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�काशक�काशक  

ससव�व��च अदालत�च अदालत  
रामशाहपथरामशाहपथ ,,  काठमाड�काठमाड�  
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�काशन�काशन,,  स�ार तथा स�पादनस�ार तथा स�पादन  स�म�तस�म�त  
  

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

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

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

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

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

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

  
  

  

�काशन�काशन,,  स�ार तथा स�ार तथा स�पादनस�पादन  शाखामाशाखामा  काय�रत्काय�रत ् 

कम�चार�ह�कम�चार�ह�  

शाखाशाखा  अ�धकृतअ�धकृत  �ी�ी  राजनराजन  बा�तोलाबा�तोला  

शाखा अ�धकृत �ी �मनबहादरु कँुवरशाखा अ�धकृत �ी �मनबहादरु कँुवर  

नाना..सुस.ु.�ी�ी  सर�वतीसर�वती  ख�काख�का  

ना.स.ु�ी अमतृ �व� वना.स.ु�ी अमतृ �व� वककमा�मा�  

ना.स.ु�ी ल�मण �व.क.ना.स.ु�ी ल�मण �व.क.  

�स�स..कंकं..�ी�ी  �वु�वु  सापकोसापकोटाटा  

क��यटुरक��यटुर  अपरेटरअपरेटर  �ी�ी  अजु�नअजु�न  सवेुद�सवेुद�  

काया�लयकाया�लय  सहयोगीसहयोगी  �ी�ी  कृ�णबहादरुकृ�णबहादरु  �े��े�  

काया�लय सहयोगी �ी �मेलाल महज�नकाया�लय सहयोगी �ी �मेलाल महज�न    
  

भाषा�व�भाषा�व�  ::  उप.�ा.उप.�ा.  �ी �ी रामच�� फुयालरामच�� फुयाल  
  

�ब�ब����  शाखामाशाखामा  काय�रत्काय�रत ् कम�चार�कम�चार�  

�ड�ड..�ी�ी  नरबहादरुनरबहादरु  ख�ीख�ी  

म�ुणम�ुण  शाखामाशाखामा  काय�रतकाय�रत  कम�चार�ह�कम�चार�ह�    

सपुरभासपुरभाइजरइजर  �ी�ी  का�छाका�छा  �े��े�  

�स�नयर�स�नयर  बकुबाइ�डरबकुबाइ�डर  �ी�ी  मधसूुदनमानमधसूुदनमान  �े��े�  

�स�नयर बकुबाइ�डर �ी तेजराम महज�न�स�नयर बकुबाइ�डर �ी तेजराम महज�न  

�स�नयर�स�नयर  हे�परहे�पर  �ी�ी  तलुसीनारायणतलुसीनारायण  महज�नमहज�न  

�स�नयर�स�नयर  �से�यान�से�यान  �ी�ी  नरे��म�ुननरे��म�ुन  ब�ाचाय�ब�ाचाय�  

�स�नयर�स�नयर  �से�यान�से�यान  �ी�ी  योग�सादयोग�साद  पोखरेलपोखरेल  

�स�नयर�स�नयर  मेका�न�समेका�न�स  �ी�ी  �नम�ल�नम�ल  बयलकोट�बयलकोट�  

सहायकसहायक  �डजाइनर�डजाइनर  �ी�ी  रसनारसना  ब�ाचाय�ब�ाचाय�  

बकुबाइ�डरबकुबाइ�डर  �ी�ी  यमनारायणयमनारायण  भडेलभडेल  

बकुबाइ�डरबकुबाइ�डर  �ी�ी  मीरामीरा  वा�लेवा�ले  

क�पोिजटरक�पोिजटर  �ी�ी  ��मलाकुमार���मलाकुमार�  ला�मछानेला�मछाने  

�से�यान�से�यान  �ी�ी  केशवबहादरुकेशवबहादरु  �सटौला�सटौला  

बकुबाइ�डरबकुबाइ�डर  �ी�ी  अ�यतु�सादअ�यतु�साद  सवेुद�सवेुद�  

काया�लयकाया�लय  सहयोगीसहयोगी  �ी�ी  मो�तमो�त  चौधर�चौधर�  
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 नेपाल कानून प��कामा  
२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस�म  

�कािशत  

�नण�यह�को सारस��ह  
�वषयगत आधारमा  

  वग�कृत  
एघार ख�ड प�ुतकह� �ब��मा छन ्। 

 
मू�य �.५,५००।– 

 
पाइने ठाउँ 

 नपेाल कानून प��का �ब�� क�, सव��च अदालत 
 �यायाधीश समाज नपेाल, बबरमहल 
 सव��च अदालत बार एसो�सएसन, नबेाए भवन 

यस प��काको इजलाससमेतमा उ�रण गनु�पदा� �न�नानसुार गनु�पन�छः 

 सअ बलेु�टन २०७...  ... ....   १ वा २, प�ृ .... 

(साल)  (म�हना) 

उदाहरणाथ�ः सअ बलेु�टन २०७२, भदौ – २, प�ृ १ 
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सव��च अदालतलगायत मातहतका अदालतह� एवम ्अ�य �या�यक 

�नकायह�का कामकारवाह�सँग सेवा�ाह�ह�को कुनै गनुासो, उजरु� र 
सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको �नजी सिचवालयमा 

रहेको 

Toll Free Number 

१६६०– ०१– ३३३– ५५ 
 

वा  

इमेल ठेगाना 

cjscomplain@supremecourt.gov.np  

मा स�पक�  गन� स�कने छ । 

 
  
  

  
  
  
  
  

मू�यमू�य  ��..१५१५।।––  
  

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



 

i 

िवषयसूची 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

िवशषे इजलास १ 

1.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

लालकुमारी पोखरलेसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

पूण� इजलास १-२ 

2.  
उ��ेषण/ 
परमादशे 

लोक सेवा आयोग के��ीय 
काया�लय, कमलपोखरी िव. 
िशवकुमार ब�नेत 

सयंु� इजलास ३-९ 

3.  
करारको 
यथावत् 

प�रपालना 

प�ृवी�साद रोका िव. िवनोदमोहन 
आचाय� 

4.  
मोही 

नामसारी 
केशव�साद खनाल िव. प�ुषो�म 
खनाल 

5.  
िलखत दता� 

बदर 
ममता घलेसमेत िव. रामबहादरु 
घलेसमेत 

6.  अंश चलन कमललाल धामी िव. नेफ�लाल 
राजधामी 

7.  कत��य �यान नेपाल सरकार िव. रि�जत बेलदार 

8.  आयकर 
आ�त�रक राज�व काया�लय, 
िवराटनगर िव. पशपुित ट्यबु िम�स 
�ा.िल. 

9.  
उ��ेषण/ 
�ितषेध 

भोलाबहादरु रावल िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

10.  
उ��ेषण/ 
परमादशे 

टीकाराम िल�बू िव. उप�यका 
सश� �हरी बल म�ुयालय, 
पशपुितनाथ बािहनी सानोगौचरण, 
काठमाड�समेत 

11.  
उ��ेषण/ 
परमादशे 

पूण�िसंह ब�नेत िव. माननीय गहृ 
म��ी, गहृ म��ालयसमेत 

12.  कत��य �यान धनबहादरु राई िव. नेपाल सरकार 
इजलास नं. १ १०-१२ 

13.  

पखा�ल 
भ�काई ज�गा 

िखचोला 
चलन 

िव�ान�द राय यादव िव. स�तोष 
यादव 

14.  
न�सा पास र 
न�सासमेत 
बदर ग�रपाउ ँ

रामाका�त तेली िव. कमला 
ठाकुरसमेत 

15.  
अवैध काठ 

चोरी 
नेपाल सरकार िव. आइतराम 
िथङसमेत 

16.  
जबज��ती 

करणी 
मानबहादरु काक� िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. २ १२-१५ 

17.  
कत��य 
�यान 

गणेशबहादरु ब�नेत िव. नेपाल 
सरकार 

18.  

गैरकानूनी
�पमा 
स�पि� 

आज�न गरी 
��ाचार 
गरकेो 

नेपाल सरकार िव. हरकृे�ण भगत 

19.  
कत��य �यान 
जबरज�ती 

चोरी 

कालरुाम भ�ने पथृी राईसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास नं. ३ १५-२० 

20.  
परमादशे 

जारी 
ग�रपाऊँ 

राम�ताप खड्का िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, हनमुानढोका 
काठमाड�समेत 

21.  कत��य �यान िशव�साद गौतम िव. नेपाल सरकार 

22.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

िदिलपबहादरु भ�ने ताराबहादरु 
रानामगर िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयसमेत 

23.  लेनदने 
गोपाल�साद शमा� िव. इ�री�साद 
साह 

24.  
अदालतको 
अपहेलना 

िच�ाकुमारी ग�ुङ िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�समेत 

25.  कत��य �यान नेपाल सकार िव. िदनेश वलीसमेत 

26.  
मोही 

नामसारी 
दगुा�न�द म�डल धानकुसमेत िव. 
श�भ�ुसाद म�डल 

27.  
उ��ेषण/ 
परमादशे 

िदनेश�साद जयसवाल िव. वन 
तथा भू-संर�ण म��ालयसमेत 



 

ii 

इजलास नं. ४ २०-२७ 

28.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

अिधव�ा प�ुपराज पौडेल िव. 
कारागार काया�लय, जग�नाथदवेल 
काठमाड�समेत 

29.  डाकँा चोरी बिलराम कोहार िव. नेपाल सरकार 

30.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

रामरतन था� िव. पवनकुमार 
अ�वालसमेत  

31.  
स�पि� 

श�ुीकरण 
माधवकुमार भगत िव. नेपाल 
सरकार  

32.  अंश दता� 
कुशे�र�साद शमा� िव. 
अशे�र�साद शमा�समेत 

33.  लेनदने िचरि�जवी ग�ुा िव. बामदवे डागँी 

34.  
उ��ेषण/ 
परमादशे 

पिव�ा ब�नेतसमेत िव. मालपोत 
काया�लय बेलबारी मोरङसमेत 

35.  उ��ेषण सनैुना यादवनी िव. ल�वती 
यादवसमेत 

36.  
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. कालीमाता भ�ने 
न�र�ताकुमारी शाहसमेत 

37.  कत��य �यान नेपाल सरकार िव. गगन रानासमेत 
इजलास नं. ५ २७-३१ 

38.  
उ��ेषण/ 
परमादशे 

जोगी राना था� िव.  कुव�रया 
रानासमेत 

39.  उ��ेषण वीर�े� �साद चौहानसमेत िव. 
अजयकुमार चौहानसमेत 

40.  उ��ेषण भरत घले िव. िज�ला वन 
काया�लय, काठमाड�समेत 

41.  
कत��य  
�यान 

नेपाल सरकार िव. रोिहतकुमार 
काक� 

42.  
कत��य  
�यान 

राजकुमार भ�ने फुवा�  दोज� तामाङ 
िव. नेपाल सरकार 

43.  कत��य �यान मनवीर िल�बू िव. नेपाल सरकार 
इजलास नं. ६ ३१ 

44. जालसाजी ल�मी केशरी �े� िव. िवकुमाया 
च�धरसमेत 

इजलास नं. ७ ३२-३४ 

51.  उ��ेषण राजमान शा�य िव. मालपोत 
काया�लय, पसा�समेत 

52.  
उ��ेषण/ 
परमादशे 

िभ�म�साद जोशी िव. ि�भवुन 
िव�िव�ालय, के��ीय काया�लय, 
क�ित�परु काठमाड�समेत 

53.  
उ��ेषण/ 
परमादशे 

सािब�ी भ�राई िव. काय�कारी 
प�रषद ् ि�भवुन िव�िव�ालय, 
क�ित�परु काठमाड�समेत 

54.  
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. महान�द सडोक 
यादव 

55.  
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. अमतृ भ�ने 
नर�े��साद यादव 

इजलास नं.९ ३४-३५ 

56.  अंश चलन अिव�नर�न शा�य िव. अिमरर�न 
शा�यसमेत 

एकल इजलास ३५-३६ 

57.  
उ��ेषण/ 
परमादशे 

नारायणद� पौडेल िव. प�ुपराम 
के.सी.समेत 

58.  
उ��ेषण/ 
परमादशे 

शेरबहादरु घले ग�ुङसमेत िव. 
सङ्घीय मािमला तथा �थानीय 
िवकास म��ालय, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत 

रीत / बेरीत आदेश ३६-३८ 

59.  ��ाचार नेपाल सरकार िव. अ�यतुकृ�ण 
खरलेसमेत 

60.  उ��ेषण सोनाम िछ�रङ शेपा�  िव. नोबु� 
वाङ्गेल लामा 

61.  जालसाजी म.ुस. गन� खैतनु तेसा िव. तेतरी 
िमयाइनीसमेत 

62.  परमादशे 
िवर� �वामी स�ब�ुसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्
काया�लयसमेत 
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िवशेष इजलास

मा.�या.�ी रामकुमार �साद शाह, मा.�या.�ी 
क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल, 
०६९-WS-००६५, उ��ेषण / परमादेश, लालकुमारी 
पोखरलेसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत
 एकपटक कुनै शैि�क स�मा कुनै शैि�क 
तहमा भना� भएपिछ जितसकैु वष�स�म पिन शैि�क 
वष� िनर�तर चिलरह�छ भ�न िम�ने ह�दँैन । तह पार 
भएपिछको हकमा �वाभािवक�पमा सो तहको िव�ाथ� 
कायम नरहन स�ने र नया ँतहमा भना�  भएपिछ नया ँ
िव�ाथ�को �पमा िनजको उपि�थित ह�ने ह�दँा 
िव�िव�ालयले सबै कुराह�लाई िवचार गरी शैि�क 
तह र �व.िव.यू.उ�मेद ्वार �योजनको लािग िव�ाथ�को 
उमेर हद िनधा�रण गन�स�ने नै देिखने । 
 कानूनबमोिजम िनयम बनाउन तथा संशोधन 
गन� पाउने आिधका�रक िनकाय ि�भवुन िव�िव�ालय 
सभाले ि�भवुन िव�िव�ालय सङ्गठन तथा शैि�क 
�शासनस�ब�धी िनयम, २०५० को िनयम ३४४(६), 
३४५(३), ३४८, ३४९, ३५७(६) मा गरकेो संशोधन 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ र 
१३ �ारा �द� मौिलक हकमा अनिुचत ब�देज लगाउने 
गरी िनयम संशोधन भएको रहेछ भनी अथ� गन� िम�ने 
अव�था िव�मान नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारी ग�ररहन ुपरने । तसथ� �रट  िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ई�र पराजलुी
इित संवत् २०७१ साल जेठ २९ गते रोज ५ शभुम् ।

पूण� इजलास

मा.�या.�ी क�याण ��े, मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े, ०६५-

NF-००३३, उ��ेषण/परमादेश, लोक सेवा आयोग 
के��ीय काया�लय, कमलपोखरी िव. िशवकुमार ब�नेत
 सशंोधन ह�नपूुव�को कानूनी �यव�थाले 
िनजामती कम�चारीले हािसल गरकेो अित�र� शैि�क 
उपािधको �तर िनधा�रण गन� �यव�था गरकेो देिख�छ 
भने चौथो संशोधनपछािड स�ब�ता गनु�पन� �यव�था 
गरकेो देिख�छ । जितबेला ज�तो कानूनी �यव�था 
बहाल रहेको छ �यितबेला भए गरकेा काम कारवाही 
सोही कानूनी �यव�थाबमोिजम ग�रन ु पन� भ�ने 
कानूनको शासन (Rule of Law) को म�ुय अभी� 
हो । उ� िनयमावलीको िनयम १२७ मा सशंोधन 
ह�नपूुव� संशोधनपछािडको ज�तो �तर िनधा�रण गन� 
िनकाय तोकेको देिखदँनै । िनजामती सेवा ऐनमा 
पिन �तर िनधा�रण गनु�पन� स�ब�धमा कुनै �यव�था 
गरकेो दिेखदँैन । त�काल �चलनमा रहेको �ी ५ को 
सरकारको (काय� िवभाजन) िनयमावली, २०५७ को 
अनसूुची २ को �म सङ्�या ९ को देहाय १५ को 
ख�ड (छ) मा आ�नो म��ालयसगँ स�बि�धत सेवा, 
समूह वा उपसमूहको राजप�ाङ्िकत ि�तीय �ेणीको 
पदमा बढुवाको लािग आव�यक पन� काय� जल�ोत 
म��ालयको ह�ने भनी भएको �यव�थाबमोिजम जल�ोत 
म��ालयको सहसिचवको अ�य�तामा बसेको बैठकले 
िवप�ीको शैि�क उपािध �तर िनधा�रणको िसफा�रस 
गरपेिछ लोक सेवा आयोगले स�ब�ता नभएको भनी 
अङ्क �दान गन� निम�ने ह�दँनै । यिद कानून �प� छ 
भने Impunity अव�था िसज�ना ह�ने गरी अदालतले 
किहले पिन �या�या गन� निम�ने । 
 कुनै दईु म�ुाह� त�यगत�पमा केही मा�ामा 
समानता देिखएको भ�ने आधारमा मा� ती म�ुाह�को 
स�पूण� िवषयव�त ुएकै �कृित र अव�थाका ह�न् भ�न 
िम�ने ह�दैँन । मूलतः दवुै �रट िनवेदनमा िनवेदकह�लाई 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२७  
बमोिजम लोक सेवा आयोगले गरकेो िनण�यउपर ��ततु 
�रट िनवेदन परकेो त�यगत अव�था भए पिन यस 
अदालतबाट लोक सेवा आयोगसमेतको नाममा आदेश 
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गदा� म�ुय�पमा िलइएका आधारलाई नहेरी दवैु �रट 
िनवेदनमा उपि�थत भएको िन�पण गनु�पन� िवषयव�त ु
एक समान रहेको मा�न निम�ने ह�दँा यस अदालतबाट 
िमित २०६५।९।११ मा पनुरावलोकन गरी हेन� �दान 
ग�रएको िन�सासगँ यो इजलास सहमत ह�न नस�ने ।
 मािथ ग�रएको िववेचनाको आधारमा यस 
अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित २०६४।१०।९ 
मा भएको आदेश िडकरदेव भ�को म�ुामा िमित 
२०६४।१।२५ मा भएको आदशेसगँ बािझएको 
नदेिखदँा मागबमोिजम आदेश जारी गन� निम�ने भई  
िनवेदन खारजे ह�ने  । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला 
इित संवत् २०७१ साल असोज २ गते रोज ५ शभुम् ।
यसै �कृितका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएका छन्:
§ ०६५-NF-००३३, उ��ेषण/परमादेश, लोक 

सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. टंक�साद का�ले

§ ०६५-NF-००३४, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. टंक�साद का�ले

§ ०६५-NF-००३५, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. रमेशब�धु अया�ल

§ ०६५-NF-००३६, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. �यामबहादुर काक�

§ ०६५-NF-००३७, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. िवजयशङ्कर िम�

§ ०६५-NF-००३८, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. मोितराज गौतम

§ ०६५-NF-००३९, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 

िव. शिशबहादुर िव�
§ ०६५-NF-००४०, उ��ेषण/परमादेश, लोक 

सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. ने�बहादुर काक�

§ ०६५-NF-००४१, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. कृ�ण�साद सुवेदी

§ ०६५-NF-००४२, उ��ेषण/परमादेश, 
लोक सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमल 
पोखरी िव. मधुकर राना

§ ०६५-NF-००४३, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. स�जु उपा�याय

§ ०६५-NF-००४४, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. न�दिकशोर अमा�यसमेत

§ ०६५-NF-००४५, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. वीर�े� महासेठ

§ ०६५-NF-००४६, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. मुि�लाल शाह

§ ०६५-NF-००४७, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. राम�साद पाठक

§ ०६५-NF-००४८, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. गणेशबहादुर कँडेल

§ ०६५-NF-००४९, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. स�जयकुमार �े�

§ ०६५-NF-००५०, उ��ेषण/परमादेश, लोक 
सेवा आयोग के��ीय काया�लय, कमलपोखरी 
िव. अन�त आचाय�
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सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
क�याण ��े, ०६८-CI-०३७७, करारको यथावत् 
प�रपालना, पृ�वी�साद रोका िव. िवनोदमोहन आचाय�
 करारको अविध समा� भएपिछ कुनै काम 
कारवाही गन� ला�ने आशङ्काको ि�थित उ�प�न ह�न 
नआउने भएबाट करारको अविध समा� भइसकेपिछ 
सो दफाबमोिजम आदेश जारी गन� िम�ने नह�दँा मािथ 
िववेिचत आधार र कारणह�बाट करारको अविध िमित 
२०६६।१२।१२ स�म रहेकमा सो स�झौताको अविध 
समा� भएपिछ िमित २०६७।४।२१ मा मा� िनवेदकले 
करारको यथावत् प�रपालना ग�रपाउ ँभनी करार ऐन, 
२०५६ को दफा ८७(१) बमोिजम िनवेदन िदएको 
देिखदँा िनि��य भइसकेको करारका स�ब�धमा आदेश 
जारी गन� निम�ने भनी िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०६८।२।२२ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
क��यटुर सेिटङः िवकेश गरुागाई 
इित संवत् २०७२ साल जेठ १७ गते रोज १ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.
�ी देवे�� गोपाल �े�, ०६८-CI-१२३२, मोही 
नामसारी, केशव�साद खनाल िव. पु�षो�म खनाल
 नापी ह�दँाकै अव�थामा िफ�डबकुमा र 
ज�गाधनी �माण पजुा�मा समेत मोहीको नाउ ँजिनएको, 
�ितवादीका िपताले मोही �वीकार गरी िनजको 
पालामा मोही लगत क�ा गन� नसक� कानूनी�पमा 
सािबकदेिख नै मोही कायम रहेको अव�था, ज�गाधनी 
र मोही भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) 

अ�तग�तको एकासगोलको प�रवारिभ�को सद�य 
भएको नदिेखनकुो साथै वादी ियनै �ितवादी र 
�ितवादी ियनै वादी भएको ०६८-CI-१२३३ को मोही 
लगत क�ा म�ुामा वादीको दाबी प�ुन नस�ने ठहरी 
आज यसै इजलासबाट फैसला भइसकेको आधार र 
कारणबाट भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�ंको िमित 
२०६७।३।२८ को फैसला उ�टी गरी िववािदत िक.नं. 
१४२ को ज�गाको मोही हक वादीको नाममा नामसारी 
ह�ने ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।६।१ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: दीपक ढकाल
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७१ साल माघ २ गते रोज ६ शभुम् ।
§ यसै लगाउको ०६८-CI-१२३३, मोही लगत 

क�ा, केशव�साद खनाल िव. पु�षो�म 
खनाल भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

