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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�ा �ी ठोठोक�साद �सवाकोट�क�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��च अदालतसव��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  सासापकोटापकोटा  

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�  ::  उपउप�ा.�ा.  �ी �ी 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�    

सपुसपुरभाइजररभाइजर  �ी�ी  का�छाका�छा  �े��े�  

�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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�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�ृ .... 
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उदाहरणाथ�ः सअ बलेु�टन २०७२, म� �सर – 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 । 
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म�ुकःम�ुकः  सव��च अदालतसव��च अदालत,,  छापाखानाछापाखाना 
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�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 
िवशेष इजलास १-३ 

1.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

अमतृकुमार शमा� िव. नेपाल 
सरकार 

पूण� इजलास ३-४ 

2.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

यादव अिधकारी िव. म�ृय�ुजय 
राज पा�डे 

संयु� इजलास ४-७ 

3.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

मीनबहादरु अया�लसमेत िव. 
मालपोत काया�लय, भ�परुसमेत 

4.  उ��ेषण 
मधमुाया योगी िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टंगाल, काठमाड�समेत 

5.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

िवजयबहादरु िसलवाल िव. 
सव���नाथ श�ुला 

6.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

रघनुाथ महज�न िव. राि��य 
सतक� ता के��, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

7.  परमादशे 
मोहन बािनयासँमेत िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं १ ७-१८ 

8.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

ऋतबहादरु थापामगर िव. �हरी 
�धान काया�लय, न�साल, 
काठमाड�समेत 

9.  उ��ेषण 

वीर�े� िसंह िव� िव. सदूुरपि�म 
�े�ीय सश� �हरी गण 
म�ुयालय, धनगढी, 
कैलालीसमेत 

10.  परमादशे 
�मोदकुमार झा िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

11.  
िनषेधा�ा / 
परमादशे 

राजिवराज भ�सार काया�लय, 
स�री िव. वौका मलाहा 

12.  परमादशे 
ि�यगुा नगरपािलका काया�लय, 
गाइघाट िव. गजुाई चौधरी 

13.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

रामरुाय यादव िव. नेपाल सरकार 

14.  
छुट ज�गा 
दता� हक 
कायम 

िवशो भ�ने केशव�साद कोइराला 
िव. यवुराज भ�ने बि��साद 
पोखरले 

15.  
जबरज�ती 

करणी 
�मोद शाही िव. नेपाल सरकार 

16.  
अि�म 

आयकर 
कर �शासक सरुशे �धान िव. 
�ीमती सागर जैन 

17.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

�िदप िम�ल िव. िज�ला िवकास 
सिमित, झापा, च��गढीसमेत 

18.  
नामसारी 

िनण�य बदर 
सषुमाकुमारी दवेी स�ुबा िव. 
डोिगयादवेी थ�नी 

19.  
लाग ुऔषध 
�िुपनिफ� न 

नेपाल सरकार िव. राम 
दवाडीसमेत 

20.  अशं सीताराम कुम� िव. गोपाल कुम� 

21.  अशं दता�  
रािधकादवेी दसुाधीन िव. रतन 
हजरा दसुाधसमेत 

22.  
िनण�य बदर 
हक कायम 

अकला�तसागर ता�ाकार िव. 
नारायणबहादरु िसलवाल 

23.  
िलखत दता� 

बदर 
धनराज अिहरसमेत िव. 
सीमाकुमारी चौधरीसमेत 

24.  
कत��य 
�यान 

बीरबहादरु ओलीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

25.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. क�लु भ�न े
मोह�मद सिलम मसुलमान 
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26.  
कुटिपट 

अङ्गभङ्ग 
नेपाल सरकार िव. बेच ु
गोइतसमेत 

इजलास न.ं २ १९-३३ 

27.  ज�गा दता�  
मालपोत काया�लय, का�क� िव. 
बामदवे बा�ताकोटी 

28.  
घर ज�गा 
िखचोला 

रामच�� साह िव. सरु�े��साद 
पटेल 

29.  अशं 
िबमल काक�समेत िव. अच�ना 
काक� 

30.  परमादशे 
िदपे�� काक� िव. गोपालबहादरु 
रोका 

31.  
िलखत   
बदर 

दवा छ् यसुङु ग�ुङ िव. अ�जना 
डङ्गोल 

32.  िनषेधा�ा 
सानभुाइ अिधकारी िव. गोपाल 
लोहनी 

33.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. िदिलप राई 

34.  

संरि�त 
व�यज�तु 

क�तुरी मगृ 
चोरी 

िशकारी 
गरकेो 

च��बहादरु ग�ुङ िव. नेपाल 
सरकार 

35.  
�यान मान� 
उ�ोग र 
डाकँा 

नेपाल सरकार िव. सरुशे�साद 
यादवसमेत 

36.  
दोहोर ्याई 
हर िहसाब 
ग�रपाउ ँ

कृिष िवकास ब�क िल. म�ुय 
काया�लय, काठमाड�समेत िव. 
राध�ेयाम शमा�  

37.  
िलखत 

िनण�य दता� 
बदर 

रामरतन यादवसमेत िव. रामजी 
यादवसमेत 

38.  
अब�डा 

ज�गा अशं 
हक कायम 

िव�दा दवेी साह िव. राम िदनेश 
शाहसमेत 

39.  अशं चलन 
निसवलाल यादवसमेत िव. 
िव�णदुवे यादव 

40.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

कमलेश ि�वेदी िव. नेपाल 
सरकार 

41.  
कत��य 
�यान 

मैया ठकुरी िव. नेपाल सरकार 

42.  
कत��य 
�यान 

सवुास राई िव. नेपाल सरकार 

43.  
कत��य 
�यान 

�ेमबहादरु िगरी िव. नेपाल 
सरकार 

44. 
कत��य 
�यान 

रिफक अ�सारी िव. नेपाल 
सरकार 

45.  
जबरज�ती 

करणी 
सलबहादरु िव�कमा� िव. नेपाल 
सरकार 

46.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

अशोक �े� िव. लिलतपरु 
उपमहानगरपािलकाको काया�लय, 
प�ुचोक, लिलतपरुसमेत 

इजलास न.ं ३ ३३-३९ 

47.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. नमुा बजागाई 

48. 
�ितषेध / 
परमादशे 

�ा.डा.सूय�बहादरु काक� िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लय, काठमाड�समेत 

49.  
जबरज�ती 

चोरी 
नेपाल सरकार िव. प�प ु
नेपालीसमेत 

50.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा ओसार 
पसार 

नेपाल सरकार िव. िमलन भ�न े
रोशन िव.क. 



 

iii 

51.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ल�मण भ� 

52.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
अिधव�ा प�ुपराज पौडेल िव. 
काठमाड� िज�ला अदालतसमेत 

इजलास न.ं ४ ३९-५१ 

53.  उ��ेषण 
सिुनल िसंखडा िव. सश� �हरी 
बल �धान काया�लय, हलचोक, 
काठमाड�समेत 

54.  उ��ेषण 
िदपे�� सापकोटा िव. 
िस�धपुा�चोक िज�ला अदालत, 
िस�धपुा�चोक 

55.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा ओसार 
पसार 

राम�साद भषुाल िव. नेपाल 
सरकार 

56.  अशं चलन 
भगवती दवेी उ�ेती िव. अ�नपूण� 
उ�ेती 

57.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

तुलसीराम सेढाई िव. महशेकुमार 
जाजू 

58.  िनषेधा�ा 
अिजजलु खा ँ िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, बाकेँसमेत 

59.  
ज�गा 

िखचोला 
मोहनबहादरु थापासमेत िव. 
िगरीराज सवुेदी 

60.  

िधतो रो�का 
बदर गरी 
फुकुवा 
ग�रपाउ ँ

िव�द�ेरी कोइरी िव. रामराज 
कोइरी 

61.  

िधतो रो�का 
बदर गरी 
फुकुवा 
ग�रपाउ ँ

कलावती कोइरी िव. रामराज 
कोइरी 

62.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. यमबहादरु 
कुमाल 

63.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. भोन ु
था�समेत 

64.  
दता� बदर 

दता�  
लालबहादरु तामाङ िव. 
राजे��कुमार जोशी 

65.  
लाग ुऔषध 
�ाउन सगुर 

नेपाल सरकार िव. सािव�ी 
चौधरीसमेत 

66.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. दवेबहादरु 
थापा 

67.  
सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रामस�ुदर 
सहानी 

68.  
छुट ज�गा 

दता� 
नामसारी 

भूिम सधुार तथा �यव�था 
म��ालय िव. न�दकुमार 
ब�नेतसमेत 

69.  
आगो 

लगाएको 
नेपाल सरकार िव. ��बहादरु 
बजगाई 

70.  
करार 

बमोिजम 
आदशे 

रिवन लामा तामाङसमेत िव. 
स�जन लामासमेत 

71.  परमादशे 
डा. भाइकाजी ितवारी िव. ल�मी 
महज�न (दवेकोटा) 

इजलास न.ं ५ ५१-५८ 

72.  
वैदिेशक 

रोजगार ठगी 
नेपाल सरकार िव. कृ�ण िसंह 
सयुल 

73.  
कत��य 
�यान 

म�तिकना खातुन िव. नेपाल 
सरकार 

74.  
कत��य 
�यान 

नपेाल सरकार िव. रमावती 
पासीसमेत 

75.  
वैदिेशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. ितलबहादरु 
�े�ीसमेत 

76.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

सोिम��ा दवेी ख�वे िव. 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराज, 
स�रीसमेत 



 

iv 

77.  
शेषपिछको 
बकसप� 

�वुकुमार मौय�समेत िव. गीता 
मौय� 

78.  अशं 
तारादवेी मौय�समेत िव. राजकुमार 
मौय�समेत 

इजलास न.ं ६ ५८-६४ 

79.  लेनेदने 
���साद मान�धर िव. एिसयन 
पे�टस (नेपाल) �ा.िल. 

80.  दता� फारी 
िबमला राणा िव. �िदपिव�म 
राणा 

81.  
िनषेधा�ा / 
परमादशे 

आन�दीलाल मिुखया िव. िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय, 
स�री 

82.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

आन�दीलाल मिुखया िव. िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय, 
स�री 

83.  
िनषेधा�ा / 
परमादशे 

आन�दीलाल मिुखया िव. िकसन 
साह�समेत 

84. परमादशे 
जनकपरु अ�चल अ�पताल 
िवकास सिमित, जनकपरुसमेत 
िव. डा.रामच�र� साह 

85.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. नरबहादरु 
हमाल 

86.  
जबरज�ती 

करणी 
दवेबहादरु घले िव. नेपाल सरकार 

87.  
जबरज�ती 

करणी 
मोहमद सिहद अ�सारी िव. नेपाल 
सरकार 

88.  अशं 
रामवहाल यादवसमेत िव. कोमल 
अिहर 

इजलास न.ं ७ ६४-६६ 

89.  
सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िमकमार दोङ 
तामाङसमेत 

90.  
कत��य 
�यान 

िकशोर के.सी. िव. नेपाल सरकार 

इजलास न.ं८ ६६-६७ 

91.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

गगन ठकुरीसमेत िव. काठमाड� 
महानगरपािलका, बागदरबार, 
काठमाड�समेत 

एकल इजलास ६७ 

92.  
उ��ेषण / 
परमादशे 

िवजे��लाल जोशी िव. नेपाल 
सरकार 

अ�त�रम आदेश ६७-६८ 

93.  उ��ेषण 
रामसधुन उ�ेती िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

94.  उ��ेषण 
ने�बहादरु कटुवाल िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

 



1

सव��च अदालत बलेुिटन २०७२, मङ्िसर - २

िवशेष इजलास

मा.�या.�ी क�याण �े�, मा.�या.�ी ओम �काश 
िम� र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े, ०७०-WS-
००१६, उ��ेषण / परमादेश, अमृतकुमार शमा� िव. 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत
 मौिलक अिधकारको स�दभ�मा समानताको 
िस�ा�त रा�यका काम कारवाहीह� (State 
Actions) सगँ जोिडएको ह��छ । कुनै पिन �यि� वा 
समूहह�लाई कानूनको �योग वा �यवहारमा समानता 
अवल�बन गनु�  नै समानताको �येय भएकाले फरक 
ि�थित भएको अव�थामा एउटै ि�थितमा परु ्याउन ु
वा प�रणाममा समानता खो�न ुपिन समानताको अक� 
प� मािन�छ । कानूनको �ि�मा समान �यवहार गनु�  
�ि�यागत समानता हो भने प�रणाममा समानता �ा� 
गनु�  सारवान् समानता हो । समानह�कािबच समान 
�यवहार गनु�  र असमानह�कािबच असमान �यवहार 
गनु�  नै समानताको सार ह�ने ।
 समानताको िस�ा�तले प�रणामलाई गौण 
र �ि�यालाई जोड िददँ ै सबैलाई कानूनको अगािड 
समान मा�ने भएकाले संवैधािनक िविधशा�मा 
यसलाई औपचा�रक समानता (formal equality) को 
िस�ा�त पिन भिनने ।
 िनवेदकले साव�जिनक सरोकारको िववाद 
उठान गद� नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६३ को 
िनयम ३ को उपिनयम (६) र नाग�रकता �माणप� 
िवतरण काय�िविध िनद�िशका, २०६३ को बदुा नं. 
१०(७) को बदर माग गरी अदालत �वेश गरकेो त�यमा 
िववाद छैन । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा ८ को उपधारा (३) र नेपाल नाग�रकता ऐन, 
२०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) को �यव�थालाई 
एकैसाथ रािख हेदा� नेपाल सरहदिभ� फेला परकेो 
िपत�ृव मात�ृवको ठेगान नभएको ��येक नाबालक 
िनजको बाब ु वा आमा फेला नपरसे�म वा ठेगान 

नलागेस�म वंशजको आधारमा नेपाली नाग�रक ठहछ�  
भ�ने समान �यव�था गरकेो दिेखने । सवंैधािनक वा 
कानूनी �यव�थाले नेपाल सरहदिभ� फेला परकेो तर 
िपत�ृव र मात�ृवको ठेगान नलागेका ��येक �यि�ले 
वंशजको आधारमा नाग�रकता पाउन स�ने । 
 ��ततु िववादमा िनवेदक अमतृ कुमार 
शमा�को हालस�म िपत�ृव / मात�ृवको ठेगान लागेको 
देिखदँनै । िपत�ृव र मात�ृवको ठेगान नलागेको 
कारण आ�नो सरं�क �जापती शमा� (िति�सना) 
को सरं�क�वमाफ� त िनजको नाग�रकताको 
�ितिलिपसमेतका कागजातह� संल�न रािख िज�ला 
�शासन काया�लयमा दरखा�त गन� गएको देिख�छ । 
िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�ले िनवेदकलाई 
दरखा�त फाराममा बाब ु आमाको नाम तथा ठेगाना 
उ�लेख नगरकेो एवम् तपाईको संर�क भिनएका 
�जापती शमा� (िति�सना) लाई पालनपोषण गन� र 
िश�ािद�ा िदन कुनै आिधका�रक िनकायबाट �चिलत 
कानूनबमोिजम सरं�क�व �ा� भएको नदेिखदँा नेपाल 
नाग�रकता ऐन, २०६३ र ऐ. िनयमावली, २०६३ 
अनसुार तपाईलाई नाग�रकता �माणप� �दान 
गन� िम�ने नदेिखएको भ�नेसमेत �यहोराले िमित 
२०७०।४।१४ मा जानकारी गराएको  दिेखने ।
 नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६३ िनयम 
३ को उपिनयम (६) हेदा� िपत�ृव मात�ृव ठेगान नभएको 
�यि�को नाग�रकता �माणप�को बाब ु वा आमाको 
नाम उ�लेख ह�नपुन� �थानमा िपत�ृव मातृ�वको ठेगान 
नभएको �यहोरा जनाई सरं�कको नाम, थर र ठेगाना 
उ�लेख गनु�पन� र सो काय�िविध िनद�िशका, २०६३ को 
१० अ�तग�त बाब ुआमाको नामको महलमा "िपत�ृव / 
मात�ृवको ठेगान नभएको" भ�ने उ�लेख गरी संर�कको 
नाम थर र ठेगाना खलुाउन ुपन�छ भ��समेतको �यहोरा 
उ�लेख भएको देिखने । 
 िपत�ृव मात�ृवको ठेगान नलागेका र 
सरं�कको मा�यमबाट नाग�रकता �ा� गन� पाउने 
कानूनी अिधकारलाई वि�चत गरकेो देिखदँैन । केवल 
नाग�रकताको �माणप�मा आमा वा बाबकुो नाम 
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उ�लेख गनु�पन� हकमा िपत�ृव मात�ृवको ठेगान नभएको 
उ�लेख गन�स�म भिनएको छ । कुनै िनयमावलीमा 
भएको �यव�था मात ृ ऐन र संिवधानसगँ बािझएको 
भ�नमुा� पया�� ह�दँनै । बािझएको छ भ�ने हो भने तक�  
र �माणले ख�डन गन� अिभभारा �रट िनवेदकउपर 
नै ह��छ । संिवधान �द� मौिलक हकउपर अनिुचत 
ब�देज लागेको अव�थामा ब�देज लगाउने गरी �यव�था 
ग�रएका िनयमावलीका �यव�थाह� संवैधािनक 
परी�ण गरी यस अदालतबाट बदर घोिषत ग�रने 
हो । आजस�म यस अदालतबाट �यसै आधारमा मात ृ
ऐनसगँ बािझएका िनयमावलीका �यव�थाह�समेत 
बदर घोिषत गरी अमा�य गद� आएको त�य जग 
जाहेर नै छ । साथै चनुौती िदएको कानून वा �यसको 
कुनै �ावधान संिवधानको कुनै िनि�त �ावधानसगँ 
बािझएको छ भनी �प��पमा �मािणत गराउन 
नसकेस�म यस अदालतले �य�तो कानून वा कानूनको 
कुनै �ावधानलाई बदर घोिषत नगन� । 
 नाग�रकताको �माणप� िदने आधार र 
�ि�या नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ र 
�चिलत नेपाल कानून�ारा िनधा��रत ह�ने त�यमा 
पिन िववाद छैन । बदर माग ग�रएको काय�िविध 
िनद�िशकाले नाग�रकता �ा� गन� �यि�को सारवान् 
अिधकारमा अकुंश लगाएको नदिेखने । नाग�रकता 
�ा� गन� के क�तो काय�िविध र �ि�या पूरा गन� भ�ने 
स�ब�धमा मा� �यव�था गरकेो देिख�छ । नेपालले 
संिवधानमा नै नाग�रकताको स�ब�धमा �प� र 
ससुङ्गत (Consistent) नीित कायम गरी नेपालको 
साव�भौमस�ा, राि��य �वाधीनता, अख�डता र 
नेपाली जनताको अगाध रा�� �ेमलाई अ��ुण रा�न 
नाग�रकता स�ब�धमा उपरो� नीित अवल�बन गनु�  
आव�यक ह�ने ।
 गहृ म��ालयको तफ� बाट पेस भएको िलिखत 
जवाफमा िपत�ृव / मात�ृवको ठेगान नलागेको कुरा 
अिभलेखमा मा� अिभलेखीकरण गन� र नाग�रकतामा 
सो महल खाली रा�ने गरी सबै िज�ला �शासन 
काया�लयलाई प�रप� ग�रसकेको भ�ने देिखदँा उ� 

�यव�थाको संवैधािनक परी�ण ग�ररहन ु परने । 
तसथ� िनयमावलीको िनयम ३ को उपिनयम (६) र 
नाग�रकता �माणप� िवतरण काय�िविध िनद�िशका, 
२०६३ को बदुा नं. १०(७) को �यव�था संिवधानको 
धारा ८ को उपधारा (२) (३), १२, १३, २२ र नेपाल 
नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) 
सगँ असङ्गित रही बािझएको देिखन नआउने । 
 नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा ३ 
को उपदफा (३) मा िपत�ृव मात�ृवको ठेगान नभएको 
�यि�ले वंशजको आधारमा नाग�रकता �माणप� 
पाउने �यव�था छ । यी िनवेदक अमतृकुमार शमा�को 
िपत�ृव / मात�ृवको ठेगान नभएको भ�ने कुरा पेस 
भएको ज�मदता� �माणप�लगायतका कागजातबाट 
समिथ�त ह�न आएको ।
 सिंवधानको धारा ८ को उपधारा (३) को 
�यव�थाबमोिजम िपत�ृव मात�ृवको ठेगान नलागेको 
�यि�लाई नाग�रकता िदन िदलाउन रा�य बा�य 
ह��छ । उ� �यव�थाबमोिजम नाग�रकता के कसरी 
िदने भ�ने स�ब�धमा िनद�िशकामा �ि�याका कुरा 
िनधा��रत गन� सिकने भएता पिन संिवधानको धारा 
८ को उपधारा (३) को सारभूत कुरालाई नै परा�त 
ह�ने गरी अनाव�यक सत� वा �यवधानह� खडा गन� 
िम�दैन । उ� संवैधािनक �यव�थाबमोिजम नाग�रकता 
िदने काय�लाई सहिजकरण गन� गरी नै �ि�या बनाइन ु
पद�छ र सो �ि�याको आधारमा नाग�रकताको िवषयमा 
िनण�य गरी िदनपुन� ह��छ । �यसैले संिवधानको धारा 
८ को उपधारा (३) र नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ 
को दफा ३ को उपदफा (३) बमोिजमको अव�थालाई 
इ�कार गरी िज�ला �शासन काया�लय काठमाड�ले 
िनवेदकको नाग�रकताको मागलाई प�छाई िमित 
२०७०।४।९ मा गरकेो िनण�य सिंवधान र कानूनमा 
आधा�रत भएको नदिेखने । 
 अतः नेपाल नाग�रकता िनयमावली, २०६३ 
को िनयम ३ को उपिनयम (६) र नाग�रकता �माणप� 
िवतरण काय�िविध िनद�िशका, २०६३ को बदुा नं 
१० (७) नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
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धारा ८ को उपधारा (३),  धारा १३, २२ र नेपाल 
नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा 
(३) समेतसगँ बािझएको नदेिखदँा सो हदस�म �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । सिंवधानको धारा  ८ को उपधारा 
(३) र नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा ३ 
को उपदफा (३) मा नेपाल सरहदिभ� फेला परकेो 
िपत�ृव मात�ृवको ठेगान नलागेको �यि�ले वशंजको 
आधारमा नाग�रकता पाउने सवंैधािनक र कानूनी 
�यव�था भएको दिेखएकाले िज�ला �शासन काया�लय 
काठमाडौको िमित २०७०।४।९ को िनण�य र सोसगँ 
स�बि�धत काम कारवाही संिवधानको धारा १०७ 
को उपधारा (२) बमोिजम उ��ेषणको आदेशले बदर 
ह�ने । अब िनवेदकले नेपाली नाग�रकताको �माणप�को 
लािग िदएको दरखा�त फारामउपर मािथ उि�लिखत 
संिवधान, ऐन र िनयमावलीको भावनालाई म�य नजर 
गरी िनवेदकको अव�थालाई समेत िवचार गरी िपत�ृव 
मात�ृवको ठेगान नभएको देिखन आएमा �यहोरा जनाइ 
वशंजको नाग�रकता िदने स�ब�धमा जो चािहने िनण�य 
अिवल�ब गरी िदन ु भनी िवप�ी  िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�को नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ।
 ��ततु म�ुामा िवप�ी िज�ला �शासन 
काया�लयले िदएको िमित २०७०।४।१४ को जानकारी 
प�ले संर�कको स�ब�धमा �� उठाएको भएपिन 
�यसमा थप कुरा बझुी िनण�य गन� स�नेमा सोबमोिजम 
िनण�य गरकेो दिेखन आएन । नेपाल सरहदिभ� फेला 
परकेो तर िपत�ृव मात�ृवको ठेगान नलागेको �यि�को 
हकमा संर�कको हैिसयत र �ि�यामा �� उठाउदँैमा 
िनवेदकले नाग�रकता नपाउने भ�न िम�दैन । िनवेदकले 
नाग�रकताको लािग िदएको दरखा�तअनसुार िनजले 
नाग�रकता पाउने नपाउने के हो सो स�ब�धमा िवप�ी 
िज�ला �शासन काया�लयबाट कुनै िनण�य बोलेको 
पिन पाइदँैन । यिद िनवेदकले नाग�रकता नपाउने कुनै 
अव�था देिखएको भए सो को आधार र कारण उ�लेख 
गरी अदालतलाई िलिखत जवाफ र आिधका�रक 
कागजात पठाई अदालतलाई सहयोग गनु�  िवप�ी 

िज�ला �शासन काया�लयको कत��य हो । िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड�ले िलिखत जवाफसमेत 
नपठाई अदालतको आदेशलाई अव�ा गरी �याय 
स�पादनमा असहयोग गरकेो देिखयो । कारणसिहतको 
िलिखत जवाफ एवम् मागबमोिजमको आिधका�रक 
कागज �माण नपठाई अटेर गन� काया�लय वा �यसका 
�मखुलाई गैर िज�मेवार र अनशुासनिहन मा�नपुन� 
ह��छ । य�ता काय� िकमाथ� �वीकाय� ह�न स�दनै । यसरी 
िनवेदकको नाग�रकता स�ब�धमा िमित २०७०।४।९ 
मा िनण�य गन� अिधकारी एवम् िलिखत जवाफ पठाउन 
उपे�ा गन� काया�लय �मखुलाई आ�नो कानूनले 
तोकेको िज�मेवारी र कत��य�ित सचेत गराउन नेपाल 
सरकार, गहृ म��ालयमाफ� त लेखी पठाउने ।
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर :  िगता िघिमर े
इित सवंत् २०७२ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शभुम् ।

पूण� इजलास

मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल, मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज जोशी, ०७०-
NF-००१४, उ��ेषण / परमादेश, म�य�े� �हरी 
काया�लय, हेट�डासमेतको तफ� बाट �हरी नायब 
महािनरी�क यादव अिधकारी िव. अ�चल सश� 
�हरी गु�म, बागमतीमा �हरी जवान पदबाट सेवाबाट 
हटाइएका मृ�यु�जय राज पा�डे
 राजीनामा न� �वीकृत गराई सेवाबाट अलग 
भैसकेको �हरी कम�चारीलाई पनुब�हाली गरकेो 
िम�यो िमलेन, नोकरीबाट हटाउने गरी भएको िनण�य 
िठक छ छैन भनी म�ुाको औिच�यिभ� �वेश गरी 
हेनु�पन� देिखएन । िवप�ीले राजीनामा �वीकृत गराई 
आफूले �ा� गन� स�पूण� सिुवधासमेत िलइसकेको 
अव�थामा यस अदालतको सयं�ु इजलासबाट जारी 
भएको उ� आदशे बदर गरी िनवेदकलाई नोकरीबाट 
हटाउने िमित २०६६।१।३१ को िनण�य र प� तथा 
िनवेदकको पनुरावेदनउपर िमित २०६८।३।१५ मा 
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भएको पनुरावेदन खारजे गन� म�य�े� �हरी काया�लय, 
हेट�डाको िनण�य यथावत् भएमा पिन �यसको औिच�य 
नदेिखदँा �य�तो काय�कारण न� समा� भैसकेको 
िवषयमा पनु: िवचार ग�ररहन ु पन� अव�था िव�मान 
नदेिखदँा यस अदालतबाट एकपटक �रट जारी भै 
�यसको �योजन न� समा� भैसकेको अव�थामा जारी 
भएको �रट खारजे गनु�पन� भ�ने िवषय आकिष�त ह�न 
स�ने देिखएन । तसथ�, ��ततु म�ुाको औिच�यतफ�  
िवचार गनु�पन� अव�था िव�मान नह�दँा ��ततु िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ई�र पराजलुी
क��यटुर:  िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७२ साल वैशाख ३ गते रोज ५ शभुम् ।

सयंु� इजलास

१
स.�.�या. �ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल �े�, ०७०-WO-०२१२, उ��ेषण 
/ परमादशे, मीनबहादुर अया�लसमेत िव. मालपोत 
काया�लय, भ�पुरसमेत
 त�कालीन अि�तयार द�ुपयोग िनवारण 
आयोगबाट िमित २०४६।७।२४, २०४६।११।१८ र 
२०४७।१।५ मा भएको िनण�य बदर गराउन कुनै कानूनी 
�ि�या अवल�बन नग�रएबाट तत् तत् िनकायका उ� 
िनण�यह�को कानूनी अि�त�व रिहरहेको अव�थामा 
उ� िनण�यह� बदर वा र� नै नभई अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले आ�नो पूव� िनण�यको 
�ितकूल ह�ने गरी िनण�य गन� िम�ने नदेिखने ।
 िनवेदकह�लाई �ितकूल असर पन� गरी 
िनण�य गदा� िनवेदकह�लाई �ितवाद गन� मौका 
िदनपुन�मा �ाकृितक �यायको िस�ा�तको �ितकूल 
िनवेदकह�लाई ब�ुदै नबझुी िनण�य गरकेो देिखएकाले 
उ� �ितपािदत िस�ा�तको िववादको िवषयव�त ु र 
यस �रटको िववादको िवषयव�त ु समान देिखएबाट 
उ� िस�ा�त ��ततु िववादमा आकिष�त ह�ने भई 

िवप�ी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
िमित २०७०।३।३१ को िनण�य र मालपोत काया�लय 
भ�परुको िमित २०७०।५।१० को िनण�यबाट 
िनवेदकह�को सा�पि�क हकमा �ितकूल असर 
परकेो दिेखएकाले उ� िनण�यह� कायम रहन स�ने 
अव�था नह�ने ह�दँा अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले िमित २०७०।३।३१ मा िनण�य गदा� कुन 
ऐनको कुन दफाले �दान गरकेो अिधकार �योग गरी 
�यि� िवशेषको नामको ज�गाको दता� बदर गरकेो 
हो सो कुरा पिन उ� िनण�यमा देिखदनै । अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
१२क मा य�तो दता� बदर गन� स�ने अिधकार रहेको 
पिन देिखदनै । यसरी आ�नो पूव� िनण�य यथावत् रहदँा 
रहदँै सो िनण�य �ितकूल ह�ने गरी �यि� िवशेषको 
नाममा दता� रहेको ज�गा दता�वालालाई �ितवादको 
मौकासमेत �दान नगरी दता� बदर गरकेो काय� 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�दँा अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िमित २०७०।३।३१ 
को िनण�य, सो िनण�यको आधारमा मालपोत काया�लय, 
भ�परुले िमित २०७०।५।१० मा गरकेो दता� 
बदरको िनण�यसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने 
ठहछ�  । िज�ला भ�परु दवुाकोट गा.िव.स.वडा नं.८(ख) 
सािबक िक.नं.३७५ बाट िक�ाकाट भएका ज�गाको 
दता� पूव�वत् कायम रा�न ुभनी ��यथ�ह�को नाममा 
परमादेशसमेत जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : दीपक ढकाल
क��यटुर : अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७१ साल फागनु १८ गते रोज २ शभुम् ।

२
स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-WO-०१८३, उ��ेषण, का�क� िज�ला, 
अघ�बजार गा.िव.स. वडा नं.७ भै हाल का�क� िज�ला, 
लेखनाथ नगरपािलका वडा नं.३ ब�ने मधुमाया योगी 
िव. अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग, टंगाल, 
काठमाड�समेत 
 दाबीका ज�गा स�ब�धमा गठुी स�ंथानले 
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िमित २०६६।३।१० मा गरकेो िनण�यमा पनुरावेदन 
ला�ने �यहोरा उ�लेख भएको र सो िनण�यउपर 
िनवेिदकाको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पनुरावेदन 
प�र कारवाहीय�ु अव�थामै रहेका बखत िवप�ी 
आयोगले िमित २०६६।८।२६ मा गठुी सं�थानको 
उ� िमित २०६६।३।१० को िनण�य बदर गन�का लािग 
लेिख पठाउने भनी िनण�य गरकेो देिखयो । त�प�ात् 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६६।९।२ मा 
गठुी स�ंथानको उ� िनण�य सदर ह�ने ठहरी फैसला 
भएको देिख�छ । यस�कार िवप�ी आयोगले आ�नो 
अिधकार नै नभएको िवषयमा �वेश गरी िनण�य गरकेो 
देिखएको र िवप�ी आयोगले जनु िनण�यलाई बदर 
गन� भनी िनण�य गरकेो हो सो िनण�य नै पनुरावेदन 
अदालतबाट अनमुोिदत भएको देिखदँा अब �य�तो 
अिधकार �े� िविहन िनण�य कायम रिहरहन स�ने 
नदेिखने ।
 िनवेिदकाले गठुी सं�थानको उ� िमित 
२०६६।३।१० को िनण�य सदर ह�ने ठहर भएको 
िमित २०६६।९।२ को पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसलाबमोिजम ग�रपाउन नै म�ुय�पमा माग 
गरकेो देिख�छ । िवप�ी गठुी सं�थानतफ� का िव�ान् 
अिधव�ाले पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट फैसला 
भएप�ात् िववािदत ज�गा स�ब�धमा गठुी स�ंथान 
स�चालक सिमितबाट िमित २०७१।४।१६ मा िनण�य 
भैसकेको भनी बहसका �ममा �य� गनु�भएको र 
गठुी सं�थानबाट �माणका लािग �ा� ह�न आएको 
िमिसल संल�न गठुी सं�थान संचालक सिमितको िमित 
२०७१।४।१६ को िनण�यको �ितिलिप हेदा� पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६६।९।२ को फैसला 
अि�तम भइसकेको र उ� फैसलाबमोिजम िनवेदन 
दाबीका िक.नं.२२२, १०३, १२३, १७१, १७२, 
१९२, १९३ र १९४ समेतका ज�गाको ज�गाधनीमा 
�ी ठूलाकोट भैरव गठुी जनाई गठुी चलाएबापत 
गठुी चलाएस�म मधमुाया योगीले जोतभोग गन�स�म 
पाउने भ�ने जनाई �े�ता कायम गरी जानकारी िदन 
मालपोत काया�लयमा लेखी पठाउने �यहोरा उ�लेख 

भएको दिेखएकाले िनवेदकको मागबमोिजमको काय� 
स�प�न भइसकेको मा�नपुन� देिखयो । िनवेदकको 
मागबमोिजमको काय� स�प�न भइसकेको अव�था 
ह�दँा अब िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� 
ि�थित देिखन आएन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर : िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल असोज ११ गते रोज २ शभुम् । 

३
स.का.म.ु�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६७-WO-०६९६, उ��ेषण / 
परमादेश, िज�ला काठमाड�, क�ित�पुर नगरपािलका, 
वडा नं. ३ ट्याङला फाँट ब�ने �ा�यापक िवजयबहादुर 
िसलवाल िव. सव���नाथ शु�ला, माननीय म��ी 
तथा अ�य�, उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद् तथा 
उ�च मा�यिमक िश�ा सभा, उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषद्को काया�लय, सानोिठमी, भ�पुरसमेत 
 िश�ा म��ीबाट िमित २०६७।९।२२ मा 
मनोनयन भएका प�रषद्का सद�यह�ले िश�ा 
म��ालयको िमित २०६८।२।१० को ��ताव तथा 
नेपाल सरकार मि��प�रषद ्को िमित २०६८।२।१८ 
को िनण�यबाट उ�च मा�यिमक िश�ा सभाको सद�य 
पदबाट अवकाश भएबाट िनजह� उ�च मा�यिमक 
िश�ा प�रषदको सद�य पदबाटसमेत �वतः अवकाश 
भएकाले िनवेदकले चनुौती गरकेा उ�च मा�यिमक 
िश�ा प�रषदको बीसौ सभाको िमित २०६७।९।२१ 
को िनण�य एवम् िश�ा म��ीबाट िमित २०६७।९।२२ 
मा प�रषद् को सद�य पदमा मनोनयन गरकेो िनण�य 
िनरथ�क भइसकेको देिखने ।
 िनवेदकले जनु िनण�यको वैधािनकतामािथ 
�� उठाई उ��ेषणको आदेश जारीको माग गरकेा ह�न् 
सो िनण�य �भाव श�ुय वा औिच�यिहन भइसकेको 
अव�थामा िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�  
िनरथ�क ह��छ । ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले 
अवैधािनक भनी दाबी गरकेो उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषद ्को बीस� सभाको िमित २०६७।९।२१ को 
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िनण�य एवम् िश�ा म��ीको िमित २०६७।९।२२ को 
िनण�यबाट मनोनयन भएका उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषद ्का सद�यह�ले नेपाल सरकार मि��प�रषद ्को 
िमित २०६८।२।१८ को िनण�यबाट अवकाश पाई 
िनवेदकले बदरको दाबी गरकेा िनण�यह� अि�त�वमा 
नरही �भाव श�ुय तथा औिच�यिहन भइसकेको 
अव�थामा िनवेदन मागबमोिजको आदेश जारी गनु�  
िनरथ�क ह�ने ह�दँा िनवेदकले दाबी गरकेा िनण�यह�को 
वैधािनकताका स�ब�धमा थप िवचार ग�ररहन ुनपन� ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद खनाल  
इित संवत् २०७१ साल चैत १ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.का.म.ु�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६७-WO-०९७८, उ��ेषण / 
परमादशे, िज�ला लिलतपुर, ठेचो गा.िव.स., वडा 
नं. ४ मुकाम रहेको िटका भैरव न�खु सडक िनमा�ण 
उपभो�ा सिमितका अि�तयार �ा� ऐ. का अ�य� 
रघुनाथ महज�न िव. राि��य सतक� ता के��, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत
 राि��य सतक� ता के��को िमित 
२०६७।९।२२ को िनण�य तथा प�ाचार ह�नपूुव� नै न�ख ु
खोला क�रडोर सडक िनमा�ण काय� स�प�न भइसकेको 
त�य पनुरावेदन अदालत पाटनमा परकेो उि�लिखत 
िनषेधा�ाको िनवेदनमा उ� अदालतबाट िमित 
२०६७।७।१० मा भएको आदेशबाट �थािपत भएको 
छ । सडक िनमा�ण काय� स�प�न भइसकेको अव�थामा 
राि��य सतक� ता के��को िमित २०६७।९।२२ को 
िनण�यले सडक िनमा�ण गन� अवरोध भएको भ�ने   
िनवेदकको दाबी औिच�यिहन देिखने ।
 राि��य सतक� ता के��को िमित 
२०६७।९।२२ को िनण�य तथा सोका आधारमा 
�थानीय िवकास म��ालयको िमित २०६७।१०।९ 
को प�ाचारबाट यी िनवेदकको संिवधान �द� के 
कुन हकमा कसरी आघात भएको हो सो �यहोरा �रट 
िनवेदनप�मा िनवेदकले �प� उ�लेख गन� सकेको पिन 
देिख�न । राि��य सतक� ता के��लाई कुनै साव�जिनक 

