �रट िनवेदकले रा�य कोषबाट 
ह�ने �ययभार पारदश� ह�नपुन�, रा�यले गन� खच� 
कानूनबमोिजम ह�नपुन� भ�ने माग दाबी उपय�ु 
एवम् मनािसब देिखएकोले रा�यका मह�वपूण� 
ओहोदामा ब�ने रा��पित, उपरा��पित, �धानम��ी, 
म��ीलगायतका पदािधकारीह�ले आ�नो िनजी 
सिचवालयमा रा�ने �वक�य सिचव, स�लाहकार 
समूह के कित आव�यक पन� हो ितनीह�को सं�या, 

यो�यता एवम् तलब सिुवधाको बारमेा कानून बनाई 
कानूनी �यव�थाको अधीनमा रही उपय�ु काय� ह�न 
मनािसव देिखएकोले रा�यका मह�वपूण� ओहोदामा 
ब�ने रा��पित, उपरा��पित, �धानम��ीलगायतका 
पदािधकारीह�ले आ�नो िनजी सिचवालयमा रा�ने 
�वक�य सिचव, स�लाहकार समूह के कित आव�यक 
पन� हो ितनीह�को सं�या, यो�यता एवम् तलब 
सिुवधाको बारमेा के क�तो कानून बनाउनपुन� हो 
अ�ययन गरी पा�र�िमक सिुवधा तथा सेवाका अ�य 
सत�स�ब�धी आव�यक ऐन, बनाई काया��वयन गनु�  
भनी िवप�ीह�को नाममा िनद�शना�मक आदशे जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भोजराज र�ेमी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख ६ गते रोज ४ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९- WO-१०४०, उ��ेषण, 
�वणकुमार िम� िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

िनवेदकले आफू अ�ययन गन� जानभु�दा 
पूव� िदएको िनवेदनमा िनज अ�ययन ग�रसक� फक� र 
आएपिछ मा� नेपाल सरकारबाट िबदा �वीकृत भएको 
एकाितर देिख�छ भने अक�ितर एक �कारको िबदा 
माग गरकेोमा अक� �कारको िबदा �वीकृत भएको 
जानकारी िदएको दिेख�छ । नेपाल सरकार �वा��य 
तथा जनस�ंया म��ालयको िलिखत जवाफमा नेपाल 
�वा��य सेवा िनयमावलीको िनयम ५३ बमोिजम 
अ�ययन िबदा पाउनको लािग स�बि�धत कम�चारीले 
उ� िनयमावलीले िनिद�� गरकेा सबै यो�यता पूरा गन� 
आव�यक ह��छ । िनजले उ� िनयमावलीको िनयम 
५३(६) बमोिजम दगु�म र अित दगु�म �े�मा गनु�पन� 
सेवा नगरकेो कारणबाट िनजलाई सो िनयमबमोिजम 
अ�ययन िबदा िदन किठनाई परकेोले िनयम ५४(३)
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(ख) बमोिजम असाधारण िबदा �वीकृत भएको भ�ने 
�यहोरा उ�लेख भएको पाइ�छ । यसबाट नेपाल 
सरकार �वा��य म��ालय आफँैले अ�ययनको लािग 
छा�विृ�मा छनौट गन� र अक�तफ�  अ�ययन गन� 
पठाइसकेपिछ मागै नभएको असाधारण िवदा �वीकृत 
गरकेो मनािसब देिखन नआउने । 

िनवेदकलाई अ�ययन गन� पठाउने िनण�य 
गदा�कै अव�थामा यी िनवेदकले अ�ययन िबदा पाउन 
स�ने हो होइन भ�ने स�ब�धमा समयमा नै िनण�य गरी 
यो यस कारणबाट अ�ययन िबदा िदन नसिकने भनी 
कारणसिहत िनण�य गरी समयमै िनवेदकलाई जानकारी 
िदनपुन� दािय�व स�बि�धत िनकायमा रहन जाने 
ह��छ । िनवेदकले आ�नो �वइ�छाले आ�नो खच�मा 
िबदा माग गरी अ�ययन गन�को लािग गएको नभई नेपाल 
सरकारको छा�विृ�मा छनौट भई गएको र �यसरी 
छा�विृ� कोटामा छनौट गदा�कै अव�थामा �ि�या 
पूरा भएको छ छैन, �यसरी छनौट गन�लाई यो�यता 
प�ुछ वा प�ुदनै, छनौट ह�ने कम�चारीको स�पूण� �ि�या 
पगुको छ वा छैन ? पढाउने िवषय कानूनले िम�ने हो 
वा होइन ? भ�ने स�पूण� कुरामा िवचार गरी छनौट 
गनु�पन� ह��छ । �यसरी असाधारण िबदा िलएर जानपुन� 
अव�थाको िथयो भने िनवेदकलाई पूव� जानाकारी िदई 
म�जरुीसमेत िलई छनौट गनु�पन�मा सोसमेत नगरी 
तलबीसिहतको अ�ययन िबदा नपाउने ि�थितको 
स�ब�धमा पिहलेनै िनण�य नगरी छा�विृ�मा पठाई 
अ�ययन गरी फिक� सकेपिछ एउटा िबदा माग गरकेोमा 
िनवेदकलाई �ितकूल असर पन� गरी तलबीसिहतको 
िबदा िदन इ�कार गरी असाधारण िबदा िलनपुन� भनी 
धेर ैसमयपिछ गरकेो िनण�य �वभािवक �ि�या सङ्गत 
तथा तक� पूण� �यायोिचत िनण�य भएको भनी मा�न 
सिकने अव�था नदेिखने ।

असाधारण िबदा �वीकृत ह�नको लािगसमेत 
�वा��य सेवा िनयमावली २०५५ को िनयम ५४ (३) 

बमोिजम ५ वष� सेवा अविध नपगुी कुनै कम�चारीले 
असाधारण िबदा पाउने छैन भ�ने िनयमावलीको 
�यव�थािवपरीत िनवेदक ५ वष� सेवा अविध नपगुी 
रहेको अव�थामा के कुन आधारबाट असाधारण िबदा 
�वीकृत भएको हो िलिखत जावाफबाट ��ट ख�ुन 
आएको दिेखदैँन । उ� िनयमावलीअनसुार असाधारण 
िबदा �वीकृत ह�नस�ने अव�थासमेत नदेिखने ।

सािधकार िनकायले छा�विृ�मा छनौट 
गदा�कै अव�थामा स�पूण� �ि�या पूरा गरी ऐन, 
िनयमको प�रिधिभ� रही छनौट गनु�पन�मा सो नगरी 
िनवेदकले िदएको िबदास�ब�धी िनवेदनउपर समयमै 
कुन िबदा पाउने हो िनण�य गरी िनकासा िदनपुन�मा 
िनवेदकले छा�विृ� �ा� गरी अ�ययन समा� गरी 
आई पनु: काममा लािगसकेको अव�थामा िनवेदन 
मागअनसुार नगरी िनयमले िदन निम�ने िबदा �वीकृत 
गरकेो जानाकारी िदएको कानून िनयमसङ्गत 
देिखएन । �वयम्  सं�थाले छा�विृ�मा छनौट गरी 
अ�ययन गन� पठाएको देिखदँा अ�ययन िबदा िदन 
निम�ने भ�ने भनाईसगँ सहमत ह�न नसिकने ।  

तसथ� यी िनवेदकलाई िमित २०६७।४।१२ 
देिख २०६९।१।४ गतेस�म असाधारण िबदा �वीकृत 
गरकेो नेपाल सरकारको िमित २०६९।३।२४ 
को िनण�य, िमित २०६९।४।५ को िनण�य, िमित 
२०६९।५।१२ को िनण�य, िमित २०६९।११।९ को 
िनण�य र सो िनण�यबमोिजम भएका िविभ�न िमितका 
प�ह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने ठहछ�  । साथै 
िनवेदकको मागबमोिजम िमित २०६७।४।१२ देिख 
२०६९।१।५ स�म िनवेदकको तलबी अ�ययन िबदा 
�वीकृत गनु�  भनी िवप�ीह�का नाममा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने 
इजलास अिधकृत: भोजराज र�ेमी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी सारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
पु�षो�म भ�डारी, ०६९- WO-१३७९, उ��ेषण, 
सर�वती दवेी पाठकसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

जनु समयमा �ित भएको िथयो सो समयमा 
िनवेदकह�को नाममा ज�गाको हक �वािम�व नै 
नभइसकेको कुरा िनवेदकह�ले दाबी िलएको 
देिख�छ । हक �वािम�वमा आउनभु�दा पूव� �ित भएको 
स�ब�धमा दाबी िलएकोलाई �यायोिचत�पबाट दाबी 
िलएको भ�न िम�ने अव�था देिखएन । �ित �ा� 
गन�लाई आ�नो हकमा िथयो भनी भ�न नसकेको र 
�य�तो हकै नपगेुको अव�थामा स�पि�स�ब�धी हकमा 
असर परकेो भनी मा�न सिकने अव�था नदेिखने ।