३
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-०००१, िलखत 
दता� बदर, ममता घलेसमेत िव. रामबहादुर घलेसमेत
 ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालतको िमित 
२०६८।१।४ को फैसलाउपर �याय �शासन ऐन, 
२०४८ मा उि�लिखत संशोधन भएप�ात् िमित 
२०६८।४।१ मा मा� ��ततु म�ुाको पनुरावेदनप� 
यस अदालतमा दायर भएको दिेखदँा �.३५,०००।- 
िबगो रहेको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाउपर यस अदालतमा पनुरावेदनको रोहमा 
िवचार गरी हेन� िम�ने अव�थासमेत नदेिखने । 
 मािथ िववेचना ग�रएअनसुार आ�नो पालामा 
आज�न गरकेो चल अचल स�पि� आफूखसु गन� 
पाउने, िववािदत िलखत पा�रत ह�दँाका बखत यी 
पनुरावेदक वादीह� िमलन घले, ममता घले र शिम�ला 
घले २१ वष�भ�दा कम उमेरका ह�दँा िलखत पा�रत 
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गरी िदन िनजह�को म�जरुी आव�यक नपन� र �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१)
(ग) को कानूनी �यव�थाअनसुार �. ३५,०००।- 
िबगो रहेको ��ततु म�ुामा पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाउपर सव��च अदालतमा पनुरावेदनसमेत 
ला�न नस�ने अव�था ह�दँा यी पनुरावेदक वादीह�को 
दाबी एवम् पनुरावेदन िजिकर कानूनस�मत 
देिखएन । वादीम�येक� िव�णमुाया घलेको हकमा ६ 
भागको १ भाग िलखत बदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसलाउपर �ितवादीह�को पनुरावेदन 
नपरकेो अव�था ह�दँा सो फैसला अ�यथा ग�ररहन ुपन� 
अव�था नरहने भई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०६८।१।४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीह� िमलन घले, 
ममता घले र शिम�ला घलेको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद खनाल
क��यटुर : अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७१ साल माघ १३ गते रोज ३ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-१०११, अशं 
चलन, कमललाल धामी िव. नेफ�लाल राजधामी
 िपताले छोराउपर अशं माग गर े तापिन 
िफरादी िपताको उमेर ७५ वष�को व�ृ अव�था रहेको 
ह�दँा िपता नाताका वादीले �ितवादीको हेरिवचार गन� 
नभई छोरा नाताका �ितवादीले िपता अथा�त् वादीको 
हेरिवचार, �याहारससुार गनु�पन� अव�था रहेको 
छ । उ� त�यलाई �ितवादी �वयम् ले �ितवाद गदा� 
�वीकार गरकेा छन् । तसथ� मलुकु� ऐन, अशंब�डाको 
महलको १ नं., १० नं. र १०ख. नं. समेतको कानूनी 
�यव�थाअन�ुप वादीले �ितवादीबाट आ�नो भाग 
अंश छु�याई िलन पाउने देिखने ।
 केवल भौितक स�पि� आ�नो नाममा ह�ने तर 
�यावहा�रक�पमा सगोलका अंिसयारले �यसमािथको 

िनय��ण गरी व�ृ बाबआुमा�ितको हेरिवचार गन� 
ज�तो कानूनी, सामािजक एवम् पा�रवा�रक दािय�व 
िनवा�ह नगरकेाले आ�नो अंश हक छु�याइपाउ ँभनी 
अंश माग गरकेो अव�थामा �वयम् वादीका नाममा 
स�पि� भएकाले दाबी नप�ुने भनी अथ� गनु�  मलुकु� ऐन, 
अंशब�डाको महलको िवपरीत ह�नकुा साथै हेरिवचार 
गन� कत��य भएका संगोलका अिंसयारले कमजोर 
अंिसयारको स�पि�मािथ िन�य�ण गन� काय�ले प�य 
पाउने र �य�तो स�पि�का �वािम�ववाला रहेका य�ता 
कमजोर अंिसयारले आ�नो अंश हकको स�पि�को 
भोग, उपयोग तथा प�रचालन गन� नपाउने भई अ�याय 
ह�ने ह�दँा पनुरावेदक �ितवादीको उि�लिखत िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 
 िमित २०६१।९।२९ र.नं. ३७११(ख) बाट 
मानो जो�रई एकासगोलमा रहेका वादी नेिफलाल 
राजधामी र �ितवादी कमललाल धामी सगोलका 
अंिसयार देिखदँा तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
स�पूण� स�पि�लाई २ भाग लगाई सोम�ये एक भाग 
अंश वादीले छु�याई िलन पाउने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६८।३।२९ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िशव�साद खनाल 
क��यटुर: अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर ५ गते रोज ६ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-००३५, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. रि�जत बेलदार
 भिवत�य ह�न कसरुदारले मतृकको �यान 
िलनेस�मको इिवलाग वा मनसाय नभएको र िनजले 
गरकेो काय�ले मािनस मला�ज�तो नदेिखएको अव�था 
ह�नपुद�छ । यसमा मनसाय त�वको पूण��पमा अभाव 
ह�नकुा साथै आफूले गरकेो काय�बाट मािनस मन�स�ने 
प�रमाणको �ानको अभाव ह�नपुद�छ । यसमा काम गदा� 
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उिचत सावधानी र सतक� ता अपनाइएको वा उिचत 
होस ्नपरु ्याई वा हेलच�याई गरी काम गरकेो प�रणाम 
भिवत�य परकेो �मािणत भएको ह�नपुद�छ । कुनै एउटा 
उिचत र कानूनस�मत कामको लािग �योग भएको 
साधनले अचानक भूलबस कुनै �यि�लाई लािग �यान 
गएको अव�था भिवत�य ह�न स�दछ तर �यानमान� 
मनसाय नभए पिन जोिखमी साधन वा हितयारले 
कसैलाई ताकेर �हार ग�र�छ र �यस �हारबाट कसैको 
�यान गएमा �य�तो कसरु भिवत�यको दायरामा पन� 
नस�ने ।
 ��ततु म�ुामा �ितवादीले हितयार साथमा 
िलई मतृकलाई मान� तयारी गरी मतृक उपर �हार 
गरकेो नभई मतृक मादक पदाथ� सेवन गरी �ितवादीको 
घरको ढोकाबाट फलामको स�रया घसुाई गाली 
गलौजसमेत गरकेो काय�बाट त�काल उठेको �रसको 
कारण उ�ेिजत भई �ितवादीले मतृकको हातको 
स�रया खोसी मतृकउपर �हार गरकेो अव�था छ । 
फलामको स�रयाले टाउकोसमेतका मम� �थानमा 
�हार गदा� मािनस मन�स�ने अव�था रहने ह��छ 
�ितवादीलाई त�काल उठेको �रसको कारण मतृकलाई 
ताकेर फलामको स�रयाले �हार गरकेाले मतृकको 
म�ृय ु भएको अव�था ह�दँा उ� कसरु मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको ५ र ६ नं. अनसुारको 
भवत�यको कसरु नभई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १४ न�बरको प�रभाषा िभ� पन� कसरु दिेखदँा 
िनज �ितवादीलाई सोही १४ न�बरबमोिजम सजाय 
ह�ने देिखने ह�दँा �ितवादी रि�जत बे�दारले मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १४  नं. को कसरु गरकेामा 
िनजलाई उ� ऐनको १४ नं. बमोिजम सजाय गनु�पन�मा 
�यानस�ब�धी महलको ६(२) नं. बमोिजम १ वष� 
कैदको सजाय ठहर गरकेो बाकेँ िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको 
िमित २०६७।७।१५ को फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी भई �ितवादी रिंजत बे�दारलाई अिभयोग माग 
दाबीअनसुार �यानस�ब�धी महलको १४ नं. बमोिजम 

१० वष� कैदको सजाय ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद खनाल 
क��यटुर: अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७१ साल माघ १३ गते रोज ३ शभुम् ।

६
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०२८९, 
आयकर, आ�त�रक राज�व काया�लय, िवराटनगर िव. 
पशुपित ट्युब िम�स �ा.िल.
 बोनसबापत छुट् याएको रकम सो आिथ�क 
वष� समा� भएपिछ क�पनीको लेखा परी�ण भएप�ात् 
क�पनीको आयबाट िवतरण गनु�पन� रकम हो । 
क�पनीको दािय�वमा रहने धारा पानी, िबजलुी, ब�कको 
�याज इ�यािदबापत् ितनु�पन� रकम सोही आिथ�क वष� 
खच� ह�ने रकम भए पिन बोनसबापतको रकम चाल ु
आिथ�क वष�मा छुट् याई आगामी वष�मा िवतरण ग�रने 
रकम हो । आगामी वष�मा पिन बोनसबापत् छुट् याएको 
रकम िवतरण नग�रएको अव�थामा सो रकम क�पनीको 
खदु आयमा गणना ह��छ र करयो�य ह�न जा�छ । तर 
क�पनीको खातामा सो रकम रहेको देिखएको भ�ने 
मा� आधारमा उ� रकम क�पनीको दािय�विभ� 
नपन� र खदु आयमा समावेश ह�ने भ�न िम�ने नह�दँा 
बोनसबापत छुट् याएको रकम आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा १३ बमोिजम क�ी ह�ने रकम भएको भनी 
खदु आयमा समावेश नगरकेो राज�व �यायािधकरण, 
िवराटनगरको फैसला मनािसब देिखन आएकाले 
यस अदालतबाट पनुरावेदनको अनमुित �दान गदा� 
िलइएका आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
 चाल ु आिथ�क वष�को नाफाबाट बोनस ऐन, 
२०३० को दफा ५ बमोिजम बोनस �ोिभजनको 
लािग �ट् याएको रकमको दािय�व ��यथ� क�पनीमा 
िनिहत रहेको ह�दँा उ� रकम आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा १३ बमोिजम खदु आयमा क�ा ह�ने भएकाले 
पनुः आयमा गणना गनु�पन� भ�ने पनुरावेदकको 
कथन कानूनअनकूुल नह�दँा बोनसबापतको 
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�.१,१८,८६५।७८ खदु आयमा समावेश ह�न नस�ने 
भ�ने राज�व �यायािधकरण, िवराटनगरको िमित 
२०६६।१०।३ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक आ�त�रक राज�व काया�लय 
िवराटनगरको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः अिमरर�नमहज�न
इित संवत् २०७१ साल पसु २१ गते रोज २ शभुम् । 

७
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगिदश शमा� पौडेल, ०६९-WO-०१७६, उ��ेषण/
�ितषेध, भोलाबहादुर रावल िव. गृह म��ालयसमेत
 स�य, सरु�ा र सेवाको िज�मेवारी िलने �हरी 
अिधकृतले आ�नो काया�लयको हातािभ� भएको 
चोरीको घटनाका स�ब�धमा पिन अनसु�धान गरी 
अपराधी प�ा लगाउन स�ने अव�था ह�दँाह�दँै �यसतफ�  
बेवा�ता गरकेो काय�लाई आ�नो कत��य द�तापूव�क 
िनवा�ह गरकेो मा�न निम�ने । 
 आ�नै काया�लय हातािभ� घटेको चोरीको 
घटनाका स�ब�धमा अनसु�धान तहिककात गरी 
अपराधीलाई सजाय िदलाउने �ाथिमक कत��य 
रहेका यी �रट िनवेदकले सोस�ब�धमा केही कारवाही 
नगरी आ�नो पदीय िज�मेवारीमा लापरवाही गरकेो 
देिखएको र �हरी िनयमावली, २०४९ बमोिजमको 
काय�िविध अपनाई अिधकार�ा� अिधकारीबाट 
सोही िनयमावलीको िनयम ८५ को कसरुमा िनयम 
८४(क) बमोिजम निसहत िदने गरी िनण�य गरकेो 
तथा सो िनण�यउपरको पनुरावेदन स�ुने अिधकारी 
पिन तोिकएको अिधकारी रहेको देिखएको ि�थितमा 
िनवेदकलाई निसहतको सजाय िदने गरी भएको 
िनण�यमा कुनै अिधकार�े�ा�मक वा �ि�यागत �िुट 
िव�मान रहेको देिखन नआउने । 
 िनवेदकले आफूलाई निसहत िदएका 
कारणले बढुवाबाट वि�चत ह�ने ह�दँा निसहत 
पाएका आधारमा बढुवा ह�नबाट वि�चत नगनु�  भ�ने 

�ितषेधको आदशेसमेत जारी गरी पाउन दाबी गरकेो 
छ । तर निसहत िदएका कारणले िनवेदकलाई बढुवा 
निदएको भ�ने कुरा पिु� ह�ने कुनै कागज �माण 
िनवेदनसाथ पेस गन� सकेको छैन । िवप�ीको िलिखत 
जवाफबाट पिन िनवेदकले निसहत पाएका कारणले 
िनजलाई बढुवामा समावेश नगरकेो वा नग�रने भ�ने 
देिखदँनै । बढुवामा िच� नबझेुको ि�थितमा बढुवा 
सिमितले गरकेो िनण�यउपर �चिलत कानूनबमोिजम 
पनुरावेदन गन�स�ने अिधकार िनवेदकलाई सरुि�त नै 
रहेको छ । यसरी निसहत पाएकै कारणले िनवेदकलाई 
बढुवा ह�नबाट वि�चत ग�रएको भ�ने �प� नदेिखएको 
र बढुवामा िच� नबझुेमा िनवेदकले कानूनले िनधा�रण 
गरकेो �ि�याबाट उपचार �ा� गन� स�ने नै ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम �ितषेधको आदेश जारी गन� 
िम�ने अव�था नदेिखने ह�दँा िनवेदकले आफू काय�रत् 
�हरी काया�लयको हातािभ� रहेको �हरी काया�लयकै 
भवनको कोठाको क�जासमेत फोडी चोरी भएको 
घटनाका स�ब�धमा अपराधी प�ा लगाउन अनसु�धान 
गन� �ाथिमक तदा�खता र त�परतासमेत केही 
नदखेाई उदासीन रहेको देिखदँा �हरी िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ८५ बमोिजमको कसरु गरकेो भ�ने 
आधारमा िनयम ८४(क) बमोिजम निसहत िदने गरी 
महानगरीय �हरी प�रसरका �हरी उपरी�कबाट िमित 
२०६७।११।२६ मा भएको िनण�य र सो िनण�य सदर 
ह�ने गरी महानगरीय �हरी आय�ुको काया�लयका 
�हरी नायब महािनरी�कबाट िमित २०६८।१२।२९ 
मा भएको िनण�यसमेतमा कुनै कानूनी �िुट िव�मान 
रहेको नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
ग�ररहन परने । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमर े 
क��यटुरः अिमर�न महज�न
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गतेे रोज २ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६६-WO-०६३९, उ��ेषण/
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परमादशे, टीकाराम िल�बू िव. उप�यका सश� �हरी 
बल मु�यालय, पशुपितनाथ बािहनी सानोगौचरण, 
काठमाड�ंसमेत
 िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउदँा सश� �हरी 
ऐन, २०५८ को दफा २१ (ग) बमोिजम सफाइको 
मौका िदन ुनपन� देिखएको ह�दँा भ�नेसमेतका �यहोरा 
उ�लेख गरी पचा� खडा गरकेो  देिख�छ । तर िनण�य 
पचा�मा के क�तो अव�था परी िनवेदकलाई सफाइको 
मौका िदन नपन� हो भ�ने कुरा त�यगत�पमा खलुाएको 
देिखदँैन । पचा� खडा गरी सेवाबाट अवकास िदने 
गरी िनण�य गन� अि�तयार�ा� अिधकारीले कुनै कुरा 
उ�लेख नगरकेो भए पिन सो कुरा मनािसब छ छैन 
भ�ने कुरा पनुरावेदन तहमा िनण�य गन� िनण�यकता�ले 
हेरी बझुी िनण�य गनु�पन�मा �यसो गरकेो देिखदैँन । 
िनण�यकता�ले कुनै मनोगत कारणबाट पचा� खडा गरकेो 
भए �यसलाई मनािसब एवम् त�यगत भ�न सिकने 
ह�दँनै । मनािसब एवम् त�यगत अव�था पिन व�तगुत 
र व�तिुन� ह�नपुद�छ । कुनै पिन �यि�को हकमा असर 
पन� गरी सनुवाइको मौका निदई िनण�य गन� नह�ने । 
 स�चार पठाउदैँमा तामेल भई नआएस�म 
�यसैलाई सफाइको मौकासिहत कारवाहीको सूचना 
िदएकोसरह मानी िनण�य गनु�  �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त र �यायको मा�य िस�ा�तको िवपरीत ह�ने 
कुरामा िववाद छैन । िनण�य भैसकेपिछ तामेल भएको 
सूचना तथा स�चारले सफाइको मौका िदएको मा�न 
निम�ने । 
 िनवेदकलाई सेवाबाट अवकाश िदने गरी 
िनण�य गन� िनण�यकता�ले िनण�य गनु�अगावै सफाइको 
मौका पेस गन� उिचत समय िदनपुन� सश� �हरी 
िनयमावलीको िनयम ९१ को कानूनी �यव�थालाई 
अ�रसः पालना गरकेो देिखन नआउने ।
 िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको 
िववािदत िनण�य सश� �हरी िनयमावली, २०६० 
को िनयम ८४ को ख�ड (ख) अ�तग�तको िवशेष 
सजाय भएको र �यसरी िवशेष सजाय गनु� पूव� िनयम 

९४ बमोिजम �य�तो सजायको आदेश िदन पाउने 
अिधकारीले ��तािवत सजाय िकन नगन� भनी 
�यसस�ब�धमा उिचत समय िदई �प�ीकरण मा�न ु
पन� दिेखन आउछँ । यसरी िनयम ८४ को ख�ड (ख)
(१) अ�तग�त भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� 
अयो�य नठह�रने गरी सेवाबाट हटाउने िनण�य गनु� पूव� 
स�बि�धत सश� �हरी कम�चारीलाई सफाइ पेस गन� 
मौका िदई िनजको �प�ीकरण िच� ब�ुदो नभएमा वा 
�प�ीकरण नै पेस नगरी बसेको अव�थामा िनण�य गन� 
सिकने हो । यी िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने िववािदत 
िनण�य गदा� मािथ उ�लेख भएअन�ुपको सफाइको 
मौका उपल�ध ह�ने गरी उिचत समय िदई कारवाही 
गन� लािगएको िवषयमा सूचना िदइएको भ�ने देिखएको 
छैन । िनयमावलीमा गैरहािजर रहेको भ�ने आधारमा 
सफाइको मौका िदन नपन� भ�ने �यव�था रहेको छैन । 
यसबाट िवप�ी उप�यका सश� �हरी बल म�ुयालय, 
पशपुितनाथ बािहनीको िनण�य नै स�दहेपूण� रहेको 
देिखदँा यी िनवेदकलाई िमित २०६४।७।२३ देिख नै 
लागू ह�ने गरी िमित २०६४।८।१३ मा सेवाबाट हटाउने 
गरी भएको िनण�य उि�लिखत कानूनी �यव�थाको 
�ितकूल देिखन आउने ह�दँा यी िनवेदक िटकाराम 
िल�बूलाई भिव�यमा सरकारी सेवाको िनिम� अयो�य 
नठह�रने गरी िमित २०६४।७।२३ बाट लागू ह�ने गरी 
नोकरीबाट हटाउने गरी सश� �हरी बल, बाघ भैरव 
ग�ुम, काठमाड�का सश� �हरी व�र� उपरी�कबाट 
भएको िमित २०६४।८।१३ को िनण�य र सो िनण�यलाई 
सदर गन� गरकेो उप�यका सश� �हरी बल, म�ुयालय 
पशपुितनाथ बािहनी, काठमाड�का बािहनीपित नायब 
महािनरी�कबाट िमित २०६६।८।८ मा भएको 
िनण�य �िुटपूण� देिखदँा उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
ग�रिदएको छ । िनज िनवेदक िटकाराम िल�बूलाई 
अब पूव�वत् सेवामा बहाल गराउन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७१ साल चैत २४ गते रोज ३ शभुम् ।
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९
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६६-WO-०८२५, उ��ेषण/
परमादशे, पूण�िसहं ब�नेत िव. माननीय गृह म��ी, गृह 
म��ालयसमेत
 िनवेदक गैरहािजर रहेको समयमा मलुकुमा 
माओवादीको ���समेतको कारण सरु�ा चनुौती 
रहेको देिख�छ । मलुकुमा शाि�त सरु�ा कायम 
रा�ने काय� �हरी सङ्गठनको अहम् िवषय भएको 
त�यमा पिन िववाद छैन । यसरी दशेमा सरु�ा 
चनुौती सामाना गद� शाि�त सरु�ा कायम राखी 
सव�साधारण जनताको िजउ �यानको सरु�ा गनु�पन� 
दािय�व भएको �हरी नायब िनरी�क पदको �हरी 
कम�चारी य.ुएन. िमसनबाट फक� र आएपिछ गैरहािजर 
रहेको काय�बाट िनजले आ�नो पदीय दािय�व र 
िज�मेवारी कुशलतापूव�क स�पादन गरकेो भ�ने दिेखन 
नआउने । 
 िनवेदकले िबरामी भएको कारण उपचार 
गन� िबदा ब�न ु परकेो र �य�तो अव�थामा �हरी 
िनयमावलीको िनयम ५५ बमोिजम १२ िदन र िनयम 
५५(४) बमोिजम ४५ िदन गरी ५७ िदन िबदा िलन 
पाउने ह�दँा पिन सेवाबाट अवकाश िदने गरी भएको 
िनण�य िमलेको छैन भनी िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । �यस स�ब�धमा िवचार गदा� िनवेदक िबदा 
निलई भारतको दािज�िलङ गएको देिख�छ । िबरामी 
ह�नभु�दा अगावै वा पिछ िबदा �वीकृितको लािग 
काया�लयमा िनवेदन िदएको वा ह�लाकबाट समेत 
िबदाको िनवेदन पठाएको भ�ने िजिकर िलन पिन 
सकेको देिखदँैन । नेपाल �हरी सङ्गठनको आ�नै 
अ�पताल रहेको भ�ने कुरा िलिखत जवाफबाट 
देिख�छ । आफै काय�रत् सङ्गठनको अ�पताल भएको 
अव�थामा सो अ�पतालमा उपचार गन� नआई िनज 
भारतको दािज�िलङ जान ु पना�को यथाथ�, त�यगत 
कारण र मनािसब आधार पिन िनवेदकले खलुाउन 
सकेको पाइदैँन । य�तो अव�थामा ५७ िदन िबदा िलन 