िनकायमा कुनै अिनयिमतता भएको भए सो स�ब�धमा 
स�बि�धत िनकायलाई कानूनबमोिजमको छानिबन 
तथा आव�यक कारवाही गनु�  भनी िनद�शन िदन 
स�ने अिधकार �ा� िनकाय भएको देिख�छ । कुनै 
कम�चारी वा पदािधकारीले कानून �ितकूल कुनै काय� 
गरकेो स�ब�धमा कानूनबमोिजम आव�यक छानिबन 
तथा कारवाहीको लािग अिधकार�ा� िनकायबाट ह�ने 
िनद�शन तथा प�ाचारबाट हक तथा अिधकारमा आघात 
भएको मा�न िम�दैन । राि��य सतक� ता के��ले उ� 
सडक िनमा�णका स�ब�धमा भएको अिनियमतताबार े
कानूनबमोिजम छानिवन तथा कारवाही गन� िनद�शन 
गरी िमित २०६७।९।२२ मा गरकेो िनण�य एवम् 
सोस�ब�धी प�ाचार तथा �थानीय िवकास म��ालयले 
िज�ला िवकास सिमितको काया�लय, लिलतपरुलाई 
सडक िनमा�णस�ब�धी काय�को यथाथ� िववरण पठाई 
िदन ु भनी िमित २०६७।१०।९ मा गरकेो प�ाचारमा 
कुनै कानूनी �िुट भएको मा�न निम�ने ।
 तसथ� मािथ िववेचना ग�रएअनसुार िटका भैरव 
न�ख ुखोला सडक िनमा�ण काय� स�प�न  भइसकेको, 
राि��य सतक� ता के��ले िमित २०६७।९।२२ मा 
गरकेो िनण�य तथा �थानीय िवकास म��ालयले 
िमित २०६७।१०।९ मा िज�ला िवकास सिमित, 
लिलतपरुलाई गरकेो प�ाचारमा कुनै कानूनी �िुट 
नदिेखएकाले र सो िनण�य तथा प�ाचारबाट िनवेदकको 
हक अिधकारमा आघात भएको नदेिखएकाले िनवेदन 
मागबमोिजम उ��ेषणय�ु परमादशेको आदेश जारी 
गन� निम�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद खनाल
क��यटुर : अिमरर�न महज�न  
इित संवत् २०७१ साल चैत १ गते रोज १ शभुम् ।

५
स.का.म.ु�.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०७०-WO-०४२६, परमादेश, 
िज�ला मुगु, �ीकोट गा.िव.स., वडा नं. १ घर भै 
मुगु िज�लाबाट संिवधान सभाको िनवा�िचत सद�य 
मोहन बािनयाँसमेत िव. नेपाल सरकार, �वा��य तथा 
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जनसङ्�या म��ालय, रामशाहपथ, काठमाड�समेत
 रोगको �कोप �भािवत �े�मा �कोपस�ब�धी 
सूचना �ा� ह�नासाथ सरकारको तफ� बाट रोगको 
िनय��णको लािग समयमा नै आव�यक �वा��य 
उपचारको �ब�ध गरी �कोप िनय��ण गरकेो दिेखन 
आयो । रोगको �कोपको ि�थित सामा�य भइसकेको 
अव�थामा उ� �े�मा �कोप िनय��णका लािग 
िवशेष�सिहतको टोली खटाउन ुभनी आदेश जारी गरी 
रहनकुो �योजन नह�ने ।
 जनताको �वा��य सेवा पाउने मौिलक 
हकको ��याभूितका लािग रा�यले के��देिख गा.िव.स. 
तहस�मका ��येक �वा��य सं�थामा आव�यक�य 
औषधीसिहत �वा��यकम�को सिुवधा परु ्याउन ु
सरकारको दािय�व भएको र यसको लािग आव�यक 
बजेट तथा काय��मको �यव�था ह�नपुन� कुरामा िववाद 
नह�ने । 
 यसै �कृितको परमादेशको �रट (ने.का.प. 
२०६८, अकं ७, िनण�य नं. ८६४७) मा िनवेदकले 
जाजरकोट, �कुम र दैलेखलगायतका िज�लाह�मा 
फैिलइएको स�ंामक हैजा रोगले �यस �े�का 
नाग�रकह�को अकालमै िदनानिुदन म�ृय ुभइरहेकाले 
रोग िनय��ण गन� एवम् रोगबाट पीिडत िवरामीह�को 
उपचारको उिचत �यव�था गन� परमादेश जारीको माग 
गरकेामा यस अदालतबाट िमित २०६७।६।२१ मा 
आदेश ह�दँा �वा��यस�ब�धी मौिलक हकका स�ब�धमा 
�या�या भई "��येक �वा��य चौक�लगायत सरकारी 
अ�पतालह�मा मौसमअनसुार र  बेलाबेलामा उ�प�न 
ह�ने �कोपलाई िनय��ण गरी िबरामीलाई औषधी 
उपचार गरी �यान बचाउन बेलैमा अ�पतालमा पया�� 
औषधी भ�डारण गन� र दरब�दीअनसुारको डा�टर, 
नस� र अ�य �वा��यकम�ह�को पदपूित� गरी रा�ने 
�यव�था गनु�का साथै अव�थाअनसुार आव�यक 
पर े काठमाड�बाट िवशेष� डा�टरह�को टोली 
पठाउनेलगायतका जेज�तो �यव�था गनु�पछ�  गनु�" 
भनी िवप�ी नेपाल सरकारका नाममा िनद�शना�मक 
आदेशसमेत जारी भएको देिख�छ । यस अदालतबाट 

िनद�शना�मक आदेश जारी भई सो आदेशलाई 
म�यनजर गरी �वा��यस�ब�धी काय��म स�चालन 
ग�रएको भ�ने िवप�ीतफ� को िलिखत जवाफ भएको 
र एउटै िवषयमा पटकपटक आदेश जारी गरी रहन ु
 औिच�यपूण�समेत नह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गरी रहन ुनपन� ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद खनाल
क��यटुर: रामशरण ितिम�सीना
इित संवत् २०७१ साल चैत ४ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-WO-१०५७, उ��ेषण / परमादेश, 
ऋतबहादुर थापामगर िव. �हरी �धान काया�लय, 
न�साल, काठमाड�समेत
 शाि�त सरु�ा अमनचैन कायम गन� गराउने 
िज�मा िलएका �हरी संगठनिभ� काय�रत् रहेका 
िज�मेवार पदािधकारीह�बाट य�तो अशोभनीय काय� 
ह�न ुसंगठनका लािग सहुाउदँो काय� पिन ह�दैँन । आ�नो 
िडउटीकै िसलिसलामा िनवेदकले ग�तीका �ममा 
िश�रस सवेुदी, नोबु�  लामासमेतले अवा�छनीय काम 
गरकेो अव�थामा मोबाइल सेट िलएको भनी िनवेदनमा 
उ�लेख गर े पिन िनजह�ले के क�तो ि�याकलाप 
गरकेा कारण नगदै सामान िलन ुपरकेो हो भ�ने �यहोरा 
�प� पान� सकेको अव�था देिखदँैन । कथंकदािचत 
िनवेदकले आ�नो �पि�करणमा उ�लेख गरबेमोिजम 
नगदै सामान िलएको भए पिन सो सामानह� िलएको 
भ�ने �यहोरा समयमै काया�लयमा जानकारी गराएको 
पिन पाइदैँन र सो सामान आ�नैतफ� बाट िफता�  गरकेो 
अव�था पिन नदेिखने ।
 रा�यमा शाि�त सरु�ा कायम गन� िज�मेवारी 
िलएको �हरी संगठनले शाि�त सरु�ा अमनचैन 
कायम गनु�  गराउन ु उसको �ाथिमक कत��यिभ� पन� 
आउछँ । सो काय�का लािग संगठनले आ�नो 
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जनशि�लाई यथोिचत�पमा िज�मेवारी पिन िदन ु
पछ�  । यसरी संगठनबाट िज�मेवारी िलएका जनशि�ले 
पिन आफूलाई तोिकएको िज�मेवारी सही�पमा िनवा�ह 
गनु�पन� ह��छ । िज�मेवारी िनवा�ह गन� �ममा मानवीय 
भूलबाट किहकँतैबाट कमी कमजोरी ह�न गएको 
अव�थामा �य�तो कमी कमजोरी नलकुाई समयमै 
�यसको जानकारी आ�नो काया�लय वा आफूभ�दा 
मािथको पदािधकारीलाई सूचना गनु�पन� ह�न आउने ।
 रा�यका तफ� बाट शाि�त सरु�ा कायम 
गनु�पन� �हरी सगंठनिभ� काय�रत् रहेका �हरी हव�दार 
ऋतबुहादरु थापाले गरकेो कसरु एवम् घटनाका 
स�ब�धमा छानिबन गन� �.ना.उ. केदार ढकालको 
अ�य�तामा छानिबन बोड� गठन भई सो स�ब�धमा 
िनवेदकबाट �पि�करण िलई अनसु�धान छानिबन 
गरी सो छानिवन अनसु�धानका आधारमा यी �रट 
िनवेदकलाई �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम 
८८ को देहाय (क), (ग), (ङ), (च) र (ज) को कसरुमा 
ऐ. िनयमावलीको िनयम ८४ को देहाय (छ) अनसुार 
भिव�यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो�य नठह�रने 
गरी िमित २०६७।१२।२ मा महानगरीय �हरी प�रसर, 
काठमाड�बाट िनण�य ग�रएकामा सो िनण�यलाई िमित 
२०६७।१२।२२ मा �हरी नायब महािनरी�कबाट 
सदर गरी अि�तम भैरहेको र सो िनण�यसमेत अ�यथा 
नदेिखदँा �रट िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
गनु�पन� अव�था देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: कमल�साद �वाली
क��यटुर: रामशरण ितिम�सीना
इित संवत् २०७२ साल असार १४ गते रोज २ शभुम् । 

२
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६८-WO-०७२२, उ��ेषण, वीर�े� िसंह 
िव� िव. सुदूरपि�म �े�ीय सश� �हरी गण मु�यालय 
धनगढी, कैलालीसमेत
 �रट िनवेदकले अभ� �यवहार गरकेो कुरा 
िनज �वयम् ले आ�नो िनवेदनमा �वीकार गरकेो ह�दँा 

यसमा िववाद देिखदँैन । �हरी िनयमावली, २०४९ को 
िनयम ८८ को ख�ड (च) मा "पालोमा रहेको अव�थामा 
वा नरहेको अव�थामा पिन उद�को पोशाक लगाई कुनै 
मादक पदाथ� सेवन गरी िहडेँमा वा जथाभावी गरमेा" 
नोकरीबाट बखा��त गन� सिकने �ावधान रहेकामा 
आफूले िववाद गदा�का अव�थामा उद�को पोशाक 
नलगाएको ह�दँा नोकरीबाट हटाउने कानूनी अिधकार 
छैन भ�ने िनवेदन िजिकर रहेको देिख�छ । तर िनजलाई 
नोकरीबाट हटाउने िनण�य गदा� ऐ. िनयम ८८ को ख�ड 
(ग), (ङ) र (ज) को कसरु गरकेो ठहरी िनण�य गरकेो 
पाइ�छ जसमा बराबर अनशुासनहीनताको काम गरमेा 
वा आ�नो पदको िज�मेवारीअनसुार आचरण नगरमेा 
वा आचरणस�ब�धी िनयमह� बराबर उ�लङ्घन 
गरमेा भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । �रट िनवेदकले 
यो घटना ह�नअुिघ पिन आफू पटकपटक कारवाहीमा 
परकेो कुरा �वीकार गरकैे देिखएको ह�नाले िनजलाई 
िनजले गरकेो काय�अनसुारको सजाय िनधा�रण ग�रएको 
रहेनछ भ�न निम�ने ।
 सजाय गन� अिधकारीले �रट िनवेदकले 
उठाएका ��ह�मा �प��पमा कानूनको उ�लङ्घन 
गरी वा काय�िविधगत �िुट गरकेो भ�ने कुरा यहा ँ
देिखएको छैन । यसरी कानूनी �िुट नदेिखएको र 
िनवेदनमा िवभागीय कारवाहीको �ममा ठोस �िुट 
 औ�ंयाउन नसकेको अव�थामा कानूनबमोिजम 
ग�रएको काम कारवाहीलाई बदर गनु�पन� ि�थितको 
िसज�ना ह�न स�दैन । िवभागीय कारवाहीस�ब�धी 
फाइलमा रहेको �रट िनवेदकको �पि�करणबाट िनजले 
आफूले ग�ती गरकेो कुरा �वीकार गरकेो देिखएको छ 
भने �.ज. शेरबहादरु बोगटीले कागज गदा�समेत �रट 
िनवेदकले अ�ील श�द �योग गरी गालीगलौज गरकेो 
र िनजले मादक पदाथ� सेवन गरकेो �यहोरा लेखाएको 
देिख�छ । यसबाट िनजलाई कारवाही नह�ने वा नह�न ु
पन� आधार र कारणको िव�मानता देिखन नआउने ।
 मािथ उ�लेख ग�रएबमोिजम सदूुरपि�म 
�े�ीय सश� �हरी गण म�ुयालय, धनगढीको िमित 
२०६८।५।७ को िनण�य र �े�ीय �हरी काया�लय, 
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िदपायलको िमित २०६८।९।३ को िनण�यमा कुनै 
कानूनी �िुट नदिेखएकाले िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी गनु�पन� देिखएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा�
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या. �ी क�याण �े� र मा.�या. �ी दीपकराज 
जोशी, ०६८-WO-१०२६, परमादेश, �मोदकुमार 
झा िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत
 िनवेदकले उठाएको द�ड सजायको ३८ 
र ५३ नं. को ��का स�ब�धमा यसअिघ मािथ 
उि�लिखत म�ुामा भएको आदेश काया��वयन ह�ने 
वा नह�ने स�ब�धमा केही उ�लेख छैन । �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयको िलिखत जवाफमा 
त उ� म�ुामा भएको िनद�शना�मक आदेश हालस�म 
�ा� नै नभएको कुराको िजिकर िलइएको छ । िवशेष 
इजलासबाट जारी भएको िमित २०६६।५।४ को 
आदेश महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त पठाइएको 
ह�दँा उ� काया�लयले �ा� नगरकेो भ�ने सहुाउने कुरा 
होइन । उ� आदेश कुनै कारणले �ा� ह�न सकेको 
रहेनछ भने तापिन ��ततु �रट िनवेदन परपेिछ भए 
पिन आ�नो दािय�व बोध गनु�पन� हो । यस अदालतबाट 
भैसकेको आदेशबमोिजम काम गन� अपे�ा सरकारसम� 
ग�रएको ह��छ तथािप यसले �ाथिमकता �ा� गरकेो 
देिखदँैन । तसथ� यस स�ब�धमा �यानाकष�ण गराउन ु
पन� देिखने । 
 जहासँ�म अदालत आफँँैले कानून वा 
िनद�िशका बनाई लागू गनु�पन� भ�ने �� छ, सोतफ�  
हेदा� कानूनको अभाव वा अपया��ता भएको ख�डमा 
त�कालको अ�याव�यक खाचँो टान�का लािग केही 
िनि�त अव�थामा िनि�त सीमािभ� रही िनि�त 
प�रिधस�म किहलेकाही ँ यस अदालतबाट िनद�िशका 
जारी नभएको होइन र जारी ह�न नस�ने पिन होइन । 
तर िव�मान कानून बदर नभएको र बहाल रिहरहेको 

अव�थामा सो कानूनका िव��मा वा सो कानूनलाई 
��य� वा परो��पले सशंोधन वा �भािवत पान� 
गरी यस अदालतबाट िनद�िशका जारी गन� सिकँदनै । 
शि� पथृिककरणको िस�ा�तअनसुार कानून िनमा�ण 
गन�, संशोधन वा प�रमाज�न गन� र खारजे गन� काम 
िवधाियक� िवषय ह�ने ह�दँा िवधाियकाले गनु�पन� काम 
सो िनकायबाट नै ह�न ुपन� ह�ने ।
 व�ततुः परमादशेको आदेश जारी ह�नको 
लािग कानूनी हक र कानूनी दािय�वको िव�मानता ह�न ु
पद�छ । कानूनमा नै �प��पमा �यि�को हक �थािपत 
ग�रएको छैन र कानून प�रपालना गन� वा गराउने 
िनकाय पिन कानून�ारा �प��पमा िनद�िशत भएको 
अव�था छैन भने परमादेश जारी ह�ने ि�थित िसज�ना 
ह�न स�दनै । परमादेशको �रट न खास कानून बनाउन 
िवधाियका िव�� जारी गन� सिक�छ न अदालतबाट 
भएको िनद�शना�मक आदेश काया��वयनको लािग जारी 
गन� सिकने ।
 ��ततुः परमादेशको आदेश जारी ह�नको 
लािग कानूनी हक र कानूनी दािय�वको िव�मानता ह�न ु
पद�छ । कानूनमा नै �प��पमा �यि�को हक �थािपत 
ग�रएको छैन र कानून प�रपालना गन� वा गराउने 
िनकाय पिन कानून�ारा �प��पमा िनद�िशत भएको 
अव�था छैन भने परमादेश जारी ह�ने ि�थित िसज�ना 
ह�न स�दनै । परमादेशको �रट न खास कानून बनाउन 
िवधाियका िव�� जारी गन� सिक�छ न अदालतबाट 
भएको िनद�शना�मक आदेश काया��वयनको लािग जारी 
गन� सिकने । 
 �रट िनवेदकको मागबमोिजम परमादेशको 
आदशे जारी ह�ने वा िनद�िशका बनाउन सिकने 
सै�ाि�तक आधारको िव�मानता नदेिखएको 
अव�थामा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन� 
िमलेन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा�
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभुम् । 
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४
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-CI-०७१०, िनषेधा�ा / परमादशे, 
राजिवराज भ�सार काया�लय, स�री िव. वौका मलाहा
 सपुारी चोरी िनकासी म�ुामा ब�थर 
म�डलले गरकेो बयानमा उ� सपुारीसमेत िवप�ी 
बौका मलाहाको हो नभनी आ�नै भएको भ�ने बयान 
िदएको देिख�छ । सपुारीसमेतका िनकासी गन� लागेको 
सामान आ�नो भएको र कानूनको रीतपूव�क िनकासी 
गन� लागेको भए सपुारीसिहत सामान बो�ने मािनस 
प�ाउ परपेिछ सो स�ब�धमा सबदु �माण पेस गरी 
सपुारीसमेत छुटाउन ु पन� दािय�व िवप�ीको ह�ने 
देिख�छ । मौकामा सो केही गन� नसक� सामान िनकासी 
गन� लागेको मािनस प�ाउ परी भ�सार काया�लयबाट 
चोरी िनकासी गरकेो ठहरी सामान जफत तथा सो 
काय�मा संल�न ब�थर म�डललाई कैद सजाय ह�ने 
गरी िनण�य भैसकेपिछ अिहले आएर सो सामानमा� 
आ�नो भएको भ�ने दाबी िलन िम�ने अव�था नह�दँा 
�य�तो दाबीका आधारमा उ� सामान िफता� िदन ु
भनी पनुरावेदन अदालतबाट भएको आदेश �िुटपूण� 
देिखयो । चोरीको सामान िनकासी गरकेो ठहरी सजाय 
ह�ने तर सामान भने अका�को ह�ने ि�थित कानूनस�मत 
ह�न नस�ने ।
 भ�सार काया�लयबाट सामान चोरी िनकासी 
म�ुामा भएको उ� फैसला अि�तम भई बसेको 
देिख�छ । सो फैसला काया��वयनको �ममा िललाम 
�ि�या रोिकपाउनमा� िनवेदकले ��ततु िनवेदन 
िदएको तर उ� फैसला बदर ग�रपाउन भ�ने माग दाबी 
नै नभएको अव�थामा भ�सार काया�लयबाट भएको उ� 
फैसलाको कानूनी वैधता र अि�त�व समा� ह�ने ि�थित 
रहेन । यसरी भ�सार काया�लयको फैसला अि�तम 
भइबसेको ह�दँा सो फैसलाअनसुार काया��वयन गनु�पन� 
िवषयह�लाई ��य� वा परो��पमा ब�देज वा रोक 
लगाउन कानूनत: िम�ने नह�ने ह�दँा भ�सार काया�लय, 
राजिवराजको िमित २०६९।७।३ को फैसलाबमोिजम 
भए गरकेो कुरालाई िनषेधा�ा वा परमादेशबाट बदर 

ह�न नस�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
िमित २०६९।१।३ को आदेश कायम रहन नस�ने 
भएकाले सो आदेश उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अिनल कुमार शमा�
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-CI-०९३०, परमादेश, ि�युगा 
नगरपािलका वडा नं. २ ि�थत ि�युगा नगरपािलका 
काया�लय, गाईघाट िव. गुजाई चौधरी
 दाबीको ज�गामा नदीले कटान गरी ज�गा 
बाल ु बजुा�मा प�रणत भएकामा २०३७ सालदेिख 
पनुः भोगचलन गरकेो भ�ने िनवेदनमा उ�लेख भएको 
देिख�छ । २०३७ सालदिेख नदीले छाडी आवाद 
ग�रएको भिनएको ज�गा दता� ह�न बाकँ� छ भ�ने थाहा 
ह�दँाह�दँ ैर नापीको समयमा जोताहाको महलमा खोला 
जिनएको जानकारी ह�दँाह�दँै िमित २०६७।१।११ मा सो 
ज�गा दता�को लािग िसफा�रस ग�रपाउन नगरपािलका 
काया�लयमा िनवेदन दता� गराएको पाइयो । यसरी यित 
लामो समयपिछमा� िनवेदन दता� गनु�  पना�को कारण 
�रट िनवेदकले खलुाउन सकेको पाइएन । िक.नं. ११४ 
को ज�गाको िफ�डबकु हेदा� उ� ज�गाको �े�फल ६१-
२-१४ दिेखन गई जोताहा महलमा खोला जिनएकामा 
आ�नो हक भोगको भनेको ज.िब. २-९-५ को ज�गा 
अ�य� घिुस नापजाचँ ह�न गएको भए समयमै उजरु गरी 
आ�नो �े�ता स�चाउनेतफ�  ला�न ु पन�मा सोसमेत 
गरकेो नदिेखने ।
 मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २० मा 
नदीकाट, बालबुजुा�  भएमा मालपोत िम�हा िदने �यव�था 
भएकामा िम�हातफ�  िनवेदन िदई कारवाही चलाएको 
�यहोरा पिन ख�ुन आएको छैन । दाबीको ज�गामा 
खोला जिनएकामा खोलानालासमेत रहेको ज�गालाई 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को ख�ड (ख२) ले 
सरकारी ज�गाको प�रभाषािभ� राखेको ह�दँा सरकारी 
ज�गाको �पमा हेनु�पन� ह��छ । सरकारी वा साव�जिनक 
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ज�गालाई �यि� िवशेषको नाममा दता� वा आवाद गन� 
गराउन सो ऐनको दफा २४(१) ले �ितब�ध लगाएको 
ह�दँा दाबीको ज�गा आ�नो हो भ�ने आधार �माण 
खलुाउन नसकेस�म र �यादिभ�ै �यसतफ�  दरखा�त 
निदएस�म �य�तो सरकारी ज�गालाई �यि�का नाममा 
दता� ग�रिदन भनी िसफा�रस गन� निम�ने ।
 व�ततुः कानूनबमोिजम कत��य तोिकएको 
कुनै अिधकारी वा िनकायले �य�तो कानूनी दािय�व 
पालना गन� इ�कार गरमेा परमादेश जारी ग�र�छ । जब 
िनवेदकले माग गरकेो िवषय नै कानूनमा आधा�रत 
छैन भने अदालतबाट परमादेश जारी ह�न स�दैन । 
��ततु िववादमा िवप�ी िनवेदकले छुट दता�को लािग 
पनुरावेदक नगरपािलकासम� माग गरकेो ज�गा �थम 
�ि�मा नै िनवेदकको हक, भोग र ितरो ितरानिभ�को 
ज�गा हो भ�ने देिखदँैन । परापूव� कालदिेख खोला 
बिगरहेको र �यसको बगर समेत अवि�थत रहेको 
ज�गा �यि� िवशेषको हक भोगको ज�गा ह�न स�ने कुनै 
कानूनी र त�यगत आधार देिखदैँन । �यसैले �य�तो 
खोलानालासमेतको साव�जिनक ज�गा दता� गराउने 
वा हड�ने बद ्िनयतबाट िवप�ी िनवेदकले िदएको 
िनवेदनअनसुार पनुरावेदकले ज�गा दता�को िसफा�रस 
िदन निम�ने ह�दँा िसफा�रस िदन ु भनी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको आदशे �थमतः �िुटपूण� दिेखदँा 
कायम रहन नस�ने ह�दँा नापीमा नै खोला जिनएको 
ज�गा िवप�ी िनवेदकको हो भनी िवप�ी िनवेदकका 
नाममा नगरपािलकाले िसफा�रस गनु�पन� बा�यता 
रहेको देिखएन । य�तो अव�थामा पिन सरजिमन 
िसफा�रस गनु�  भनी आदेश जारी गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६८।८।२५ को 
आदेश िमलेको नदेिखएकाले उ�टी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा�
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभुम् । 

६
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-WO-०३२१, उ��ेषण / परमादशे, 

रामुराय यादव िव. नेपाल सरकार, र�ा म��ालय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत
 िनवेदकलाई आफूभ�दा मािथ�लो दजा�का 
सेनानी पदमा बहाल रहेका �यि�लाई हातपात गरकेो 
कसरुमा अिभयोग लगाएकामा िनजले समरी जनरल 
सैिनक अदालतमा बयान गदा� आफू आवेशमा आएर 
होह�ला गरी सेनानी अ�णबहादरु िसंहलाई हातपात 
गरकेो कुरा �वीकार गरकेा छन् । स�ु अदालतले 
गरकेो फैसलाउपर पनुरावेदन स�ुने िनकाय सैिनक 
िवशेष अदालतले पनुरावेदन सनुी सो फैसला सदर 
गरकेो छ । म�ुाका प� िवप�का सा�ी �माण बझुी 
त�यको िव�ेषण गरी ग�रएको उ� फैसलामा कुनै 
ग�भीर कानूनी �िुट नभएस�म सो फैसलाको अि�त�व 
र वैधतामािथ �� उठ्न नस�ने ।
 स�म अदालतको फैसला कानूनस�मत 
ह�दँास�म बदर गनु�पन� �योजन नरहने ह�दँा िनवेदकको 
मागबमोिजम आदशे जारी गनु�पन� अव�था नदेिखएकाले 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा�
क��यटुर : रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६७-CI-०४०१, छुट ज�गा दता� हक कायम, 
िवशो भ�ने केशव�साद कोइराला िव. युवराज भ�ने 
बि��साद पोखरले 
 िववादका ज�गाह� हक कायम गरी दता� 
ग�रपाउ ँ भ�ने स�ु माग दाबी भएको ��ततु म�ुामा 
पनुरावेदन अदालतले फैसला गदा� हदब�दीस�ब�धी 
�� उठाई पन� आएको म�ुामा वादी दाबीबमोिजमको 
कुरामा िनण�य नगरी स�बि�धत िनकायमा सरोकारवाला 
प�ले पहल गरमेा कानूनबमोिजम ह�ने भनी प�छाएको 
देिखन आउछँ । वादीले दाबी गरकेो िवषयमा सबदु 
�माणको रोहमा जे ठहछ�  िनण�य गरी िदनपुन�मा सोतफ�  
�वेशै नगरी िनण�य नगन� िम�दैन । दाबी गरकेो िवषयमा 
इ�साफ गनु�  पूव� इ�साफ गनु�पन� ��ह�सगँ स�ब� 
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�माण बझुी िनण�य ग�रिदन ुपन� ह��छ । तसथ� िववादका 
ज�गामा वादीको हक कायम गरी दता� ग�रपाउ ँ भ�ने 
वादी दाबी नप�ुने गरी मोरङ िज�ला अदालतले गरकेो 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०६४।५।१२ को फैसला िमलेको नदिेखदँा सो 
फैसला बदर ग�रिदएको छ । मािथ उि�लिखत आधार 
र कारणबाट अब कानूनबमोिजम जो ब�ुन ु पन� बझुी 
ठहर िनण�य गरी िदन ुभनी प� िवप�ीलाई तारखे तोक� 
िमिसल र म�ुाका प�ह�समेत पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरमा पठाई िदने ।
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल पसु २१ गते रोज २ शभुम् । 

८
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६७–CR–०२४५, जबरज�ती करणी, �मोद 
शाही िव. नेपाल सरकार
 जबरज�ती करणी ज�तो अपराधमा 
मिहलाले आ�नो इ�जतलाई �याल नगरी िकन उजरु 
गर ेहोलान् भ�ने अनमुानका आधारमा �याियक िन�कष� 
िनका�न ु हरके घटनाको स�ब�धमा �यायोिचत पिन 
ह�दँनै । जबरज�ती करणीको वारदात भएको हो भ�ने 
त�य िववादरिहत एवम् व�तिुन��पमा पिु� ह�न स�न ु
पछ�  । पीिडत भिनएको वय�क �यि�ले करणी भएको 
भनी सिव�तार बण�न गरकेो भ�ने आधारमा मा� 
जबरज�ती करणी �थािपत ह�ने होइन, जबरज�ती 
करणीको कसरु �थािपत ह�न् । पीिडतको शरीरमा 
सङ्घष�का िच� वीय�, र�लगायतका भौितक 
�माणह�को साथै लगुा �याितएको, गहुार मा�दा 
नपाएको ज�ता कुराह�बाट समेत वारदात पिु� ह�नपुन� 
ह��छ । �ितवादीको वीय� वा  र� भेिटएको वा पीिडत 
भिनएक� मिहलाको शरीरमा सङ्घष�का िच�ह रहेको 
भ�ने पिु� भएको अव�था पिन छैन । ��ततु म�ुामा 
�ितवादीले पीिडत भिनएक� �यि�लाई हतार हतार 
जबरज�तीसगँ करणी गरकेो भ�ने पिु� ह�न स�ने 

कुनै िव�सनीय आधार ��ततु म�ुामा दिेखदँैन । ब� 
आधा घ�टास�म करणी भएको भनी दाबी ग�रएकामा 
Central Police Forensic Science Laboratory 
बाट �ा� �वा��य परी�ण �ितवेदनमा क कुमारीले 
लगाएको पे�टीमा Semen Could not be detected 
भनी पे�टीमा वीय� भए नभएको िन�य नभएको भ�ने 
देिखने ।
 क कुमारीलाई �ितवादीले बाटोमा खकुुरी 
देखाई ध�क� िदई कोठामा लगेको भनी अदालतमा 
क कुमारीको बकप� भए तापिन �हरीमा कागज गदा� 
खकुुरीको कुनै �सङ्ग नै दखेाएको पाइदैँन । खकुुरी 
बरामद भएको पिन देिखदँनै । �हरीमा कागज गदा� 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरी सकेपिछ लगुा 
लगाई �ितवादी भागी गएको र क कुमारी आफूले पिन 
लगुा लगाई कोठामा रोइबसेको भनेको छ । घटना पिछ 
पिन करणी भएको कोठामा ढोका थुनी ब�ने अव�था 
िकन परकेो हो सो ख�ुन सकेको छैन । क कुमारीको 
आमाको बकप�मा  कोठामा बसेको अव�थामा नै िनज 
आई ढोकामा हानी ढोका खोल भनेपिछ क कुमारीले 
ढोका खोलेको भनेको र आमा कोठामा पगेुपिछ 
�ितवादी भागी गएको भनेको दिेख�छ भने क कुमारीको 
बकप�मा �ितवादी भागी गएपिछ आमा आई ढोका 
खो�न लगाएको भ�नेसमेतका कुराह� िवरोधाभाषपूण� 
भई अिभयोगबमोिजमको कसरु �थािपत ह�न स�ने 
अव�था नदेिखने ।
 अतः मािथ िववेचना ग�रएअन�ुप पीिडत 
भिनएक� क कुमारी नाबालक प�ुी नभएको, 
िचिक�सकको �ितवेदनले जबरज�ती करणी भएको 
त�य �थािपत ह�न नसकेको, क कुमारी िववािहत 
भएकाले योनीको िझ�ली �याितन ु�वाभािवक भएको, 
�वा��य परी�ण �ितवेदनबाट िनजको योनाङ्गसमेत 
शरीरमा कतै चोटपटक नदेिखएको, वारदात ह�दँा कुनै 
सङ्घष� भएको पिु� नभएको र �ितकार गरकेो भ�ने 
कुराको िजिकरसमेत पिु� ह�न आएन । य�तो अव�थामा 
अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु �ितवादीले गरकेो भनी 
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मा�न िमलेन । अतः स�ु सखु�त िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीलाई सफाइ ह�ने ठहर ्याई भएको फैसला 
उ�टी गरी वादी दाबीबमोिजम �ितवादीलाई मलुकु� ऐन 
जबरज�ती करणीको १ नं. िवपरीतको कसरुमा पाचँ 
वष� कैद र पीिडतलाई �ितवादीबाट �. पि�चसहजार 
�ितपूित�  भराउने ठहर ्याई िमित २०६६।८।३० मा 
पनुरावेदन अदालत, सखु�तबाट भएको फैसला िमलेको 
नदेिखदँा उ� फैसला उ�टी ह�ने र �ितवादी �मोद 
शाहीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृत : टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर : रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल पसु २२ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६७-CR-०२९४, अि�म आयकर (आ.व. 
०६०।६१), कर �शासक सुरशे �धान िव. �ीमती 
सागर जैन
 आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) 
बमोिजम िवप�ी िहलटेक इ�डि��ज �ा.िल.ले आिथ�क 
वष� २०६०।०६१ को आय �ययमा उि�लिखत 
�याला खच�को आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) 
बमोिजम प�� �ितशतले ह�ने रकम अि�म कर दािखला 
गनु�पन� ठहर ्याएको आ�त�रक राज� िवभागको िनण�य 
मनािसब दिेखएकामा उ� िनण�य उ�टी गरी ऐ.ऐनको 
दफा ८९(१) बमोिजम १.५ �ितशत अि�म कर क�ी 
ह�ने ठहर ्याएको राज� �यायािधकरण, िवराटनगरको 
िमित २०६६।८।२८ को फैसला िमलेको नदिेखदँा 
उ�टी ह�ने ठहछ�  । करदाता िहलटेक इ�डि��ज क�पनी 
�ा.िल.ले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) 
बमोिजम आिथ�क वष� ०६०/६१ को आय �ययमा प�� 
�ितशत अि�म कर क�ी गनु�पन� गरी आ�त�रक राज� 
िवभागबाट भएको िनण�य मनािसब ठहन� । 
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल पसु २२ गते रोज ३ शभुम् । 