के क�तो अव�थामा के कित �ितको िनधा�रण 
गन� कुन िमितस�म हक �ा� भएको स�पि�मा �ित 
िदनपुन� हो दैवी�कोपबाट भएको �ितलाई राहत�व�प 
रा�यले सहयोग सहायता �दान गदा� नीितगत�पबाट 
िनण�य गरी किहलेदेिख किहलेस�मको के कुन आधारमा 
किहलेस�म हक पगेुको कुरामा �ित िनधा�रण ग�रन ु
पन� हो सो सरकारको नीितगत िवषयको कुरा भएको 
र नीितगत िनण�य ह�दँा २०६५ साल भा� २ गतेस�म 
ज�गाधनी कायम भएका ज�गाधनीलाई ज�गाधनी �माण 
पजुा�समेत आधारलाई हेरी �ित प�ुनभु�दा अगािड 
दता� �े�ता कायम भई ज�गाधनी िनि�त भइसकेका 
नाग�रकलाईस�म �ितपूित� िदने िनण�य भएको र 
बाढीले �ित गररे पिछ कायम ह�न आएका ज�गाधनीको 
हकमा �ितपूित� िदने नीितगत िनण�य भएको देिखदँनै । 
जनु नीितगत िनण�यबाट �ितपूित�  िदने िनण�य भएको 
छ । नेपाल सरकारको नीितगत िनण�यभ�दा बािहर गई 
पिछ ज�गाधनी कायम भएकालाई समेत पूव�िनण�यमा 
समावेश ह�ने गरी ह�त�ेप गनु�  कानूनसङ्गत नदेिखने ।

अतः नेपाल सरकारको िनण�यबमोिजम 
२०६५ साल भा� २ गतेस�म ज�गाधनी कायम 

भएकाह�लाई स�कोसी बाढी पीिडतलाई राहत तथा 
�ितपूित� उपल�ध गराउने र सो िमितप�ात् ज�गाधनी 
कायम भएकाह�लाई �ितपूित� तथा राहत उपल�ध 
नगराउने भनी भएको नेपाल सरकार गहृ म��ालय 
(सिचव �तर) को िमित २०६९।१२।७ को िनण�यबाट 
िनवेदकह�को संवैधािनक हकमा आघात पगेुको 
नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजम �रट जारी गन� िमलेन । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भोजराज र�ेमी
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७४ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत, ०६८-CR-१२२९ र ०६८-CR-
१२३८, कत��य �यान, रामधनी महतो िव. नेपाल 
सरकार र नेपाल सरकार िव. रामधनी महतोसमेत

अनसु�धान अिधकारीसम� कागज गन�ह�ले 
पिहले आफूले भनेको भनाईको िवपरीत ह�ने गरी गरकेो 
बकप�को आधारमा मा� �ितवादीलाई सफाइ िददैँ 
जादँा सरकारवादी म�ुामा वादी प�का सा�ीह� उपर 
अनिुचत �भाव र दबाब पान� स�ने, अपराधीह�ले 
किह�यै पिन सजाय नपाउने भई द�डहीनताको 
अव�थामा िसज�ना ह�न जा�छ । अपराध गद� जाने, 
�हरीमा सािबती ह�ने र पिछ अदालतमा इ�कारी 
बयान िदएकै आधारमा मा� कसरुबाट सफाइ िददँा 
अपराधसगँ स�बि�धत मह�वपूण� अनसु�धान तथा 
सबदु �माण संकलनका साथै �हरीले अनसु�धानको 
�ममा िलने बयानसमेत िन��योजन ह�न जाने । 

�ितवादी रामधनी महतोको कत��यबाट 
िव�दे�ार महतोको म�ृय ुभएको भ�ने अ�य मालाकार 
�माणह�बाट समेत कसरु पिु� भइरहेको अव�थामा 



48

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, माघ - १

वादी प�बाट अदालतमा �माणको �पमा पेस ग�रएको 
�यि�ले �ितकूल भनाइ राखेकै आधारमा मा� 
फौजदारी �यायको उ�े�यलाई अनदेखा गन� िमलेन । 
इ�कारी बयान र �ितकूल भनाइकै आधारमा आरोिपत 
कसरुबाट उ�मिु� िददँा कानून तथा �यायिवपरीत 
समेत ह�न जाने । 

अनसु�धानको �ममा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� गरेको कागजलाई ई�कार गरी 
अदालतमा बकप� गर ेतापिन वारदात भएको कुरालाई 
�वीकार गरी यी वादीका दईु जना �ितकूल सा�ीह�को 
भनाई, मतृक िव�दे�र महतोको घटना�थल तथा लास 
जाचँ �कृित मचु�ुका एवम् शव परी�ण �ितवेदन, 
मतृकको प�नी अमे�रकला देवीको िकटानी जाहेरी 
र बकप�बाट मतृकको टाउकोमा गोली हािन ह�या 
ग�रएको भ�ने कुरा पिु� भइरहेको आधार �माणह� 
समेतबाट �ितवादी रामधनी महतोले अनसु�धानको 
�ममा गरकेो सािबती बयानलाई समथ�न नै ग�ररहेको 
देिखदँा िनज कसरुदार नै भएको पिु� भइरहेको 
अव�थामा िनज �ितवादी रामधनी महतोको पनुरावेदन 
िजिकर तथा िनजको कानून �यवसायीको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी रामधनी महतोबाट चोरीको माल 
सामान बरामद नभएको र िमिसल सलं�न अ�य 
�माणह�बाट समेत िनज �ितवादीले चोरीको कसरु 
गरकेो भने पिु� ह�नसकेको नदेिखदँा �ितवादी रामधनी 
महतोलाई चोरीको कसरुमा पिन सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

�ितवादीह� अ�णकुमार महतो र राजकुमार 
महतोको जाहेरी दरखा�तमा िनजह�को नाम उ�लेख 
नह�नकुा साथै जाहेरवालीले अदालतसम� बकप� गदा� 
पिन िनजह�को नाम उ�लेख गन�सकेको दिेखएन । 
सहअिभय�ु रामधनी महतोले अनसु�धानको �ममा 
अनसु�धान अिधकारीसम� बयान गदा� आफू कसरुमा 

सािबत भई िनजह�लाई पोल गरकेोस�म देिख�छ । 
तर यी �ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा� आफू 
कसरुमा ई�कार भई बयान गरकेो देिख�छ भने िनजको 
बयानलाई िनजह�को सा�ीह�ले समेत समथ�न गरी 
बकप� गरकेो देिख�छ । अनसु�धानका �ममा कागज 
गन� जहरी दवेी, इ�ाइस कवारी, मोसिलम कवारी, अजु�न 
महतो, हिलम अ�सारी, रामनारायण महतोसमेतले पोल 
गर ेपिन वादी प�ले अदालतमा उपि�थत गराई बकप� 
गराउन सकेको नदेिखदँा ितनीह�को अनसु�धानका 
�ममा गरकेो कागजलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा 
१८ ले �माणमा िलन िम�ने देिखन आएन । अतः 
अिभय�ुको पोललाई वादी प�ले अ�य �माणह�बाट 
पिु� गन� नसकेको अव�थामा िनज �ितवादीह� उपर 
कत��य �यानको कसरुमा गढाउ गन� निम�ने ।

�ितवादीह� अ�णकुमार महतो र 
राजकुमार महतोउपर चोरीको अिभयोग दाबीतफ�  
हेदा�  िनजह�बाट चोरी भएको भिनएको मालसामान 
तथा नगद िनजह�बाट बरामद ह�नसकेको छैन । 
जाहेरवालीले जाहेरी दरखा�त तथा अदालतमा 
बकप� गदा� यी �ितवादीह�को नाम उ�लेख गरकेो 
नदिेखनकुा साथै यी �ितवादीह� आरोिपत कसरुमा 
इ�कार भई अदालतमा बयान गरकेो र सो इ�कारी 
बयानलाई िनजको सा�ीह�को बकप�बाट समेत पिु� 
भएको दिेखदँा मतृक िव�दे�र महतोको मोटरसाइकल 
र किपलदेव साहको मोबाइल र नगद लटुी खोसी चोरी 
गरी लगेको कुरा �वत�� एवम् ठोस �माणबाट पिु� 
ह�न नसकेकोले िनजह�उपरको चोरी तफ� को दाबी 
िजिकरसगँ पिन सहमत ह�न नसिकने । 

अतः �ितवादी धनीकलाल महतो भ�ने 
रामधनी महतोलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने गरी तथा अ�य �ितवादीह� अ�णकुमार महतो र 
राजकुमार महतोलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने 
गरी र चोरीको अिभयोग दाबीबाट सबै �ितवादीह�लाई 
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सफाइ िदने गरी िमित २०६७।३।८ मा भएको धनषुा 
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०६८।३।१ गतेको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः गीता �े�ठ
क��यटुर: उ�रमान राई 
इित संवत् २०७४ साल साउन १८ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी �काशमान 
िसहं राउत,  ०७३-CR-०५९७, ब�दी��य�ीकरण, 
मिु��का दवेी राय अमात िव. सनुसरी िज.अ. इन�वा 
सनुसरीसमेत 

