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पाि�क �काशनपाि�क �काशन  

  
  
  

पूणा�ङ्क पूणा�ङ्क ५५६६७७  वष� वष� २२४४,,  अङ्क अङ्क २२११  

  
  
  

 
  
  
  

�काशक�काशक  

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

फोन नफोन न. . ४२५०७४२४२५०७४२,,  ४२६२३९७४२६२३९७,,  ४२६२३९८४२६२३९८,,  ४२६२८०१४२६२८०१,,  ४२५८१२२ ४२५८१२२ EExxtt..२५१२२५१२  (स�पादन)(स�पादन),,  २५११ २५११ (छापाखाना)(छापाखाना),,  २१३१२१३१  ((िबिब��)��)  

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

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

  

  

२०७२०७२२,,  फागुनफागुन  ११––१५१५ 



�काशन�काशन,,  स�चार तथा स�पादनस�चार तथा स�पादन  सिमितसिमित  
  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी �ी बैबै�नाथ उपा�याय�नाथ उपा�याय,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशीमाननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  सद�यसद�य  
नायव महा�यायािधव�ा �ी नायव महा�यायािधव�ा �ी ठोठोक�साद िसवाकोटीक�साद िसवाकोटी,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय  --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ल�मीदेवी दाहाल अिधव�ा �ी ल�मीदेवी दाहाल ((रावलरावल))  �ितिनिध�ितिनिध,,  नेपाल बार एनेपाल बार एसोसोिसएिसएससनन      --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा अिधव�ा �ी �ी नरह�र आचाय�नरह�र आचाय� ,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसव��च अदालत बार एसोसोिसएिसएससनन    --  सद�यसद�य  
सहसहरिज��ाररिज��ार  �ी �ी नहकुल सुवेदीनहकुल सुवेदी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत                --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
  

स�पादकस�पादक  : : �ी �ी गजे��बहादरु िसहंगजे��बहादरु िसहं  
  

�काशन�काशन,,  स�चार तथा स�चार तथा स�पादन शाखामा काय�रत्स�पादन शाखामा काय�रत्  
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी राजन बा�तोलाशाखा अिधकृत �ी राजन बा�तोला  
शाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवरशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर  
ना.स.ु�ी सर�वती खड्काना.स.ु�ी सर�वती खड्का  
ना.स.ु�ी ल�मण िव.क.ना.स.ु�ी ल�मण िव.क.  
ना.स.ु�ी ना.स.ु�ी रमादेवी �यौपानेरमादेवी �यौपाने  
ना.स.ु�ी िवनोदना.स.ु�ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
िस.कं.�ी �वु सापकोटािस.कं.�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी सदुश�न�साद आचाय�क��यटुर अपरटेर �ी सदुश�न�साद आचाय�   
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी कृ�णबहादरु �े�काया�लय सहयोगी �ी कृ�णबहादरु �े�  
काया�लय सहयोगी �ी �ेमलाल महज�नकाया�लय सहयोगी �ी �ेमलाल महज�न    

  
भाषािवद् : भाषािवद् : उपउप�ा.�ा.  �ी �ी रामचरामच�� फुयाल�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखामा काय�रत्�� शाखामा काय�रत्  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 म�ुण अिधकृत �ी आन�द�ी आन�द�काश�काश  नेपालनेपाल  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी तेजराम महज�निसिनयर बुकबाइ�डर �ी तेजराम महज�न  
िसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�िसिनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बुबुकबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीकबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ीकाया�लय सहयोगी �ी  मोित चौधरीमोित चौधरी  

 

िविभ� न इजलासह�बाट स�पादन शाखामा �ा� भई यस अङ्कमा  
�कािशत िनण�य / आदशेह� 

सयं�ुसयं�ु  इजलासइजलास  १३१३  
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इजलास नं. इजलास नं. २२  ३३  
इजलास नं. इजलास नं. ३३  ९९  
इजलास नं. इजलास नं. ४४  ५५  
इजलास नं. इजलास नं. ५५  ७७  
इजलास नंइजलास नं. . ६६  ३३  
इजइजलास नं. लास नं. ८८  ११  
इजलासइजलास  नं. नं. ९९  ३३    
एकल इजलासएकल इजलास  ११    
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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 ्। 

 
मू�य �.५,५००।- 

 
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 

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बुलेिटन २०७२, फागुन – १, पृ� १ 
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सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम् अ�य �याियक 
िनकायह�का कामकारवाहीसगँ सेवा�ाहीह�को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� सिकने छ । 
 

  
  

  
  
  
  
  

म�ूय म�ूय ��.१५.१५।।––  
  

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



 

i 

िवषयसूची 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

सयुं� इजलास १-१० 

1.  िनषेधा�ा 
�तलाल राजबंशी िव. खेमराज 

राजबंशी 

2.  
िनषेधा�ा / 

परमादशे 

�ेमदयैा चौधरी िव. बुधरानी 

चौधरीसमेत 

3.  
िनषेधा�ा / 

परमादशे 

बाबुदयैा चौधरी िव. रा�ी 

उप�े�ीय अ�पताल, घोराही, 

दाङसमेत 

4.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

रामलिलत �साद चौधरी िव. 

भैरहवा नमुना उ�च मा�यिमक 

िव�ालय, िस�ाथ�नगरसमेत 

5.  परमादशे 

डा. राम खेलावन यादव िव. 

ि�भुवन िव�िव�ालय सेवा 

आयोगको काया�लय, 

क�ित� पुरसमेत 

6.  परमादशे 

मदन�साद दाहाल िव. िवराटे�र 

बचत तथा ऋण सहकारी सं�था, 

िवराटनगर-१४ समेत 

7.  िनषेधा�ा 
रामजी म�डल िव. कागोदेवी 

सरदारसमेत  

8.  िनषेधा�ा 
रामिवलास म�डल िव. नारायण 

सरदार वातर 

9.  
उ��ेषण / 

िनषेधा�ा 

जसबहादुर िल�बू िव. पूवा��चल 

िडिभजन सडक काया�लय नं. १ 

इलामसमेत 

10.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. बुि�मान 

तामाङसमेत 

11.  उ��ेषण 
�िवण�साद उपा�याय िव. नेपाल 

सरकार, गृह म��ालयसमेत 

12.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

माइला भ�ने बु� तामाङ िव. 

िस�धुपा�चोक िज�ला चौतारा, 

िस�धुपा�चोकसमेत 

13.  

गैरकानूनी 

�पमा 

स�पि� 

आज�न गरी 

��ाचार 

गरकेो 

नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार 

र�ेमीसमेत 

इजलास नं. १ १०-१६ 

14.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

नवराज अिधकारी िव. 

पि�मा�चल �े�ीय �वा��य 

िनद�शनालयसमेत 



 

ii 

15.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

�व�ती पौड्याल (आचाय�) िव. 

�वा��य तथा जनसङ्�या 

म��ालय, रामशाहपथ, 

काठमाड�समेत 

16.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

भीमका�त भ�डारी िव. �वा��य 

तथा जनसङ् �या म��ालय, 

रामशाहपथ, काठमाड�समेत 

17.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

कुलबहादुर िल�बू िव. नेपाल 

सरकार 

18.  
अदालतको 

अवहलेना 

कुलबहादुर िल�बू िव. सिचव डा. 

गणेशराज जोशी, पय�टन तथा 

नाग�रक उड्डययन म��ालय, 

िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

19.  
जबरज�ती 

करणी 

उमेशकुमार महतो िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास नं. २ १६-१८ 

20.  
जबरज�ती 

चोरी 

रामबहादुर म�ल िव. नेपाल 

सरकार 

21.  

मानव 

बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

ला�पा तामाङ िव. नेपाल 

सरकार 

22.  

लाग ुऔषध 

(खैरो 

हरेोइन)   

नेपाल सरकार िव. िवजय भ�न े

�ेम�काश पुनसमेत 

इजलास नं. ३ १८-२३ 

23.  
कत��य 

�यान 

गीता रोका िव. नेपाल सरकार 

24.  
कत��य 

�यान 

िनम�ला प�रयार िव. नेपाल 

सरकार 

25.  
कत��य 

�यान 

बेलीमायाँ लुङवा िव. नेपाल 

सरकार 

26.  
उ��ेषण / 

�ितषेध 

रामआधार साह िव. अि�तयार 

दु�पयोत अनुस�धान आयोग, 

टङ्गाल, काठमाड�समेत 

27.  जालसाजी 
िहरादवेी डंगोल िव. सािव�ीदेवी 

डंगोल 

28.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

�ितभाकुमारी िसंह िव. �वा��य 

तथा जनसङ् �या म��ालयसमेत 

29.  
कत��य 

�यान 

पुसे भ�ने पु�प भुजेल िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास नं. ४ २३-२७ 

30.  
कत��य 

�यान 

झिव���साद खनाल िव. नेपाल 

सरकार 



 

iii 

31.  िनषेधा�ा 
राजु का�ले िव. अजयबहादुर 

शाह 

32.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

दीपक म�ल, लालबहादुर िव.क., 

दवेी�साद ढकाल, कण�बहादुर 

थापा, बलबहादुर सुनार तथा 

मह�े�कुमार म�ल ठकुरी 

भ�नेसमेत एउटै �यि� बलबहादुर 

िव.क. िव. कारागार काया�लय, 

जग�नाथदवेल, ि�पुर�ेर, 

काठमाड�समेत 

33.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

झलककुमारी �े� िव. िज�ला 

�हरी काया�लय, धािदङसमेत 

34.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

रामजी गौतम िव. कारागार 

काया�लय, धुिलखेल, 

का�ेपला�चोकसमेत 

इजलास नं. ५ २७-३२ 

35.  
कत��य 

�यान 

िझनुक भ�ने शेष �काश बरई िव. 

नेपाल सरकार 

36.  
कत��य 

�यान 

धावा टासी बुढा भ�ने धावा बुढा 

िव. नेपाल सरकार 

37.  

ज�गा 

िक.का. ग�र 

दता� ग�रपाउ ँ

राममोहनलाल सोनार िव. 

िबशेसर�साद बरै 

38.  उ��ेषण 

अिधव�ा बौ�कृ�ण भगत िव. 

मालपोत काया�लय, राजिवराज 

स�रीसमेत 

39.  
उ��ेषण / 

�ितषेध 

�ा.डा. सङ्गीता भ�डारी िव. 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 

काया�लयसमेत 

इजलास नं.६ ३२-३४ 

40.  
उ��ेषण / 
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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
बै�नाथ उपा�याय, ०६९-CI-०९४१, िनषेधा�ा, 
�तलाल राजबशंी िव. खेमराज राजबंशी
 ��यथ� िनवेदक खेमराज राजबंशीले आ�नो 
िनिव�वाद हक भोगको िववािदत ज�गामा आफूले २०६९ 
सालको धान बाली लगाउन नपाउने आशङ्काको 
अव�था भएको आधारमा िनषेधा�ाको िनवेदन िलई 
अदालत �वेश गरकेो देिख�छ । िनिव�वाद हक भोगको 
ज�गामा नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को 
उपदफा ६ बाट ��याभूत कानूनी हकमा आघात ह�ने 
आशङ्काको ि�थितमा सोही ऐनको दफा १७ अन�ुप 
कानूनी हकको उपचारको हक िनषेधा�ाको आदेशको 
माग गन� पाउने अिधकार पिन �यि�लाई �दान 
गरकेो छ । यसरी आ�नो कानून�ारा ��याभूत हक 
अिधकारमा आघात ह�ने प�का आशङ्का भएकामा 
सोको उपचाराथ� िनवेदन आएकामा अदालतले उिचत 
उपचार �दान गनु�पन� ।
 पनुरावेदकले िववािदत ज�गा आफूसमेतले 
२०५६ सालदिेख जोत भोग ग�र आएको ह�दँा 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरले िनषेधा�ाको 
आदेश जारी गरकेो िमलेको छैन भ�ने �� उठाएको 
देिख�छ । तर पनुरावेदकले सो ज�गा आ�नो िनिव�वाद 
हक भोगको हो भ�ने कुराको ठोसय�ु �माण पेस गन� 
सकेको िमिसलबाट देिखदँनै । केवल पिहलेदिेख जोित 
आएको भ�ने िजिकरस�म िलएको देिख�छ । जसले 
जनु कुराको िजिकर िलएको ह��छ उ� कुरा �मािणत 
गन� दािय�व पिन उसैमािथ रह�छ । यी पनुरावेदकले 
आ�नो िनिव�वाद हक भोग ग�र रिहरहेको भिन िलएको 
िजिकर �थािपत गन� कुनै पिन �माण पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । फगत िजिकरस�मको आधारमा 

पनुरावेदकको हक भोगमा िववादको ज�गा रहेको छ 
भ�न िम�ने दिेखन नआउने ।
 ��ततु िववादमा मोरङ िज�ला गोिव�दपरु 
गा.िव.स. वडा नं. ६(घ) अ�तग�तका िक.नं. ९६, 
१११,१५२ र ऐ. बरडंगा गा.िव.स. वडा नं. ६(ग) 
अ�तग�तको िक.नं. ९९ को ज�गा ��यथ� खेमराज 
राजबशंीको हक भोगको ज�गा हो  भ�ने कुरा पेस 
भएको ज�गाधनी दता� �े�ताबाट देिखन आएको 
छ । �यसैगरी उि�लिखत ज�गाको २०६९ सालको 
ितरो पिन िनज ��यथ� खेमराज राजबंशीले नै ितरकेो 
देिख�छ । उ� कुरालाई यी पनुरावेदकले अ�यथा हो 
भ�न सकेको अव�था देिखदँैन । िनिव�वाद हक भोग 
र �वािम�व भएको ��यथ� िनवेदकले आ�नो ज�गामा 
खनजोत ग�र बाली लगाउन नपाउने अव�था आउन ु
भनेको िनजको नाग�रक अिधकारमा आघात प�ुन ुहो । 
पनुरावेदकले िववाद दखेाएको ज�गामा आ�नो हकभोग 
रहेको भ�नेसमेतको िजिकर िलएको त�यको रोहमा 
��यथ� िनवेदकलाई खनजोत ग�र बाली लगाउन 
िनजले अवरोध गरनेन् होला भिन मा�न सिकने 
अव�था रहेन । पनुरावेदकले आ�नो िलिखत जवाफमा 
��यथ� िनवेदकलाई ज�गामा खनजोत र बाली लगाउन 
अवरोध गरकेो छैन भिन �प� िजिकरस�म पिन 
िलएको देिखदँनै । तसथ� ��यथ� िनवेदकको ज�गामा 
यी पनुरावेदकले बाली लगाउन र भोग गन� अवरोध 
गन� आशङ्काको ि�थित �प�  िव�मान रहेको 
देिखयो । पनुरावेदकले ��यथ� िनवेदकको ज�गामा 
खनजोत र बाली लगाउन अवरोध ग�र िनवेदकको 
कानून�ारा ��याभूत स�पि� उपभोग गन� हक कुि�ठत 
ह�नस�ने प�का आशङ्का रहेको दिेखएको यस 
अव�थामा िनषेधा�ा जारी ह�ने नै देिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िनषेधा�ा जारी गरकेो आदेश 
िमलेको देिखने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७१ साल फागनु १२ गते रोज ३ शभुम् ।
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२
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
बै�नाथ उपा�याय, ०६९-CI-१२५१, िनषेधा�ा/
परमादशे, �ेमदयैा चौधरी िव. बुधरानी चौधरीसमेत
 अि�तम भएर बसेको फैसलालाई िनषेधा�ाको 
िनवेदनबाट सबदु �माण हे�र अ�यथा गन� िम�ने 
अव�था ह�दँनै । सौतेनी छोरीह�को िववाह भएको 
हो, होइन भ�ने कुरा �माणको रोहमा िवचार ग�रने 
िवषय हो । �माण बिुझ िनण�य गन� काम िनषेधा�ाको 
म�ुाबाट िन�पण गन� िनषेधा�ाको िवषयगत �कृितका 
आधारमा िम�दनै । �यसमा पिन पनुरावेिदकाले 
��यथ�ह� च���भा र सङ्गीता चौधरीसमेत उपर 
अंश बदर र अशं जालसाजसमेतका म�ुा दायर ग�र ती 
म�ुाह� दाङ दउेखरुी िज�ला अदालतमा िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको भ�ने देिखदँा िनवेिदकाका सौतेनी 
छोरीह�को िववाह भैसकेको हो वा होइन र अब 
िनजह�ले अशं पाउने हो होइन ? भ�ने स�ब�धमा सोही 
म�ुाबाट सबदु �माण बिुझ िनवेिदकाको मागस�ब�धमा 
स�बोधन ह�ने अव�था रहेको देिख�छ । पनुरावेिदकाले 
जनु काय�लाई रोिकपाउ ँभिन माग गरकेो हो सो काय� 
नै स�प�न भैसकेको र उ� काय� स�प�न भइसके पिन 
��यथ� च���भा चौधरी र सङ्गीता चौधरीको िववाह 
भैसकेको हो वा होइन र िनजह�ले पाएको अशंबापतको 
स�पि�मा अब िनवेिदकाको हक प�ुन स�ने हो होइन 
भ�ने स�पि�को हकको उपचार दाङ देउखरुी िज�ला 
अदालतबाट िनवेिदकाले �ा� गन�स�ने नै ह�दँा यस 
िनषेधा�ाको िनवेदन मागअन�ुप िनषेधा�ाको आदेश 
जारी ह�नस�ने अव�था नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७१ साल फागनु १२ गते रोज ३ शभुम् ।

३
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
बै�नाथ उपा�याय, ०६९-CI-१२५२, िनषेधा�ा/

परमादेश, बाबुदैया चौधरी िव. रा�ी उप�े�ीय 
अ�पताल, घोराही, दाङसमेत
 कसैको भोग �वािम�वमा नै नरहेको ज�गामा 
वा स�पि�मा आघात प�ुने स�भावना नै नह�ने ह�नाले 
िनषेधा�ाको आदशे जारी गन� नाग�रक अिधकार 
ऐन, २०१२ को दफा १७ ले िम�दनै । उ� ऐनको 
दफा १७(२) बमोिजम िनषेधा�ा जारी ह�नका लािग 
जनु स�पि�स�ब�धी हकमा आघात पन� आशङ्का 
�य� ग�रएको हो �यो स�पि�मा दाबी गन� पूण� 
हक (Absolute Right) अथवा िववादरिहत हक 
(Undisputed Right) ह�न आव�यक ह��छ । ज�गा 
जिमन र घरमा हक दता�, ितरो वा भोगबाट ह��छ । दता�, 
ितरो वा भोग केही नभएको घर ज�गामा हक �थािपत 
ह�न स�दैन । नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा 
६(६) ले सबै नाग�रकलाई स�पि� आज�न गन�, भोग 
गन� र बेचिबखन गन�समेतको अिधकार ��याभूत गरकेो 
छ । तर �यो हक दता�, ितरो वा भोगबाट देिखन ुपन� 
ह��छ । यस दफाको आधार िलइ अ�को दता�, ितरो र 
भोग भएको स�पि�मा अनािधकृत �पमा अित�मण 
गन� भने निम�ने ।
 साव�जिनक स�पि�मा पनुरावेिदकाले घर, 
टहरा र ढे�ली बनाइ अित�मण गन� पाउने अिधकार 
नह�नकुो साथै िनिव�वाद हकभोग भएको र घर भ�काइ 
वाल क�पाउ�ड लगाउनेसमेतका काम स�पािदत 
भैसकेको देिखदँा िनषेधा�ाको आदेश जारी गनु�पन� 
अव�थाको िव�मानता रहेको नदेिखने ।
 पनुरावेिदकाले परमादेशको आदेश माग 
गरकेो स�ब�धमा िवचार गदा� �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा ८(२) ले पनुरावेदन अदालतलाई 
आ�नो �ादेिशक अिधकार �े�िभ� कुनै िनकाय 
वा अिधकारीले कुनै �यि�को कानून�द� हकमा 
आघात परु ्याएमा सो हकको �चलनको लािग 
आव�यकताअनसुार परमादेशसमेतको आदेश 
जारी गन� पाउने कानूनी अिधकार ��याभूत भएको 
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देिख�छ । यस प�र�े�यमा हेदा� पनुरावेिदकाले दाबी 
िलएको िक.नं. २१७ को ज�गा पिन ��यथ� अ�पतालको 
नभइ खाली रहेको देिख�छ भने िक.नं.२१८ को 
ज�गामा ��यथ� रा�ी उप�े�ीय अ�पतालले िचिक�सक 
आवास भवन बनाई भोग ग�ररहेको देिख�छ । य�तो 
अव�थामा अ�पतालको नाममा रहेको िक.नं. २१७ 
को ज�गामा पनुरावेिदकालाई िसधै घर बसोबासको 
लािग ज�गा िदन ु भिन परमादेशको आदेश जारी गन� 
िम�ने नदिेखने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: गीता िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल फागनु १२ गते रोज ३ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०१२२, 
उ��ेषण/परमादेश, रामलिलत �साद चौधरी िव. भैरहवा 
नमुना उ�च मा�यिमक िव�ालय, िस�ाथ�नगरसमेत
 िवप�ी भैरहवा नमनुा उ�च मा�यिमक 
िव�ालय �यव�थापन सिमितको िमित २०७१।२।२८ 
को िनण�य उ��ेषणको आदशेले बदर ग�रपाउन माग 
गरकेो देिख�छ  । िमित २०७१।२।२८ को िव�ालय 
�यव�थापन सिमितको िमिसल संल�न िनण�यको 
�ितिलिप हेदा� िनवेदक यस िव�ालयको �ाचाय� ह�दँा 
भएको िहनािमना रकम िश�ा िनयमावलीअनसुार 
बरबझुारथ ग�र रकम िव�ालयको खातामा �ा� 
भएपिछ वा सो रकम बराबरको स�पि� िव�ालयको 
नाममा �ा� भएपिछ मा� िनविृ�भरण (पे�सन) �ि�या 
अगािड बढाउने भ�नेसमेतको �यहोरा उ�लेख भएको 
छ । �थायी�पमा सेवा गरकेा िश�कले सेवा िनव�ृ 
भएपिछ पे�सन पाउने त�यमा िववाद नह�ने ।
 िनवेदक सेवा िनव�ृ ह�नभु�दा पिहला सो 
िव�ालयको �ाचाय� पदमा काय�रत रहेको देिख�छ भने 
सरु�े�नाथ �ीवा�तव लेखापाल पदमा काय�रत रहेको 
देिख�छ । सो िव�ालयको नामको आ.व. ०६५।०६६ 