पाउने भनी िलएको िजिकर त�यको रोहमा मनािसब र 
उिचत देिखन नआउने । 
 िनवेदकलाई म�यपि�मा�चल �े�ीय �हरी 
काया�लय, सखु�तसमेत भएको �रट िनवेदनबाट पिन 
िनजलाई िदएको अवकाश कानूनस�मत भएको भ�ने 
देिखन आउने ह�दँा यी िनवेदकलाई िमित २०६०।६।९ 
मा सेवाबाट अवकाश िदने गरी �हरी महािनरी�कबाट 
भएको िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गन� िमित 
२०६६।९।५ को पनुरावेदक�य िनण�यबाट िनवेदकको 
सवंैधािनक तथा कानूनी हकमा आघात परकेो 
नदिेखदँा उ� िनण�यह� बदर गनु�पन� दिेखएन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
क��यटुरः िवकेश गरुागाई
इित संवत २०७१ साल चैत २४ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-१०९७, ०६८-
CR-११०२, कत��य �यान, धनबहादुर राई िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. धनबहादुर राईसमेत
 वारदातमा उपि�थत ह�नेह�का िव�� ला�ने 
नभै उपि�थत �ितवादीले मूल �ितवादी Principle 
defendant सगँ मत स�लाहमा पसेको ह�नपुन� र 
�य�तो उपि�थितबाट मूल �ितवादी वारदात गन�का 
लािग हौिसएको दिेखन ुआव�यक ह��छ । दईु जना �यि� 
कु�ती खे�दा खे�दै भइुमा रहेको खकुुरी तानातान 
गरकेो देखी डराई आ�नो पिन �यान जाला भनी 
सरुि�त �थलतफ�  भा�ने काय� �वयममा कसरुज�य 
काय� मा�न िम�दैन । य�तो घटनालाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १७(३) नं. मा रहेको �यान 
मान�लाई मतलबमा पसेको भ�ने कसरुिभ� रा�न ु
�यायपूण� ह�दँैन । तसथ� ��ततु म�ुामा �ितवादीह� 
मिनकुमार राई, िभमबहादरु राई, पजुन राई र नहकुल 
राईलाई कसरुदार मा�न निम�ने ।   
 कु�ती खे�दाखे�दै मतृक आ�ोशमा आई 
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खकुुरी समा�न गएकाले यी �ितवादी िछटो भै िनजको 
हातबाट खकुुरी खोसी मतृकलाई काटी मारकेो 
देिखएको यो वारदातमा उ� ७(१) नं. िभ�का त�वह� 
िव�मान देिखन आउदँैनन् । मतृकको हातबाट खकुुरी 
खोसी सकेपिछ मतृकले �ितवादीलाई मान�स�ने कुरा 
स�भव नै नह�ने अव�थामा मतृकलाई खकुुरीले �हार 
गनु�को कारण आ�मर�ा हो भनी दाबी गनु�को  औिच�य 
नरहने । 
 यी �ितवादीलाई मतृकले आफूलाई माला� न् 
भ�ने भय िथयो भने सो भयको िनवारणका लािग 
मतृकको टाउको अनहुार, घाटँी ज�ता संवेदनशील 
अङ्गसमेतका ९ ठाउमँा खकुुरी �हार गनु�पन� 
आव�यकता ह�दँनै । आ�मर�ाको लािग चािहनेभ�दा 
बढी बल �योग ह�नहु�दँैन । �ितवादीबाट भएको बल 
�हारको मा�ाले िनजको िनयत वा मनसाय के क�तो 
छ भ�ने  इङ्िगत गद�छ । मतृक बलहीन रहेको ि�थितमा 
समेत �ितवादीले टाउको अनहुार, घाटँी ज�ता 
संवेदनशील अङ्गमा खकुुरी �हार गरी मतृकलाई 
िनयतवश मारकेो �मािणत ह�दँा �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
 �ितवादी धनबहादरु राईलाई संखवुासभा 
िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
महलको १८८ नं. अनसुार १० वष� कैद मा� गन� गरी 
राय �य� गरकेामा पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट 
उ� रायमा असहमित जनाई िनज �ितवादी धनबहादरु 
राइलाई २० वष� कैद गन� राय �य� गरकेो स�ब�धमा 
िवचार गदा� मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको 
१८८ नं. मा सव��वसिहत ज�मकैद वा ज�मकैद 
ठहर भएका म�ुामा िनण�यकता�ले अपराध गरकेो 
अव�थालाई िवचार गरी अिभय�ुलाई कम सजाय 
गन� राय �य� गन� स�ने  �यव�था  रहेको छ । ��ततु 
म�ुामा वारदातका समयमा मतृकले �ितवादीसगँ 
झगडाको िनह� ँ खोजी वारदात घटाउन �ितवादीलाई 
उ�ेिजत बनाएको नभई �ितवादी धनबहादरु राईले 
मतृकलाई तपाईलें गाउमँा मा�छे मारकेो र अझ 

पिन मािनस माछु�  भ�नहु��छ, तपाई ं जेलमा जानपुन� 
भ�ने ज�ता कुरा गरी मतृकसगँ िनह� ँ खोजेको 
देिख�छ । कु�ती खे�दाखे�द ै भुइँमा रहेको खकुुरी 
िलएका मतृकको हातबाट खकुुरी खोिससकेपिछ 
सरु�ा�मक उपायह� अवल�बन गन�स�ने अव�था 
रहदँारहदँ ैसो नगरी बलहीन भैसकेका मतृकको टाउको 
अनहुार, घाटँीज�ता संवेदनशील अङ्गमा ज�त� 
िनम�मतापूव�क खकुुरी �हार गरकेो पाइ�छ । जोिखमी 
हितयार खकुुरी क�जामा िलई आफू सरुि�त रहदँारहदैँ 
िनब�ल रहेका मतृकलाई मम� �थानमा अ�दाध�ुद�पमा 
खकुुरी �हार गरी मािनस मारकेो ��ततु अपराध 
ह�दँाको घटना र प�रि�थितलाई हेदा� सजाय घटाउने 
गरी मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ 
नं. बमोिजमको राय �य� गन� अव�थाको िव�मानता 
देिखदँनै । �ितवादी धनबहादरु राइलाई मलुकु� ऐन, 
अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं. अनसुार १० 
वष� मा� कैद गन� गरी सखंवुासभा िज�ला अदालतले 
�य� गरकेो राय एवम् २० वष� कैद गन� पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाबाट �य� गरकेो राय िमलेको 
नदिेखदँा �ितवादी धनबहादरु राइलाई सव��सिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ।  
 �ितवादी धनबहादरु राईलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैद ह�ने र �ितवादीह� मिनकुमार 
राई, िभमबहादरु राई, पजुन राई र नहकुल राईलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर ्याएको सखंवुासभा 
िज�ला अदालतको िमित २०६८।३।९ को फैसला 
सदर ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
िमित २०६८।७।२७ को फैसला िमलेको देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी �ितवादी दवैु प�को पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद खनाल
क��यटुरः  िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७१ साल माघ २६ गते रोज २ शभुम् ।
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इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-CI-०९३४, पखा�ल भ�काई ज�गा 
िखचोला चलन, िव�ान�द राय यादव िव. स�तोष 
यादव
 िववािदत िक.नं. ८४६ को ०-०-०-
३१/२ ज�गामा �ितवादीले प�क� घरको जग ६ 
िफट उचाइको िनमा�ण गरकेो न�सा िववरणबाट 
देिख�छ । िक.नं. ८४५ र ६३३ को ज�गा 
�ितवादीको नाममा रहेकामा िक.नं. ८४५ को 
०-०-१० �े�फल रहेको �ितवादीको ज�गा दता� 
�े�ताबाट देिख�छ भने �ितवादीको भोगमा रहेको 
िक.नं. ८४५ र ६३३ को ज�गाको �े�फल हेदा� िक.नं. 
८४५ मा न.नं. २ मा ०-०-९-१०३/४, न.नं. २क मा 
०-०-०-३३/४ �े�फल र िक.नं. ६३३ न.नं. ९ मा ०-०-
०-११/२ �े�फल भई आएको िमित २०६३।७।२७ को 
न�सा िववरण मचु�ुकाबाट देिखएको छ । �ितवादीको 
ज�गा न.नं. २, २क र ९ रहेको देिखई उ� ज�गाको 
�े�फल �ितवादीको �े�ताबमोिजमको ०-०-१० 
पगेुको दिेखएको छ । िववािदत िक.नं. ८४६ न.नं. १ 
को ज�गाको �े�फल ०-०-०-३१/२ रहेको दिेखई उ� 
ज�गामा �ितवादीले ६ िफट उचाइको पखा�ल िनमा�ण 
गरकेो भ�नेसमेतको �यहोरा उ�लेख भई आएको 
न�सा िववरण मचु�ुकाबाट देिखएको र �ितवादीले 
उ� न�सा मचु�ुकामा लेिखएको �यहोरामा रोहबरमा 
बसी सहीछाप गन� इ�कार गरकेो दिेखए पिन िमित 
२०६३।७।२७ को न�सालाई बदर गन� माग गरकेोसमेत 
िमिसलबाट देिखएपिन सो न�सा बदरतफ�  अ�यथा 
केही नभई २०६३।७।२७ को न�सा यथावत् कायम 
रिहरहेको देिखएको र न�सा मचु�ुकाबाटै �ितवादीको 
�े�ताबमोिजमको ज�गा पूरा देिखएको तर वादीको 

िक.नं. ८४६ िभ�को ज�गा िववािदत न.नं. १ को ०-०-
०-३१/२ रहेको दिेखएबाट न.नं. १ को उ� ०-०-०-
३१/२ ज�गा ��यथ� �ितवादीले िखचोला गरकेो देिखदँा 
स�ु सला�ही िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
फैसला कानूनसङ्गत नै देिखन आउने ।
 मािथ िववेिचत आधार कारणसमेतबाट 
�ितवादीको िक.नं. ८४५ र ६३३ को ज�गा पूरा 
भइरहेको देिखएको र िववािदत न.नं. १ को �े�फल 
०-०-०-३१/२ ज�गा िखचोला गरकेो देिखदँा सोही 
हदस�म िखचोला ठहर गरकेो स�ु सला�ही िज�ला 
अदालतको िमित २०६३।९।९ को फैसला र सोही 
फैसलालाई सदर गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०६६।८।१० को फैसला सदर 
ह�ने ठह�छ । दाबी प�ुनस�ने होइन भनी पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर र यस अदालत संय�ु 
इजलासबाट िन�सा �दान गदा� िलइएका आधारह�सगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 
इजलास अिधकृत: दी�ा �धानाङ्ग 
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल माघ १३ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६६-CI-०६५८, न�सा पास र न�सासमेत 
बदर ग�रपाउ,ँ रामाका�त तेली  िव. कमला ठाकुरसमेत
 नगरपािलका काय�कारी अिधकृतबाट 
न�सापासस�ब�धी िनण�य भएको िवषयमा िच� नब�ुने 
प�ले िज�ला अदालतमा उजरु गन� स�ने �यव�था 
नभएबाट स�ु िज�ला अदालतले ��ततु िववाद 
िन�पण गन�स�ने अव�था रहेन । पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलमा िदनपुन� उजरुी िज�ला अदालतमा िदएको 
देिखदँा अ.बं. २९ (८) नं. िवपरीत �े�ािधकारको 
अभावमा स�ु अदालतले िफराद खारजे गन� गरकेो 
िनण�यलाई पनुरावेदन अदालतले सदर ह�ने ठहर ्याएको 
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फैसला अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखएबाट यस 
अदालतबाट िमित २०६६।९।२२ मा म�ुा दोहोर ्याई 
हेन� गरी �दान भएको िन�सामा िलइएको आधारसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ह�दँा न�सा पास र न�सासमेत 
बदर ग�रपाउ ँ भनी िदएको ��ततु म�ुाको िफराद 
कानूनस�मत नह�दँा �े�ािधकारसमेतको अभावमा 
िफराद दाबी खारजे ह�ने ठहर ्याएको स�ु नवलपरासी 
िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०६५।२।२६ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल भदौ २९ गते १ रोज शभुम् ।
§ यसै लगाउको ०६६-CR-०४५२, 

जालसाजी, रामाका�त तेली िव. कमला 
ठाकुरसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

३
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-००८३, अवैध काठ 
चोरी, नेपाल सरकार िव. आइतराम िथङसमेत
 �ितवादी बिु�बहादरु वाइवाले अदालत 
सम�को बयानमा उ� काठ मनहरीि�थत ह�रयाली 
सामदुाियक वनबाट ख�रद गरी िचरान गरी केही 
काठ घरमा लगेको र बाकँ� जङ्गलमा छाडेकामा 
सोही काठह� बरामद भएको भनी बयान गरकेो 
िमिसलबाट देिखएको छ । िमिसल संल�न ह�रयाली 
सामदुाियक वन उपभो�ा समूह रजैया खरङ्गाको 
नगदी रिसद नं. ८२१ को �यहोरामा यी �ितवादी 
बिु�बहादरु वाइबाका नाउबँाट ८० �यिुफट सालको 
काठको मू�यबापत २४००।- �पैया ँ बझुाएको तथा 
िमित २०६४।१०।४ मा उ� ८० �यिुफट काठको 
अनमुितप� सोही ह�रयाली सामदुाियक वन उपभो�ा 
समूहबाट वन पैदावारको मू�य िलई अनमुितप� 

िदइएको भनी काठको प�रमाण तथा MAK 0123 
MN समूहको टाचँा लगाएको भनी िववरण उ�लेख 
गरी सोको वोधाथ� इलाका वन काया�लयसमेतलाई 
िदएको रिसदको �यहोराबाट देिखएको छ । घटना�थल 
मचु�ुकाको �यहोराबाट २५.१६ �य.ुिफटका 
२२ थान साल जातका काठ बरामद भएको भ�ने 
देिख�छ । उ� उपभो�ा सिमितका अ�य� रामहरी 
�े�ले मौकामा कागज गदा� बरामद भएका काठ 
विु�बहादरु वाइबाले ख�रद गरी िलएको भनी भनेको 
एवम् िनजले पेस गरकेा िबल तथा नगदी रिसदका 
स�ब�धमा अिभयोजनकता�बाट थप अनसु�धान तथा 
परी�ण भएकोसमेत दिेख�न । य�तो अव�थामा 
कानूनको �रत परु ्याई ख�रद गरकेो काठ िचरान 
गरकेोसमेत देिखएकाले यी �ितवादी विु�बहादरु 
वाइबालाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� मनािसब 
भएन । �य�तै सोही कसरुमा अ�य �ितवादी  आईतराम 
िथङ, िकशन गहतराज, अिमत िव.क. लाईसमेत सजाय 
गन� मनािसब नह�ने र �ितवादी �ान ुखाती र रामशरण 
सनुारका हकमा िनजह� प�ाउ परी आएका बखत वा 
हािजर भएका बखत ठहरबेमोिजम ह�ने गरी तामेलीमा 
रािखिदने र अ�य ��यथ� �ितवादीह� आइतराम 
िथङ, बिु�बहादरु वाइबा, अिमत िव.क. र िकशन 
गहतराजलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने ठहरी 
भएको स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िमित २०६८।१।१३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । यस अदालतबाट िन�सा �दान 
गदा� िलइएका आधारह�सगँ सहमत ह�न सिकएन । 
उि�लिखत �ितवादीह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�ण�ुसाद गौतम 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर २९ गते रोज  २ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-CR-०४७८, जबज��ती करणी, 
मानबहादुर काक� िव. नेपाल सरकार
 पीिडत �वयम् ले यी �ितवादीसमेतलाई 
िकटान गरी जबज��ती करणी गरकेो भनेको अव�थामा 
�ितवादीले सहमितमा करणी गरकेो भनी िजिकर 
िलदैँमा र कानून एवम् �माणले सोको पिु� नभई 
रहेकामा िनजको िजिकरको प�्ुयाइ ँ नै ह�न सकेको 
नदेिखने । 
 उमेर पगेुक� मिहलालाई सहमितमा करणी 
गरकेालाई जबरज�ती करणी गरकेो भनी सजाय गरकेो 
निमलेको भ�नेले पीिडतको उमेर पगेुको नाग�रकता र 
पासपोट�समेत पेस गरी उमेर पगेुको भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर पिु� गन� स�नपुन�मा सो गन� नसकेको र 
मीनाकुमारी �े�को नाग�रकता र पासपोट�  पेस गररे  
पीिडत जाहेरवालीको उमेर �मािणत ह�ने अव�थासमेत 
नह�ने । 
 आफैले करणी गरकेो भनी अदालतमा 
�वत���पमा सािबत भएकोलाई डा�टरले करणी 
पिु� गर े वा नगरकेो भ�ने कुरा �प� नगनु�को कुनै 
अथ�समेत रहदैँन । य�तो अव�थामा िनज पनुरावेदक 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� 
गरकेो स�ुको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 
 �ितवादी राजकुमार िव�कमा� र मानबहादरु 
काक�ले जाहेरवालीलाई सामिुहक�पमा जबज��ती 
करणी गरकेो देिखदँा िनजह�लाई जबज��ती करणीको 
३(३) नं. बमोिजम जनही ६(छ) वष� कैद सजाय गरी ऐ. 
३क. नं. बमोिजम थप जनही ५(पाचँ) वष� कैद भई पीिडत 
जाहेरवालीले िनजह�बाट जनही �. ३५,०००।०० 
(पैतीस हजार �पैया) का दरले �ितपूित�समेत भराई 
पाउने ठहर ्याई स�ु सनुसरी िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०६७।२।१८।३ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 

सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सबेुदी 
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल काि�क ४ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी  िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-CR-०४४१, ०६११, 
०६५२, ०६७२, ०७८५, कत��य �यान, गणेशबहादुर 
ब�नेत िव. नेपाल सरकार, िहमा�चल ख�ी ��ी 
िव. नेपाल सरकार, िनम�लबहादुर ब�नेत िव. नेपाल 
सरकार, इ��बहादुर ब�नेत िव. नेपाल सरकार, 
होमबहादुर भ�ने िकसान ब�नेत िव. नेपाल सरकार
 पनुरावेदक �ितवादीह� र माधव के.सी. बीच 
सामा�य हानाहान भएपिछ माधव के.सी. िनजह�को 
प�जाबाट फु�क� भागेकाले पदमबहादरु के.सी. लाई 
यी �ितवादीह�ले कुटिपट गरकेो त�य िमिसल 
कागजबाट दिेखन आएको र पनुरावेदकम�येका गणेश 
ब�नेतले मतृक पदमबहादरुलाई छुरी �हार गरकेो र 
अ�य �ितवादीह�ले मतृकलाई लात म�ुकाले �हार 
गरी घाटँी दबाउने काय�समेत गरकेाले सोही चोटका 
कारण मतृकको म�ृय ु भएको भ�ने त�यलाई यी 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले �वीकार गरी एकअका�लाई 
पोल गरी गरकेो बयान �यहोरालाई ��य�दश�को 
भनाइ, वारदातमा �योग भएको च�कु बरामद भएको 
बरामदी मचु�ुका, घटना�थल तथा लास �कृित 
मचु�ुका, म�ृयकुो कारण Death is due to manual 
strangulation (throthling) र death is due to 
stab wond (sharp force injury leading to 
haemorrhage to hypo uolaemic shock) भ�ने 
शव परी�ण �ितवेदनसमेतका कागजबाट पिु� ह�न 
आएको देिखएबाट पनुरावेदक �ितवादी िहमा�चल 
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ख�ी, ई��बहादरु ब�नेत, िनम�ल ब�नेत, गणेशबहादरु 
ब�नेत, होमबहादरु भ�ने िकसान ब�नेतको पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब देिखन नआउने । 
 �ितवादी �दीप ब�नेत पिन अ� पनुरावेदक 
�ितवादीह�सगँ साथ वारदात�थलमा गएको 
अ�य �ितवादीह�ले मतृकलाई कुटिपट गदा� िनज 
वारदात�थलमा उपि�थत रही केही नगरी हेरी बसेको 
ि�थितबाट वारदातको मितयार (Accessory on the 
fact) भई वारदातमा संल�न रहेको देिखदँा िनजले 
आपरािधक दािय�वबाट उ�मिु� पाउने अव�था 
नरहने ।
 �ितवादीह�म�ये गणेशबहादरु ब�नेतलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. को 
कसरुमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम स�व�वसिहत ज�मकैद 
ह�ने, अ�य पनुरावेदक �ितवादीह� िहमा�चल, ई�� 
बहादरु, िनम�ल, होमबहादरु भ�ने िकसान ब�नेतलाई 
ऐ. १३(३) नं. बमोिजम जनही ज�मकैद ह�ने र अका� 
�ितवादी �दीप ब�नेतलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम ३ वष� कैद ह�नेमा वारदात 
समयमा िनज नाबालक भएको दिेखदँा िनजलाई 
बालबािलका स�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) 
अनसुार १ वष� ६ मिहना कैद ह�ने ठहर गरी भएको 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत बागलङुको िमित २०६९/३/६ को 
फैसला िमलेकै देिखने ।
 वारदातको �कृित र िसज�ना भएको 
प�रि�थिततफ�  िवचार गदा� यी पनुरावेदक �ितवादीह� 
र मतृक साथी साथी भएको, भिलबल खे�ने �ममा 
मनमटुाब भई एकअक�बीच कुटिपट हानाहान भएको, 
सबै �ितवादीह� १७ वष�देिख २५ वष�स�मका 
किललो उमेर समूहका भई अप�रप�क मानिसकताबाट 
�यान मान�ज�तो ग�भीर काय� ह�न गएको, िकसान 
ब�नेत बाहेक सबै अ�ययन गद� गरकेा िव�ाथ� 
भएको, मारौ ँ भ�ने नै मनसायभ�दा पिन भिलबलको 
झगडामा भएको कुटिपटका कारण मतृकको म�ृय ु