१०
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी  देवे�� गोपाल 
��े, ०६८-WO-०१९३, उ��ेषण / परमादेश, 
झापा िज�ला अनारमनी गाउँ िवकास सिमित वडा 
नं.३ िबता�मोडि�थत िशव वजरगं भ�डारको तफ� बाट 
�िदप िम�ल िव. िज�ला िवकास सिमित, झापा 
च��गढीसमेत
 �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ को िनयम २०७ र अनसूुची २३ समेत 
िवपरीत सपुारीमा कर िलएको भ�ने िनवेदन दाबी 
स�ब�धमा िवचार गदा� सो िनयम २०७(१)(च) मा 
िज�ला िवकास सिमितले कृिषज�य व�तमुा कर 
िलन पाउने नै देिखयो । सपुारी कृिषज�य उ�पादन 
हो भ�ने कुरामा िववाद दिेखएन । िनयम २०७(१)(च) 
मा भएको �यव�थाले कृिषज�य उ�पादनमा कर ला�न 
स�ने �यव�था भैसकेपिछ अनसूुची २३ मा सपुारी 
भ�ने व�त ु समावेश नभएको मा� कारणले सपुारीमा 
िज�ला िवकास सिमितले कर िलन पाउदैँन भ�ने तक�  
गन� िम�दैन । िनयमावलीको मूल िनयममा �� �यव�था 
भैसकेको कुरालाई अनसूुचीमा समावेश नभएकै मा� 
कारणले िनयमको मूल �ावधान �भावहीन नह�ने । 
 �रट िनवेदनप�को �करण ५ मा �थानीय 
बजारबाट सपुारी सङ्कलन गरकेामा कर लगाइएको 
भनी उ�लेख गरकेो त�यबाट िनयम २०७(२)क 
आकिष�त ह�ने अव�था पिन नदेिखएबाट िनयम २०७ र 
सोसगँ स�बि�धत अनसूुची २३ समेत िव�� सपुारीमा 
कर िलएको भ�ने �रट िनवेदन दाबी तक� सङ्गत 
नदिेखने । 
 म�ुा दायर ह�दँाको अव�थामा िव�मान रहेको 
�थानीय �वाय� शासन िनयमावलीमा पिछ गएर िमित 
२०६१।९।२६ मा दो�ो सशंोधन भई िनयम २०७ को 
नया ँ�यव�था भई उपदफा १ अ�तग�त ख�ड क देिख 
च स�मको �यव�था थप भई ख�ड च मा कृिषज�य 
व�तमुा िज�ला िवकास सिमितले कर लगाउन स�ने 
नया ँ�यव�था थप भएबाट त�कालीन २०६० सालको 
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�रट नं. ३०५६ मा भएको आदेशबमोिजम नै ��ततु 
म�ुामा पिन आदेश ह�नपुन� भ�ने माग दाबी तक� सङ्गत 
नदेिखने । कानूनमा संशोधन ह�नपूुव� भएको कानूनी 
�यव�थाबमोिजम नै भएको आदेशको कानूनी मा�यता 
स�बि�धत कानूनमा संशोधन भई अक�  �यव�था 
आइसकेपिछ यथावत रिहरह�छ भनी अनमुान गनु�  
�यायसङ्गत नभएको ह�दँा ��ततु म�ुामा संशोिधत 
कानूनी �यव�था नै आकिष�त ह�ने ।
 �थानीय बजार वा िवदशे कहाबँाट 
सपुारी �याएको भ�ने त�यको �� समावेश भएको 
देिख�छ । िवदेशबाटै �याएको भए ��ापन प� पेस 
गन� सकेको पिन देिखदँैन । सपुारी िज�ला बािहर वा 
िवदशेबाट �याएको भए मौकामा नै �यसको िजिकर वा 
िज�ला िवकास सिमितमा उजरु गनु�पन�मा �यसो गरकेो 
पिन देिखदैँन । गैरकानूनी कर ठेकेदारले उठाएको 
भए उजरु गन� स�नेमा �य�तो उजरु गरकेो भ�ने पिन 
नदेिखदँा र ठे�काको अविधसमेत �यितत भैसकेको 
देिखदँा �रट जारी ह�ने अव�था देिखएन । ठेकेदार र 
िनवेदकको स�ब�धको िवषय आपसमा नै टुङ्गो 
लगाउन ु पन� �कृितको देिखने ह�दँा �थानीय �वाय� 
शासन (दो�ो सशंोधन) िनयमावली, २०५६ को िनयम 
२०७ (१)(च) ले िज�लािभ� �यावसाियक �योजनको 
उ�े�यले उ�पादन भएका कृिषज�य व�तसुमेतको 
�यापारको हकमा िनयम १९३ क बमोिजमको परामश� 
सिमितसमेतको स�लाहमा �चिलत बजार मू�यको 
एक �ितशतमा नबढ्ने गरी िज�ला प�रषदले् िनधा�रण 
गरकेो दर र काय�िविधबमोिजम कर उठाउन सिकने 
�यव�था भई सोहीबमोिजम िज�ला िवकास सिमित, 
झापाले यी िनवेदकको कृिषज�य व�त ुसपुारीमा कर 
िलएको भ�ने ��ततु िववादको िवषयको ठे�का अविध 
�यितत भएको, िज�ला िवकास सिमितले आयाितत 
िवषयमा कर लगाउन आदेश िदएको नदेिखएको र 
�थानीयतास�ब�धी त�यको ��समेत समावेश भएको 
देिखएकाले त�यमा �वेश गन� निम�ने ह�दँा िवप�ीको 
काय� कानूनिवपरीत भ�न िमलेन । िवप�ीह�को 

काय�बाट िनवेदकको कुनै अिधकारमा आघात पगेुको 
पिु� ह�न नसकेबाट िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी 
गन� निम�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : टीकाभूषण िघिमर े 
क��यटुर : स�तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल भदौ ३० गते  रोज २ शभुम् । 
यसै लगाउका म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएका छन्:

 § ०६८-WO-०१९४, उ��ेषण / परमादेश, 
झापा िज�ला मेचीनगर नगरपािलका वडा 
नं.१० ि�थत सगरमाथा इ�टर�ाइजेजका 
तफ� बाट देवे�� बढुाथोक� िव. िज�ला िवकास 
सिमित, झापा च��गणीसमेत

 § ०६८-WO-०४११, उ��ेषण / परमादेश, 
झापा िज�ला मेचीनगर नगरपािलका वडा 
नं.१० ि�थत स�तोष ग�ला िकसनाको 
तफ� बाट रोइतकुमार बढुाथोक� िव. िज�ला 
िवकास सिमित, झापा च��गणीसमेत

११
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६९-CI-००९९, नामसारी िनण�य बदर, 
सुषमाकुमारी दवेी सु�बा िव. डोिगयादवेी थ�नी
 िमित २०३३।३।३२ को अशंब�डा कागजको 
छाया�ँित हेदा�  दाबीको िबटौरीको ज�गा नगरीदेवीको 
अंशभागमा परकेो स�पि� नभई अमरलालकै नाउमँा 
रहेको भ�ने देिख�छ । �य�तै पनुरावेदक वादी स�ुमा 
देवीलाई �व. अमरलालको हक �ा� ह�नेस�मको 
कानूनी हैिसयत रहेको भ�ने �माण िनजबाट ��ततु 
ह�न सकेको पिन देिखदँैन । नगरीदवेीको म�ृयपु�ात् 
िनजको हक ला�ने स�पि� अ�लोहको मा�यताअनसुार 
वादी सषुमाले �ा� गन� स�ने देिखए तापिन अंशब�डा 
गरी बसेक� नगरीदवेीबाहेकका अिंशयारको स�पि� 
�ा� ह�ने देिखएन । मलुकु� ऐन, अपतुालीको २ नं. ले 
लो�ने मर े�वा�नीले र �वा�नी मर ेलो�नेले अपतुाली 
पाउने �ाथिमकता �म िनधा�रण गरकेो ह�दँा नगरीदेवी 
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र �ितवादीसमेतका अिंशयारिबच अंशब�डा भैसकेको 
अव�थामा िनजको लो�ने अमरलालको नाउमँा 
दता� रहेको स�पि�मा िनजको म�ृयपु�ात िनजक� 
जीिवत �ीमती �ितवादी डोिगयादेवी कै हक ला�ने 
देिखयो । पनुरावेदक वादीको धम� आमा भिनएक� नगरी 
देवी आफू जीिवत ह�दँा नै अपतुाली हक कायम गराउन 
नसकेको अमरलालका नामको स�पि�मा नगरी 
देवीको शेषपिछ यी पनुरावेदकको अपतुाली हक कायम 
ह�न स�ने नदेिखने ह�दँा �ितवादी डोिगयादेवीको लो�ने 
अमरलालको म�ृयपु�ात् िनजको नाउकँो स�पि� 
िनज अमरलालको जीिवत प�नी �ितवादी डोिगयाकै 
नाममा नामसारी ह�ने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६८।५।२८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा�
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शभुम् । 

१२
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६९-CR-१०८३, लाग ु औषध �िुपनिफ� न, 
नेपाल सरकार िव. राम दवाडीसमेत
 �ितवादी अदालत सम� लाग ुऔषध ख�रद 
िब��को कारोबार गन� कुरामा इ�कार रही बयान गरकेा 
छन् भने �ितवादीह�को अनसु�धानको �ममा भएको 
बयानलाई अ�य �वत�� �माणबाट पिु� ह�ने कुनै 
त�यय�ु �माण िमिसल संल�न रहेको पाइदँैन । लाग ु
औषधको प�रमाणसमेतलाई हेदा� लाग ुऔषध सेवन गन� 
कुरामा सािबत रहेको त�यलाई अ�यथा भ�न स�ने 
ि�थित पिन देिखएन । अ� म�ुामा कसरु कायम भएको 
भ�दैमा ��ततु म�ुाको त�यलाई अलग गरी िव�ेषण 
गन� िम�ने पिन ह�दँनै । लाग ुऔषध िनजह�बाट बरामद 
भएकै आधारमा मा� िनजह�ले लाग ुऔषधको िब�� 
िवतरणसमेतको कारोबार गरकेो भ�न स�ने अव�था 
नभएकाले यस अदालतबाट �दान ग�रएकोले िन�सा 
आदेशसगँ सहमत ह�न नसिकने ह�दँा �ितवादीह�लाई 

लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)
(ज) अनसुार सजाय गरी �ितवादीम�येका िकरण 
�ताप हमाललाई ऐ. ऐनको दफा १६ बमोिजम थप 
सजायसमेत ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको िमित २०६९।३।११ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा�
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शभुम् । 

१३
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०२३४, अशं, सीताराम 
कुम� िव. गोपाल कुम�
 सगोलमा रहेको कुनै एक अंिशयारको म�ृय ु
भएको कारण िनजका नामको स�पि� सगोलकै अक� 
अंिशयारका नाममा दा.खा. नामसारी ह�दँ ैसो स�पि�मा 
िनजको मा� अपतुाली हक कायम भएको िनजी ठहर 
गन� िम�ने देिखदँनै । उ� स�पि� सगोलका सबै 
अंिशयारलाई ब�डा ला�ने नै देिखएकाले पनुरावेदक 
�ितवादीका नामको स�पि� ब�डालगाएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला अ�यथा नदेिखने ।
 सगोलको अंिशयारको म�ृयपु�ात् �ितवादीको 
नाममा नामसारी भएको स�पि� पिन सगोलकै ह�ने ह�दँा 
उ� स�पि�मा समेत वादीको हक लािग िनजले ब�डा 
गराई िलन पाउने ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको िमित २०६६।६।२७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अिनलकुमार शमा� 
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत १८ गते रोज ४ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०७५५, अंश दता�, 
रािधकादेवी दुसाधीन िव. रतन हजरा दुसाधसमेत 
 अंशब�डाको महलको ३० नं. ले मलुकु� 
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ऐन सातौ संशोधन ह�नभु�दा अगािडको अव�थामा 
अंशब�डाको िलखत रिज��ेसन नभए तापिन देहायको 
अव�था �मािणत भएमा अंशब�डा भएको मािनने 
�यव�था गरकेो दिेख�छ :

क) आ-आ�नो िहसाब भाग शाि�तबमोिजम िलई 
पाई दािखल खारजेसमेत गराई सकेको रहेछ, 
वा 

ख) ब�डाबमोिजम आ-आ�नो भागको अचल 
छु�ाछु�ै भोग िब�� �यवहार गरकेामा �यवहार  
�माणबाट ब�डा भइसकेको ठहरमेा ।

 ��ततु म�ुामा वादीको नामको िक.नं. ५ 
र ७ को ज�गा वादी �ितवादीको िपता भए चौधरु 
हजराका नाममा नापी भएम�येको दिेख�छ । वादीको 
वारसे शेषनाथ दसुाध हजराले पनुरावेदन अदालतमा 
गरकेो िमित २०६४।२।१ को कागजमा उ� ज�गा 
हालस�म पिन पनुरावेदक वादीको हकभोगमा रहेको छ 
भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । नापीकै समयमा वादी 
�ितवादीका नाममा अलग अलग नापी दता� भएको 
देिख�छ । चौधरु हजराको स�पि� �ितवादीको नाममा 
मा�ै नामसारी दािखल खारजे भएको �माण िमिसल 
संल�न रहेको पिन पाइदँनै । �ितवादीले पसा� िज�ला, 
ह�रहरपरु िवता� गा.िव.स. वडा नं. ९ को िक.नं. १०९, 
वडा नं. ६ को िक.नं. ४८, वडा नं. १ को िक.नं. 
५३१ म�येको ज�गा अ�यलाई िब�� गरकेो दिेख�छ । 
यसरी िब�� भएको ज�गामा वादीले उजरुवाजरु गरकेो 
अव�था िफराद लेखबाट नदेिखएको । 
 पिहलादेिख नै वादी �ितवादी िभ�न िभ�न 
भइबसेको र आ-आ�नो नामको ज�गा आफूखशुी 
िब�� गरकेो र य�तो �यवहार गदा�  एकले अक�लाई 
सगोलको मानी सा�ी राखी वा �वीकृित िलई िब�� 
गरकेो नदेिखएको अव�थामा यस अदालतबाट म�ुा 
दोहोर ्याई हेन� गरी भएको आदशेसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।
इजलास अिधकृत : अिनलकुमार शमा�
इित संवत् २०७१ साल चैत १८ गते रोज ४ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०८९१, िनण�य बदर हक 
कायम, अकला�तसागर ता�ाकार िव. नारायणबहादुर 
िसलवाल
 सािबक लगतमा मोितर�न उदासलाई 
ज�गाधनी देखाई मोहीले �यहोरा लेखाएकामा मोतीर�न 
उदास भनेको �यि� आफू भएको र आ�नो हाडँी गाउ ँ
मौजाको हा.नं. ६४५ र ४८६ लगत देखाई सोबमोिजम 
दता� गरी पाउन माग गरकेो दिेख�छ । �ितवादीले िवता� 
भने पिन आ�नो हक दाबी गन� सकेको छैन । वादीको 
दाबीबमोिजम ह�नपुन� हो होइन भ�ने िवषयमा िनण�य 
गनु�पन�मा ज�गा कसको ह�ने भ�ने कुराको िनण�य भएको 
नदिेखने ।
 वादीले पेस गरकेो लगत िभड्छ, िभड्दनै, 
िनजको हक दाबी प�ुने हो, होइन भ�ने स�ब�धमा 
पेस भएको सबदुको परी�ण गरी �प� बो�न ु पन�मा 
दाबी प�छाई कसैको पिन हक नह�ने भनी हक बेहक 
नै नगरकेो स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।७।११ को िनण�य सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६६।१०।२४ को िनण�य 
िमलेको नदिेखएकाले बदर गरी िदएको छ । अब जे 
जो ब�ुन ुपछ�  बझुी दाबीको हकस�ब�धी ��मा �प� 
आधार कारणसमेत खोली ठहर इ�साफ गनु�  भनी 
िमिसलसिहत प� िवप�लाई तारखे तोक� स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतमा पठाइिदने ।
इजलास अिधकृत : टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल पसु २८ गते रोज २ शभुम् ।

१६
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-११३८, ११३९ िलखत 
दता� बदर, धनराज अिहर िव. सीमाकुमारी चौधरीसमेत, 
सीमाकुमारी चौधरीसमेत िव. भगवानदास चौधरीसमेत
 वादी दाबीको राजीनामा िलखत हेदा� घरखच� 
गन� भनी िलखत पारीत गरी �ितवादीह�ले िलए 
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िदएको देिखए तापिन उ� समय २१ वष� पगेुक� वादी 
पाव�ती देवी चौधरीलाई उ� िलखतमा सा�ी राखेको 
वा िनजको म�जरुी िलएको भ�ने देिखदैँन । यसरी 
िलखत पा�रत ह�दँाका अव�थामा ए�काईस वष� परुा 
गरके� वादी पाव�ती दवेीको सहमित भएको भ�ने दिेखने 
कुनै कागज �माण नभएको अव�था उ� कानूनी 
�यव�थाको आधारमा िनज पाव�ती देवीको हकमा चार 
भागको एक भाग िलखत बदर ह�ने नै दिेखने ।
 घर �यवहारबाहेक अ�य कुराको लािग ज�गा 
िब�� गरकेो भ�ने कुराको �माण वादी प�बाट पेस ह�न 
सकेको पाइदँैन । अशंब�डाको १९(१) नं. ले ए�काईस 
वष� पगुी नसकेका �यि�को म�जरुी िलन पन� �यव�था 
नगरकेो अव�थामा घरको म�ुयले गरकेो �यवहारलाई 
अ�यथा भ�न िम�दैन । नाबालकको पालनपोषण, 
िश�ा िद�ा, औषधोपचार ज�ता आधारभूत कुराह�मा 
समेत पैतकृ स�पि�को प�रचालन गनु�पन� ह��छ । पैतकृ 
स�पि� नभएका वा थोरमैा� भएकाह�ले पिन आ�ना 
स�तानका लािग यी िवषयह�मा लगानी गन� दािय�वबाट 
पि�छन िम�दनै । बाब ुआमाले पैतकृ स�पि�को िब�� 
�यवहारबाट पिन आ�ना स�तानह�को सरं�ण र िहत 
स�ब��न गद�छन् भ�ने मा�यतामा आधा�रत रही भएको 
यो कानूनी �यव�थाभ�दा बािहर गई घरको म�ुयले 
गरकेो �यवहारलाई अ�यथा भ�न नसिकने ।
 िववेिचत आधारह�बाट चार भागको एक 
भाग िलखत बदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलको िमित २०६७।७।२८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा�
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभुम् ।

१७
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०३७६, ०६६२, 
कत��य �यान, बीरबहादुर ओली िव. नेपाल सरकार, 

�काश ओली िव. नेपाल सरकार
 मतृकलाई मान� म�ुय ज�रया �ितवादी �काश 
ओलीको ज�गाको िवषय भएको र िनजले �ितवादी 
बीरबहादरुसगँ गई मान� योजना बनाई सामूिहक�पमा 
कसरुमा संल�न रहे भएको अव�थामा �यानस�ब�धीको 
महलको १७ नं. आकिष�त ह�नपुन� भ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ समेत सहमत ह�न नसिकने ।
 िववेचना ग�रएका आधार एवम् �माणह�बाट 
वारदातमा �ितवादी�य बीरबहादरु ओली र �काश 
ओलीसमेतको संल�नता रहे भएको पिु� भएको ह�दँा 
िनजह�ले आरोिपत कसरु गरकेो ठहर गरी मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
िनजह�लाई सजाय ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, िदपायलको िमित २०६६।१२।२३ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा�
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत १८ गते रोज ४ शभुम् ।

१८
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०४००, जबरज�ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. क�लु भ�ने मोह�मद सिलम 
मुसलमान
 ��ततु म�ुामा �ितवेदक, पीिडत र मौकामा 
कागज गन� कुनै पिन �यि� अदालतमा उपि�थत भई 
बकप� गन� सकेको पाइएन । वादीतफ� का कुनै पिन 
सा�ीह� अदालतमा उपि�थत नभएमा अनसु�धानको 
�ममा तयार भएका कागजातह�को �याियक परी�ण 
ह�न नस�ने । अनसु�धानमा बिुझएका �यि�को 
अदालतमा बकप� ह�नपुन� मा�यता रहनकुो पछािड 
�य�ता �यि�ह�ले �य� गरकेो कुरा सोधपछु, 
िजरहका मा�यमबाट पनुः परी�ण गराई �य�ता 
�यि�को भनाइको �मािणक आधार �थािपत गनु�  
पिन हो । अनसु�धानका �ममा तयार ग�रएका तर 
अदालतमा �वत���पमा पिु� नभएका �माणलाई 
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मा� आधार मानेर अदालत कुनै िनण�यमा प�ुन स�ने 
अव�था रहदँैन । �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ ले 
तहिककात वा जाचँबझुको िसलिसलामा तयार भएका 
िलखतमा उ�लेख भएको कुरा सो कुरा �य� गन� �यि� 
सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत भई बयान गरमेा 
मा� �माणमा िलन ह�ने �यव�था गरकेो दिेखने । म�ुामा 
अनसु�धानको �ममा �य� भएका कुरा र पेस भएको 
स�ु �ितवेदनलाई पनुरावेदन िजिकरमा उ�लेख 
भएज�तो �याियक प�र�णिबना नै �माणमा िलन िम�ने 
ह�दँनै । लाटी र मानिसक स�तलुन नभएक� पीिडत 
भनी �वीकार गरकेो वादी प�कै भनाइ मा�ने हो भने 
पिन �य�तो पीिडतले अदालतमा आई आ�नो भनाइ 
रा�नलेु झन् मह�व रा�दछ । उ� कुरालाई �माणमा 
िलन िम�ने अथ� गन� हो भने �माण ऐन, २०३१ को 
दफा १८ को �यव�था औिच�यहीन र �भावहीन ह�न 
जाने । 
 सा�ीह�को भनाइबाहेक वादी दाबी खि�बर 
ह�न स�ने अ�य भौितक �माणको िव�मानता पिन 
हेनु�पन� ह��छ । क�याजाली नरहेको भ�नेस�म पीिडतको 
शारी�रक जाचँ �ितवेदनमा उ�लेख भएको पाइ�छ । 
क�याजाली नरहन ु नै �ितवादीको कसरु �थािपत 
ह�न स�ने एकमा� आधार ह�न स�दैन । क�याजाली 
त�काल �याितएको नदेिखन,ु योनीमा वीय� फेला नपनु�  
�ितवादीको समेत िलङ्ग परी�ण गदा� चोटपटक 
लागेको नदिेखन ु र वीय� वा योनी रसको अवशेष 
�यसमा फेला परकेो नदेिखनकुा साथै �ितवादी 
मोह�मद सिलमले करणी गरकेो भ�ने आरोपलाई 
अनसु�धान र अदालतसम�को बयानमा समेत करणी 
गरकेो भ�ने आरोपलाई �वीकार गरकेो नदेिखएबाट 
�ितवादीउपरको कसरु �मािणत ह�न स�ने आधारको 
िव�मानता रहेको नपाइने । 
 �ितवेदक, पीिडत एवम् अनसु�धानको �ममा 
बिुझएका �यि�ह� अदालतमा उपि�थत भई बकप� 
गन� नसकेको र पीिडत एवम् �ितवादीको शारी�रक 
परी�णबाटसमेत जबरज�ती करणी गरकेो दिेखने 
�माणको अभाव रहेको अव�थामा �ितवादीलाई 

अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत तलुसीपरु, दाङको फैसलामा कुनै �िुट 
िव�मान नदेिखदँा िमित २०६६।११।१८ को फैसला 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा�
क��यटुर गन�: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत १८ गते रोज ४ शभुम् ।

१९
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०४८४, कुटिपट 
अङ्गभङ्ग, नेपाल सरकार िव. बेचु गोइतसमेत
 पीिडत जाहेरवालाह�म�ये अ�णकुमार 
िछटानको दवैु पाखरुा भािँचएकामा िनजको Ulna 
bone पूण��पमा जिुटसकेको भ�ने जनकपरु अ�चल 
अ�पतालको िमित २०६३।९।३ को प� तथा 
पवनकुमार िछटानको हकमा िनजको बायँा कानको 
अपरसेन गरपेिछ पूण��पमा िनको ह�नेछ भ�ने 
उ� अ�पतालको िमित २०६३।९।४ को प�बाट 
देिख�छ । जाहेरवालाह�को घा जाचँ केस फाराम र 
प� �यहोराबाटै िनजह�लाई लागेको चोट अङ्गभङ्ग 
�कृितको नदेिखई कुटिपटस�मको अव�था देिखएको 
ह�दँा स�ुको फैसला उि�ट गरी जाहेरवालाले सकार 
गन� आएमा ��ततु िमिसलबाटै कुटिपटमा कारवाही 
च�ने गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
अ�यथा नदेिखने ह�दँा जाहेरवालाह�लाई लागेको 
चोट कुटिपटको महलको २ नं. मा उ�लेख भए 
ज�तो हातको जोन� भाचँी फोरी बेक�मा पान�स�मको 
अङ्गभङ्ग �कृितको नदिेखएको अव�थामा आरोिपत 
कसरु अङ्गभङ्ग नठहरी सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा २७ अनसुार ह�ने गरी पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट भएको िमित २०६६।९।२० 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा�
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत १८ गते रोज ४ शभुम् ।
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इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६६-CI-०३१३, ज�गा दता� , मालपोत 
काया�लय, का�क� िव. बामदेव बा�ताकोटी
 कुनै पिन हक बेहक तेरो मेरो �माण ब�ुने 
काय�को िववादमा अदालतलाई मा� �यसको िववेचना 
गरी िनण�य गन� अिधकार भएकामा कुनै पिन िनकायले 
�य�तो अव�था परी िनण�य गनु�  पदा� हकबेहकमा 
सनुाउन भनी िनण�य गनु�पन� । 
 िनवेदकको िनिव�वाद हक �थािपत भइसकेको 
नदेिखएको अव�थामा िनषेधा�ाको �रट खारजे भएको 
अव�था ह�दँा ��तुत दाबीको िक.नं. ६२२ को �े�फल 
३९-२-२-० को ज�गामा वन काया�लयको र िवप�ी 
िनवेदकको तेरोमेरोको अव�था देिखएको र तेरोमेरो 
परकेो िवषयमा �माण बझुी इ�साफ गन� मालपोत 
काया�लयलाई अिधकार रहेको नदेिखदँा तेरोमेरो 
देिखएको अव�थामा सोतफ�  सनुाउन ु पन�मा सो 
नसनुाई िनण�य गरकेो मालपोत काया�लय, का�क�को 
िमित २०६५।०३।३० को िनण�य निमलेकाले उ� 
िनण�य बदर गरी अब जो जे �माण ब�ुनपुन� भए बझुी 
तेरोमेरोमा सनुाउन ु भनी गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पोखराबाट भएको फैसला मनािसब नै देिखने ।
 िववािदत ज�गामा तेरोमेरोको अव�था 
देिखएको र तेरोमेरो परकेो िवषयमा �माण बझुी 
मालपोत काया�लयलाई िनण�य गन� अिधकार नभएको 
ह�दँा तेरोमेरो दिेखएको अव�थामा सोतफ�  सनुाउन ु
पन�मा सो नसनुाई िनण�य गरकेो मालपोत काया�लय 
का�क�को िमित २०६५।०३।३० को िनण�य बदर गरी 
अब जो जे �माण ब�ुनपुन� भए बझुी तेरोमेरोमा सनुाउन ु
भनी गरकेो पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित 
२०६६।०३।२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 

ठहछ�  ।
इजलास अिधकृत : शकु�तला काक�
क��यटुर : गीता िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल चैत २ गते रोज २ शभुम्।

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६६-CI-०४८८, घर ज�गा िखचोला, 
रामच�� साह िव. सुर�े��साद पटेल
 वादी दाबीको रौतहट िज�ला, िव�ामपरु 
गा.िव.स. वडा नं. ६ख िक.नं. १३२ को ०-०-४१/४ 
ऐलानी ज�गाको र सोमा बनेको घरको स�ब�धमा 
हेदा�  िमिसल संल�न रहेको नापी शाखा, रौतहटको 
िफ�डबकु उतारमा उि�लिखत ज�गाको जोताहको 
नाउमँा नगीनावरही िव�ामपरु भनी घडेरी भनी 
जिनएको देिख�छ । उि�लिखत ज�गा सनुमायादेवी 
वरबैाट िमित २०५९।८।१ मा र.नं. ३१०१ बाट 
�.एकलाखमा रामदलुरीदेवीले राजीनामा गरी 
िलएको र रामदलुारीदेवीबाट िमित २०६१।२।४ मा 
र.नं. १०१२३ बाट स�रीहजार �पैयामा यी वादी 
सरु�े��साद पटेलले उि�लिखत घर ज�गा राजीनामा 
गरी िलएको पा�रत िलखतबाट देिखएको अव�थामा  
अदालतबाट िमित २०६५।२।२५ मा भई आएको 
सज�मीन मचु�ुकामा �ितवादी रामच�� साहले भोग गरी 
आएको भ�ने आधारलाई मा� �हण गरी िनण�यमा प�ुन 
कानूनतः िम�दैन । मालपोत काया�लयबाट रिज��ेसन 
पा�रत भएको िलखत यथावत्  रहेको अव�थामा 
िववािदत घर ज�गाको स�ब�धमा सोही िलखतलाई नै 
आिधका�रक िलखत मा�न ुपन� देिखन आएकाले वादी 
दाबीको िक.नं. १३२ को ०-०-४१/४ ज�गा र सोमा 
बनेको घरसमेत वादीको नै देिखन आउने ।
 वादी दाबीको रौतहट िज�ला, िव�ामपूर 
गा.िव.स. वडा नं. ६ख िक.नं. १३२ को घर ज�गामा 
�ितवादीले िखचोला गरकेो देिखएकाले वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर ्याएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
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उ�टी गरी वादी दाबीको घरज�गा �ितवादीले िखचोला 
गरकेो र चलनसमेत पाउने ठहर ्याई भएको पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०६६।५।२९ गतेको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज प�त
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत ९ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६७-CI-१५५६, अशं, िबमल काक�समेत 
िव. अच�ना काक�
 कानूनी �यव�थाअनसुार पैतृक स�पि� 
ब�डा गदा� ��येकको बराबर अंश भाग छु�याउन ुपन� 
ह�दँा पनुरावेदक �ितवादीको कोखबाट जि�मएका 
छोरा यगुल काक�समेतको बाबकुो स�पि�मा अशं 
ला�ने नै देिखन आएको छ । पैतकृ स�पि� �ा� गन� 
िवषय ��येक �यि�को ज�मिस� एवम् नैसिग�क 
अिधकारसमेत भएको ह�दँा िनज यगुल काक�ले अशं 
पाउने िवषयमा अ�यथा ह�ने अव�था नदेिखने ।
 �ितवादी पनुरावेदकले पनुरावेदक 
�ितवादीम�ये ममता काक�को नाममा �े�ता कायम 
रहेको कैलाली िज�ला तारानगर गा.िव.स. वडा 
नं. ४(क) िक.नं. १४९ को ०-१-० ज�गा िनजी 
आज�नको ह�दँा ब�डा ला�न ु पन� होइन भ�ने िजिकर 
िलएकामा उि�लिखत स�पि� िमित २०५७।८।१२ 
मा �ितवादीम�ये ममता काक�ले राजीनामा पास गरी 
िलएको देिखएको छ । पनुरावेदक �ितवादीम�ये ममता 
काक� �ितवादी गजे�� काक�को आमा भएकामा माता 
िपताको नाममा जनुसकै त�रकाबाट �ा� स�पि�मा 
िनजका स�तानको अंश हक ला�ने नै ह�दँा सो स�पि�मा 
यी वादीका पित गजे��को अंश हक ला�ने ह�दँा सो 
स�पि�मा यी वादी अच�ना काक�को समेत अंश हक 
ला�ने नै दिेखने ।
 �ितवादी �ान ु काक�को कोखबाट म�ुा 
पदा�पद�को अव�थामा छोरा यगुल काक�को ज�म 
भएको देिखएकाले मलुकु� ऐन, अशंब�डाको महलको 

१ नं. र २ नं. बमोिजम िनजसमेतको अशं भाग ला�ने 
देिखदँा ��यथ� वादीले िनजको पित �ितवादी गजे�� 
काक�को अशं भागबाट ४ ख�डको १ ख�ड अंश पाउने 
ठहर गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत, िदपायलको 
िमित २०६७।६।४ गतेको फैसला निमलेकाले सो 
हदस�म केही उ�टी भई ��यथ� वादीले �ितवादी 
गजे�� काक�को अंश भागबाट ५ ख�डको १ ख�ड 
अंश पाउने ठहन� ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत ९ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६८-CI-००८२, परमादेश, िस�ाथ� 
िवकास ब�क िल. बुटवल ११ िमलनचोक �प�दहेी, 
िस�ाथ� डेभलपमे�ट ब�क िल. के��ीय काया�लय, 
तीनकुने काठमाड�को तफ� बाट अि�तयारी�ा� 
महा�ब�ध िनद�शक िदपे�� काक� िव. गोपालबहादुर 
रोका
 ऋणीले ऋण िलन ु ब�कले ऋण �वाह गनु�  
सरु�ाका उपायह� अपनाउन ु�ि�यागत कुरा ह�न् । 
तर म�ृय ु भैसकेको �यि� नाउ ँदता� ज�गा सरु�णका 
लािग ऋण गरकेो हकवालाह�को म�जरुी िलनपुन�मा 
निलएको ज�गाबाट पिछ भ�रभराउ ह�न स�छ वा स�ैन 
भ�ने ज�ता सामा�य िवषयको पिन पनुरावेदक ब�कले 
पालना गरकेो नपाइने ।
 म�ृय ु भैसकेको �यि� नाउकँो ज�गा रो�का 
रा�न पठाउने िलिखत जवाफ ��ततुकता�ले ज�गा 
कसको नाउमँा छ, उ� ज�गा सरु�ण(िधतो) �व�प 
�हण गन� िम�ने हो वा होइन हकवाला कित छन्, 
�यस स�ब�धमा केही नबझुी हकवालालाई सरोकार 
नै नराखी ज�गा रो�का रा�न पठाएकामा ज�गा 
रो�का राखेको थाहा िथयो भ�न िम�दैन, भए �यसको 
िलिखत�पमा पिु� गन� स�न ु पछ� , �य�तो भएको 
छैन । दा.खा. नामसारीका लािग मालपोत काया�लय 
गएको रो�का रहेकाले ह�न नसकेको भनी िनवेदनमा 
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उ�लेख गरकैे छ, गैरकानूनी त�रकाले आदेश रो�का 
रहेको ज�गा परमादेशको आदेश�ारा फुकुवा ह�ने ।
 स�पि�स�ब�धी हक मौिलक हक हो । 
यसमा हकवालाले आ�नो स�पि� हक ह�ता�तरण 
गन� ख�रद िब�� गन�, उपभोग गन� कुरा �यि�का 
संिवधानले �यार�ेटी गरकेा अिधकारह� ह�न् । आ�नो 
नाममा किहले ज�गा दािखल खारजे नामसारी गन� 
भनी िनवेदकह�लाई िवप�ी ब�कले िसकाउने भ�ने 
होइन । सरु�ण िलदँा कानूनस�मत त�रकाले कानूनले 
िलन ह�ने स�पि� कानूनको रीत परु ्याई िलनपुन� हो, 
मनपरी त�रकाले िलन नपाउने ।
 िनवेदन मागबमोिजम िनवेदकह�को �वग�य 
आमा तथा सासू �वारीदवेी रोकाको नाउ ँ दता�को 
ज�गा पनुरावेदक िस�ाथ� िवकास ब�कको िमित 
२०६४।१।२४ को आदशेानसुार मालपोत काया�लय, 
�यूठानबाट रो�का रहेका ज�गा फुकुवा ग�रिदने 
गरी गरकेो पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दाङको 
फैसला अ�यथा नह�ने ह�दँा िवप�ी िनवेदकको माग 
दाबीबमोिजम िवप�ीह�को �वग�य आमा तथा सासू 
�वारीदेवी रोकाको नाउ ँ दता�को िवप�ी िस�ाथ� 
िवकास ब�कको िमित २०६४।१।२४ को आदेशानसुार 
मालपोत काया�लय, �यूठानबाट रो�का रहेका ज�गा 
फुकुवा ग�रिदन ुभनी पनुरावेदकह�का नाउमँा िनवेदन 
मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दाङको िमित 
२०६७।११।३० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : शकु�तला काक�
क��यटुर : गीता िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल चैत २४ गते रोज ३ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६८-CI-०८०३, िलखत बदर, िमङमार 
गु�ङको अिधकृत वारसे दवा छ् युसुङ गु�ङ िव. 
अ�जना डङ्गोल
 िज�ला अदालत वा पनुरावेदन अदालत 