र ०६६/०६७ को ब�क दािखला ह�नपुन� सबै रकम 
ब�क दािखला नभइ अिनयिमत�पबाट िहनािमना 
भएको भ�ने कुरा िवप�ीह�को िलिखत जवाफबाट 
देिख�छ । सो कुरा िनवेदक आफँैले िमित २०६७।६।१८ 
मा िज�ला �शासन काया�लय, �प�दहेीमा िदएको 
िनवेदन (उजरुी) मा सरु�े�नाथ �ीवा�तवले 
िव�ालयको �. १३,६३,४३७।२० िहनािमना 
गरकेाले िनजबाट असलुउपर गराइपाउ ँभ�ने �यहोरा 
उ�लेख भएबाट पिन समिथ�त ह�ने ।
 िवप�ी िज�ला �शासन काया�लयले 
िनवेदकको िनवेदनका आधारमा िव�ालयका 
त�कालीन लेखापाल सरु�े�नाथ �ीवा�तवउपर 
िव�ालयको रकम िहनािमनाको स�ब�धमा छानिबन 
गरकेो दिेख�छ । छानिबनको �ममा िनवेदकले 
लेखापाल सरु�े�नाथ �ीवा�तव िज�ला �शासन 
काया�लयमा तोिकएको ता�रखमा उपि�थत नभए 
म उपि�थत गराउन स�छु, कथंकदािचत िनज भागे 
वा उपि�थत नभएमा िनजले िव�ालयलाई बझुाउन ु
पन� रकम मैले बझुाउन स�छु भ�नेसमेत �यहोराले 
िमित २०६७।६।२४ गते िज�ला �शासन काया�लय, 
�प�देहीमा िज�मा जमानीको कागज गरकेो दिेखने ।
 वादी नेपाल सरकार िव�� सरु�े�नाथ  
�ीवा�तव �ितवादी भएको संवत् २०७० सालको 
स.फौ.प.ुनं. ०७०-CR-००२९ को ��ाचार 
(अिनयिमतता) म�ुा िवशेष अदालत काठमाड�बाट 
िमित २०७१।१।३० मा िवप�ी िव�ालयको 
िहनािमना भएको िबगो �. १३,०७,७४३।२० �पैया ँ
िव�ालयका त�कालीन लेखापाल �ितवादी सरु�े�नाथ 
�ीवा�तवबाट िव�ालयको असलुउपर ग�र िलन 
पाउनेसमेत ठहछ�  भ�ने �यहोराले फैसला भएको कुरा 
िनवेदकका तफ� बाट उपि�थत िव�ान्  अिधव�ाले 
बहसको �ममा पेस गरकेो फैसलाको �ितिलिपबाट 
देिख�छ । उ� फैसलाबमोिजम िनवेदक िवप�ी 
िव�ालयको �ाचाय� ह�दँा अिनयिमत (��ाचार) भएको 
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रकम सरुे��नाथ �ीवा�तावबाट असलुउपर ह�ने नै 
देिखने ।
 िवप�ी िव�ालय �यव�थापन सिमितले 
िनवेदकबाट रकम असलुउपर भएप�ात् मा� 
िनविृ�भरण �ि�या अगािड बढाउने ग�र िनण�य 
गरकेामा सो रकम िनज सरु�े�नाथ �ीवा�तवबाट 
असलुउपर ह�ने नै देिख�छ । य�तो अव�थामा 
िनविृ�भरण �ि�या अगािड नबढाउदँा िनवेदकको 
संिवधान�द� समानता र स�पि�स�ब�धी संवैधािनक 
हक एवम् िनविृ�भरण पाउने कानूनी हकमा आघात 
प�ुने भएकाले िनवेदकले िमित २०६७।६।२४ गते 
िज�ला �शासन काया�लय, �प�देहीमा गरकेो िज�मा 
जमानी कागज �वत: िनि��य ह�ने ह�दँा िवप�ी 
िव�ालय �यव�थापन सिमितबाट िनवेदकको हकमा 
िमित २०७१।२।२८ गते भएको िनण�य र िमित 
२०७१।३।५ मा िनवेदकलाई लेिखएको प�लगायतका 
सोसगँ स�बि�धत कामकारवाही नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०७ को उपदफा (२) 
बमोिजम उ��ेषणको आदेशले बदर भएको ह�दँा िनवेदक 
सेवािनव�ृ भएको अविधदेिख पाउने पे�सनलगायतका 
सेवा सिुवधाको कारवाही �ि�या अगािड बढाउन ु
र सेवा सिुवधा उपल�ध गराउन ु भिन िवप�ीह�को 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: गीता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल जेठ २६ गते रोज ३ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०३५२, 
परमादशे, डा. राम खेलावन यादव िव. ि�भुवन 
िव�िव�ालय सेवा आयोगको काया�लय, क�ित� पुरसमेत
 िनवेदकले म�ुय�पमा अथ�शा� िवषयको 
�ा�यापक पदको नितजा िछटो �काशन गन� गराउन 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँ

भिन ��तुत �रट िनवेदन दायर गरकेो दिेख�छ । तर आज 
सनुवुाइको �ममा िवप�ीह�को तफ� बाट उपि�थत 
िव�ान्  अिधव�ाले अथ�शा� िवषयको �ा�यापक 
पदको नितजा �काशन भै िनयिु� िसफा�रस भएको 
�माण पेस गरकेो देिख�छ । ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा 
आयोगको काया�लयको उ� नितजा �काशनस�ब�धी 
सूचना हेदा� अथ�शा� िवषयको �ा�यापक पदको िमित 
२०७१।११।२५, २६, २७ र २८ गते अ�तवा�ता� भइ 
िमित २०७१।११।२८ गते नै िनयिु� िसफा�रस गरकेो 
देिख�छ । यसरी िनवेदकले जनु िवषयमा परमादेशको 
आदशे माग गरकेो हो, सोही िवषयमा िवप�ी ि�भवुन 
िव�िव�ालय सेवा आयोगको काया�लयले �ा�यापक 
पदमा पद�थापनासमेतको लािग बढुवा िसफा�रस 
ग�रसकेको देिखएको र िनवेदकले सह�ा�यापक 
पदबाट िमित २०७१।१०।२ मा नै अिनवाय� अवकाश 
पाइसकेको देिखदँा ��ततु �रट िनवेदनको औिच�य नै 
समा� भैसकेकाले खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: गीता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल जेठ २६ गते रोज ३ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०७१-CI-००५२, परमादेश, मदन�साद 
दाहाल िव. िवराटे�र बचत तथा ऋण सहकारी सं�था, 
िवराटनगर-१४ समेत

परमादेशको आदशे साव�जिनक कत��य 
िनवा�ह गनु�  पन� साव�जिनक िनकायका िव�� जारी 
ह�ने �रट भएको र �य�ता साव�जिनक िनकाय�ारा 
आफूलाई तोिकएको ऐन िनयमको प�रिधिभ� रही 
कुनै काय� नगरमेा सो काम गर भिन आदशे िदने काम 
परमादेशको आदेशमाफ� त ग�र�छ । ��ततु िववादका 
स�ब�धमा परमादेशको आदेश जारी गन� माग गरकेो 
िनकाय िवराटे�र बचत तथा ऋण सहकारी सं�था िल. 
भइ सो सहकारी सं�था सहकारी ऐन, २०४८ अ�तग�त 
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दता� ह�ने सं�था भएको र यसको काय�को �कृित 
साव�जिनकभ�दा िनजी �कृितको रहने ह�दँा ��ततु 
िववादका स�ब�धमा िवप�ी िवराटे�र बचत तथा ऋण 
सहकारी सं�था िल. का िव�� परमादेशको आदेश 
जारी गनु�पन�स�मको अव�था देिखन नआउने ह�दँा 
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेश 
जारी नग�र ��ततु िनवेदन खारजे गन�ग�र पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७०।१०।२७ 
मा भएको आदेश िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: कमल�साद �वाली 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभुम् ।

७
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०७१-CI-०७६४, िनषेधा�ा, रामजी 
म�डल िव. कागोदेवी सरदारसमेत 
 िनवेदकका बाब ुसजु�  धानकुको नाम िववािदत 
ज�गाको िक�ा काट भइ ज�गाधनी कागोदवेी सरदारका 
नाममा आउन ुअगावै उ� ज�गासमेतको मोहीको १ नं. 
लगत र २ नं. अनसूुचीमा देिखए पिन िमिसल संल�न 
रहेका अ�य �माण कागजबाट िनज मोही रहे भएको 
देिखएको अव�था छैन । िनवेदकका बाब ुसजु�  धानकुले 
नै िववािदत ज�गा समेतको मोही हकको �माण 
प� पाएको भिन िनवेदकले भ�न सकेको अव�था 
पिन छैन । यी िनवेदकले िववािदत ज�गा समेतको 
आ�नो बाब ुसजु�  धानकु मोही भएको र बाब ुआमाको 
�वग�वासपिछ मोहीको हैिसयतले उ� िववािदत 
ज�गासमेत कमाइरहेकाले मोही नामसारी ग�रपाउ ँ
स�बि�धत भूिमसधुार काया�लयमा मोही नामसारीको 
म�ुा िदई कारवाहीय�ु अव�थामा रहेकाले िववािदत 
िक.नं. ८५ को ज�गामा िवप�ीले घर िनमा�णसमेत गन� 
आशंका रहेकाले िवप�ीउपर िनषेधा�ा जारी ग�रपाउ ँ

भिन माग गर ेपिन उ� ज�गा िनजका बाबकुो नाममा 
वा िनजका नाममा मोही हक �थािपत भै नसकेको 
अव�थामा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने अव�था 
नरहने ह�दँा िववािदत ज�गा िनवेदकका बाबकुा नाममा 
मोही हक �थािपत भै नसिक िनवेदकले मोही नामसारी 
म�ुा स�बि�धत भूिमसधुार काया�लयमा िदई सो म�ुा 
िवचाराधीन रिह म�ुाको टुङ्गो लािग िनवेदकका नाममा 
िनिव�वाद मोही हक �थािपत भैनसकेको अव�थामा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी गनु�पन� स�मको अव�था 
िव�मान नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित २०७१।३।९ मा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर ्याई भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।  
 
इजलास अिधकृत: कमल�साद �वाली
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल       असार २९ गते रोज ३ शभुम् । 

८
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०७१-CI-०७६५, िनषेधा�ा, रामिवलास 
म�डल िव. नारायण सरदार वातर

िववािदत िक.नं. ११ को ज�गामा िनवेदकको 
बाब ु िचचाई सरदारको मोही हक भएको देिखइरहेको 
अव�थामा िनवेदकले मोही नामसारीको लािग िनवेदन 
िदइ कारवाहीय�ु रहेकै अव�थामा िवप�ीले िववािदत 
िक.नं. ११ को ज�गामा भौितक संरचना िनमा�ण गन� 
िसलिसलामा ढुङ्गा बालवुा इ�ासमेत थपुारबेाट 
िनवेदन मागबमोिजम आशङ्काको अव�था रहेन 
भ�न िम�ने पिन नदेिखने ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरबाट िमित २०७१।३।३० मा िनवेदन 
मागबमोिजम कुनै संरचनासमेत िनमा�ण नगनु�  भिन 
िवप�ीका नाममा िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�ने 
ठहर ्याई भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
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ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: कमल�साद �वाली 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७२ साल   असार २९ गते रोज ३ शभुम्  ।

९
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०७१-CI-०८५९, उ��ेषण/िनषेधा�ा, 
जसबहादुर िल�बू िव. पूवा��चल िडिभजन सडक 
काया�लय नं. १ इलामसमेत
 पूवा��चल िडिभजन सडक काया�लयबाट 
िमित २०७०।५।१९ मा बोलप� आ�ान ग�र िनवेदकले 
सो सत�ह� �वीकार ग�र बोलप� दाखेल गरकेो, 
िवप�ी सडक काया�लयबाट िमित २०७०।६।१८ मा 
सो बोलप�ह� खोिलएकामा सो बोलप� खोिलएको 
िमितले ७ िदनिभ� स�कल �मािणत िलखतह� 
िनवेदकबाट पेस गन� नसिक िवप�ी सडक काया�लयले 
उ� सत�बमोिजम नै िमित २०७०।८।१२ मा 
िनवेदकको जमानतबापतको रकम जफत ग�रएको 
काय� सत�नामाबमोिजम नै भएको अव�था देिखदँा उ� 
काय�लाई अ�यथा मा�न निम�ने । 
 िनवेदक र िवप�ी िडिभजन सडक 
काया�लयका िबच मेची राजमाग�को िचहानेडाडा 
ता�लेजङु कालोप�े सडक मम�त समेतका लािग बोलप� 
आ�ान भइ िनवेदकले सो बोलप�स�ब�धी सूचनामा 
उि�लिखत सत�ह�समेत �वीकार ग�र बोलप� पेस गन� 
सूचनाबमोिजमको �याद िभ�ै बोलप� पेस ग�र बोलप� 
खोलेप�ात् यी िनवेदक सो स�बि�धत ि�याकलापमा 
सहभागी नभएकै आधारमा कानूनबमोिजम भएका 
काय�ह�लाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था नरहेको र 
बोलप�स�ब�धी सत� र स�झौताबमोिजम दईु प�िबच 
भएका काम कारवाहीस�ब�धी ��ततु िवषयका 
स�ब�धमा �रट �े�मा �वेश ग�र स�बोधन ह�न पिन 
नस�ने ह�दँा ��ततु िवषयमा उ��ेषणय�ु िनषेधा�ाको 
आदेश जारी ह�ने अव�था नदेिखदँा पनुरावेदन 

अदालत, इलामबाट िमित २०७१।१।१० मा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी नग�र �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ठहर ्याई भएको आदेश िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।  
इजलास अिधकृत: कमल�साद �वाली 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७२ साल       असार २९ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-CR-०४५८, ०१९९, ०४२६, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. बुि�मान 
तामाङसमेत, बुि�मान तामाङ िव. नेपाल सरकार, 
सोनाम कमा� भ�ने कमा� शेपा�  िव. नेपाल सरकार

�ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो कारण मतृकको 
म�ृय ुभएको भ�ने कुरा �ितवादीह�को एकआपसको 
पोल, लास �कृित मचु�ुका, शवपरी�ण �ितवेदन 
लगायतका कागजातह�बाट समिथ�त एवम् पिु� भएको 
देिखएकाले यस अव�थामा यी �ितवादीह�लाई 
कसरुदार ठहर ्याई सजाय ह�ने ठहर ्याएको स�ु र 
पनुरावेदन, अदालतको फैसला मनािसबै देिखने ।  

मतृक यामबहादरु ब�नेत र यी �ितवादीह� 
िबच कुनै �कारको पूव��रसइवी रहेको भ�ने कुरा 
सकंिलत सबदु �माणको रोहबाट देिखएको छैन । 
�ितवादीह�ले मान� मनसाय राखी सोहीबमोिजमको 
तयारी ग�र मतृकलाई कुटिपट गरकेो भ�ने पिु� 
ह�ने कुनै सबदु �माण वादी प�बाट पेस भएको 
छैन । �यसका अित�र� �ितवादीह�ले मतृकलाई कुनै 
�कारको जोिखमी हितयार �हार गरकेो नभइ लात 
म�ुका �हार गरकेो कारण मतृक भइुमँा ढलेको भ�ने 
िमिसलबाट देिखएको छ । ��ततु वारदातमा मतृक 
र �ितवादीह�ले मादक पदाथ� सेवन ग�र आपसमा 
भनाभन भइ गाली गलौजको अव�थामा त�काल 
उठेको �रस था�न नसक� मतृकलाई लात र म�ुकाले 
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कुटिपट गरकेो त�य �थािपत भएको स�दभ�मा ��ततु 
म�ुामा �यानस�ब�धी १३(३) आकिष�त ह�न नस�ने 
ह�दँा �ितवादीह� बिु�मान तामाङ र सोनाम कमा�ले 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु 
गरकेो ठहर ्याएको स�ु र पनुरावेदन अदालतको 
फैसला मनािसबै देिखने ह�दँा �ितवादी बिु�मान तामाङ 
र सोनाम कमा� भ�ने कमा� शेपा�लाई �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. बमोिजमको कसरु गरकेो ठहर ्याई 
जनही दश वष� कैदको सजाय गन� ठहर ्याएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।१२।६ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३० गते रोज ४ शभुम् । 

११
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-WO-००३९, उ��ेषण, �िवण�साद 
उपा�याय िव. नेपाल सरकार, गृह म��ालयसमेत

मलुकुको साव�जिनक शाि�त सरु�ासगँ 
��य��पमा स�बि�धत �हरी सेवा अ�य�त 
संवेदनशील सेवा भएको र �य�तो सेवामा काय�रत 
कम�चारीह� उ�च अनशुासनमा रहनपुन� ह��छ । 
�चिलत ऐन, िनयम तथा िवभागीय नीित िनयमको 
पालना नग�र आ�नो संगठनको मया�दािवपरीत 
आचरणहीन तथा अनशुासनहीन ि�याकलाप गन� कुनै 
पिन कम�चारीलाई कडा �पमा दि�डत गनु�पन� कुरामा 
िवमित ह�न स�दनै । तर यसो भ�दैमा कुनै पिन संगठन 
आ�ना कम�चारीह� �ित गैरिज�मेवार र असिहष् ण ु
भइ आ�नो अिभभावक�वको भूिमकाबाट पि�छन पिन 
निम�ने । 

�रट िनवेदक िबदा नै निलई आफूखसुी 
गैरहािजर रहेको नभइ �ीमतीको उपचार गन� भिन 
िबदा �वीकृत गराई गएको दिेखएको र �वीकृत गराएको 

िबदा अविधिभ� �ीमतीलाई िवसेक नभएको कारण 
थप घर िबदा माग गरकेो देिख�छ । आ�नो प�रवारको 
िनकटतम् सद�य िबरामी भइ उपचारमा संल�न ह�न ु
परी आ�नो ड्यटुीमा उपि�थत ह�न नसकेको अित 
सवंेदनशील अव�थामा समेत कुनै आधार कारण नै 
नखोिल िबदा अ�वीकृत भएको भिन �यसकै आधारमा 
िनजलाई आफूखसुी गैरहािजर रहेको अथ� ग�र जसरी 
पिन िनजलाई कारवाही गररे ै छोड्ने उ�े�य रािख, 
िनजलाई आ�नो कुरा रा�ने िनयमबमोिजमको 
अवसरसमेत �दान नग�र नोकरीबाट हटाउने ज�तो 
कठोर सजाय गरकेो देिखएको र सो सजायउपर परकेो 
पनुरावेदनमा पिन समयमा िनण�य नग�र अदालतको 
आदशेपिछ मा� िनण�य गरकेो िवप�ीह�को काय� 
पूवा��हीपूण�, अनिुचत र गैरकानूनी रहेको दिेखन 
आउने ह�दँा �रट िनवेदक �िवण�साद उपा�यायलाई 
नोकरीबाट हटाउने ग�र िज�ला �हरी काया�लय, 
सखु�तका �हरी उपरी�कबाट िमित २०६०।७।२५ 
मा भएको िनण�य सदर ह�ने ठहर ्याई म�यपि�म �े�ीय 
�हरी काया�लय, सखु�तका �हरी नायब महािनरी�कले 
िमित २०६८।१।३० मा गरेको िनण�य �िुटपूण� रहेको 
देिखदँा उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर : िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २२ गते रोज ३ शभुम् । 

१२
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७१-WH-००६६, ब�दी��य�ीकरण, माइला 
भ�ने बु� तामाङ िव. िस�धुपा�चोक िज�ला चौतारा, 
िस�धुपा�चोकसमेत
 ज�रवानाबापत कैद ठे�दाको अव�थामा 
द�ड सजायको ३८(१) नं. को �यव�थालाई 
अलग ग�र िनरपे��पमा चोरीको २७ नं. लाई मा�ै 
समाई ज�रवानाबापतको कैदसमेत ४ वष�भ�दा 
बढी गनु�पन� भिन अथ� गन� िम�ने दिेखदैँन । िकनभने 
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ज�रवानाबापतको कैद असलु गन� अथा�त् कैद ठे�ने 
�यव�था द�ड सजायको ३८(१) नं. नै हो । चोरीको 
१४(२) नं. ले सजाय गदा� ठहर गन� सिकने कैदको 
िवषय उद् घोषस�म गरकेो दिेख�छ भने �यसरी 
ठहरकेो ज�रवानाबापतको कैद के कसरी असलु गन� 
भ�ने स�ब�धमा द�ड सजायको ३८(१) नं. ले �प� 
िसमाङ्कन गरकेो देिख�छ । �यसैले ज�रवानाबापत 
कैद ठे�दा सो ३८(१) नं. लाई बेवा�ता गन� निम�ने ।

िनवेदकले फैसलाबमोिजम भो�नपुन� 
कैद सजाय भ�ुान भइसकेको देिखएकाले 
फैसलाबमोिजमको बाकँ� कैदको लगत क�ा ग�र 
िनजलाई कैदबाट म�ु ग�रिदन ुभिन िवप�ी कारागार 
काया�लय, रसवुासमेतका नाममा ब�दी��य�ीकरणको 
आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा�
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल साउन १२ गते रोज ३ शभुम् ।

१३
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-CR-०३३८, १०४१, ०६२२, 
०८२७, ०८२८, ०९५९, ०२७५, १०३८, 

गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो, 
नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार र�ेमीसमेत, उमेशकुमार 
र�ेमी िव. नेपाल सरकार, संजना का�ले (र�ेमी) 
िव. नेपाल सरकार, रमेश र�ेमी िव. नेपाल सरकार, 
ल�मी�साद र�ेमी िव. नेपाल सरकार, उषादेवी का�ले 
िव. नेपाल सरकार, सुशीलाकुमारी का�ले (अया�ल) िव. 
नेपाल सरकार, सुधीरकुमार का�ले िव. नेपाल सरकार
 पनुरावेदकह�ले िलएको पनुरावेदन 
िजिकरका स�ब�धमा िवशेष अदालतको फैसलामा 
समेत िववेचना भइ �माणबाट समिथ�त ह�न नआएको 
भिन आयको मा�यता िदन निम�ने भ�ने िन�कष�मा 
पगेुको देिख�छ । पनुरावेदन अदालतले यस स�ब�धमा 
गरकेो िव�ेषण यो यित आधार कारण वा �माणबाट 
निमलेको भिन िनि�त �पमा पनुरावेदनप�मा िजिकर 
िलन सकेको पाइदँैन । �माणबाट समिथ�त ह�न 
नसकेको िवषयमा पनुरावेदन प�मा िजिकर िलएका 
भरमा आयको मा�यता िदन िम�ने नदिेखने । 

�करणह�मा ग�रएको िववेचनाबाट पुनरावेदक 
�ितवादी उमेशकुमार र�ेमीको वैधािनक आयका 
�ोतह� देहायबमोिजम रहकेो पाइने:- 

 
�.स.