ह�न गएको अव�थालाई िवचार गरी �ितवादीम�येका 
गणेशबहादरु ब�नेतलाई �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद र अ�य 
�ितवादीह� िहमा�चाल ख�ी �े�ी, इ��बहादरु 
ब�नेत, िनम�ल ब�नेत, होमबहादरु भ�ने िकसान 
ब�नेतलाई ऐ. ऐनको १३(३) नं. अनसुार ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� देिखई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
यी पनुरावेदक �ितवादीह�लाई जनही ८ वष� कैद 
सजाय ह�न लगाएको राय मनािसब देिखन आएकाले 
पनुरावेदन अदालत बागलङुको िमित २०६९/३/६ 
गतेको फैसला र लगाएको रायसमेत िमलेकै 
देिखने । पनुरावेदक �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुर: क�पना बत�ला
इित संवत् २०७२ साल साउन २४ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी  िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६७-CR-०८०५, 
गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो, 
नेपाल सरकार िव. हरकृे�ण भगत
 ज�गाको �े�फल, उ�पादन ह�ने अव�था, 
उ�पादनका �व�पसमेतको यथोिचत िव�ेषण गरी 
िवशेष अदालत काठमाड�ंले कृिष आयबाट �ा� 
रकमलाई आय कायम गरकेो अ�यथा देिखएन । �. 
२६,४८,०००।– �ितवादीको आयमा गणना ह�ने 
देिखने ।
 �ितवादीको काठमाड�ंको घरको बनावट र 
�थानसमेतको �ि�गत गदा� सो घर भाडामा नला�ने 
अव�थाको देिखदँनै । �यसै गरी स�रीको घरह� पिन 
भाडामा ला�न स�ने नै देिखने । 
 वैवािहक काय��म, उ�सव समारोहसमेतमा 
माइती प��बाट दाइजो, टीकाटालोबापतको यित रकम 
वा िज�सी िदएको िथयो भनी भ�न सिकने अव�था 
ह�दैँन । य�तो असिजलो अव�थामा दाबी ग�रएको 
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रकमको स�पि�को प�रमाण र प�रि�थितलाई 
मू�याङ्कन गररे नै दाइजोसमेतको मनािसब मा�ामा 
रकमको िनधा�रण गनु�को िवक�प नह�ने । 
 वैवािहक समारोहमा ितलकको �पमा 
१० लाख �पैया ँ �ा� भएको भए तापिन सो 
रकम �ितवादीको बबुाले पाउने ह��छ । तर पिन 
आिधका�रक�पमा यित नै रकम �ा� भएको भ�ने 
नदेिखए तापिन वैवािहक जीवनको लामो समयमा 
�ितवादी, �ितवादीक� �ीमती र छोराह�ले �यवहार 
र चलनअनसुार पटकपटक गरी �. ४,००,०००।– 
�ा� गरकेो मा�न ु�यायोिचत नै देिखन आयो । तसथ� 
दाइजो पेवाको िनधा�रण लेखाजोखा वा िलखत नह�ने, 
अनमुानमा नै आधा�रत ह�ने भएको ह�दँा त�यगत र 
व�तगुत प�रि�थितलाई िवचार गरी िवशेष अदालतले 
िनकालेको िन�कष� �याियक सदिववेकको आधारमा 
िमलेकै देिखदँा मनािसब ठहन� । 
 �ितवादीले क�स�टेे�सीमा काम गरकेो दाबी 
गरकेोस�ब�धमा हेदा� �ितवादी नेपाल सरकारको 
राजप�ाङ्िकत ि�तीय �ेणीको कम�चारीले िनजामती 
सेवा ऐन िनयमावलीले िनिद�� गरकेो कानूनी �यव�थाको 
प�रिधमा बसी काय� गनु�पन� ह��छ । यसस�ब�धमा 
�ितवादी हरकृे�ण भगतले क�स�टे�सीमा काम गन�को 
लािग नेपाल सरकारबाट �वीकृित िलएको नदिेखएको 
र िनजले काम गरकेा Om Consultancy, Ishor 
Engineering service र Raj Engineering 
service फम�बाट पिन सरकारी कम�चारीलाई काम 
लगाई रकम भ�ुानी िदएको देिखने आिधका�रक 
अिभलेखको अभावमा तत् तत् फम� तथा परामश�दाता 
सं�थाबाट पा�र�िमकसमेत पाउने अव�था नदेिखने ।
 �ितवादीले आ�नी �ीमतीले तरकारी 
�यवसायबाट �. ११,८८०००।– आय गरेको भनी 
िवशेष अदालतमा लेखाएको देिख�छ । िनजक� 
�ीमतीको नाममा फम� दता� भएको भए तापिन के कित 
तरकारी उ�पादन भएको, कित िब�� िवतरण भएको 
भ�ने ज�ता कुराह� पिु� ह�न नआएबाट सो रकम 

�ितवादीको आयमा ज�मा गन� निम�ने ।
 �ितवादीले अदालतको बयानमा आफूसगँ 
५० तोला सनु र १०० तोला चादँी रहेको भनी 
खलुाएकामा यित तोला चादँी यस िमितमा िब�� गरी 
यित रकम �ा� गरकेो भनी खलुाउन नसकेको देिखदँा 
सनु चादँी िब��को रकम पिन आयमा गणना गन� 
निम�ने । 
 मनािसब आधार र कारणिबना रा��सेवकले 
अिम�दो र अ�वाभािवक जीवन�तर यापन गरमेा 
मा� आरोिपत कसरु �मािणत ह�ने �यव�था भएकाले 
अिम�दो र अ�वाभािवक जीवन�तर झि�कने 
जीवन यापन गरेमा मा� कसरुदार ठहर ह�नस�ने 
देिखयो ।
 सामािजक प�लाई हेदा� पिन �यि�को पैतकृ 
स�पि�, सामािजक हैिसयत, पदीय हैिसयत लगायतका 
कारक त�वह� नै मापनको �पमा रहेर िनजको 
जीवन�तर अिम�दो, उ�च अ�वाभािवक छ भ�ने 
कुराको िन�कष�मा प�ुन म�त िम�दछ । कितपय आयका 
�ोतह� �ितवादीले भनेबमोिजम िव�सनीय भए पिन 
समयको अ�तरालले �माण कागज नह�न स�छ । सबै 
कुराको कागज �माण �े�ता रा�नपुन� हा�ो कानूनी 
�यव�था पिन छैन । तसथ� सामािजक कानूनी, आिथ�क 
त�वह�लाई �ि�गत गदा� स�पि�को िबगो र आयको 
फरक रकम १० �ितशतस�म �यून ह�नलुाई अिम�दो र 
अ�वाभािवक भ�न िम�दनै । यसको अित�र� ��ततु 
म�ुामा कुनै खास काय� समयको वारदातको अपराध 
नभै अनमुानको आधारमा आय �ययको रकम अनमुान 
गरी अिभयोग दाबी भएकामा अनमुानको आधारमा 
कायम ग�रएको िबगोको आधारलाई पूण�तया वा�तिवक 
भएको भनी मा�न निम�ने ।
 ��ततु िववादमा �ितवादी हरकृे�ण भगतको 
कूल स�पि�को िबगो र आयमा ८.१० �ितशत 
अथा�त �. ६,०३,८९०।३४ अ�तर भएको देिखन 
आउने ह�दँा िववेिचत, आधार, कारण र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा िवशेष अदालत, 
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काठमाड�ले वादी नेपाल सकारको दाबी प�ुन नस�ने 
ठहर गरी िमित २०६६।९।२० मा गरेको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः फिण�� पराजलुी, भीमबहादरु 
िनरौला
क��यटुर: गीता िघिमर े
इित सवंत् २०७२ साल असार २१ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी  िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०८७७, कत��य �यान, 
जबरज�ती चोरी, कालुराम भ�ने पृथी राईसमेत  िव. 
नेपाल सरकार
 कसरु गदा� नाबालक रहेकामा �यसतफ�  
िवचार गरी सजाय नतोिकएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिबराजको फैसला उ�टी गरी बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(२) अनसुार �यूनतम् 
सजाय तोिकपाउ ँ भनी �ितवादीह�को पनुरावेदन 
िजिकर रहेको भए पिन िनजह�ले स�ु अदालतमा 
�वत���पले बयान गरी लेखाएको उमेरले नै �ा�ता 
पाउने भई स�ु फैसलाउपर  पनुरावेदन गदा� छु�ै िजिकर 
िलई पेस ग�रएका थप �माणह�ले मा�यता नपाउने 
भएकाले िनजह�को िजिकर िलएको नाबालकतफ� को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने भएकाले पनुरावेदन 
अदालत, राजिबराजको फैसला अ�यथा नभई िमलेकै 
देिखन नआउने ।
 आफूह� नाबालक रहेकाले 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) 
बमोिजम �यूनतम् सजाय ह�नपुन� भ�ने �ितवादीह�ले 
िलएको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नसकेकाले 
िनजह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद र चोरीको 
िबगोबापतमा समेत कैद ह�ने तथा चोरीको बरामद 
भएको िबगो जाहेरवालाले िफता� पाउने ठहर ्याई 
स�ु खोटाङ िज�ला अदालतले गरकेो फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 

२०६७।०८।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । �ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः बाबरुाम सबेुदी
क��यटुर: क�पना बत�ला 
इित संवत् २०७२ साल असार २३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०७१-WO-०५४३, परमादेश जारी 
ग�रपाऊँ, राम�ताप खड्का िव. महानगरीय �हरी 
प�रसर, हनुमानढोका काठमाड�ंसमेत
 अनािधकृत�पमा िविभ�न वेबसाइटह�मा 
रािखएका कोिहनरु चलिच� नरो�ने हो भने चलिच� 
िनमा�तालाई अपूरणीय�ितसमेत ह�न जाने देिखएकाले 
नेपाल िव�तुीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा 
४४, ४५, ४६ र ४७  तथा �ितिलिप अिधकार 
ऐन, २०५९ को दफा २५ िवपरीतको कसरुमा यस 
ऐनबमोिजम सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
दफा ३ बमोिजम िनवेदकको जाहेरी दरखा�त दता� 
गरी कोहीनूर चलिच�को अनािधकृत�पमा िविभ�न 
वेबसाइटमा अपलोड गरी �दश�न रािखएको काय�का 
स�ब�धमा जो जसले गरकेो भए तापिन अनसु�धान 
गरी कारवाहीको �ि�या अगािड बढाउन िनवेदकको 
उजरुी दता� गरी अनसु�धान गरी उ� आपरािधक काय� 
प�ा लगाई रो�ने काय�समेत गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाउमँा परमादशेको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: खगे��कुमार ख�ी
इित संवत् २०७१ साल फागनु ३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६८-CR-०८९४, कत��य �यान, िशव�साद 
गौतम िव. नेपाल सरकार
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 �ितवादी का�छा भ�ने िशव�साद 
गौतमले �ितवादी आकाश लामालाई वचन िदई 
गोिव�द अिधकारीलाई मान� लगाएको ह�दँा िनज 
�ितवादीलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ११(४) तथा �यानस�ब�धीको महलको 
१३(४) न�बरबमोिजमको कसरु अपराध गरकेो 
ह�दँा  �यानस�ब�धीको महलको १३ (४) अनसुार 
ज�मकैदको सजाय ह�ने देिखने ह�दँा �ितवादी का�छा 
भ�ने िशव�साद गौतमलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११(४) एवम् �यानस�ब�धीको 
१३ (४) अनसुार ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहराएको 
काठमाड�ं िज�ला अदालतको फैसला सदर गन� 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६८।८।६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज प�त
क��यटुर: खगे��कुमार ख�ी
इित संवत् २०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६६-WO-१२१६, उ��ेषण / परमादशे, 
िदिलपबहादुर भ�ने ताराबहादुर रानामगर िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत
 कुनै पिन कम�चारीलाई ग�रने कारवाहीको 
स�ब�धमा �चलनमा रहेको िनयम कानूनले ��ट�पमा 
पालना गनु�पन� गरी िविभ�न चरण तथा �ि�याह�को 
उ�लेख गरकेो छ भने स�बि�धत कम�चारीलाई 
कारवाही गदा� उ� उि�लिखत सबै चरण तथा 
�ि�याह�को बा�या�मक�पले पालना गनु�पन� ह��छ । 
य�तो कारवाहीमा कानूनमा उि�लिखत िविभ�न चरण 
तथा �ि�याह�म�ये केहीको मा� पालना गरी कारवाही 
ग�र�छ भने �य�तो कारवाहीलाई कानूनबमोिजमको 
कारवाही भ�न निम�ने । 

 कुनै पिन कम�चारीिव�� उसको आचरण 
�यवहारस�ब�धमा कारवाही गदा� बढो सतक� ताका 
साथ कानून र िनयमको पालना गरी गनु�पन� ह��छ । 
िकनिक रोजगारीको अिधकार जीवनको अिधकारसगँ 
जोिडएको ह��छ र स�बि�धत �यि�मा� होइन 
उससगँ आि�त प�रवारमािथ पिन य�ता कारवाहीले 
�ितकूल �भाव पान� स�दछ । यसरी रोजगारीको 
अिधकारबाट वि�चत गन� गरी िनण�य गदा� स�बि�धत 
िनयमले तोिकिदएको िविध र �ि�याह�को पूण��पमा 
अवल�बन गरी गनु�  पन�मा सो नगरी िनवेदकलाई 
िमित २०६६।१२।१ देिख लागू ह�ने गरी नोकरीबाट 
बखा��त गन� गरी िवप�ी अ�पतालबाट ग�रएको िनण�य 
Patan Hospital Personnel Policy REVISED 
P.H.B.OCT.1995 को �ितकूल भएको देिखन 
आउने ।
 मानव अिधकारह� ज�तै रोजगारीको 
अिधकारको काया��वयनमा प� रा��ह�को िवशेषत: 
म�ुय गररे ३ वटा दािय�व रहेका ह��छन् । जसमा 
Respect (स�मान), Protect (संर�ण) र Fulfill 
(प�रपरुण) रहेका छन् । रोजगारीको अिधकारको 
स�मान (Respect) को दािय�वअ�तग�त प� रा��ले 
उ� अिधकारको �योग तथा उपभोगमा ��य� वा 
अ��य��पमा बाधा परु ्याउन नह�ने भ�ने ह��छ । 
�यसैगरी संर�ण (Protect) को दािय�वअ�तग�त 
रा�यबाहेक अ�य कुनै पिन ते�ो प�बाट रोजगारीको 
अिधकारको �योगमा बाधा अवरोध परु ्याएको छ भने 
सो अवरोधलाई रोक� अिधकारको उपभोगमा सहजता 
�याउन ु भ�ने ह��छ । �यसै गरी अि�तम दािय�वको 
�पमा रहेको प�रपूरण (Fulfill) अ�तग�त रोजगारीको 
अिधकारलाई बढावा, िवकास तथा �वध�न गरी यसलाई 
आिधकािधक�पमा उपभोग यो�य बनाउन ु भ�ने 
ह��छ । यसका लािग रा�यले आव�यक कानूनको 
िनमा�ण, यथे� बजेट तथा �शासिनक �ब�धको 
�यव�था गनु�पन� ।
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 िवप�ी पाटन अ�पताल �वा��य िव�ान 
�ित�ान ऐन, २०६४ �ारा स�चालनमा रही नेपाल 
सरकारको मातहतमा रहेको देिखदँा यसको स�चालनमा 
रा�यको ��य� वा अ��य��पमा संल�नता र भूिमका 
रहेको देिख�छ । यस प�र�े�यमा अ�पतालबाट कुनै 
कम�चारीह�को अिधकारमा आघात ह�ने गरी कुनै 
िनण�य ग�र�छ भने उ� अिधकारको बहालीमा रा�यको 
दािय�व मानव अिधकारस�ब�धी मािथ उि�लिखत 
तीनवटा दािय�विभ� रहने कुरामा दिुवधा नरहने ह�दँा 
�रट िनवेदकलाई िमित २०६६।१२।१ देिख लागू 
ह�ने गरी िवप�ी अ�पतालले नोकरीबाट बखा��त गन� 
गरी गरकेो िनण�य कानूनी �िुटपूण� दिेखन आएकाले 
उ��ेषणको आदेश जारी भई सो िनण�य बदर ह�ने 
ठहछ�  । साथै �रट िनवेदकलाई सािबक सेवा तथा पदमा 
बहाल गनु�  भनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादशेसमेत 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर:  खगे��कुमार ख�ी 
इित संवत् २०७२ साल जेठ १७ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६८-CI-०४४५, लेनदेन, गोपाल�साद 
शमा� िव. इ�री�साद साह
 ज�गा िब�� गरी आ�नो घर �यवहार 
चलाउने भनी सोचेर रिज��ेसनको िलखत लेखेको 
तर बैङ्कबाट िलएको कजा�को कारणले उ� ज�गा 
रो�का रहेकाले रिज��ेसन पा�रत ह�न नसकेको 
हो । रिज��ेसनको िलखत पा�रत नभएकाले लेनदेन 
भएको छैन भनी �ितवादीले आ�नो भनाइ राखे तापिन 
वादीबाट पेस भएको रिज��ेसनको िलखतमा परकेो 
लेखा�मक सही र �या�चे सिहछाप आ�नो हो भनी 
�ितवादीले �वीकार गरकेो ह�दँा सो िलखतमा परकेो 
सिहछाप वादी �ितवादीको भएको देिखन आउने ।
 वादी दाबीअनसुार रािजनामाको िलखत 

िमित २०५४।१।२ भिनएको भए तापिन सो िलखतमा 
टासेँको ह�लाक िटकट िमित २०५७।९।१३ मा 
�कािशत ह�लाक िटकट टासँबाट उ� िलखत वादी 
दाबीअनसुारको िमितमा भएको दिेखदँैन । तसथ� 
िलखतमा टासँ भएको ह�लाक िटकट र नाग�रकताको 
�माण प�अनसुार िववादको िलखत किहले भएको 
भ�ने एिकन भ�न सिकने अव�था नरहने ।
 िमित उ�लेख नभएको िलखतअनसुार िबगो 
भराउदँा किहलेको िलखतअनसुार िबगो भराउने हो 
सो खलुाउन सिकँदैन र �याज भराउदँा किहलेदेिखको 
�याज भराउने हो सो पिन अ�यौल नै ह�ने दिेख�छ । 
इ�साफ गदा� िमिसलबाट दिेखएको �प� आधार 
र कारण हेरी त�यय�ु �माणबाट गनु�पन� ह��छ । 
य�तो अ�यौलको िलखतबाट वादी दाबीअनसुार 
सावँा र �याज भराउन िम�दैन । तसथ� िलखतको 
�ामािणकतातफ�  हेदा�  �ारि�भक अव�थामा नै कानूनी 
शू�यता रहेको देिखन आउने ।
 वादी दाबीको रािजनामाको िमित २०५४।१।२ 
को िलखत भिनएकामा िमित २०५७।९।१३ मा 
�कािशत ह�लाक िटकट टासँबाट उ� िलखत वादी 
दाबीअनसुारको िमितमा भएको भ�ने दिेखदँैन । य�तो 
अव�थामा वादी र �ितवादीबीच भएको िलखत िमित 
२०५८ सालितर भएको होला भनी अनमुानस�म गन� 
सिकयो । कुनै पिन िववादको िन�पण अनमुान, अ�दाज 
र अड्कलका आधारमा खडा भएको िलखतलाई 
आधार िलई इ�साफ गन� िम�दैन । तसथ� िलखतको 
�ामािणकतातफ�  हेदा�  �ारि�भक अव�थामा नै कानूनी 
शू�यता रहेको देिखन आउने । 
 देवानी मु�ामा आ�नो दाबी �मािणत गन� 
भार वादीको ह�नेछ भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम वादीले आफूले िदएको 
िफराद दाबीको �माण परु ्याउन ुपन� दिेख�छ । वादीले 
आ�नो दाबी �मािणत गन� नसक� कानूनी शू�यताको 
आधारमा खडा ग�रएको िलखतलाई देखाई दाबी गरकेो 
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देिखदँा वादी दाबी नप�ुने ठहराई पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाले गरकेो फैसला िमलेकै दिेखने ।
 वादी दाबीअनसुारको िलखत िमितलाई 
प�रवत�न गरी िमित २०५८।३।१ मा िलखत भएको 
भनी सावँा र �याज भराउने गरी भएको स�ु बारा 
िज�ला अदालतको िमित २०६६।३।२४ को 
फैसलालाई उ�टी गरी वादी दाबी नप�ुने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, हेटौडँाले गरकेो फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम  खड्का
क��यटुर: खगे��कुमार ख�ी
इित संवत् २०७१ साल माघ १५ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-CR-०७९७, 
अदालतको अपहेलना, िच�ाकुमारी गु�ङ िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�ंसमेत
 िववादमा देखाएको ज�गा यी िनवेदकको 
नभै िवप�ीम�येको र�न�साद र सलुोचनाको हो भनी 
सव��च अदालतबाट िमित २०६६।५।४ मा फैसला 
भएको र िववादमा देखाएको घर टहराको स�ब�धमा 
िवप�ीह�ले िखचोला नगरकेो भनी �वयम् िलखत 
जवाफ पेस ग�ररहेको र सो घर टहरा भ�काइपाउ ँ र 
िखचोला मेटाइपाउ ँभ�ने म�ुा सािधकार िनकाय अथा�त् 
काठमाड�ं िज�ला अदालतमा चिलरहेको भ�ने �वयम् 
�रट िनवेदक एवम् िवप�ीह�को भनाइबाट ख�ुन 
आएको छ । उ� म�ुामा ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा र यस 
म�ुाका िवप�ीम�येका र�न�साद र सलुोचनासमेतले 
िनवेदकलाई घरबाट िनका�नेलगायतका केही पिन 
काय� नगरकेो र अदालतको आदेशलाई सदैव पालन 
ग�ररहेको भनी आ�नो िलिखत जवाफमा उ�लेख 
ग�ररहेको अव�थामा िवप�ीह�ले अदालतको 
अवहेलना गर ेभनी भ�न निम�ने ह�दँा ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 

२०६८।५।७ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: खगे��कुमार ख�ी
इित संवत् २०७१ साल  माघ १५ गते रोज ५ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६८-CR-०४३३, ०३६२, ०४२७, 
०५२०, कत��य �यान, नेपाल सकार िव. िदनेश 
वलीसमेत, पदम शाही िव. नेपाल सरकार, घन�याम 
पुरी िव. नेपाल सरकार, जगत �याकुरले िव. नेपाल 
सरकार
 लास जाचँ �कृित मचु�ुका र लास जाचँ 
�ितवेदनसमेतबाट कुटिपटको कारण शरीरको 
िविभ�न भागमा चोट लागी नीलडाम भएको र च�कुले 
छातीसमेतमा हा�दा बाया ँ फो�सोको भाग, मटुुमा 
समेत चोट ला�न गई र��ावसमेत ह�दँा िवकास �े�को 
म�ृय ु भएको देिखन आयो । तसथ� िमिसल सलं�न 
त�य एवम् �माणको आधारमा िवकास �े�को म�ृय ु
�वाभािवक�पमा कालगितले भएको नभई कत��यबाट 
भएको त�य पिु� ह�न आउने ।
 फौजदारी म�ुामा शङ्काको भरमा 
अिभय�ुह�लाई सजाय गन� फौजदारी �यायको 
िस�ा�तले िम�ने देिखदँनै । उि�लिखत त�य एवम् 
िववेचनासमेतको आधारमा �ितवादीह� िदनेश वली र 
िदपक ढकालले आरोिपत कसरु गरकेो त�य व�तिुन� 
�माणबाट पिु� ह�न सकेको नदेिखने । 
 सहअिभय�ुह� समेतले िनज �ितवादी 
िदिलप ब�यालले िवकाश �े� अव�थाको स�ब�धमा 
बेलाबेलामा सूचना िदई �ितवादीह�लाई भा�न 
�ो�साहन एवम् सहयोग गरकेो भनी मौकामा र 
अदालतमा समेत बयान गरेको दिेख�छ । उि�लिखत 
त�य एवम् िमिसल संल�न अ�य �माण कागजसमेतबाट 
�ितवादी िदिलप ब�यालको मतृक िवकास �े�लाई 
कत��य गरी मान� काय�मा संल�नता रहेको पिु� 
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ह�न आउने ह�दँा िनज �ितवादी िदिलप ब�यालले 
मतृक िवकाश �े�लाई कुटिपट गन�समेत योजनामा 
सहमत भई िसताराम नेपालीको घरमा गई मोटर 
साइकल मागेर घन�याम परुी र िवजय नेपालीलाई 
मोटरसाइकलमा राखी मतृकको घर निजक परु ्याउन 
र घाइते भएका मतृक िवकाश �े�को �वा��य 
अव�थाको स�ब�धमा निस�ङ होममा गई बझुी सोको 
जानकारी �ितवादीह�लाई गराई भा�न �ो�साहन एवम् 
सहयोग गरकेो त�य पिु� ह�न आएकाले कत��य गरी 
िवकाश �े�लाई  मान� मतलबमा पसेको त�य पिु� ह�न 
आयो । तसथ� िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १७ नं. देहाय (३) बमोिजम दईु (२) वष� कैद 
सजाय ह�ने देिखन आउने र �ितवादीह� िदनेश वली 
र िदपक ढकालले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने । 
इजलास अिधकृत:  रमेश �रजाल
क��यटुर : प�ा आचाय�
इित संवत् २०७२ साल वैशाख २ गते रोज ४ शभुम् 