कत��य �यान म�ुाका �ितवादी मिु��का 
देवी राय अमातका नाउको ७० िदने �यादी पजु� िनज 
�ितवादीका ससरुा नाताका क�ले�र राय अमातले 
बझुेको देिखयो । पनुरावेदकले मिु��का देवी राय 
अमात नाम गरकेो �यि� अमडुवा गा.िव.स. वडा नं.१ 
मा अ� पिन छन भनी �रट िनवेदनमा उ�लेख गर े
तापिन अमडुवा गा.िव.स. वडा नं.१ ब�ने रामिकसनु 
राय अमातको �ीमती आफूबाहेक मि��का देवी 
राय अमात पिन छन् भनी देखाउन सकेको पाइदँैन । 
पनुरावेदकले मेरो पितको नाम रामिकसनु राय अमात 
हो भनी उ�लेख गरकेोमा पित भनी उ�लेख गरकेा 
�यि� िनज रामिकसनु राय अमात र ��ततु कत��य 
�यान म�ुामा अिभयोग लागेका रामिकसनु राय अमात 
अलगअलग �यि� ह�न् भनी यी पनुरावेिदकाले भ�न 
नसकेसमेतबाट कत��य �यान म�ुामा अिभयोग लािग 
कसरुदार ठहरकेा �यि� मि��का देवी राय अमात यी 
पनुरावेिदका नै भएको पिु� ह�न आयो । अदालतको 
फैसलाअनसुार लागेको कैद असलु गन� िसलिसलामा 
प�ाउ गरी कानूनबमोिजम �रट िनवेिदकालाई थुनामा 
राखेको देिखदँा सो थनुालाई गैरकानूनी थनुा भ�न 
िम�ने नदिेखने ।  

अत: पनुरावेिदका मिु��का दवेी राय अमातले 

मिु��का दवेी राय अमातलाई ठहर भएको कैदको नाममा 
आफूलाई थनुामा राखेको गैरकानूनी छ भ�ने िजिकर 
िलएको दिेखए तापिन पनुरावेिदकाको पितको नाम, 
वतन र एउटै प�रवारको �यि� देिखएको अव�थामा 
पनुरावेिदकाले िलएको िजिकर पिु� ह�न नआएको ह�दँा 
पनुरावेिदकालाई राखेको थनुालाई गैरकानूनी भ�न 
निम�ने भनी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट �रट 
खारजे गन� गरी भएको िमित २०७३।३।२६ को आदेश 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः सदुीपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी �काशमान िसहं 
राउत, ०६९-CI-०१६७, उ��ेषण, महािवर मि�लक 
िव. केशो अिन��वित मा.िव., राजिवराजसमेत

िनवेदक महावीर मि�लक केशो अिन��वती 
मा.िव. राजिवराजको िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
अ�य�लगायत ३ सद�यको छनौटका लािग िमित 
२०६८।९।१९ मा भएको अिभभावक भेलामा आफँै 
उपि�थत भई ह�ता�रसमेत गरकेो देिखएको र उ� 
अिभभावक भेलाले महामाया �साद िसहंलाई उ� 
िव�ालयको अ�य� पदमा िनिव�रोध िनवा�िचत गरकेो 
िमिसल संल�न �माण कागजातह�बाट देिख�छ । उ� 
�माण कागजातलाई �रट िनवेदकले अ�यथा हो भनी 
भ�नसकेको अव�था पाइदँैन । तसथ� आ�नोसमेत 
उपि�थितमा भएको िनण�यमा िलिखत�पमा समथ�न 
जनाई िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� चयन 
गन� काय�लाई �वीकार ग�रसकेपिछ पनु: सोही काय�का 
िव��मा उजरुी गनु�  उपय�ु देिखन नआउने । 

िश�ा ऐन, िनयमको प�रिधिभ� रहेर िवप�ी 
महामाया �साद िसहंलाई िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य�मा छनौट गरकेो देिखदँा �रट 
िनवेदकको मागबमोिजम गैरकानूनी�पमा अ�य� 
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छनौट गरकेो देिखन नआएबाट �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ठह�याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
िमलेको देिखन आयो । तसथ�: पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजले उ��ेषणको �रट खारजे ह�ने ठह�याई िमित 
२०६८।१२।१९ मा गरकेो फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : सदुीपकुमार भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७४ साल भदौ १९ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी.,  ०७१-CR-०५८२, झ�ुा �माण प� पेस गरी 
��ाचार गरकेो, र�नहजुर सेन िव. नेपाल सरकार

�ितवादी र�नहजरु सेनले  आफूले पेस गरकेा 
शैि�क यो�यताका �माण प� �यि�गत फाइलबाट 
हटाई पाउ ँभनी िमित २०५७।३।२२ मा िनवेदन िदएको 
अव�था िमिसलबाट देिखदँा िनजले पिहला पेस गरकेो 
शैि�क यो�यताका �माणह� िनज आफँैले न�कली 
रहेको �वीकार गरकेो देिखन आउछँ । पटक-पटक 
�माणीकरण गन� पठाउदँा शैि�क यो�यताको �माण प� 
गलत भ�ने त�य �माणीकरण भई आएको दिेखनकुा 
साथै उ� �यहोरालाई ख�डन ह�ने कुनै ठोस �माण 
यी �ितवादीले पेस गन� सकेको नदेिखएको अव�थामा 
िनजले पेस गरकेो इ�टरिमिडयट परी�ा उ�ीण� गरकेो 
भ�ने शैि�क यो�यताको �माण प� न�कली नै रहेको 
पिु� ह�न आउने ।

�ितवादी उपर सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०१७ को दफा १२ र �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा १६(१) अ�तग�तको कसरु कायम 
गरी सजायको दाबी िलएको देिख�छ । कसरु ह�दँाका 
बखत �चलनमा रहेको कानूनबमोिजम सजाय ह�ने 
�यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा २४(४) ले गरकेो र �ितवादीले सन् १९९७ को 
�माण प� �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ लागू 

ह�नपूुव� नै पेस गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीको हकमा 
त�काल �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन,२०१७ को 
कानूनी �यव�था नै आकिष�त ह�ने ।

तसथ� मािथ िववेचना ग�रएका आधार कारण 
र �माणह�समेतबाट �ितवादीले न�कली �माण 
प� पेस गरकेो भ�ने आरोपप� माग दाबी पिु� भएको 
देिखदँा िनज �ितवादी र�नहजरु सेनले त�काल 
�चिलत ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
१२को कसरु गरकेो ठह�याई सोही ऐनको दफा १२ र 
२९(२) अनसुार �.५००।- (पाचँसय) ज�रवाना ह�ने 
ठह�याएको स�ु िवशेष अदालत काठमाड�को िमित 
२०७०।३।३१ को फैसला िमलेकै देिखदँा ��यथ� 
िझकाउन ुपरने । िवशेष अदालत काठमाड�को फैसला 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: रामशरण ितमि�सना
इित संवत् २०७३ साल फागनु १० गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी पु�षो�म 
भ�डारी, ०६७-CI-१५२५, ०६७-CI-०५४१, 
०५४२, ०६७-CI-०५४३, फैसला िनण�य बदर, 
दता� बदर दता� कायम, िव�णु �े� िव. मदन�साद 
दाहालसमेत, वीर�साद िल�बूसमेत िव. मदन�साद 
दाहालसमेत र नरबहादुर राईसमेत िव. मदन�साद 
दाहालसमेत र भीमा राईसमेत िव. मदन�साद दाहाल

पथृकपथृक ��नह� रहेको अव�थामा 
उ� ��नह�मा जो �माण बझुी िनण�य गन� अिधकार 
पनुरावेदनको रोहमा इ�साफ जाचँ गन� अदालतको 
नभई स�ु अदालतको अिधकार �े�मा पद�छ । य�ता 
�कृितका िववादमा पनुरावेदन स�ुने अदालतले 
पनुरावेदनको रोहमा �माण बझुी िनण�य गरमेा संकलन 
भएका सबतु �माणको ख�डन गरी पनुरावेदन गन� 
पाउने हक अिधकारबाट प� वि�चत ह�न प�ुदछ । 
पनुरावेदनको रोहमा त�लो अदालतको इ�साफ जाचँ 



51

सव��च अदालत बलेुिटन २०७४, माघ - १

गदा� य�तो ि�थित देिखन आएमा उपयु�� �याय �शासन 
ऐन, २०७४ को दफा १४ को देहाय (घ) बमोिजम 
इ�साफ गन� छुटाएका बाकँ� ��नह�मा िनण�य गन� स�ु 
�े�ािधकार रहेको अदालतमा पठाउनस�ने अिधकार 
पनुरावेदनको रोहमा इ�साफ जाचँ गन� अदालतलाई 
रहेको पाइने ।

उपयु�� त�यह� र कानूनी �यव�थाको 
आधार र कारणबाट स�ु सनुसरी िज�ला अदालतले 
वादी दाबीबमोिजम सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित 
०५९।१।२३, पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित ०५९।७।५ मा भएका फैसलाह� र यस 
अदालतबाट िन�सा �दान गन� निम�ने भनी िमित 
२०६०।१०।१४ भएको आदेश र वादीको हजरुआमा 
न�दकुमारीको दाता कोमलकुमारीको िजमीदारीिभ�का 
दाबीका िक.नं. हदब�दी म�ुामा रा�न पाउने हदभ�दा 
बढी भएको भनी नेपाल सरकारले भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ बमोिजम �ा�त गरी िब�� िवतरण गन� गरी 
भूिमसधुार काया�लय काठमाड�बाट िमित २०३७।१।४ 
मा भएको िनण�य बदर ह�ने नह�ने के हो भ�नेसमेतका 
��नह� तफ�  िमित २०६४।१।४ मा फैसला गदा� 
�प� बोली फैसला गरकेो नदेिखई मलुकु� ऐन, अ.ब.ं 
१९२ नं.को �िुट रहेको दिेखदँा िज�ला अदालतको 
उ� फैसला सदर कायम रािखपाउ ँभ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने 
नदेिखने ।