आय�ा� भएको �ोत
िवशेष अदालतले 
कायम गरकेो �.

यस अदालतको 
िव�ेषणबाट 

परकेो िभ�नता �.

खुद कायम ह�न 
आएको ज�मा रकम 

�.
१. सेवा �वेश अगािडको आय ९५,०००।– १,४५,०००।- थप २,४०,०००।-
२. तलब भ�ा ५,६६,४१५।– - ५,६६,४१५।–
३. �. संजना का�ले (रे�मी) को 

तलबसमेत 
७१,४६८।७९ - ७१,४६८।७९

४. �. सजंना का�ले(र�ेमी) को 
दाइजो पेवा

१,५०,०००।– - १,५०,०००।–

५. घर भाडा १,२६,०००।– - १,२६,०००।–
६. ज�गा िव�� १६,५००।– - १६,५००।–
७. दीपक राईबाट कजा� िफता� १,२०,०००। - १,२०,०००।
८. कृिष आय ३,६०,०००। - ३,६०,०००।
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िवशेष अदालतले गरकेो िव�ेषणका 
स�ब�धमा मािथ �करण �करणमा ग�रएको 
िववेचनाबाट पनुरावेदक �ितवादी उमेशकुमार 
र�ेमीले �ोत पिु� गनु�पन� जाचँ अविधको कूल 
स�पि� �. १,२७,६५,३६२।५८ दिेखएकामा सोही 
अविधमा िनजलाई बैधािनक �ोतह�बाट ज�मा �. 
१८,७७,६७१।०८ �ा� भएको देिखयो । यस �कार 
पनुरावेदक �ितवादीको आय�ोत र स�पि�को 
तलुना ग�र हेदा� िनजले कानूनबमोिजम �ा� गरकेो 
आय�ोतबाट �. १,०८,८७,६९१।५० िबगो 
बराबरको स�पि� �ोत पिु� भएको नदेिखने ।

आरोपप�मा हालको मू�यको आधारमा 
घरज�गाको मू�याङ्कन ग�र �ोत खलेुको र नखलेुको 
स�पि�को िभ�नता ग�रएको देिख�छ । तर स�पि�को 
मू�याङ्कन हालको मू�यका आधारमा नभइ आज�न 
गदा�को त�कालीन मू�यका आधारमा ह�नपुन� मा�यता 
अदालतबाट कायम भएकाले वादी प�ले �ोत खलेुको 
र नखलेुको भिन आरोपप�मा उ�लेख गरकेो आधारमा 
समेत िभ�नता आउने �प� छ । �ितवादीको ��येक 
आिथ�क वष�को वैध आय �ोत र िनजले गरकेो खच� 
तथा आज�न गरकेो स�पि�को यिकन, व�तिुन� र 
तलुना�मक आधारसिहत दाबी निलइएस�म कुन 
स�पि�को �ोत पिु� भएको हो र कुन स�पि�को 
�ोत पिु� नभएको भिन िनधा�रण गन� िवषय जिटल 
ब�ने कुरा �प� छ । �यसैले यस अदालतले �याियक 
िववेकका आधारमा आय�ोत, स�पि�को प�रमाण र 
आज�न गदा�को अव�थासमेतलाई िवचार ग�र जफत 
�योजनको लािग �ोत पिु� ह�न नसकेको स�पि�को 
िनधा�रण गद� आएको छ । �ितवादीको आय�ोत �ा� 

ह�ने अव�था र अमकु स�पि� आज�न ग�रएको समय 
समेतलाई िवचार ग�र यसस�ब�धी �याियक िन�कष�मा 
प�ुनपुन� । 

अिभयोगप�मा दाबी िलएका सशुीला कुमारी 
का�ले (अया�ल) का नामको कृिष िवकास ब�क, 
र�नपाक�  शाखाको बचत खाता नं. ०७२०४०१ 
मा रहेको �.१९,९३,०५४।०३, उषादेवी का�ले 
नामको कृिष िवकास ब�क गौशालाको बचत खाता 
नं. ३११५६६ मा रहेको �. ३४,२७,१२९।४८, 
ऐ.नामको ऐ. ब�कको म�ुित खाता नं. २३४९७५ 
मा रहेको �.१०,००,०००।–, सधुीरकुमार का�ले 
नामको ऐ. ब�क र�नपाक�  शाखाको बचत नं. ९३१०४४ 
मा रहेको �. २०,३५,४३७।४५ समेतका मौ�दात र 
सोबाट बढे बढाएको रकम तथा पनुरावेदक �ितवादी 
उमेशकुमार र�ेमीको का.िज.का.म.न.पा वडा नं. ९ 
िक.नं. ६३ �े�फल ०–६–२–० रोपनी मोल �. 
१,६२,५००।– पन� ज�गा र सोही ज�गामा बनेको �. 
१८,००,०००।- पन� घर, �ितवादीको घरबाट बरामद 
भएको �. ६,५२,५००।- म�ये �. ४,६९,५७०।५४ 
समेतको चल अचल स�पि� जफत ह�ने देिखने ।

िवशेष अदालतको फैसलाका स�ब�धमा 
मािथका िविभ�न �करणह�मा ग�रएको स�पि�को 
मू�याङ्कन तथा आयको िववेचनाबाट पनुरावेदक 
�ितवादी उमेशकुमार र�ेमीको जाचँ अविधको कूल 
स�पि� �.१,२७,६५,३६२।५८ देिखएकामा 
सोही अविधमा िनजलाई वैधािनक �ोतह�बाट 
ज�मा �.१८,७७,६७१।०८ �ा� भएको 
देिखयो । यस आधारमा �ितवादीको वैध आय 
�ोतभ�दा �.१,०८,८७,६९१।५० िबगो बराबरको 

९. ब�क �याज ७७,२८७।२९ - ७७,२८७।२९
१०. ऋण रकम िफता� १,००,००० - १,००,०००
११. गोपाल शमा�बाट ५०,००० - ५०,०००
   ज�मा �. १७,३२,६७१।०८ १,४५,०००।- १८,७७,६७१।०८
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स�पि� बढी देिखन आएको छ । �यसैले पनुरावेदक 
�ितवादी उमेशकुमार र�ेमीले �ोत पिु� गन� नसकेको 
�.१,०८,८७,६९१।५० बराबरको स�पि� नै िनजले 
गैरकानूनी�पमा आज�न गरकेो देिखन आउने ।  

पनुरावेदक �ितवादी उमेशकुमार र�ेमीले 
ज�मा �.१,०८,८७,६९१।५० बराबरको 
चल अचल स�पि�को �ोत पिु� गन� सकेको 
नदेिखएकाले सोहीबमोिजम िबगो कायम गनु�पन�मा 
�.१,११,५९,७१८।२७ िबगो कायम गरकेो हदस�म 
िवशेष अदालतको िमित २०६७।१।१४ को फैसला 
िमलेको नदिेखदँा िबगोको हकमा केही उ�टी भइ 
उि�लिखत कानूनी �यव�था, �ितपािदत िस�ा�त र 
त�य एवम् �माणह�को िव�ेषणसमेतको िववेिचत 
आधार कारणबाट पनुरावेदक �ितवादी उमेशकुमार 
र�ेमीले ज�मा िबगो �.१,०८,८७,६९१।५० बराबरको 
चल अचल स�पि� गैरकानूनी�पमा आज�न ग�र 
आ�नो साथमा तथा आफ�तह�का नाममा लकुाई 
राखी ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) 
अ�तग�तको कसरु गरकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले िनज 
पनुरावेदक �ितवादी उमेशकुमार र�ेमीलाई ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) अनसुार 
िबगोबमोिजम �. १,०८,८७,६९१।५० ज�रवाना र 
एक वष� कैद ह�ने ।

�ोत पिु� ह�न नसकेको पनुरावेदकह� 
सशुीलाकुमारी का�ले (अया�ल) का नामको कृिष 
िवकास ब�क, र�नपाक�  शाखाको बचत खाता नं. 
०७२०४०१ मा रहेको �.१९,९३,०५४।०३, 
उषादवेी का�ले नामको कृिष िवकास ब�क, 
गौशालाको बचत खाता नं. ३११५६६ मा रहेको 
�. ३४,२७,१२९।४८, ऐ. नामको ऐ. ब�कको म�ुित 
खाता नं. २३४९७५ मा रहेको �.१०,००,०००।–, 
सधुीरकुमार का�ले नामको ऐ. ब�क र�नपाक�  शाखाको 
बचत नं. ९३१०४४ मा रहेको �. २०,३५,४३७।४५ 
समेतका मौ�दात र सोबाट बढे बढाएको रकम तथा 

पनुरावेदक �ितवादी उमेशकुमार र�ेमीको का.िज.
का.म.न.पा वडा नं. ९ िक.नं. ६३ �े�फल ०–६–
२–० रोपनी मोल �.१,६२,५००।– पन� ज�गा र 
सोही ज�गामा बनेको �.१८,००,०००।- पन� घर र 
�ितवादीको घरबाट बरामद भएको �. ६,५२,५००।– 
म�ये �. ४,६९,५७०।५४ समेतको चल अचल 
स�पि� र सोबाट बढे बढाएको स�पि�समेत ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) तथा दफा ४७ 
बमोिजम जफत ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
इित संवत् २०७२ साल माघ १२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६९-WO-००२४, उ��ेषण/परमादशे, 
नवराज अिधकारी िव. पि�मा�चल �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालयसमेत
 िनवेदकलाई स�वा गन� यो�यता पगेुपिछ 
िनयिमत�पमा नै स�वा गरकेो देिख�छ । स�वा 
ग�रएको �थानमा गई हािजरसमेत भइ काम गन� थालेको 
दईु वष�को समय अविध पिन भ�ुान नह�दँै पदिमलान 
गन� नाममा �रट िनवेदकलाई पि�मा�चल �वा��य 
सेवा िनद�शनालय, का�क�बाट िमित २०६९।०३।१२  
पनुः स�वा भइ आएको सािबककै काया�लय 
िफरिफर े उप�वा��य चौक�, तनह�मँा पद िमलान 
ग�र हािजर ह�न जान ग�रएको िनण�यले िनवेदकको 
हकमा अ�यायको ि�थित िसज�ना भएको अव�था 
देिख�छ । �वा��य सेवा िवभागले िनयिमत�पमा 
गरकेो स�वालाई बदर गनु�पन� कुनै कानूनी आधार 
र कारणबेगर पदिमलानको नाममा �रट िनवेदकलाई 
हाल स�वा भइ आएको सािबककै काया�लयमा हािजर 
ह�न जान बा�य पा�रएको िवप�ी पि�मा�चल �े�ीय 
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�वा��य िनद�शनालय, पोखराको काय� कानून एवम् 
�यायस�मतको भ�न  निम�ने । 
 कुनै पिन कम�चारीले स�वा भइ गएको 
�थानमा कानूनले िनधा�रण गरकेो �यूनतम् अविधस�म 
बिस कामकाज गन� नपाउने ग�र बाधा परु ्याउन 
सामा�यतया िम�दैन । अदालतबाट िलिखत जवाफ 
पेस गन� स�ब�धमा आदेश भइ �रतपूव�क �याद तामेल 
भएकामा िवप�ीह�ले �यादिभ� आफूले गरकेो 
िनण�यको समथ�नमा कुनै जवाफ ��ततु गन�सकेको 
देिखदँैन । पदिमलानको नाममा �रट िनवेदकलाई 
स�वा भइ आएको सािबककै काया�लयमा हािजर 
ह�न पठाउने िवप�ी पि�मा�चल �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालय, पोखराको िमित २०६९।०३।१२ को 
िनण�यलाई नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ 
को िनयम ३१(ख) मा ग�रएको स�वास�ब�धी �यव�था 
अनकूुलसमेतको भ�न िम�दैन ।  िनवेदकलाई स�वा 
गन� अि�तयार भएको �वा��य सेवा िवभागले गरकेो 
स�वा िनण�यलाई मािथ�लो िनकायबाट संशोधन वा 
बदर भएको पिन नदेिखएको अव�थामा कानूनी आधार 
र कारण उ�लेख नै नग�र िवभागको स�वा िनण�यलाई 
िनि��य त�ुयाउने ग�र ग�रएको िवप�ी �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालयबाट िनवेदक स�वा भइ आएको सािबक 
काया�लयमा ग�रएको पदिमलान गन� िनण�यलाई 
कानूनस�मतको भ�न नसिकने ह�दँा �रट िनवेदकलाई 
िवप�ी पि�मा�चल �े�ीय �वा��य िनद�शनालय, 
पोखरा, का�क�ले िमित २०६९।०३।१२ मा गरकेो 
पदिमलान गन� िनण�य कानूनस�मतको दिेखन 
नआएबाट उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रएको 
छ । यस अदालतबाट िमित २०६९।०४।१० मा जारी 
भएको अ�त�रम आदशेबाट �रट िनवेदकको िमित 
२०६९।३।१२ को स�वा िनण�य काया��वयन नभइ 
िनवेदक लाहाचोक उप�वा��य चौक�, का�क�मै 
काय�रत् रिह काम ग�ररहेकै ह�दँा थप कुनै आदेश जारी 

गन� नपन� । 
इजलास अिधकृतः बाबरुाम सवेुदी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल पसु २७ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६९-WO-०३१०, उ��ेषण/परमादेश, 
�व�ती पौड्याल (आचाय�) िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालय, रामशाहपथ, काठमाड�समेत
 स�वा बदर गनु�  पना�को कारणमा कानूनको 
सम�या नभइ �यव�थापक�य सम�यालाई िवप�ीह�ले 
िलिखत जवाफमा उठाएको देिख�छ । �वा��य सेवा 
िवभागका महािनद�शक र �ेड यिुनयनिबच ग�रएको 
सहमितले कानूनी �यव�थालाई �ित�थापन गन� 
स�दनै । महािनद�शक र �ेड यिुनयनका िबचमा कानूनी 
�यव�थालाई �ित�थापन गन� ग�र कुनै सहमित भए 
पिन �य�तो सहमितले कानूनी मा�यता �ा� गन� 
स�दनै । कानूनबमोिजम ह�ने स�वाको िवषयमा �ेड 
यिुनयन बाधाको �पमा रहन पिन ह�दैँन ।  िवप�ी 
�वा��य सेवा िवभागले आफँैले िमित २०६९।४।२३ 
मा गरकेो स�वा िनण�यलाई मौजदु �वा��य 
सेवास�ब�धी ऐन िनयमिवपरीत रहेको नदेिखएस�म 
आफँैले बदर गन� निम�ने ।

िमिसल सलं�न मेिडकल बोड�को 
िसफा�रससमेतबाट िनवेिदकाले �ी रोग 
िवशेष�को फलोअपमा रहन उपय�ु देिखएको 
भ�ने देिख�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�था 
समेतको आधारमा िनवेिदकाको स�वा �वा��य 
सेवाको �ि�ले पायक पन� �थानमा कानूनबमोिजम 
मेिडकल बोड�को िसफा�रससमेतको आधारमा 
भएकामा िनजको स�वा बदर गन� िवप�ीको 
िनण�य  कानूनी �यव�थाअन�ुपको भ�न 
निम�ने ।
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 नेपाल �वा��य सेवा िनयमावली, २०५५ 
को िनयम ३१ (ख) मा �र� पद िमलेस�म कम�चारीको 
पती प�नी दवैु सरकारी सेवामा बहाल रहेको भए एउटै 
िज�लामा पठाउने ग�र स�वा ग�रनेछ भिन स�वाको 
आधार िनि�त ग�रएकामा �रट िनवेिदकाको स�वा पित 
काय�रत रहेको भ�परु िज�लाको बालकोट �वा��य 
चौक�मा भएकोलाई उि�लिखत कानूनी �यव�थाको 
अनकूुलकै देिखएको स�दभ�मा िनजको िमित 
२०६९।४।२३ को स�वा िनण�य बदर गन� ग�र भएको 
िवप�ी �वा��य सेवा िवभागको िमित २०६९।५।२१ 
को िनण�य र सोही िमितमा �रट िनवेिदकालाई िज�ला 
जन�वा��य काया�लय, भ�परुमा कामकाज गन�ग�र 
काजमा खटाइएको भ�ने िवप�ी �वा��य सेवा 
िवभागको िनण�यसमेत कानून अनकूुलको भएको 
नदेिखएकाले उ� िमितका दवुै िनण�यह� कायम 
रहन स�ने �कृितका रहेको देिखन नआउने ह�दँा 
�रट िनवेिदकालाई िवप�ी �वा��य सेवा िवभागबाट 
िमित २०६९।४।२३ मा िज�ला �वा��य काया�लय, 
िस�धपुा�चोकबाट बालकोट �वा��य चौक�, भ�परुमा 
ग�रएको स�वा बदर गन� ग�र भएको िवप�ी �वा��य 
सेवा िवभागको िमित २०६९।५।२१ को िनण�य एवम् 
सोही िमितमा �रट िनवेिदकालाई काजमा खटाउने 
ग�र लेिखएको प�समेत कानूनस�मतको दिेखन 
नआएकाले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रएको 
छ । यस अदालतबाट िमित २०६९।६।७ मा अ�त�रम 
आदेश जारी भइ �रट िनवेिदकाको स�वा बदर गन� 
िवप�ी �वा��य सेवा िवभागको िमित २०६९।५।२१ 
को िनण�य एवम् सोही िमितमा लेिखएको प� समेतको 
काया��वयनमा रोक लागेको र िमित २०६९।४।२३ 
को स�वा िनण�यअनसुार बालकोट �वा��य चौक�मा 
हािजर ह�नबाट िनवेिदकालाई नरो�न,ु रो�न निदन ु
भिन िवप�ीह�को नाउमँा आदशे जारी भइ रहेको र 
सो आदेश यथावत्  कायम रही िनर�तरता पाइरहेकै 

ह�दँा अ�य कुनै आदेश जारी ग�ररहन ुनपन� । 
इजलास अिधकृतः बाबरुाम सवेुदी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल पसु २७ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६८-WO-१०६१, उ��ेषण/परमादेश, 
भीमका�त भ�डारी िव. �वा��य तथा जनसङ् �या 
म��ालय, रामशाहपथ, काठमाड�समेत
 �तरविृ� भइ पदनामसमेत पाई सकेकामा 
पनुः सािबककै पदनाम स�वा प�मा उ�लेख ग�र 
स�वा गद� जादा कम�चारीह�लाई पाएको पदबाट 
घटुवा ह�ने ग�र स�वा ग�रएको महससु ह�न जानेसमेत 
ह�दा य�तो िवषयमा स�वामा संल�न रहेको िवप�ी 
�वा��य सेवा िवभाग िवशेष�पमा संवेदनशील रहन 
ज�री ह��छ । िवप�ी �वा��य सेवा िवभागको स�वा 
िनण�यलाई अदालतको आदेश काया��वयन ह�ने ग�र 
ग�रएको भ�न पिन निम�ने । 
 �तरविृ�सगैँ �ा� भएको पदनाम आगामी 
स�वामा कायम नरहने भ�ने पिन ह�दैँन । अब 
सािबककै पदनाम उ�लेख गरकेो कारणले �रट 
िनवेदकको स�वा कानूनिवपरीतको ह��छ ह�दँनै भ�ने 
स�ब�धमा हेदा� �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ 
को उपदफा (७घ) मा जनु तहबाट �तरविृ� भएको भए 
पिन कामकाज सािबककै तहबमोिजमको गनु�पन� भ�ने 
�यव�था रहेको स�वा प�मा हालको पदनाम उ�लेख 
नग�र सािबककै पदनाम उ�लेख गरकैे कारणले मा� 
उि�लिखत कानूनी �यव�थासमेतबाट  िवप�ीको 
स�वालाई गैरकानूनी भिनहा�न िमलेन । स�वा नै 
बदर ग�र हा�न ु पन� अव�था नभए पिन पाइसकेको 
पदनामको स�ा सािबककै पदनाम उ�लेख ग�र स�वा 
ग�रएको हकमा भने अब आइ�दा यस िकिसमको ग�ती 
नदोहोर ्याउनेतफ�  िवप�ी �वा��य सेवा िवभागले 
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सतक� ता अपनाउन ुपन� ।
िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा �रट िनवेदक 