७
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी  ओम�काश 
िम�, ०६८-CI-१५५८, मोही नामसारी, दुगा�न�द 
म�डल धानुकसमेत िव. श�भु�साद म�डल
 दाबीको िक.नं. २४८ को हकमा िमलाप� 
भएको कही ँकतैबाट ख�ुन आएको देिखदँैन । तसथ� 
िक.नं. २४८ को ज.िव. ०-१७-२ ज�गाको मोहीयानी 
हक ��यथ� वादीका िपता अ�मलाल म�डलले �ा� 
गरी सो ज�गाको मोिहयानी हकको �माण प�समेत 
�ा� ग�रसकेको अव�थामा िनजको म�ृयपु�ात् 
िनजको कानूनबमोिजमको हकवाला अथा�त् मोहीका 
छोरामा मोही नामसारी ह�ने कुरालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने नदेिखने ह�दँा िववादको ज�गाको मोही नामसारी 
कानूनबमोिजमका मोहीका हकवाला िनजका छोरामा 
नह�ने ठहरी भएको भूिमसधुार काया�लय, मोरङको 
िमित २०६७।९।२६ को िनण�यलाई उ�टी ह�ने 
गरी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित 
२०६८।१०।११ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 

सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: खगे��कुमार ख�ी
इित संवत् २०७१ साल फागनु १ गते रोज ६ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-WO-१०४७, उ��ेषण/परमादेश, 
िदनेश�साद जयसवाल िव. वन तथा भू-संर�ण 
म��ालयसमेत
 कानूनी �यव�थाअनसुार िनधा��रत �यादिभ� 
िनवेदकले माग गरकेो िबदा �वीकृत भएको देिखदँनै । 
के कित कम�चारीलाई तलबी अ�ययन िबदाको लािग 
मननोयन गन� भ�नेस�ब�धमा म��ालयगत िहसाबमा 
�ा� ह�ने अ�ययन कोटा सङ्�याको आधारमा िनधा�रण 
ह�ने िवषय भए तापिन िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० ले गरकेो �प� कानूनी �यव�थाको अविधिभ�ै 
िबदा माग गन� स�बि�धत कम�चारीको िबदा �वीकृत 
वा अ�वीकृत ग�रस�नपुन� ह��छ । आ�नो �ान, 
सीप र �मता बढाउनको लािग रा��सेवक िनजामती 
कम�चारीलाई उ�च िश�ा अ�ययन गन� कानूनले 
नै अवसर िदएको र िबदा �वीकृत र अ�वीकृत गन� 
स�ब�धमा समेत कानूनले नै िनि�त �ि�या िनधा�रण 
गरकेामा िज�मेवार िनकाय वा पदािधकारीले लापरवाही 
गरी िबदा निदने स�ब�धमा कम�चारीलाई अ�यौल र 
अिनि�ततामा ब�न बा�य पा�रदंा कम�चारीको मनोबल 
उ�च रहन नस�ने । 
 िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० ले 
नै अ�ययन िबदा माग गरकेो ६० िदनिभ� िबदा 
�वीकृत वा अ�वीकृत भएको जानकारी निदए �वतः 
िबदा �वीकृत भएको मािनने �प� कानूनी �यव�था 
ह�दँाह�दँ ैसोिवपरीत िबदा अ�वीकृत गन� अिधकारीको 
काय�लाई िज�मेवारपूव�क आ�नो दािय�व पूरा गरकेो 
भ�न िम�दैन । य�तो अव�थामा कानूनको �यादिभ� 
िबदा अ�वीकृतको िनण�य नगनु�  िवप�ी नेपाल 



20

सव��च अदालत बलेुिटन २०७२, भदौ  - २

सरकार, वन तथा भू-संर�ण म��ालयको लापरवाही 
देिख�छ । कानूनअन�ुप च�न ु पन� िज�मेवार 
िनकायबाट भएको �य�तो लापरवाहीपूण� काय�लाई 
शोभनीय मा�न नसिकने ह�दँा िवप�ी वन तथा भू-
संर�ण म��ालयको तलबी अ�ययन िबदा �वीकृत 
नगन� गरकेो वन िवभागको िमित २०६९।१।१७ को 
िनण�य िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर: �पा महज�न
इित संवत् २०७१ साल चैत ३ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.
�ी दीपकराज जोशी, ०७१-WH-००४९, 
ब�दी��य�ीकरण, अिधव�ा पु�पराज पौडेल िव. 
कारागार काया�लय, जग�नाथदेवल काठमाड�ंसमेत
 िनवेदकको अनसु�धान अिधकारीसम� 
भएको बयानमा बाबकुो नाम िमलन राई र उमेर १८ 
वष� भनी उ�लेख भएको र सोहीबमोिजम अिभयोगप� 
दायर भएको भए पिन िनजले अदालतसम� बयान 
गदा� बाबकुो नाम बलबहादर दनवुार र उमेर १३ वष� 
९ मिहना भनी उ�लेख गरी िनजको �थानी ठेगानाको 
�थानीय पि�जकािधकारीको काया�लय, कटारी 
उदयपरुबाट जारी भएको ज�मिमित २०५७।१२।१० 
र बाबकुो नाम बलबहादरु दनवुार भ�ने �यहोरा उ�लेख 
भएको ज�मदता�को �माणप� पेस गरकेो दिेखयो । 
सो कुरालाई िनजक� हजरुआमा िव�णमुाया दनवुारले 
इजलास सम� उपि�थित भै मौिखक�पमा समथ�न 
ग�रिदएक� पिन छन् । उ� ज�मदता�अनसुार िनजले 
अदालतमा बयान गदा�को िमितस�म िनज १३ वष� ९ र 
चानचनु िदन उमेरका रहेका र उमेर परी�ण �ितवेदनमा 
पिन िनजको उमेर १३ र १४ वष� बीचको भ�ने उ�लेख 

भएको तथा इजलाससम� उपि�थत गराइएका 
िनवेदकको शारी�रक अव�थाको अवलोकनबाट पिन 
िनज १३/१४ वष�को नाबालक ज�ता देिखदँासमेत 
पेस भएको ज�मदता� �माणप�को �यहोरा अ�यथा 
रहेको भनी मा�न निमली िनज बलबहादरु दनवुारका 
छोरा १४ वष�भ�दा कम उमेरका िवशाल दनवुार नाम 
गरकेा बालक रहेको भ�ने कुरा पिु� ह�न आउने ।
 अपराधज�य काय�मा संल�न भएका 
बालबािलकाको हकमा िवशेष �यव�था गन� 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ जारी भएको 
देिख�छ । बालबािलकाको हक िहतको संर�ण गरी 
ितनीह�को शारी�रक, मानिसक र बौि�क िवकास गन� 
उ� ऐनको �मखु उ�े�य रहेको देिख�छ । कानूनको 
���मा परकेा बालबािलका (Children in conflict 
with law) का हकमा उ� िवशेष ऐनले �यव�था गरकेो 
कानूनी �यव�थाबमोिजम बालबािलकाको अिधकतम 
िहत अिभविृ� ह�ने गरी काय� गनु�  अिनवाय� ह�ने । 
 बालकह� शारी�रक र मानिसक�पमा 
प�रप�व भइनसकेका ह�ने ह�दँा बाल मि�त�कले 
आफूले गरकेो काय�को �कृित र प�रणाम थाहा नपाउने 
तथा ितनीह�मा आपरािधक मनोभावनासमेत िवकास 
भइसकेको नह�ने भ�ने कुरालाई सव�मा�य�पमा 
�वीकार ग�रएको छ । �यसैले बालकबाट घिटत 
भएका अपराधज�य काय�का लािग द�डा�मक भ�दा 
सधुारा�मक अवधारणा अनसुरण गरी �यवहार गनु�पद�छ 
भ�ने कुरामा दइुमत ह�न नस�ने । 
 िनवेदकले धरौट रा�न नसकेको भनी हािजर 
जमानी, अिभभावकको िज�मा लगाउनेलगायतका 
अ�य िवक�प ह�दँा ह�दँै अि�तम िवक�पको �पमा 
िनजलाई थुनामा नै रािखएको देिखदँा उपरो� काय� 
बाल अिधकार महासि�धको मम�अन�ुपको भएको 
देिखन नआउने । 
 बाल अिधकारस�ब�धी महासि�ध १९८९ 
अन�ुप बालबािलकाको थनुालाई अि�तम िवक�पको 
�पमा मा� �योग गन� सिकने र नेपाल सो महासि�धको 
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प� रा�� भएकाले महासि�धको उ� �ावधान नेपाल 
सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोिजम नेपाल 
कानूनसरह बा�यकारी रहेको छ । बालबािलका 
�ितवादी भएको म�ुामा पपु��का �ममा थुनछेक आदेश 
गदा� िनजसगँ धरौट वा जमानत माग गन� स�ने भए पिन 
�यसरी माग ग�रएको धरौट वा जमानत िदन नसकेमा 
सोको िवक�पको �पमा नाबालकलाई थनुामा रा�ने 
काय� बाल�यायस�ब�धी अवधारणाको अ�तरिनहीत 
मम� र उि�लिखत महासि�धको �ावधानिवप�रत ह�ने 
देिख�छ । बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ५०(१) मा बालकको शारी�रक अव�था, उमेर, 
कसरु गदा�को प�रि�थित र थुनामा ब�नपुन� ठाउलँाई 
�यानमा रा�दा िनजलाई थुनामा रा�न उपय�ु 
नह�ने । 
 �रट िनवेदक नाबालक रहेका र म�ुा पपु��का 
लािग िनजलाई अिभभावक, नातेदार तथा सरं�कको 
िज�मा लगाउन स�ने कानूनबमोिजमका िवक�पह�को 
�योग नगरी माग भएको धरौट रा�न नसकेको 
भनी कारागार काया�लयमा थुनामा रािखएको काय� 
कानूनस�मत नरही बाल�यायको मम�अनकूुलसमेत 
देिखन नआउने ह�दँा िनवेदक �ितवादी नाबालक 
रहेको भ�ने कुरा पिु� ह�न आई िनजउपर दायर 
भएका नकबजनी चोरी म�ुाह�मा काठमाड�ं िज�ला 
अदालतबाट म�ुा पपु��का लािग माग भएको धरौटी 
रकम ितन� नसकेको आधारमा कारागार काया�लयमा 
थुनामा रािखएको काय� बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को सम� उ�े�य तथा सव�च् च अदालतबाट 
�ितपािदत उि�लिखत निजर िस�ा�तसमेत िवपरीत 
देिखदँा िनवेदक िवशाल राई दनवुार (प�रवित�त नाम 
िवकाशा राई दनवुार) लाई थनुाम�ु ग�रिदन ु भनी 
िवप�ीह�का नाममा ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७१ साल फागनु २० गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६७-CR-०८४९, डाकँा चोरी, 
बिलराम कोहार िव. नेपाल सरकार
 �ितवादीह�ले अदालतमा गरकेो बयान हेदा� 
कसरुमा इ�कार रही बयान गर े पिन बरामद भएको 
मोटरसाइकल आ�नै हो भनी �कुल िमयालेँ �वीकार 
गरकेा रहेछन् खानतलासी �यहोरा िठक हो भनी सो 
मचु�ुकाका िच�तामणी ग�ुाको बकप�, �ितवादीह� 
विलराम कोहार र �कुल िमया ँभई वारदात घटाएका 
ह�न् भनी मौकामा कागज गन� ि�वेणीकुमार ग�ुाले र 
जाहेरी �यहोरा पिु� ह�ने गरी जाहेरवाला संिदपकुमार 
ग�ुासमेतको बकप�बाट �ितवादीह�ले ��ततु 
वारदात घटाएको पिु� ह�न आउने ।
 �ितवादीह�को बयान, जाहेरवाला 
सि�दपकुमार ग�ुा र मौकामा बिुझएका ि�वेणीकुमार 
ग�ुाको बकप�समेतबाट ��ततु वारदातमा तीनजना 
�यि�ह�को मा� संल�नता दखेाइनकुा साथै वादी 
नेपाल सरकारले पिन तीन जना �यि�लाई मा� 
�ितवादी बनाई अिभयोग प� दायर गरकेो ��ततु 
वारदात डाकँा चोरीको प�रभाषाअ�तग�त पन� नआउने ।
 एकै म�ुाका हान� झगिडयाम�ये कसैको 
पनुरावेदन परी इ�साफ जािँचदा सजाय उि�टन जाने 
भयो भने पनुरावेदन नगन�को हकमा समेत इ�साफ 
जािँचिदनपुन� �यव�था गरकेो देिख�छ । ��ततु िववादमा 
वारदात नै डाकँाबाट रहजनी भई केही उ�टी भएको र 
सजाय पिन कम ह�ने अव�था रहेको ह�दँा पनुरावेदन 
नगन� �कुल िमयाकँो हकमा पनुरावेदन नगरकैे कारणले 
मा� पनुरावेदन अदालतको फैसला सदर गन� निम�ने । 
 �ितवादीह� बिलराम लोहार र �कुल िमया ँ
अ�सारीलाई चोरीको १४(४) नं. बमोिजम जनही 
६/६ वष�का दरले कैद र तीन लाख �पैया ँज�रवाना 
ह�ने ठहर ्याएको स�ु फैसलामा जाहेरवालालाई �. 
१,८०,४२६।– भराइिदने भ�ने छुट भएको िबगो 
जाहेरवालालाई भराई िदने गरी स�ु किपलव�त ु
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िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित  २०६६।१२।१० को 
फैसला िमलेको नदिेखदँा केही उ�टी भई ��ततु कसरु 
रहजनी चोरीमा प�रणत भई पनुरावेदक �ितवादी 
बिलराम लोहारले मलुकु� ऐन, चोरीको ५ नं. को कसरु 
गरकेो पिु� भएकाले �ितवादीह�ले रहजनी चोरी गरकेो 
ठहछ�  । सो ठहना�ले पनुरावेदक �ितवादी बिलराम 
लोहार र पनुरावेदन नगन� �ितवादी �कुल िमयालँाई 
अ.बं. २०५ नं. बमोिजम चोरीको १४(३) र १२ नं. 
बमोिजम जनही ६/६ मिहनाका दरले कैद र जनही तीन 
लाख �पैया ँज�रवाना र बाकँ� िबगो �.१,८०,४२६।- 
�ितवादीह�बाट दामासाहीले जाहेरवालाले भराई 
िलन पाउने ठहछ�  । अिभयोग मागदाबीबाट सफाइ पाउ ँ
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर:  सिबना अिधकारी 
इित सवंत् २०६७ साल फागनु १३ गते रोज ४ शभुम्  ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-WO-११०१, उ��ेषण 
परमादशे, रामरतन था� िव. पवनकुमार अ�वालसमेत 
 कानूनस�मत् �ि�या पूरा गरी तहिसलदारले 
प�चिकत� मू�य कायम गरी िज�ला अदालत 
िनयमावली, २०५२ को िनयम ७५(५) को (क) 
देिख (झ) स�मका आव�यकताअनसुार कुनै वा सबै 
आधार िलन स�ने, िनयमको (ङ) समेतलाई आधार 
मानी िनण�य गरकेो प�चिकत� मू�याङ्कनलाई अ�यथा 
भ�न िम�दैन । िनवेदक �वयम् फैसला काया��वयनको 
�ममा संल�न भएको देिखएको र कानूनबमोिजम 
ग�रएको कारवाहीबाट भएको िललामी तथा दा.खा. 
नामसारीबाट िनवेदकको कुनै संवैधािनक तथा कानूनी 
हकमा आघात पगेुको नपाइने ।
 अदालतबाट भएको फैसलाअनसुार कानून 
बमोिजम बाकेँ िज�ला अदालतको तहिसल शाखा र सो 

अदालतबाट समेत फैसला काया��वयनको आदेश भै 
सकेको आदेश पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जसमेतले 
सदर गरपे�ात् पवनकुमार अ�वाल र भानभु� पा�डेले 
आ�नो िबगोबापत रो�का राखेको ज�गा सकार गरी 
िलई दा.खा. नामसारीसमेत गरी सकेको अव�थामा 
अदालतको फैसला काया��वयनबाट िनवेदकले 
िनवेदनमा उ�लेख गरबेमोिजम िनजको संिवधान�ारा 
�द� मौिलक हक अिधकार हनन् भएको अव�था 
नदिेखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर : सिबना अिधकारी 
इित संवत् २०७१ साल माघ ८ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७०-CR-१२४०, स�पि� 
श�ुीकरण, माधवकुमार भगत िव. नेपाल सरकार 
 अपहरण, ��ाचार, आतङ्कवाद, राज�वको 
छली आिद गैरकानूनी काय�बाट आिज�त स�पि� 
भूिमगत�पमा पनुः �य�तै गैरकानूनी काय�मा लगानी 
ह�ने र श�ुीकरण गन� च�ह� चिलरहने ह�दँा पनुः 
�यो गैरकानूनी काय�बाट आिज�त स�पि� आपरािधक 
काय�मा �योग नहोस् आपरािधक काय� रोिकयोस् भनी 
िनवारणा�मक �यव�था (Preventive Measures) 
को �योजनाथ� स�पि� श�ुीकरण ऐन आएको हो । 
स�पि� श�ुीकरण आफँैमा स�ब� कसरु (Predicate 
offence) होइन अिपत ु मूल कसरुको सह उ�पादन 
(By Product) को�पमा सह अपराध (Secondary 
Offence) हो । मूल कसरुलाई लकुाई िछपाई �यसबाट 
आिज�त स�पि�लाई लकुाउन श�ुीकरण ग�रएको 
कसरु यस ऐनअ�तग�त पन� । 
 स�पि� श�ुीकरण ऐन, २०६४ को दफा २८ 
ले  कसैसगँ आय�ोत वा आिथ�क अव�थाको तलुनामा 
उसको स�पि� अ�वाभािवक देिखएमा र उसले आज�न 
गरकेो �ोत देखाउन नसके स�पि� श�ुीकरणको 
अपराध ह�ने �यव�था गरकेो हो । अ�वाभािवक 
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स�पि� देिखयो भने �यसको �ोत जायज िथयो भ�ने 
�मािणत गनु�पन� �माण भार �ितवादीमा रािखएको 
हो । �ितवादीले �ोत देखाउन सकेन भने उसले 
स�पि� श�ुीकरणको अपराध गरकेो हो भनी मा�नपुन� 
ह�दँा वादीले यो वा �यो आतङ्ककारी अपराधबाट 
आिज�त गरकेो स�पि� हो भनी िकटान गनु�पन� बा�यता 
कानूनले गरकेो दिेखदैँन । �य�तो आय�ोत लकेुको 
स�पि� बरामद ह�न ुनै कसरुको लािग पया�� ह�ने । 
 अपराध जसले गरपेिन र जहा ँ गर े पिन 
यस ऐनको बिह�े�ीय �भाव (Extra Territorial 
Jurisdiction) ले समाउने देिखने । 
 कानूनले अपराध गन� �यि� नेपाली भए मा� 
स�पि� श�ुीकरण ऐन, अनसुारको कसरुदार ह�ने 
नभनी नेपालबाट वा नेपालमा िव�ेषण, �थाना�तरण 
वा रकमा�तर गन� जहासँकैु बसेको जनुसकैु �यि�समेत 
उपर लागू ह�ने भनी िव��यापी �े�ािधकार कायम 
गरकेो ह�दँा नाग�रकताको आधारमा िवभेद वा 
सङ्कुिचत गरकेो पाइदँैन । अतः कानूनले नै जनुसकैु 
देशको नाग�रकउपर कारवाही गन� रोकतोक नलगाएको 
ि�थितमा पनुरावेदक आफू भारतीय नाग�रक भएको 
कारण स�पि� श�ुीकरणको कसरु र सजायसमेतबाट 
उ�मिु� पाउनपुछ�  भ�ने िनजको िजिकर मनािसब 
देिखन नआउने ।
 रकम िलएर िहड्ँ न पाउन ुएउटा कुरा हो भने 
अ�वाभािवक स�पि�को �ोत खलुाउने अक� कुरा 
हो । िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन�) ऐन, २०१९ को 
दफा ५ अनसुार नेपाल र भारतबीचको भाइचारा एवम् 
सा�ँकृितक स�ब�धसमेतलाई म�यनजर राखी नेपाली 
र भारतीय नाग�रकले आ�ना दशेमा �चलनमा रहेको 
कर�ेसी एक दशेबाट अक� देशमा �याउन र लैजान 
पाउने गरी जारी गरकेो सूचनाले बैध रकमलाई छुट 
िदएको हो । छुट �य�तो कर�ेसी नोटबाहकले रकमको 
वै�ता लकुाउन पाउने वा �ोत खलुाउन ु पन� छैन 
भनी छुट िदने कुरा कहीकँतै सूचनामा उ�लेख भएको 
नदेिखने । 