कसको फैसला िमलेको छ भ�ने ��को स�दभ�मा 
हेदा� , पनुरावेदक �ितवादीका दाताह� र िवप�ी 
वादी दाजभुाइ िददी बिहनी नाताका रहेकामा िववाद 
देिखएन । िवप�ी वादी अ�जना डङ्गोलसमेतले आफू 
अिववािहत रहेको कारण पनुरावेदकका दाता �ितवादी 
�यामकुमार डङ्गोलसमेतको अिंशयार रहेको भनी 
िलएको िफराद दाबी �ितवादीह�ले अ�वीकार गन� 
नसकेको एवम् िमिसल सामेल �माणको �पमा पेस 
ह�न आएको वादी अ�जना डङ्गोलसमेत र �ितवादी 
�यामकुमार डङ्गोलसमेत भई चलेको अंशचलन 
म�ुाको िमिसलसमेतबाट �ितवादीह� �यामकुमार 
डङ्गोल, सिंजवकुमार डङ्गोल र िफरादीह� अ�जना 
डङ्गोल तथा सजनी डङ्गोल एक आपसमा अंिशयार 
रहेका र िनजह�िबच अशंब�डा ह�न बाकँ� नै रही 
एकासगोलमा रहेको भ�नेमा िववाद नरहने ।
 पनुरावेदकका दाता तथा िवप�ी वादीह� 
एकासगोलमा रहेको अव�थामा यी पनुरावेदक �ितवादी 
िलने र �ितवादीह� �यामकुमार डङ्गोल तथा संिजव 
डङ्गोल िदने भई िववािदत र.नं. ६८९(क) को िलखत 
पा�रत गरी िलनिुदन ुगरकेो र सो िलखत पा�रत गदा� 
िफरादीह�को म�जरुी निलएको भ�नेमा िववाद 
देिखएन । घरमलुीले चलमा सबै र अचलमा आधास�म 
घर �यवहार चलाउनका लािग अ�य अंिशयारको म�जरुी 
निलई गरकेो िब�� �यवहार सदर ह�ने कानूनी �यव�था 
अनसुार नै मेरा दाताबाट घरमलुीको हैिसयतले घर 
�यवहार चलाउनका लािग िब�� गरी राजीनामा िलखत 
पा�रत गरी िदएको ज�गाको िलखत सदर ह�नपुन� भ�ने 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर रहेको स�दभ�मा हेदा�, 
िववािदत िलखतको ज�गा पनुरावेदकका दाताह�को 
�वआज�नको आफूखसु गन� पाउने ज�गा भएको भ�ने 
पनुरावेदकसमेतबाट िजिकर िलन नसकेको अव�था 
ह�दँा सो स�पि� पैतकृ स�पि� नै रहेछ भ�ने मा�नपुन� ।
 वादीह�को म�जरुी निलई पा�रत गरी िदएको 
र.नं. ८६९(क) िमित २०६३।६।२३ को िलखत 
िनजह�को हक जित बदर ह�नपुन�मा वादी दाबी प�ुन 
नस�ने ठहर ्याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
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िमित २०६६।५।२५ को फैसला िमलेको नदिेखदँा 
केही उ�टी भई पनुरावेदक वादीम�येका सजनी 
डङ्गोलको म�ृय ु भइसकेकाले िजिवत पनुरावेदक 
वादी अ�जना डङ्गोलको हक जित उ� िलखत ४ 
भागको १ भाग बदर भई िनजको नाममा दता�समेत ह�ने 
ठहछ�  भनी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।५।१८ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
 पनुरावेदक �ितवादीले िवप�ी वादीह�को 
अंश हक ला�ने ज�गा नै िनजका दाताह�सगँबाट ख�रद 
गरी िलएको भ�नेमा िववाद नदिेखएको अव�थामा 
अ�य अंिशयारको अंशहक जितमा िनजले िलएको 
िलखत बदर गन� िम�दैन भनी अंशहक ज�तो नैसिग�क 
र आधारभूत हकबाट कसैलाई पिन वि�चत गन� िम�ने 
ह�दँनै । यी पनुरावेदकले िलखत पास गरी ख�रद गरी 
िलएकै आधारमा सो िलखत बदर गन� निम�ने भनी 
�या�या गन� हो भने िवप�ी अ�जना डङ्गोलले आ�नो 
अंशहक ज�तो नैसिग�क हकबाट वि�चत ह�नपुन� अव�था 
आई कुनै पिन िकिसमबाट कसैको अशंहक मान� ह�दँैन 
भ�ने मा�य िस�ा�त तथा �याियक मा�यतािवपरीत 
ह�न जाने ह��छ । तसथ� िववािदत िलखतम�ये अ�जना 
डङ्गोलको हक जित उ� िलखत ४ भागको १ भाग 
बदर भई िनजका नाममा दता�समेत ह�ने ठहर गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।५।१८ को 
फैसला बदर गरी स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला सदर ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत :  इि�दरा शमा�
इित संवत् २०७१ साल चैत २ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६८-CI-१०२६, िनषेधा�ा, सानुभाइ 
अिधकारी िव. गोपाल लोहनी
 यसै म�ुाको मूल म�ुाको �पमा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा सनुवुाईको �ममा रहेको २०६७ 
सालको ०६७-DP-११६९ तथा २०६७ सालको 
०६७-DP-११७० िनण�य बदर दता�समेत म�ुा 

उ� अदालतलबाट म�ुा सनुवुाई ह�दँा “��ततु 
पनुरावेदन यस अदालतमा नला�ने भएकाले मालपोत 
काया�लयको उ� िनण�य बदरतफ�  काठमाड� िज�ला 
अदालतमा म�ुा दायर भई कारवाही िनण�य बदर 
दता�समेत चिलरहेको भ�ने पनुरावेदक �वयम् ले 
��ततु पनुरावेदन यो अदालतको �े�ािधकार िभ�को 
होइन भनी �वीकार गरेको अव�थामा ��ततु म�ुा 
�े�ािधकारिविहन पनुरावेदनबाट �याय िन�पण गन� 
निम�ने �े�ािधकारिविहन देिखदँा खारजे ह�ने ठहछ� ” 
भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६८।८।७ 
मा फैसला भएको देिखएको अव�थामा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट ��ततु म�ुामा गरकेो िनषेधा�ा 
आदशेको औिच�य रहेको नदेिखदँा पनुरावेदकको 
मागबमोिजम ��ततु म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी 
िववेचना ग�ररहन ुनपन� ।
 ियनै पनुरावेदक ��यथ� र िवप�ी िनवेदक 
भएको िनण�य बदर दता�समेत म�ुाको अि�तम िकनारा 
नभएस�म िनवेदन मागबमोिजम दाबीको ज�गामा हक 
ह�ता�तरण वा िधतो ब�धक िदने िदलाउने काय�समेत 
नगनु�  नगराउन,ु यथाि�थितमा रा�न ुभनी पनुरावेदक 
िवप�ीका नाउमँा िनषेधा�ाको आदशे जारी ह�ने ठहरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।४।१८ 
को अि�तम िनषेधा�ाको आदशेको औिच�य अब 
रहेको नदिेखदँा ��ततु पनुरावेदनको पनुरावेदन दाबी 
नै खारजे ह�ने ठहछ�  । िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� 
गरकेो िमित २०६८।४।१८ को आदेश खारजे ह�दँा 
यसमा भएको अ�त�रम आदेशसमेत िन�कृय ह�ने ।
इजलास अिधकृत : शकु�तला काक�
क��यटुर : गीता िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल चैत २४ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-CR-०१०४, जबरज�ती करणी, नेपाल 
सरकार िव. िदिलप राई
 �ितवादीउपरको अिभयोग शङ्कारिहत 
तवरले वादीले पिु� गन� नसकेको ह�दँा अनमुान र 



23

सव��च अदालत बलेुिटन २०७२, मङ्िसर - २

अड्कलको भरमा यी �ितवादीलाई जबरज�ती 
करणीको अिभयोगमा सजाय गन� िम�ने देिखएन । 
�यसैगरी पीिडतको क�याजाली �याितएको र परुानो 
रहेको भनी �वा��य प�र�णमा उ�लेख भएकोतफ�  
हेदा� क�याजाली किठन र गार ्हो काम गदा� साइकल 
चढ्ने �यि�को पिन फाट्ने भएकाले यी �ितवादीको 
जबरज�ती करणीबाट नै पीिडतको क�याजाली 
�याितएको होला भनी अनमुान गन� िम�ने दिेखएन । 
यसका साथै शङ्काको सिुवधा �ितवादीले पाउने 
फौजदारी कानूनको सव�मा�य िस�ा�त रहेको 
प�र�े�यमा आरोिपत कसरु अपराधबाट सफाइ पाउने 
ठहर गरकेो पनुरावेन अदालत, िवराटनगरले िमित 
२०६६।७।१२ मा गरकेो फैसला िमलेकै दिेखयो । 
तसथ� यस अदालतबाट िमित २०६७।४।१९ मा 
म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान भएको आदेशसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ह�दँा िमिसल सलं�न कागजातबाट 
�ितवादी िदिलप राईले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहछ�  भनी स�ु सनुसरी िज�ला अदालतले 
िमित २०६५।०६।१२ मा गरकेो फैसलालाई सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६६।०७।१२ मा गरकेो फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : �ेम खड्का
क��यटुर : गीता िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल चैत १५ गते रोज १ शभुम् । 

८
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-CR-०९१४, संरि�त व�यज�त ु
क�तरुी मगृ चोरी िशकारी गरकेो, च��बहादुर गु�ङ 
िव. नेपाल सरकार
 �ितवादी पनुरावेदकले सामान बरामद ह�न ुर 
कसरु ह�न ुफरक हो भनी िलएको िजिकरका स�ब�धमा 
िवचार गदा� र अ�नपूण� सरं�ण �े� आयोजना, जोमसोम 
इलाका संर�णअ�तग�त मिु�नाथ गा.िव.स.को ल�ुाको 

भोजप�को जङ्गलमा संर�ण �े� �यव�थापन सिमित 
मिु�नाथका पदािधकारीह�ले ग�ती गदा� �या�दी 
िज�ला मनुा गा.िव.स. वडा नं. ५ ब�ने च��बहादरु 
ग�ुङको परुानो प�रचयप� तथा संरि�त व�यज�त ु
क�तरुी मगृका आखेटोपहारह� समेत बरामद 
भएको उ� काय�मा संल�न रहेका �यि� च��बहादरु 
ग�ुङलाई प�ाउ गरी कारवाही ग�रपाउ ँभनी िकटानी 
जाहेरी िदएका, ग�ती गदा� फेला परकेा क�तरुी मगृको 
सकुुटी, मास,ु भ�ुला र क�तरुी मगृ मान� थापेको पासो, 
�ितवादीको प�रचयप� तथा अ�य ब�दोब�तीका 
सामानह� बरामद भएको भनी सरं�ण �े� �यव�थापन 
सिमितले खडा गरकेो बरामदी मचु�ुका, िनजको 
सनाखत कागज, �ितवादीले अिभयोग दाबी अन�ुपको 
कसरु अपराध गरकेो कुरामा सािवती बयान र सो 
काय�मा �ितवादीको पूण� संल�नता रहेको भनी सज�मीन 
मचु�ुकाका मािनस एवम् वादीका सा�ीह� समेतले 
अिधकार�ा� अिधकारी सम� बकप� गरकेोसमेतको 
आधारबाट �ितवादी च��बहादरु ग�ुङले संरि�त 
व�यज�त ुक�तुरी मगृ मारकेो त�य पिु� ह�न आएकाले 
राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ 
को दफा ५(क) र सरं�ण �े� �यव�थापन िनयमावली, 
२०५३ को िनयम १६ को उपिनयम १ को (क) 
अनसुारको कसरु गरकेो देिखन आएको छ । उि�लिखत 
कसरु अपराधमा िनजको पूण��पमा संल�नता रहेको 
भ�ने िनजको परुानो प�रचय प� बरामद भएको र 
अ�य बरामदी सामानह�बाट समेत ख�बीर�पमा पिु� 
भइरहेकाले िनजको पनुरावेदन िजिकर उिचत नदेिखने 
ह�दँा �ितवादी च��बहादरु ग�ुङले राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ुसरं�ण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) 
र संर�ण �े� �यव�थापन िनयमावली, २०५२ को 
िनयम १६(क) को उ�लङ्घन गरी संरि�त व�यज�त ु
क�तरुी मगृको िशकार गरकेो पिु� भएकाले अिभयोग 
दाबीबमोिजम िनज �ितवादीलाई ऐजन ऐनको दफा 
२६(१) अनसुार १२(बा�) वष� कैद र �.८०,०००।– 
(असी हजार) ज�रवाना ह�ने गरी भएको स�ुको फैसला 
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सदर गन� ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
िमित २०६७।६।२० गतेको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल माघ ५ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६६-CR-०५२५, �यान मान� उ�ोग र 
डाकँा, नेपाल सरकार िव. सुरशे�साद यादवसमेत
 �यान मान� उ�ोगको अपराध ठहर ह�नका 
लािग �ितवादीको �यान मान� मनसाय भएको र सो 
मनसाय काया��वयनको लािग �यान मान�स�मको काय� 
गरी कुनै बािहरी ह�त�ेपको कारणले गदा� �यान मान� 
नसकेको ह�नपुन� ह��छ । यसै िवषयसगँ स�बि�धत �ी ५ 
को सरकार िव�� �ेमजङ्ग के�ङ भएको �यान मान� 
उ�ोग म�ुामा (ने.का.प. २०५४ िनण�य नं. ६४२०, 
अङ्क ८) �यान मान� उ�ोगको वारदात कायम ह�न 
मनसाय त�व आव�यक ह��छ र �यान मान� मनसाय 
रािख ि�या भएको ह�नपुन� ह��छ । �यान मान� उ�ोग 
गरकेो िथयो भ�ने वारदातको �कृितबाट नदिखएकामा 
कुटिपटमा प�रणत गनु�पछ�  भ�ने िस�ा�तसमेत 
�ितपादन भैसकेको प�र�े�यमा ��ततु म�ुाका 
�ितवादीह�ले जाहेरवाला तथा अ�य पीिडतह�लाई 
�यानै मान� मनसायकासाथ गोली चलाएको त�य 
िमिसल संल�न कागज �माणह�बाट �थािपत ह�न 
नसिकराखेको अव�थामा �ितवादीह�को उ� 
काय�लाई �यान मान� उ�ोगको कसरु हो भनी भ�न 
निम�ने देिखदँा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट ��ततु 
म�ुाको वारदातलाई कुटिपटमा प�रणत गरकेालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।
 �ितवादी सरुशे�साद यादवलाई स�ु बारा 
िज�ला अदालतले कसरुबाट सफाइ िदने ठहर ्याई 
िमित २०६३।१२।१८ मा भएको फैसलाको हदस�म 

केही उ�टी गरी िनजलाई समेत अ� �ितवादी सरह 
िबगो �.३४,०००।- बराबरको धनमाल डकैती गरकेो 
ठहर ्याई िनजलाई चोरीको १४(४) नं. बमोिजम ६ 
वष� कैद र िबगोको डेढी बढाउदँा ह�ने �.५१,०००।- 
ज�रवाना ह�ने र ��ततु म�ुा कुटिपटमा प�रणत 
ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०६६।५।१६ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत १७ गते रोज ३ शभुम् । 

१०
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६६-CI-१००२, १२५४, दोहोर ्याई हर 
िहसाब ग�रपाउ,ँ कृिष िवकास ब�क िल. मु�य काया�लय, 
काठमाड�समेत िव. राधे�याम शमा�, राधे�याम शमा� िव. 
कृिष िवकास ब�क िल. मु�य काया�लय, काठमाड�समेत
 अङ्क र अ�रमा लेिखएको रकममा िववाद 
भएमा अ�रमा लेिखएको रकमलाई नै मा�यता िदनपुन� 
ह�न जा�छ । ट्या�टरको ऋण �वीकृत ह�नपूुव� �ितवादी 
ब�कले गरकेो प�ाचारबाट बो�रङ्ग ऋणसमेत च�ुा 
भैसकेको भ�ने उ�लेख भैरहेकामा पनुः बो�रङ्गको 
ऋणसमेत बाकँ� रहेको भनी �ितवादी ब�कको तफ� बाट 
िहसाब दखेाइएको स�दभ�मा हरिहसाब निमलेको भ�ने 
स�ुको फैसलामा उ�लेख भएको कुरालाई अ�यथा हो 
भ�ने देिखन आएन । यसका साथै ��ततु म�ुाका वादी 
नेपालग�ज-७ ब�ने राधे�याम शमा�ले कृिष िवकास ब�क 
िल. लाई िमित २०७०।३।१४ गते स�पूण� कजा� च�ुा 
गरकेो �यहोरा कृिष िवकास ब�क िल. कानून िवभाग, 
म�ुय काया�लय काठमाड�लाई प.सं. च.नं. २२४ 
िमित २०७१।७।२७ मा लेखेको प�बाट दिेखयो । 
यसथ� ��ततु म�ुाको िववाद नै समा� भएको अव�था 
देिखने ।
 उि�लिखत कानूनी �यव�था र िमिसल 
सलं�न कागजातह�बाट वादीलाई �ितवादी ब�कबाट 
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ट्याकटर ख�रदको लािग �वीकृत भएको रकमम�ये 
भ�ुानी भएको �. १,५०,०००।- को सावँा �याजमा 
काया��वयन नै ह�न नसकेको प�रयोजनाको ऋणको 
�याज स�ब�धमा िवप�ी ब�कको नीित िनयमबमोिजम 
ह�ने र पनुरावेदक वादीले िमित २०६४।६।७ मा 
दाखेल गरकेो �. १,६९,६५०।- वादीलाई ब�कबाट 
भ�ुानी भएको ऋणमा क�ा ह�ने गरी ब�कबाट हरिहसाब 
गरी िदनपुन� र िकटानीसाथ दाबी नै नभएको ब�कका 
कम�चारीह� राम सगुम चौहान र िललाधर था�लाई 
ज�रवाना नगनु�पन�मा ज�रवाना गन� गरकेो स�ु 
बाकेँ िज�ला अदालतको िमित २०६३।११।१ को 
फैसला सो हदस�म निमलेकाले केही उ�टी ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित 
२०६६।३।३० को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : �ेम खड्का
इित संवत्  २०७१ साल फागनु १२ गते रोज ३ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-CI-०४५४, िलखत िनण�य दता� बदर 
दता�, रामरतन यादवसमेत िव. रामजी यादवसमेत
 म�ुाको िववेचना नगरी प�ले हचवुा 
िकिसमबाट िलएको िजिकरको आधारमा मा� दाबी 
हद�याद िभ�ैको हो भनी िनण�यमा प�ुन �यायसङ्गत 
ह�न नस�ने ।
 हद�याद भ�ने ��को छु�ै अि�त�व 
रह�छ । कानूनबमोिजमको हद�यादिभ� नािलस ग�रन ु
पन� ह��छ । कानूनी �याद छ छैन सो स�ब�धमा �वयम्  
प� नै जाग�क ह�न ुपद�छ, अ�यथा कानूनी हक ग�ुन 
जाने ह��छ । हद�यादको �� भएकाले जनुसकैु अड्डाले 
पिन म�ुामा ठहर िनण�य गनु� पूव� िफराद कानूनको 
�यादिभ�को छ, छैन भनी अिनवाय��पले हे�रन ुपन� । 
 ��यथ� रामजी यादव �ितवादी र पनुरावेदक 
ग�ुदी यादव वादी भएको सवंत् २०६३ सालको दे.नं. 
१७८४ को अंश दता� म�ुा िसराहा िज�ला अदालतमा 
िमित २०६३।३।१९ मा दायर भई िमित २०६६।३।१६ 

मा फैसला भएको िमिसल सलं�न �माणबाट दिेख�छ । 
अंश म�ुाको उपरो� फैसला ह�नभु�दा अगावै अथा�त 
िमित २०६६।३।१८ मा दाबीको ज�गा ह�ता�तरण 
भएकाले �यसरी ज�गा िब�� ह�दँाका बखत  ��ततु 
म�ुाका िवप�ी �ितवादी रामजी यादव र पनुरावेदकह� 
एकाघर सगोलमा नै रहेको अव�था देिखन 
आयो । िववािदत ज�गा पनुरावेदकह�का िबचमा िमित 
२०६१।३।१८ मा राजीनामा पा�रत भई गएकामा सो 
िलखत बदर ग�रपाउ ँ भनी िमित २०६३।४।२२ मा 
िसराहा िज�ला अदालतमा िफरादप� दता� भएको 
देिखदँा ��ततु िफराद मलुकु� ऐन, लेनदेन �यवहारको 
१० नं. को हद�याद नाघी दायर भएको देिखन आयो । 
यी वादी �ितवादीह� एकाघर सगोलमा रहे बसेकोसमेत 
आधारमा सो �यवहार हद�यादिभ� थाहा जानकारी 
नभएको भ�न सिकने अव�था पिन रहेको देिखएन । 
सो आधारमा वादीको दाबी खारजे ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला िमलेकै 
देिखने ह�दँा वादी �ितवादी एकाघर सगोलको भएकाले 
िमित २०६१।३।१८ र.नं. ७२७७ बाट राजीनामा 
पास ग�रिदएको िलखत िनण�य दता� बदर दता� गन� 
लेनदेन �यवहारको महलले िनधा��रत गरकेो हद�याद 
नाघी दायर ह�न आएको ��ततु म�ुामा  वादी दाबी प�ुने 
ठहर ्याएको स�ु िसराहा िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।३।१६ को फैसला उ�टी गरी दाबी खारजे ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६८।२।१७ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-CI-०९२४, अब�डा ज�गा अंश हक 
कायम िमलाप� बदर दता� बदर दता�, िव�दा देवी साह 
िव. राम िदनेश साहसमेत
 िवप�ीह�का िपता िहरालाल साहले सािबक 
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मै नापी ह�नभु�दा अगावै िपता�व�प साह, सकुदवे 
साह, जगदेव साहसगँ अशं िलइसकेको र िवप�ी 
वादीका िपता िहरालालले िदएको अशं म�ुामा अशं 
नपाउने भनी म�ुा अि�तम भएको अव�थामा अ.ब.ं 
८५ नं. समेतको आधारमा निम�ने भनी िलएको 
पनुरावेदन िजिकरको स�ब�धमा िबचार गदा� िज�ला 
िसराहा गा.िव.स. आसोपरु वलकवा वडा नं. ५ वहाल 
िवटौरीको िक.नं. २४ को ०-०-९ ज�गा �व.�व�प 
साह नाममा दता�को रहेको देिखने ।
 सामा�यतया �ाङ्�यायको िस�ा�तले 
म�ुाको अि�तमताको िस�ा�तलाई समेटेको ह��छ 
तर  �ाङ्�यायको िस�ा�तको आधार मा�द ै म�ुा 
दायर नै गनु�  ह�दैँन भ�ने िकमाथ� होइन । साधारणतया 
िववाद��त िवषयमा स�म अदालत�ारा एक पटक 
िवचार ग�रएको र िनण�य भइसकेको अव�थामा मा� 
सोही िवषयमा पनुः म�ुा िदन िम�दैन । ��ततु म�ुा 
अब�डा ज�गाको स�ब�धमा भएको र वादीका िपताले 
राखेको म�ुा अंशस�ब�धी भएबाट फरक िवषयमा 
िपताको म�ृय ुपिछ  यस म�ुाका वादीले म�ुा दायर गन� 
निम�ने ।
 पनुरावेदक �ितवादी तथा ��यथ� वादीका 
हजरुबबुाको नाममा दता� रहेको ��यथ� वादीसमेतको 
हकला�ने िज�ला िसराहा गा.िव.स. आसोपरु वलकवा 
वडा नं. ५ वहाल िवटौरीको िक.नं. २४ को ०-०-
९ ज�गाको वादी दाबीअनसुार हाल पनुरावेदक 
�ितवादीको नाममा दता� रहेको उि�लिखत ज�गाको 
�े.फ. ०-०-९ म�ये आधा ज�गाको दता�समेत बदर 
गरी सो ज�गाम�ये दि�णतफ� बाट ०-०-४ ज�गाको 
अंशहक कायम गरी ��यथ� वादीह�को नाउमँा दता� 
ह�ने नै देिखन आयो । ��यथ� वादीका िपताले िदएको 
अंश म�ुाको फैसलाबाट अंश नपाउने भनी ठहर 
भएको आधारमा मा� आफूले भोग गरी आएको घर 
बसोबास रहेको अब�डा ज�गासमेतबाट वि�चत ह�ने 
भनी मा�न निम�ने ह�दँा ��यथ� वादीको उि�लिखत 
ज�गामा आधा अंश हक ला�ने दिेखएकाले वादी दाबी 
प�ुने गरी िज�ला अदालतबाट भएको िनण�यलाई सदर 

गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजले िमित 
२०६७।३।२२ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज प�त
क��यटुर : खगे��कुमार ख�ी
इित संवत् २०७१ साल माघ ९ गते रोज ६ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-CI-१५४८, अंश चलन, 
निसवलाल यादवसमेत िव. िव�णुदेव यादव
 वादी �ितवादीह�का िबचमा अंशब�डा 
भइसकेको भ�ने स�ब�धमा अशंब�डाको िलखत पिन 
नभएको र �यवहार �माणबाट अंशब�डा भइसकेको 
भनेर देिखने कुनै कागज �माण पिन दािखल ह�न 
नसकेको अव�थामा ��यथ� वादीले अंश नपाउने भ�न 
निम�ने भनी िस�ा�त �ितपादन भएको देिख�छ । वादी 
र �ितवादीको बसाई िभ�नािभ�नै छ भ�ने आधारले 
मा� िभ�न बसेको भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।
 �ितवादी निसवलाल यादवले भूिमसधुार 
काया�लय, िसराहामा गरकेो बयानमा म र मेरो 
िपताजी पतासीलाल यादव र िव�णदेुव यादवसमेत 
एकासगोलमा बसेका छौ, �यवहार मैले चलाई आएको 
हो भनी बयान गरकेो र �ितवादी पतासीलाल यादवले 
हसिलया खातनुलाई िमित २०६१।८।१८ को पा�रत 
िलखतबाट ज�गा िब�� गदा� वादीलाई सा�ी राखेको र 
कारणीको एकासगोलको भितजा भनी उ�लेख भएको 
देिखएबाट समेत वादी �ितवादीह� सगोलको अंिशयार 
रहेको पिु� ह�ने ।
 वादी �ितवादीिबच अंिशयार नातामा 
िववाद नभएको पा�रत िलखत गरी छु�ी िभ�न भएको 
नदिेखएको, अंशब�डाको ३० नं. बमोिजम �यवहार 
�माणबाट समेत अंश िलन ुिदन ुगरी छु�ी िभ�न भएको 
अथ�बोध गन� सिकने �माणको अभावमा वादीले अंश 
पाउने भनी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजले गरकेो 
फैसला िमलेको दिेखने ह�दँा स�ु िसरहा िज�ला 
अदालतले िमित २०६६।३।३ मा गरकेो फैसलालाई 
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पनुरावेदन अदालत, राजिवराजले वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ठहराई स�ु फैसला उ�टी गरी िमित 
२०६८।५।२७ गतेमा गरकेो फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : खेमकुमारी ब�नेत
क��यटुर :  मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल असार १८ गते ६ रोज शभुम् । 

१४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६८-WO-०५८५, उ��ेषण / परमादशे, 
कमलेश ि�वेदी िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी एवम् 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
 Convention on Protection of 
the World Culture and Natural Heritage 
महासि�धलाई नेपालले सन् १९९० मा अनमुोदन 
ग�रसकेको ह�दँा ��ततु महासि�ध सि�ध ऐन, २०४७ 
को दफा ९ बमोिजम नेपालको लािग बा�यकारी ह�ने 
ह�दा ँसोसमेतको आधारमा िवशेष परुाताि�वक मह�वका 
ऐितहािसक व�त ु एवम् �थानह�को संर�ण र 
स�व��नमा रा�यको िवशेष दािय�व र िज�वेवारी रहेको 
देिख�छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा ३३ड मा “रा�य प� भएको अ�तराि��य सि�ध 
स�झौताको �भावकारी  काया��वयन गन� रा�यको 
दािय�व ह�ने” उ�लेख भएको ह�दँा Conventation 
For Protection of The World Cultural and 
Natural Heritage १९७२ को काया��वयनसमेतको 
िज�मेवारी नेपाल सरकारको रहेकामा िववाद नदेिखने । 
संर�णको दािय�व रा�यको ह��छ । संर�कको दािय�व 
बोकेको रा�यका िनकायह�ले आ�नो सरं�क�य 
अिधकार �े� द�ुपयोग गरी वत�मान तथा भावी 
स�तितको लािग आ�ना पूव�जह��ारा िनमा�ण ग�रएका 
ऐितहािसक �मारक, दवै�थल, रमणीय �थलह�को 
अि�त�वमािथ असर पन� तथा पन� स�ने कुनै पिन काम 
कारवाही गनु�  गन� िदन ु कानूनी रा�यको अवधारणा 
िव�� ह�न जा�छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १७ (३) मा नेपालमा बसोबास गन� 

��येक समदुायलाई आ�नो भाषा, िलिप सां�कृितक 
स�यता र स�पदाको संर�ण र स�ब��न  गन� हक 
ह�ने भनी ��याभूत सं�कृितस�ब�धी हकको िवपरीत 
उ� काय�  भएको देिखएकोछ । ऐितहािसक �मारक 
समाजको पिहचान एवम् स�यताको प�रचायकसमेत 
हो । यसै त�यलाई म�यनजर राखी �ाचीन �मारक 
सरं�ण ऐन, २०१३ को दफा २(क) र (ख) मा �ाचीन 
�मारक  र  परुाताि�वक व�तकुो प�रभाषा ग�रएको 
छ । उ� प�रभाषािभ� यो सािलकसमेत पन� देिख�छ । 
यसबाट उ� ऐनको दफा ९ बमोिजम नेपाल सरकारको 
हेरचाहमा रहेको वा परुात�वस�ब�धी वा ऐितहािसक 
मह�वको �मारकमा कुनै िकिसमको बेिहसाब ह�न 
निदई नेपाल सरकारले  स�पदाको संर�ण र स�ब��न  
गनु�पन� ह�न आउने ।
 यी स�पदा र स�यताको संर�ण िनता�त 
आव�यक ह�न जा�छ । स�पदा स�यताको संर�णबाट 
समाज अझ प�र�कृत ह�न जा�छ । यसले समाजलाई 
सयंिमत एवम् मया�िदत बनाउन म�त गद�छ । एउटा 
राि��य राजनीितको कालख�डमा कुनै शासकले 
गरकेो काय�लाई लामोसमयस�म स�झनाका लािग 
केबल नेपालमा मा� होइन, िव�का अ�य देशह�का 
शासकह�को �मारक वा य�तै मिुत�ह� रा�ने चलनसगै 
नेपालको स�दभ�मा पिन राजाह�को सािलक िनमा�ण 
ह�न ुकुनै नौलो िवषय होइन । यसैलाई िनर�तरता िदई 
सिहदगेट िनमा�ण भई राजा ि�भवुन र चार सिहदह�को 
शािलक रहेकामा राजाको मा� शािलक हटाउदँा यसको 
ऐितहािसक प�लाई समेत मनन नगरी भावावेसमा आई 
गरकेो िनण�य मनािसब एवम्  औिच�यपूण� नदेखएकाले 
सो िनण�य �यायस�मत नदेिखने ।
 त�कािलन राजा ि�भवुनको सिहदगेटमा 
रहेको सािलक नेपालीह�को सा�ँकृितक स�पदासमेत 
भएबाट नारायणिहटी स�ंहालयमा रािखने साम�ी 
भनेको राजाह�ले उपयोग गरकेो सरसामानह�को 
सङ्�हमा� हो । राजा ि�भवुनको सिहद गेटमा 
रािखएको सािलकलाई नारायणिहटीमा रा�ने िवषय 
पथृक भई नेपाली इितहास बोकेको िवषयसमेत 
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भएबाट इितहास मेटाउने काय� किह ँकतैबाट ह�न ुरा�ो 
होइन । ��येक समय र कालका मूित� भवन वा 
ऐितहािसक �मारकह�ले समय सापे� भएका 
ऐितहािसक कालख�डका त�यह�को अिघपिछ गरी 
�यसको पिु� गद�छ । उ� सिहदगेट व�ततु िव.स. 
२००७ सालको �ाि�त र �यसमा त�कािलन राजा 
�जाको �यासबाट भएको �ाि�त र प�रवत�नको 
ऐितहािसक त�यलाई उजागर गरकेो पाइने ।
 नेपालले संय�ु रा�� सघंको Convention 
on Protection of the World Culture & Natural 
Heritage १९७२ लाई सन् १९९० मा अनमुोदन 
ग�रसकेको छ ।  नेपालको सि�ध ऐन, २०४७ को दफा 
९ ले यसलाई कानूनसरह पालना गनु�पन� अिनवाय� 
ह�न आउछँ । उ� महासि�धको धारा १ मा �मारक र 
मूित�ह�को संर�ण गनु�पन� भ�ने �ावधान भई �य�तो 
�ावधानलाई नेपालले पिन मा�यता िदएको ह�दँा 
िवप�ीले हटाउन खोजेको राजा ि�भवुनको सािलक 
हटाउन ुपन� कारण के हो सोसमेत �� नखलुाई िबना 
आधार अ�तराि��य महासि�धिवपरीत र सिंवधानको 
धारा १७ को (३) बाट जोगाउन ु पन� स�पदा र 
सं�कृितको अवधारणािवपरीत  काय� गन� लागेको 
देिखन आउने ।
 उि�लिखत कारणह� र आधारह� एवम् 
ऐितहािसक स�पदाको  सरं�णको स�ब�धमा सव��च 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�तसमेतबाट सरकारले 
परुाताि�वक मह�वका ऐितहािसक व�त ु एवम् 
�थानह�को संर�ण र स�बध�नमा जोड िदनपुन�मा 
सोको िवपरीत गई  सरकारले �थाना�तरणको काय� गनु�  
अ�तराि��य सि�ध एवम्  नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १७(३) को िवपरीत ह�न जाने दिेखन 
आयो । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१७(३) तथा Convention for The Protection 
of The World Cultural and Natural Heritage 
१९७२ बमोिजम �ाचीन �मारकह�को संर�ण गनु�  
नेपाल सरकारको दािय�व एवम् कत��यसमेत भएकाले 
काठमाड� महानगरपािलका वडा नं ११ ि�थत 

सिहदगेटमा रहेको �वग�य राजा ि�भवुन शाहको 
सािलकलाई नारायणिहटी सं�हालयमा �थाना�तरण 
गन� भनी नेपाल सरकार मि��प�रषदक्ो िमित 
२०६८।९।१८ गतेको िनण�य उ��ेषणको आदशे�ारा 
बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज प�त
क��यटुर : अमतृा उ�ेती
इित संवत् २०७१ साल फागनु ६ गते रोज ४ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६९-CR-०२२८, कत��य �यान, मैया 
ठकुरी िव. शंकर थापाको जाहेरीले नेपाल सरकार
 सािबती बयान, शव परी�ण �ितवेदन एवम् 
घटना�थल �कृित मचु�ुकासमेतबाट पिु� भएको छ । 
�ितवादी �वयम् को अदालतको बयानबाट समेत िनज 
मतृकलाई भेट्न भनुा गे� हाउसको कोठा नं. ३०६ 
मा गएको र राित १० बजेमा� िनज सो गे� हाउसबाट 
बािहर िनि�कएको त�यलाई �वीकार गरकेो देिखदँा 
मतृक मनु�भ�दा पूव� िनजका साथमा �ितवादीबाहेक 
अ�य कोही रहे भएको देिखन नआउने ।
 �ितवादीले मतृकलाई नमारकेा भए सो 
कोठामा मलाई टे�सन भयो भनी िभ�ामा टाउको 
ठोिकरहेका, र�सी सेवन गरी मातेको �यि�को 
स�ब�धमा सो लजमा काय�रत्  कुनै पिन �यि�लाई 
सूचना नै निदई िनज आ�नो कोठातफ�  जान ु पन� 
अव�थासमेत नदेिखने ।
 शव परी�ण गन� िवशेष� डा.ह�रहर व�तीले 
अदालतमा गरी िदएको बकप�बाट िनजको म�ृय ु
घाटँी कि�सएर भएको हो भनी िकटानीसाथ उ�लेख 
गरी िदएको अव�था छ । जाहेरवाला शंकर थापा 
र बिुझएका राज ग�ुङ, राजेश�साद �े�ीसमेतका 
�यि�ह�ले अदालतसमेतमा आई बकप� गदा� 
�ितवादीउपर िकटानी साथ पोल गरकेो देिखएबाट 
�ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को सािबती 
बयान, शव परी�ण �ितवेदन, िवशेष�को राय, 
घटना�थल �कृित मचु�ुकालगायत जाहेरवाला र 
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बिुझएका राज ग�ुङसमेतका �यि�ह�ले गरी िदएको 
बकप�समेतबाट घटना पिु� भै रहेको ह�दँा �ितवादी 
मैया ठकुरीलाई �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहर ्याई स�ुले 
गरकेा फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला िमलेको नै देिखन आउने ।
 उि�लिखत कानूनी �यव�था एवम् िमिसल 
संल�न कागजातबाट �ितवादी मैया िव�ले मतृक 
रामकृ�ण थापालाई कत��य गरी मारेकाले िनजलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(३) नं. 
अनसुार सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय गन� गरकेो 
स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।१।१२ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादी मैया ठकुरीले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँ भनी िदएको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल जेठ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

१६
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-CR-०८९९, ०८९८, कत��य 
�यान, सुवास राई िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार 
िव. आवास राई
 मतृकलाई मान� काय�मा मेरो कुनै संल�नता 
छैन । मानु�पन� कुनै �रसइबी पूवा��हसमेत छैन । 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयान मेरो 
�वइ�छाले गराइएको होइन भनी पनुरावेदन िजिकर 
िलएको भए तापिन सो िजिकरलाई प�ुयाई ह�ने कुनै 
�माण यी पनुरावेदक �ितवादीले गजुान� सकेको 
नदेिखने ।
 २०६५।४।१६ गते संगम राई र स�तोष 
राईलाई काटेर घाइते बनाएकाले हा�ो साथीलाई 
काट्नेलाई हामीह�ले पिन काट्न ु पछ�  भनी मत 
स�लाहमा पसी २०६५।४।१७ क�ी खकुुरीसमेतका 