स�वा भइ गइसकेको �थानमा अक�  कम�चारी हािजर 
भइसकेको भिन िजिकर िलएको स�दभ�समेतलाई 
म�यनजर रा�दा र स�वा प�मा वा�तिवक पदनाम 
उ�लेख नभइ फरक पदनाम उ�लेख भएकोलाई 
स�वा नै कानूनिवपरीत भइ अिनयिमत रहेको 
भिन बदर ग�रहा�न ु पन� अव�थाको नदेिखदँा �रट 
िनवेदकको मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा 
िमित २०६८।१२।३० को स�वा र सो िमितको 
प�समेत बदर गन� परने । �रट िनवेदकको नामको उ� 
िमितको स�वा प�मा उ�लेख भएको पदनामस�म 
स�याइिदएमा �रट िनवेदकले माग गरेको उपचार �ा� 
ह�ने देिखदँा िवप�ी �वा��य सेवा िवभागबाट �रट 
िनवेदकलाई ग�रएको िमित २०६८।१२।३० को स�वा 
िनण�य कानूनिवपरीतको नदेिखदँा सो िनण�य बदर 
ग�रपाउ ँभ�ने �रट िनवेदकको मागदाबी प�ुन स�दनै । 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६६।१२।२५ 
को आदेशानसुार िवप�ी �वा��य सेवा िवभागको 
िमित २०६७।०६।११ मा �रट िनवेदकलाई अिधकृत 
छैठ� तहको जन�वा��य िनरी�क पदनाम �दान 
िदइसिकएको देिखदँा उि�लिखत िमितको स�वा 
प�मा उ�लेख भएको अ.हे.व. पदनामको स�ा �रट 
िनवेदकले �ा� ग�रसकेको पदनाम नै उ�लेख ह�ने ग�र 
उ� िमितको स�वा प� स�चाइ काया��वयन गनु�  भिन 
िवप�ी �वा��य सेवा िवभागको नाममा परमादेश जारी 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः बाबरुाम सवुेदी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल पसु २७ गते रोज १ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएका छन्:
§ ०६९-WO-००५९, उ��ेषण/परमादशे, 

शरद�साद आचाय� िव. नेपाल सरकार, 

�वा��य तथा जनसङ् �या म��ालयसमेत
§ ०६८-WO-११३०, उ��ेषण/परमादेश, 

िवमलकुमार म�डल िव. नेपाल सरकार, 
�वा��य तथा जनसङ् �या म��ालयसमेत

§ ०६८-WO-११६४, उ��ेषण/परमादेश, 
लाल�साद यादव िव. नेपाल सरकार, 
�वा��य तथा जनसङ् �या म��ालयसमेत

४
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-WO-१२२३, उ��ेषण/परमादेश, 
कुलबहादुर िल�बू िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

नेपाल सरकार, मि��प�रषद ्को िमित 
२०६४।९।१२ िनण�य अनसुार ४(चार) वष�को लािग 
नेपाल वाय ुसेवा िनगमको महा�ब�धकको लािग िनय�ु 
ग�रएको दिेख�छ । �रट िनवेदकलाई हवाइजहाजको 
Fly Away Kit Box हराएको िवषयमा समय मै 
जानकारी िदनेलगायतको काय� ग�र िनगमको काम 
कारवाहीमा ग�भीर लापरवाही गरकेो भ�नेसमेतका 
आरोप लगाई िनगमको महा�ब�धकको पदबाट हटाउने 
ग�र भएको िनण�यउपर िनवेदकले यस अदालतमा �रट 
िदन आएको देिखयो । िनज �रट िनवेदकलाई हटाउने 
काय�लाई काया��वयन ह�न िदनबाट रो�न ुभ�ने िवषयमा 
यस अदालतबाट अ�त�रम आदेश जारी भएप�ात् 
िनज �रट िनवेदक पूव�वत् �पमा महा�ब�धकको 
पदमा बहाल भइ काम गरकेो अव�था िमिसल सलं�न 
कागजातह�बाट देिख�छ । �रट िनवेदकलाई ४ वष�को 
लािग भनेर नेपाल सरकारबाट िमित २०६४।९।२२ 
िनय�ु ग�रएको र सोहीनसुार िनजको पदाविध िमित 
२०६८।९।२१ स�म मा� देिखनकुो साथै पदाविध 
समा� भएपिछ काय�काल थप नभइ महा�ब�धकको 
�पमा अक�  �यि�को िनयिु�समेत भइसकेको भ�ने 
कुरा िमिसल संल�न कागजात एवम् िवप�ीतफ� का 
िव�ान्  कानून �यवसायीले बहसको �ममा अिभ�य� 
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गरकेो देिखएबाट ��तुत �रट िनवेदनको �योजन नै 
समा� भएको देिख�छ । �रट िनवेदनको �योजन समा� 
भइसकेकाले �रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारी गनु�  परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहछ�  । �रट 
िनवेदन नै खारजे ह�ने ठहरकेाले िमित २०६८।५।१६ 
मा यस अदालतबाट जारी भएको अ�त�रम आदशेसमेत 
िनि��य ह�ने । 
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सबेुदी 
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल माघ १९ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६८-MS-०००९, अदालतको 
अवहेलना, कुलबहादुर िल�बू िव. सिचव डा. गणेशराज 
जोशी, पय�टन तथा नाग�रक उड्डययन म��ालय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत
 अदालतको अवहेलना भयो भ�नेले 
अदालतको अवहेलना ह�ने ग�र िवप�ीह�को के 
क�तो काम गरकेा ह�न् वा सो कुरा �प�सगँ उ�लेख 
गन� स�नपुछ�  । अदालतको अवहेलना फौजदारी कसरु 
ह�दँा य�तो कसरु ठह�रनको लािग �प� र त�यय�ु 
�माण देिखन आव�यक ह��छ । िवप�ीह�ले पेस गरकेो 
िलिखत जवाफको सम� अ�ययन गदा� िनवेदकलाई 
पदबाट हटाउने ग�र भएको िनण�यको िव�� परकेो 
भनेको उ��ेषणको �रटमा िमित २०६८।५।१६ मा 
जारी भएको अ�त�रम आदेशको �प�सगँ उ�लङ्घन 
ह�ने ग�र िवप�ीह�बाट कामकारवाही भएको अव�था 
देिखदँैन । िनवेदकले महा�ब�धकको हैिसयतले काम 
ग�ररहन ुभएको र स�चालक सिमितको बैठकमा समेत 
सहभागी ह�दैँ आएको भ�ने कुरा िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफबाट दिेख�छ । साथै अ�त�रम आदेश भएप�ात् 
यस अदालतसमेतलाई बोधाथ� िदइएको िमिसल संल�न 
पय�टन तथा नाग�रक उड्डययन म��ालयको िमित 
२०६८।५।२३ मा प�को छाया�ँित (Photo Copy) 

बाट िनवेदक कुलबहादरु िल�बू िमित २०६८।५।२० 
बाट िनगममा हािजर भएको �यहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ भने िमित २०६८।६।४ र िमित २०६८।६।१० 
मा बसेका नेपाल वायसेुवा िनगमको स�चालक 
सिमितको बैठकह�मा िनवेदक कुलबहादरु िल�बू 
महा�ब�धकको �पमा उपि�थत भइ सहीसमेत गरकेो 
�यहोरा िमिसल संल�न उ� िमितमा बसेको स�चालक 
सिमितका बैठकका िनण�य�ितह�को �ितिलिपबाट 
देिखदँा िमित २०६८।५।१६ मा जारी भएको अ�त�रम 
आदशेको काया��वयन भइरहेकै देिख�छ । अदालतको 
अ�त�रम आदेशको उ�लङ्घन भएको छैन भ�ने 
िवप�ीह�को िजिकरको िनवेदकले यिु�य�ु ढङले 
कुनै �माण पेस ग�र ख�डन गन� सकेको पिन देिखदँैन । 
य�तो अव�थामा िवप�ीह�ले अदालतको अवहेलना 
गर ेभ�ने िनवेदकको हचवुा िनवेदन लेखको आधारमा 
मा�ै िवप�ीह�ले अदालतको अवहेलना गरकेो भ�न 
निम�ने ह�दँा िवप�ीह�लाई अदलातको अवहेलनामा 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदकको माग दाबी नप�ुने ।
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सवेुदी
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल माघ १९ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६७-CR-१२०५, जबरज�ती करणी, 
उमेशकुमार महतो िव. नेपाल सरकार

पीिडतको शारी�रक परी�ण गन� िचिक�सकको 
परी�ण �ितवेदनमा योनी रातो र सिु�नएको पाइएकाले 
�ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरकेो 
सािबती बयानको समथ�न भएको देिख�छ । जबरज�ती 
करणीको वारदातमा च�मिदद गवाहको सव�था अभाव 
रहने ह�नाले य�तो घटनाको ��य�दश� भनेकै पीिडत 
�वयम् ह�ने र पीिडतले �ितवादीले आफूउपर गरकेो 
कुकृ�यको सिव�तार वण�न आ�नो बाबलुाई गरपेिछ 
�ितवादीउपर जाहेरी परकेो अव�थालाई झ�ुा 
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जाहेरीको सं�ा िदन निम�ने ।
५ वष�क� ब�चीले �ितवादीलाई फसाउनलाई 

नभएको कुरा रची जबरज�ती करणीको झ�ुो �यहोरा 
िसज�ना ग�र बाबलुाई भनेक� होिलन् भ�ने कुरा अनमुान 
गन�समेत नसिकने । 

पीिडतलाई िसकाएर जबरज�ती करणी 
गरकेो हो भिन भ�न लगाइएको हो पीिडतको �वे�छाले 
जबरज�ती करणी गरकेो भिन भनेकै नह�दँा सफाइ 
पाउनपुछ�  भिन �ितवादीले पनुरावेदनमा िजिकर 
िलएको भए पिन �य�तो कुराको भरपद� �माण 
�ितवादी गजुान� सकेको देिखदँैन । सफाइ पाउ ँभ�ने 
िजिकरलाई सबतु �माण पेस गररे �मािणत गराउन 
नसकेको ह�नाले िनजको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

५ वष�क� ब�चीले आफूमािथ भएको पीडाको 
बारमेा स�य कुरा आ�नो अिभभावकलाई भनेपिछ 
मा�ै जाहेरी परकेो र पीिडतको मौकाको कागज बाबकुो 
रोहबरमा गराइएको अव�था ह�दँा पीिडतले पीडाबोध 
ह�ने ग�र कागज ग�र िदएकोलाई �ितवादीमािथ 
झ�ुा आरोप लगाइएको होला भ�न सिकँदैन । योनी 
न�याितएको र योनीमा वीय� नदिेखएको अव�था ह�दँा 
आफूले कसरु नगरकेो �प� देिखदँादेिखदैँ आफूलाई 
सजाय गरकेो िमलेको छैन भ�ने पिन �ितवादीले 
पनुरावेदनमा िजिकर िलएकामा स�ब�धमा हेदा� 
�ितवादीले पीिडतलाई घरिभ� बोलाई भइुमँा सतुाइ 
क��  खोली ग�ुाङमा िलङ्ग िछराउदँा अिलकित 
िछरकेोज�तो भएको र िलङ्ग नपसेपिछ छोडी िदएको 
भिन मौकामा सािबत भइ बयान गरकेोसमेतबाट 
�ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती करणी गन� मनसाय 
िलएर ैपीिडतको यौनीमा िलङ्ग िछराउने �यास गरकेो 
र निछरपेिछ छाडेको अव�था देिखदँा �ितवादीले 
जबरज�ती करणीको पूण� अपराध स�प�न गरकेो 
देिखदँा �ितवादीले िलएको पनुरावेदन िजिकर त�य र 
कानूनमा आधा�रत रहेको नदेिखने । 

पीिडतलाई पैसा िदएर घरिभ� बोलाई भइुमँा 
सतुाइ क��  खोली िनजको योनीमा िलङ्ग पसाउने 
�यास गरकेो त�यको पिु� पीिडतकै कागज एवम् 
िचिक�सकको परी�ण �ितवेदनले गरकेो अव�थाले 
�ितवादीको पीिडतलाई जबरज�ती करणी गन� मनसाय 
रहेको भ�ने �प� भइरहेकै दिेखने । 

�ितवादीले आ�नो उमेर १६ वष� नपगेुको 
अव�थामा आफूलाई वय�कसरह सजाय गरकेो िमलेको 
छैन भिन पनुरावेदनमा िजिकर िलएको भए पिन कतै 
कसरु नै गरकेो छैन भ�ने र कतै वय�कसरह सजाय 
नह�न ुपन� हो भिन िवरोधाभाषपूण� कुराको पनुरावेदनमा 
िजिकर िलएको देिखएकाले �ितवादीले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी नगरकेो भ�न निम�ने । 

िमिसल संल�न रहेको �ी खजरुगाछी 
मा�यािमक िव�ालय, खजरुगाछी-५, महे��नगर, 
झापाको िमित २०६५।१२।२५ को प�मा उ�लेिखत 
िव�ालयको रकेड�अनसुार �ितवादीको ज�म िमित 
२०४९।५।१२ भिन उ�लेख भएको देिख�छ । उ� 
िमित गणना गदा� वारदात िमित २०६५।१२।२४ 
मा �ितवादीको उमेर १६ वष� पिुगसकेको �प� 
देिख�छ । �ितवादीले िमित २०६६।१०।२४ को 
गा.िव.स. को िसफा�रस पेस गरकेामा सोमा �ितवादीको 
ज�म िमित २०५३।६।३१ भ�ने देिखए पिन सो 
िसफा�रस अिभयोग दायर भएपिछ तयार भइ पेस भएको 
देिखएबाट सो िसफा�रस प�लाई भरपद� �माणको 
�पमा �हण गन� निम�नाले उ� िसफा�रसप�को 
आधारमा �ितवादीको उमेर १६ वष� नपगेुको भिन 
िनजलाई कम सजाय गन�समेत िम�ने अव�था नह�दँा 
�ितवादी उमेशकुमार महतोले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो ठहर ्याई �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोिजम कैद 
वष� १०(दश) ह�ने र ऐ. ऐन ऐ. महलको १० नं. बमोिजम 
पीिडतले �ितवादीबाट �. १०,०००।- (दश हजार 
�पैया)ँ �ितपूित�समेत भराउन ु पन� ठहर ्याई स�ु 
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झापा िज�ला अदालतले गरकेो फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, इलामको िमित २०६७।०९।०७ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः बाबरुाम सवुेदी 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल माघ १२ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६७-CR-०३०८, जबरज�ती 
चोरी, रामबहादुर म�ल िव. नेपाल सरकार
 �ितवादीले चोरी गरकेो सनु बेची �ा� ह�ने 
रकम बाडँी खाने योजना िथयो भिन बयान गरकेो 
देिख�छ । उ� बयानलाई �ितवादीले अ�यथा भ�न 
सकेको देिखदँनै । �माण ऐन, २०३१ को दफा २७ 
बमोिजम आफू िनद�ष रहेको िजिकर �मािणत गन� 
कानूनी दािय�व �ितवादीको हो । तर आ�नो संल�नता 
नभएको कुराको �माण �ितवादीले देखाउन सकेको 
देिखदँैन । मौकामा कागज गन� वादी प�का सा�ी 
सकुबहादरु दज� र टीकाराम कँुवरको यी पनुरावेदक 
�ितवादीले जाहेरवालीको सनु चोरी गरकेामा िव�ास 
ला�छ भिन लेखाएकामा िनजह�ले अदालतमा 
सा�ी सरह उपि�थत भै बकप� गदा� वारदातको 
भोिलप�ट रामबहादरु म�लले जाहेरवालीको 
सनु चोरी गरकेो भनेका ह�न् भिन बकप� गरकेो 
देिख�छ । जाहेरवाली जाहेरी दरखा�तमा ४.५ तोला 
सनु चोरी भएको भनेकामा अदालतमा फुली भेिटएको 
कारण ४ तोला चोरी भएको भिन जाहेरी दरखा�त 
समथ�न ग�र बकप� गरकेो देिख�छ । उ� बकप� 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम �माण �ा� 
ह�दँा उि�लिखत आधार र कारणबाट यी पनुरावेदक 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको ४ नं. को 

कसरुमा ऐ. १२ र १४ को देहाय २ नं. बमोिजम एक 
मिहना प�� िदन कैद सजाय, िबगो �. ९२,८०००।– 
को डेढी गदा� ह�ने �. १३९,०००।– ज�रवाना ह�ने 
ठह�र भएको पनुरावेदन अदालत, बागलङुको फैसला 
अ�यथा नदेिखने ।
 पनुरावेदक �ितवादीले पिहलो पटक 
जबरज�ती चोरीको कसरु गरकेाले िनजलाई मलुकु� 
ऐन, चोरीको महलको १२ र १४ को देहाय २ नं. 
लाई म�यनजर राखी िनजलाई एक मिहना प�� िदन 
कैद र ऐ. द�ड सजाय महलको ३८ को देहाय १ नं. 
बमोिजम ज�रवानाबापत चार वष� कैद भइ पनुरावेदक 
�ितवादीलाई ज�मा चार वष� एक मिहना प�� िदन 
मा� कैद सजाय ह�नेमा पनुरावेदक �ितवादी सोभ�दा 
बढी समय कैदमा बसेको अविध गैरकानूनी ह�ने ह�दँा 
पनुरावेदकलाई आज नै थनुाम�ु ह�ने ग�र पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुको िमित २०६७।२।२४ को 
फैसला सो हदस�म केही उ�टी ह�ने ह�दँा पनुरावेदक 
�ितवादीलाई आजै थुना म�ु गनु�  भिन आदेश पचा� 
तयार भइ यस अदालतको च.नं. ८३९८ बाट पव�त 
िज�ला अदालतमा प�ाचार भइसकेको दिेखदँा सो 
स�ब�धमा अ� केही ग�ररहन परने । आरोिपत कसरुमा 
नै सफाइ पाउ ँ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-CR-०४६९, मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार, ला�पा तामाङ िव. नेपाल सरकार
 इ�कारी बयानलाई �ितवादीले समथ�न गन� 
�माणह� पेस गन� सकेको देिखदँनै । आ�नो मलुकुबाट 
अक� मलुकुमा िब�� भएक� पीिडत मिहलाले लगाएको 
कपडा र �योग गरकेा अ�य समानह� �यसरी 
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अ�य�को सामा�य िचनजानको मािनसको डेरा कोठामा 
फेला पनु�  कसरु अपराधको �माणसगँ स�बि�धत हो । 
कसरु अपराध गन� �यि�ले आफूले गरकेो कसरु गन� 
�यि�ले आफूले गरकेो कसरु अपराधबाट ब�न र 
कानूनी सजायबाट उ�कन जिहले पिन झूठो बयान गन� 
ह�दँा �यसलाई सङ्किलत �माणह�बाट िव�ेषण र 
मू�याङ्कन ग�र �याय िन�पण गनु�पन� ।
 वादी नेपाल सरकारले यी �ितवादीलाई सो 
ऐनको दफा १५(१) को ख�ड (क) बमोिजम सजाय 
ग�र पाउन माग दाबी िलएको देिख�छ । स�ु अदालतले 
दफा १५(१)(ङ) अ�तग�त १० वष� कैद सजाय ग�र 
�. ५०,०००।– पीिडतलाई भराइिदने ठहर ्याई 
फैसला गरकेो देिख�छ । दफा १५(१)(ङ) को ख�ड 
(२) मा नेपालिभ�को एक ठाउबँाट अक� ठाउमँा 
लैजानेलाई दश वष� कैद र पचास हजार �पैयादेँिख 
एकलाख �पैयासँ�म ज�रवाना ह�नेसमेतको �यव�था 
भएको देिख�छ । आरोिपत कसरु गरकेो ठहर भएपिछ 
ज�रवाना पिन गनु�पन� त�यमा िववाद छैन । ��ततु 
म�ुामा स�ु अदालतले उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम 
�ितवादी ला�पा तामाङलाई ज�रवाना गरकेो देिखदँनै । 
ऐनको दफा १७ को कानूनी �यव�था हेदा� ज�रवानाको 
पचास �ितशत बराबरको रकममा नघट्ने ग�र िनजबाट 
मनािसब मािफकको �ितपूित� भराइिदन ु पन�छ 
भ�नेसमेतको �यव�था भएको दिेखदँा कानूनबमोिजम 
ज�रवाना पिन गनु�पन�मा स�ु अदालतले ज�रवाना 
नगरकेो हदस�म केही उ�टी ग�र १० वष� कैद सजाय, 
एकलाख �पैया ँ ज�रवाना र पीिडतले �ितवादीबाट 
५०,०००।– �पैया ँभराई िलन पाउने ठहर ्याई गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६६।११।११ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: गीता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३० गते रोज ४ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-CR-०५४३, 
०७०-CR-१३९५, १०२९, ०७१-CR-०७१०, 
लाग ुऔषध (खैरो हेरोइन)  नेपाल सरकार िव. िवजय 
भ�ने �ेम�काश पुनसमेत, िवजय भ�ने �ेम�काश पुन 
िव. नेपाल सरकार, सनमान िल�बू िव. नेपाल सरकार, 
माश�ल भ�ने मोहन बुढामगर िव. नेपाल सरकार
 �ितवादी सनमान िल�बूबाट २८ �ाम, मोहन 
बढुामगरबाट ५ �ाम, िव�ण ुपनुबाट ४ �ाम र �ेम�काश 
पनुबाट ३ �ामसमेत ग�र ज�मा ४० �ाम लाग ुऔषध 
(खैरो हेरोइन) बरामद भएको भ�ने कुरा खानतलासी 
बरामदी मचु�ुका दिेखदँा �ितवादीह�बाट उपरो� 
प�रमाणको लाग ुऔषध बरामद भएको त�यमा िववाद 
नदिेखने ।
 �ितवादीह�ले अदालतमा बयान गदा�  बरामद  
भएको लाग ु औषध आफूह�बाट बरामद भएको 
होइन भने पिन बरामदी मचु�ुका अ�यथा ह�न सकेको 
देिखदँनै । २८ �ाम लाग ु औषध बरामद भएका 
पनुरावेदक �ितवादी सनमान िल�बूले मौकामा किपल 
भ�ने िव�ण ु पनुबाट िब�� गन� ख�रद गरकेो भिन र 
�ितवादीह� मोहन बढुामगर, िव�ण ुपनु र �ेम�काश 
पनुले पिन िब�� िवतरण गन�का लािग िलएको भिन 
एकले अका�लाई पोल ग�र गरकेो बयान पिन ख�डन ह�न 
सकेको छैन । बरामद भएको लाग ुऔषधको प�रमाण 
हेदा�  र �ितवादीह�ले पिन िब��को लािग बजार खो�दै 
िहडेँको भिन गरकेो बयानबाट बरामद भएको लाग ु
औषध िब�� िवतरणको लािग साथमा राखेको भ�ने 
�प� ह�ने ।
 फौजदारी िविधशा�को मा�यताअनसुार 
जनु �यि�ले जनु �कारको आपरािधक काय� गरकेो 
छ िनजलाई सो अपराधको मा�ाअनसुार मा� सजाय 
ह��छ । वादी प�ले बरामद भएको लाग ु औषधको 
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जोसगँ जित बरामद भएको छ सो प�रमाणको आधारमा 
नभइ अिभयोग दाबीबमोिजम सबै �ितवादीह�बाट 
बरामद भएको ज�मा प�रमाणको आधारमा सजाय 
गनु�पन� यिु�य�ु कारण र आधार देिखदँनै । �यसमा 
पिन लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४ 
ले …िनषेध ग�रएका काय� गन� �यि�लाई अपराधको 
मा�ाअनसुार सजाय गन� �यव�था गरकेो देिख�छ । 
यसरी कानूनमा नै अपराधको मा�ाअनसुार सजाय 
गन� �यव�था भएको प�र�े�यमा बरामद भएको 
लाग ु औषधको प�रमाणको आधारमा सजाय गनु�  नै 
कानूनस�मत र फौजदारी �यायस�मत ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको फैसला मनािसब दिेखन 
आउने ह�दँा पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।११।२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७२ साल भदौ ६ गते रोज १ शभुम् । 