 स�पि� श�ुीकरण गन� उ�े�य नराखी आ�नो 
�यापार �यवसाय वा अ�य कुनै �यि�बाट �ा� गरकेो ह� ँ
भ�ने प�ले व�तिुन� �माणबाट �मािणत गनु�पन� । 
 आिथ�क अव�थाको तलुनामा कसैसगँ 
अ�वाभािवक स�पि� देिखन आएमा �य�तो स�पि� 
के क�तो �ोतबाट आज�न गरकेो हो भ�ने कुरा �मािणत 
उसैले गनु�पन� कानूनी दािय�व स�पि� श�ुीकरण 
(Money Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को 
दफा २८ ले गरकेो ह�दँा पनुरावेदक �ितवादीबाट 
अ�वाभािवक देिखने स�पि� बरामद भएपिछ सोको 
�ोत यो हो भनी स�पि� आज�न गरकेो �ोत दखेाउन ु
पन� कानूनी दािय�व पिन िनजैमा रहने । 
 फगत िजिकरबाहेक आ�नो भनाइको पिु� गन� 
स�ने कुनै त�यय�ु �माण पनुरावेदक �ितवादीबाट 
पेस ह�न सकेको देिखदँा िनजबाट कसरु भएन भनी 
मा�न िम�ने अव�था देिखन नआउने ।
 स�पि� श�ुीकरण (Money 
Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ 
ले अ�वाभािवक�पमा रकम बोक� िहड्ँने �यि�ले 
आफूसगँ भएको रकम के कुन �ोतबाट आफूले �ा� 
गरकेो हो भ�ने कुरा �मािणत गन� दािय�व रकमबाहक 
�यि�लाई नै स�ुपेको छ । िवदेशी िविनमय िनयिमत गन� 
ऐन, २०१९ को दफा ५ अनसुार नेपाल सरकार�ारा 
िमित २०५७।३।१२ मा जारी सूचनामा नेपाली र 
भारतीय नाग�रकलाई असीिमत मा�ामा िस�का 
कर�ेसी नोट �याउन लैजान पाउने गरी सूचनाले छुट 
िदएको भएपिन उ� सूचनामा रकमबाहकले आफूसगँ 
रहेको स�पि� �पैयाकँो िविधवत् �ोत खलुाउन 
नपन� भनी उ�मिु� �दान गरकेो छैन । कानूनले �पैया ँ
�याउने लैजाने �यि�ले उ� �पैयाकँो �ोत खलुाउन 
अिनवाय� गरकेो अव�थामा गैरकानूनी�पमा आज�न 
गरकेो वा कानून�ितकूल�पमा िलएको वा धारण 
गरकेो �मािणत भएमा मा� स�पि� श�ुीकरणको 
कसरु कायम ह�ने भ�ने यस अदालतको उ� संय�ु 
इजलासबाट भएको फैसला एवम् �ितपादन भएको 
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िस�ा�तसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 पनुरावेदक �ितवादी माधवकुमार भगतलाई 
स�पि� श�ुीकरण (Money Laundering) िनवारण 
ऐन, २०६४ को दफा ३ र २८ को कसरु ठहर गरी 
ऐ. ऐनको दफा ३०(२) बमोिजम कैद वष� १ (एक), 
ज�रवाना �.९,५०,०००।- र ऐ. ऐनको दफा ३४ 
(१) बमोिजम बरामद भएको नगद जफत ह�ने ठहर ्याई 
िवशेष अदालत काठमाड�ँबाट िमित २०७०।९।२८ मा 
भएको फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�ने । 
 ��ततु पनुरावेदनसगँ समान त�य भएको 
पनुरावेदक �ितवादी सिुनल जयसवालसमेत ��यथ� 
वादी नेपाल सरकार भएको ०६८-CR-०९३१ 
को स�पि� श�ुीकरण म�ुामा यस अदालत संय�ु 
इजलासबाट िमित २०७०।३।२६ मा फैसला भई 
नेपाल कानून पि�का २०७०, अङ्क ९, िन.नं. 
९०५४, प�ृ ११६८ मा �कािशत िस�ा�तसमेतमा 
भएको स�पि� श�ुीकरण (Money Laundering) 
िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ र २८ समेतको 
कानूनी �या�या र �ितपािदत िस�ा�तको स�ब�धमा 
दईु संय�ु इजलासको िनण�य िभ�न िभ�न भई राय 
निमलेकाले राय यिकनका लािग ��ततु म�ुाको 
संय�ु इजलासको लगत क�ा गरी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(ख) बमोिजम पूण� 
इजलाससम� पेस ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल �े�, ०६८-CI-०२५६, अशं दता�, 
कुशे�र�साद शमा� िव. अशे�र�साद शमा�समेत
 पनुरावेदक आफँैले अंशमा िफराद गदा� िमित 
२०४४।३।२ स�मको �ीस�पि� धनमालबाट वादी 
�ितवादी र वादी वादीबीच पिन आ-आ�नो भागको 
अंश छुट्याइपाउ ँ भनी दाबी गरकेो ि�थितमा सोही 

िमितको मानो छु��एको आधारबाट ब�डा ह�ने ि�थित 
ह�न आयो । तसथ� उ� मानो छु��एको िमितभ�दापिछ 
दाज ुिवशे�र र भाउजू मीनाका नाममा दता� कायम ह�न 
आएका ज�गाको �कृित सगोलकै रह�छ भ�न िम�ने 
देिखन नआउने । 
 वादीले िलएको िफराद दाबीअन�ुप सगोलको 
स�पि�समेतबाट वादी वादीबीच पिन यसै अंश म�ुाबाट 
भाग लगाई िदएको देिख�छ । िफराद दता� भइसकेपिछ 
िव�े�र�साद शमा�समेतको नाउमँा दता� कायम ह�न 
आएका ज�गाह�बाट पिन भाग लगाइपाउ ँभ�ने वादीको 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब नह�दँा िक.नं. १२००, 
७०१ र १७० का ज�गाह�बाट अंश भाग नला�ने ठहर 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला निमलेको 
भ�ने यी पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर 
�ययोिचत देिखन नआउने ह�दँा वादीह�म�येको 
िव�े�र�साद शमा�का नाउमँा रहेको  िक.नं. १२०० 
र िक.नं. ७०१ तथा मीना शमा�का नाममा दता� रहेको 
िक.नं. १७० को ज�गाह� िनजी आज�नको कायम गरी 
�ितवादीह� अ�े�र�साद शमा�समेतको अंश भाग 
नला�ने गरी पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०६७।१०।९ मा भएको फैसला िमलेको ह�दँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित सवंत् २०७२ साल वैशाख २ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CI-०५०५, लेनदेन, िचरि�जवी 
गु�ा िव. बामदेव डाँगी
 रकम िदने कारणी वादीको म�जरुी नभएको 
अव�थामा इ�र�काश �े�ले रकम बझुाउदँा स�बि�धत 
तमसकुको पछािड दरपीठ पिन नगराएको र तमसकुको 
�यहोरा खोली धनी वादीबाट छु�ै भरपाई गराई 
रकम नबझुाएको अव�थामा िनजले पिछ अदालतमा 
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कागज गदा� हो भनी िजिकर िलएकै आधारमा उ� 
भनाइलाई कानूनतः �माणमा िलन निम�ने ह�दँा वादी 
दाबीअनसुारको सावा ँ र सोको कानूनबमोिजमको 
�याज वादीले �ितवादीबाट भ�रपाउने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई अ�यथा 
रहेको भ�न िम�ने देिखन नआउने ह�दँा स�ु दाङ 
देउखरुी िज�ला अदालतको िमित २०६६।११।२५ 
को फैसला उ�टी गरी वादी दाबीअनसुारको सावँा र 
सोको कानूनबमोिजमको �याज वादीले �ितवादीबाट 
भराई िलन पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुको िमित २०६८।१०।१८ को फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत्  २०७२  जेठ ७ गते रोज ५  शभुम् ।

७
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-११३०, उ��ेषण/
परमादशे, पिव�ा ब�नेतसमेत िव. मालपोत काया�लय 
बेलबारी मोरङसमेत
 सरोकारवालाको उजरु नपरी तहिसलदार 
कम�चारीले बदर गरकेो भ�ने �ािविधक आधारमामा� 
बेरीतको ब�डा मचु�ुकालाई बैधता �दान गदा� अक� 
प�को उजरु गन� पाउने द�ड सजायको ६१ नं. को हक 
समा� ह�ने नह�ने स�ब�धमा िवचार ै नगरी अशंज�तो 
समान�पमा बाडँफाडँ गरी िलन पाउने प�ह�को 
नैसिग�क स�पि�स�ब�धी अिधकारमा ��य� आघात 
पन� जाने ह�नाले कुनै प�को उजरुी पन� समय रहेकै 
अव�थामा उजरु पनु� पूव� नै तहिसलदारले बदर गरकेो 
आदेश सदर गरकेो िज�ला �यायाधीशको आदशे बदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको िमित २०६९।१२।१६ 
को आदेशबाट िनवेदकको उजरु गन� पाउने कानूनी बाटो 
अव�� ह�ने गई �िुटपूण� रहेको देिखन आउने ह�दँा उ� 

आदशे र सो आदेशका आधारमा िवप�ीह�म�येका 
सीता ब�नेत र मीनबहादरु ब�नेतका नाउमँा कायम 
भएका दता� �े�तासमेत उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह�ने ठहछ�  । अब जे जो ब�ुनपुन� हो बझुी कानूनको रीत 
परु ्याई अंश म�ुाको फैसलाको काया��वयन गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह� मोरङ िज�ला अदालतसमेतका 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित सवंत् २०७२ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-WO-०४२२, उ��ेषण,  सुनैना 
यादवनी िव. ल�वती यादवसमेत
 कुनै िवषयमा नािलस गन� त�काल बहाल 
कानूनले िकटान गरकेो हद�याद गिु�सकेको 
अव�थामा पिछ हद�यादस�ब�धी ऐन संशोधन भएकै 
कारणले मा� ग�ुीसकेको हद�याद थािमन स�दैन । 
यस�कार काम भए गरकेो समयबाट २ वष�िभ� िफराद 
गरी स�नपुन� हद�यादस�ब�धी कानूनी �यव�था 
आकिष�त ह�ने भै २०४७ सालमा भएको उ� काय�का 
स�ब�धमा २०५९।५।२७ मा संशोधन भई हाल बहाल 
रहेको हद�यादस�ब�धी कानूनी �यव�था आकिष�त 
ह�नस�ने नदिेखने ह�दँा २०४७ सालको डाकँ िललाम, 
चलनपूिज�समेतका काय� जालसाज घोिषत गरी सजाय 
ग�रपाउ ँभनी िफराद दता� गन�का लािग क�त� कागजको 
१८ नं. मा हाल बहाल रहेको हद�यादस�ब�धी कानूनी 
�यव�था आकिष�त ह�ने नदेिखदँा हद�याद िबहीन भनी 
िफराद दरपीठ गरकेो िसराहा िज�ला अदालतका 
�े�तेदारको िमित २०६६।१२।२५ आदेश सदर 
गरकेो िसराहा िज�ला अदालतको िमित २०६७।१।९ 
आदशे र सो आदेशलाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको िमित २०६७।३।१० को 
आदशे कानूनअन�ुप नै रहेको दिेखदँा िनवेदन 
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मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने देिखएन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभुम् ।
§ यसै लगाउको ०६७-WO-०४२१, उ��ेषण,  

सुनैना यादवनी िव. ल�वती यादवसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

९
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०११४, हातहितयार 
खरखजाना, नेपाल सरकार िव. कालीमाता भ�ने 
न�र�ताकुमारी शाहसमेत
 मौकाको बरामदी मचु�ुकाबाट अनसु�धानका 
�ममा भनेको ठाउबँाट पे�तोल बरामद भएको 
देिखदँैन । अनसु�धानका लागी दता� भएको मौकाको 
जाहेरीमा यी ��यथ�ह�को नाम उ�लेख भएको पिन 
देिखएको छैन । मौकामा प�ाउ गरी �ितवेदन गन� 
�ितवेदक �हरीह� जनककुमारी िगरी, राजे�� थापाले 
��यथ�ह�लाई प�ाउ गरी पेस गरकेो हो अ� म�ुाका 
स�ब�धमा हामीलाई केही जानकारी छैन भनी स�ु 
काया�लयमा उपि�थत भई बकप� गरकेो पाइ�छ । वादी 
प�कै सा�ीको उ� बकप� �यहोराबाट ��यथ�ह�को 
इ�कारी बयान समिथ�त भएको देिख�छ । अ�य कुनै 
पिन िमिसल संल�न दशी �माणबाट ��यथ�ह�उपरको 
कसरु �मािणत नभएको अव�थामा अिभयोग दाबीको 
आधारमा मा� �ितवादीह�लाई दोषी करार गन� 
निम�ने ह�दँा ��यथ�ह� न�र�ता कुमारी शाह र 
सहदवेजंग शाहले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने देिखन नआउने ह�दँा �ितवादीह� न�र�ता 
कुमारी शाह र सहदवेजंग शाहले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६९।५।५ मा भएको फैसला िमलेको ह�दँा 

सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७१ साल चैत ४ गते रोज ४ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CR-०३८२, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. गगन रानासमेत
 �ितवादी गगन रानाको अिभयोग �वत�� 
�माणबाट पिु� भएको नपाइदँा िनजलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १३(४) नं. कसरुदार कायम 
गरकेो स�ु अदालतको फैसला उ�टी गरी सफाइ 
िदएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
रहेछ भ�न निम�ने । 
 �ितवादी लिलतबहादरु रानाले मौकामा 
र अदालतसमेतमा बयान गदा� �ितवादीम�येक� 
कली खड्काको होटलबािहर मतृक अङ्िकत शाहले 
माछा मान� �योजनका लािग साथमा �याइ राखेको 
टायरको ट्यबु िबख� रानाले चलाएको कारण मतृकले 
िनजलाई गालीगलौज गरकेो कारण आफूले िनज िबख� 
रानालाई घरितर लैजान खो�दा मतृकले पछािडबाट 
च�कु �हार गदा� ढाडमा च�कुको चोट लागी घर 
गई उपचार गराई बसेको भनी आरोिपत कसरुमा 
पूण� इ�कार भई बयान गरकेो अव�था छ । मौकामा 
बयान गदा� सह�ितवादी काली खड्का र शेरबहादरु 
शाहीले मतृकलाई योजना बनाएको भनी मौकामा 
गरकेो बयानमा कसरुमा िनजह�को संल�नता दखेाए 
तापिन अदालतमा बयान गदा� िनजह�लाई पोल गन� 
सकेको पाइदँैन । वादी प�का सा�ीह�को अदालतको 
बकप�समेतबाट �ितवादी लिलतबहादरु रानाउपरको 
अिभयोग पिु� ह�न सकेको छैन । सहअिभय�ुको 
मौकाको पोलबाहेक अ�य कुनै �वत�� �माणबाट 
लिलतबहादरु रानाउपरको अिभयोग पिु� ह�न नसकेको 
पाइदँा िनजलाई अिभयोग दाबीको कसरुबाट सफाइ 
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िदएको पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा रहेको 
देिखन नआउने । 
 �ितवादी कली खड्काको होटलमा 
मतृकसमेत बास बसेको कारण सोही होटलमा 
मतृक र �ितवादीह� बीच िववाद सजृना ह�न पगेुको 
देिख�छ । होटल �यवसाय गरी बसेको ठाउमँा 
अ�य �यि� आई िववाद ह�दँा िनजको उपि�थित 
उ� ठाउमँा ह�न ु अ�वभािवक ह�न जाने पिन 
ह�दँनै । �ितवादी कली खड्का, गोपाल राना र �दय 
रानाले मतृकलाई मान� कुनै सहयोग गरकेो बाधँछादँ 
गरकेो भ�ने िमिसल सलं�न कुनै त�यले पिु� गरकेो 
पाइदँैन । वादीका सा�ीह�ले गरकेो बकप�बाट पिन 
िनजह� उपरको अिभयोग समिथ�त भएको देिखदँैन । 
यस अव�थामा िनजह� तीनै जनाले मतृकलाई मान�मा 
कुनै �कारले सहयोग गरकेो पिु� एवम् �मािणत भएको 
नपाइदँा स�ु एवम् पनुरावेदन अदालतसमेतबाट 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदएको फैसलालाई 
निमलेको भ�न िम�ने नदिेखने । 
 वारदात�थलमा उपि�थत रही 
�ितवादीह�ले मतृकलाई मान�मा कुनै सहयोग 
समथ�न गरकेो वादीतफ� बाट पेस भएका कुनै पिन 
कागज �माणबाट पषु ्िट भएको नपाइदँा िनजह�लाई 
अिभयोग दाबीको कसरुबाट सफाइ िदएको स�ु एवम् 
पनुरावेदन अदालतको फैसला �यायोिचत नै दिेखन 
आउने ह�दँा ��यथ� �ितवादीह� गगन राना, लिलत 
राना, �दय राना, कलबहादरु राना, ड�डबहादरु 
डागँी, गोपालबहादरु शाही, लोकबहादरु राना, गोपाल 
राना र कली खड्काले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
�यानस�ब�धीको कसरुबाट सफाइ पाउने र ��यथ� 
�ितवादीह� शेरबहादरु शाही र तेजबहादरु शाहीलाई 
�यानस�ब�धी महलको १७(३) नं. बमोिजमको कसरु 
कायम गरी ऐ.नं. अनसुार ९/९ मिहना सजायसमेत 
ह�ने गरी पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट िमित 
२०६९।२।२८ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 

पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम 
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत्  २०७१  साल चैत ४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६६-WO-०७६०, उ��ेषण/परमादेश, जोगी 
राना था� िव.  कुव�रया रानासमेत
 नाग�रकताको िवषयमा उजरुी प�रसकेपिछ 
�माणको अभाव रहेको भनी नाग�रकता िफता�  ह�ने र 
िमिसल तामेलीमा रहने िनण�य ग�रसकेपिछ पनुः �यही 
िवषयलाई दो�ोपटक उठान गरी एउटै काया�लयबाट 
नाग�रकता र� गन� िनण�य गरकेो देिख�छ । �यसरी 
नाग�रकता र� गन� आफूलाई �ा� अिधकारको �योग 
गदा� कानूनले �माणको िववेचना गनु�  नपन�मा नाग�रकता 
िदने अिधकारीलाई सो अिधकार �ा� भएको मा�नपुन� 
ह��छ । तर ��तुत म�ुामा िमित २०२७।१०।९ को 
�माण पिछ २०३१ सालमा ज�ग ु रानाले आ�नो 
छोरा हो भ�ने �वीकार गरी �यसैको आधारमा २०४५ 
सालमा नाग�रकता �ा� गरकेो र िनज ज�ग ु राना 
था�को म�ृयपुिछमा� िनज ज�गकुो छोरा होइन भनी 
परकेो उजरुीबाट नाग�रकता बदर गन� गरकेो काय� 
�माण र िववेचनाको िवषय भएकामा नाग�रकता ऐन, 
२०६३ को दफा १२ ले बदर गरकेो िमलेको नह�दँा 
उ��ेषणको आदेश�ारा िमित २०६५।१०।२३ को 
िज�ला �शासन काया�लय, कैलालीबाट भएको 
िनण�यलाई सदर गन� गरी भएको नेपाल सरकारको 
िमित २०६६।१०।१२ को िनण�य बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल माघ १८ गते रोज १ शभुम् ।   
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२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-WO-१३५०, उ��ेषण, वीर�े� �साद 
चौहानसमेत िव. अजयकुमार चौहानसमेत
 म�ुा सकार गन� �यि� म�ुाको प� नै ह�ने र प�ले 
िनवा�ह गन� दािय�व र प�रणाम�ित िनजको िज�मेवारी 
रह�छ । यस अव�थामा मोहरपतीले फैसलाबमोिजम 
�ा� गन� स�पि� र िनजले ��दवेलाई ग�रिदएको 
शेषपिछको बकसप�बमोिजमको स�पि�समेतको 
िलखतमा म�ुा सकार गन� जनकदलुारीदेवीको हक 
पगेुको मा�न ुपन� देिखन आउने । 
 ब�डा छु�याउन ुपूव� पसा� िज�ला अदालतबाट 
जारी भएको सूचना पाएर पिन िनवेदकह� डोरमा 
अनपुि�थत रहेको कुरा मचु�ुका �यहोराबाट दिेखदँा 
वादी �ितवादीह�को एकै पटक ब�डा छु�ाउन ु पन� 
भ�ने िवप�ीह�को कथन आधारय�ु देिखएन । द�ड 
सजायको ४६(३) नं. ले पिन �यसरी तारखे गजुारी 
बसेको अव�थामा ख�डे ब�डा गन� कुनै बाधा �यवधान 
रहेको अव�थासमेत नह�दँा ख�डे ब�डा ग�रएको िमलेन 
भ�ने �रट िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
 बकसप�दाता र �ा� गन� �यि�समेतको म�ृय ु
भैसकेको अव�थामा िनजह�को दैयादारको हैिसयतले 
जनकदलुारीदेवीको हक �थािपत भैसकेको अव�था 
ह�दँा कानूनबमोिजम अशं छुट् याउने �ममा अंश �ा� 
गन� �यि�म�येबाट आ�नो हक पगेुको स�पि�स�म 
शेषपिछको बकसप� लेखी िदएको र त�प�ात् शेषपिछको 
बकसप� पाउनेको म�ृय ुभै िवप�ी जनकदलुारीले हक 
�ा� गरी म�ुा सकार गरी सकेको दिेखदँा िववािदत 
स�पि�मा अिंसयार घटेकाले घटेका अंिसयारम�येबाटै 
ब�डा गनु�पन� भ�ने िनवेदन दाबीसगँसमेत सहमत ह�न 
सिकएन । िवप�ी जनकदलुारीले सव��च अदालतको 
िमित २०६७।१२।०९ को अि�तम फैसलाप�ात् 
म�ुा सकार गरी �थािपत भएको हकलाई अ�यथा गन� 
सिकने अव�था देिखएन । ��ततु िनवेदन दाबी खारजे 