हितयार बोक� इटहरी बसपाक� मा गई मतृकलाई �हार 
गरी मारकेो त�यलाई ियनै �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� घट्नाको िव�ततृ िववरण खलुाई 
कसरु अपराधमा सािवत भई गरकेो सािवित बयान र 
सो बयान �यहोरालाई घट्ना�थल �कृित मचु�ुका, 
मौकामा प�ाउ परकेा �ितवादी रमेश भ�ने आवास 
राईको अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानसमेतले 
पिु� गरकेो दिेखदँा �ितवादीको उ� पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब देिखएन । उि�लिखत आधार 
�माणसमेतको आधारमा िनज �ितवादीलाई मलुकु� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. बमोिजमको 
कसरुमा सोही न�बरबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर ्याई भएको स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
 घटना घिटसकेपिछ मा� अ�य 
�ितवादीह�सगँ �ितवादी रमेश भ�ने आवास राईको 
भेट भएको देिखदँा केवल अनसु�धान अिधकारीसम� 
स�लाह भएको भनाइलाई आधार मानी शङ्कारिहत 
तवरवाट पिु� नभएको भनाइलाई आधार मानी 
अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� िम�ने दिेखएन । 
शङ्काको सिुवधा भ�ने फौजदारी �यायको सव�मा�य 
िस�ा�तअनसुार समेत िनजलाई सजाय गन� िम�ने 
नदिेखने ।
 िनज रमेश भ�ने आवास राईको वारदातमा 
सलं�नता िथयो भ�ने कुरा नदिेखएकाले िनजले 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरु गरकेो भ�ने कुरा पिु� 
�मािणत ह�न नआएको ह�दँा िनजका हकमा स�ु सनुसरी 
िज�ला अदालतले मलुकु� ऐन �यानस�ब�धी महलको 
१३(४) नं. बमोिजमको कसरुमा सोही न�बरबमोिजम 
ज�मकैद ह�ने ठहराएको फैसला सो हदस�म उ�टी गरी 
�ितवादी रमेश भ�ने आवास राईले अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६७।७।२९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउ ँभ�ने �ितवादी सवुास राईको र �ितवादी रमेश 
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भ�ने आवास राईलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
गरी भएको स�ु फैसला उ�टी गरी िनजलाई सफाइ 
िदएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसला 
बदर गरी िनजलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकार दवैुको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : ह�रकृ�ण �े�
क��यटुर : खगे��कुमार ख�ी
इित संवत् २०७२ साल साउन ३२ गते रोज २ शभुम् ।

१७
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-०३३७, कत��य �यान, 
�ेमबहादुर िगरी िव. घन�याम िगरीको जाहेरीले नेपाल 
सरकार
 जाहेरवाला घन�याम िगरी, गाय�ी िगरी 
तथा िडलादेवी ख�ीले पनुरावेदक �ितवादीकै 
कुटिपटको कारणबाट मतृकको म�ृय ु भएको हो भनी 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� गरकेो र मतृकको 
शव प�र�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो कारण Head 
injury उ�लेख ग�रएको ि�थितमा उि�लिखत �माण 
आधारबाट �ितवादीको अिधकार�ा� अिधकारी एवम् 
अदालतसम� गरकेो सािबती बयानलाई थप समिथ�त 
गरकेो दिेखन आएबाट मतृकको म�ृय ु �ितवादी 
�ेमबहादरु िगरीको कुटिपटबाट टाउकामा लागेको 
चोटको कारण भएको कुरालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।
जहासँ�म मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ 
नं. अ�तग�तको घटनालाई गलत त�रकाले �या�या 
गरी ऐ. को १३(३) नं. अ�तग�तको कसरु ठहर ्याई 
सव��सिहत ज�म कैद ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुको फैसला �िुटपूण� भएको भ�ने पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकरतफ�  िवचार गदा� मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको ५ नं. को �यव�थालाई 
अवलोकन गनु�  सा�दिभ�क देिखन आयो । उ� नं. मा 
�यान िलने इिबलाग वा मनसाय नभै कसैले आफूले 
गरकेो कत��यले मािनस मला� भ�ने ज�तो नदिेखएको 
कुनै काम कुरा गदा� �यसै�ारा केही भै कुनै मािनस मन� 

गएको भिवत�य ठहछ�  भ�ने उ�लेख भएको पाइ�छ । 
उि�लिखत �यव�थाबाट भिवत�य ह�नको लािग �यान 
िलने इिबलाग नभएको वा �यान िलने मनसाय नभएको 
र गरकेो कत��यले मािनस मला� ज�तो नदेिखएको 
ह�नपुन� ।
 वा�तवमा भिवत�य ह�नको लािग �य�तो 
घटना अ��यािसत ह�नपुछ�  भिवत�यबाट घटना भएको 
भ�ने िजिकर िलनेले सो दघु�टना िथयो,  आपरािधक 
मनसाय र �ानले ग�रएको िथएन र ग�रएको काय� 
उिचत सतक� ता र सावधानी पूव�क ग�रएको िथयो भ�ने 
�मािणत गन� स�न ुपन� ।
 िमित २०६७।१।१२ गते राित मतृकलाई 
कुटिपट गरकेो र भोिलप�ट िबहानमा� मतृकको 
म�ृय ुभएको कुरा िमिसल संल�न �माणबाट देिखएको 
अव�थामा आफँँैले कुटिपट गरी घाइते बनाएको 
एकाघरको �ीमतीलाई घटनाप�ात भोिलप�टस�म 
उपचारको लािग अ�पताल लैजान ु पन�मा आ�नै 
कुटिपटबाट घाइते भएक� �ीमतीलाई उपचारको 
लािग अ�पताल नलगी घरमा नै म�ृय ुभएको देिखएको 
र िनजले अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतमा 
गरकेो बयानमा �ीमतीको म�ृय ुभएको कुरा भोिलप�ट 
िबहानमा�ै थाहा पाए ँ भनेबाट मतृकको म�ृय ु
भिवत�यबाट भएको भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको 
िजिकरसगँ यो इजलास सहमत ह�न नसिकने ह�दँा 
पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३ (३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद 
ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट िमित 
२०६८।३।२१ गते भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
 मतृक र पनुरावेदक �ितवादीका िबच मानु�पन� 
स�मको पूव� �रसइबी नरहेको, छोराले होटलबाट पैसा 
चोरकेो �रसले पनुरावेदक �ितवादीले मादक पदाथ� 
सेवन गरकेो, मतृक र �ितवादीका  २ जना नाबालक 
छोरा छोरी रहेका, पनुरावेदक �ितवादीले मौकामा र 
अदालतसम� उपि�थत भै आफूले आरोिपत कसरु 
गरकेो �वीकार गरी �याय स�पादनमा अदालतलाई 
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सघाउ परु ्याएको समेतका आधार कारणले िनज 
पनुरावेदक �ितवादी �ेमबहादरु िगरीलाई �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�म कैदको 
सजाय गदा� चक� ह�ने यस इजलासलाई लागेकाले िनज 
पनुरावेदक �ितवादीलाई १० वष� कैद ह�ने गरी मलुकु� 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरुले �य� गरकेो राय मनािसबै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुने ।
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर : मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत १८ गते रोज ४ शभुम् ।

१८
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-०३४५, िवष खवुाई कत��य 
�यान, रिफक अ�सारी िव. नेपाल सरकार
 मतृकको शव परी�ण गन� डा. सिवना 
�े�ले अदालतमा उपि�थत भै गरकेो बकप�मा 
मतृकमा िनसािसएको ल�णह� देिखएको ह�नाले 
िवषादी सेवन पिन एक �कारको कारण ह�नस�ने 
भनी उ�लेख ग�रएको,  मतृकलाई त�काल द�ेने 
तारा�साद देवकोटासमेतका मािनसह�ले मतृकको 
म�ृय ुिवष सेवनबाट भएको भनी बकप� गरकेा र िवष 
सेवन गरकेो मािनसले मनु� पूव� बा�ता गरकेो छ भने 
िभसेरामा िवषादीको सकारा�मक ल�ण नदेिखन स�ने 
र मतृकले म�ृय ुह�नपूुव� बा�ता गरकेो ज�ता �माण र 
कारणह�बाट मतृकको म�ृय ुिवष सेवनबाट भएको हो 
भ�ने कुरालाई अ�यथा भ�न नसिकने ।
 पनुरावेदक �ितवादी रिफक अ�सारीले 
मतृक नामसरा ितवारीलाई  औषधी राखेको दही 
खवुाएको र सो दही खवुाएप�ात्  मतृकले बा�ता 
गरकेो र बा�ता परपे�ात िनजको म�ृय ु भएको भ�ने 
कुरा ���दश�को �पमा रहेका िनजह�कै छोरा 
धम��� जैसीले अिधकार�ा� अिधकारी र अदालतमा 
गरकेो वकप�मा िकटानीसाथ लेखाइिदएको 

देिख�छ । िनज धम��� जैसीले झ�ुा बकप� गनु�पन� र 
िनजको भनाईलाई अ�यथा िलनपुन� भ�ने यिु�य�ु 
कारणपिन  ख�ुन नआएको र िनजको भनाई अ�यथा 
�मािणत गन� आधार �माण िमिसल सलं�न कुनै पिन 
�माण कागजबाट दिेखन नआएको र �माण ऐन, 
२०३१ को दफा ३८ बमोिजम किललो उमेर भएकै 
आधारमा सा�ी ह�न नस�ने भ�ने नह�दँा िनजले 
बकप�मा उ�लेख गरकेो कुरालाई �माणको �पमा 
िलन िम�ने नै ह�दँा धम��दर जैसी नाबालक भएको कारण 
िनजको बकप�लाई म�ुय आधार बनाउन निम�ने 
भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ यो 
इजलास सहमत ह�न सकेन । यसरी उपयु�� त�य एवम् 
�माणबाट यी पनुरावेदक �ितवादी रफ�क अ�सारीले 
मतृक नामसरा ितवारीलाई िवष खवुाएको होइन भ�न 
सिकने अव�था रहेको नदेिखने ह�दँा पनुरावेदक रिफक 
अ�सारीलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(२) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�म कैद ह�ने ठहर ्याएको स�ु सखु�त 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरी पनुरावेदन 
अदालत, सखु�तले िमित २०६७।१२।२३ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर : गीता िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल चैत १८ गते रोज ४ शभुम् ।

१९
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-०३६६, जबरज�ती करणी, 
सलबहादुर िव�कमा� िव. दिधराम दज�को जाहेरीले 
नेपाल सरकार
 कानूनी �यव�था तथा �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतका आधारमा जबरज�ती करणीको 
कसरु �थािपत ह�नको लािग कसैले कुनै पिन मिहलालाई 
िनजको म�जरुी निलई वा सो� वष�भ�दा कम उमेरक� 
बािलकालाई िनजको म�जरुी िलई वा निलई करणी 
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गरकेो ह�नपुन� र यसरी ग�रएको करणीमा योनीिभ� 
िलङ्गको पूण� �वेश नभई िलङ्गले योनीको बाह् य 
भागमामा� छोएको, क�याजाली न�याितएको, वीय� 
�खिलत नभएको रहेछ भने पिन जबरज�ती करणीको 
वारदातको दायरािभ� पन� देिखने ।
 जबरज�ती करणी भएको अव�थामा 
पीिडतको शरीरमा सङ्घष�का िच�हह� ह�न ु पन�मा 
यस खाले िच�हह� पीिडत भिनएक� स�झना दास 
दज�को शरीरमा नरहेको भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� एउटा वय�क 
प�ुषले उमेर पगेुका मिहलालाई जबरज�ती करणी 
गरकेो अव�थामा �य�तो पीिडत मिहलाले आफूलाई 
करणी ह�नबाट बचाउनको लािग �ितकार तथा सङ्घष� 
गन� र अक�तफ�  प�ुषले जसरी पिन करणीको काय� 
स�प�न गन� खो�दा दवुैतफ�  �यसखाले सङ्घष�का 
िच�हह� देिखने ह��छ । तर नाबािलकालाई वय�क 
मािनसले करणी गदा� प�ुषले नाबािलकालाई आ�नो 
काबमुा राखी करणी गन� ह�दँा �य�तो �यि� िव�� 
बािलकाले आ�नो शारी�रक दबु�लताको कारणले 
गदा� �ितकार गन� नस�ने ह��छ र यसरी �ितकार गन� 
नसकेका अव�थामा पीडक तथा पीिडतको शरीरमा 
�ितकारका िच�ह� ह�न नस�ने ह�दँा पीिडतको 
शरीरमा घाउ, चोट तथा सङ्घष�का िच�हह� ह�नपुन� 
भ�ने पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ यो इजलास 
सहमत ह�न नस�ने ।
 वष� ८ िक नाबािलका र �ितवादी सलबहादरु 
िव�कमा�िबच Carnal Knowledge �थािपत भएको 
अव�था र जबरज�ती करणीको वारदात कायम ह�नको 
लािग प�ुषको िलङ्ग �ीको योनीमा �वेश भएको 
ह�नपुन� भ�ने अिनवाय�तासमेत नभएको अव�थामा 
�ितवादीको ��ततु काय� मलुकु� ऐन जबरज�ती 
करणीको महलको १ (ग) नं. बमोिजम जबरज�ती 
करणीकै कसरु देिखन आउने ।
 पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन स�ने हो होइन भ�ने ते�ो तथा अि�तम ��तफ�  
िवचार गदा� उि�लिखत �यव�था, िस�ा�त, त�य, 

�माण एवम् िववेचनासमेतको आधारमा �ितवादीले 
पीिडतउपर जबरज�ती करणीको उ�ोग गरकेो भनी 
अिभयोग दाबी पूर ैप�ुन नस�ने ठहर ्याको सखंवुासभा 
िज�ला अदालतको िमित २०६७।२।१७ को 
फैसलालाई उ�टी गरी �ितवादी सलबहादरु िव�कमा�ले 
पीिडतलाई जबरज�ती करणी गरकेो �मािणत भएकाले 
मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको ३(१) नं. 
बमोिजम १० वष� र ऐ. १० नं. बमोिजम �ितपूित�बापत 
�ितवादीबाट पीिडतले � १०,०००।- (दश हजार) 
भरी पाउने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, धनकुटाबाट 
िमित २०६८।१।२० मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर : गीता िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल चैत १८ गते रोज ४ शभुम् ।

२०
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-WO-०४४४, उ��ेषण 
/ परमादेश, लिलतपुर उपमहानगरपािलकाको 
काया�लयमा व�र� अिधकृत पदमा काय�रत्  अशोक 
�े� िव. लिलतपुर उपमहानगरपािलकाको काया�लय, 
पु�चोक, लिलतपुरसमेत
 लिलतपरु उपमहानगरपािलका एक �थानीय 
िनकाय भई �यहा ँकाय�रत्  कम�चारीह�को स�ब�धमा 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ र �थानीय 
�वाय� शासन िनयमावली, २०५६ अनसुार 
प�रचािलत �थानीय�तरको �वाय� सं�था रहेको 
छ । यस सं�थालाई स�चालन, �यव�थापन र िविवध 
काय� गन�को लािग कम�चारीह�को आव�यकता पन� नै 
ह��छ । यस सं�थामा काय�रत्  कम�चारीह�को लािग 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५, �थानीय 
�वाय� शासन िनयमावली, २०५६ तथा सोही 
स�ंथाको कम�चारीको सेवा सिुवधा िविनयमावलीले 
�यव�था गरकेो ह��छ । सोही कानूनबमोिजम 
िनजह�को िनयिु�, पद�थापन, बढुवा र िवभागीय 
कारवाहीको �यव�था ग�रएको ह�दँा �थानीय �वाय� 
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शासन िनयमावली, २०५६ को चौथो संशोधन 
२०६७ मा सशंोधन ह�दँा िन�त मापद�ड पगेुका 
कम�चारीह�लाई एक तह मािथ�लो तहमा िमलान 
गरी िनजले पिहला ग�रआएको काय� नै गन� गरी 
दरब�दी नभए पिन िवशेष बढुवा गन� �यव�थाअनसुार 
िनवेदनमा उि�लिखत िवप�ी कम�चारीह�लाई 
बढुवा ग�रएको देिखयो । यसरी िनयमावलीमा 
उ�लेख ग�रएको पदमा िवशेष वढुवा ग�रएको 
काय�लाई कानूनबमोिजम नै बढुवा ग�रएको मा�नपुन� ।
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले अि�तयार 
द�ुपयोग आयोग ऐन, २०४८ र अि�तयार द�ुपयोग 
िनयमावली, २०५९ बमोिजम तोिकएको काय�ह� 
ग�ररहेको छ र सो ऐन, िनयमबमोिजम तोिकएका 
काय�ह� उ� सं�थाले गनु�पन� िनजको कत��य र 
दािय�विभ� पन� भएकाले िनजका तफ� बाट ��ततु 
भएको िलिखत जवाफबाट सोही कुरा उ�लेख भएको 
अव�थामा सोतफ�  केही िववेचना गरी रहन ुनपन� ।
 िनवेदकलाई मका� परकेो छ िक छैन 
भ�ने स�दभ�मा हेदा�  िनवेदक अशोक �े� िमित 
२०७१।१२।०६ गतेबाट अिनवाय� अवकास �ा� 
ग�रसकेका र िनजले घर िबदा, िबरामी िबदा, उपदान 
रकम, औषधी उपचार खच� तथा अ�य �ा� गनु�पन� 
सिुवधा उपल�ध गराई पाउ ँभनी �मखु तथा काय�कारी 
अिधकृतसम� िमित २०७१।१२।०८ मा िनवेदन 
िदएको भ�ने कुरा लिलतपरु उपमहानगरपािलका 
काया�लयको Ref No. ६४०७।०७१।७२ िमित 
२०७१।१२।२७ को प�साथ �ा� प�ह�को 
�ितिलिपह�बाट देिखयो । �रट िनवेदक हाल उमेर 
हदका कारण अिनवाय� अवकास�ा� भइसकेको 
ह�दँा र यो म�ुा कम�चारीको �तरो�नतीको िवषय भई 
साव�जिनक सरोकारको िववादको िवषयव�तिुभ� नपन� 
भएकाले पिन ��ततु �रट िनवेदनको  औिच�य िनजको 
हकमा समा� भएकाले िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
इित संवत् २०७२ साल साउन २६ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७१-RC-००७६, िवष सेवन गरी 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. नुमा बजागाई
 �ितवादीले आ�मह�या गन� उ�े�यले आफूले 
िवष खाई छोरा छोरीलाई समेत िवष खवुाएकामा 
बालक अंिकत बजगाईको म�ृय ुभएको त�यमा िववाद 
नदिेखने । 
 ��ततु वारदात ह�नकुो पछाडी पूव�योजना 
तथा पूव� �रसइबी तथा मनसाय�े�रत ह�यामा रहने 
ज�तो आपरािधक मनसायको समेत िव�मानता 
नभई �ितवादीको नकारा�मक घरायसी वातावरण 
नै �मखु�पमा िज�मेवार रहेको देिखन आउछँ । 
नेपाली सेनामा काय�रत् रहेको आ�नो �ीमान् �ायसः 
घरबािहर नै रहने तथा घरमा सासूले �ीमान् आएको 
बखत अक�  िववाह गन� दबाब िदने गरकेो र �ीमानले 
समेत म आमालाई छोड्न सि�दन त ँजेसकैु गर ्भनी 
गैरिज�मेवारपूण� �यवहार गरकेो कारण उ�प�न कमजोर 
मानिसक अव�थाले गदा�  ��ततु वारदात घट्न गएको 
देिख�छ । यस िकिसमको असहयोगी पा�रवा�रक 
वातावरणको कारण मानिसक अव�थामा आघात 
पगुी �ितवादीले आ�मह�या गन� िनण�यमा पगु् न ुपरकेो 
देिखने । 
 ज�म िदने आमाले आ�नो छोराछोरीको सधै ँ
िहत नै िचताएको ह��छ । छोराछोरीको ह�या गन� ज�तो 
ग�भीर अपराध गन� मनसाय कुनै पिन आमासगँ रहदैन । 
��ततु वारदातमा आ�नो म�ृयपु�ात् छोराछोरीले झन् 
दःुख पाउने अव�थाको क�पना गरी धेर ैदःुख नपाउन् 
भनी एकैपटक आफूसगैँ मान� खोजेको काय�लाई अ�य 
सिुनयोिजत ह�या (Intentional Homicide) गन�लाई 
ज�तो कठोर सजाय गनु�  �यायको �ि�ले उिचत 
देिखदँनै । कसरु र सजायमा तादा�यता ह�न ुआव�यक 
ह��छ । यी �ितवादीले पित एवम् सासूलगायतका घर 
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प�रवारका अिभभावकबाट समेत हेलापूण� �यवहार 
भएको कारण आ�मह�या गन� �यास गरकेो काय� 
नै दःुखद ् छ । आफू मरपेिछ नाबालक छोराछोरीको 
िबच�ली होला भनी बालब�चाले दःुख पाउने क�पना 
गरी िवष सेवन गरी छोराछोरीलाई समेत िवष खवुाएको 
घटना झन्  दःुखद ् छ । आ�नो नाबालक छोरा आ�नै 
कारणले ग�ुन गएको पीडा �ितवादीले सदैब सहन ुपन� 
ि�थित छ । �ितवादीलाई कानूनले सजाय गरकेोभ�दा 
पिन बढी सजायबोध प�रमाणतः आजीवन भइरहने 
ि�थितलाई मनन गदा� �ितवादीलाई पाचँ वष� सजाय 
ह�ने राय �य� भएकामा सोसमेत चक� पन� दिेखदँा 
मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम �ितवादी 
नमुा बजगाईलाई चार वष�स�म मा� कैद सजाय गनु�  
�यायोिचत देिखदँा िनजलाई ज�मा वष� चार (४) कैद 
सजाय ह�ने ।
 स�ु बिद�या िज�ला अदालतले �ितवादी 
नमुा बजगाईलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(२) नं. बमोिजम सव��सिहत ज�म कैद गरी 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम उ� सजाय 
चक� पन� भनी पाचँ वष�मा� कैद  सजाय गन� गरी 
�य� गरकेो रायसमेतलाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको िमित २०७१।५।८ को 
फैसला �यानस�ब�धी महलको १३(२) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैद गरकेो हदस�म सदर ह�ने ठहछ�  र 
रायको हकमा ४ वष�मा� कैद सजाय ह�ने ठहन� ।
इजलास अिधकृत : मीना ग�ुङ
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७२ साल भदौ २५ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-WO-०१२३, 
�ितषेध / परमादशे, नेपाल योग तथा �ाकृितक 
िचिक�सा संघको तफ� बाट उ� संघका महासिचव 
�ा.डा.सूय�बहादुर काक� िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, काठमाड�समेत
 नेपाल योग तथा �ाकृितक िचिक�सा सघंले 

CTEVT बाट ६ मिहनाभ�दा बढी अविधको तालीम 
स�चालन गन� अनमुित �ा� गरकेो देिखदँैन । नेपाल 
योग तथा �ाकृितक िचिक�सा सघं कानूनी �यि��व 
भएकाले यो कानूनअन�ुप ज�मने र कानूनको 
िसमािभ� रिहमा� काम गन� स�दछ । ६ मिहनाको 
तालीम स�चालन गन� अनमुित �ा� गरकेो सं�थाले 
आफूले �ा� गरकेो अविधको मा� तालीम स�चालन 
गनु�पन�मा सो अविधभ�दा बढी अविधको तािलम 
स�चालन गन� पाउने अव�था नरहने ।
 �रट  िनवेदक स�चालक रहेको नेपाल योग 
तथा �ाकृितक िचिक�सालय पकनाजोल काठमाड�ले 
अिनयिमत काम गरकेाले कारवाही ग�रपाउ ँ भनी 
सो सं�थाउपर डा. सिुनलकुमार पौडेलको उजरुी 
परी सो सं�थाको काम कारवाहीमा नै �� उठेको 
देिखयो । सो उजरुीका स�ब�धमा �हरी �धान 
काया�लय, के��ीय अनसु�धान �हरी �यरुो, 
महाराजग�जले नेपाल योग तथा �ाकृितक िचिक�सा 
सघंबाट भए गरकेा काम कारवाहीका िवषयमा 
िविभ�न सरकारी काया�लयह�मा प�ाचार गरकेामा 
ती िनकायबाट यस स�ब�धमा उ� स�ंथाले िश�ा 
म��ालय उ�च तथा �ािविधक िश�ा शाखाबाट 
स�ंथा स�चालन गन� अनमुित निदएको, ि�भवुन 
िव�िव�ालयबाट स�ब�धन �ा� नगरकेो, 
स�ंथा स�चालन गन� अनमुित निदएको, ि�भवुन 
िव�िव�ालयबाट स�ब�धन �ा� नगरकेो, सं�था 
स�चालन गन� आयवु�द िवभागबाट अनमुित निदएको, 
CTEVT बाट छोटो अविध ६ मिहनाको तालीम 
मा� स�चालन गन� अनमुित िदएको र Open 
International University for Complementary 
Medicines  Srilanka लाई ि�भवुन िव�िव�ालयले 
स�ब�धन निदएको भ�ने िवप�ीको िलिखत जवाफबाट 
देिख�छ । डा.सिुनलकुमार पौडेलले गहृ म��ालय र 
�हरी �धान काया�लयसमेतलाई बोधाथ� िदई �हरी 
�धान काया�लय के��ीय अनसु�धान �यरुो, 
महाराजग�जमा उजरुी िदएकामा सो उजरुीका 
आधारमा �हरीले छानिबन तथा सोधपछुका �ममा 
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सूय�बहादरुलाई फेला नपारकेाले िनजको छोरा 
निवन काक�लाई उ� कसरुका स�ब�धमा �हरी 
�धान काया�लय के��ीय अनसु�धान �हरी �यरुो, 
महाराजग�जमा बोलाई ब�ुनेस�म काय� भएको 
देिख�छ । हाल निवन काक� �हरी िनय��णमा र 
�हरीको िनगरानीमा रहे भएको दिेखदँैन । 
कानूनबमोिजम गिठत सािधकार िनकायमा 
कानूनबमोिजम दता� भएका िनवेदनह� उपर छानिवन 
अनसु�धान गन� �ार�भमा नै �ितषेिधत वा िनषेिधत 
गन� उपय�ु ह�ने देिखदँैन । कानून काया��वयन गन� 
िनकायमा परकेो उजरुीका आधारमा स�बि�धत 
िनकायबाट छानिबन, अनसु�धान र सोधपछु गन� स�ने 
नै दिेख�छ । यसबाट िनवेदन मागबमोिजम िवप�ीका 
नाममा �ितषेधको आदशे जारी गनु�पन� अव�था 
नदेिखदँा िनवेदकको माग अन�ुपको �ितषेधसमेतको 
आदेश जारी गन� निम�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
 नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा 
६(१) ले �वा��य सेवाअ�तग�त देहायका िचिक�सा 
�णालीह� रहनेछन् भनी (क) एलो�याथी िचिक�सा 
�णाली, (ख) आयवु�द िचिक�सा �णाली, र (ग) 
होिमयो�याथी िचिक�सा �णालीको उ�लेख ग�रएको 
देिख�छ । �यसैगरी दफा ६(२) मा उपदफा (१) 
मा उ�लेख भएका िचिक�सा �णालीबाहेक नेपाल 
सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गरी 
अ�य िचिक�सा �णाली तो�न स�नेछ भ�ने कानूनी 
�ावधान पिन रहेको देिख�छ । सो कानूनी �ावधान 
अन�ुप िमित २०५९।३।२७ को राजप�मा �ी ५ 
को सरकारले नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को 
दफा ६(२) ले िदएको अिधकार �योग गरी �वा��य 
सेवाअ�तग�त �ाकृितक िचिक�सा �णालीलाई 
समावेश गन� िनण�य भएको सूचना �कािशत भएको 
पाइयो । यसबाट �ाकृितक िचिक�सा �णाली पिन 
नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ अ�तग�त रहेको 
देिखने ।
 �ाकृितक िचिक�सा �णालीलाई वै�ािनक 

खोजका आधारमा �यवि�थत गरी सेवा�ाही र 
स�बि�धत िनकाय�ित उ�रदािय�व बहन गन� 
स�ने�पमा स�चालन गन�, गराउन र ती काय�ह� 
गन� गराउनेसमेतलाई िनयमन गन�समेतको �यव�था 
ह�न आव�यक दिेखन आयो । �ाकृितक िचिक�सा 
�णाली मानवजनको �वा��यसगँ ��य� सरोकार 
रा�ने भएकाले यसलाई सवंेदनशील भई सावधानी 
पूव�क हे�रन ुपन� पिन ह��छ । उ�रदािय�व बोध नगराई 
िनयमनकारी �ावधान र िनकायको अभावमा यो 
�ि�या स�चालन ह�न थालेमा जन�वा��य सङ्कटमा 
पन� स�छ । तर, साथसाथै यो �णालीको िवकास ह�न 
ज�री भएको साधारण समझ र नेपाल सरकारले 
�वा��य सेवाअ�तग�त यसलाई पारकेोबाट पिन �� 
छ । वै�ािनक आधार, उ�रदािय�व बहन, िनयमनकारी 
�ावधान र स�म िनकाय य�का पूव� सत� ह�न् । तसथ� 
जनसमूदायको स�ुवा��य केि��कृत चासोको िवषय 
मानी �ाकृितक िचिक�सा �णालीलाई िनयमन, 
िनरी�ण तथा कुसल �यव�थापन गन� �योजनाथ� 
स�बि�धत िवषयका �ान भएका िव�ह�को टोली गठन 
गरी स�बि�धत िवषयको अ�ययन गरी त�स�ब�धमा 
िनद�िशका वा िनयम बनाई जे ज�तो काय�ह� गनु�पन� 
हो कानूनबमोिजम गनु�  र ऐन कानून बनाउन पन� 
देिखएमा सोतफ�  स�म िनकाय वा रा�यको अङ्गसगँ 
आ�नो आव�य�ाअनसुार गनु�पन� वा बनाउन अनरुोध 
गनु�पन� हो, सो गन� बनाउने तफ�  पहल गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीम�येको �वा��य म��ालयका नाममा 
िनद�शना�मक आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : �ेम�साद �यौपाने 
इित संवत्  २०७२ भदौ १७ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-०१३७, जबरज�ती चोरी, 
कृ�ण�साद अिधकारीको जाहेरीले नेपाल सरकार िव. 
प�पु नेपालीसमेत
 मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. 
हेदा�  “जबरज�ती चोरी गन�लाई यसै महलको १२ 
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नं. बमोिजम ह�ने सजायको डेढो बढाई सजाय गरी 
ज�रवानाको बापतमा समेत कैद गनु�पछ�  र सोबमोिजम 
गदा� चार मिहनादेिख घटी कैद ह�ने भएमा चार 
मिहना कैद गनु�पछ� ” भिन सजायस�ब�धी �यव�था 
भएको देिख�छ । तदअन�ुप �ितवादीह�लाई 
ह�ने सजायमा उ� कानूनी �यव�थाअनसुार डेढो 
बढाई कैद र ज�रवाना गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसलाबाट दिेखएकै छ । तर, ज�रवानाबापत 
समेत कैद गनु�पन�मा भने सो गरकेो उ� फैसलाबाट 
देिखएन । कानूनले �प��पमा ज�रवानाबापत कैद 
गनु�पन� भनेको अव�थामा ज�रवाना नै भए पिन सो 
ज�रवाना बझुाउदँा कैद सजायबाट उि�कन र उ�काउन 
िम�ने देिखदँैन । ज�रवानाबापत कैद गनु�पन�मा लागेको 
ज�रवाना रकम अड्डाले ब�ुन िम�दैन, कुनै तवरले 
बझुेको रहेछ भने पिन �यो सजाय च�ुा ह�ने होइन, 
अिपत ुबझुाई सकेको भएपिन बझुाएको रकम िफता� िलई 
सो ज�रवानाबापत पिन कसरुदारले अिनवाय��पले 
कैदमा नै बसी च�ुा गनु�पन� ह��छ । तसथ� स�ु दाङ्ग 
देउखरुी िज�ला अदालत तथा पनुरावेदन अदालत, 
त�ुसीपरुबाट फैसला ह�दँा मलुकु� ऐन, चोरीको १४ 
नं. को दहेायको २ अन�ुप ज�रवानाबापत कैद गरी 
लगत कसेको नदिेखदँा उ� फैसलाबाट मलुकु� ऐन, 
चोरीको महलको १४(२) नं. को कानूनी �िुट भएको 
देिखन आयो । तसथ� ज�रवानाबापत समेत कैद 
गनु�पन�मा सो नगरी ज�रवानामा� गन� गरेको हदस�म 
पनुरावेदन अदालत, त�ुसीपरु दाङको फैसला 
निमलेको ह�दँा सो निमलेको हदस�म केही उ�टी ह�ने र 
�ितवादीह�लाई लागेको ज�रवानाबापत कैद ह�ने ठहन� । 
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई
क��यटुर : सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७२ साल भदौ २१ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०८०८, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 