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-CR-०८७१, कत��य �यान, गीता रोका 
िव. नेपाल सरकार

ब�चा ज�मेपिछ िनजलाई आफू एक् लैले 
ह�या गरकेो हो �यसमा अ� कसैको सलं�नता छैन 
भिन अदालतमा समेत कसरुमा सािवत रहेको र 
उ� सािबती बयानलाई मतृकको लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका, घटना�थल �कृित मचु�ुकासमेतले थप पिु� 
गरकेो देिखने ।

मतृक ब�चाको शव परी�ण �ितवेदनमा 
मतृकको म�ृयकुो कारण Birth Asphyxia भिन 
उ�लेख गरकेो दिेखएबाट िनजको म�ृय ु�ास��ासको 

अवरोधको कारण भएको भिन उ�लेख ग�रएको 
समेतका िमिसल संल�न कागज �माणह�ले 
पनुरावेदक �ितवादी गीता रोकाको उ� सािबती 
बयानलाई पिु� ग�र राखेको देिखदँा पनुरावेदन 
अदालतल, तलुसीपरुबाट िनज पनुरावेदक �ितवादी 
गीता रोकालाई अिभयोग दाबीबमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद ग�र भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

पनुरावेदक �ितवादी एकल मिहला भएको 
र लोकलाजबाट ब�नको लािग आफूले ज�म िदएको 
ब�चालाई ज�मनेिबि�कै कत��य ग�र मारकेो देिखन 
आएको ह�दँा सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय गदा� 
चक� पन� जाने ह�दँा िनजलाई मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम ५ वष� मा� कैद सजाय गन� ग�र �य� गरकेो 
पनुरावेदन अदालत,  तलुसीपरुको  रायसमेत मनािसबै 
देिखदँा पनुरावेदक �ितवादी गीता रोकालाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहर ्याई ऐ. को १८८ नं. 
बमोिजम ५ वष�को कैदको सजाय ह�ने ग�र �य� गरकेो 
रायसिहतको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०७०।३।१० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: गीता िघिमर े
इित संवत् २०७२ साल काि�क १० गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-CR-०७८७, कत��य �यान, िनम�ला 
प�रयार  िव. नेपाल सरकार

कानूनले नै ���पमा यित उमेरका �यि�ले 
कानूनबमोिजमको अपराध ठह�रने कुनै काम गरमेा 
िनजलाई सजायबाट छुट ह�नस�ने ग�र िनि�त उमेरका 
�यि�लाई उ�मिु� िदएको अव�थामा बाहेक अ�य 
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ज�तोसकैु अव�था, प�रि�थित र प�रब�दमा परी 
कानूनले तोकेको सीमाभ�दा बढी उमेरका �यि�ले 
अपराध गरकेो छ भने �य�तो �यि�लाई सजायबाट 
उ�मिु� िदन िम�ने अव�था देिखन नआएको ह�दँा 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट भएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न िम�ने नदिेखदँा पनुरावेदक �ितवादी 
िनम�ला प�रयारलाई सव��सिहत ज�मकैद गन� ग�र 
भएको स�ु स�यान िज�ला अदालतको फैसलालाई 
केही उ�टी ग�र िनजलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११ (३) बमोिजम १० (दश) वष� कैद 
ह�नै ठह�र पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट िमित 
२०६९।३।१३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 

कसरु गदा�को प�रि�थित, गभ� पतनको सेवा 
िलन नसकेको अव�था, पनुरावेदक �ितवादीको उमेर 
तथा सामािजक लोकलाजको अव�थासमेतलाई 
िवचार गदा� पनुरावेदक �ितवादी िनम�ला प�रयारलाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५ (पाचँ) वष� 
कैद सजाय ह�ने ग�र �य� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुको राय िमलेकै दिेखदँा उ� रायसमेत सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: गीता िघिमर े
इित संवत् २०७२ साल काि�क १० गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-CR-०१५६, कत��य �यान, बेलीमायाँ 
लुङवा िव. नेपाल सरकार

कुनै पिन िचिक�सकले कुनै पिन िवषयमा 
जाचँ ग�रिदएको राय उसको �यि�गत राय हो र राय 
आफँैमा अकाट् य �माण ह�न स�दैन । िवशेष�ले 
िदएको राय शङ्का�पद, ि�िवधाय�ु वा अ�प� ह�न ु

ह�दैँन र य�तो रायलाई अ�य �वत�� �माणले समिथ�त 
गद�छ भने मा� अदालतले �य�तो रायलाई �माणको 
�पमा िलन स�ने ह��छ । िवशेष�को रायलाई िमिसल 
सलं�न अ�य �वत�� �माणबाट पिु� ह�न स�दनै भने 
�य�तो रायलाई म�ुा मािमलामा िनण�याधारको �पमा 
�हण गन� िम�ने नह�ने । 

मतृकको शव परी�ण गन� िचिक�सकह�ले 
लासमा देिखएको ल�णह�को आधारमा मतृकको 
म�ृय ु HANGING  को कारण �ास��ास अव�� 
भइ भएको हो भिन यिकनको साथ भ�न सकेकोसमेत 
देिखदँनै । शव परी�ण �ितवेदन, घटना�थल तथा 
लास जाचँ �कृित मचु�ुकासमेतबाट  झ�ुडी मरकेो 
मािनसमा ह�नपुन� सबै ल�णह�को िव�मानता 
नदिेखएको अव�थामा मतृक माइली माया भलुोन भ�ने 
मनसरा भलुोनको म�ृय ु आफँै झिु�डएर भएको नभै 
कत��यबाट नै भएको देिखन आउने ।

सािबती बयानलाई मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदन, घटना�थल तथा लास जाचँ �कृित मचु�ुका, 
सफाइ पाइ बसेका ��तुत म�ुाका �ितवादीह� 
च��माया लङ्ुवाको बयान तथा नर�े� लङुवासमेतको 
व�तिु�थित मचु�ुका र िमिसल सलं�न मतृको 
फोटोह�समेतबाट पिु� भैराखेको अव�थामा मतृक 
माइली माया भलुोन भ�ने मनसरा भलुोनको म�ृय ु
पनुरावेदक �ितवादी बेलीमाया लङुवाकै कत��यबाट 
भएकोलाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

पनुरावेदक �ितवादी बेिलमाया लङुवाले 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धी महलको 
१३ (३) नं. बमोिजम ज�म कैदको सजाय ह�ने ठह�र 
पनुरावेदक �ितवादीको उमेर, अपराध गदा�को अव�था 
र अपराध गदा�को �कृितसमेतलाई िवचार गदा�  िनजलाई 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ६ वष� कैदको 
सजाय ह�ने राय लगाई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िमित २०६९।१२।६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
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सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: गीता िघिमर े
इित संवत् २०७२ साल काि�क १० गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६८-WO-०५४३, उ��ेषण / �ितषेध, 
रामआधार साह िव. अि�तयार दु�पयोत अनुस�धान 
आयोग, टङ्गाल, काठमाड�समेत

िनजामती कम�चारीलाई िनजामती सेवा 
ऐन, २०४९ र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
िवशेष ऐनबमोिजम िवभागीय कारवाही गदा� सो ऐन 
िनयममा उ�लेख ग�रएको िविध र त�रकाबाट िवभागीय 
कारवाही ग�रने �यव�था ग�रएको छ । सो िवभागीय 
कारवाहीमा िच� नबझेु कानूनले नै यी �रट िनवेदकलाई 
पनुरावेदनको लािग �शासक�य अदालतमा पनुरावेदन 
ला�ने �यव�था ग�रएको छ । िववादको िवषयव�त ु
यी �रट िनवेदक गणु�तर तथा नापतौल �े�ीय 
काया�लय, िवराटनगरमा िमित २०६४।२।१७ मा 
काय�रत रहदँा सोही िमितको घटनालाई िलएर पनुः 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट िवभागीय 
कारवाहीको लािग लेिखपठाएको दिेखयो र सोही 
प�बाट पनुः यी �रट िनवेदक रामआधार साहलाई 
िवभागीय कारवाही गन� लािगएको पिन देिखदँा सोही 
िवषयको आरोपमा �शासक�य अदालतबाटसमेत 
एकपटक फैसला भइ �रट िनवेदकउपरको २(दईु) तलब 
बिृ� रो�का गन� गरकेो िवभागीय कारवाही बदर भएको 
देिखदँा अदालतको फैसला अि�तमताको िस�ा�त 
अनसुार िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसमेतबाट यी �रट िनवेदकउपर पटक पटक 
एकै िमितको एकै घटनाको िवषयव�तउुपरमा कारवाही 
गन� नपाउने ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम आदशे जारी 
ह�ने देिखयो र यही म�ुाको िवषयव�तलुाई िलएर 

िनवेदकउपर पनुः िवभागीय कारवाही नगनु�  नगराउन ु
भिन िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेससमेत 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत (उपसिचव):  �ेम खड्का
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल माघ २७ गते रोज ३ शभुम् ।
§ यसै लगाउको ०६८-WO-०६११, 

उ��ेषण/�ितषेध, रामआधार साह िव. 
अि�तयार दु�पयोत अनुस�धान आयोग, 
टङ्गाल, काठमाड�समेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

५
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-CR-०९७२, जालसाजी, िहरादेवी 
डंगोल िव. सािव�ीदेवी डङ्गोल

�ितवादी च��मान डंगोलको २१ वष� उमेर 
पगेुको �ीमती र २१ वष� नपगेुका २ छोरा छोरी 
भएको र िनजह�को म�जरुी वा सहमित निलई 
िववािदत िक.नं. ३९६ को घरज�गा घरको म�ुय 
�यि� च��मान डंगोलले रिवता सवुाल र िहरादेवी 
डंगोललाई सयं�ु�पमा राजीनामा पा�रत ग�रिदएको 
देिखयो । यसरी मािथ उि�लिखत िववािदत घरज�गा 
पैतकृ भएको र सो घरज�गा वादीह�को म�जरुीबेगर 
िब�� गरकेो देिखएकाले अंशब�डाको १९(१) नं. ले 
२१ वष� पगेुको �ीमती सािव�ी डंगोलको अशं भागमा 
पन� ४ ख�डको १ ख�ड च��मान डंगोलले आफूखसु 
ग�र िब�� गन� पाउने नदिेखने । 

िलखत ह�दँाको अव�थामा २१ वष� उमेर 
नपगेुका वादीह� रोिहत डंगोल र सजुाताको हकमा 
मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १९(१) ले २१ वष� उमेर 
नपगेुको छोरा र अिववािहत छोरीको म�जरुी िलनपुन� 
देिखदँनै । जहासँ�म िनजह�को तफ� बाट उपि�थत 
कानून �यवसायीले उ� िलखत घर �यवहार चलाउन 
होइन च��मान डंगोलले रिवता सवुालसगँ िववाह गन� 
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सरु�णबापत िदएको ह�दँा य�तो अव�थामा १ वष�को 
उमेरको अथ� ला�दैन िफराद दाबी गनु�  भएकामा सोतफ�  
िवचार गदा� िलखतमा घर खच� गन� भ�ने �यहोरा उ�लेख 
भएको र िमिसल अ�ययन गदा� च��मान डंगोलको दवुै 
मगृौलाले काम नग�र उपचार गन� ऋण िलएको भ�ने 
उ�लेख भएकाले घर �यवहार चलाउन होइन भ�न 
सिकने अव�था देिखएन । �यसैले यी पनुरावेदकह� 
२१ वष� पगेुको नदेिखदँा िनजह�को म�जरुी िलई रहन ु
पन� अशंब�डाको १९(१) नं. ले नदेिखदँा िनजह�को 
अंश भागमा पन� िलखतलाई जालसाजी घोिषत ग�र 
िलखत बदर गनु�पन� अव�था नदेिखने । 

िलखत गदा� २१ वष� उमेर पगेुको �ीमती 
सािव�ी डंगोलको म�जरुी िलएको नदेिखदँा र �ितवादी 
च��मान डंगोलको २१ वष� उमेर पगेुको �ीमती छ 
भ�ने जा�दाजा�दै �ितवादीह�ले िनजको हक मेट्ने 
उ�े�यले िनजको म�जरुी निलई राजीनामाको िलखत 
ग�र घरज�गा िलन ुिदन ुगरकेो देिखदँा �य�तो िलखत 
जालसाज भइ �ितवादीह�लाई सजाय गनु�पन� नै 
देिखदँा िववादको िक.नं. ३९६ को �े.फ. ०-४-०-० 
ज�गामा बनेको घर ज�गामा नाबालक वादीह� रोिहत 
डंगोल र सजुता डंगोलको वादी दाबी प�ुन नस�ने र 
�ितवादी च��मान डंगोलको �ीमती सािव�ी डंगोलको 
हकमा ४ भागको १ भाग िलखतमा जालसाजी भएको 
ठहराई �ितवादीह�लाई उ� जालसाजी ठहरकेो मू�य 
अनसुार ज�रवाना गन� गरकेो स�ु काठमाड� िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।३।१० को फैसलालाई 
सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।२।२९ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शभुम्  ।
§ यसै लगाउको ०७०-CI-०६९२, दता�फारी, 

िहरादवेी डङ्गोल महज�न िव. रिवता सुवाल 
महज�न भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

६
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०७१-WO-०८२०, उ��ेषण/परमादेश, 
�ितभाकुमारी िसंह िव. �वा��य तथा जनसङ् �या 
म��ालयसमेत

िनवेिदकालाई २०७१।८।२९ को 
िनण�यबाट स�वा गरकेामा �यसको ४ मिहना जित 
पिछ ��ततु �रट िनवेदन २०७२।१।३ मा परकेो 
पाइ�छ । स�वाज�तो त�काल काया��वयन गनु�पन� 
कुरामा ४ मिहनास�म िज�ला �वा��य काया�लयले 
रमाना निदएकोलाई  जवाफदेहीपूण� �यवहार मा�न 
िम�दैन । आइ�दा समयमा आ�नो दािय�व पूरा गनु�  
भिन िज�ला �वा��य काया�लय, महो�रीलगायत सबै 
िज�ला �वा��य काया�लयलाई जानकारी िदन ु भिन 
यस अदालतका म�ुा महाशाखाको �मखुलाई िनद�शन 
ग�रिदने । 

स�वा भएको िमितले ४ मिहनाको 
िवल�बलाई सामा�य िवल�ब मा�न सिकँदनै । �रट 
िनवेदन िवल�ब��त देिखने । 

िनवेिदकाले उ�लेख गरबेमोिजम ��ततु 
स�वालाई अनिधकार भ�न िम�दनै । कम�चारी 
�शासनको त�लो तह मािथ�लो तहको िनय��णमा 
रह�छ । यसमा त�लो तह िज�ला �वा��य काया�लय 
मािथ�लो तह �े�ीय �वा��य िनद�शनालयअ�तग�त 
रहने तह हो । त�लो तहले पाएको अिधकारको रा�ो 
�योग भयो भएनलगायतको कामकुराको अनगुमन 
ग�र त�लो तहको कमी कमजोरी सधुान� दािय�व 
मािथ�लो तहमा रहेको ह��छ । �यसो नगदा� सशुासन 
र कानूनको शासन बहाल ह�न स�दनै । यो मािथ�लो 
तहको िज�मेवारीिभ� पन� कुरा हो । अतः िज�ला 
�वा��य काया�लयको मातहतका कम�चारीलाई स�वा 
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गन� अिधकार मािथ�लो तहले �योग गन� पाउदँैन भिन 
हठात् भ�न िम�दैन । स�वाको िववाद म�ुा मािमलाको 
फैसलाको िवषय नभएको र यसको �कृित पिन अ�थायी 
भएकाले यसमा म�ुाको फैसला सरहको अिधकार�े�को 
प�रक�पना गन� िम�दैन र सो गनु�  उिचत पिन 
ह�दँनै । य�तो कुराको समाधान अदालतको फैसलाबाट 
ह�न ु सामािजक �याय, सशुासन, जवाफदिेहता, 
कानूनको शासनको �व��न आिद िहसाबबाट उपय�ु 
नह�ने । 

�रट िनवेिदकाले नेपाल �वा��य सेवा ऐन, 
२०५३ को दफा २१(३) अनसुार �यूनतम स�वाको 
सेवा अविध २ वष� �यतीत नह�दँै �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालयबाट भएको स�वा िमलेको छैन भिन िलन ु
भएको िनवेदन िजिकरका स�ब�धमा हेदा� सो दफा 
२१(३) मा “कम�चारीलाई अित दुग�म �े�मा क�तीमा 
एक वष� वा दुग�म �े�मा क�तीमा दुई वष� पूरा नभइ 
सामा�यतया स�वा ग�रने छैन” भ�ने �यव�था रहेको 
पाइ�छ । यी �रट िनवेिदकालाई िनज काय�रत रहेको 
िज�लाबाट अक� िज�ला वा एउटा �े�बाट अक� 
�े�मा स�वा ग�रएको अव�था नभइ िज�लािभ�ैको 
एक उप�वा��य चौक�बाट सोही िज�लाको अक� 
उप�वा��य चौक�मा स�वा ग�रएबाट उ� दफा 
२१(३) को �िुट भएको भ�ने िनवेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

जहासँ�म िनवेिदकाको शारी�रक र मानिसक 
तनाव, रोग र प�रवारको िज�मेवारी तथा स�वा भएको 
ठाउकँो िवकटता आिद कारणबाट ��ततु स�वा बदर 
ह�नपुन� हो िक भ�नलाई यी कुराह�को आधारमा स�वा 
बदर गन� �प� कानूनी �यव�था देिखदँनै । अ�व�थ 
कम�चारी सेवामा काम गन�का लािग सदा सव�दा उपय�ु 
ह�दँनैन् । िनवेिदकाको यो तक�  िनजको लािग ��य�ुपादक 
ह�ने देिख�छ । कुनै ठाउमँा असिुवधा भएकै कारणले 
�यहाकँा जनताले रा��सेवक कम�चारीको सेवाबाट 
वञ् िचत ह�न ु �यायोिचत ह�दँैन । सोही िज�लािभ� 

ज�मा ७ माइलको फरकको स�वाबाट िनवेिदकालाई 
अ�याय परकेो भ�दा अ�यायको प�रभाषा धेर ैिव�ततृ 
ह�न प�ुने । 