ह�ने ।
इजलास अिधकृत: केशव�साद िघिमरे
क��यटुर: �पा महज�न
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर २२ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-WO-०२६८, उ��ेषण, भरत घले 
िव. िज�ला वन काया�लय, काठमाड�ंसमेत  
 सिंवधान�ारा �द� मौिलक हक वा अ�य 
कानूनी हकको उलङ्घन भएको अव�थामा �य�तो 
हकको �चलनको लािग अ�य वैकि�पक उपचारको 
�यव�था नभएको वा �य�तो उपचार �भावकारी 
नभएको अव�थामामा� हनन् भएको �य�तो हकको 
�चलनका लािग यस अदालतको असाधारण 
अिधकार�े� आकिष�त ह�ने अव�थामा यी िनवेदकले 
कानूनतः वैकि�पक उपचारको माग� अवल�बन गरकेो 
वा यो यित कारणले �य�तो उपचार �भावहीन भएको 
भनी �प� गन� सकेको अव�था देिखएन । वैकि�पक 
उपचारका �याियक माग�ह� अव�� भएको अव�थामा 
मा� �रट �े�ािधकार आकिष�त ह�नस�ने �रट िनवेदनको 
सै�ाि�तक मा�यता ह�न आउने । 
 समान�तरका �ितवादी हरी तुलाचनलाई 
भएको सजायसरह आफूलाई सजाय नगरी 
असमान�पमा पाचँ वष� कैद गन� िज�ला वन 
काया�लय, काठमाड�ंको फैसला �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत असमान भई उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर गरी हरी तलुाचनसरह सजाय गनु�  भनी िवप�ीको 
नाउमँा परमादेशको आदशे जारी ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय 
दाबी िलई दायर ह�न आएको ��ततु �रट �े�बाट 
कानूनतः अि�तयार�ा� िनकायले त�य �माणको 
िव�ेषण गरी भएको फैसला बदर गन� िम�ने अव�था 
देिखन नआउने । 
 समान�तरको �ितवादीलाई असमान�तरको 
सजाय भएको भ�ने िवषय �रट �े�बाट हेन� िवषय 
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देिखएन । �ितवादीलाई अ�यायपूण� फैसला भएको 
भए �यसकाउपर यी िनवेदकले कानूनको �या�या गरी 
कानूनबमोिजम पनुरावेदन गनु�पन� ह��छ । कानूनबमोिजम 
भएको फैसलाह�मा एकतह पनुरावेदन गन� हकलाई 
िनवेदकले �याियक उपचारको माग�को �पमा �योग 
नगरी सोझै �रट �े�मा �वेश गरकेो देिखदँा िज�ला वन 
काया�लय, काठमाड�ंले गरेको िनण�यलाई असाधारण 
उपचारको माग��ारा बदर गन� कानूनी एवम् संवैधािनक 
�यव�था नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः केशव�साद िघिमरे
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल पसु २१ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-CR-०२४४, कत��य �यान,  
नेपाल सरकार िव. रोिहतकुमार काक�
 मौकामा कागज गन� िव�दा आचाय�बाहेक 
अ�य �यि�ह�ले समेत मतृक इि�दराको म�ृयकुो 
कारण यही ह�नपुछ�  भनी भ�न सकेको अव�था पिन 
देिखदँैन । अ�पतालमा प�ुदास�म मतृक होसमै रही मनु�  
केही अिघस�म मा� बो�न छोडेको र आ�नो म�ृयकुा 
स�ब�धमा केही नभनी खाली पेट पो�छ भनेको र 
के भएर पेट पोलेको हो भनी भनेको पिन देिखदँनै । 
Autopsy Report  मा The cause of death can 
be detected after viscera report भ�ने उ�लेख 
भै के��ीय िविध िव�ान �योगशालाबाट िभसेरा परी�ण 
भै आउदँा िवष Negative भ�ने उ�लेख भएबाट पिन 
मतृकको म�ृयकुो कारण िवषादीको कारणबाट भएको 
भ�ने देिखदँनै । उपचारमा सलं�न िचिक�सक गोिव�द 
काक�ले अदालतमा बयान गदा� पिन म�ृयकुो कारण 
िवषादीबाट भएको भ�न नस�नकुो साथै Blood 
Presser low भएको भनी जवाफ िदएको पाइ�छ भने 
िभसेरा परी�ण गन� �.िन. उ�व बलामी र उपेसकुमार 
चौधरीले राि��य िविध िव�ान �योगशालाले के पायो 
थाहा भएन हा�ो परी�णमा इ�टो�याक र िलभर 

परी�ण गदा� िवषादी पाउन नसकेको भनी Viscera 
परी�ण �ितवेदनलाई समथ�न ह�ने गरी बकप� गरकेो 
पाइ�छ भने राि��य िविध िव�ान �योगशालाक� 
िवशेष� िभनशुोभा तलुाधनले िजङ्क फो�फाइड 
भेिटएको र �यो त�व मसुा मान� िवषमा ह��छ जसको 
सेवनबाट मािनसको म�ृय ुपिन ह�न स�छ भनी बकप� 
गर े पिन �यसको सेवनबाट क�तो िकिसमको असर 
देिखन स�छ भ�ने स�ब�धमा खलुाउन सि�दन भनी 
बकप� गरबेाट �य�तो परी�ण �ितवेदनलाई �माण 
िलई अनमुान गरी मतृकको म�ृय ुिवष सेवनबाट भएकै 
हो भ�न सिकने अव�था पिन नरहने । 
 �ितवादीउपर आ�नी �ीमतीलाई खानामा 
िवष िमसाई िदने कत��य गरी �यान मारकेो भ�ने 
अिभयोग भए पिन वारदात ह�दँाका िदन िबहानै यी 
�ितवादी घरबाट बािहर क�रब २ घ�टाको दूरी 
सदरमकुाम गएको, �यहाबँाटै फोनमाफ� त �ीमती 
िबरामी भएको खबर सनुी िचिक�सकसमेत बोलाई 
�ाथिमक उपचार गराउदँा ठीक नभएप�ात् थप 
उपचारको लािग सदरमकुामस�म लगेकोसमेतका यी 
�ितवादीका ि�याकलापबाट आ�नी �ीमतीलाई मान� 
मनसाय िथयो भ�न र खानामा िवष िमसाई िदएको 
भ�ने पिु� ह�न नस�ने । 
 अिभयोजन गन� वादीप�ले ठोस सबतु 
�माणिबना �ितवादीले मतृक िव�� पिहले गरकेा 
�यवहार र मौकामा कागज गन� र अदालतमा आई 
बकप� गन� जाहेरवालासमेतका �यि�ह�ले िवष खवुाई 
मारकेो शङ्का ला�छ भ�दैमा िभसेरा परी�णसमेतबाट 
िवषादी �योग भएको नपाइएको ि�थित र मतृकलाई 
िवष खवुाएको भ�ने ठोस सबतु �माणबाट पिु� ह�न 
नसकेको अव�थामा अनमुान र शङ्काको भरमा 
कसरुदार ठहर गनु�  फौजदारी कानून र �यायका 
िस�ा�तको �ितकूल ह�न जाने र वादीप�ले आ�नो 
अिभयोगलाई स�माण शङ्कारिहत तवरबाट पिु� गन� 
नसकेको यस अव�थामा शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले 
पाउने नै ह��छ । मतृकलाई िवष खवुाएको भ�ने ठोस 
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सबतु �माणबाट पिु� भएको नदिेखएको र आफू िबरामी 
भै म�ृय ुश�यामा प�ुदास�म होसमै रहेको मतृकले समेत 
म�ृयकुो कारण नबताएको अव�थामा अनमुानको भरमा 
र �ितवादीले मतृक�ित गरकेा पूव� �यवहारलाई �यान 
ज�तो फौजदारी अपराधमा अदालत आफँैले �माणको 
सिृ� गरी अिभय�ुलाई दोषी करार गनु�  िववेकपरक 
नह�नकुो साथै �यायको िवपरीत ह�नजाने ह�दँा अिभयोग 
माग दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादीको 
पनुरावेदन िजिकरिसत सहमत ह�न नसिकने ह�दँा यी 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
िवपरीतको कसरुको सोही महलको १३(२) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ठहर ्याई भएको 
फैसलालाई उ�टी गरी अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
ठहर ्याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको िमित 
२०६७/१२/१५ को फैसला इ�साफको रोहमा िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: उमानाथ गौतम 
क��यटुर: �पा महज�न
इित संवत् २०७१ माघ १४ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०१९२, कत��य �यान, 
राजकुमार भ�ने फुवा� दोज� तामाङ िव. नेपाल सरकार, 
कुमार तामाङ िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
स�तु लामासमेत
 �ितवादी फूवा� दोज� तामाङले घेवामा 
वादिववाद भएको केही समयपिछ मतृक िमलन 
लामालाई घर लैजान भनी भ�न,ु घर लैजाने 
मािनसह�ले बीच बाटोमा अप�रिचत समूहसगँ िववाद 
भएपिछ छाडेर आउन,ु �यसपिछ कसैलाई केही नभनी 
ब�न,ु सहअिभय�ुह�ले �ितवादी राजकुमार भ�ने 
फुवा� दोज� तामाङ र मतृक िमलन लामाबीच झगडा 
भएकाले सोही �रसइवीको कारण िनज फुवा� दोज�को 
योजनामा मािनसह� लगाई कुटिपट गरी मारकेो 

ह�न स�छ भनी अनसु�धानको �ममा बयान गनु�  र 
मौकामा बिुझएका मािनसह�ले समेत सोही �यहोरा 
लेखाई िदन,ु मौकामा कागज गन� फुवा� लामाले रातको 
१:०० बजे ितर ८ जना जित मािनसको बीचमा 
कुमार तामाङलाई ��ट िचनेको भनी अदालतसम� 
गरकेो बकप� तथा �हरीमा कागज गन� दावा पासाङ 
तामाङ र ब�च ु तामाङको बकप� �यहोरा साथै 
घेवामा खाना पकाउन �योग ग�रने उि�सको िचरपट 
दाउराको क�टेरा वारदात�थलमा फेला पनु�समेतका 
मािथ िववेचना ग�रएका प�रि�थितज�य �माणबाट 
�ितवादीह� राजकुमार भ�ने फुवा� दोज� तामाङ र 
कुमार तामाङले अिभयोग दाबीबमोिजको कसरु गरकेो 
भ�ने पिु� ह�न आएको ह�दँा, अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउन ु पन� भ�ने पनुरावेदक �ितवादीह� राजकुमार 
भ�ने फूवा� दोज� तामाङ र कुमार तामाङको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन स�ने नदिेखने । 
 �ितवादीह�ले अनसु�धानको �ममा 
अिधकार �ा� अिधकारीसम� र अदालतसम� 
बयान गदा� कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
पाइ�छ  । यी �ितवादीह�लाई वारदात �थलमा दे�ने 
च�मिदद गवाह रहे भएको अव�था पिन देिखदनै 
भने मतृक िमलन लामासगँ पूव� �रसइवी रहेको भ�ने 
पिन देिखदैँन । साथै यी �ितवादीह�लाई कसरु 
ठहर भएका �ितवादीह� राजकुमार भ�ने फूवा� 
दोज� तामाङ र कुमार तामाङले पोल गरकेो पिन 
देिखदँनै । �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
फौजदारी म�ुामा आ�नो अिभय�ुको कसरु �मािणत 
गन� भार वादीको ह�नेछ भ�ने कानूनी �ावधान रहेको 
पाइ�छ । यी �ितवादीह�ले अिभयोग दाबीबमोिजमको 
कसरु गरकेो भ�ने त�यलाई प�ुी गन� िकिसमका ठोस 
सबदु �माण वादी प�ले पेस गन� नसकेको अव�थामा 
केवल जाहेरी दरखा�तमा नाम समावेश भएको भ�ने 
आधारमा मा� कसरुदार ठहर गन� िम�ने नदेिखने । 
�ितवादीह� स�त ु लामा, िमलन तामाङ, सकुुमान 
तामाङ, राम तामाङ, ल�मण तामाङ र रामलाल 
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लामाउपरको अिभयोग दाबी शङ्कारिहत तवरबाट 
पिु� ह�न नसकेको ह�दँा यी �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने नदिेखने । 
 �ितवादीह� राजकुमार भ�ने फुवा� दोज� 
तामाङ र कुमार तामाङलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गरी अ�य �ितवादीह� स�त ु
लामा,  िमलन लामा, रामलाल लामा, सकुुमान तामाङ, 
राम तामाङ र ल�मण तामङलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने ठहर ्याएको िस�धपुा�चोक िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत पाटनको फैसला �यायोिचत देिखन आउने । 
 �ितवादीह� कुमार तामाङ र राजकुमार भ�ने 
फुवा� दोज� तामाङलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गरी अ�य �ितवादीह� स�त ु
लामा, िमलन लामा, रामलाल लामा, सकुुमान तामाङ, 
राम तामाङ र ल�मण तामाङलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने गरी भएको स�ु िस�धपुा�चोक िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।०७।२३ को फैसला सदर 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित 
२०७०।०१।१७ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार तथा पनुरावेदक 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: कृ�ण �साद पौडेल
क��यटुर: �पा महज�न
इित संवत् २०७२ साल असार ७ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०११९५, कत��य 
�यान, मनवीर िल�बू िव. नेपाल सरकार
 मतृक धनवीर िल�बू �ोधी र अस�त�ु 
�वाभावको भएको र वारदातको समयमा पिन बाब ु
आमा तथा भाइबहुारीसगँ िनह� ँखोजी कुटिपटसमेत गरी 
घरमा अशाि�त म�चाएको कारण यी �ितवादीले गाउकँा 
अ�य �यि�ह�लाई बाधँछादँ गन� लगाई ला�ी, मड्ुक� 

र बासँको लाठीले कुटिपट गरकेो कारण िनजको म�ृय ु
भएको अव�था देिख�छ । मतृकलाई मानु�पन�स�मको 
�रसइवी र पूव� योजनासमेत नभएको अव�था एकातफ�  
देिख�छ भने अक�तफ�  जोिखमी हितयारले �हार गरकेो 
ि�थितसमेत देिखदँनै । साथै म�ुाको अनसु�धानको 
�ममा स�यत�य कुरा �य� गरी म�ुाको कारवाहीमा 
सहयोग परु ्याएको अव�थासमेतलाई िवचार गदा� 
�ितवादी मनवीर िल�बूलाई मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�मकैदको 
सजाय गन� गरी इलाम िज�ला अदालतबाट भएको 
फैसला सदर ह�ने ठहर ्याई मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम १०(दश) वष�मा� कैद सजाय गन� गरी 
राय �य� ग�रएको पनुरावेदन अदालत, इलामको 
िमित २०६८।७।२० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी मनवीर िल�बूको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः कृ�ण �साद पौडेल
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असार ७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा. २०७०-CR-१३४५, जालसाजी, 
ल�मी केशरी �े� िव. िवकुमाया च�धरसमेत
 जालसाज ठहर ग�रपाउ ँभ�ने वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर गरी भ�परु िज�ला अदालतबाट भएको 
िमित २०६६।१।३० को फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत पाटनको िमित २०६७।७।१० को 
फैसला मनािसब दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः द�डपािण लािमछाने 
क��यटुरः रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल असार ८ गते रोज ३ शभुम् ।
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इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, २०६९-WO-००३२, उ��ेषण, 
राजमान शा�य िव. मालपोत काया�लय, पसा�समेत
 मलुकु� ऐन अ.ब.ं ११० नं. ले �यादमा 
उि�लिखत �यि� भेट भएन वा िच�न सिकएन वा 
िनजको घर�ार पिन फेला परने भने �य�तो �याद 
तामेल गन� ह�दँैन भनी िनषेधा�मक �यव�था गरकेो 
देिखदँैन । घर�ार उ�लेख भएको तर तामेलदारले 
�य�तो प�ा पाउन नसकेकामा �य�तो �याद तामेल 
नगरी �यसै फका�एर �याउने कुरा नह�ने । 
 ऐनले बेरीतपूव�क �याद तामेल भएको 
स�ब�धमा हद�यादको �यव�था ग�रिदएको 
अव�थामा उ� २०८ नं. को बेवा�ता गरी �रट जारी 
गनु�  उपय�ु ह�दँैन । अ.बं. २०८ नं. एक बा�या�मक 
�यव�था हो । िनवेदकका नाममा अदालतले आ�नो 
�मताले �याएस�म �याद तामेल गन� खोजेको तर 
िनवेदकको घर�ार प�ा नलागेकाले िनवेदक बसेको 
वडा काया�लयमा �याद बझुाएर आ�नो दािय�वलाई 
कानूनबमोिजम पूरा गरकेो काय�बाट िनवेदक सनुवुाइको 
मौकाबाट वि�चत भएको भनी मा�न र ��ततु िववादमा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको उ�लङ्घन भएको 
भ�न निम�ने । 
 िनवेदक िवप�ी सतंोषकुमार ग�ुासगँ ऋण 
िलएका �यि� ह�न् । िनजले धनीलाई समयमा ऋण 
च�ुा गन� सकेको पाइदैँन । यस अव�थामा ऋण ितनु�पन� 
दािय�व�ित सजग रही िनवेदकले पिन धनीसगँ स�पक�  
गनु�  पन� र कुनै म�ुा मािमला पर ्यो िक भनी जानकारी 
िलनपुन� िनजको कत��य ह��छ । तर िनवेदक आ�नो 
दािय�व�ित िज�मेवार नभई चपु लागी बसेको अव�था 
छ । २०६२ सालदेिख िनवेदकलाई रोग लागी एक वष� 
अ�पतालमा ब�न ुपरकेो भ�ने िनवेदकको िजिकर भए 

पिन त�स�ब�धी कुनै �माण पेस ह�न सकेको पाइदँैन । 
साथै उ� आधारमा �याद बदर ह�ने कानूनी �यव�था 
रहे भएको पिन नदेिखने । 
 िनवेदकले चनुौित िदएको �याद तामेलीमा 
कुनै कानूनी �िुट नपाइएको साथै िनवेदक आ�नो 
दािय�व�ित सचेत नरही लापरवाह रहेको र लामो 
कालप�ात् परकेो �रटको आधारमा अदालतबाट 
भएको कामकारवाही बदर गदा� झनै जिटलता उ�प�न 
ह�ने देिख�छ । यसमा िनवेदकले �वीकार गरबेमोिजम नै 
फैसला भएको अव�थामा िनवेदकको मागबमोिजम �रट 
आदशे जारी गदा� नेपालको अ�त�रम संिवधान २०६३ 
को धारा १०७(२) ले �यव�था गरकेो पूण��पमा �याय 
�दान ह�नकुो स�ा उ�टो प�रणाम आउनेसमेत देिखदँा 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी गन� निम�ने । 
इजलास अिधकृत: बस�तजङ्ग थापा 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु ८ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, २०७०-WO-०१२८, उ��ेषण/
परमादेश, िभ�म�साद जोशी िव. ि�भुवन िव�िव�ालय, 
के��ीय काया�लय, क�ित�पुर काठमाड�ंसमेत
 कुनै िवषयव�तकुो परी�ाको लािग कित 
समय र पूणा�ङ्क उपय�ु ह��छ भ�ने कुरा �यसमा 
िवशेष�ता�ा� िनकायबाट ठहर ह�न ुउपय�ु ह�ने ह�दँा 
सोही �योजनको लािग �य�तो िनकाय �थािपत भएको 
ह��छ । कम समयमा स�प�न ह�नस�ने कुरामा लामो 
समय िदनकुो कुनै औिच�य र अथ� नरहने । 
 स�म र समथ� िनकायबाट परी�ा स�चालन 
भएको र सशंोिधत समयतािलका तथा पूणा�ङ्कसमेतका 
कुरालाई �वीकार गरी िनवेदक �यसमा सहभागी 
भएकामा िनवेदक उ� परी�ामा रा�ो अङ्क �याउन 
नसकेपिछमा� ��ततु �रट िनवेदन परकेो िनवेदकको 
य�तो अवसरवादी आचरणतफ�  आखँा िच�लेर �रट 
जारी गनु�  उपय�ु ह�दँैन । यसमा सफल परी�ाथ�ह� 
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समेतले पनुः परी�ा िददँा िनजह�को समय, �म र 
पैसाको खित ह�ने �प� छ । य�तोमा �रट जारी गनु�  
सिुवधा र स�तलुनको िहसाबले पिन मनुािसब नह�ने । 
 �यि�गत हकिहत र सामािजक हकिहत 
बािझएमा सामािजक हकिहतले मा�यता पाउने भ�ने 
िविधशा�ीय अवधारणा रहेको पाइ�छ । तर िनवेदकको 
�यि�गत हकको पिन हनन् नभएको अव�थामा िनवेदन 
दाबीबमोिजम स�पूण� परी�ा र सोको नितजा बदर गनु�  
उपय�ु नभएकाले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: वस�तजङ्ग थापा 
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु ८ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, २०७१-WO-०२०५, उ��ेषण/
परमादशे, सािब�ी भ�राई िव. काय�कारी प�रषद् 
ि�भुवन िव�िव�ालय, क�ित�पुर काठमाड�ंसमेत
 कुनै सं�थाको आ�त�रक कारणवस वा 
स�बि�धत कम�चारीको ग�तीको कारणले गदा� 
स�बि�धत िनयमले िनधा��रत गरकेो समयाविध समा� 
ह�नासाथ िनवेिदकालाई अवकाश िदन िढलाई भई 
िनवेिदकाले सो बढी अविध पिन सो िनकायमा रहेको 
कारणले मा� कानूनले िनधा�रण गरेको समायाविधभ�दा 
अित�र� अविधलाई समेत समेटेर पे�सन प�ा बनाउन 
िम�छ भनी अथ� गन� िम�ने नदेिखने ।
 िनवेिदकाले �रट िनवेदनसाथ पेस गरकेो 
िमिसल सलं�न िनजको नाग�रकताको �माणप�को 
�मािणत �ितिलिपको छाया�ँित हेदा� िनजको ज�म 
िमित २०१२।३।७ देिख�छ भने �वेिशका परी�ा 
उ�ीण� गरकेो To Whom it may concern 
(जो जससगँ स�बि�धत छ) भ�ने �माणप�को 
�ितिलिप हेदा� ज�मिमित २००७।२।७ िव.सं. रहेको 
देिख�छ । जसअनसुार िनजको उमेर िवरोधाभाषपूण� 
भई िनवेिदका �वयम् ले एिकन ज�मिमित पेस गन� 
सकेको पाइदँैन । यस ि�थितमा िनवेिदकाले िलएको 

नाग�रकतामा ह�ता�र िमित २००३।५।१५ उ�लेख 
भएकोलाई नै ि�भवुन िव�िव�ालयले ि�.िव. कम�चारी 
सेवास�ब�धी िनयमावली, ५० को िनयम ५०(१) 
बमोिजम ज�मिमित  कायम गरकेोलाई अ�यथा मा�न 
िम�ने अव�था नदिेखने ।
 िनवेिदकाले २०६६।५।१५ पिछ 
२०६८।८।१ स�म काम गरेको र �यसपिछ राजीनामा 
िदएकाले २०६८।८।१ लाई आधार मानी पे�सन 
प�ा बनाउन ु पन� िजिकर िलएकामा ि�.िव. िश�क 
सेवा कम�चारी सेवास�ब�धी िनयम २०५० को िनयम 
५०(१) बमोिजम आ�नो नाग�रकताको आधारबाट 
अथा�त् २००३।५।१५ देिख २०६६।५।१४ स�म 
६३ वष� प�ुने ह�नाले �यसपिछ गरकेो सेवा कानूनी 
�व�पको नभै (Dejure) सं�थाको भूलबस काम 
गरकेाले वा�तिवक�पबाट काम गरकेो (Defacto) 
�कृितको देिखन आएको छ । कानूनबमोिजम 
पदािधकार कायम नरहेको अव�थाको हकमा पिन 
काम गरकेो अविधको  तलब भ�ा िनवेिदकाले पाउनै 
पन� ह��छ र सो कुरामा िववाद नरहेको देिखए पिन 
कानूनी �प (dejure) बाट कायम ह�न नस�ने सेवा 
अविधबापत कानूनअन�ुप �दान ग�रने पे�सन प�ा 
ज�तो �कृितको सिुवधा िनवेिदकाले �ा� गन�स�ने 
अव�था ह�न नस�ने ह�दँा २००३।५।१५ को िमितलाई 
आधार मानी िनवेिदकाले िमित २०६६।५।१५ देिख 
६३ वष� उमेरको हदबाट अवकाश पाउने ठहर ्याई 
ि�भवुन िव�िव�ालय, पनुरावेदन आयोगबाट िमित 
२०७१।२।९ मा भएको िनण�य कानूनअन�ुपकै देिखदँा 
सो िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर गरी अवकाश िमित 
२०६६।५।१५ पिछ पिन पे�सन प�ा बनाउने सिुवधा 
पाउ ँ भनी पन� आएको ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: बस�तजङ्ग थापा
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु ८ गते रोज ६ शभुम् । 