तसथ�, मािथ िववेिचत आधार �माणबाट स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित २०६४।१।४ मा 
भएको फैसला बदर गरी उपि�थत प�लाई स�ुको 
तारखे तोक� र अनपुि�थत प�लाई िझकाई जो जे 
ब�ुनपुछ�  बझुी फैसला गनु�  भनी पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरबाट िमित २०६६।९।३० मा भएको फैसला 
िमलेको ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम 
इित संवत्  २०७३ साल चैत २१ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १३

१
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी ई�र�साद 
खितवडा, ०७३-WH-०००६, ब�दी��य�ीकरण, 
राजन केसीको हकमा गीतादवेी थापा िव. के��ीय 
कारागार काया�लय, जग�नाथ देवलसमेत

ई�वरी के.सी. िनवेिदकासमेतबाट छु�ी 
िभ�न भएको �माण िमिसल सलं�न रहेको दिेखदँैन । 
�रट िनवेदनसाथ महाल�मी नगरपािलका अ�तग�तको 
वडा काया�लयको िसफा�रस प� पेस गरकेो 
देिख�छ । उ� िसफा�रस प�मा राजनकुमार के.सी. 
िमित २०७१।१।७ देिख िमित २०७३।३।३० स�म 
घरमा नरहेको भ�ने �यहोरास�म उ�लेख भएको 
देिख�छ । �यसमा िववािदत �याद बिुझिलने ई�री 
के.सी. र राजनकुमार के.सी. छु�ी िभ�न भएको कुरा 
उ�लेख भएको देिखदँनै । घरमा नब�न ुर छु�ी िभ�न 
ह�न ुफरकफरक कुरा ह�ने । 

ई�री के.सी. ले बझेुको उ� �याद हेदा� 
मलुकु� ऐन, अ.बं.११० नं. ले िनधा�रण गरकेो कानूनी 
�यव�थाबमोिजम २ जना �थानीय भलादम्ी सा�ी 
रािख महाल�मी नगरपािलका वडा नं. १५ का वडा 
सिचवको रोहबरमा तामेल गरेको दिेख�छ । एकाघर 
प�रवारका �यि�लाई बझुाई कानूनले तोकेको �ि�या 
पूरा गरी तामेल गरकेो �याद सूचनालाई पिन बेरीतको 
भ�दै बदर गद� जाने हो भने �याद तामेल �ि�या एकदमै 
जिटल ब�न जाने अव�था उ�प�न ह��छ । �यसतफ�  पिन 
यस अदालतले हेनु�पन� ह��छ । �यसथ� कानूनबमोिजम 
एकाघर प�रवारको नामबाट तामेल भएको �यादलाई 
बेरीतपूव�क तामेल भएको मा�न मनािसब नह�ने ।

अतः मलुकु� ऐन, अ.बं. ११० नं. बमोिजमको 
रीत र �ि�या पूरा गरी �याद तामेल भई सो �यादमा 
हािजर नह�ने �ितवादी / िनवेदकको हकमा िनयिमत 
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�ि�याबाट ठगी म�ुामा कारबाही भई फैसला 
भइसकेपिछ सो फैसलाअन�ुप रहेको थनुालाई 
गैरकानूनी थनुा भ�न निम�ने देिखदँा यस अदालतबाट 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गन� निम�ने ह�दँा 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल असोज २ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी तेजबहादुर 
के.सी., ०६९-WO-१०८९, परमादेश, िदनानाथ 
पोखरलेसमेत िव. स�माननीय अ�य�, अ�त�रम 
चनुावी मि��प�रषद ्को काया�लयसमेत

िनवेदकह�को उ�मेदवार ह�न पाउ ँ भ�ने 
िव�ापनमा िनजह�लाई �थायी ब�न उ�मेदवार ब�न 
एक पटकको लािग उमेरको हक नला�ने �यव�था 
भएको र िनवेदकह�ले िनवेदन िलई आएको िव�ापन 
अन�ुपको काय�समेत ससु�प�न भई अ�थायी 
िश�कको सम�या संवोधन गन� नेपाल सरकारले 
िश�ा ऐन, २०२८ मा आठ� संशोधन गरी �थायी 
पदमा िनयिु�का लािग �कािशत ह�ने िव�ापनमा 
उ�मेदवार ब�न पाउने �यव�था ग�रसकेको दिेखदँा 
�रट िनवेदकह�को अ�थायी िश�कह�को हकमा 
छु�ै �यव�था गरी आ�त�रक �ि�या प�ुयाई �थायी 
गन� तथा �कािशत िव�ापनमा �ित�पधा�मा सहभागी 
ह�न उमेर हदको ब�दजे नला�ने �यव�था होस् भ�ने 
मागको स�बोधन भइसकेकोले िनवेदन मागबमोिजम 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता देिखन आएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: मकुु�द आचाय�
क��यटुर: देवीमाया खितवडा
इित संवत् २०७३ साल फागनु २२ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १४

१
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.
�ी अिनलकुमार िस�हा, ०७३-WO-०२९५, 
उ��ेषण, सुदश�न दउेजा िव. नेपाल आँखा अ�पताल, 
ि�पुर�ेरसमेत 

�म ऐन, २०४८ को दफा २(ख) ले “�ित�ान 
भ�नाले कुनै उ�ोग, �यवसाय वा सेवा स�चालन गन� 
उ�े�यले �चिलत कानूनबमोिजम �थािपत दशजना 
वा सोभ�दा बढी कामदार वा कम�चारी काय�रत रहेको 
कुनै क�पनी संगठन, सं�था, फम� वा ितनको समूह 
स�झनपुछ� ..” भनी सं�थालाई पिन �ित�ानकै �पमा 
प�रभािषत गरकेो पाइ�छ । �ित�ानमा  काय�रत 
कामदार वा कम�चारीको हकमा �म ऐन, २०४८ मा 
वैकि�पक उपचारका �यव�थाह� रहे भएकै देिखन 
आएको छ । �म ऐन, २०४८ को दफा ५८ मा “ यो ऐन 
वा यस ऐनअ�तग�तको िनयममा �यव�था ग�रएकोमा 
बाहेक यस ऐनअ�तग�त बनेको िनयमको िवपरीत कुनै 
काम कुरा भए गरकेो रहेछ भने सो काम कारबाही �म 
िवभागको आदेशले बदर ह�नेछ” भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ भने सोही ऐनको दफा ६० को ख�ड (ग) ले 
�यव�थापक वा अ�य अिधकारी वा काया�लयले गरकेो 
सजाय र आदेशउपर स�बि�धत �म अदालतमा 
पनुरावेदन ला�ने �यव�थासमेत गरकेो दिेख�छ । यसरी 
वैकि�पक उपचारको उपल�धता रहेको अव�थामा 
यस अदालतको असाधारण अिधकार�े� िभ� �वेश 
गरी उपचारको माग गन� िम�ने अव�थासमेत नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणबाट नेपाल 
आखँा अ�पतालको िनयमावली, २०६३ बमोिजम 
यी िनवेदकलाई सेवाबाट बखा��त गन� गरी भएको 
िनण�यबाट संवैधािनक तथा कानूनी हक हनन भएको 
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मा�न िम�ने अव�थासमेत नभएको र वैकि�पक उपचार 
नअपनाई  ��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो दिेखदँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग�ररहन ु पन� 
देिखएन । िनवेदकको �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः महेश खनाल
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना 
इित संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.
�ी �काशमान िसहं राउत, ०७१-CI-१०२२, 
िनषेधा�ा, ई�री �े� िव. रामलाल मान�धर 

िववािदत िक�ा नं  .११४  ज�गाको बारमेा 
िनवेदक र ��यथ�ह�को बीचमा यही िववािदत 
िक�ामा ज�गा िखचोला म�ुा परी सबदु �माण बझुी 
फैसलाह� भइरहेको दिेखयो । सोही ज�गा िखचोला 
म�ुाबाट नै पनुरावेदकलाई कानूनी उपचार �ा�त 
ह�ने र वैकि�पक उपचारको साधारण अिधकार�े� 
�हण भई अदालतबाट फैसलासमेत भइसकेको 
देिख�छ । ज�गामा रहेको हकबेहकस�ब�धी ��नमा 
ज�गा िखचोला म�ुाबाट नै िववादको िदगो समाधान 
ह�ने ह��छ । सो ज�गा िखचोला म�ुामा जे ठहर ह��छ 
िववािदत ज�गाको स�ब�धमा सोही कायम ह�ने भई 
मा�यता पाउने ह�ने ह��छ । ज�गा िखचोला म�ुा परी 
फैसला भइसकेको ि�थितमा सोही िवषयको ��ततु 
िनषेधा�ाको आदेशले िनवेदकलाई ताि�वक असर पन� 
जाने अव�था दिेखन नआएकोले िनषेधा�ाको आदेश 
जारी गद� वा नगद�मा िनवेदकलाई असर नपन� ह�दँा 
िवप�ीह�को नाउमँा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई  
पनुरावेदन पाटनको िमित २०७०।८।१२ को आदेश 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
क��यटुरः हक�  माया राई
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CI-०५५९, िनषेधा�ा, 
रामिबहारी चौधरीसमेत िव. �ा�ती देवी 