सिंवधानले �रट उपचारको �यव�था 
गरकेो भएपिन यो उपचार सम�यायको उपचार हो । 
यसमा अदालतको िववेकलाई �श�त ठाउ ँ रह�छ । 
िनवेिदकाको सेवा यथावत् छ । तलब सिुवधामा कुनै 
कटौती छैन । कामको अविध बढेको छैन । ७ माइल 
टाढा उही िज�लािभ� स�वा भएको छ । िनवेिदका 
सधै ँ अपायक ठाउमँा स�वा भएक� अव�था पिन 
छैन । िनवेिदका भेदभावको िशकार ह�न ु भएक� 
छैन । स�वाबाट केही असिुवधा भए होला तर हक 
हनन् भएको छैन । असिुवधाको कारणले स�वा बदर 
नह�ने । 

�रटको िवशेषता भनेको यो सामा�य कानूनी 
�िुटमा जारी ह�दँैन । य�तो �िुटलाई harmless or 
small or negligible error भिन�छ । �रट आदेश 
जारी गदा� ससाना कानूनी �िुटभ�दा पिन अ�यायको 
ग�भीरताको िवचार गनु�पन� ह��छ । ��ततु स�वा िव�� 
अ�त�रम आदेश जारी नभएको, स�वा भएको पिन ७ 
मिहना �यतीत भैसकेको, स�वाको �कृित अ�थायी 
भएको समेतको सम� प�रि�थितको मू�याङ्कनबाट 
िववािदत स�वाबाट िनवेिदकालाई अ�याय परकेो 
भ�न निम�ने ह�दँा मािथ उि�लिखत कारणह�ले गदा� 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
इित संवत् २०७२ साल असार १३ गते रोज १ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-CR-०३८०, कत��य �यान, पुसे 
भ�ने पु�प भुजेल िव. नेपाल सरकार

फौजदारी �याय �णाली (Criminal 
Justice System) को मूल मम� भनेको नै अपराधलाई 
िन��सािहत ग�र आपरािधक घटनाह� कम गन� र 
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कानूनको उ�लङ्घन गन� �यि�लाई सजाय गनु�  हो । 
यो ह�न सकेन भने समाजमा अराजकताको ि�थित पैदा 
भइ अ�त�वग�वा कानूनी शासनको नै उपहास ह�ने । 

अपराध घट्दाको अव�था, प�रि�थित र 
प�रब�द जे ज�तो भए तापिन पनुरावेदक �ितवादीले 
आ�नै भाइको ह�या गरकेो कुरा �वयम् �ितवादीले 
नै �वीकार गरकेो देिख�छ र उ� काय�लाई �चिलत 
कानूनले िनषेध ग�र सजायसमेतको �यव�था 
गरकेो अव�थामा ��ततु म�ुाका �ितवादीलाई 
कानूनबमोिजमको सजाय ह�न ुअिनवाय� नै ह�ने । 

एकातफ�  मतृकको बा�ँन पाउने अिधकार 
(Right to life) ज�तो नैसिग�क मानव अिधकारलाई 
कुि�ठत ह�ने ग�र ह�या गरेको अव�था र अक�तफ�  
घटनाको त�य र वा�तिवकतालाई उजागर ग�र 
�याय स�पादनमा सहयोग गरकैे आधार र कारणबाट 
सजायबाट छुट पाउने भ�ने कुरा �चिलत कानूनमा रहे 
भएको दिेखन नआएको अव�थामा कसरुबाट िनसतृ 
फौजदारी दािय�वबाटै उ�मिु� (Immunity) पाउ ँ
भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ह�दँा पनुरावेदक �ितवादी पसेु भ�ने प�ुप 
भजेुललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३ 
(३) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद ह�ने ठह�र ऐ. को 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ४ वष�को कैद सजाय ह�ने ग�र 
�य� स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको राय सिहतको 
फैसलालाई केही उ�टी ग�र पनुरावेदक �ितवादी 
पसेु भ�ने प�ुप भजुेललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ नं. कसरुमा सोही नं. बमोिजम १० वष� 
कैद सजाय ह�ने ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६७।१२।८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: गीता िघिमर े
इित संवत् २०७२ साल जेठ २० गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-CR-०११८, कत��य �यान, 
झिव���साद खनाल िव. नेपाल सरकार

सरकारी सेवा (नेपाली सेनाका जवान) मा 
रहेका पनुरावेदकले िबदा �वीकृत गराएर चार िदनको 
लािग आउट गएको भिन िबदा �वीकृत गराएको �माण 
पिन पेस गन� सकेका छैनन् । �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २७(१) बमोिजम सजायबाट �रहाइ पाउने कुराको 
िजिकर िलएमा सो कुराको �माण परु ्याउने भार िनज 
�ितवादीउपर नै ह�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । यस 
�कारको कानूनी �यव�थाबाट अ�य��थानमा भएकाले 
सजाय नहोस ् भिन पनुरावेदक �ितवादीले िलएको 
Alibi को िजिकर �मािणत गराउने भार िनज पनुरावेदक 
�ितवादीमािथ नै ह��छ । वारदात िमित २०६६।८।१।८ 
मा भएको छ । वारदात �थलबाट पनुरावेदकको 
�ीमती त�ुसा ख�ीले लगाउने गरकेो चरुा, पनुरावेदक 
�ितवादीको च�पल, घडी तथा खकुुरीको दापसमेत 
बरामद भएको छ । बरामद भएका घडी, खकुुरीको 
दाप र च�पलसमेत पनुरावेदन �ितवादीबाट सनाखत 
भएको िमिसलबाट दिेख�छ । वारदात �थलबाट 
पनुरावेदकले लगाउने गरकेो घडी, च�पल तथा 
खकुुरीको दाप समेत बरामद ह�नबुाट वारदातसगँ यी 
पनुरावेदक �ितवादीको ��य� स�ब�ध रहेको त�य 
�थािपत ह�न आउछँ । उि�लिखत सबै व�तगुत �माण 
र अव�थाबाट वारदात�थलमा नभएको भ�ने �ितवादी 
र िनजका सा�ीसमेतको बकप� पिु� ह�न नसकेकाले 
पनुरावेदकको Alibi को िजिकर र िनजका सा�ीबाट 
भएको बकप�लाई �माणमा �हण गन� नसिकने ।

�ितवादी झिव���साद खनालले मतृक 
टोपे�� वलीलाई धा�रलो हितयार खकुुरी �हार ग�र 
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कत��यबाट मतृकको म�ृय ु भएको देिखदँा �ितवादी 
झिव���साद खनाललाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��विहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याएको स�ु सखु�त िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, सखु�तको 
िमित २०६८।१।७ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

आ�नै �ीमती मतृकसगँ यौन स�पक�  गन� 
लागेको दखेेपिछ पनुरावेदक आवेशमा आई साथमा 
रहेको खकुुरी �हार गरकेो देिख�छ । मतृकलाई 
पनुरावेदकले मानु�  पना�को कारण नै सामािजक लोक 
ल�जा र सोचबाट ब�न अका�सगँ यौन स�भोगमा रहेक� 
�ीमतीलाई आ�नै घर �याउन र िनजसगँको दामप�य 
जीवन �यतीत गन� ह�नस�ने किठनाइसमेत �ित �लािन 
र आवेश दवुैको सिम�णबाट घटना घटाई मतृकलाई 
मारकेो देिखदँा पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय 
गदा� चक� पन� देिखन आयो । यसथ� पनुरावेदक 
झिव���साद खनाललाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
कैद वष� १० (दश) गन� उिचत देिखइ �य� गरकेो स�ु 
तथा पनुरावेदन अदालत, सखु�तको राय मनािसब ह�ने 
देिखई पनुरावेदक �ितवादीलाई १० (दश) वष� कैद र 
िनजको स�पि� सव��व नह�ने । 
इजलास अिधकृतः  लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०८९७, िनषेधा�ा, राजु 
का�ले िव. अजयबहादुर शाह

��ततु म�ुामा पनुरावेदकले आ�नो 
िनवेदनमा जोरजबरज�तीका साथ �हरीमा लिग �. 
४५,००,०००।– को कागज गराएको भिन उ�लेख 

गरकेो पाइ�छ । िलिखत जवाफमा �. ४५,००,०००।- 
को कागजको कुरा नभइ �.१५,००,०००।- को 
कागजको त�य दिेख�छ । िनवेदक र िवप�ी 
अजयबहादरु शाहिबच �. १५,००,०००।- को 
लेनदेनको िवषयमा कागज भइसकेको अव�थामा यो 
कागजको औिच�यमा िनषेधा�ाको �े�बाट बो�न 
िम�ने ि�थित नरहने । 

देशमा अमनचयन कायम रा�न पन� 
कत��य बहन गन� महानग�रय �हरी प�रसरका 
अिधकारीह�बाट य�तो संवेदनशील िवषयमा 
आफूले नगरकेो नभएको भ�दाभ�दै पिन �यहाबँाट 
लेनदेनको िवषयमा जबरज�ती धरपकड ह�नेज�ता 
काय�ह� ह��छ भिन सहज�पमा अनमुान गन� 
सिकएन । तसथ�, पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकरबमोिजम पनुरावेदकलाई ��यथ� महानग�रय 
�हरी प�रसरले प�ाउ ग�र जोरजबरज�ती ग�र कागज 
गराउन स�ने आशङ्काको ि�थित रहेको देिखन 
आएन । म�ुाका प�ह�का िबचमा भएको भिनएको 
लेनदेन िवषयमा ��ततु िनषेधा�ाको िनवेदनबाट 
सबदु �माण बिुझ इ�साफ िदन निम�ने ह�दँा 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको आदेश अ�यथा देिखन 
आएन । यसथ� ��यथ� िझकाउने आदशे ग�रपाउ ँभ�ने 
पनुरावेदकतफ� का कानूनी �यवसायीको बहससगँ 
सहमत ह�न नसिकने ह�दँा िवप�ीह�बाट िनवेदकलाई 
प�ाउ गन�, जबरज�ती कागज गराउने आशङ्का 
नदिेखएको अव�थामा मागबमोिजम िनषेधा�ाको 
आदशे जारी नग�र िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।४।३० को 
आदशे िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत:  लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शभुम् ।



25

सव��च अदालत बलेुिटन २०७२, फागनु - १

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WH-०००३, 
ब�दी��य�ीकरण, दीपक म�ल, लालबहादुर िव.क., 
देवी�साद ढकाल, कण�बहादुर थापा, बलबहादुर 
सुनार तथा महे��कुमार म�ल ठकुरी भ�नेसमेत एउटै 
�यि� बलबहादुर िव.क. िव. कारागार काया�लय, 
जग�नाथदवेल, ि�पुर�ेर, काठमाड�समेत

मलुकु� ऐन, द�ड सजायको १० र ४१ 
नं. अनसुार िनवेदक �ितवादीलाई सजाय भएका 
सबै म�ुा पेटबोलीमा खलुाई एउटै कैदीपूज� िवप�ी 
िज�ला अदालतबाट निदई एउटै �यि�का हकमा 
फरकफरक िज�ला अदालतबाट पथृकपथृक ग�र 
कैदी पूज� जारी गरकेो अव�था छ । यसरी दईुवटा 
कैदी पूज� �दान गरकेो कारण िनवेदक कारागार 
ऐन, २०१९ को दफा २४(६) कानूनबमोिजमको 
सिुवधा उपभोग गन�बाट बि�चत रहेको ि�थित दिेखन 
आउछँ । फैसला काया��वयन गन� अिभभारा र कत��य 
भएका िज�ला अदालतको आपसी सम�वयको अभाव 
र एउटै �यि�का हकमा फरकफरक अदालतबाट 
दईुवटा कैदी पजु� जारी ह�दँैमा �यसको दािय�व 
वरण ग�र कानूनले िनधा�रण गरकेो बीस वष�भ�दा 
बढी कैदमा रा�न �यायको रोहमा उपय�ु दिेखन 
आउदँैन । कानूनको शासनमा ज�तोसकैु अपराधीलाई 
पिन कानूनबमोिजम नै सजाय गन� र कानूनबमोिजम 
नै भएको कैद द�ड ज�रवाना असलु गनु�  पद�छ । 
धेर ै अपराध गरकेो आधार र कारणबाट कानूनले 
तोकेकोभ�दा बढी अविध कैदमा रहने अव�था िसज�ना 
ह�न ुगैरकानूनी ह�न जाने ।

कत��य �यान म�ुामा भएको सव��सिहत 
ज�मकैदको सजाय भ�ुान गरपेिछ एकै �यि�लाई 
एकभ�दा धेर ैम�ुाह�मा भएको कैद सजायको लगत 
कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) र कत��य 
�यान म�ुामा सव�� भएपिछ एकभ�दा धेर ैम�ुाह�मा 

भएको ज�रवानाको सजाय मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
१० नं. बमोिजम �वतः क�ा ह�ने ह�दँा �याङ्जा 
िज�ला अदालतको पिछ�लो कैदी पूज�अन�ुप िमित 
२०७२।४।१० दिेखको िनवेदकको थनुा गैरकानूनी 
रहेको देिखने ।

िनवेदकलाई कत��य �यान म�ुामा 
सव��वसिहत ज�मकैद भएको िवषयमा िववाद नभएको, 
सव��व भएपिछ ज�रवाना�व�प थप कैदमा ब�न 
नपन� मलुकु� ऐन, द�ड सजायको १० नं. को कानूनी 
�यव�था भएको ि�थितमा कत��य �यान म�ुामा 
फरार रहेको अविधमा िनवेदकले िविभ�न चोरी डाकँा 
अपराध गर े पिन िनवेदक �ितवादी भएको पिछ�लो 
�यान मान� उ�ोग र रहजनी चोरी म�ुामा का�क� 
िज�ला अदालतको िमित २०५४।२।१६ को फैसला 
र कैदी पूज� एवम् �याङ् जा िज�ला अदालतको कैदी 
पूज�समेत अनसुार िमित २०५२।४।१० देिख हालस�म 
िनर�तर �पमा कैद थनुामा बसी २० वष�भ�दा बढी 
अविध कैदमा बसेको र िमित २०७२।४।१० देिखको 
िनवेदकको कैद गैरकानूनी रहेको देिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  किपलमिण गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल काि�क १२ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७२-WH-००२२, 
ब�दी��य�ीकरण, िदलबहादुर �े�को हकमा 
झलककुमारी �े� िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
धािदङसमेत
 िवदेशी िविनमय अपचलन म�ुामा भएको 
�याद तामेली र फैसलालाई गैरकानूनी भिन 
िनवेदकका हकमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश माग 
गरकेो कानूनअन�ुप छ छैन भ�ने स�ब�धमा हेदा� 
िनवेदक �ितवादी िवदेशी िविनमय अपचलन म�ुाको 
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अनसु�धान एवम् कारवाहीका �ममा फरार रहेको 
देिख�छ । िनवेदकले िवदेशी िविनमयको कारोबार 
गन� आ�नो नाउमँा फम� खोलेको त�यलाई अ�यथा 
भ�न सकेको पाइदँैन । आ�नो नाउमँा फम� खोलेका 
िनवेदकले फम�मा उ�लेख भए अनसुारको सत�को 
पालना ग�र काय� गन� कत��य पिन िनजमा रह�छ । 
तर िनवेदकले फम�को उ�े�यअनसुार काम कारवाही 
नगरकेो कारण नै िनजमािथ अिभयोग ला�न गएको 
हो । फम�को उ�े�य र सत�अनसुार काम नगरमेा 
आफूमािथ जिहले पिन कानूनी कारवाही ह�नस�छ 
भिन अनमुान ग�र िनवेदक सचेत रहन सकेको िनजको 
�यवहारले देखाउन सकेको पाइदँनै । िनवेदकका 
हकमा ��ततु ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन पनु�भ�दा 
अगािड अदालतबाट अि�तम भएको फैसलाअन�ुप 
ज�रवाना असलुीका लािग प�ाउ भै थुनामा परपेिछ 
िमित २०७२।१।८ मा बेरीतको तामेली �याद र 
सोका आधारमा भएको फैसला तथा कैदी पूज�समेत 
बदर ग�रपाउ ँभिन ियनै िवप�ीह�लाई िवप�ी बनाई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा ०७१-WO-०८७४ 
को उ��ेषणसमेतको आदेश ह�न माग ग�र �ितवादी 
िदलबहादरु �े� �वयम् ले िनवेदन दता� गरकेो �माणमा 
आएको िमिसलबाट दिेखन आउछँ । उ� िनवेदन 
खारजे ह�ने ठह�र पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०७२।४।२७ मा आदेश भएको देिख�छ । उ� 
आदेशमा िच� नबझेु कानूनबमोिजम यस अदालतमा 
पनुरावेदन गन� पाउने िनजको कानूनी अिधकार हो । 
पर�त ु िनवेदक �ितवादीले पनुरावेदन अदालतको 
सो आदेश निमलेको आधार र कारणसिहत उ�टी 
ग�रपाउ ँभिन आ�नो कानूनी अिधकारको उपयोग ग�र 
यस अदालतमा पनुरावेदन नग�र िच� बझुाइ बसेको 
देिख�छ । पनुरावेदन अदालतबाट िवदेशी िविनमय 
म�ुामा तामेल भएको �याद र फैसलासमेत 
कानूनबमोिजमको ठह�र अि�तम आदेश भइरहेको 
अव�थामा सोही िवषयलाई िलएर िनवेदनको �व�प 

प�रवत�न ग�र �ितवादी िनवेदकका हकमा प�नी 
झलककुमारी �े�ले ��ततु ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदन दता� गरकेो पाइयो । एउटै िवषयमा पिहले 
�ितवादी �वयम् ले पनुरावेदन अदालतमा िनवेदन ग�र 
अदालतबाट भएको आदशे अि�तम भइरहेको अव�थामा 
पनुः �यही कुरालाई छु�ै ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदनबाट िनवेदक यस अदालतमा �वेश गरकेो 
देिख�छ । यसरी एउटै िवषयका बारमेा स�म 
अिधकार�ा� अदालतबाट िनण�य भइ िनण�य अि�तम 
भएको अव�थामा ��ततु ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदनबाट िवदेशी िविनमय अपचलन म�ुामा भएको 
तामेली �याद तथा फैसलासमेत बदर ग�र गैरकानूनी 
थनुाबाट म�ु ग�रपाउ ँ भ�ने ��ततु िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  किपलमिण गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ८ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-WH-००३६, ब�दी��य�ीकरण, 
रिवन गौतमको हकमा रामजी गौतम िव. कारागार 
काया�लय, धुिलखेल, का�ेपला�चोकसमेत

अ.बं. ९४, ९९ र १९० को कानूनी 
�यव�थालाई एक अका�मा साम�ज�य ह�ने तबरबाट 
िवचार गदा� वार�ेट जारी ह�ने म�ुामा वार�ेट जारी 
गनु�पन� ह��छ । वार�ेट जारी ह�दँा यिद अड्डामा हािजर 
नभएको अिभय�ुको हकमा वार�ेट जारी भएको ६ 
मिहनास�ममा पिन हािजर भएन वा पि�एन भने हािजर 
भएका वा पि�एका बखत कारवाही गन� ग�र म�ुा 
मलुतबीमा राखी अशं रो�का गनु�पन� ह��छ । �यसरी 
अंश रो�का भएको दईु वष� पगेुपिछ म�ुा खडा ग�र 
बझेुस�मका �माणबाट ठहरबेमोिजम फैसला गनु�पन� 
ह��छ । उपयु��ानसुारको काय�िविधगत �ि�याको 
अवल�बन भयो वा भएन भिन िवचार गनु�पन� देिखन 
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आउने ।
अदालतले म�ुा फैसला गदा� कानूनले तोकेको 

िनि�त काय�िविध र �ि�याको अ�रशः पालना गनु�  
पद�छ । कानूनले तोकेको िनि�त काय�िविध र �ि�याको 
अवल�बन नग�र भएको फैसला काय�िविधगत �िुट 
भएको मा�न ु पद�छ । िनवेदक �ितवादी भएको 
जबरज�ती करणी म�ुामा मलुकु� ऐन, अ.बं.१९० नं. 
अन�ुप �ितवादीको अशं रो�का गन� र म�ुा मलुतबीमा 
रा�ने काय� नै नभइ �ितवादीलाई जबरज�ती करणी 
म�ुामा कसरुदार ठहर गरकेो का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतको फैसला, सो फैसलाका आधारमा रहेको 
कैदको लगत तथा कैदी पूज�समेत कायम रहन स�ने 
नदेिखने ह�दँा का�ेपला�चोक िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८।३।१४ मा भएको फैसलामा काय�िविधगत 
�िुट रहेको दिेखदँा उ� फैसला, सो फैसलाका 
आधारमा रहेको कैदको लगत र कैदी पूज�समेत कायम 
रहन स�ने अव�था नह�दँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ह�ने ठहछ�  । अब �ितवादी रिवन गौतमलाई अदालतमा 
उपि�थत गराई बयानसमेतका बाकँ� काय�ह� पूरा ग�र 
कानूनबमोिजम ठहर इ�साफ वा जो चािहने आदशे गनु�  
भिन िवप�ीह�का नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः �ेम�साद �यौपाने
क��यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल माघ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CR-००३२, ०६९-CR-
०९२७, कत��य �यान, िझनुक भ�ने शेष �काश बरई 
िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. रमेश बरईसमेत
 जाहेरवालाले माछाको िवषयमा बाटोमा 