34

सव��च अदालत बलेुिटन २०७२, भदौ  - २

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०१२८, 
हातहितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव. महान�द 
सडोक यादव
 �ितवादीबाटै अवैध हातहितयार बरामद 
भएको हो भ�ने त�यय�ु �माण वादी प�बाट ��ततु 
ह�न सकेको पाइदँनै । त�यय�ु �माणह�को अभावमा 
कुनै पिन �यि�मािथ अिभयोग लगाउन ु फौजदारी 
�यायको िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने ।
 िमिसल सलं�न �माण हेदा� िनज �ितवादीको 
साथबाट पे�तोल र गोली बरामद भएको भ�ने 
ठोस�पमा �मािणत ह�न सकेको दिेखएन । एिकन र ठोस 
�माणको अभावमा केवल �हरीबाट भएको घटना�थल 
बरामदी मचु�ुकालाई मा� आधार मानी �ितवादीलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम अवैध हातहितयार म�ुामा 
दोषी ठहर ्याई सजाय गनु�  �यायसंगत ह�ने देिखदैँन । 
तसथ� �ितवादी महान�द सडोक यादवलाई कसरुदार 
ठहर गरकेो िज�ला �शासन काया�लय, स�रीको िमित 
२०६६।१२।९ को फैसलालाई उ�टी गरी �ितवादीले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित २०६७।२।५ 
को फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु १४ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०१३२, 
हातहितयार खरखजाना, नेपाल सरकार िव. अमृत 
भ�ने नर�े��साद यादव
 �ितवादीबाटै अवैध हातहितयार बरामद 
भएको हो भ�ने त�यय�ु �माण वादी प�बाट ��ततु 
ह�न सकेको पाइदँनै । त�यय�ु �माणह�को अभावमा 
कुनै पिन �यि�मािथ अिभयोग लगाउन ु फौजदारी 

�यायको िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने ।
 िमिसल संल�न �माण हेदा� िनज �ितवादीको 
साथबाट पे�तोल र गोली बरामद भएको भ�ने 
ठोस�पमा �मािणत ह�न सकेको देिखएन । एिकन र ठोस 
�माणको अभावमा केवल �हरीबाट भएको घटना�थल 
बरामदी मचु�ुकालाई मा� आधार मानी �ितवादीलाई 
अिभयोग माग दाबीबमोिजम अवैध हातहितयार म�ुामा 
दोषी ठहर ्याई सजाय गनु�  �यायसंगत ह�ने दिेखदैँन । 
तसथ� �ितवादी अमतृ भ�ने नर�े��साद यादवलाई 
कसरुदार ठहर गरकेो िज�ला �शासन काया�लय, 
स�रीको िमित २०६७।१।२० को फैसलालाई उ�टी 
गरी �ितवादीले आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०६७।३।२ को फैसला िमलेको ह�दँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
इित संवत् २०७१ साल फागनु १४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ९

मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०१०६, ०७१०, अंश 
चलन, अिव�नर�न शा�य िव. अिमरर�न शा�यसमेत, 
अिमरर�न शा�यसमेत िव. अिव�नर�न शा�य
 िक.नं. १४३७ को घर ज�गाम�येबाट ४ 
भागको १ भाग अंश पाउने कुरा ठहर भएकामा वादीले 
�वीकारकेो अव�था छ । िहमालयन बैङ्कसगँको 
ऋणको हकमा अंिसयार सबैलाई बराबर ितनु�पन� गरी 
�याय पाउ ँभनी �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर छ । 
िक.नं. ७१५ को ज�गाको �वािम�व भएका �यि� 
�ितवादी नभई �ितवादी अिमरर�नको भाइ अ�जयर�न 
ह�न् भ�ने कुरा िमिसल संल�न ज�गाधनी दता� �माण 
पजुा�को �ितिलिपबाट देिखएको छ । ियनै पनुरावेदक 
वादीले �ितवादी अिमरर�न शा�यसमेतउपर दता� 
गराएको जालसाजी म�ुामा वादीले ता�रख गजुारी िमित 
२०६६।१।१७ मा स�ु काठमाड�ं िज�ला अदालतबाट 
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िडसिमस भएको �माण िमिसलबाट देिखदँा वादीले 
जालसाजी म�ुामा आ�नो दाबी अ�वीकार गरी फैसला 
गराउन नसकेको ह�दँा सो म�ुामा जालसाजी ठहन� 
नसकेबाट वादीले िजिकर िलएको िक.नं. ७१५ को 
ज�गा अ�जयर�नको नाम दता�को देिखई उ� ज�गाबाट 
समेत अशं पाउने भ�ने वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
स�ने नदेिखने ।
 साह�को उजरुी परेका बखत ऋण िनि�त भै 
ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा हालै ऋण क�ा गरी अशं 
िदने भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न सिकएन । पनुरावेदकले पेस गरकेो तायदाती 
फाटँवारीमा उ�लेख भएको िक.नं. १४३७ को घर 
ज�गाम�ये वादीको िपता १ सौतेनी आमा, १ र सौतेनी 
आमा प��को भाइ १ र वादी गरी ज�मा चार अिंसयार 
कायम भएको िमिसलबाट देिखदँा वादी अिव�र�न 
शा�यको िपताको भागबाट िनज र अंिसयारह� 
तीनजना सगोलको भ�ने िमिसलबाट देिखदँा ज�मा 
चारजना अिंसयार देिखएकाले सो स�पि�लाई 
चार भाग गरी सो चार भागको १ भाग वादीले अशं 
छु�्याई चलनसमेत पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६६।११।३ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी  र �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िवनोद रखाल
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७१ साल फागनु ३ गते रोज १ शभुम् ।

एकल इजलास

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, २०७१-WO-
०७०५, उ��ेषण/परमादेश, नारायणद� पौडेल िव. 
पु�पराम के.सी.समेत
 �हरी सङ्गठनको मूल आधार अनशुासन र 
कत��यपरायणता हो । आफूलाई अिधकार नै नभएको 

काय� गनु�  गैरिज�मेवारीपनको ग�भीर उदाहरण हो । 
यो काय� भैसकेपिछ यसमा पिछबाट के के भयो भ�ने 
कुराको खासै मह�व ह�दँनै । तथािप जे जित �िश�ाथ� 
सहभागी भएका छन् ितनलाई तािलम िदनबुाहेक अ� 
िवक�प नभएकाले तािलम स�चालन र समापन भएकै 
कारणबाट िनवेदकले आ�नो ग�तीबाट उ�मिु� पाउने 
अव�था नरहने । 
 िनवेदकले भिव�यमा रा�ो काम गररे 
आफूलाई सधुान� र �ितपूित� गन� स�ने गरी 
निसहतस�मको नरम सजाय िदइएको िवप�ीको 
काम कारवाहीलाई बदिनयतपूण� र �व�ृभावनाले 
��त काम कारवाही भनी भ�न र मा�न स�ने कुनै 
आधार िनवेदकले िदन स�न ुभएको दिेखदँैन । यसथ� 
िनवेदकलाई सश� �हरी िनयमावली २०६० को 
�ि�या परु ्याई सो िनयमावलीको प�र�छेद १० को 
िनयम ८५ को कसरुमा िनयम ८४ को ख�ड (क)(२) 
बमोिजम निसहतको सजाय गरकेो स�ु र सोही िनण�य 
सदर गरकेो पनुरावेदन िनण�यमा �रट �े�बाट ह�त�ेप 
ह�ने खालको �िुटको िव�मानता देिखन नआएकाले 
िवप�ीह�बाट िलिखतजवाफ माग गनु�  परने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: वस�तजङ्ग थापा 
इित संवत् २०७१ साल फागनु २७ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, २०७१-WO-
०७०७, उ��ेषण/परमादेश, शेरबहादुर घले गु�ङसमेत 
िव. सङ्घीय मािमला तथा �थानीय िवकास म��ालय, 
िसंहदरबार काठमाड�ंसमेत
 परी�ामा सहभागी भएपिछ �यसको नितजा 
आफूअनकूुल नआएको कारणबाट परी�ा स�चालन 
गन�को अिधकार�े�मा चनुौती िदन निम�ने भनी 
यस अदालतबाट कय� आदेश भै सो कुरा कानूनी 
िस�ा�तकै �पमा �ित�थािपत छ । िनवेदकह�ले 
पिन �यठुान नगरपािलकाको �शासक�य भवन कहा ँ
बनाउने भ�ने बारमेा भएको कामकारवाहीमा सि�मिलत 
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भैसकेपिछ �यसको प�रणाम आफूअनकूुल नभएपिछ 
यो �रट िनवेदन िदएकोलाई �व�छ आचरणसमेत मा�न 
नसिकने । 
 समदुायको एक प��ित पूवा��ह र िनवेदक 
प��ित बदिनयत वा �व�ृ भावना िलई सदरमकुाम 
तोकेको अव�था नदिेखएस�म अथवा कानूनको 
�प� �िुट गरी सदरमकुाम तोकेको नदेिखएस�म 
समदुायका प�ह�का बीचमा उठेको िववादमा यो 
अदालतले तट�थ ब�न ु िहतकर ह��छ । तपिसलका 
य�ता कुराह� समदुायले नै िमलाउन ु उपय�ु 
ह��छ । समदुायले िमलाउन नसकेमा िनवेदकह�ले 
स�बि�धत म��ालयमा यथाथ� कुरा रा�न ु उिचत 
ह��छ । यसस�ब�धमा िवप�ी �मखु िज�ला अिधकारीले 
आ�नो िनण�यमा उप�लो िनकाय वा �याियक 
िनण�यको लािग जानु भनेर िनवेदकह�लाई सझुाव 
िदएको देिख�छ । उ� माग� िकन कसरी अनपुय�ु भयो 
िनवेदकह�ले सो कुरा �प� नगरी सोझै �रटमा �वेश 
गरकेोलाई यो इजलासले मनािसब मा�न नसिकने । 
िवकास भ�ने कुरा के�� तो�दैमा भैहा�ने वा नतो�दैमा 
नह�ने कुरा होइन । समयले सबै चीजमा प�रवत�न 
�याउछँ । यसलाई िनवेदकह�ले सहज�पमा िलएर 
आगामी चनुौतीह�लाई आ�नो दरुदिश�ता, सझुबझु, 
बिु�म�ा, सद ्भाव, मेहनत र इमानदारीले समाधान गनु�  
उपय�ु ह�ने ह�दँा िनवेदकह�ले उठाएको िवषयव�तकुो 
िन�पण �रटबाट ह�न स�ने नभएकाले िवप�ीह�सगँ 
िलिखतजवाफ माग गनु�  परने । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: वस�तजङ्ग थापा 
इित संवत् २०७१ साल फागनु २७ गते रोज ४ शभुम् ।

रीत/बेरीत आदेश

१
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-CR-०२४४, ०२७५, 

��ाचार, नेपाल सरकार िव. अ�युतकृ�ण खरलेसमेत, 
अ�युतकृ�ण खरले िव. नेपाल सरकार
 गोडधवुा, मखु हेन�, दश�, तीज ज�ता 
सामािजक पर�पराका स�दभ�मा मिहलाको केही न केही 
रकम आज�न ह�ने त�य नेपाली समाजको प�रवेशमा 
नकान� नसिकने । 
 य�तो आयलाई यस अदालतले मा�यता 
िदने गरकेो ह�दँा �ितवादीह�को पा�रवा�रक हैिसयत 
र प�ृभूिमलाई समेत िवचार गरी ��ततु म�ुामा 
�यायोिचत अनमुानका आधारमा दश�, तीज, पा�नी 
ज�ता अवसरमा �ा� ह�ने धनबापत �ितवादी मीना 
खरलेको �. १,००,०००।– आय कायम गरकेो िवशेष 
अदालतको फैसला अ�यथा मा�न िम�ने  नह�ने । 
 एकासगोलमा रहेक� छोरी नाताक� चादँनी 
खरलेले कुनै सं�थामा सेवा गरबेापत पा�र�ािमक�व�प 
आय आज�न गरकेो त�य स�बि�धत सं�थाको प�बाट 
पिु� भएको अव�थामा �य�तो आयलाई �ितवादीको 
आयमा गणना गनु�पन� ।      
 एउटै िव�ीय सं�थामा बझुाएको कजा� खच�मा 
कायम गन� तर िलएको कजा� भने आय कायम गन� 
निम�ने भ�ने वादी प�को पनुरावेदन िजिकर दोहोरो 
मापद�डमा आधा�रत देिखदँा कानूनस�मत नदेिखने । 
 �ितवादीले ब�क �याज, सेयर लाभांश तथा 
बचतप�बापत �ा� �याज आ�नो बयान मागअन�ुप 
ह�नपुन� भनी पनुरावेदन प�मा िजिकर िलएको स�ब�धमा 
िवचार गदा� �य�ता रकम वैध अवैध छु�याउन स�ने 
ि�थित नह�ने ह�नाले �यायोिचत अनमुानका आधारमा 
३० �ितशतस�म रकम आयमा गणना गरकेो िवशेष 
अदालतको फैसला मनािसब दिेखने । 
 आरोपप�मा उ�लेख भएअनसुारको 
�ितवादीका िज�मामा रहेको कूल स�पि�भ�दा 
�ितवादीको वैधािनक आ�दानीको �ोत बढी नै रहेको 
देिखएको उि�लिखत ि�थितमा अनमुानका भरमा 
�ितवादीलाई कसदुार कायम गन� र सजायको भािगदार 
बनाउन ुकानूनको मनसायिवपरीत ह�ने । 
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 व�तिुन� �माण र मनािसब आधार तथा 
कारणिवना गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी 
अिम�दो र अ�वाभािवक जीवनयापन गरकेो भनी 
आरोपप�मा आरोिपत ग�रन ुमा� आफँैमा पया�� ह�दँैन, 
�य�तो आरोप त�यपूण�, िन�या�मक र वा�तिवक 
आधार र �माणबाट खि�बर ह�नपुन� ।
 �ितवादी अ�यतुकृ�ण खरले, मीना खरले 
र आयषु खरलेलाई आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
िदने गरी भएको िवशेष अदालत काठमाड�ंको िमित 
२०६८।१२।२२ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार तथा 
पनुरावेदक �ितवादी अ�यतुकृ�ण खरलेको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िशव�साद खनाल 
क��यटुर : िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७१ साल माघ २५ गते १ रोज शभुम् । 

२
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७२-RE-००४१, उ��ेषण, सोनाम 
िछ�रङ शेपा� िव. नोबु�  वाङ्गेल लामा
 यसमा अिखल नेपाल िहमाली बौ� सङ्घको 
काय�सिमितको �याद िमित २०७२।३।२० स�म 
रहेको भ�ने कुरामा िववाद नभएको र सोअगावै काय� 
सिमितको �याद सं�थाको िवधानबमोिजम रीतपूव�क 
थप भैसकेको भ�ने छलफलबाट समेत नदेिखएको एवम् 
िमित २०७२।३।१६ मा िज�ला �शासन काया�लयले 
काय�सिमित िवघटन गरी तदथ� सिमित गठन भै उ� 
सिमितबाट िमित २०७२।४।२३ गतेको अिधवेशनबाट 
अक� काय�सिमितको चयनसमेत भैसकेको भ�ने 
पनुरावेदन अदालतबाट �ा� िमिसलबाट दिेखएको 
ह�दँा िवघिटत काय�सिमितको पदाविधले िनर�तरता 
पाउनस�ने अव�थासमेत नदेिखएकाले �यस 
अदालतबाट िमित २०७२।४।२८ मा जारी भएको 
अ�त�रम आदेशको �योजन नदिेखदँा बदर ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल भदौ १८ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय, मा.�या.�ी 
ओम�काश ��े र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े�, 
०६५-NF-०१४, जालसाजी, म.ुस. गन� खैतुन तेसा 
िव. तेतरी िमयाइनीसमेत, अ�बरलाल माझी िव. तेतरी 
िमयाइनीसमेत
 एउटै िलखत िव�� दईु िवषयमा म�ुा गन� 
पाउने गरी कानूनले दईु बाटो �दान गरकेामा कुनै एक 
वा दवैु बाटो रो�ने अिधकार वादीको ह�ने ।
 दईु िवषयमा नािलस परकेो अव�थामा 
अदालतले िनण�य गदा� म�ुामा भएको त�य, उपचारको 
�कृित, हानी नो�सानीको प�रपूरण ह�नस�ने नस�ने 
अव�था र दईुम�ये मूलभूत उपचार के ह�नस�छ ज�ता 
यावत् कुरामा �ि� परु ्याई िनण�य गनु�  �यायोिचत ह�ने ।
 जालसाजी घोिषत गरी सजायसमेत ह�न 
दाबी गरकेो िलखत र लगाउको िलखत बदर म�ुामा 
आ�नो हकस�म िलखत बदर गन� दाबी गरकेा 
राजीनामा र बकसप�का िलखत उही रहेको र िलखत 
बदर दता�समेतको म�ुामा भएको फैसलाबाट वादीको 
हकजित िलखत बदर भई दता�समेत ह�ने गरी वादीले 
कानूनी उपचार �ा� गरी िनजको हक �थािपत भइरहेको 
र हक मेिटने काय� नभएको ि�थितमा हक मेिटने काय� 
भयो भनी जालसाजीमा सजाय गन� मनािसब ह�ने 
नदिेखने ।
 दाबीमा उि�लखत िलखतम�येबाट २ 
भागम�येको १ भागको हदस�म िलखत जालसाजी 
ठहर गरी यस अदालत संय�ु इजलासबाट 
िमित २०६१।१।१६ मा भएको फैसला उ�टी भै 
जालसाजीतफ� को वादीको दाबी प�ुन नस�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७१ साल माघ १५ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६७-WO-०५१०, परमादेश, िवर� 
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�वामी स�बु�समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् 
काया�लयसमेत
 धम� सं�कृित �यि� एवम्  समाजको पिहचान 
हो । धम� स�ंकृित�ारा समाज िनद�िशत र िनयि��तसमेत 
ह��छ । मानवले ज�मसगैँ धम� सं�कृितलाई जीवनको 
अिभ�न अङ्गको �पमा �हण ग�रआएको ह��छ । धम� 
सं�कृितको धरोहरका �पमा धािम�क �थल, धािम�क 
गठुीह� रहेका छन् । यी स�पदा र स�यताको संर�ण 
िनता�त आव�यक ह�न जा�छ । पर�परादेिख चिल 
आएको �चलन, स�पदा र स�यता �यि�को जीवनको 
अिधकार (right to life) कै �पमा रहन जाने ह��छ 
सां�कृितक, धािम�क स�पदाले इितहास बोिलरहेका 
समेत ह��छन् । यसबाट नै �यि� एवम्  समाज अपन�व, 
िज�मेवारी, उ�रदािय�व, नैितकता, मानवीयता ज�ता 
त�वले य�ु ह�न जा�छ । धम�, स�पदा स�यताको 
संर�णबाट समाज अझ प�र�कृत ह�न जा�छ । यसले 
समाजलाई संयिमत एवम्  मया�िदत बनाउन म�त गन� ।
 िनवेदकले दवे�व स�पदा रातारात �यि�को 
नाममा दता� भएको भनी िनवेदनमा उ�लेख गर े पिन 
सो िनवेदकले देखाउन सकेको देिखदँनै र सोअन�ुप 
भएको भ�ने पिन दिेखदैँन । िव�मान कानून अपया�� 
छ भ�नेले सो अप�या�ता दखेाउनसमेत स�नपुद�छ । 
भइरहेको कानूनले नै िनवेदनमा िजिकर िलएका माग 
दाबीलाई स�बोधन ग�ररहेको ि�थित देिखदँा कानूनको 
अपया��ता मा�न नसिकने । 
 समाजमा जातीय लडाइ,ँ फरक भाषा 
बो�नेह�बीचको लडाइ ँतथा िभ�न सं�कार र स�ंकृित 
मा�ने प�ह�बीच पिन िववाद रहेको र यसको लािग 
राि��य िनकायको गठनको मागदाबीका स�ब�धमा 
हेदा� नेपाल एक बह�जातीय, बह�भािषक, बह�धािम�क, 

बह�सां�कृितक िवशेषताय�ु रा�� भएको र सबै 
धमा�ल�बीह�, भाषाभाषीह� एक आपसमा िमलेर 
बिसरहेको देश हो । अनेकतामा एकताको �पमा छ�रएर 
रहेका धािम�क, भािषक, सां�कृितक समूह नै नेपालको 
पिहचान ह�दँा यी समूहबीचको िववादको क�पना पिन 
गन� नसिकने । 
 िनवेदकले के र कुन अव�थामा क�तो 
�कारको िनकायको माग गनु�भएको हो सो िविश� 
(Specific) �पमा उ�लेख नगरी सामा�य�पमा मा�ै 
माग दाबी िलएको देिख�छ । अदालतले साव�जिनक 
सरोकारका नाममा क�पना ग�रएका कुरा तथा बौि�क 
बहसका कुराह�मा �वेश गन� स�दैन । िनवेदकको 
अ�प� मागका आधारमा िविभ�न जातजाित तथा 
भाषाभाषीका बीचमा लडाइ ँ ह��छ भ�ने अनमुानका 
आधारमा �रट जारी गन� नसिकने । 
 िनवेदकह�ले माग गरअेन�ुप धािम�क मि�दर 
गफुा आिदमा दखल परमेा वा �य�ता साव�जिनक 
�कृितका व�तहु� कसैले मासे नासे वा िहनािमना 
ह�न गएमा स�बि�धत कानूनमा नै �यसको उपचारको 
�यव�था ग�रएको पाइ�छ । �ाचीन �मारक संर�ण 
ऐन, २०१३, गठुी स�ंथान ऐन, २०३३, �थानीय 
�शासन ऐन, २०२८, �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ समेतका कानूनी �यव�थाले िनवेदकह�को 
माग स�बोधन गन� तथा उपचार �ा� गन� स�ने नै 
ह�दँा अदालत �वेश गनु�  पन� दिेखदँैन । जहा ँवैकि�पक 
उपचारको माग� ह��छ �य�तोमा सव��च अदालतले 
असाधारण अिधकार�े� �हण गन� नस�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद पौडेल 
क��यटुर: �पा महज�न
इित संवत् २०७१ साल चैत १० गते रोज ३ शभुम् ।