िमिसल संल�न ज�गाधनी दता�, �माण 
पजुा�बाट िज�ला बारा, फ�ेपरु गा.िव.स. वडा नं. 
६, िक.नं. १११ को ज.िव. १-१२-० र ऐ.ऐ. िक.नं. 
११३ को ज.िव. १-५-० ज�गा ��यथ� �ा�तीदेवीका 
नाउमँा दता� �े�ता कायम रहेको न�बरी ज�गा 
देिख�छ । यस िवषयमा यी पनुरावेदकह�ले समेत 
िववाद उठाउन सकेका छैनन् । िमित २०७०।१२।२२ 
गते गाउबँासीह�को भेला बसी सडक िनमा�ण सिमित 
गठन गन� िनण�य भएको देिख�छ । उ� भेलामा यी 
��यथ� �ा�ती देवी उपि�थत भई सिहछाप गरकेो 
देिखदँनै भने पनुरावेदकह�ले समेत ��यथ� �ा�ती 
देवीले िलिखत सहमित िदएको भनी उ�लेख गन�सकेको 
अव�था दिेखदैँन । यसरी �ा�ती देवीको नाउमँा दता� 
रहेको ज�गामा िनजको म�जरुी सहमितबेगर िनवेदकको 
उ� ज�गामा बाटो िनमा�ण गदा� स�पि�स�ब�धी 
अिधकारमा आघात प�ुन जाने ह��छ । अत: िनषेधा�ा 
जारी गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०७१।३।२५ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः यम�साद बा�कोटा
क��यटुरः हक�  माया राई
इित संवत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-CI-०१३२, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, म�सु�ल हक िसि�क� िव. ईलाका �हरी 
काया�लय, िसमरासमेत 

��यथ�को िलिखत जवाफ साथ पेस भएको 
िनवेदकले ��यथ� काया�लयमा िमित २०७०।५।१३ 
मा पेस गरकेो कागज हेदा� िवप�ीसगँ मेरो छलफल ह�दैँ 
गरकेोले हाललाई ह�लाकबाट पठाएको ठगी म�ुाको 
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जाहेरी दखा��त दता� गनु�पन� अव�था नपरकेो भ�ने 
�यहोरा उ�लेख भएको छ । िनवेदकले ह�लाकबाट 
पठाएको जाहेरी दखा��तलाई मलुकु� ऐन, अदालती 
ब�दोब�तको महलको ९० नं. अनसुार सनाखत गन� 
बोलाई जाहेरी दखा��त दता� गन� �ि�या ��यथ�ले 
अवल�बन गरकेो दिेखयो । सो अ.ब.ं ९० नं. को 
�ि�या अवल�बन गरी िनवेदकलाई बझेुकोमा आफूले 
िदएको ठगीको जाहेरी दरखा�त दता� गनु�  परने भनी 
कागज गरकेो ह�दँा िनज िनवेदकले नै कारबाही नगनु�  
भनी ��यथ� काया�लयमा गरकेो कागजलाई अ�यथा 
भ�न सिकएन । ह�लाकबाट �ा� जाहेरी दरखा�त 
��यथ� ईलाका �हरी काया�लय बाराले अ.बं. ९० को 
�ि�या अवल�बन गरी �वयम् जाहेरवालाले सो जाहेरी 
दता� गरी कानूनी �ि�या अिघ बढाउन �वयम् ले ई�छा 
�य� नगरी दता� गनु�पन� अव�था नपरकेो भनी ईलाका 
�हरी काया�लयमा कागज गरकेो ह�दँा मागबमोिजम 
परमादशेको आदेश जारी ह�ने नठहन� गरी पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाबाट िमित २०७०।८।१२ मा भएको 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यम�साद बा�कोटा
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७३ साल असोज ११ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

१
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-WO-१०४१, उ��ेषण, 
महमद सग�र िमयाँ िव. पुनरावेदन अदालत, 
हेट�डासमेत 

मालपोत काया�लय रौतहटबाट आ.व. 
२०६७/०६८ को लािग कायम ग�रएको �यूनतम 
मू�याङ्कन हेदा� िववािदत िक.नं.४५६ को ज�गाको 
�ितक�ा �.६,००,०००।- भएको पाइ�छ । तर 

रौतहट िज�ला अदालतबाट िमित २०६५।५।७ को 
जायजात मचु�ुकामा उ� िक.नं. ४५६/४४५ को 
ज�गा �ितक�ा �.२,१०,०००।- एवम् २०६५।७।१८ 
मा कायम मू�य मचु�ुकामा �ितक�ा �.२,२०,०००।- 
मू�याङ्कन गरकेो पाइ�छ । सोही कायम मू�यका 
आधारमा २०६७।३।१३ मा भएको डाकँ िललाम 
कसैले सकार नगरपेिछ २०६७।४।१० मा उ� िक�ा 
ज�गाम�ये ०-१-९ ज�गा �.३,२०,६२३।८२ मा 
िललाम सकार गरकेो भ�ने देिख�छ । यसरी दईु वष� 
पिहले कायम प�चिकत� मोललाई नै आधार मानी गरकेो 
डाक िललामको काय� उ� िनयम ७५(५) र ७५(७)
समेतको आधार �हण गरी भएको भनी मा�न निम�ने । 

लेनदेन म�ुाले ठहर गरकेो सावँा �याज तथा 
कोट� फ�समेत िमित २०६७।११।६ मा दािखला 
भइसकेको भ�ने िमिसल संल�न रौतहट िज�ला 
अदालतको धरौटी रिसदबाट देिखएको अव�थामा 
िववादा�पद डाकँ िललामलाई कायम रा�नकुो 
औिच�यसमेत पिु� ह�न नसकेको अव�थामा �य�तो 
आदशेलाई बदर गरकेो रौतहट िज�ला अदालतको 
िमित २०६७।११।६ को आदेशलाई बदर गरी उ� 
िललामलाई यथावत् कायम राखेको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०६७।१२।२४ को आदेश 
�िुटपूण� देिखन आउने । 

तसथ� रौतहट िज�ला अदालतबाट 
िललामस�ब�धी काय� बदर गन� गरी भएको आदेशलाई 
बदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
२०६७।१२।२४ को आदेश उ��ेषणको आदशेले 
बदर ह��छ । अब रौतहट िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।११।६ को आदेशबमोिजम गनु�  भनी रौतहट 
िज�ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेशसमेत 
जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आ�मदेव जोशी
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल काि�क ८ गते रोज २ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०६७-WO-१०३९, उ��ेषण / 
परमादशे, महमद सग�र िमयाँ िव. पुनरावेदन अदालत, 
हेट�डासमेत 

मालपोत काया�लय रौतहटबाट ०६७/६८ 
मा जारी �यूनतम मू�याङ्कन पिु�तका हेदा� सवगडा 
गा.िव.स.को गौर च.परु सडकबाहेकका ज�गाह�को 
�यूनतम् मू�याङ्कन �.६०,०००।- �ित क�ा 
तोकेको पाइ�छ भने प�चिकत� मू�याङ्कनले गौर 
नगरपािलकाको ज�गाको �.२७०००।- एवम् सोही 
ज�गाको जायजाती मचु�ुकामा उ� ज�गाको मू�य 
�.२५०००।- भनी मू�य कायम गरकेो देिखयो । 
यसरी मोल कायम गदा� के कुरालाई आधार िलएको 
हो भ�ने पिन केही ख�ुन आएको अव�था दिेखदँैन । 
डाक िललाम ग�रएको ज�गा खोलो पिहरो लागेको 
कैिफयतवाला ज�गा हो भ�ने पिन ख�ुन आएको 
छैन । य�तो अव�थामा िबना कुनै आधार कारण 
हचवुाको भरमा मालपोत काया�लयले कायम गरकेो 
�यूनतम मू�यभ�दा अ�वाभािवक�पमा घटी कायम 
भएको प�चिकत� मू�याङ्कन एवम् जायजाती 
मचु�ुकाले कायम गरकेो मू�यलाई मा� भर गरी 
भएको डाक िललामलाई कानूनबमोिजम भएको मा�न   
निम�ने । 

िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को 
िनयम ७५ को उपिनयम (७) ले एकपटकमा िललाम 
ह�न नस�ने प�रि�थितको क�पना गरी दो�ो पटक 
मू�याङ्कन एवम् िललामीको �ि�यामा जान सिकने 
कानूनी �यव�था गरकेो अव�थामा डाक िललामको 
िवषयमा एकै पटकमा िललाम सकार ह�दँा नै हचवुाको 
भरमा भएको प�चिकत� मू�याङ्कन, जायजाती 
मचु�ुका एवम् सोको आधारमा भएको डाक िललाम 
एवम् सोसगँ स�बि�धत काम कारबाहीह�ले मा�यता 
पाउनस�ने नदेिखने ।