िहडेँका िझनकु भ�ने शेष�काश वरइ�सगँ िनह� ँखोजेको 
भ�ने दिेखदँा वारदात घटाउनमा यी �ितवादी 
मतस�लाहमा पसेको भ�ने पिन दिेखन आएन । 
जाहेरवाला प� र �ितवादी शेष�काश वरइ� िबच 
अिघ�लो िदन भएको माछाको िवषयमा पनु: झगडा 
भएको थाहा पाएपिछ वारदात�थलमा वारदात 
घटेपिछ पगेुको भ�ने आधारमा मा� कुनै सजाय गन� 
िम�ने देिखन आएन । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम कसरुमा �ितवादीह�को संल�नता रहेको भिन 
दाबी �मािणत गन� भार वादी प�को ह�नेमा सोबमोिजम 
�मािणत गन� नसकेको, यी �ितवादीह�ले मतृकको 
शरीरमा हात हालेको पिन नदेिखएको, वारदात घटेपिछ 
मा� वारदात�थलमा पगेुको भ�ने देिखदँा वारदातको 
समयमा मौजदु रहेकोसमेत देिखन नआएकाले िनज 
�ितवादीह� रमेश बरई, अवधेशकुमार बरईलाइ�  
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर गन� निम�ने । 

अ�य �ितवादी छेदी�साद बरई, नेपाल 
बरई भ�ने सजु��साद बरईले अदालतमा बयान गदा� 
आफूह� घटना�थलमा नगएको भिन इ�कारी बयान 
गरकेो दिेखयो । यी �ितवादीह�ले के क�तो काय� 
गरकेो ह�न् जाहेरवालासमेतका मौकामा कागज गन� 
�यि�ह�ले यो यस कसरुज�य काय� गरकेो भिन 
�ित�यि�ले गरकेो कसरु �प�ताका साथ खलुाउन 
सकेका छैनन् । मतृकको शरीरमा पटकपटक चोट 
�हार भएको भ�ने नै नदेिखएको र आफूले लाठीले 
�हार गदा�  मतृकको म�ृय ु भएको हो भिन �ितवादी 
शेष�काश वरइ�ले मौकामा कसरु �वीकार गरकेो अ�य 
�माणबाट पिु�समेत भएको देिखएकामा यी �ितवादी 
छेदी�साद बरई, नेपाल बरई भ�ने सजु��साद बरईको 
कसरुमा संल�नता देिखने िनजह�को िव��को 
कुनै व�तिुन� �माण वादी नेपाल सरकारले गजुान� 
सकेको अव�था पिन दिेखदैँन । जाहेरीमा नामस�म 
उ�लेख भएको कारण �यान ज�तो ग�भीर अपराधमा 
कसरुदार ठहर ्याउन निम�ने ह�दँा स�ु तथा पनुरावेदन 
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अदालतले िनजह�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदएको फैसला िमलेकै देिखने । 

अिघ�लो िदन माछा चोरी गरकेो तथा 
जाल फािलिदएको िवषयलाई िलएर पनुः भोिलप�ट 
जाहेरवाला तथा मतृकले नै िववादको उठान गरकेो र 
यी �ितवादी िझनकु भ�ने शेष �काश बरईलाई हािन 
हात भािँचिदएको अव�था देिखएकाले यी �ितवादी 
�रस आवेगमा आउन ु�वाभािवक देिख�छ अथा�त् �रस 
आवेशमा आउनकुो कारण  हेदा� Justifiable Sense 
of Reason मा�न सिकने । 

माछा चोरी गरकेो िवषयलाइ� िलएर अिघ�लो 
िदन भएको िववादलाइ� मतृक प�ले नै पनुः भोिलप�ट 
उठान गरकेो कारण िववाद भएको भ�ने देिखएको, यी 
�ितवादीले पिन मतृकलाई पूव�योजनासिहत लिुकिछपी 
हानेको नदेिखएको  र मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१४ नं. मा �यान मान� मनसाय वा �यानै िलनेस�मको 
�रसइबी नभएको, लकु� चोरीकन जोखमी हितयारले 
हानेको अव�था नभइ साधारण लाठा, ढुङ्गाज�ता 
साधारण हितयारले हा�दा सोही चोट िपरले �यान 
मरकेो अव�थामा १० वष� कैद गनु�पन� कानूनी 
�यव�थासमेतको मािथ िववेिचत आधार �माणह�बाट 
�ितवादी म�येका िझनकु भ�ने शेष �काश बरईलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. 
बमोिजम १० वष� कैद सजाय ह�ने र अ�य �ितवादीह� 
रमेश बरई, अवधेशकुमार बरई, छेदी बरइ�  र नेपाल बरइ� 
भ�ने सजु��साद बरइ�ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ठहर ्याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०६९।३।१३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी  
इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-CR-०८२३, कत��य �यान, धावा टासी 

बुढा भ�ने धावा बुढा िव. नेपाल सरकार
व�ततु: मतृकलाइ� च�कु �हार गरकेामा 

�ितवादी धावा बढुा मौका तथा अदालतको बयानमा 
समेत सािबत रहेको सो सािबतीलाइ� ��य�दश� 
कु�जान बढुासमेतको मौकाको कागज तथा अदालतको 
बकप�समेतबाट पिु� भएको, पनुरावेदक �ितवादीको 
िजिकरबमोिजम मलुकु� ऐन, �यान स�ब�धीको 
महलको ७ नं. को दहेाय १ नं. बमोिजमको अव�था 
��ततु म�ुामा नदेिखएको, �हार धेर ै पटक भएको 
कुरा मतृकको शरीरमा भएको लास जाचँ मचु�ुका 
तथा शव परी�ण �ितवेदन (Autopsy Report) 
समेतमा उि�लिखत घाउ चोटबाट देिखएको र 
मतृकको घाटँीज�तो संवेदनशील अङ्गमा च�कु 
�हार भएबाट समेत मान� मनसाय रहेको पिु� भएकाले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १३(३) नं.ले प�रभािषत 
अव�थाको िवधमानता ��ततु म�ुामा दिेखन आएको 
छ । तसथ� डो�पा िज�ला अदालतले �ितवादी धावा 
बढुालाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद गन� ग�र गरकेो 
फैसलालाइ�  पनुरावेदन अदालत, ज�ुलाले सदर गरकेो 
मनािसब नै देिखने । 

घटनामा मान� पन�स�मको पूव� �रसइबी 
मनसाय नदेिखएको, मतृक र �ितवादी झगडा गरकेामा 
कु�जान बढुासमेतले छु�ाएकामा  मतृकले नै पटकपटक 
िनह� ँखोजी �ितवादीउपर हात हाली कुटिपट हातपात 
गरकेो अव�थासमेतलाइ�  िवचार गदा� ऐनबमोिजमको 
सजाय गदा� चक� पन� िच�मा लागेकाले अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम िनज �ितवादी धावा बढुालाइ�  १२ (बा�) 
वष� कैद सजाय गदा� पिन कानूनको म�सद पूरा ह�ने 
देिखदँा �ितवादी धावा टसी भ�ने धावा बढुालाइ�  
डो�पा िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको 
सजाय ठहर ग�र कैदको हकमा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
१२ (बा�) वष� कैद गन� गरकेो िमित २०६८।८।२७ को 
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रायसिहतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
ज�ुलाको िमित २०६९।२।१७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असोज ७ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-CI-०६०१, �ायल चेकबाट बढी 
कायम भएको ज�गा िक.का. ग�र दता� ग�रपाउसँमेत, 
राममोहनलाल सोनार िव. िबशेसर�साद बरै

��यथ� �ितवादीले मोही हकबापत मोहीबापत 
सिसम �ा� गरकेो ज�गा बढी भयो भिन घटीबढीमा 
िनण�य ग�र िक�ाकाट ग�र पनु: सािबक ज�गाधनीलाई 
िफता� िदलाउने िनण�य गन� अिधकार भूिमसधुार 
अिधकारीलाई कुनै कानूनले �दान नगरकेो अव�थामा 
यस अदालतबाट �ितपािदत निजरको गलत �योग ग�र 
गरकेो भूिमसधुार काया�लयको िनण�यलाई कानूसङत 
मा�न िमलेन । तसथ� �े�ािधकार �िुटको आधारमा 
वादी दाबी नै खारजे गन� ग�र भएको पनुरावेदन 
अदालत, हैटौडाको िनण�यलाई बेमनािसब भ�न 
िमलेन । तसथ� भूिमसधुार काया�लयको िमित 
२०६६।१२।१ को फैसलामा बदर ग�र िनवेदन दाबी 
खारजे ह�ने ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०६८।३।१२ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल फागनु १९ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६९-WO-१०७१, उ��ेषण, अिधव�ा 
बौ�कृ�ण भगत िव. मालपोत काया�लय, राजिवराज 

स�रीसमेत
�याय स�पादनमा फैसला काया��वयनको 

अ�य�त मह�वपूण� �थान रहेको छ । �याय गररे मा� 
ह�दैँन �याय गरकेो देिखन ुपिन पद�छ । अ�याय परकेो 
कारण �याय �ाि�को लािग �याियक िनकायसम� 
आउने �यि�ले फैसलाको �भावकारी�पमा 
काया��वयन भएपिछ मा� �याय पाएको अनभूुित 
गद�छ । फैसलाको �भावकारी काया��वयन ह�न नस�ने 
हो भने �याियक िनकायबाट �दान ग�रने उपचार केवल 
औपचा�रकता मा� ह�ने ह��छ । फैसला काया��वयनमा 
अनाव�यक �पमा बाधा �यवधान िसज�ना ग�रएमा 
य�तो बाधा �यवधान �याियक मू�य र मा�यतािवपरीत 
ह�न जाने ।  
 फैसला काया��वयनको �ममा आफूलाई 
िच� नबझेुको िवषयमा कानून�ारा �यव�था 
ग�रएको सबै उपचारको माग� अवल�बन गनु�को साथै 
िविभ�न चरणमा �याियक परी�ण भएको अव�था 
देिख�छ । िनवेदनमा उि�लिखत म�ुामा पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०६६।५।५ मा 
भएको आदशेबमोिजमतफ�  छुट् याई दा.खा. पूज� िदई 
फैसला काया��वयन गनु�पन� ि�थित मा� बाकँ� रहेको 
प�र�े�यमा उ� आदेश काया��वयन�व�प स�री 
िज�ला अदालतबाट यी िनवेदक समेतका नाउमँा 
�याद जारी भै वादी �ितवादीबाट अ.बं. १३३ नं. 
बमोिजम कागजसमेत गराई र कागज गन� नसकेमा 
अड्डैको तफ� बाट समेततफ�  यिकन ग�र दा.खा. पजु� 
जारी गन� ग�र िमित २०६८।१२।६ मा आदेश भएको 
देिख�छ । उ� आदेशलाई कुनै प�ले िच� नबझुाई 
बदर गराउन सकेको अव�थासमेत देिखदैँन । यही 
आदशेबमोिजम वादी �ितवादीको तफ�  कायमस�ब�धी 
कागज गराइएको र दवुै प�ले अड्डामा कागज गदा� 
तफ� मा सहमत भएका िक�ा न�बरह�को स�ब�धमा 
सोहीबमोिजम तथा सहमित कायम नभएका िक�ा 
न�बरह�को स�ब�धमा गोला लगाई तथा गोला िट�न 
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इ�कार भएको हकमा अड्डैको तफ� बाट गोला लगाई 
वादीको तफ�  कायम ग�र तफ�  यिकन मचु�ुका खडा 
ग�रएको र सोहीअन�ुप ज�गा दा.खा. पजु�समेत 
पठाइएको दिेख�छ । साथै िमित २०६८।१२।१७ 
को गोला सहमित मचु�ुकामा वादी तथा �ितवादी 
दवुैतफ� बाट म�जरु भै ह�ता�रसमेत भएको भ�ने 
िमिसलबाट देिख�छ । ��ततु िनवेदनमा उि�लिखत 
म�ुामा भएको फैसला काया��वयनको िनवेदन 
हद�यादिभ�को देिखनकुो साथै फैसला काया��वयनको 
�ममा भएका काम कारवाहीह� कानूनस�मत�पमा 
स�पादन भएको पाइ�छ । फैसला भइ अि�तम 
भइरहेको फैसला काया��वयनको �ममा ग�रएका 
काम कारवाहीमा दूिषतता नदेिखदँास�म असाधारण 
अिधकार�े�बाट फैसला काया��वयनको काय�लाई 
बदर गन� िम�ने नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी गनु�पन� अव�था नदेिखने । 
इजलास अिधकृतः कृ�ण�साद पौडेल
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित सवंत् २०७२ साल वैशाख १० गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-०७९३, उ��ेषण/
�ितषेध, �ा.डा. सङ्गीता भ�डारी िव. स�मािनत 
�धानम��ी�यू तथा पाटन �वा��य िव�ान 
�ित�ानका कुलपित डा. बाबुराम भ�राई, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत
 पदअन�ुप आचरण नगरकेो भ�ने कुरा अमूत� 
ह�न स�दैन । पदअन�ुप आचरण नगरकेो भ�ने कुरा 
व�तगुत आधारबाट �मािणत भएको देिखन ु पद�छ । 
तर िनवेदकउपरको आरोपह�लाई पिु� गन� आधार 
�माणह� के िथए, कसरी ती आरोपह� पिु� ह�न सके 
भ�ने कुरा पदबाट हटाइएको जानकारी गराइएको भ�ने 
उ� प�मा उ�लेख भएको दिेखदँैन भने र िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफबाट पिन सो कुरा पिु� ह�न नआउने । 

 कुनै पिन सं�थाको उ�े�य वा ल�य ए�लो 
�यि�को सि�यताबाट मा� स�भव छैन सं�थाको 
सबै अवयवह�को सहयोग, सम�वय र सामिुहक 
�यासबाट मा� सं�थाले आ�नो ल�य सा�य 
गन�स�छ । उपकुलपित िवप�ी �ित�ानको �मखु 
पदािधकारी हो तापिन िनजको ए�लो �यासबाट मा� 
�ित�ानले ल�य �ा� गन�स�ने भ�ने मा�न नसिकने । 
 िनवेिदकाले आफू उपकुलपितमा िनय�ु 
भएपिछ उ�प�न अवरोध अ��य गन� िनजले �यास गरकेो 
कुरा िमित २०६९।८।७ मा लेिखएको प�, ०६९।८।७ 
को िव�ि�, ०६९।७।१९ को अिपलसमेतका िमिसल 
सलं�न कागजातबाट देिख�छ तर आ�दोलन रोक� 
�ित�ानको काय� सचुा� गन� �ित�ानको सभा, 
कम�चारी, िश�कलगायत स�ब� प� सबैले के क�तो 
सहयोग परु ्याउदँा पिन िनवेदक उपकुलपितले काम 
गन� नसकेको, काय��मताको अभाव देिखएको हो भ�ने 
कुरा िवप�ीह�ले �प� गन� सकेको नदेिखने ।

�ित�ानलाई सचुा� रा�ने �ित�ानका 
कम�चारी, िश�क तथा िचिक�सक एवम् �ित�ानको 
सव��च िनकाय मािनएको सभाको कत��य 
िज�मेवारीलाई अनदेखा ग�र  �ित�ानको स�पूण� 
िज�मेवारी उपकुलपितको मा� हो भ�ने अथ� ग�र 
�ित�ानका कम�चारी, िश�क तथा िचक�सक र 
िव�ाथ�ह�ले �वयम् उपकुलपितको राजीनामा 
माग ग�र वाता� इ�कार ग�र चलाएको अ�दोलनलाई 
समाधान गन� नसकेको भ�ने िफतलो आधारमा 
िनवेिदका उपकुलपितको काय� �मताको अभाव 
वा उपकुलपितले सं�था�ित नकारा�मक भूिमका 
िनभाएको भ�ने िवप�ीह�को भनाइिसत सहमत ह�न 
सिकने आधार नदेिखने । 
 कुनै ��ताव पा�रत ह�न ु र नह�नलेु पदीय 
आचरणको मापन ह�न स�दैन । यी िनवेिदकाले ��ताव 
राखेकामा काय�कारी प�रषद् बाट ित ��ताव पा�रत 
नभएको भ�ने आधारमा िनजको पद अन�ुपको 
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आचरण नभएको भिन देखाउन खो�नलेु िनजउपर 
छानिबन सिमितको माग राखी कुलपितसम� 
िनवेदन िदने �ित�ान सभाका सद�यह�मा िनवेदक 
उपकुलपित�ितको पूवा��ह र �व�ृ भावना दिेखन 
आउने । 

कानूनले तोकेको कुनै काय� िनवेिदकाबाट 
ह�न नसकेको हो र कानूनिवपरीतको कुन काय� गरकेो 
हो भ�ने पिन �प� देिखन ु पछ�  । उपकुलपित ज�तो 
�यि� िनय�ु ह�दँाका अव�थामा यो�य ह�ने र िनय�ु 
भएको केही िदनमा नै अयो�य भएको भ�ने व�तिुन� 
�माणबाट समिथ�त ह�न स�नपुन� । 

कुनै पिन स�ंथामा कुनै पदािधकारी पदमा 
बहाल ह�नासाथ उसको काय� �गित एकाएक दिेखने 
हैन । �यसको लािग कम�चारीलगायत सं�थामा आब� 
सबैको सहयोग, अनकूुल वातावरण र पया�� काय� 
समयको आव�यक ह�ने । 

िनवेदक उपकुलपितको पदमा बहाल भै काम 
गन� पया�� समय नपाउदँै र िनजले गरकेो काय� �गित 
देिखन नपाउदँै कत��य पालन नगरकेो, पदअनकूुलको 
आचरण नगरकेो साथै इमा�दारीपूव�क कत��यपालन 
नगरकेो भिन आरोप लगाई छानिबन सिमितसमेत गठन 
गन� माग गन� सभाका सद�यको काय� नै शङ्का�पद र 
िनयोिजत देिखने  । 

सभाका सद�यले छानिबन सिमितको माग 
ग�र िनवेदन िदएमा कुलपितले छानिबन सिमित गठन 
गनु�पन� बा�या�मक �यव�था �ित�ान ऐनको दफा 
२६(१) को हो तथािप �य�तो सिमित गठन गनु�पन� 
कारण र औिच�यको िवचार नै नग�र सिमित गठन 
गन� कुलपित बा�य छ भिन अथ� ग�र कानूनको कठोर 
�या�या गन� िम�दनै । कुनै पिन काय� गन� अि�तयारी 
रा�ने पदीय िज�मेवारी पाएको �यि�ले �यसको 
 औिच�य र आव�यकताको िव�ेषण र मू�याङ्कन 
गन� अ�तरिनिहत अिधकार अि�तयारवालामा रह�छ । 
साथै कुलपितबाट �य�तो काय� कुन कानूनको �ितकूल 

हो भ�ने पिन हे�रएको देिखन ुपछ�  । कसैउपर अिभयोग 
लगाउन �यसलाई पिु� गन� काय� पिन कानूनस�मत 
नै ह�नपुछ�  । तसथ� यी िनवेदकलाई पदबाट हटाउनको 
लािग छानिबन सिमित गठन गनु� पूव� पया�� आधार र 
कारण खोली छानिबन सिमितको गठन गनु�पन�मा सो 
नग�र �य�तो सिमित गठन गन� �ित�ानका कुलपितको 
काय�लाई कानूनसङत मा�न निम�ने । 
 िनवेिदकालाई पदबाट म�ु गनु�पन�स�मको 
क�तो कारण प�र िनजउपर छानिबन सिमित गठन ग�र 
छानिबन गनु�  परकेो हो ? �प� नभएको र उपकुलपितले 
आिथ�क तथा �शासिनक िवषयमा प�रषदस्म� 
राखेको ��ताव पा�रत ह�न नसकेको तथा �ित�ानमा 
काय�रत कम�चारीले आ�नो पदीय कत��यलाई िबिस�इ 
उपकुलपितको राजीनामाको माग ग�र आ�दोलनमा 
उ�ेको अव�थामा �य�ता िश�क तथा कम�चारीले काम 
नग�र अ�पतालको सेवा अव�� भएको अव�थालाई 
पदअनकुुलको आचरण नभएको, कम�चारीलाई काममा 
लगाउन नसिक काय��मताको अभाव भएको भिन 
देखाइएको आधार र कारण पया�� र तक� पूण� भएको 
मा�न निम�ने । 