िमलन भ�ने रोशन िव.क.
 �ितवादीले मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
(ख) अनसुार मानव बेचिबखनको कसरु अपराध गरकेो 
हो भनी वादीले सारभूत र व�तिुन� �माण पेस गन� 
सकेको देिखदैँन । �ितवादीले पीिडतह�लाई मानव 
बेचिबखन गरकेाले सजाय ग�रपाउ ँ भनी जाहेरी िदने 
लोकब�द ुदना�ललाई अदालतमा बकप� गराई जाहेरी 
�यहोरालाई समथ�न गराउन सकेको छैन । �यसैगरी 
व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने िब�क� िल�ब,ु प�ुपा 
दज� र िविनता दज�लाई वादीले अदालतमा उपि�थत 
गराई िनजह�ले अनसु�धान अिधकृतसम� गरकेो 
कागजलाई प�्ुयाईँ गराउन सकेको छैन । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १८ मा तहिककात वा जाचँ बझुका 
िसलिसलामा �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम तयार 
भएको कुनै िलखतमा उि�लिखत भएका कुनै कुरा 
सो कुरा �य� गन� �यि� सा�ीको �पमा अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गरमेा मा� �माण िलन ह��छ भ�ने 
कानूनी �यव�था भएको पाइ�छ । वादी नेपाल सरकारले 
मौकामा बिुझएका िब�क� िल�ब,ु प�ुपा दज�समेतलाई 
अदालतमा उपि�थत गराई बकप� गराउन सकेको 
नदिेखदँा िनह�ले अनसु�धान अिधकृतसम� 
ग�रिदएको िलखत कागजह�लाई �माणमा �हण गन� 
सिकने अव�था देिखएन । साथै पीिडतह� अ�जना 
दना�ल र यसोदा बा�कोटाले अदालतमा बकप� 
गदा� �ितवादीले हामीलाई भारतमा बे�न लगेको हो 
भनेपिन �ितवादीको के क�तो काय� तथा �यवहारबाट 
पीिडतह�लाई कहा,ँ क�लाई र कित �पैयामँा 
िब�� गन� लागेको हो सोकुरा उ�लेख गन� सकेको 
देिखएन । यसबाट �ितवादीले पीिडतह�लाई िब�� 
गन� तथा वे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले नवलपरासीको 
बद�घाटबाट भैरहवा परु ्याएको भ�ने नदेिखने ।
 �ितवादी िमलन भ�ने रोशन िव.क.ले 
पीिडतह�लाई भैरहवामा बस चड्ने �ममा भैरहवाको 
बसपाक� बाट अथवा नेपालिभ�ै प�ाऊ परकेो र 
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�ितवादीले पीिडतह�लाई िवदशे भारत परु ्याएको 
देिखदँैन । पीिडतह�लाई शोषण गन� उ�े�यले ललाई, 
फकाई, �लोभनमा पारी, �प�च िमलाई नेपालको 
एक ठाउबँाट अक� ठाउसँ�म अथा�त्  नवलपरासीको 
बद�घाटबाट भैरहवाको बसपाक� स�म परु ्याएको 
देिख�छ । मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४ ले मानव 
ओसारपसारको काय�लाई शोषणको कसरु मानेको 
छ । यसबाट यी �ितवादीले मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)
(ख) बमोिजम शोषणको कसरु अपराधस�म गरकेो 
देिखयो । य�तो अव�थामा �ितवादीलाई मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा २(४) (ख) को कसरु अपराधमा ऐ.ऐनको 
दफा १५(१)(च) अनसुार २ वष� कैद सजाय ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसलामा 
�िुट रहेको देिखएन । पनुरावेदन अदालतको �िुटपूण� 
फैसला उ�टी गन� ��यथ� िझकाई पाउ ँभ�ने िव�ान् 
सह�यायािधव�ाको बहस बदुामँा सहमत ह�न 
नसिकने ।
 �ितवादी िमलन भ�ने रोशन िव.क. लाई 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा १५(१)(छ) बमोिजम ७ वष� कैद 
सजाय ह�ने ठहर ्याएको झापा िज�ला अदालतको 
िमित २०६९।३।१२ को फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादीलाई उ� ऐनको दफा ४(२)(ख) अन�ुप 
शोषणको कसरुमा ऐ.ऐनको दफा १५(१)(च) बमोिजम 
२ वष� कैद सजाय ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०७०।३।१८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको अिभयोग 
दाबीअन�ुप �ितवादीलाई सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : �ेम�साद �यौपाने
क��यटुर : मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल भदौ १५ गते रोज ३ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-RC-०१००, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. ल�मण भ�
 �ितवादी ल�मण भ�ले वारदातमा मतृकलाई 
मान�को लािग �योग ग�रएको ढुङ्गा र धा�रलो हितयार 
च�कु बरामद गरी दखेाउदँा यी �ितवादीले उ� ढुङ्गा 
र धा�रलो हितयार च�कुले नै मतृकलाई मारकेो ह� ँभनी 
सनाखतसमेत ग�रिदएको देिख�छ । घटना िववरण 
कागजका िभमराज भ�, कृ�ण�साद भ� र बरामदी 
खानतलासी मचु�ुकाको धनबहादरु बोहोरासमेतले 
�ितवादी ल�मण भ�ले नै मतृकलाई मारकेो हो भनी 
�हरीमा गरकेो कागजलाई पिु� गन� गरी अदालतमा 
आई बकप� गरी िदएको पाइ�छ । सह-अिभय�ुका 
�पमा रहेका �ितवादी�य अ�बाद� भ� र ह�रिसंह 
धामीले समेत �ितवादी ल�मण भ�ले नै मतृकलाई 
मारी फालेको र उ� वारदातमा आफूह�को स�ल�नता 
रहेको छैन भनी बयान गरकेो देिख�छ र सोहीबमोिजम 
िनज �ितवादी�य ह�रिसंह धामी र अ�बाद� भ�ले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइसमेत पाएको अव�था 
देिखने ।
 यस�कार अनसु�धानको �ममा भएको 
घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुका, शव परी�ण 
�ितवेदन, �ितवादीको मौकामा तथा अदालतमा भएको 
सािवती बयान, सह अिभय�ुह�को बयान, िकटानी 
जाहेरी दरखा�त, मौकामा बिुझएका �यि�ह�को 
बकप�समेतबाट यी �ितवादी ल�मण भ�ले ढुङ्गा र 
च�कु �हार गरकेो कारण नरदवे ख�ीको म�ृय ुभएको 
पिु� ह�न आएकाले िनज �ितवादी ल�मण भ�लाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद गन� गरी भएको स�ु 
फैसला सदर गरी पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट 
भएको िमित २०७०।५।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधक सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : मीना ग�ुङ
इित संवत् २०७२ साल जेठ २२ गते रोज ६ शभुम् ।
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६
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडैल, ०७१-WH-००७६, ब�दी��य�ीकरण, 
बाल सुधार गहृ, सानोिठमी, काठमाड�मा थुनामा रहेका 
वष� १४ का प�रवित�त नाम िवरने लामाको हकमा 
का.िज.का.म.न.पा वडा नं. ४ ि�थत एडभोकेसी फोरम 
नेपालका तफ� बाट अिधव�ा पु�पराज पौडेल िव. 
काठमाड� िज�ला अदालतसमेत 
 केबल माग भएको धरौटी रकम रा�न 
नसकेको ह�दा थनुामा ब�न ु परकेो दिेख�छ । धरौट 
रा�न माग गरकेो रकम बझुाउने हैिसयत भएको 
भए उसले थुनामा ब�न नपन� रहेछ । यसरी �. 
४०,०००।– िनवेदकले धरौट रा�न नस�ने कमजोर 
आिथ�क ि�थितको कारणबाट मा� थनुामा ब�न परकेो 
देिख�छ । कुनै बय�क �यि�को लािग पिन उसको 
कमजोर आिथ�क अव�थाको कारणले थुनामा ब�नपुन� 
बा�यतालाई ह�नेखानेको ि�थितको तलुनामा कानूनको 
आखँामा सबै समान ह�ने सवंैधािनक ��याभूित आिथ�क 
कारणले अवसरमा िवभेदकारीको झलक िदलाउने 
�सङ्ग �यसै त मानव अिधकार ज�तो संवेदनशील 
िवषय�ित चनुौितपूण� छ भने �य�मा पिन झन्  िनवेदक 
१५ वष�को नाबालक देिखएकाले मानव अिधकारको 
�� त झन्  बढी जिटल भई यसलाई गि�भरताका साथ 
संवेदनशील भई हे�रनपुन� ।
 अदालतले बालबािलकास�ब�धी म�ुामा 
कुनैपिन िनण�य गदा� बालबािलकाको सब��म िहतमा 
ह�नपुन�मा धरौटी बझुाउन नसकेको आधारमा थनुाको 
िवक�पको �पमा बालसधुार गहृमा पठाउने काय� 
उ� सि�धको उ�े�य र �ावधानिवपरीत रहेको छ । 
�यसैगरी उ� बालअिधकारस�ब�धी महासि�धको 
दफा ३७(२) ले कुनै पिन बालबािलकालाई यातना 
िदइने वा अ�य �ुर, अमानिवय वा अपमानजनक 
�यवहार वा सजाय ग�रने छैन । न त अठार वष�भ�दा 
कम उमेरका �यि�ह��ारा ग�रएका कसरुह�का लािग 
म�ृयदु�डको सजाय वा �रहाई पाउने स�भावनािवनाको 
आजीवन कारावासको सजाय नै िदइने छ भनी 

बालबािलकाह�का  िनिम� अि�तम उपायको �पमा 
मा� थनुाको �योग ग�रने सिुनि�तता �दान गरकेो ।
 पूप��को िनिम� माग गरकेो धरौटी िदन 
नसकेको बालकलाई थनुछेकको �योजनका लािग 
थनुाको िवक�पको �पमा बालसधुार गहृमा राखेको 
काय�लाई उिचत र मनुािसब मा�न सिक�न, ब� 
यसले उ�टै द�डको सधुारा�मक अवधारणालाई 
इ�कार गरकेो मा�न सिक�छ । बालबािलकाको हकमा 
कानूनको ���मा परी िनजले गरकेो फौजदारी कसरुका 
स�ब�धमा द�ड िनधा�रण गदा�समेत उनीह�को सव��म 
िहतलाई नजरअ�दाज गन� सिकँदैन । ��ततु म�ुामा 
अि�तम फैसलाबमोिजम थनुामा बसेको अव�था नभै 
चोरी म�ुामा पूव�सत�को �पमा धरौट माग गरी धरौट 
िदन नसकेको आधार बनाई थनुामा रा�ने गरी भएको 
काय�लाई अि�तम उपायको �पमा मा� थुनाको �योग 
ग�रने भ�ने बालअिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ 
को धारा ३७(२) समेतको अनकूुल रहेको मा�न 
निम�ने । बालबािलकालाई तोिकएको सजायसमेत 
�थगन ह�ने वा भो�न नपन� गरी िनण�यकता�ले िनण�य गन� 
स�ने अव�थामा धरौटीको िवक�पको �पमा थुनालाई 
उपयोग ग�रएको काय�लाई “बालबािलकाको हक 
िहतको संर�ण गरी ितनीह�को शारी�रक मानिसक र 
बौि�क िवकास गन� समयानकूुल कानूनी �यव�था गन�” 
जारी भएको बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को मम� 
र भावनािवपरीत देिखन आउने ।
 अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गदा� कै 
अव�थामा पिन यी िनवेदकलाई बय�क भई सकेको 
भए पिन अिधकतम एक मिहना प�� िदन कैद ह�न 
स�ने अव�था देिख�छ । िनज िमित २०७२।२।८ 
गतेदेिख थुनामा रहेको र िनजलाई वय�क भएकै 
अव�थामा पिन ह�नस�ने अिधकतम कैदको सजाय 
भ�दा पिन बढी नै अविध कैदमा रहेकोसमेत िमिसल 
कागजातह�बाट देिख�छ । पनु�: िनवेदक वष� १५ को 
मा� रहेको अव�थामा िनजउपर बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ का �यव�थाह� समेत आकिष�त ह�ने 
देिख�छ । जसअनसुार िनजलाई कसरुदार ठह�रएकै 
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अव�थामा पिन वय�कलाई ह�ने सजायको आधा 
सजाय बढीमा २३ िदन कैद ह�न स�नेमा िनज हालस�म 
पिन तीन मिहनाभ�दा बढी थनुामा रिहरहेको काय�लाई 
उिचत र �यायपूण� मा�न नसिकने ।
 िनवेदक प�रवित�त नाम िवरने लामाबाट 
काठमाड� िज�ला अदालतमा चलेको नकबजनी चोरी 
म�ुामा माग गरकेो धरौटी �. ४०,०००।- िदन नसक� 
बाल सधुार गहृ, भ�परुमा थनुामा रा�न पठाएको िमित 
२०७१।३।१० को आदेश र सो आदेशानसुार बाल 
सधुार गहृ, भ�परुमा थुनामा रािखएको काय� गै�कानूनी 
ह�दँा बदर गरी िनवेदकलाई ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गरी थनुाम�ु ग�रिदएको छ । अब िनवेदकलाई 
अ.बं. ४७ नं. बमोिजम तारखेमा राखी म�ुाको पपु�� 
गनू� । 
इजलास अिधकृत : तीथ�राज भ�राई
क��यटुर : सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-WO-०४७३, उ��ेषण, सश� �हरी 
स.�.ना.िन.वष� २३ को (आई.िड.नं. २७८१) सुिनल 
िसंखडा िव. सश� �हरी बल, �धान काया�लय, 
हलचोक, काठमाड�समेत
 िनवेदकले पदीय मया�दािवपरीत सश� �हरी 
ऐन र िनयमावली उ�लङ्घन गरी गरेको उ� काय�का 
स�ब�धमा अिधकारय�ु अिधकारीबाट �पि�करण माग 
भै सनुवुाइको उिचत मौका �दान गरी कानूनको उिचत 
�ि�या पूरा गरी िवभागीय सजायको आदेशको िनण�य 
भएको र उ� िनण�य पनुरावेदक�य तहबाट सदरसमेत 
भइसकेको अव�था देिख�छ । कानूनको �ितकूल 
पैसा उठाउने काय�लाई एकपटकलाई भनी माफ� िदने 
हो भने �य�तो काय�को पनुराविृ� ह�न स�दैन भ�न 
िम�दैन भने अक�तफ�  कानूनको उ�लङ्घन भएकामा 

एक पटकलाई माफ� िदन स�ने कानूनी �यव�थाको 
अभाव रहेको देिखएकाले �रट िनवेदनको औिच�य 
देिखन नआउने ।
 ��ततु �रट िनवेदनमा िनवेदकले �रट 
�े�ािधकारमा �वेश गदा�को अव�थामा नै अ�य�त 
िढलो गरी �वेश गरकेो अव�था िमिसल सलं�न 
�माणबाट देिख�छ । िमित २०६१।८।२१ मा 
नोकरीबाट हटाउने गरी िनण�य भइसकेपिछ लामो 
समयमा िमित २०६६।६।१३ मा मा� जानकारी ह�न 
आयो भनी िमित २०६६।८।१८ मा मा� �रट �े�को 
मा�यमबाट अ�य�त िढलो गरी यस अदालतमा �वेश 
गरकेो देिख�छ । अिधकार खोजी गन�ले आ�नो कत��य 
र दािय�व पिन परुा गरकेो ह�नपुन� ह�दँा िनवेदकलाई 
नोकरीबाट हटाउने गरी सश� �हरी महािनरी�कबाट 
िमित २०६३/७/१५ मा गरकेो िनण�य तथा सोही 
िनण�यलाई सदर गन� गरी गहृम��ीका तफ� बाट भएको 
पनुरावेदन तहको िनण�य सिंवधान र कानूनसङ्गत नै 
रहेको देिखदँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद ब�याल  
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६८-WO-०८९०, 
उ��ेषण, िदपे�� सापकोटा िव. िस�धुपा�चोक िज�ला 
अदालत, िस�धुपा�चोक
 अदालतको �याद गैर अदालती �यि�ले 
पाउने र तामेल गरी अदालतमा एक�ित तामेली 
�याद बझुाउन आटँ गन� कुराको  क�पनास�म पिन 
गन� सिकँदैन । �याद तामेल गन� �यि� अदालतका 
कम�चारी होइनन्  भनी िनवेदकले स�माण �प� िजिकर 
निलएस�म तामेलदारको स�यता र आिधका�रकतामा 
यस अदालतले शङ्का गनु�  उिचत ह�दँनै । अ.बं. ११० 
नं. मा तामेल गन�ले सिह गनु�पन� भ�नेस�मको �यव�था 
गरकेो सोबाहेक दजा� थर खलुाउन ुपन� ज�ता कुनै उ� 
११० नं. मा नरहेकाले सो कारणबाट �याद तामेलीलाई 
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बेरीतको भ�न िम�ने नदिेखने ।  
 छाप आिद कुरा �याद तामेली कानूनबमोिजम 
भएको छ भ�ने स�दभ�मा ढङ्गपूव�कको कारवाहीसगँ 
स�बि�धत कुरा ह�न् । कितपय कारणले छाप फेला 
नपन� वा भूलचकुले पिन छाप लगाउन िबस�ने अव�था 
उ�प�न ह�न स�छ । कानूनले नै अिनवाय� नगरकेो 
कुराको पालना भएन भ�ने कुरा �रट आदेश जारी 
गन�को लािग मनािसब आधार ह�न नस�ने । 
 �याद तामेल भएपिछ �याद तामेल भएको 
िमित उ�ृत गदा� तलमािथ वा फरक परकेो कुराबाट 
�याद तामेली बेरीतको ह�ने कानूनी �यव�था छैन । 
उि�लिखत कालख�डमा मलुकुमा िव�मान असहज 
अव�थाले गदा� �ायोिजत�पमा पिन यसरी िविभ�न 
िमितको उ�लेखन ह�न स�ने अव�था रह�छ । यी 
िनवेदक म�ुाको अनसु�धानको दौरानमा पिन फरार 
रहेको अव�था छ । अनसु�धानको चरणमा लकु�िछपी 
ब�ने र अदालतबाट तामेल भएको �यादमा िविभ�न 
िकिसमको िछ�ा�वेषण गन� र त�स�ब�धमा ि�याशील 
रहने िनवेदकको आचरणले �याद तामेल भएपिछको 
थपथापको स�भावनालाई इ�कार गन� सिकँदैन । अतः 
िनवेदकले उ�लेख गरकेो यो बुदँा पिन �रट जारी गन� 
मनािसब आधार ह�न नस�ने ।    
 इखु�  गािवसको िसफा�रससमेतका आधारमा 
नाग�रकता क�त� गरकेो भ�नेमा म पीपलडाडँा गािवसको 
पूव� उपा�य�लाई पोल ग�रएको भ�ने िनवेदन िजिकर 
म�ुाको गणुसगँ स�बि�धत रहेको र य�ता िजिकर �रट 
आदेशबाट िवचार गन� निम�ने ह�दँा िनवेदकको यो 
िजिकरसगँ पिन सहमत ह�न नस�ने । 
 �रट अिधकार�े� भनेको सम�याियक 
अिधकार�े� हो । �यि�गत �याय अ�यायभ�दा पिन 
काय�िविधगत �िुट आिद भै �याय स�पादनको प�ित 
नै धराशायी त भएन भ�ने कुरा समेतको यसमा 
िवचार ह��छ । मािथ उ�लेख भएबमोिजम मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १०७ नं. र अ.बं. ११० तथा िज�ला अदालत 
िनयमावली, २०५२ को िनयम २२क बमोिजम 
साव�जिनक सूचनालगायतका कानूनको म�सद भनेको 

�यादवाला वा उसको एकाघरको �यि�ले �याद ब�ुन 
सकुन् भ�ने हो । �याद तामेल गदा� अदालतको जनशि� 
र समयको पया�� �योग ह��छ । कानूनले अिनवाय� 
नगरकेो िझना मिसना तौरत�रकास�ब�धी �यि� 
िवशेषको भनाइ र िवचारमा भर गरी �यादतामेलीमा 
यो रीत परु ्याउनपुछ�  भनी िनणा�यक बनाई �याद 
तामेलीलाई बदर गनु�  उपय�ु ह�दैँन । यसबाट �याय 
िढलो ह��छ । अदालत आिद िनकायबाट भएका 
कामकारवाही कानूनको रीत परु ्याई ह��छ भ�ने कुरा 
नै मािन�छ । य�ता िनकायबाट भएका कामकारवाही 
बदर गन� कुरा अ�य�त अपवाद परकेो अव�थामा मा� 
ह��छ । यस म�ुामा �यस�कारको घोर कानूनी �िुट 
िव�मान रहेको कुरालाई िनवेदकले सपंिु� गन� 
स�नभुएको छैन । �याद तामेल भएको समयमा �याद 
जथाभावी दबाउने िछपाउने कुराको अनमुान गन� 
िम�दैन । �यादवाला �यि� फेला नपरमेा तामेलदार 
फक� र आउदँा उ� अ.बं. ११० नं. �ितकूल ह�ने 
ह�दँा िनजको घरमा ब�ने �यि�लाई सा�ीह�को 
रोहवरमा �याद बझुाउन ु पन� र �यसरी बझुाएको 
�याद अ.बं. ११० नं को रीत पगेुको ह�ने भ�ने कानूनी 
�यव�थाअनसुार िनवेदकको बाबलुाई बझुाइएको र 
बाबलेु बझेुको �याद रीतपूव�ककै देिख�छ । यसथ� 
िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी ह�न स�ने 
अव�था नभएकाले िमित २०६८।१२।२१।३ मा यस 
अदालतबाट जारी भएको अ�त�रम आदशे िनि��य भै 
��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल साउन २९ गते रोज ६ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-CR-१०२२, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार, राम�साद भुषाल िव. 
प�रवित�त नाम �रता के.सी.को जाहेरीले नेपाल सरकार
 किपलव�त ु िज�ला अदालतको फैसलामा 
मानव ओसारपसारतफ� को दाबीको स�ब�धमा 
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नबोिलएको र नैितक पतन दिेखने फौजदारी अपराध 
कायम गनु�पन�मा सोसमेत कायम नग�रएकाले मानव 
ओसारपसारतफ� को अिभयोग दाबीको स�ब�धमा 
फैसलामा बोिलन ुपन� र नैितक पतन देिखने फौजदारी 
अपराधसमेत कायम ग�रन ु पन� भनी वादी नेपाल 
सरकारको तफ� बाट पनुरावेदन अदालत, बटुवलमा 
पनुरावेदन परकेो देिख�छ । वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट परकेो उ� पनुरावेदनको रोहमा हेरी ��ततु 
म�ुा पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट फैसला ह�दँा 
स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतको फैसलालाई नै 
सदर गन� गरी िमित २०६९।८।२७ मा फैसला भएको 
देिखने । 
 �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को 
कानूनी �यव�था हेदा�  पनुरावेदन अदालतले गरकेो 
फैसला वा अि�तम आदशेउपर सव��च अदालतमा 
पनुरावेदन ला�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । यी पनुरावेदक 
�ितवादी राम�साद भषुालले स�ु किपलव�त ुिज�ला 
अदालतले िमित २०६८।८।२८ मा गरकेो फैसलाउपर 
पनुरावेदन नगरी िच� बझुाई बसेको र उ� फैसलाउपर 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन परकेामा पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट स�ु किपलव�त ु िज�ला 
अदालतको फैसला सदर गन� गरी िमित २०६९।८।२७ 
मा फैसला भएको दिेख�छ । स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलाउपर एक तह पनुरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदन नगरी यी पनुरावेदक �ितवादीले सो 
फैसलामा िच� बझुाई बसेकामा �यसतफ�  कुनै कुरा 
उ�लेख नै नगरी �यसै फैसलाका उपर यस अदालतमा 
पनुरावेदन दता� गरकेो काय� �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा ९(१)(क) समेतको �ितकुल ह�ने देिख�छ । 
प�ले एक तह पनुरावेदन गन� कानूनी हकलाई गमुाई 
िज�ला अदालतको फैसलाउपर पनुरावेदन नै नगरी 
�यसै िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेामा 
पिहलो तहको पनुरावेदनमा मौन रहेको र पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसलामा पनुरावेदन गन� पाउने 
हो भने तहतह पनुरावेदन नगरी एकै पटक १० 
वष�भ�दा बढी कैदको सजायमा पनुरावेदन गरी तह 

ना�ने �ि�याको स�ुवात ह��छ । ��ततु म�ुाको स�ु 
कारवाही पनुरावेदन तहमा नभै िज�ला अदालतबाट 
भएको देिखदँा उ� दफा ९ को उपदफा १(क) ले सोझै 
पनुरावेदन गन� हक भएको देिखएन । तसथ� ��ततु 
पनुरावेदन मलुकु� ऐन अ.ब.ं १८० नं. ले खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः कृ�ण�साद पौडेल
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित सवंत् २०७२ साल वैशाख ७ गते रोज २ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७०-CI-००७१, अंश 
चलन, भगवती देवी उ�ेती िव. अ�नपूण� उ�ेती
 �ितवादी भगवतीदेवी उ�ेतीले �ा� गरकेो 
िक.नं.२५को ज�गा पूरा र घरको एक त�लास�म 
िनजले िनजी�पमा बकसप�बाट �ा� गरकेो देिखन 
आएकाले �यसरी िनजी तबरबाट �ा� गरकेो स�प�ी 
मलुकु� ऐन, अंशब�डाको महलको १८ नं. र �ी 
अंशधनको महलको ४ र ५ नं. बमोिजम बकसप� 
पाउने �ितवादी भगवती देवी उ�ेतीको िनजी आज�नको 
देिखदा अ�य अिंशयारले ब�डा ला�ने हो भनी दाबी 
गन� पाउने देिखएन । बकसप� �ा� भएपिछ थप दईु 
त�ला िनमा�ण भएको देिखएको र सो थिपएको त�ला 
पनुरावेदक �ितवादी भगवतीदेवी उ�ेतीले के क�तो 
�ोतबाट थप ग�रएको हो भनी खलुाउन नसकेको र 
वादी र �ितवादीह� एका संगोलमा नै रही बिसआएको 
अव�थामा तला थप ग�रएको देिखएको तथा िनजी 
तबरबाट �ितवादी भगवती उ�ेतीले बनाएको भ�ने 
पिु� नभएको अव�थामा �यसरी थप ग�रएको तला वा 
बढेको स�पि� संगोलको स�पि�समेत लगानी गरी 
िनमा�ण भएको हो भनी अदालतले अनमुान गनु�पन� ह�दँा 
ब�डा गनु�पन� स�पि� देिखयो । तसथ� बकसप� �ा� 
भएपिछ न�सा पास गरी िनमा�ण भई थप ग�रएको (दईु) 
त�लाको हदस�म संगोलको स�पि� देिखन आएकाले 
सगोलका अिंशयारिबच ब�डा ला�ने ह�दँा उि�लिखत  
िववािदत स�पि�का स�ब�धमा सोबाट मा� वादीलाई 
अंश िदलाउन ु पन�मा पूर ै घरबाट अशं िदलाएको 
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हदस�म स�ु िज�ला अदातलको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९/८/२१ 
को फैसला अशंब�डाको महलको १८ नं. समेतको 
िवपरीत भइ� �िुटपूण� दिेखदँा सो हदस�म केही उ�टी 
भइ� थिपएको दइु�  तला घरबाट स�म वादीले ४ भागको 
१ भाग अशं पाउने ठहछ�  । स�पूण� घरसमेतलाई ब�डा 
नगरी एकलौटी कायम ग�रपाउ ँ भ�नेतफ� को हदस�म 
पनुरावेदक �ितवादी भगवतीदवेी उ�ेतीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी  
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७२ साल भदौ १६ गते रोज ४ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CI-०५२३, उ��ेषण / परमादशे, 
आ�त�रक राज� काया�लय, धरान सुनसरीका तफ� बाट 
�मुख कर अिधकृत तुलसीराम सेढाई िव. िज�ला 
सुनसरी सोनापुर गा.िव.स. वडा नं. २ ि�थत एिसयन 
थाई फुडस �ा.िल.का तफ� बाट ऐ.का अिधकार�ा� 
स�चालक ऐ. वडा नं.९ गो�ारा रोड ब�ने महेशकुमार 
जाजू
 Raw Materials को �योग उ�पादन कै 
लािग ह�ने कुरामा दईुमत ह�न स�दैन । क�चा पदाथ� 
उ�पादनका म�ुय अवयव ह�न् । उ�पादनलाई अि�तम 
तयारी अव�थामा परु ्याउन �योग ह�ने साम�ी क�चा 
पदाथ� ह�न् । उ�पादनको �ि�याको अ��य Final 
Product बाट मा� ह�ने ह�दँा उ�पादन �ि�यामा 
आव�यक पन� पदाथ�लाई क�चा पदाथ�कै कोटीमा 
रा�न ु उिचत ह�ने देिख�छ । ती पदाथ�ह�को �योग 
िविभ�न चरण तथा अव�थाह�मा भएपिन ितनीह� 
उ�पादनकै अवयव  ह�न् । तसथ� �यािकङ मेटे�रय�स 
क�चा पदाथ� तथा अि�तम उ�पादनका अवयव ह�नै 
स�दैन भ�न िम�ने दिेखन नआउने ।
 चाउचाउ उ�पादनमा �यािकङ मेटे�रय�स 
िवना चाउचाउ उ�पादन अपूण� भई यसको अि�त�व 
कायम नरहने भई �यािकङ मेटे�रय�स चाउचाउको 

Integral अवयवको �पमा रहेको ह��छ । अ�तःश�ुक 
ऐनमा �य�ु दफा ३क. (३) मा अ�तःश�ुक ला�ने व�त ु
उ�पादन गदा� खपत भएको क�चा पदाथ�मा ितरकेो 
अ�तःश�ुक तयारी व�तु िन�कासन गदा� ितनु�पन� 
अ�तःश�ुकमा क�ा गन� पाइनेछ । तर �वयम्  िन�काशन 
�णाली लागू ह�ने उ�ोगले क�चा पदाथ� ख�रद वा 
आयात गदा� ितरकेो अ�तःश�ुक तयारी व�त ु िब�� 
गदा� ितनु�  पन� अ�तःश�ुकमा क�ा गन� पाइनेछ भ�ने 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । �य�तै अ�तःश�ुक ऐनको दफा 
३क. (४) मा �यापा�रक �योजनका लािग अ�तःश�ुक 
ला�ने व�त ु वा सेवाको ख�रदमा वा पैठारीमा ितरकेो 
अ�तःश�ुक �य�तो व�त ुवा सेवा िब�� गदा� ितनु�पन� 
अ�तःश�ुकमा क�ा गन� पाइनेछ भ�ने �यव�थासमेत 
रहेको दिेख�छ । यसरी हेदा� अ�तःश�ुक ऐनको दफा 
३क.(३) अनसुार अ�तःश�ुक क�ा गन� पाउने क�चा 
पदाथ�बाट �यािकङ मेटे�रय�सलाई अलग गन� सिकने 
नदिेखने । 
 कानूनमा �या�याको �� उठाई ऐनको 
मनसायिवपरीत क�पनीलाई प�रप� गरी आ�त�रक 
राज� काया�लयले अ�तःश�ुक क�ा गन� अ�वीकार 
गरकेो देिखयो । नारायणीदवेी प�त िव�� मालपोत 
काया�लय, सखु�त, िवर�े�नगरसमेत भएको म�ुामा (ने.
का.प. २०५० िन.नं. ४७७७ प�ृ ४८९) मा  कानूनी 
�ावधान रहदँारहदैँ कानूनी �यव�थालाई अ�यथा ह�ने 
गरी �ी ५ को सरकारले गरकेो िनण�य र मालपोत 
िवभागको प�रप�ले कानूनी�प धारण गन� स�दनै भ�ने 
िस�ा�तसमेत �ितपादन भएको प�र�े�यमा कानूनी 
�यव�था �ितकूल आ�त�रक राज� काया�लयको 
प�रप�ले मा�यता पाउन स�ने नदिेखदँा पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 अ�तःश�ुक ऐन, २०५८ को दफा ३क.(३) 
मा भएको �यव�थाको �ितकूल ह�ने गरी आ�त�रक 
राज� काया�लय, धरानको प.स. २०६९।०७० च.नं. 
३३३ िमित २०६९।५।१५ मा एिसयन थाई फुड्स 
�ा.िल. िवराटनगरलाई लेखेको प� अ�तःश�ुक 
ऐन, २०५८ को दफा ३क.(३) को कानूनी �यव�था 
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अन�ुप नदेिखदँा उ��ेषणको आदेश�ारा बदर गरी 
िनवेदकले क�चा पदाथ� र ्यापरमा ितरकेो अ�तःश�ुक 
तयारी व�त ु िन�काशन गदा� ितनु�पन� अ�तःश�ुकमा 
कानूनबमोिजम क�ी गनु�  भनी िवप�ी आ�त�रक राज� 
काया�लय, धरान सनुसरीका नाउमँा परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने ठहराई गरकेो फैसलालाई अ�यथा 
भ�न नसिकने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद पौडेल
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असार १३ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-CI-०७९६, िनषेधा�ा, अिजजुल खाँ िव. 
िज�ला �हरी काया�लय, बाँकेसमेत
 पनुरावेदक तथा िनवेदकको नाममा दता� 
रहेको बाकेँ बेतहनी गा.िव.स. वडा नं. ४ ग िक.नं. ७९३ 
को ज.िव. ०-२-४ ज�गा �. ३,००,०००।– मू�य 
राखी िनवेदकबाट िवप�ी िकसमतलु बेगमको नाममा 
हक ह�ता�तरण भै दता�समेत भएको िमिसलबाट 
देिखन आएको छ । एक �थानको ज�गा देखाई अक� 
�थानको ज�गा िब�� गरकेो भ�ने िवषयको उजरुी 
िवप�ी िकसमतलुले गरकेो र सोही आधारमा िज�ला 
�हरी काया�लयमा उपि�थत गराई छाडेको तथा पिछ 
प�ाउ गन� आशङ्कासमेत भएको भनी िनषेधा�ाको 
आदेशको माग भएको पाइ�छ । एउटा ज�गा देखाई 
अक�  ज�गा िब�� गरकेो िवषयमा परकेो उजरुी छानिबन 
गरी ठगी गरकेो दिेखए अनसु�धान गरी �ि�या अगािड 
बढाउने अिधकार िज�ला �हरी काया�लयलाई रहे 
भएकै दिेख�छ । िनषेधा�ाको �रटबाट हक बेहकको 
��मा बो�न िम�ने दिेखदँैन । म�ुाका प�लाई 
कुन� काय� गन� वा नगन�का लािग जारी ग�रने आदेश 
िनषेधा�ाको आदेश हो । त�काल कुन� अिधकारको 
उ�लङ्घन ह�न स�ने आशङ्का वा कुनै मनािसब र 
पया�� आधार छ र यिद अदालतबाट ह�त�ेप नभएमा 
प�लाई अपरुिणय �ित ह�न स�दछ भ�ने अदालतलाई 
लागेमा अदालतले िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� 

स�दछ । कानूनी �ि�यामा िवप�ी िकसमतलु 
बेगमले अदालतमा म�ुा दायर गरकेो भ�ने कुरा 
िज�ला �हरी काया�लयको िलखत जवाफबाट समेत 
देिखन आएको र पनुरावेदकले भने ज�तो गैरकानूनी 
त�रकाबाट प�ाउ गन� थ�ुनेलगायतको आशङ्काको 
अव�थाको िव�मानता देिखन आएन । अदालतमा 
िवचाराधीन रहेको म�ुालाई �भाव पान� गरी मािथ�लो 
तहको अदालतबाट आदेश जारी गन� िम�ने नदेिखदँा 
मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� निम�ने । 
 िनवेदकले देखाएबमोिजम िनजलाई प�ाउ 
गन� तथा थ�ुनेलगायतको काय�को आशङ्काको 
अव�था रहेको नदेिखदँा  िनवेदकको मागबमोिजम 
िनषेधा�ाको आदशे जारी नभई िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित 
२०७०।४।२३ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : राम�साद ब�याल 
क��यटुर : गीता िघिमर े
इित संवत् २०७२ साल जेठ १२ गते रोज ३ शभुम् । 

७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-CI-०१६८, ज�गा िखचोला मेटाई 
�सर घर टहरा हटाई ज�गा साव�जिनक गराइ पाउ,ँ 
मोहनबहादुर थापासमेत िव. िगरीराज सुवेदी
 पनुरावेदकले िववािदत िक.नं. २ को ज�गा 
झवे कामीको नाममा नापी दता�  भएको कुरा र िज�ला 
प�चायतले बदर गरकेो कुरालाई �वीकार गरकेो 
देिख�छ । पनुरावेदकले सो ज�गा साव�जिनक कायम 
भएको छैन �यि� िवशेष कै हक भोगमा छ भने पिन 
�ोतिविहन अव�थाको हक भोगलाई वैधािनक मा�न 
सिकँदैन । झवे कामीका छोरा कृ�णबहादरु कामीसगँ 
हदमिुनको राजीनामा गराई िलएको भने पिन झवे 
कामी कै �ोत क�चा ह�दँा िनजको छोरासगँ भएको 
राजीनामाले कानूनी मह�व रा�ने नदेिखने ।
 पनुरावेदकले िजिकर िलएको िचर�जीवी 
पा�याको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार �ितवादी 
पूण�बहादरु थापा भएको ���ाचार म�ुामा �या�दी 
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दोभानबाट गाछेपानीस�म िज�ला प�चायतले टाउन 
�लािनङ गन� भनी सभ� टोलीले दता� गन� निदई रो�का 
राखेको ज�गामा ��ाचार गरी दता� गरकेो भ�ने उजरुी 
परकेामा �ितवादीले सफाइ पाएको �सङ्गमा�ले 
ज�गाको �वािम�व सजृना गन� स�नेसमेत दिेखन 
नआउने ह�दँा पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित 
२०६७।१२।२७ मा िववािदत ज�गा साव�जिनक ठहराई 
उ� िक.नं. २ को ज�गामा िनमा�ण भएका �सर तथा 
घर टहरासमेत वादी दाबीबमोिजम हटाई िदने ठहराई 
गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद पौडेल 
क��यटुर : �पा महज�न
इित संवत् २०७२ साल जेठ ५ गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८–CI–११११, िधतो रो�का बदर 
गरी फुकुवा ग�रपाउ,ँ िव�द�ेरी कोइरी िव. रामराज 
कोइरी 
 वादी दाबीको िज�ला �प�देही रायपरु 
गा.िव.स. वडा नं. २(क) िक.नं. ७६५ को ज�गासमेतबाट 
यी वादी रामराज कोइरीले ४ भागको १ भाग अशं 
पाउने ठहरी ियनै रामराज कोइरी वादी र ियनै िव�दे�री 
कोइरीसमेत �ितवादी भएको सवंत् २०४९ सालको 
दे.नं. १२१९ को अंश नामसारी म�ुामा फैसला भएको  
देिख�छ । उ� द.ेनं. १२१९ को अशं नामसारी म�ुामा 
यी �ितवादी िव�दे�री कोइरीले उ� िक.नं. ७६५ को 
ज�गा आ�नो िनजी आज�नको स�पि� हो भनी िजिकर 
िलएकामा उ� ज�गा िनजको िनजी आज�न नठहन� 
र उ� िक.नं. ७६५ को ज�गामा समेत ब�डा ला�ने 
ठहर भै उ� ज�गाबाट यी वादी रामराज कोइरीले ४ 
भागको १ भाग अशं भाग पाउने ठहर भैसकेको अव�था 
देिख�छ । यसरी यी वादी रामराज कोइरीको अंश हक 
कायम भैसकेको अव�थामा यी �ितवादी िव�दे�री 
कोइरीले उ� िक.नं. ७६५ को ज�गा �ितवादीम�येको 
कृिष िवकास ब�क उपशाखा काया�लय, मझगावामा 
िधतो राखी कजा� िलएको देिखयो । उ� ज�गा िधतो 