तसथ� रौतहट िज�ला अदालतको िमित 
२०६४।१२।४ को लेनदेन म�ुाको फैसलाबमोिजम 
िबगो असलु गन� स�दभ�मा २०६५।९।९ मा भएको 
जायजाती मचु�ुका, िमित २०६५।११।२१ मा भएको 
प�चिकत� मोल मचु�ुका, एवम् २०६७।४।१२ को डाक 
िललाम तथा सो आधारमा मालपोत काया�लयलाई 
२०६७।९।८ मा लेिखएको दा.खा.प� एवम् सो 
आधारमा भएको दा.खा.लगायतका काम कारबाही 
तथा रौतहट िज�ला अदालतको िमित २०६७।९।१६ 
को आदेश तथा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको िमित 
२०६७।१२।७ को आदशेसमेत कानूनअनकूुल 
नदिेखदँा उ��ेषणको आदेशले बदर ह��छ । अब 
कानूनको �ि�या पूरा गरी िबगो भरी भराउ गनु�  गराउन ु
भनी रौतहट िज�ला अदालतका नाममा परमादेशको 
आदशेसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः आ�मदेव जोशी
क��यटुरः मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७३ साल काि�क ८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी ई�र�साद खितवडा र मा.�या.
डा. आन�दमोहन भ�राई, ०६७-WO-०८५१, 
परमादेश, च��मणी उपा�याय नेपाल िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, काठमाड�समेत 

सिंवधानले �दान गरकेो स�म अदालत वा 
�याियक िनकायबाट �व�छ सनुवुाइ गन� पाउने मौिलक 
हकको र�ाको लािग सव��थम म�ुाको उठान ह�ने 
िनकायबाट आ�नो कत��य पालन गरी सव��थम जाहेरी 
तथा उजरुी िलई आव�यक अनसु�धान गरी म�ुा च�ने 
वा नच�ने स�ब�धमा टुङ्गो लगाउन ुपन� ह��छ । म�ुा 
अदालत तथा �याियक िनकायसम� आएपिछ मा� 
�याियक �ि�यामा जाने र �याय �ा� गन� अव�था 
िसज�ना ह��छ । यस अव�थास�म आउनेबाटोको 
स�ुवात भनेको जाहेरी दरखा�त तथा उजरुी िनवेदन 
नै हो तर �य�तो उजरुी िलने अिधकार रहेको िनकायले 
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उजरुी िलन नै इ�कार गनु�लाई नाग�रकको मौिलक 
हक�ित संवेदनशील नभएको अव�था देिखने । 

रा�यको तफ� बाट नाग�रकले �ा� 
गनु�पन� हक अिधकारको र�ाको लािग कानूनले तोकेको 
आ�नो दािय�वको पालना गनु�  स�बि�धत िनकाय तथा 
पदािधकारीको कत��य नै ह��छ । स�बि�धत िनकायले 
जाहेरी तथा उजरुी नै निलई घटनाको अनसु�धान नै 
नगरी आ�नो कत��यबाट िबमखु भएमा नाग�रकको 
हक अिधकारमा आघात प�ुन जा�छ । नाग�रकलाई 
सरु�ा �दान गनु�  रा�यको �मखु दािय�व नै हो । 
िवप�ीह�ले िनवेदकले स�बि�धत काया�लयमा जाहेरी 
िदएको भनी सोको �ितिलिप िनवेदनसाथ संल�न 
गरकेो देिखएबाट �याएको उजरुी दता� नगरी आ�नो 
कत��यको पालना गरकेो अव�था नदेिखदँा अब ��ततु 
आदेशको जानकारी पाएको िमितले ७ िदनिभ� जाहेरी 
दरखा�त िदन आए िलई कानूनबमोिजम दता� गरी जो 
जे अनसु�धानको काय� गनु�पन� हो गनु�  गराउन ु भनी 
िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
इित सवंत् २०७३ साल मङ् िसर १९ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं १६

१
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७१-WO-००३३, परमादशे, 
आिद�य गु�ा िव. गृह म��ालयसमेत

िनवेदक िवदेशी नाग�रकसगँ िववाह गरके� 
नेपाली मिहलाबाट नेपालमा नै ज�मेको भई नेपालमा 
पठनपाठन गरी नेपालमा नै �थायी बसोबास गद� 
आएको देिख�छ । साथै िनजले बाबकुो नाग�रकताको 
आधारमा भारतको नाग�रकतासमेत िलएको 
देिखएको छैन । य�तो अव�थामा िनजले नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ८ को उपधारा 

(७), नेपालको संिवधानको धारा ११ को उपधारा 
(७) र नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा 
५(२) समेत अनसुार अङ्गीकृत नाग�रकता पाउने 
देिख�छ । यसरी अङ्गीकृत नाग�रकता पाउन स�ने 
सिंवधान तथा नाग�रकतास�ब�धी ऐनअनसुारको 
यो�यता तथा सत� पूरा भएको यी िनवेदकलाई िनजको 
बाब ुिवदेशी नाग�रक भएकोमा� आधारमा नाग�रकता 
पाउन नस�ने भनी भ�न नसिकने । 

कुनै पिन �यि�ले आ�नो आमा वा बाबकुो 
नाग�रकता भएको देश तथा बसोबास भएको देश 
अथा�त् राि��यता रहेको देशबाट कानूनमा उ�लेख 
भएअनसुार नाग�रकता पाउन ु �यि�को आधारभूत 
मानव अिधकारको िवषय हो । नाग�रकताको �माण 
प�ले नै �यि�लाई कुन देशको नाग�रक हो भ�ने 
पिहचान गराउदँछ र उ� देशको कानूनअनसुार 
पाउने हक अिधकारको िवषयह� उपभोग गन� 
स�म बनाउछँ । नाग�रकतािबना �यि� आ�ना 
मानव अिधकारअ�तग�तका आधारभूत नाग�रक 
र राजनीितक अिधकारलगायत अ�य आधिुनक 
लोकक�याणकारी रा�यले �दान गन� सेवा सिुवधा 
तथा हकािधकारबाट समेत वि�चत रहन ु पन� 
ह��छ । �यसैले नाग�रकता �यि�को �यि�गत एवम् 
राि��य पिहचानसगँ जोिडएको अ�य�त संवेदनशील 
िवषय ह�दँा कुनै पिन �यि�लाई नाग�रकता िविहनताको 
ि�थितमा रािखन ु ह�दँनै । नाग�रकताको यसै 
सवंेदनशीलतालाई आ�मसात् गरी एक देशको नाग�रक 
प�ुष वा मिहलाले अक� देशको नाग�रक प�ुष वा 
मिहलासगँ िववाह गरी ज�मेको स�तानह�ले आ�नो 
�थायी बसोबास भएको बबुा वा आमाम�येको जसको 
पिन नाग�रकता रहेको देशबाट नाग�रकता पाउने गरी 
अङ्गीकृत नाग�रकताको �यव�था ग�रएको पाइने । 

समान वंशीय हकिभ� वंशजको उ�रािधकार 
र सो आधारमा पिहचानको समान हकसमेत पद�छ । 
यसका आधारमा समेत यी िनवेदकक� आमाले आ�नो 
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वशंजको उ�रािधकारीको नाग�रकता आ�नो नामबाट 
बनाउन पाई आ�नो आधारमा आ�नो छोराको पिहचान 
गराउन पाउने नै देिखन आउछँ । िनवेदकलाई आमाको 
नामबाट नाग�रकता िदनबाट वि�चत गदा� िनवेदकको 
आमाको नामबाटसमेत नाग�रकता पाउने त�कालीन 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ तथा वत�मान 
नेपालको संिवधानअनसुारको संवैधािनक हक, मौिलक 
हकको �पमा रहेको त�कालीन संिवधानको धारा ११ 
तथा वत�मान संिवधानको धारा १८ को समानताको 
हक र िनवेदकक� आमाको समेत वत�मान नेपालको 
संिवधानको धारा ३८ को उपधारा (१) �ारा �द� 
मिहलाको हकअ�तग�त ��येक मिहलालाई लैङ्िगक 
भेदभाविबना समान वंशीय हक ह�ने �यव�थामा समेत 
अनिुचत ब�दजे ला�न जाने ह��छ । य�तो अव�थामा 
िनवेदकको उ� हकह� �चलनको लािग यस 
अदालतबाट आव�यक र उपय�ु आदेश जारी गनु�पन� 
नै देिखने ।

िनवेदकले नेपालको संिवधान तथा 
नाग�रकतास�ब�धी �चिलत कानूनअनसुार आमाको 
नामबाट नेपालको अङ्िगकृत नाग�रकता पाउने 
अव�था �प��पमा दिेखएकोले िनजलाई स�बि�धत 
गा.िव.स.ले नाग�रकता �ाि�कोलािग िसफा�रस िदनपुन� 
र सोको आधारमा िज�ला �शासन काया�लयले नेपाली 
नाग�रकताको �माण प� िदनपुन� नै ह��छ । नाग�रकता 
िदने काय� तथा यसको �ि�यासगँ स�बि�धत काय� गन� 
इ�कार तथा आलटाल गन� निम�ने ।

अत: िनवेदक आिद�य ग�ुताको आमा स�रता 
�धानले नेपाली नाग�रकता िलई िनज ज�म ह�दँाको 
बखत नेपाली नाग�रक नै रहेको र यी िनवेदकको 
नेपालमै ज�म भई नेपालमा नै �थायी बसोबास गरकेो 
भ�ने �मािणत भएको र यी िनवेदकले आ�नो बबुाको 
नाग�रकताको दशे भारतबाट समेत नाग�रकता िलएको 
भ�ने ि�थितसमेत नह�दँा िनजले कानूनअनसुार 
नेपालको अङ्िगकृत नाग�रकता पाउने नै देिखने ह�दँा 
िनजलाई नाग�रकता �माण प� �ा�त गन�को लािग 
िसफा�रस �दान गनु�  भनी िवप�ी सािबक गाउ ँिवकास 