यी िनवेिदकाले सिमित सम� उपि�थत भै 
िदएको अिभ�यि�ले �ित�ानमा यी िनवेिदकालाई 
काम गन� कसरी अवरोध िसज�ना ग�रएको रहेछ 
भ�ने देिख�छ निक िनजको काय� अस�मताको 
�वीकारोि� । यी िनवेिदकाले आफूले काय� गन� 
नस�नकुो कारण देखाउनलुाई िनजको अस�मता हो 
भ�ने पया�� आधार मा�न नसिकने ।
 िनवेदकलाई लगाइएको आरोप यी यी ह�न् 
भिन �प� उ�लेख ग�र �प�ीकरण माग ग�रएको भ�ने 
देिखदँनै । खािल तपाइलेँ पद अन�ुपको आचरण र 
�यवहार नगनु�  भएकाले आफूलाई लागेको आरोपको 
िलिखत�पमा सफाइ पेस गनु�  भिन प�मा उ�लेख 
गद�मा आरोपको सफाइ िदने मौका �दान ग�रएको भ�न 
निम�ने । 
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पाटन �वा��य िव�ान �ित�ान ऐनको 
दफा २६ को �यव�था नै �ित�ानको पदािधकारीलाई 
सेवाबाट हटाउने स�ब�धमा ग�रएको �यव�था भएको 
र यस दफा अनसुार गठन ग�रएको सिमित नै कुनै 
पदािधकारीलाई सेवाबाट हटाउन वा नहटाउने 
स�ब�धमा छानिबन गन� सिमित भएकाले छानिबनको 
आधारमा कुनै पदािधकारीलाई सेवाबाट हटाउन 
िसफा�रस गनु�अिघ �य�तो पदािधकारीिसत उसलाई 
लागेको आरोपको स�ब�धमा सफाइ पेस गन� पया�� 
समयसिहतको मौका �दान गनु�पन� ऐनको दफा २६(१) 
मा �ित�ानको पदािधकारीलाई पदबाट हटाउने 
िसफा�रस गनु�अिघ छानिबन सिमितले िनजउपर 
लागेको आरोपका सफाइ पेस गन� मौका िदनपुन�छ” 
भ�ने उ�लेख भएकाले छानिबनको �ममा सोिधएको 
�प�ीकरण नै िनवेदकलाई सफाइ पेस गन� िदइएको 
पया�� मौका हो भिन अथ� गन� निम�ने । 
 िनवेदक िव�� िदएको उजरुी िनवेदनमा 
रिज��ार डा. कृ�ण भ�डारीको छाप द�तखत भएको र 
िनजले सभाको सद�यको हैिसयतले २०६९।१०।११ 
को सभाको िनण�यमा समेत सही ग�र िनजबाटै यी 
िनवेिदकालाई पदबाट हटाएको जानकारीसमेत िदएको 
अव�था देिखदँा उजरु गन� र िनण�य गन� �यि�समेत 
एकै �यि� भएकोसमेत दिेखएकाले िवप�ीह�को 
काम कारवाही पूवा��िहत भएको  �� ह�न आएको 
ह�दँा यी िनवेिदकालाई छानिबन गन� गिठत छानिबन 
सिमितले पदबाट हटाउन गरकेो िसफा�रस पा�रत गन� 
�ित�ानको सभाको िमित २०६९।१०।११ को िनण�य  
र सभाबाट पा�रत भएअनसुार भिन यी िनवेिदकालाई 
पदबाट हटाउने ग�र कुलपितबाट भएको िमित 
२०६९।१०/२९ िनण�य र सो िनण�यको �ित�ानका 
रिज��ारबाट गराइएको जानकारीसमेतका स�पूण� 
काम कारवाहीमा �ित�ान ऐन, २०६४ को दफा २० 
(३) तथा दफा २६ (५) को ��य� कानूनको �िुट र 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको उ�लङ्घन भएको 

देिखएकाले उ� �िुटपूण� कारवाहीबाट �र� भएको 
पदमा िवप�ी �ा.डा. जय नारायण साहलाई िनयिु� गन� 
िमित २०६९।१०।२९ मा कुलपितबाट भएको िनण�य र 
िनयिु�समेत �िुटपूण� भै उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने 
र उपकुलपितको पदमा यी िनवेिदकालाई २०६९।५।७ 
मा िदएको िनयिु� कायम भै िनजलाई कानूनबमोिजम 
�दान ग�रएको पा�र�िमक र सिुवधा �दान ग�र 
िनजलाई पूव�वत् उपकुलपितको पदमा काम गन� िदन ु
भिन िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश जारी 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७१ साल फागनु ३ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदशे भएका छन्:
§ ०६९-WO-०५८५, उ��ेषण/�ितषेध, 

�ा.डा. सङ्गीता भ�डारी िव. स�मािनत 
�धानम��ी�यू तथा पाटन �वा��य 
िव�ान �ित�ानका कुलपित डा. बाबुराम 
भ�राई, �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत

§ ०६९-WO-०८३७, उ��ेषण/परमादेश, 
�ा.डा. सङ्गीता भ�डारी िव. स�मािनत 
�धानम��ी�यू तथा पाटन �वा��य 
िव�ान �ित�ानका कुलपित डा. बाबुराम 
भ�राई, �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
गोिव�दरकुमार उपा�याय, ०७०-WO-०५५९, 
उ��ेषण/परमादेश, सर�वती �े�ी रि�जत िव. कारागार 
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काया�लय, जग�नाथदेवल, काठमाड�समेत
िनवेिदकाले आ�नो माइतीघर का.िज.

का.म.न.पा.-३३ मैतीदेवी रहेको र २०३९ सालमा 
का.िज.का.म.न.पा.-२१ िनवासी िनर�जनकुमार 
रिंजतसगँ िववाह भएको भिन �रट िनवेदनमा उ�लेख 
गरके� छन् । साथै आफू र �ीमान् समेतको प�रवार 
िमित २०४५।८।१५ देिख मानो छु��ई ऐ. वडा नं. 
३३ मैतीदेवीमा ब�दै आएकामा िमित २०५२।७।२४ 
मा अंश छोडप�को कागज गरकेो भिन �रट िनवेदनमा 
उ�लेख गर े पिन सोको �माण पेस गन� सकेको 
देिखदँैन । साथै िनजले िनवेदनसाथ पेस गरकेो नेपाली 
नाग�रकताको �माणप�को �ितिलिपबाट समेत 
िनजको �ीमान् िनर�जनकुमार रि�जत उ�लेख भएको 
देिख�छ । य�तो अव�थामा का.िज.का.म.न.पा.-२१ 
उ�लेख ग�र िनजको नाममा जारी भएको �याद 
स�बि�धत वडाको सूचना पाटीमा टासँ ह�नकुो साथै 
गोरखाप�मा सूचना �कािशत ग�र तामेल भएको 
देिख�छ । य�तो अव�थामा उ� �याद मलुकु� ऐन, 
अ.बं. ११० नं.को �ि�या पूरा ग�र �रतपूव�क तामेल 
भै सोही तामेलीको आधारमा िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट िमित २०६४।३।१२ मा �ितवादी यी 
�रट िनवेिदकाउपर �. १२,०३,९८७।– ज�रवाना 
ह�ने ग�र फैसला भै सोही फैसला काया��वयनको 
�ममा िमित २०७०।५।२८ मा िनवेिदकालाई प�ाउ 
ग�र काठमाड� िज�ला अदालत तहिसल शाखासम� 
पेस गदा� त�काल ज�रवाना ितन� सि�दन भिन कागज 
गरबेाट फैसला काया��वयनको �ममा अदालतबाट 
भएको फैसलाले लागेको ज�रवानाबापत थुनामा 
रा�न पठाएको काय�समेत कानूनस�मत नै दिेखन 
आयो । यसबाट �रट िनवेदको मागबमोिजम �रट जारी 
ह�ने अव�था नदेिखदँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िवदरु का�ले
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल माघ ८ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
गोिव�दरकुमार उपा�याय, ०६९-WO-०९२९, 
उ��ेषण, िसिक���साद यादव िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, पसा�, वीरग�ज

िनवेदकको घर दैलोमा �याद टासँ भै 
तामेल भएको दिेख�छ । िनवेदकले आफू िव�� 
�रत नपरु ्याई �याद तामेली भयो भिन �रट िनवेदनमा 
चनुौती िदनभुएको दिेखदँैन । िनजको नाममा तामेल 
भएको �याद �रतपूव�क तामेल नभएको भिन कतै उजरु 
गरकेो कुराको िजिकर िलएको पिन �रट िनवेदनमा 
देिखदँनै । यसरी िनजको नामको �याद �रतपूव�क 
तामेल भएको पिु� भै रहेको अव�थामा मैले सनुवुाइको 
मौका �ा� ग�रन भ�ने िनवेदकको भनाई यिु�सङत 
देिखदँनै । तसथ� सनुवुाइको मौका �दान नग�र ग�रएको 
हातहितयार खरखजाना म�ुामा िज�ला �शासन 
काया�लय, पसा�बाट िमित २०६८।१२।९ मा भएको 
फैसला बदर ग�र पनुः सनुवुाइको मौका �दान गन� 
उ��ेषणसमेतको आदेश जारी ग�रपाउ ँ भ�ने �रट 
िनवेदन िजिकर प�ुन नस�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िवदरु का�ले
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल माघ ८ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-WO-०९३०, 
उ��ेषण, धम�देव महतो िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
पसा�, वीरग�ज

िनवेदक लाग ुऔषध (अिफम) म�ुामा िमित 
२०६६।७।२३ मा थनुामा ब�नभु�दा अगावै िमित 
२०६६।३।२१ मा यी िनवेदकको घर दैलोमा �याद 
टासँ भै �रतपूव�क तामेल भएको दिेख�छ । िनवेदकले 
आफू िव�� �रत नपरु ्याई �याद तामेली भयो भिन �रट 
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िनवेदनमा चनुौती िदनभुएको भ�ने दिेखदैँन । िनजको 
नाममा तामेल भएको �याद �रतपूव�क तामेल नभएको 
भिन कतै उजरु गरकेो कुराको िजिकर िनजले िलएको 
पिन �रट िनवेदनमा देिखदैँन । यसरी िनजको नामको 
�याद �रतपूव�क तामेल भएको पिु� भै रहेको अव�थामा 
मैले सनुवुाइको मौका �ा� ग�रन भ�ने िनवेदकको भनाई 
यिु�सङत देिखदँनै । तसथ� सनुवुाइको मौका �दान 
नग�र ग�रएको हातहितयार खरखजाना म�ुामा िज�ला 
�शासन काया�लय, पसा�बाट िमित २०६८।१२।९ मा 
भएको फैसला बदर ग�र पनुः सनुवुाइको मौका �दान 
गन� उ��ेषणसमेतको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने �रट 
िनवेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िवदरु का�ले
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल माघ ८ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

मा.�या.�ी ओम�काश िम�, मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CR-०३८५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. हेमकुमारी सापकोटासमेत

�ितवादीह�म�ये रामकृ�ण अिधकारी, रोशन 
लामा र नागे भ�ने नागे�र साह तेलीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� र अदालतमा समेत कसरुमा इ�कार 
रही बयान गरकेो पाइ�छ । �ितवादी हेमकुमारी 
सापकोटाले अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा 
�भंश राय यादवले अ�य �ितवादीह� रामकृ�ण, 
नागे�र र कैलाशसमेतको स�लाह र सहयोगमा 
मतृकलाई कत��य ग�र ह�या गरकेो भिन खलुाएको भए 
पिन जाहेरवालीले अदालतसम� गरकेो बकप�मा यी 
�ितवादी हेमकुमारी वारदातको समयमा जाहेरवालीसगैँ 
रहेको र वारदातमा िनजको कुनै संल�नता िथएन 
भिन लेखाएबाट जाहेरवालीको जाहेरी र �ितवादी 

हेमकुमारीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान 
आफँैमा खि�डत भइरहेको पाइने । 

�भंश राय यादवको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको सािबती बयानलाई पिु� गन� 
कुनै व�तिुन� �माण पेस ह�न नसकेको अव�थामा सो 
बयानलाई आधार मानी िनजलाई कसरुदार ठहर गन� 
निम�ने । 

रोशन लामाले मतृकसगँ पैसा माग गदा� 
निदएको, �ितवादी �भंश राय यादवले जाहेरवालीसगँ 
िववाह गन� नपाएको र �ितवादी हेमकुमारी सापकोटाको 
मतृकसगँ बार�बार झगडा ह�ने गरकेो कारण �रसइबी 
रहेकाले ियनै �ितवादीह�को स�लाहअनसुार अ�य 
�ितवादीह� रामकृ�ण अिधकारी र नागे भ�ने नागे�र 
साहसमेतको सहयोगमा मतृकलाई मारकेो ह�नपुछ�  भिन 
शङ्का र अनमुानको भरमा परकेो जाहेरी दरखा�त 
र सोही आधारमा अिभयोग दाबी िलएको देिख�छ । 
“अिभयोग दाबी लगाउन ु र अिभयोग �थािपत ह�न ु
अलगअलग कुरा ह�न् । फौजदारी कसरुअ�तग�त 
अिभयोग दाबी िलदँा सो दाबीलाई पिु� गन� यथे� 
�माणह�को िव�मानता ह�न ुअिनवाय� ह�ने ।  अनमुान 
तथा अड्कलका भरमा अिभयोगलाई �थािपत गद� 
जाने हो भने फौजदारी �यायको मूल मम� नै परा�त 
ह�न गै सम� �याय �णाली�ित नै िवत�ृणा ह�ने” 
(ने.का.प. २०७०  अङ्क १२ िन.नं.९०९२) भिन 
यस अदालतबाट िस�ा�त �ितपािदत भएको देिखदँा 
व�तिुन� र ठोस �माणको अभावमा कसरुदार 
ठहर ्याउन िम�ने नदिेखने ह�दँा �ितवादीह�लाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ग�र भएको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०६७।११।२५ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७२ साल पसु १ गते रोज ४ शभुम् ।
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इजलास न.ं ९

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-RB-००५५, कराबमोिजम 
ग�रपाउ,ँ भेषबहादुर खड्का िव. �थानीय िवकास 
म��ालयसमेत

��ततु म�ुामा यी पनुरावेदक वादीले 
करारबमोिजमको काय� स�प�न ग�रसकेपिछ 
िवप�ीह�ले करारबमोिजम अि�तम िबल भ�ुानी गन� 
नमानेको वा नगरकेो भ�ने देिखएन । पनुरावेदक वादीले 
स�झौता अनसुारको काम स�प�न ग�र िवप�ीबाट 
अि�तम िबलसमेत भ�ुानी िलइसकेको दिेखदँा 
पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ह�दँा करार स�झौताबमोिजमको काय� स�प�न 
भइ अि�तम िबल नै वादीले भ�ुानी िलइसकेपिछ अब 
करारबमोिजमको कुनै काय� ह�न बाकँ� रहेको अव�थाको 
िव�मानता नै समा� भइसकेपिछ करारमा नै उ�लेख 
नभएको कुरामा जनु न�स �योग ग�रने भिन करारसमेत 
भएको हो सो न�स बाहेकको अ�य त�रकाले वादीको 
मागदाबीअनसुार भ�ुानी गनु�पन� अव�था नदिेखदँा 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर ग�र भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।९।२२ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा� 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७२ साल पसु २३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-CR-०९६९, लटुिपट, 
िकसमतीयादेवी यादव िव.जयसवाल राय यादवसमेत

िववािदत ज�गाको िफ�डबकु न�कल एवम् 
िमित २०४९।९।२६ को ब�डा मचु�ुकासमेतबाट सो 
ज�गामा यी पनुरावेदक वादीका पितको हकभोग रहेको 

भ�ने देिखन नआएको अव�थामा सो ज�गामा हकभोग नै 
कायम नरहेका �यि�सगँ ख�रद ग�र िलएको र हकभोग 
नै नभएका �यि�ह�िबच चलेको लटुिपट म�ुामा 
भएको िमलाप�बाट हक कायम ह�नस�छ भ�न िम�ने 
ह�दैँन । यी पनुरावेदक वादी र �ितवादी सकुदेव रायिबच 
एक आपसमा वादी �ितवादी भइ चलेको लटुिपट म�ुा 
एकातफ�  हक कायम म�ुा नभइ लटुिपट म�ुा भएको र 
अक�तफ�  सो ज�गा जसको हकभोगमा रहेको छ, ती 
�यि�ह�लाई िवप�ी नै नबनाइएको ह�दँा बेहकका 
�यि�िसत भएको िमलाप�बाट हक कायम ह��छ भ�न ु
�याय तथा कानूनका मा�य िस�ा�त र अदालतबाट 
�ितपािदत िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�न जाने ह�दँा 
िक.नं. ७०७ को ज�गा र सोमा बनेको घरसमेतमा यी 
पनुरावेदक वादीको िनिव�वाद�पमा हकभोग �थािपत 
भएको नदेिखदँा लटुिपट गरकेो ठहर ्याएको रौतहट 
िज�ला अदालतको फैसला निमलेकाले उ�टी भइ 
वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर ग�र भएको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०६९।१०।१४ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इि�दरा शमा� 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७२ साल पसु २३ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CI-०४८३, छुट दता� नामसारी, 
िवकास �े� िव. िम�ी ख�ीसमेत

िमित २०६७।११।१० मा भएको िनण�यको 
जानकारी पाएको िमित न�कल सारकेो िमितबाट कायम 
ह�न ुपन�मा िनण�य भएको िमितमा तारखेपचा�मा सहीछाप 
गरकेाले सोही िमितमा िनण�यको थाहा पाएको भ�ने 
अथ� ग�र पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला 
गौरीशङ्कर कलवार िव�� पनुरावेदन अदालत, 
बटुवल भएको म�ुामा �ितपािदत िस�ा�तिवपरीत 
रहेको भ�ने पनुरावेदन िजिकरतफ�  हेदा� उि�लिखत 
फैसलामा “मालपोत काया�लय, नवलपरासीबाट िमित 
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२०५३।८।२६ मा िनवेदकको नाममा पठाएको �याद 
�रतपूव�क तामेल भएको हो होइन भ�नेतफ�  िवचार गदा� 
सो काया�लयको उ� िमित २०५३।८।२६ को प�बाट 
िनवेदकलाई िनण�यको जानकारीस�म गराएको देिख�छ 
भ�ने बेहोरा उ�लेख गद� मलुकु� ऐन, अ.बं. १९३ ले 
म�ुाको फैसला ह�दँा हािजर नरहेको झगिडयाका 
नाममा पनुरावेदन ला�ने म�ुा भए पनुरावेदन ला�ने 
अड्डाको नामसमेत खलुाई �याद जारी गनु�  भ�ने 
काय�िविध िनधा�रण गरकेामा कानूनबमोिजमको �याद 
िनवेदकलाई पठाएको नदेिखएको” भ�ने आधारमा 
पनुरावेदन अदालतको आदशे उ��ेषणको आदेशले 
बदर ग�र परमादेशसमेत जारी भएको दिेख�छ । तर 
��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादी िनण�य सनुाउदँाका 
िदन मालपोत काया�लय, कलङ्क�मा �वयम् उपि�थत 
भइ िनण�य सनुी पाए ँभिन सही गरेको देिखदँा ��ततु 
म�ुाको िवषयिसत उि�लिखत निजर सा�दिभ�क दिेखन 
नआउने ।

मालपोत काया�लय, कलङ्क�बाट िमित 
२०६७।१०।२० मा िनण�य सनुाउने तारखे तो�ने 
आदेश भएबमोिजम िमित २०६७।११।१० को िनण�य 
सनुाउने पेसी तारखे तोक� सो िमित २०६७।११।१० 
मा मालपोत काया�लयबाट िनण�य भइ सोही िमितमा 
यी पनुरावेदक �ितवादीले काया�लयबाट भएको िनण�य 
सनुी पाए ँभिन तारखे पचा�मा सही गरकेो देिखदँा िमित 
२०६७।१२।९ मा न�कल िलई थाहा पाएको ह�दँा सोही 
िमितबाट पनुरावेदनको �याद स�ु ह�ने भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर र यस अदालतबाट िमित २०७०।५।२० मा 
भएको िन�सा िदने आदेशको आधारिसत सहमत ह�न 
सिकएन । तसथ� हद�यादको आधारमा पनुरावेदनप� 
खारजे गन� ग�र भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६८।९।१४ को फैसला िमलेको ह�दँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः इि�दरा शमा� 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७२ साल पसु २३ गते रोज ५ शभुम् ।

एकल इजलास

मा.�या.�ी गोपाल पराजुली, ०७२-WH-००२६, 
ब�दी��य�ीकरण, दीपक थापाको हकमा �ीमती 
अि�बका ब�नेतसमेत िव. महानगरीय �हरी प�रसर, 
लिलतपुरसमेत

जाहेरी दरखा�त र म�ुाको उठानलाई 
हेदा�  ज�गा जिमनको िववाद �यसमा पिन देवानी 
दािय�वको �व�पसमेत देिखएको अव�थामा थनुामा 
राखी अनसु�धान गनु�पन�स�मको ि�थित देिखन 
आउदैँन । िनवेदक ब�दी नेपाली नाग�रक रहेको र 
बडादश�को चाडपव� आउन केही िदन मा� बाकँ� रहेकाले 
यस चाडको धािम�क तथा सा�ँकृितक मह�वलाई समेत 
िवचार गदा� िनवेदक ब�दीलाई िनजका िव��मा 
लागेको आरोप �मािणत भएमा ह�नस�ने सजायलाई 
समेत म�यनजर रािख िनवेदक ब�दीबाट नगद धरौट 
िलई बडादश�को चाड समा� भएपिछ पनुः हािजर 
ह�न आउने ग�र थुनाबाट चाडपव� मा�ने �योजनाथ� 
छािडिदन �यायको रोहमा मनािसब दिेखने ।  

जाहेरवाला सािव�ी िच�कारले �ितवादी 
नारायण िथङ र दीपक थापासमेत उपर दायर गरकेो 
ठगी म�ुामा ब�दी िनवेदकको बयान काय� स�प�न 
भइनसकेको र िनवेदकले नै िववािदत ज�गाको बारमेा 
कारोबार गराएको ह� ँभिन इजलाससम� �वीकारसमेत 
गरकेो ह�दँा िह�दू मा�को महान चाड दश�समेतलाई 
म�यनजर ग�र िनवेदकसगँ धन जमानतबापत �. 
५,५०,०००।–  (पाचँ लाख पचास हजार मा�) नगद 
माग ग�र िदन सके िलई दश�को िबदाप�ात् िनवेदक 
ब�दीसगँ बयान गराउनेलगायतका अ�य �माण ब�ुने 
काय� गनु�  र हाल ब�दीबाट िहरासत म�ु ग�रिदन ुभिन 
िवप�ीह�का नाउमँा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल असोज २९ गते रोज ६ शभुम् ।