सिमितको काया�लय, जोरपाटी काठमाड� (हालको 
गोकण��वर नगरपािलका वडा नं.१५ को काया�लय) 
र ऐ.का सिचवका नाममा र सो िसफा�रसलगायतका 
कागजप�को आधारमा कानूनबमोिजम आव�यक 
�ि�या पूरा गरी िनजलाई नाग�रकताको �माण प� 
�दान गनु�  भनी नेपाल सरकार गहृ म��ालय र िज�ला 
�शासन काया�लय, बबरमहल काठमाड�का नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा� 
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल माघ १० गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
अिनलकुमार िस�हा, ०७३-MS-०००८, परमादेश, 
��हाद योगीसमेत िव. �काश शाहीसमेत

अदालत �व�छ, �वत�� �याय स�पादनका 
लािग िवकास भएको रा�यको एक सं�था हो । अदालत 
भ�ने श�दिभ� केवल �याियक संरचना तथा �यसिभ� 
काय�रत जनशि� मा� नपरी स�पूण� �याियक �ि�या, 
सो �ि�यामा सहभागी रहने सेवा�ाही, कानून 
�यवसायी, सरकारी विकलसमेत पद�छन् । यी �य�ता 
िवषयह� ह�न् जसलाई अल�याउन खो�दा अदालतको 
पूण� �व�पमािथ नै ��न उठ्दछ । अथा�त् अदालतको 
काम कारबाहीसगँ कुनै न कुनै�पमा स�ब�ध तथा 
सरोकार रा�ने स�पूण� िवषयह� �य�तो स�ब�ध तथा 
सरोकार राखेको हदस�म अदालतको दायरा तथा 
प�रिधिभ� पद�छन् । �यसैले अदालतिभ� अदालतको 
सरंचनागत प�, सगंठना�मक प�, यसको �ि�यागत 
एवम् काय�गत प� र सोमा सलं�न ह�ने स�पूण� �यि� 
अदालतको काय�मा संल�न ह�दँास�म सम��पमा 
अदालतको प�रभाषािभ� पन� जाने ।

अदालतको एक मा� अिभ�ट �याय 
हो । �याय स�पादनको िज�मेवारी वहन गन� �वत�� 
�यायपािलकाको अवधारणा िवकास भएको हो । 
सोअनसुार �यायपािलकाले आ�नो �याय स�पादनको 
िज�मेवारी बहन गन� नस�ने प�रि�थित िसज�ना भएमा 
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वा �यायपािलकाको िनण�य र आदेशह�को पालना 
नह�ने ि�थित िसज�ना भएमा िविधको शासन ढलमलाउन 
गई समाजको शाि�त, सरु�ा र �गितमा समेत ठूलो 
असर पद�छ । य�तो �व�छ र िन�प� �पमा �याय 
स�पादन गन�स�ने तथा आ�नो िनण�य तथा आदेशह� 
प�रपालना ह�ने वातावरणको िसज�ना गन�का लािग 
�याियक िनकाय तथा अदालतलाई आ�नो �व�छता, 
िन�प�ता तथा िनिभ�कतापूव�क �याय स�पादनको 
काय�मा बाधा अवरोध प�ुयाउने र आ�ना िनण�यको 
अव�ा गन� काय�लाई रो�न अदालतको अवहेलनाको 
अवधारणा िवकास भएको हो । अदालतले आ�नो 
�वत��, िन�प� र �व�छ�पमा �याय स�पादन गन� 
काय�मा कसैले कुनै त�रकाले बाधा अवरोध गन� गरी 
कुनै काय� गरमेा वा अदालतको आदेश तथा िनण�यको 
अपमान तथा अव�ा गन� गरी काय� गरमेा यसले �य�ता 
काय�लाई आ�नो अवहेलनाको �पमा िलने ।

�वत��, िन�प� र �व�छ �पमा �याय 
स�पादनको काय�मा कहीकँतैबाट बाधा अवरोध भएमा 
�यायपािलकाको �याय स�पादनको अिभ�ट पूरा ह�न 
स�दैन । �यसैले �याियक �ि�यामा कुनै तरहले पिन 
आचँ प�ुयाउने वा आचँ प�ुयाउनस�ने सबै कुराह�लाई 
िन��सािहत पान� �वयम् अदालतलाई �य�तो काय� 
गन�उपर अदालतको अपहेलना गरकेो िवषय मानी 
कारबाही र सजाय गन� अिधकार �दान ग�रएको 
ह��छ । अदालतको अवहेलना यसको संरचनागत 
प� तथा �यायाधीशको �यि�गत सरु�ाको लािग 
मा� िवकिसत अवधारणा नभई मूलतः �याय �ा�त 
गन� जनताको आधारभूत हकको संर�णको लािग 
भएको हो । अदालतले िनवा�ध�पमा �याय �दान 
गन� सकोस् र सोको उिचत काया��वयन ह�न सकोस ्
भनी अदालतलाई यो अिधकार �दान ग�रएको 
हो । िनवा�ध �याय स�पादन गन�का लािग �यायाधीश, 
कम�चारी, कानून �यवसायी र म�ुाका प�ह�को 
अथा�त् सेवा�ाहीह�को सरु�ा ह�न अ�याव�यक 
ह��छ । अदालतका सबै सरोकारवालाह�ले 
अदालतसगँ स�बि�धत काय� िनवा�ध�पमा स�प�न गन� 

पाएमा वा अदालतका �ि�याह� सचुा� �पले अगािड 
बढ्न पाएमा मा� अदालतले जनतालाई �याय �दान 
गन� स�छ । यसो भएमा मा� अदालत�ित जनताको 
िव�वास र भरोसा अिभविृ� ह�न जाने ।

समय, स�दभ� तथा प�रि�थितअनसुार 
आ�नो �याय स�पादनको काय�मा कुनै िकिसमले बाधा 
अवरोध प�ुयाउनस�ने भनी तािक� क�पमा अदालतले 
महससु गरकेा काय�ह�लाई अदालतले अवहेलना 
ठह�याई सजाय गन�स�ने । 

म�ुाका प�ह�, सा�ीह� तथा कम�चारीलाई 
आ�ना काय�मा बाधा िवरोध ग�रएमा तथा िनजह�ले 
आ�नो अदालती काय�को स�ब�धमा सरु�ाको पूण� 
अनभूुित गन� नपाएमा �याय �ा�त गन� उिचत वातावरण 
िसज�ना नह�ने भई �यायको म�सद नै पूरा नह�ने । 

अदालतमा आएको �यि�मािथ अदालतिभ� 
तारखे िलदँाको अव�था तथा �याियक �ि�यामा 
सहभागी भइरहदँाकै अव�थामा कालोमोसो द�ने 
काय�बाट अदालतको प�रसरिभ� म�ुाको प�ले सरु�ा, 
�व�छता, िन�प�ता ज�ता �याियक मू�य मा�यताको 
अनभूुित गन� नस�ने अव�था िसज�ना ह��छ । यसबाट 
�यायका उपभो�ाह�ले समेत असरु�ा महससु गन� 
भई अदालतको काम कारबाही तथा अदालत�ितको 
जनआ�थामा समेत �भािवत ह�न प�ुछ । म�ुाका 
प�ह�लाई अदालतको काम कारबाहीका स�ब�धमा 
बाधा िवरोध गन�, कुनै काय��ारा अदालती कारबाहीमा 
ह�त�ेप गन�, �याय स�पादन गन� वा �यायको माग 
गन� वा �यसमा कानूनबमोिजम सहयोग वा सि�य 
रहने काय�मा बाधा अवरोध वा अनिुचत �भाव पान� 
काय�लाई यस अदालतले अदालतको अवहेलना मानी 
आएको देिख�छ । नेपालको संिवधान, �याय �शासन 
ऐन, र सव��च अदालत ऐनमा रहेको �यव�थाअ�तग�त 
अदालतको अवहेलनाको दायरिभ� पन� जाने नै 
देिखने ।

राजनीितक दल र सो स�ब� �यि�ह�लाई 
सिंवधान र कानूनको प�रिधिभ� रही आ�नो काय� 
स�चालन गन� छुट छ । तर आ�नो घोिषत काय��मको 
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काया��वयन गन� �थल अदालत होइन । यो त �यायको 
मि�दर हो । �यायको पिव�तामा आघात प�ुने �यायको 
माग�लाई अव�� गन� तथा अदालत�ित नै िवत�ृणा 
फैिलने काय� कसैले पिन गनु�  ह�दैँन । सो गन� छुट 
राजनीितक दल र सो स�ब� �यि�ह�लाई छैन । हा�ो 
घोिषत नीितअन�ुप गरकेा ह�; अदालतको अवहेलना 
गन� कुनै मनसाय िथएन भ�ने कुराको कुनै अथ� 
रहदैँन । ग�रएको काय� अवहेलनाजनक छ र कुनै तक� को 
आधारमा �यसलाई उिचत ठह�याउन खोिज�छ भने 
�यसलाई अदालतले �वीकार गन� नस�ने ।

अवहेलनाको िवषय अदालतको िनवा�ध 
�याय �शासनसगँ जोिडएको िवषय भएको र िनवा�ध 
�याय स�पादनको िनि�त �यायाधीश, कम�चारी, कानून 
�यवसायी र म�ुाका प�ह�को सरु�ा अ�याव�यक 
पूव�सत�को �पमा रहेको समेत ह�दँा �याय िन�पणको 
काय�मा संल�न वा सरोकार रहने प�उपर ग�रने कुनै पिन 
�कारको शारी�रक आ�मण वा बेइ�जतीपूण� काय�लाई 
अदालतले �याय स�पादनमा ग�रने ह�त�ेपको �पमा 
ब�ुनपुन� ।

कुनै उ�े�य राखेर वा कुनै �योजनको लािग 
अमूक �यि�लाई हामीले कालोमोसो दलेका ह�, 
अदालतको मानहानी गन� हा�ो मनसाय िथएन वा 
अदालतिभ� य�तो घटना घट्न गएकोमा हामी दःुखी 
छ� भ�ने कुरा बयानमा उ�लेख गद�मा उ�मिु� भइहा�छ 
भ�न िम�दैन र यसलाई �वीकार गन� पिन सिकँदैन । यस 
स�दभ�मा िमिसल संल�न कागजह� हेदा� िवप�ीह�को 
ि�याबाट यस अदालतको �याय स�पादनको काय�मा 
अवरोध ह�न गई िनजह�ले अदालतको अवहेलना 
गरकेो देिखयो । सो काय� सव��च अदालत ऐन, २०४८ 
को दफा ७(१) तथा �याय �शासन ऐन, २०७३ को 
दफा १७(१) को िवपरीत दिेखदँा सोही दफा ७(१) र 
१७(४) बमोिजम िनज िवप�ीह� �वल भ�ने �काश 
शाही र च��बहादरु बढुालाई जनही १(एक) मिहना कैद 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: यदरुाज शमा�
इित संवत् २०७३ साल पसु २५ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १७

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७३-CR-०२५०, ��ाचार, 
िव�णु�साद भुत�ल िव. नेपाल सरकार

�ितवादी िव�ण�ुसाद भतु�लले अदालतमा 
आई बयान गदा� उजरुकता� माया भ�ने भागीरथी 
भ�डारीसगँ कुनै रकम माग गरकेो छैन । मलाई िचया 
खान जाउ ँभनी मेरो पाइ�टको ख�तीमा हात हालेको 
अव�थामा �यहा ँरहेका केही �यि�ले बरामद गदा� सो 
रकम रहेको थाहा भयो मलाई फसाउनका लािग मेरो 
ख�तीमा जबरज�ती रकम रािख बरामद ग�रएको हो 
भनी कसरु इ�कार रही बयान गर े तापिन िनजलाई 
ख�ुा �यापार गरी िहड्ँने मिहलाले फसाउन ु पन� 
कारण के िथयो सो उ�लेख गन� स�न ुभएको छैन । 
अनसु�धानको �ममा गरकेो सािबती बयान बरामदी 
मचु�ुका र सो बरामदी मचु�ुकाका मािनसह�ले 
अदालतमा आई बकप� गरी उ� बरामदी �यहोरालाई 
समथ�न गरी बकप�समेत ग�रिदएको अव�थामा 
�ितवादीको अदालतको इ�कारी बयान मा� सफाइको 
आधार ब�न नस�ने । 

�ितवादीले घसु �रसवतबापत �.६०००।– 
माग गरकेो भ�ने अि�तयारमा उजरुी परकेो 
देिख�छ । सो �रसवत िदन भनी उजरुकता�ले 
अि�तयारबाटै नोटको न�बर िटपी रकम बझुेर 
लगेको देिखएको छ । सोही नोट अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगको टोलीले �ितवादीबाट बरामद 
गरकेो र �ितवादीले अनसु�धानमा गरकेो बयानमा 
मलाई माया िददीले खशुीराजीले िदएको हो भनी 
बयान गरकेो र बरामद गन� कम�चारी र उजरुकता�ले 
अदालतमा आई बकप� गरी सबै घटना�मलाई 
यथाथ� �पमा बकप� ग�रिदइसकेको अव�थामा केवल 
अदालतमा इ�कारी बयान आ�ना सा�ीह�को भनाइ र 
पनुरावेदनप�मा िलएको िजिकरका आधारमा बिुझएका 
��य� �माणलाई अनदेखा गन� सिकने अव�था 
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नरहने । 
उि�लिखत आधार �माणह�बाट �ितवादी 

िव�ण�ुसाद भतु�लले आरोिपत कसरु गरकेो देिखएकोले 
यी पनुरावेदक �ितवादीलाई ��टाचार िनवारण ऐन,  
२०५९ को दफा ३(१)(क) बमोिजम ७ िदन कैद 
र सोही ऐनको दफा ३(१) बमोिजम �.६०००।– 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरी िवशेष अदालत काठमाड�बाट 
िमित २०७३।१।२९ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः जीवनकुमार भ�डारी
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�ठ
इित सवंत् २०७४ साल वैशाख १७ गते रोज १ शभुम् ।

एकल इजलास

मा.�या.डा. आन�दमोहन भ�राई, ०७४-WH-
००२३, ब�दी��य�ीकरण, रािधका च�लागाइ िव. 
महानगरीय अपराध महाशाखा, टेकु, काठमाड�समेत

िनवेदकलाई यमलाल थापामगरसमेतका ८ 
जनाको िकटानी जाहेरी र को�रयन राजदतुावासबाट 
�ा� प�को आधारमा िमित २०७४।६।८ मा प�ाउ गदा� 
कारणसिहतको प�ाउ पजु� िदई िनवेदकलाई ह�ता�र 
गराई सो प�ाउको जानकारी गराएको दिेख�छ । यसरी 
प�ाउ पना�को कारणसिहतको जानकारी िदइएको 
देिखएकोले प�ाउ पजु� निदई थनुामा राखेको भ�ने 
िनवेदकको भनाइलाई िव�ासयो�य मा�न िमलेन । 
प�ाउ परकेा यी िनवेदकलाई आफ�तह�सगँ भेटघाट 
गन� िदएको भ�ने महानगरीय अपराध महाशाखा 
टेकुमा रहेको आग�तकु भेटघाट पिु�तकाबाट 
देिख�छ । यसरी आफ�तलाई भेटघाट गन� निदएको 
भ�ने िनवेदन मागदाबी स�दभ�मा कुनै सरकारी िनकायमा 
िनयिमत�पमा रािखएको खाताबही, िकताब वा अ�य 
�े�तामा  जिनएको कुरा �माणमा िलन ह�ने कानूनी 
�यव�था �माण ऐन, २०३१ को दफा १४ ले गरकेो 

देिख�छ । उपयु�� कानूनी �यव�थाअनसुार उ� 
महाशाखामा रािखएको िकताबमा भएको कुरालाई 
�माणमा िलनपुन� ।

िनवेदकलाई �याद थप नगरी गैरकानूनी 
थनुामा रािखएको भ�ने �� छ सो स�ब�धमा 
२०७४ सालको दश� िबदा िमित २०७४।६।५ देिख 
िमित २०७४।६।१९ स�म १५ िदन िबदा परकेो 
कारणले �याद थप ह�न नसकेको भ�ने देिखयो । यी 
िनवेदकलाई ठगी म�ुाको िसलिसलामा अनसु�धान 
अिधकारीसम� ह�ने बयान काय�को लािग महानगरीय 
अपराध अनसु�धान महाशाखा टेकुले िज�ला सरकारी 
विकल काया�लय, काठमाड�लाई िमित २०७४।६।१० 
मा प�ाचार गरकेो समेत देिख�छ । य�तो अव�थामा 
�याद थप नगराई गैरकानूनी थनुामा रािखएको भ�ने 
िनवेदन िजिकरलाई �वीकार गन� अव�था नदिेखने ।

वैदेिशक रोजगारमा पठाउने भनी 
यी िनवेदकसमेतका �यि�ह�ले यमलाल 
थापामगरसमेतका �यि�ह�बाट �.२,७३,२००।– 
िलई ठगी गरकेो भ�ने िवषयमा जाहेरी परी सोही 
आधारमा अनसु�धान स�ु भएको िवषयलाई यी 
िनवेदकसमेतका �यि�लाई प�ाउ नगनु�  थनुामा 
नरा�न ु भनी ह�त�ेप गन� िम�ने अव�थासमेत 
देिखएन । सो िवषयमा म�ुा च�दाका बखत साधारण 
�े�ािधकार अ�तग�तको अदालतबाट िन�पण ह�नस�ने 
नै देिखदँा हाल उ� िवषयको औिच�यमा �वेश गरी 
पनुरावेदन सनेुको ज�तो गरी �रट �े�ािधकार अ�तग�त 
�माण ब�ुने, �माणको मू�याङ्कन गनु�  उिचत र 
�रटस�ब�धी अवधारणा का अनकूुल ह�ने नदिेखने ह�दँा 
िनवेदक गैरकानूनी थुनामा रहेको भ�न िम�ने नदेिखदँा 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� 
िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७४ साल असोज १५ गते रोज १ शभुम् ।