राखी कजा� िलदँा यी पनुरावेदक �ितवादी िव�दे�री 
कोइरीले यी वादी रामराज कोइरीको म�जरुी िलएको 
अव�थासमेत नदेिखने ।
 वादी �ितवादीका िबच अंश म�ुा परी 
अदालतबाट एक प�को अंश हक �थािपत भैसकेको 
ज�गालाई अक� प�ले आफू खसुी िधतो िदई 
फैसलािवपरीतको काय� गरकेो देिखयो । अदालतमा 
म�ुा च�दा च�दैको अव�थामा अक� प�को हकिहतमा 
��य� असर परु ्याउने गरी भए गरकेा काय�ले कानूनी 
मा�यता �ा� गन� स�दनै । तसथ� आ�नो िनजी स�पि� 
िधतो राखी कजा� िलएको भ�नेसमेतको �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर कानूनसङ्गत नदेिखदँा पनुरावेदन 
अदालतले गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
नदिेखने । 
 िमिसल संल�न आधार �माणको िववेचना गरी 
स�ु �प�देही िज�ला अदालतले िमित २०६७।२।१० 
मा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर गरकेो फैसला उ�टी 
गरी वादी दाबीको िक.नं. ७६५ को ज�गाको वादीको 
हक िजतको हदस�म िधतो बदर भई सो हदस�मको 
ज�गा वादीले फुकुवा गराई िलन पाउने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०६८।३।२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद� बडू
क��यटुर : िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८–CI–१११७, िधतो रो�का बदर 
गरी फुकुवा ग�रपाउ,ँ कलावती कोइरी िव. रामराज 
कोइरी
 ��ततु म�ुाको वादी दाबीको िज�ला 
�प�देही रायपरु गा.िव.स. वडा नं. २(क) िक.नं. १९३ 
को ज�गासमेतबाट यी वादी रामराज कोइरीले ४ भागको 
१ भाग अंश पाउने ठहरी ियनै रामराज कोइरी वादी र 
ियनै कलावती कोइरीसमेत �ितवादी भएको २०४९ 
सालको दे.नं. १२४९ को अंशनामसारी म�ुामा फैसला 
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भएको देिख�छ । उ� दे.नं. १२१९ को अंश नामसारी 
म�ुामा यी �ितवादी कलावती कोइरीले उ� िक.नं. 
१९३ को ज�गा आ�नो िनजी आज�नको स�पि� 
हो भनी िजिकर िलएकामा उ� ज�गा िनजको िनजी 
आज�न नठहन�, उ� िक.नं. १९३ को ज�गामा समेत 
ब�डा ला�ने ठहर भै उ� ज�गाबाट यी वादी रामराज 
कोइरीले ४ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर भैसकेको 
अव�था देिख�छ । यसरी वादी रामराज कोइरीको अशं 
हक कायम भैसकेको अव�थामा �ितवादी कलावती 
कोइरीले उ� िक.नं. १९३ को ज�गा �ितवादीम�येको 
कृिष िवकास ब�क उपशाखा काया�लय मझगावामा िधतो 
राखी कजा� िलएको देिख�छ । उ� ज�गा िधतो राखी 
कजा�  िलदँा पनुरावेदक �ितवादी कलावती कोइरीले 
वादी रामराज कोइरीको म�जरुी िलएको अव�थासमेत 
देिखदँैन । यी वादी �ितवादीका िबच अंश म�ुा परी 
अदालतबाट एक प�को अशं हक �थािपत भैसकेको 
ज�गालाई अक� प�को आफू खसुी िधतो िदई 
फैसलािवपरीतको काय� गरकेो दिेखयो । अदालतमा 
म�ुा च�दा च�दैको अव�थामा अक� प�को हकिहतमा 
��य� असर परु ्याउने गरी भए गरकेा काय�ले कानूनी 
मा�यता �ा� गन� नस�ने ।
 स�ु �प�देही िज�ला अदालतले िमित 
२०६७।२।१० मा वादी दाबी प�ुन नस�ने ठहर 
गरकेो फैसला उ�टी गरी वादी दाबीको िक.नं. १९३ 
को ज�गाको वादीको हकजितको हदस�म िधतो बदर 
भई सो हदस�मको ज�गा वादीले फुकुवा गराई िलन 
पाउने ठहराएको पनुरावेदन अदालत बटुवलको िमित 
२०६८।३।२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद� बडू
क��यटुर : िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CR-०६८३, जबरज�ती करणी 
र बाल िववाह, प�रवित�त नाम ‘स’ कुमारीको जाहेरीले 

नेपाल सरकार िव. यमबहादुर कुमाल
 वादी प�का सा�ी जाहेरीवाला 'स' कुमारीले 
अदालतसम� उपि�थत भै बकप� गदा� मेरो छोरीले 
�ितवादी यमबहादरु कुमालसगँ िववाह गरकेो होइन 
भनी भनेक� िथइन् । घर छोडी िहडेँको ह�दँा मैले �रस 
उठेको ह�दँा छोरीलाई िववाह गरकेो भनी �रसको 
झ�कमा जाहेरी िदएक� ह� ँ । �ितवादीले मेरो छोरीलाई 
िववाह गरकेो होइन भनी जाहेरी �यहोरा ख�डन ह�ने 
गरी बकप� गरकेो दिेख�छ । �य�तै पीिडत 'न' कुमारीले 
बकप� गदा�  �ितवादी यमबहादरु कुमालसगँ पोखरा 
गएको ह�,ँ िनजसगँ मेरो िववाह भएको होइन, हाल म 
आमासगैँ घरमा ब�छु भनी बकप� �यहोरा लेखाएको 
देिख�छ । व�तिु�थितका मािनस िजराबहादरु कुमालले 
अदालतसम� बकप� गदा� �ितवादी यमबहादरु कुमाल 
र पीिडतिबच समाजमा िववाह गरकेो तथा �य�तो 
कुनै वैवािहक काय��म भएको होइन भिन लेखाएको 
देिख�छ । व�तिु�थती मचु�ुकाकै अका� मािनस 
देवबहादरु कुमालले बकप� गदा� �ितवादी र पीिडत 
सगँसगैँ पढ्ने ह�दँा घ�ुन गएका रहेछन् । घ�ुन गएको 
कुरालाई िववाह गरकेो भनी झ�ुा ह�ला गरकेा 
रहेछन् । पीिडत आ�नै आमासगँ घरमै छन् भनी 
लेखाएको देिख�छ । यसरी �ितवादी यमबहादरु 
कुमालसगँ यी पीिडत 'न' कुमारी पोखरा घ�ुन गएकै 
आधारमा िनजह�िबच वैवािहक स�ब�ध कायम भएको 
भ�न सिकने अव�था िमिसल संल�न आधार �माणको 
रोहबाट देिखदैँन । �ितवादी र पीिडत नाबािलकािबच 
िविधवत्  िववाह भएको भ�ने कुरा पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा �ितवादीले बाल िववाहसमेत गरकेो भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।
 स�ु पा�पा िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६८/२/२२ मा भएको फैसला केही उ�टी गरी 
�ितवादी यमबहादरु कुमाललाई जबरज�ती करणीको 
कसरुमा जबरज�ती करणीको ३(२) नं. बमोिजम ८ वष� 
कैद सजाय गरी बाल िववाहतफ� को पनुरावेदन िजिकर 
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प�ुन नस�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट 
िमित २०६९/२/१० मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद� बडू 
क��यटुर: िव�णदेुवी �े�
इित संवत् २०७२ साल भदौ ६ गते रोज १ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CR-१०६८,  कत��य �यान, 
सुखाली था�समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार िव. 
भोनु था�समेत
 �ितवादी बोके भ�ने भोन ु था�ले ३,४ वष� 
पिहले आ�मह�या गरी मरकेो छोरीको बदला िलने 
उ�े�यले मतृक नाथुराम था�लाई ियनै �ितवादीह�ले 
मारकेा ह�न् िक भ�ने शङ्काको भरमा मा� �ितवादीह� 
उपर अिभयोग लगाइएको अव�था देिख�छ । यी 
�ितवादीह�ले नै मतृक नाथरुाम था�लाई कत��य 
गरी मारकेो दे�ने ��य�दश�, च�मिदद गवाह कोही 
देिखदँैन । उ� वारदातसगँ स�बि�धत दशी �माणसमेत 
वादी प�ले पेस गन� सकेको छैन । बिुझएका रितराम 
था�, जाहेरवाला समेतका वादी प�का सा�ीह�ले 
मतृक नाथुराम था�लाई ियनै �ितवादीह�ले 
मारकेा ह�न् भनी िकटानीसाथ भ�न सकेको पिन 
देिखदँैन । केवल मारकेामा िव�ास ला�छ भनी 
शङ्कास�म �य� गरकेो दिेख�छ । �ितवादीम�येका 
बोके भ�ने भोन ुथा�ले मौकामा �हरी सम� बयान गदा� 
गरकेो भिनएको सािबती र �ितवादी नयाबहादरु था� 
उपरको पोल िमिसल संल�न अ�य कुनै पिन �वत�� 
�माणबाट समिथ�त ह�न सकेको देिखदँनै । कत��य �यान 
ज�तो ग�भीर �कृितको कसरुमा व�तिुन� र �वत�� 
�माणको अभागमा केवल शङ्का र अनमुानको भरमा 
मा� �ितवादीह�लाई कसरुदार ठहर ्याउन ुफौजदारी 
�यायको िस�ा�त �ितकूल ह�न जा�छ । शङ्काको 
सिुवधा अिभय�ुले पाउछँ भ�ने फौजदारी �यायको 
िस�ा�त रहेको छ । ��ततु म�ुामा अिभयोजन प�ले 

शङ्कारिहत तबरबाट यी �ितवादीह� उपरको 
अिभयोग माग दाबी �मािणत गन� सकेको िमिसल 
�माणको रोहबाट नदेिखने । 
 िमिसल संल�न �माणको मू�याङ्कन र 
िववेचना गरी स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६८/११/३० मा भएको फैसला उ�टी गरी 
�ितवादीह� बोके भ�ने भोन ु था� र नयाबहादरु 
था�लाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलले िमित २०६९/६/१५ 
मा गरकेो फैसला िमलकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद� बडू 
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ साल भदौ ६ गते रोज १ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CI-००७८, िबता� ज�गा र.ैप. दता� 
बदर दता�, लालबहादरु तामाङ िव. राजे��कुमार जोशी
 िफ�डबकुमा िववािदत िक.नं. १७८ 
को जोताहा मोही सेते तामाङ, बालाज ु गैरीगाउ,ँ 
िकसानको �यहोरामा िक.नं. १८८ म�येको खयल हो 
भ�ने र िक.नं. १८८ मोही सेते तामाङ र ज�गाधनी 
सूय�मान जोशी च��मान जोशी र त�ुसीमान जोशी 
तथा िकसानको �यहोरामा का.ई.असन ब�ने च��मान 
जोशीलाई ११ धां ितरी जोती खाएको छु भ�ने �यहोरा 
उ�लेख गरकेो पाइयो । यसरी िववािदत िक.नं. १७८ 
को ज�गा रकैर हो वा िबता� हो भ�ने िववाद भै ज�गालाई 
दईु �यि�ले अलगअलग �माण िलई आआ�नो दाबी 
गरकेो देिखन आयो । दईु प�बाट आ�नो हो भनी हक 
दाबी िलई िनवेदन गरकेो अव�थामा कुन प�को हक 
ला�छ भनी िनण�य गनु�पन� ह��छ र सो तेरो मेरोमा िनण�य 
गन� अिधकार िज�ला अदालतलाई मा� रहने । 
 तेरो मेरोमा िनण�य गन� �े�ािधकार िज�ला 
अदालतलाई भएकाले िज�ला अदालतबाट नै 
�माणको उिचत मू�याङ्कन भई िनण�य ह�न जाने नै 
ह�दँा सोतफ�  केही बोिलरहन पन� देिखएन । अिधकार 
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�े�को अभावमा मालपोत काया�लयले गरकेो िनण�य 
निमलेकाले बदर गरी हक बेहकमा िज�ला अदालतबाट 
िनण�य गराई �याउन प�लाई सनुाई िदने ठहराएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब नै देिखने । 
 मािथ िववेिचत आधार कारणबाट पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट िमित २०६९/११/२१ मा भएको 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद पौडेल 
क��यटुर : �पा महज�न
इित संवत् २०७२ साल जेठ ५ गते रोज ३ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-०४६६, लाग ुऔषध, �ाउन 
सगुर, �.स.िन. अजु�नबहादुर काक�को �ितवेदनले 
नेपाल सरकार िव. सािव�ी चौधरीसमेत
 ��ततु म�ुामा िनज �ितवादी सािब�ी 
चौधरीले यी �ितवादी स�झना ग�ुङउपर गरकेो पोल 
िमिसल संल�न अ�य कुनै त�यय�ु र �वत�� �माणबाट 
पिु� ह�न आएको देिखदैँन । �यसैले लाग ुऔषध ज�तो 
अपराधमा िमिसल संल�न अ�य आधार �माणबाट 
आरोिपत कसरु पिु� ह�न नसकेको अव�थामा केवल 
सहअिभय�ुले अनसु�धानको �ममा गरकेो पोलको 
आधारमा मा� यी �ितवादी स�झना ग�ुङलाई अिभयोग 
माग दाबीअनसुार कसरुदार ठहराउन ु�यायसङ्गत ह�न 
स�दैन । तसथ� िनज �ितवादी स�झना ग�ुङलाई 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था 
िमिसल �माणको रोहबाट देिखन नआउने । 
 �ितवादी ब�ुबहादरु नेपालीको साथबाट १ 
�ाम ७२ िम.�ा. लाग ुऔषध �ाउन सगुर फेला परकेो 
भ�ने स�ु िमिसल सलं�न बरामदी तथा खानतलासी 
मचु�ुकाबाट देिख�छ । िनज �ितवादी ब�ुबहादरुले 
मौकामा र अदालतमा बयान गदा�समेत आफूले �ाउन 
सगुर सेवन गन� गरकेो र सेवन गन�को लािग ख�रद 
गरकेो हो भनी बयान गरकेो देिख�छ । यी �ितवादीले 

सेवनको लािग लाग ु औषध ख�रद गरी एक ठाउबँाट 
अक� ठाउमँा लगेको भनी बयान गरकेो र िनजबाट १ 
�ाम ७२ िम.�ा. प�रमाणको लाग ुऔषध बरामद भएको 
देिखदँा सो काय�लाई लाग ुऔषधको ख�रद, स�चय र 
ओसारपसार गरकेो भनी मा�न िम�ने देिखदँनै । तसथ� 
िनजलाई लाग ुऔषध सेवनतफ�  कसरुदार ठहर ्याउन ु
नै �यायोिचत ह�ने । 
 �ितवादी भा�य थापा १५ वष�को नाबालक 
देिखएको िनजले मौकामा र अदालतमा बयान 
गदा�समेत सािब�ी चौधरीले �लाि�कको झोलामा राखेर 
सामान िदई मोटरसाइकलमा आएको मा�छेलाई िदएर 
आउ भनी मलाई आ�ाएको र सोबापत मलाई २०/३० 
�पैया ँिदएको हो, उ� झोलामा के िथयो मलाई थाहा 
िथएन भनी बयान गरकेो दिेख�छ ।
 य�तो सहयोगीको भूिमका िनभाउने 
�यि�लाई लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १७ बमोिजम मितयारस�म मा�न सिकने कानूनी 
�यव�था भएको देिख�छ । यी �ितवादी भा�य थापालाई 
लाग ु औषध कारोबारमा संल�न भएको मा�न सिकने 
आधार �माण िमिसल संल�न रहेको नदेिखदँा िनजलाई 
स�ु अिभयोग मागदाबीअनसुार सजाय ह�नपुछ�  भ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर मनािसब 
नदिेखने । 
 वादी नेपाल सरकारले �ितवादी सािव�ी 
चौधरीको घर भनी जफत गन� माग दाबी िलएको घर 
िनज सािब�ी चौधरीको नभई भरथ राम था�को नाममा 
रहेको टोल ७७ नं. घरडेीमा दता� भएको भनी िसमानगर 
नयाबँ�ती �यव�था सिमित शंकरनगर-८ �प�देहीको 
स�ु िमिसल संल�न िमित २०६८।२।२ को प�बाट 
ख�ुन आएको दिेख�छ । यी �ितवादी सािब�ी चौधरीले 
उ� घरज�गामा लाग ु औषध कारोबार गन�को लागी 
घरज�गा धनी भरथ राम था�को सहमित िलएको वा 
िनज भरथ राम था�ले उ� काय� गन� सहमित िदएको 
भ�ने कुरा अिभयोजन प�ले पिु� गन� सकेको िमिसल 
सलं�न �माणबाट देिखदँैन । तसथ� घरज�गा धनी भरथ 
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राम था�ले जानीजानी लाग ुऔषध कारोबार गन� यी 
�ितवादी सािब�ी चौधरीलाई घर �योग गन� िदएको 
भ�ने अिभयोग दाबी �मािणत ह�न सकेको अव�था 
नदेिखदँा उ� घर जफततफ� को वादी दाबी प�ुन नस�ने 
ठहराएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने । 
 स�ु �प�देही िज�ला अदालतले िमित 
२०६८।१।२० मा गरकेो फैसलालाई �ितवादी स�झना 
ग�ुङको हकमा उ�टी गरी िनजलाई अिभयोग दाबीबाट 
सफाई िदने र अ�य �ितवादीह� सािब�ी चौधरी, भा�य 
थापा र नान ुभ�ने ब�ुबहादरु नेपालीको हकमा स�ुको 
फैसला सदर ह�ने र घर जफततफ� को अिभयोग दाबी 
प�ुन नस�ने ठहराएको स�ुको फैसलासमेत सदर 
ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६९।६।२२ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः ताराद� बडू
क��यटुर : िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ६ गते रोज १ शभुम् ।   

१४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-०४७९, जबरज�ती करणी 
गन� उ�ोग, नेपाल सरकार िव. देवबहादुर थापा
 जाहेरी दरखा�त �यहोराअनसुार �ितवादीले 
पीिडत भिनएको पिव�ा (नाम प�रवत�न) लाई घरिभ� 
लैजान लागेको निजकैबाट देखेक� जाहेरवालीले 
घरिभ� प�ुदा �ितवादीले जबरज�ती गन� लागेको भनी 
उ�लेख गरकेो कुरा िव�सनीय  समेत देिखदँनै । यी 
�ितवादीउपरको आरोिपत कसरु पिु� गन� जाहेरवालीको 
मौकाको जाहेरी तथा पीिडतको कागजबाहेक 
अ�य कुनै ठोस सबदु �माण िमिसल संल�न रहेको 
देिखदँैन । केवल जाहेरी दखा��त र �ितवादीको 
�हरीसम�को सािबतीको आधारमा मा� जबर�ती 
कारणी ज�तो ग�भीर कसरु अपराधमा यी �ितवादीलाई 
कसरुदार ठहर ्याउन ु �यायोिचत ह�ने नदिेखदा 
�ितवादीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई 

पनुरावेदन अदालत, बटुवलले िमित २०६९/८/२७ मा 
गरकेो फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद� बडू 
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ साल भदौ ६ गते रोज १ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-१३४९,  सवारी �यान, 
नेपाल सरकार िव. रामसु�दर सहानी
 �ितवादी अदालतसम� कसरुमा इ�कार 
रहेको र जाहेरवाला एवम् पीिडतले समेत �ितवादीको 
ग�तीको कारण उ� दघु�टना घटेको भनी खलुाई 
लेखाउन नसकेको अव�थामा �ितवादीउपरको 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(२) बमोिजमको अिभयोग मागदाबी 
�मािणत ह�न स�ने अव�था िमिसल �माणको रोहबाट  
देिखएन । उ� ऐनको दफा १६१(३) मा कसैको �यान 
मन� स�छ ज�तो नदेिखएको अव�थामा कसैले कुनै 
सवारी चलाउदँा सवारी दघु�टना ह�न गई सवारीमा 
रहेको वा सवारी बािहर जनुसकैु ठाउमँा रहेबसेको 
कुनै मािनसको म�ृय ु ह�न गएको रहेछ भने �यसरी 
सवारी चलाउने �यि�लाई एकवष�स�म कैद वा दईु 
हजार �पैयासँ�म ज�रवाना वा दवैु सजाय ह�नेछ 
भ�ने �यव�था छ । ��ततु घटनाको �कृित हेदा� यी 
�ितवादीले चलाएको गाडीमा मतृक सरुज खड्काले 
चलाइरहेको मोटरसाइकल ठोि�कन गई दघु�टना 
घट्न गएको देिखएकाले िनज �ितवादीले उ� ऐनको 
उ� दफा १६१(३) अ�तग�तको कसरु गरकेो देिखन 
आउछँ । �ितवादीलाई उ� ऐनको उ� दफा १६१(२) 
बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।
 ��ततु घटनामा घाइते भएक� पीिडत 
िदलकुमारी थापाले अदालतसम� बकप� गदा�  उ� 
दघु�टनाबाट मेरो दाया ँ ख�ुा, दाया ँ हात र टाउकोमा 
चोट लागेको हो, उपचार गराइरहेक� छु, बैसाखीको 
साहारामा िहडँडुल गछु�  भनी लेखाएको देिख�छ । 
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िनजले बकप� गदा� आ�नो कुनै अङ्गभङ्ग भएको छ 
भनी बकप� �यहोरा लेखाएको दिेखदँैन । साथै िमिसल 
संल�न अ�य �माणबाट पिन िनजको अङ्गभङ्ग 
भएको भ�ने कुरा ख�ुन सकेको देिखदँनै । तसथ� स�ु 
अदालतबाट �ितवादीलाई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६२(१) बमोिजम 
�.५०००।- ज�रवाना गन� गरकेो फैसलालाई सदर ह�ने 
ठहराएको पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब नै 
देिखने । 
 िमिसल सलं�न आधार, कारण र �माणको 
िववेचना गरी स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।२।३२ मा �ितवादी रामस�ुदर साहनीलाई 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(२) बमोिजमको कसरु गरकेो ठहराई ३ वष� ६ 
मिहना कैद र सोही ऐनको दफा १६२(१) अनसुार 
�.५०००।- ज�रवाना गन� गरी भएको फैसला केही 
उ�टी गरी िनज �ितवादीलाई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) बमोिजम १ 
वष� कैद ह�ने र पीिडत िदलकुमारी घाइते भएतफ�  उ� 
ऐनको दफा १६२(१) बमोिजम �.५०००।- ज�रवाना 
ह�ने ठहराएको हदस�म स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर ह�ने ठहराई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित 
२०७०।१।२३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादीलाई स�ु अिभयोग दाबीअनसुार 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद� बडू
क��यटुर : िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ६ गते रोज १ शभुम् ।

१६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CI-००५५, छुट ज�गा दता� 
नामसारी, भूिम सुधार तथा �यव�था म��ालय िव. 
न�दकुमार ब�नेतसमेत
 िनवेदक न�दकुमार ब�नेतसमेतका िपता 
बलराम ब�नेतले िमित २०४८/८/१० मा िववािदत 

िक.नं. १५६ र १५९ को ज�गा आ�नो नाममा दता� 
ग�रपाउ ँ भनी आ�नो सािबक �माणसमेत खलुाई 
िनवेदन िदई कारवाहीमा रहेको अव�थामा िनवेदकलाई 
कुनै जानकारी नै निदई उ� ज�गा त�कालीन �ी ५ को 
सरकारको नाममा दता� गन� गरी िमित २०५०/६/३ मा 
िनण�य भएको भनी िनवेदक न�दकुमार ब�नेतसमेतले 
िदएको िनवेदनमा कुनै कारवाही गनु�  नपन� भनी िमित 
२०६८/९/१८ मा पनुरावेदक मालपोत काया�लय 
भ�परुले गरकेो िनण�य कानूनस�मत भ�न िम�ने 
अव�था िमिसल �माणको रोहबाट देिखदँैन । 
पनुरावेदक मालपोत काया�लय भ�परुबाट भएको उ� 
िनण�य बदर गरी जो जे ब�ुन ुपन� �माण बझुी िनवेदन 
माग दाबीका िववािदत िक.नं. १५६ र १५९ का ज�गा 
कानूनबमोिजम िनवेदकह�को नाममा दता� ह�ने, नह�ने 
स�ब�धमा आव�यक िनण�य गनु�  भनी िमिसल स�ु 
मालपोत काया�लयमा पठाई िदने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखदँनै । पनुरावेदन अदालत, पाटनले गरकेो फैसला 
�िुटपूण� ह�दँा उ�टी गरी नेपाल सरकारको नाममा ज�गा 
दता� गन� गरी मालपोत काया�लय भ�परुबाट भएको 
िमित २०५०/६/३ को िनण�य सदर कायम रािखपाउ ँ
भ�नेसमेतको िवप�ीह�को पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।
 िमिसल सलं�न आधार �माणको िववेचना 
गरी स�ु मालपोत काया�लय, भ�परुबाट िमित 
२०६८/९/१८ मा भएको िनण�य बदर गरी िनवेदन 
मागबमोिजम िववािदत िक.नं. १५६ र १५९ को 
ज�गा िनवेदकह�को नाममा दता� ह�ने नह�ने स�ब�धमा 
आव�यक िनण�य गन� िमिसल स�ु मालपोत काया�लय, 
भ�परुमा पठाई िदने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६९/११/२० को फैसला िमलेकै  
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद� बडू 
क��यटुर : िव�णदुेवी �े� 
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शमुभ् ।
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१७
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०६३९, आगो लगाएको, 
नेपाल सरकार िव. ��बहादुर बजगाई
 �ितवादीलाई चौपायाको महलको १ र ११ 
नं. बमोिजमको कसरुमा समेत सजाय ह�न ु पन� भ�ने 
पनुरावेदन िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा� यी �ितवादी 
��बहादरु बजगाईले जाहेरवालाको गोठमा जानीजानी 
गाई, भैसी मान� मनसायले आगो लगाएको भ�ने कुरा 
िमिसल संल�न कुनै पिन �माणबाट पिु� ह�न सकेको 
देिखदँैन । �ितवादीले चरुोट खाई फालेको ठुटोबाट 
आगलागी ह�न गएको अव�था देिख�छ । जाहेरवालाले 
अदालतसम� उपि�थत भै बकप� गरकेो पिन 
देिखएन । तसथ� �ितवादीले जानी जानी मनसायपूव�क 
जाहेरवालाको गोठमा रहेका गाईसमेत मान� उ�े�यले 
आगो लगाएको भ�ने कुरा त�यय�ु सबदु �माणबाट 
पिु� ह�न नआएको अव�था चौपायाको महल 
अ�तरगतको कसरुमा सजाय गन� �यायोिचत नह�ने 
ठहराएको स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने नदिेखने । 
 स�ु का�ेपला�चोक िज�ला अदालतले िमित 
२०६७।३।१८ मा �ितवादी ��बहादरु बजगाईलाई 
आगो लगाउने महलको ५ नं. बमोिजम ४ वष� कैद ह�ने 
र चौपायाको महलअ�तग�तको अिभयोग दाबी नप�ुने 
ठहर गरकेो हदस�मको फैसला सदर गरी िबगोको 
हकमा केही उ�टी गरी िबगो �.३,६८,०००।- कायम 
भई उ� िबगो जाहेरवालाले �ितवादीबाट भराई िलन 
पाउनेसमेत ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०७०।१।४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद� बडू
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

१८
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-RB-००७६, करारबमोिजम 

आदशे, �ी शा�पा िछ�रङ जे.िभ.को अि�तयार�ा� 
�ितिनिध भई आ�नो हकमा समेत पुनरावेदन गन� 
रिवन लामा लेिखएको रिवन लामा तामाङसमेत िव. 
स�जन लामासमेत
 िमित २०६८।११।९ को स�झौताप�लाइ�  
खारजे गन� गरी िवप�ी िनवेदक र यस सा�पा / िछ�रङ 
जे.िभ.िबच िमित २०७०।४।२१मा अक� स�झौता 
भएकाले अब िमित २०६८।११।९ को स�झौताको कुनै 
अथ� नै नरहेकाले पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०।२।२०को आदेश उ�टी गरी िवप�ीको िनवेदन 
खारजे ग�रपाउ ँभ�ने पनुरावेदक िवप�ीको िजिकर रहे 
पिन पनुरावेदन अदालत, पाटनले िमित २०७०।२।२० 
मा आदशे गनु�  अगािडस�म िमित २०६८।११।९ को 
स�झौता प�लाइ�   खारजे गन� गरी िवप�ी िनवेदक र यी 
पनुरावेदक सा�पा / िछ�रङ जे.िभ.िबच कुनै स�झौता 
भएको भनी पनुरावेदन अदालतमा यी पनुरावेदक / 
िवप�ीले कुनै िजिकर िलन सकेको पाइदैँन । अथा�त् 
पनुरावेदन अदालतले फैसला गदा�स�म उि�लिखत 
िमित २०६८।११।९ को स�झौता जीिवत नै रहेको 
देिखएको छ । पनुरावेदन अदालत, पाटनले िमित 
२०७०।२।२० मा आदेश गरपे�ात पनुरावेदक / 
िवप�ी र िनवेदक / ��यथ�िबच िमित २०७०।४।२१ 
मा भएको भिनएको स�झौताले िमित२०६८।११।९ 
को स�झौता प�लाइ� खारजे गरकेो भ�ने िजिकर 
पनुरावेदक / िवप�ीले यस अदालतको पनुरावेदनप�मा 
िलइ� स�झौताको �ितिलिपसमेत पेस गरकेो पाइए 
तापिन ��ततु िववादको उठान िमित २०६८।११।९ 
को स�झौतासगँ स�बि�धत रहेको र पिछ�लो 
पटक भएको भिनएको स�झौतासगँ स�बि�धत पिन 
देिखएन । पछािड भएको भिनएको स�झौता यी 
पनुरावेदक र ��यथ�िबच भएको हो, होइन ? सो 
स�झौताका स�ब�धमा िवप�ी िनवेदकको के भनाइ�  
रहेको छ भ�ने िवषय �माण बझुी िन�य�ल ह�ने 
िवषयव�तकुा स�द�भमा ��ततु िनवेदनका रोहबाट 
िनण�य गन� िम�ने िवषयव�त ुपिन नदेिखने । 
 िमित २०६८।११।९ को स�झौताप�को 
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दफा ३ मा “दो�ो प�ले िनमा�ण काय�को िबचमै काम 
गन� छाडेमा काम गरकेो भ�ुानी पिन पाउने छैन” भ�ने 
उ�लेख छ भने दफा ४ मा “�थम प�ले ��येक रिनङ 
िबल �ा� ह�नासाथ दो�ो प�लाई भ�ुानी गन�छ” 
भ�ने �प� �यव�था रहेको  देिख�छ । उपरो�ानसुार 
करार जीिवत नै रहेको अव�था मा�न ुपन� ह�दँा दफा 
४ बमोिजम पेस भएको रिनङ िबलको भ�ुानी दो�ो 
प�ले पाउनपुन� देिखयो । करार िविधवत भङ्ग नभएको 
अव�थामा दवैु प�ले करारको स�मान गरी करारमा 
उि�लिखत काय� स�प�न गन� दािय�व दवैु प�को ह�ने नै 
ह��छ । तसथ� करार िविधवत भङ्ग नभएको अव�थामा 
दवुै प�ले करारको स�मान गरी करारमा उि�लिखत 
काय� स�प�न गन� दािय�व ह�ने नै ह�दा करारबमोिजम 
बाकँ� काम स�प�न गन� िनवेदकलाई नरो�न ुनरोकाउन ु
भनी करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोिजम 
िवप�ीह�को नाममा आदेश जारी ह�ने ठहराई 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०७०।२।२० 
मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः हक� बहादरु �े�ी
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल भदौ १७ गते रोज ५ शभुम् ।  

१९
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-CI-०२१९, परमादेश, काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरणका नायब िवकास आयु� 
डा. भाइकाजी ितवारी िव. ल�मी महज�न (देवकोटा)
 �रट िनवेिदकाको हक भोगको ज�गा ६ 
िमटर चौडाइको G.L.D. बाटोको लािग अिध�हण 
ग�रएको भ�ने कुरा पनुरावेदक काठमाड� उप�यका 
नगर िवकास �ािधकरणको िलिखत जवाफ एवम् 
काठमाड� उप�यका नगर िवकास योजना काया��वयन 
सिमितको उ� िमित २०६७।११।१ को प�बाट 
देिख�छ । तर यी िनवेिदकाले कानूनबमोिजम �ा� 
गनु�पन� �ितपूित�बापतको मआु�जा �ा� गरकेो 
देिखदँैन । G.L.D. बाटोको लािग अिध�हण ग�रएको 

ज�गाको मआु�जा िदने िदलाउने दािय�व बहन 
गन� त�कालीन काठमाड� उप�यका नगर िवकास 
योजना काया��वयन सिमितको िज�मेवारी हाल 
पनुरावेदक िवप�ी काठमाड� उप�यका िवकास 
�ािधकरणको दािय�व अ�तग�त सरकेो अव�थामा 
आ�नो काय��े�िभ�को िवषय नभएको भनी दािय�व 
बहन गन�बाट यी िवप�ीले पि�छन पाउने अव�था 
देिखएन । तसथ� िनवेदकको के कित ज�गा बाटोमा 
परकेो छ यिकन गरी उिचत मआु�जा िदन र 
िदलाउनका लािग िवप�ीम�येको पनुरावेदक काठमाड� 
उप�यका िवकास �ािधकरण काठमाड�को नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने 
देिखदँनै । िनवेदकले G.L.D. बाटोमा परकेो ज�गाको 
�ितपूित� माग गन� िम�ने होइन भ�नेसमेतको िवप�ीको 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
 िमिसल सलं�न आधार �माणको िववेचना 
गरी िनवेदकको नामको िक.नं. ३८८, २३० र 
२३२ को ज�गाम�ये के कित ज�गा बाटोमा परकेो 
छ यिकन गरी उिचत मआु�जा िदन र िदलाउनको 
लािग िवप�ीम�येको काठमाड� उप�यका िवकास 
�ािधकरण, काठमाड�का नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०७०।६।९ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद� बडू
क��यटुर : िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी  
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-CR-००४१, 
वैदेिशक रोजगार ठगी, नेपाल सरकार िव. कृ�ण िसंह 
सुयल



52

सव��च अदालत बलेुिटन २०७२, मङ्िसर - २

 जाहेरवाला �वयम् ले िमित २०६८।३।१० 
मा वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणसम� उपि�थत भै 
�ितवादीले आफूसगँ घर �यवहारको लािग केही रकम 
िलएको, आफूलाई आव�यक परी मा�दा नितरकेाले 
वैदेिशक रोजगारको कागज गराएको र हाल िवप�ीले 
आफूलाई बझुाउनपुन� स�पूण� रकम बझुाइसकेकाले 
म�ुा िफता� ग�रपाउ ँभनी िनवेदन िदई सनाखतसमेत 
गरकेो देिख�छ । साथै उ� िनवेदनबाट जाहेरवाला 
र �ितवादीह� पा�रवा�रक नाताका �यि� भएको र 
दाजभुाइिबच घरायसी लेनदेनस�म भएको भ�नेसमेत 
उ�लेख भएको दिेख�छ । यसबाट जाहेरवालाले 
सामा�य घरायसी लेनदनेको िवषयलाई वैदेिशक 
रोजगारको िवषय बनाई जबरज�ती कागज गराएको 
भ�नेसमेत पिु� ह�न आउने ।
 साथै उ� िनवेदनमा जाहेरवालाले आफूले 
िलएको रकम �प� नखलुाएबाट समेत जाहेरवाला 
र �ितवादीिबचमा के कित रकम लेनदेन भएको हो 
भ�ने िवषय यिकन भएको दिेखदैँन । यसबाट समेत 
जाहेवालाले सामा�य लेनदनेको िवषयलाई वैदेिशक 
रोजगारमा प�रणत गरकेो देिखन आउछँ । कागज 
गराई घरायसी लेनदेन गरकेो भए लेनदनेको िफराद 
िलएर अदालतमा �वेश गनु�पन� र कागज नगराई 
लेनदने भएको भए मौिखक भाखािभ� रकम नबझुाएमा 
जाहेरवालाले �ितवादीबाट लेनदेनको कागज गराउन 
स�नपुन�मा �यसो नगरी वैदिेशक रोजगारको कागज 
गराएको देिखन आयो । जाहेरवाला र �ितवादीिबच जे 
जित रकम लेनदने भएको भएपिन स�पूण� रकम िफता� 
पाइसकेको ह�दँा म�ुा िफता� पाउ ँ भनी जाहेरवाला 
�वयम् ले िनवेदन िदई सनाखतसमेत गरकेो दिेखदँा 
�ितवादीले सफाइ पाउने र जाहेरवालालाई �. 
१०,०००।–ज�रवाना ह�ने ठहराएको वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणको फैसलामा अ�यथा ग�ररहनपुन� 
नदेिखदँा मलुकु� ऐन, अ.ब.ं २०२ नं. बमोिजम िवप�ी 
िझकाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट बहस गन� ह�ने िव�ान उप�यायािधव�ाको 

बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
इजलास अिधकृत: िवदरु का�ले
क��यटुर : रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल असोज १४ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी  
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-CR-००८७, कत��य 
�यान, म�तिकना खातुन िव. नेपाल सरकार 
 आफूले ज�माएको ब�चा गायब गराउने 
उ�े�यले फालेको अव�थामा िकराको टोकाइबाट 
बालकको म�ृय ु भएको देिखन आएको अव�थामा 
यी �ितवादीमा �यान मान� मनसाय रहेको �प� 
देिख�छ । जीउदँो ज�मेको ब�चा फालेको कारण 
म�ृय ुभएमा फा�नेलाई �यानमारासरह सजाय गनु�पन� 
�यव�था मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको १८ नं.मा 
रहेको दिेख�छ । ��ततु वारदातमा यी �ितवादीले 
आफूले ज�माएको जीउदँो ब�चा फालेको त�य 
�थािपत भै फालेपिछ िकराको टोकाइबाट ब�चाको 
म�ृय ु भएको देिख�छ । यसबाट ��ततु वारदात 
मनसाय�े�रत ह�या नै हो भ�ने कुरा �थािपत ह�न 
आउने देिख�छ । य�तो अव�थामा यी �ितवादी 
म�तिकना खातनुलाई �यानस�ब�धीको १ नं.को 
कसरुमा ऐ. १३(३) नं.बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहराएको स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०६८।११।१७ को फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ।
 आ�ना �ीमान् िवदेशमा रहेको अव�थामा 
देवरसगँ भएको यौन स�पक� को कारण ब�चा जि�मन 
गै ह�न गएको प�रि�थित, हा�ो सामािजक प�रवेश, 
घटनाबाट �ितवादीमा पन� गएको लोकलाज, यी 
�ितवादीको आिथ�क अव�था कमजोर भएका कारण 
आ�ना �ीमान् िवदेशमा कमाउन गएको अव�था एवम् 
यी �ितवादीले आ�ना ३ जना नाबालक छोरीह�को 
पालनपोषण गनु�पन� अव�थासमेतलाई िवचार गदा� यी 
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�ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय गदा� 
चक� पन� देिखदँा अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम ५ वष�मा� 
सजाय ह�न उपय�ु ह�ने भनी स�ुले �य� गरकेो राय 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको राय यिु�य�ु नै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िवदरु का�ले
क��यटुर : रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी  गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६९-CR-०५४६, ०७१-RC-००४०, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. रमावती पासी, 
नेपाल सरकार िव. ललाउ नाउ भ�ने िदनेश यादव
 िदनेश यादवको अनिुचत दवाब र ध�क�बाट 
थप अिन�को भयले गदा� �य�तो अिन� नहोस् भ�ने 
कारणबाहेक यी �ितवादी रमावतीले ��ततु वारदात 
कुनै आपरािधक िनयतले गरकेो �माण वादीले 
गजुान� नसकेको ह�दँा �ितवादी रमावती पासीले 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा गनु�  नपन� ।
 �ितवादीले िलएको अ�य�ाव�थाको िजिकर 
नप�ुने स�ब�धमा पनुरावेदन अदालत बटुवलले 
स�बोधन गद� अिलबीको िजिकर िलनेले �यसको �माण 
परु ्याउन ुपन� ह��छ तर "�. िदनेश यादवले अिलबीको 
िजिकर िलएको भए पिन सो को समथ�नमा कुनै पिन 
सा�ी वा �माण पेस गन� सकेको पाइएन । �माण पेस 
गनु�को स�ा िनजले तारखे नै गजुारी बसेको दिेखयो । 
...�. िदनेश यादवको िजिकरमा िव�ास गन� अव�था 
रहेन" भनी उ�लेख गरबेमोिजम यी �ितवादीबाट 
अ�य�ाव�थाको िजिकर �मािणत ह�ने �माण ग�ुन 
नआएकाले यी �ितवादीको अिलबीको िजिकरसंग 
सहमत ह�न नसिकने ।
 ��ततु घटनाको स�ब�धमा मतृक र 
यी �ितवादीिबच रोजगारदाता र कामदारिबचको 
वा मािलक वा सेवकिबचको स�ब�धज�य कठोर 
दािय�वको कुरालाई अ�वीकार गन� सिकएला । 

तर �यसरी अ�वीकार गन� हो भने पिन "�. िदनेश 
यादवको कसरु यितमा मा�ै सीिमत रहेको देिखदैँन । 
बेहोस अव�थाका िवनेशलाई िमलमा अलप� छाडी 
म�यरातको स�नाटामा िनजलाई बोरामा हालेर पानी 
भएको खा�डोमा फालेको र मतृकको म�ृय ु भएको 
देिखंदा यसलाई मनसाय�े�रत ह�या मा�न ुपन� अव�था 
पिन छ । यो केवल omission मा� नभएर �योभ�दा 
ग�भीर �कृितको culpable homicide तहकै काय� 
भएको छ ।" भ�ने िन�कष�लाई अमा�य गनु�  िन�कै 
चनुौतीपूण� ह�ने । 
 जब ियनले मतृकलाई केही गरकैे िथएनन 
भने कैतडीको शरीरलाई बोरामा राखी िमलबाट हटाई 
पानीको खा�डोमा रा�ने कामलगायतको घटना 
दबाउने काम गन� यी �ितवादी िकन अ�सर भए बडो गूढ 
��  । हो यहीबाट अिभयोगदाबीको �यानस�ब�धीको 
१३ नं. को चरण �ार�भ ह��छ । पिहलो चरण अथा�त् 
ियनको मौकाको बयानको श�दमा "िमलमा कैतडी 
िच�याएकाले र िमलमा आवाज आएकाले िछटोिछटो 
िमलमा आउदँा कैतडी िमलको प�ामा परकेो देखी 
त�काल् िमल ब�द गरी िदए"ँ स�मको काय� गरकेो 
�त�ुय छ । �यसपिछ त�काल कैतडीको आमा आिद 
प�रवारजनलाई घटनाको जानकारी गराएको भए 
ियनले अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो ठहर 
गन� सरकारी प�लाई धौधौ प�य� र स�भवतः भिवत�य 
ठहराई �ितवादीलाई ज�मा २६ िदन कैद र �. ५०० 
ज�रवाना गरकेो स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�न स��यो । तर �यसपिछ ियनकै मौकाको बयानको 
श�दमा "र कैतडीलाई प�ाबाट बािहर िनकाली हेदा� 
रगता�य भएकाले �यही ँसतुाई िमलको ढोका ब�द गरी 
सतु� नभएकाले सतु� िलन भनी चौराहा गए । आधा 
घ�टा पिछ घरमा फक� आई ...खाना मागी खाई केिहबेर 
सतेु र राती ११.३० बजेको समयमा �ीमतीलाई 
मैदान जा�छु भनी उठी आई िनज कैतडी भ�ने िवनेश 
पासीलाई बोरामा हाली िलई गई रायपरु गािवस वडा नं 
५ सेमरा सडक ख�डको पूव�तफ�  खा�टोमा फािलिदई 
आई र हातख�ुा धोई सतेुको ह�”ँ भनी स.ज. ७ मा 



54

सव��च अदालत बलेुिटन २०७२, मङ्िसर - २

“र ...मरकेो वा जीिवत के िथयो मैले हे�का राखेन, 
बोलेका िथएनन्” भनी स.ज. ८ मा “मतृक लासलाई 
कोही कसैलाई जानकारी निदई लगी िछपाए भने को 
कसको हो भ�ने कुरा थाहा ह�दँैन र के कहा ँम�ृय ुभएको 
भ�ने कुरा पिन थाहा ह�दँैन र कसरुबाट उि�कन पाउछुँ 
भनी लास लगी पानीमा फालेको ह� ँ । ते�ो िदन पानी 
खा�टोको स�ुदै गएपिछ लास भेिटयो र अब थाहा 
ह�ने भयो भ�ने डरले िनज कैतडीको आमालाई लास 
मेरो छोराको हो भनी नभ�न ु र �हरीलाई जानकारी 
नगराउन ु भनी �िसत पारकेो ह�,ँ आिखर कैतडीको 
बवुा जोखन आएपिछ सबै कुरा थाहा भयो” भनी सज 
१३ मा “िनज कैतडी भ�ने िवनेश पासी िमलको प�ामा 
परकेाले म आफँँै आि�एर हतो�सािहत भएर िनजलाई 
प�ाबाट िनकाली बािहर राखी त�काल सतु� खान मन 
ला�यो, साथमा सतु� नभएकाले चौराहातफ�  गएको ह�,ँ 
उपचार गराउनेतफ�  मेरो �यान गएन यसमा मेरो ग�ती 
भयो” भ�नेसमेतको ियनको काय�ले गदा� अब पिहलो 
चरण अथा�त् मतृक कैतडी िमलको प�ामा परकेो बारमेा 
मा� सीिमत भै िवचार गनु�को कुनै तकु नह�ने । 
 अ�यथा �मािणत नभएस�म कैतडीको हात 
िमलको प�ामा बे�रएर कािटएको कारणबाट िनजको 
म�ृय ु भएको कुराको अनमुान गन� िम�ने देिखदैँन । 
�ितवादीको काय�बाट नमरकेो कुनै �यि� ते�ो प�को 
काय�बाट मरमेा सो ह�याको दोषी ते�ो प� ह�ने भनी 
िव�ान्  ि�मथ र होगानको मािथ उि�लिखत मतमा 
असहमत ह�न ुपन� कारण नह�ने । 
 पनुरावेदन अदालतले मलुकु� ऐन अबं को 
१८८ नं बमोिजम �ितवादी िदनेश यादवलाई १० वष� 
कैद ह�ने राय �य� गरकेो कुरा छ यसमा सो अदालतले 
"�ितवादी िदनेश यादवले कैतडी भ�ने िवनेश पासीलाई 
मान� इिबलाग वा मनसाय राखेर वारदार घटाएको नभै 
आ�नो िमलमा आफँैले काम लगाएको अव�थामा 
िमलको प�ामा �यािपन पगेुको कारणबाट िवनेश 
पासी ग�भीर घाइते भएको ह�दँा �यसबाट पैदा ह�ने 
�वाभािवक कानूनी र सामािजक दािय�वबाट उ�कने 

अिभ�ायले ह�याको कसरु गरकेो देिख�छ । पीिडत 
कैतडीको म�ृय ु िमलको प�ाबाट बािहर �याएपिछ र 
बोरामा हाली खा�डोमा हा�दाको अविधका िबचमा 
भएको मा�न सिकने पया�� तािक� क आधारह� मािथ 
उ�लेख छन्।" भनी उ�लेख गरकेो पाइ�छ । यसबाट 
यी �ितवादीको पिछ�लो काय� कैतडी वा िनजको 
प�रवारसगँ �रसइबीका कारण वा कुनै रकम कलमको 
माग गन�को लािग वा कैतडीले �ितवादीको कुनै 
गो�य कुरा थाहा पाएको सो कुरा �काशमा आउला 
भ�नेलगायतको कारणबाट मनसाय �े�रत वादा�त 
भएको नभै मािथ उ�लेख भए ज�तो gross criminal 
negligence वा reckless indifference बाट 
भएको र यसको मूल कारण िमलको प�ामा �यािपएको 
कैतडीको अव�था रहेको देिख�छ । �यसबेला 
�ितवादीको िदमागले काम गन� सकेको दिेखदैँन । 
यी हत�भ भएका छन् । यो मािनसको �वभावज�य 
कमजोरी हो । योबाहेक अ� कुरा वादीबाट पिन त 
आउन सकेको छैन । वादीले आ�नो कुरा पिन नभ�ने 
र �ितवादीको कुरा पिन नप�याउने य�तो अव�था 
आउन िदन ुह�दँनै । अतः कैतडीको उ� अव�थाबाट 
िकंकत��यिवमूढ भै �ितवादीबाट �यसपिछका काय�ह� 
भएका र ती काय�ह� गदा� िनजले कैतडीको �यानै 
िलने ��य� direct वा घमुाउरो oblique िनयत 
िलएको �माण ग�ुन नआएको य�तो अव�थामा 
ियनलाई कमसेकम सजाय गदा� पिन समाजमा स�देश 
जाने, कानूनको िनरोधा�मक सजाय कारगर ह�ने र 
�ितवादीले पिन कानूनको मह�व ब�ुने सबै �ितफल 
�ा� ह�ने दिेख�छ । अतः �ितवादीलाई १० वष� कैद 
गन� भ�ने पनुरावेदन अदालतको रायसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । �ितवादीलाई मलुकु� ऐन अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम ५ वष� कैद ह�ने गरी �ितवादी िदनेश यादवको 
हकमा साधक सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी रमावती 
पासीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम �यानस�ब�धीको 
महलको २५ नं. बमोिजम सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
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सिकएन । �ितवादी रमावती पासीको हकमा पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०६९।३।३१ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरु का�ले
क��यटुर : रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी  गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०७१-CR-०३९७, वैदेिशक रोजगार 
कसरु, नेपाल सरकार िव. ितलबहादुर �े�ीसमेत
 �ितवादीले अनसु�धानको �ममा जाहेरवाला 
�ाने��कुमार उ�ेतीलाई बेलायत पठाउन भनी रकम 
िलएकामा सबै रकम िफता� ग�रसकेको र जाहेरवाला 
यमबहादरु रानाभाटलाई आफूले निचनेको ह�दँा िनजबाट 
रकम निलएको, जाहेरवालाह� खेमबहादरु ग�ुङ र 
सिुनल तामाङबाट जनही �. ३,८०,०००।- िलएको, 
जाहेरवाला मनोज महज�नबाट �. १०,००,०००।- 
सिुनल तामाङबाट �. ७,६०,०००।- िलएको 
भनी बयान गरकेो देिख�छ भने अदालतमा बयान 
गदा� आरोिपत कसरुमा इ�कार रही बयान गरकेो 
र जाहेरवाला �ाने��कुमार उ�ेतीसगँ वैदेिशक 
रोगजारीको लािग नभै सामा�य लेनदेनको �ममा 
रकम िलई ित�रसकेको भनी बयान गरकेो देिख�छ । 
िनजले अनसु�धानको �ममा जाहेरवाला �ाने��कुमार 
उ�ेतीसगँ वैदेिशक रोजगारीको लािग रकम िलई कागज 
गराएको भनी आंिशक�पमा सािबत भएको देिख�छ । 
जाहेरवालाम�ये यमबहादरु रानाभाटबाट आफूले कुनै 
पिन रकम निलएको, सिुनल तामाङको हकमा आफू 
िड.एन.िब. एिसया नामक क�पनीको कम�चारीको 
हैिसयतले रकम बझुेकामा िनजह�को रकम क�पनीले 
िफता� ग�रसकेको, मनोज महज�नसगँ बझुेको रकम 
िफता� ग�रसकेको र च�� तामाङबाट आफूले नभै 
अिफसले पैसा बझुी िलएको भनी बयान गरकेो 
देिख�छ । जाहेरवाला �ाने��कुमार उ�ेतीले आफूलाई 
बेलायत पठाउन रकम िलएको भनी यी �ितवादीउपर 
जाहेरी िदए पिन सो रकम �ितवादीले बझेुको भरपाई 

िनजबाट पेस ह�न सकेको देिखदँैन । साथै िनज 
जाहेरवाला �ाने��कुमार उ�ेतीले अनसु�धानको 
�ममा उजरुी िफता�  पाउ ँ भनी िनवेदन िदएको र 
जाहेरीको �यहोरा अदालतमा बकप� गरी समथ�न गन� 
नसकेको देिख�छ । जाहेरवाला यमबहादरु रानाभाटले 
समेत आफूले कुवेत पठाउन रकम िदएको भनी जाहेरी 
िदए पिन सो रकम बझुेको सबतु पेस गन� नसकेको 
र साथै अदालतमा बकप� गन�समेत उपि�थत ह�न 
सकेको देिखएन । जाहेरवालाह� सिुनल तामाङ 
र िव�णमुाया तामाङले समेत यी �ितवादीउपरको 
उजरुी िफता� िलएका र अदालतमा बकप�को लािग 
अनपुि�थत रहेको पाइयो । साथै जाहेरवाला च���साद 
ल�सालले अफगािन�तान जान यी �ितवादीलाई रकम 
िदएको भने पिन िनजले सो कुरा अदालतमा पिु� गन� 
बकप� गन� उप�थित भएको दिेखएन । यसरी �ितवादी 
ितलबहादरु �े�ीउपर रकम िलएको भनी उजरुी िदने 
जाहेरवालाह�म�ये केही जाहेरवालाह�ले उजरुी 
नै िफता� िलई अदालतमा बकप� गन� अनपुि�थत 
रहेका, अ�य जाहेरवालाह�समेत अदालतमा बकप� 
गन� उपि�थत ह�न नसकेका र �ितवादीउपरको 
अिभयोगदाबी पिु� ह�ने भरपद� आधार वादी प�बाट 
पेस ह�नसमेत नसकेको अव�थामा �ितवादी ितलक 
भ�ने ितलबहादरु �े�ीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठहराएको वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
फैसलामा अ�यथा गनु�पन� काय�कारण नदेिखने ।
 अका� �ितवादी िव�ण ु ग�ुङको हकमा 
िवचार गदा�  िनजउपर सह�ितवादी ितलबहादरु 
�े�ीले अनसु�धानको �ममा िमित २०६४।११।८ 
मा मनोज महज�नसमेतको जाहेरीका स�दभ�मा बयान 
गदा� िनज मनोज महज�नलाई य.ुके. पठाउन िनजबाट 
�. १०,००,०००।– �. ४,००,०००।- िव�ण ु
ग�ुङलाई िदएको भनी उ�लेख गरकेो आधारमा िनज 
�ितवादीउपर अिभयोगदाबी पेस भएको देिखयो । 
िनजउपर लागेको अिभयोग अ�य �वत�� �माणबाट पिु� 
ह�न सकेको पाइदँनै । जाहेरवाला मनोज महज�नले सोझै 
यी �ितवादीउपर नभै �ितवादी ितलबहादरु �े�ीउपर 
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मा� जाहेरी िदएकामा पिछ सो उजरुी िफता� िलएको 
र अदालतमा बकप� गन�समेत उपि�थत नभएको 
देिखयो । साथै �ितवादी ितलबहादरुले अदालतमा 
बयान गदा� यी �ितवादीउपर पोल गरकेो पिन देिखदँैन 
भने अनसु�धानको �ममा गरकेो पोललाई भरपद� 
सबदु �माणबाट पिु� गन� सकेको नदेिखएको र म�ुय 
अिभय�ु ितलबहादरु �े�ीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाएकोसमेत आधारमा यी �ितवादी िव�ण ु ग�ुङले 
समेत अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहराएको स�ु 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको फैसलामा अ�यथा 
गनु�पन� काय�कारण नदिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरु का�ले
क��यटुर : रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल भदौ २ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी  चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०१७५, उ��ेषण / 
परमादशे, सोिम��ा देवी ख�वे िव. पुनरावेदन अदालत, 
राजिवराज, स�रीसमेत
 िववािदत सा.िक.नं. ३४३९ �े.फ. ०-०-
६१/२ ज�गा िमित २०५७।२।१ मा र.नं. ७९१२ 
बाट िवप�ी ढेक� ख�वेले आ�नी �ीमती िनवेिदका 
सोिम��ादेवीलाई हा.व. गरी िदएको देिख�छ। यसरी 
पितबाट हा.व. पाएको ज�गा �ी अशंधन ह�ने, 
य�तो स�पि� सगोलको नभै एकलौटी ह�ने र ब�डा 
नला�ने भ�ने िनवेिदकातफ� को �रट िनवेदन िजिकर 
रहेको देिख�छ । साथै िवप�ी पित ढेक� ख�वेले 
बराबर जाडँर�सी खाई �ीमती र छोराछोरीह�लाई 
गालीगलौज र कुटिपट गद� आइरहेकाले िनवेिदकाले पित 
ढेक�बाट हा.व. पाएको उ� ज�गा आ�नो एकलौटी 
भै ब�डा नला�ने भ�ने �रट िनवेदन िजिकर रहेको 
देिख�छ । यी �रट िनवेिदकाले पित ढेक�उपर िमित 
२०६६।१।१ मा मानो छु��एको �यहोरा जनाई िमित 
२०६८।५।२१ मा िसराहा िज�ला अदालतमा दे.दा.नं. 
३२-०६८-०१९६९ नं. को अंश म�ुा दायर गरकेामा 
सो म�ुा िमित २०६९।२।२३ मा फैसला ह�दँा ढेक� 

ख�वेबाट िमित २०५७।२।१ मा र.नं. ७९१२ बाट 
हा.व. गरी सोिम��ा दवेी ख�वेलाई िदएको सा.िक.नं. 
३४३९ �े.फ. ०-०-६१/२ ज�गा सो म�ुाका �ितवादी 
ढेक�ले वादी सोिम��ादेवीलाई हा.व. गरी िदको 
देिखन आएकाले ब�डा नला�ने र वादी �ितवादीका 
िबचमा ब�डा ला�ने कुनै स�पि� नदेिखदँा अंशब�डा 
गनु�  नपन� भनी फैसला भएको देिख�छ । यसरी सो 
सा.िक.नं. ३४३९ को ज�गा यी िनवेिदकाको एकलौटी 
हकभोगमा रहेको र ब�डा नला�ने स�पि� हो भ�ने 
कुरा िसराहा िज�ला अदालतको िमित २०६९।२।२३ 
को फैसलाबाट समेत �प� देिखन आउछँ । यसबाट 
सो ज�गा २०५७ सालमा िनवेिदकाले िवप�ी पित 
ढेक�बाट हा.व. पाएको र िमित २०६९।२।२३ को 
िसराहा िज�ला अदालतको फैसलाले समेत ब�डा 
नला�ने भनी ठहर भएको देिख�छ । िवप�ी ढेक�ले 
िवप�ी दगुा�  कुमारी साहबाट िमित २०६६।६।१६ मा �. 
१,६७,०००।- ऋणिलई कपाली तमसकु ग�रिदएकामा 
िवप�ी दगुा�कुमारी साहले २०६८ सालको द.ुदे.
नं. ३१०९ को लेनदेन म�ुा दायर गरकेामा सो म�ुा 
िमित २०६९।१।२१ मा वादी दाबी प�ुने ठहरी फैसला 
भएको देिख�छ । सो म�ुाको �ममा वादी दगुा�  कुमारीले 
�ितवादी ढेक�को नाममा रहेको भिनएको सा.िक.नं. 
३४३९ को ज�गा रो�का राखेको र फैसला भएपिछ 
फैसला काया��वयनको �ममा िललामको कारवाही 
अगािड बढ्ने �ममा िसराहा िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७०।११।९ मा िमित २०६६।१।१ मा 
ढेक� र सोिम��ािबच मानो छु��एको त�य �थािपत 
भइसकेको र ढेक�ले मानो छु��एको िमित प�ात् 
िमित २०६६।६।१६ मा िलई खाएको ऋण िलने 
काय�मा �ीमती सोिम��ा दवेीको सलं�नता नदेिखएको 
अव�थामा उ� ऋण ितन� बझुाउने दािय�व िनवेिदका 
सोिम��ा देवीमा रहेको मा�न निम�ने ह�दँा िनजको 
एकलौटी हकभोगको ज�गाको िललाम काय� �थिगत गरी 
रो�का रहेको ज�गा फुकुवा ग�रिदन ुभनी भएको स�ु 
आदशे बदर गरी लेनदेन म�ुाको िबगो भ�रभराउतफ� को 
कारवाही अगािड बढाउन ु भनी पनुरावेदन अदालत, 
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राजिवराजबाट िमित २०७१।३।१२ मा भएको आदेश 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको आधारमा समेत िमलेको 
देिखएन । यसरी िववािदत सा.िक.नं. ३४३९ को ०-०-
६१/२ ज�गा यी िनवेिदकाले िमित २०५७।२।१ मा 
नै आ�ना �ीमानबाट हा.व.बाट पाएको, िनवेिदकाले 
िमित २०६८।५।२१ मा ढेक� उपर िदएको अशं 
म�ुा िमित २०६९।२।२३ मा फैसला ह�दँा उ� ज�गा 
िनवेिदकाको एकलौटी भै ब�डा नला�ने ठहर भएको, 
यी िनवेिदका सोिम��ा देवी र िवप�ी ढेक� ख�वेिबच 
िमित २०६६।१।१ मा मानो छु��ई सकेपिछ िमित 
२०६६।६।१६ मा ढेक�ले िवप�ी दगुा�कुमारी साहसगँ 
िलएको ऋणको दािय�व यी िनवेिदकामा नरहने ह�दँा 
दगुा�कुमारी साहसगँ िनवेिदकाको पित ढेक�ले िलएको 
लेनदनेको िवषयमा चलेको लेनदेन म�ुाको �ममा 
रो�का राखी फैसला काया��वयनको �ममा िललाम 
गन� काय� गराउने काय� कानूनस�मत नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०७१।३।१२ को आदेश उ��ेषणको आदेस�ारा 
बदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िवदरु का�ले
क��यटुर : रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल काि�क २० गते रोज ६ शभुम् । 

६
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी  जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CI-०८९४, शेषपिछको बकसप� 
बदर, �ुवकुमार मौय�समेत िव. राजकुमार मौय�को हकमा 
अनुमित िलई िवशाल मौय�को सरं�क भै गीता मौय�
 �व. लटुई मौय�ले िमित २०६४।१२।२४ 
मा आ�ना नाितह� ितथ�कुमार मौय� समेतलाई 
आ�नो नाउकँो स�पूण� स�पि� अ�लोह बकसप� 
ग�रिदएको देिख�छ । िनज लटुई मौय�ले बकसप� 
ग�रिदएको िनजको नाउकँो िक.नं. ४६९ को ज�गा 
िनजले मोहीयानी हकबापत �ा� गरकेो दिेखएको 
छ । मोिहयानी हकबापत �ा� स�पि� िनजी आज�न भई 
ब�डा नला�ने हो िक भ�नलाई सो ज�गा िनजका नाउमँा 

मोहीयानी अथा�त् भोग मा� होइन �वािम�व ह�ता�तरण 
भै आएको ज�गा भएको र य�तो अव�थामा ज�गाधनी 
र मोहीिबच ज�गा िवभािजत भई मोहीका हैिसयतले 
�ा� ज�गा सगोलका अंिशयारिबच अंश ब�डाको १ 
र १८ नं. समेतबमोिजम ब�डा ह�ने गरी यसै सव��च 
अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपादन भैसकेको (ने.
का.प. २०६९, अङ्क ३, िन.नं. ८७८७) अव�था 
छ । �य�तै गरी बाबबुाजेले आज�न गरकेो स�पि�मा 
िनजका छोराबहुारी नाितनाितनाको हकमा पैतकृ 
मािनने अव�था भएको र िनज दाताले उ� ज�गा 
घर �यवहार चलाउन िब�� िवतरण गरकेोसमेत 
नभई शेषपिछको बकसप� गरी िदएको देिखएको ह�दँा 
��ततु प�र�े�यमा एउटा छोराका छोराह� अथा�त् 
नाितह�लाई मा� आ�नो नाउकँो ज�गा शेषपिछको 
बकसप� ग�रिदएको काय�लाई कानूनस�मत मा�न 
सिकने अव�था नभएकाले उ� िक.नं. ४६९ को 
ज�गामा अ�य अंिशयारको समेत अंश भाग रहेको 
देिखएको तथा राजकुमार मौय�का हकमा िफराद खारजे 
भई िक.नं. ४६९ को ज�गासमेतमा अंश भाग ला�ने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको फैसला 
सदर ह�ने गरी आजै यसै इजलासबाट लगाउको ०६९-
CI-०८९५ को अंश म�ुामा समेत फैसला भएको ह�दँा 
अ�लोह बकसप� ग�रिदएको सो िक.नं. ४६९ को 
ज�गामा ज�मा ४ अिंशयार कायम गरी ४ भागको १ 
भाग बकसप� सदर कायम रहने र बाकँ� ३ ख�डको 
१ ख�डम�ये ३ भाग गरी सो ३ भागबाट िगता मौय� र 
िवशाल मौय�ले पाउने २ भाग ज�गाको बकसप� बदर 
ह�ने अव�थाकै रहेको देिखएकाले सोबमोिजम वादीह� 
िगता मौय� र िवशाल मौय�को हकको २ ख�डको शेष 
पिछको बकसप� बदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जबाट भएको िमित २०६९।२।२९ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।  
इजलास अिधकृतः समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल असोज २२ गते रोज ६ शभुम् ।



58

सव��च अदालत बलेुिटन २०७२, मङ्िसर - २

७
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी  जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CI-०८९५, अशं, तारादेवी 
मौय�समेत िव. राजकुमार मौय�समेत
 मोिहयानी हकबापत �ा� स�पि� िनजी 
आज�न भई ब�डा नला�ने हो िक भ�नलाई सो ज�गा 
िनजका नाउमँा मोहीयानी अथा�त् भोग मा� होइन 
�वािम�व ह�ता�तरण भै आएको ज�गा भएको र य�तो 
अव�थामा ज�गाधनी र मोहीिबच ज�गा िवभािजत भई 
मोहीका हैिसयतले �ा� ज�गा सगोलका अंिशयारिबच 
अंश ब�डाको १ र १८ नं. समेतबमोिजम ब�डा ह�ने गरी 
यसै सव��च अदालतबाट िस�ा�तसमेत �ितपादन 
भैसकेको (ने.का.प. २०६९ अङ्क ३ िन.नं. ८७८७) 
अव�था छ । �य�तै गरी बाबबुाजेले आज�न गरकेो 
स�पि� िनजका छोराबहुारी नाितनाितनाको हकमा 
पैतकृ मािनने अव�था भएकाले ��ततु प�र�े�यमा 
एउटा छोराका छोराह� अथा�त् नाितह�लाई मा� 
आ�नो नाउकँो ज�गा शेषपिछको बकसप� ग�रिदएको 
काय�लाई कानूनस�मत मा�न सिकने अव�था नरहेको 
र िक.नं. ४६९ को ज�गामा ज�मा ४ अिंशयार कायम 
गरी ४ भागको १ भाग बकसप� सदर कायम रहने 
र बाकँ� ३ ख�डको १ ख�डम�ये ३ भाग गरी सो ३ 
भागबाट िगता मौय� र िवशाल मौय�को हकको २ भाग 
ज�गाको बकसप� बदर ह�ने गरी लगाउको ०६९-CI-
८९४ को शेषपिछको बकसप� बदर म�ुामा आजै यसै 
इजलासबाट फैसलासमेत भएको ह�दा उ� िक.नं. 
४६९ को ज�गामा सबै अंिशयारलाई अंश ब�डा ला�ने 
नै अव�थाको देिखन आउने । 
 �माण ऐन, २०३१ को दफा ६ मा 
एकाघरसगँका अंिशयारम�ये जनुसकैु अंिशयारको 
नाउमँा रहेको स�पि� सगोलको स�पि� हो भनी 
अदालतले अनमुान गन�छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
र �यसैको प�ृभूिममा यस अदालतबाट सगोलको 
अंिशयारमा जसको नाउमँा रहेको स�पि� भए पिन 
अ�यथा �मािणत नभएस�म सगोलकै मा�न ुपन� �माण 

ऐन, २०३१ को दफा ६(क) ले �� गरकेामा अ�यथा 
�मािणत गनु�पन� कत��य �ितवादीको ह�ने (ने.का.प. 
२०५४, िन.नं. ६३०३, अङ्क १) भनी िस�ा�तसमेत 
�ितपािदत भएको पाइ�छ । ��ततु अव�थामा 
�ितवादीह�ले िनजी आज�नको भनेका घर ज�गाह� 
िनजी आज�न हो भ�ने ठोस सबतु पेस गरी अ�यथा 
�मािणत गन� सकेको अव�था नदेिखएको ह�दँा उ� 
िक.नं. ४०७ र १५२६ को घर ज�गाह� समेतलाई 
सगोलकै मा�न ु पन� भएकाले पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न सिकने अव�था नह�ने ।
 अतः अदालतबाट द�ड ज�रवाना लागेका 
न�कु भ�ने राजकुमार मौय�को हकमा लागेको द�ड 
ज�रवाना असलु नह�दैँ अ.ब. ८३ नं. बमोिजम अनमुित 
िलई दायर भएको िफराद खारजे ह�ने गरी तथा िक.नं. 
४६९ को ज�गाबाट ४ भाग म�ये १ भागको बकसप� 
सदर कायम राखी बाकँ� ३ भागम�ये १ भागबाट २ 
भाग िगता देवी र िवशालकुमार मौय�ले अशं पाउने 
तथा अ�य स�पि�बाट समेत ३ भागम�ये १ भागबाट 
२ ख�ड िगतादवेी र िवशालकुमारले अंश पाउने 
गरी तथा ऋणको स�ब�धमा साह�को नालेस परी 
ठहरबेमोिजम ह�ने गरी स�ुको फैसला केही उ�टी 
गरी भएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित 
२०६९।२।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर : रान ुपौडेल
इित संवत् २०७२ साल असोज २२ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी देवे�� गोपाल ��े, ०६६-CI-०७७४, लेनदने, 
���साद मान�धर िव. काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. २९ ठमेलि�थत एिसयन पे�टस (नेपाल) �ा.
िल.
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 िफरादको स�पूण� त�यबाट �यापा�रक 
कारोबारबापत पाउने रकम �ाि�को लािग कानूनले 
तोकेको हद�यादिभ�ै दायर भएको तर कानूनको 
उ�लेखनमा तलमािथ परकेो ह�दँा यसमा िवव�धन 
नला�ने भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनले �यायको 
रोहमा बोलेको र �याय �दान गरकेोलाई बेमनािसब 
भ�न िम�दैन । अदालतह� भनेको �याय �दान 
गन� बनेका िनकाय ह�न् । एउटाको सामा�य भूल वा 
अ�ानताको फाइदा अक� प�ले नाजायज�पमा िलन 
निम�ने । 
 ��ततु म�ुामा उ� लेनदने �यवहारको 
महलको ४० नं. छुट् न ु र २ नं. उ�लेख ह�नलुाई 
नालेसको �ाण नै छुटेको �पमा हेदा�  वादीले पाउने 
जायज रकम पाउन नसक् ने तथा �ितवादीले नाजायज 
तवरबाट वादीको रकम पच गन� प�रणाम आउने ह�दँा 
अ�यायको प�पोषण ह�ने गरी कठोर र याि��क ह�न ु
�व�छ �यायको अवधारणा अनकूुल ह�दैँन । �याय 
िनि�त ह�नपुछ�  तर प�रि�थित र समय आिद कुरालाई 
िवचार गरी �यायले आफूलाई लिचलो पिन बनाउन ु
पन� ।
 ��ततु म�ुा धेर ै परुानो भैसकेको र 
स�ु अदालतले  सा�दिभ�क �माणह� ब�ुने 
काम ग�रसकेको ह�दँा ��ततु म�ुामा अ� थप 
�माण ब�ुन ु पन� भए सो बझुी फैसला गन�को लािग 
पनुरावेदन अदालत, पाटनलाई कुनै बाधा अवरोध 
देिखदँैन । िढलो गरी �याय िदनलुाई सफल �याय 
प�ितले अ�वीकार गद�छ । अतः ��ततु िववादमा 
पनुरावेदन अदालत, पाटन आफँँैले फैसला गन� कुनै 
बाधा नरहेको र ��ततु म�ुामा �याय �शासन ऐन, 
२०४८ को दफा १४ को ख�ड (घ) को अव�थासमेत 
नरहेकाले यसमा पनुरावेदन अदालतले नै यावत 
िवषयव�तमुा �वेश गरी ठहर िनण�य गनु�पन�मा स�ु 
िज�ला अदालतमा िनण�य गन�को लािग पठाउने ठहराई 
िमित २०६६।४।३२ मा गरकेो फैसला निमलेकाले 
उ�टी ह��छ । अब �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 

१४ को ख�ड (ख) र (ग) बमोिजम जे जो ब�ुन ुपछ�  
बझुी कानूनबमोिजम ठहर फैसला गनु�  भनी उपि�थत 
प�लाई तारखे तोक� ��ततु िमिसल िनण�याथ� 
पनुरावेदन अदालत, पाटनमा पठाई िदने ।
इजलास अिधकृत : इ��कुमार खड् का
क��यटुर : च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल असोज ५ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०६६-CI-०८३८, दता� फारी, 
िबमला राणा िव. �िदपिव�म राणा
 ��ततु म�ुामा �यस�कार वादीले कुनै 
सरंचनाको हकबाट आफूबाहेक ह�ने गरी कुनै िलखत 
गरकेो अव�था छैन । यसमा को कसले कित खच� गर ्यो 
दौडधूप गर ्यो भ�ने कुराको सामा�यतया कुनै अथ� 
नरहने । 
 जहासँ�म उि�लिखत िक.नं. ७१०, ७१३, 
७३६ र ७३९ ज�गा िक�ाकाट गदा� काम ला�दनै 
भ�ने �ितवाद िजिकर छ सो आधारमा दता� छुट् याउन 
निम�ने भनी यी प�िवप�का िबचमा कुनै िलखत 
भएको पाइदँैन । यसमा रोकपोक नरमगरम िमलाई 
दवैु प�लाई पायक पन� गरी िक�ाकाट गनु�पन� ह��छ । 
िक�ैिप�छे िक�ाकाट गन� वा दवुैलाई अनकूुल ह�ने गरी 
िक�ाकाट गन� कुरा िक�ाकाट गदा� िवचार ह�ने कुरा 
हो । पनुरावेदन अदालतले �यस स�ब�धमा िव�ततृ 
िववेचना गरी नरम गरम िमलाई दता� फारी दा.खा. दता� 
गराई िलन पाउने ठहराएको फैसलाबाट �ितवादीलाई 
कुनै �ितकूल असर पगेुको भ�ने ठाउ ँ  छैन । �यसमा 
पिन आजको पेसीमा उपि�थत भै पनुरावेिदकाले 
त�स�ब�धमा मनािसब िजिकर िलई �माणसमेत 
पेस गरी पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई चनुौित 
गनु�पन�मा िनज वा िनजको कानून �यवसायी दवुै 
अनपुि�थत रहन ुभएको अव�था छ । अतः िववेिचत 
आधार कारणसमेतबाट वादी दाबीबमोिजम िक�ाकाट 
ह�ने ठहराएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
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२०६६।२।१९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : इ��कुमार खड्का
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल असोज ५ गते  रोज ३ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल �े�, ०७०-CI-०२६१, िनषेधा�ा / 
परमादशे, आन�दीलाल मुिखया िव. िज�ला िवकास 
सिमितको काया�लय, स�री
 िनवेदकको पनुरावेदन प�मा �थानीय 
�वाय� शासन िनयमावली, २०५६ को िनयम २१७ 
मा िज�ला िवकास सिमितलगायतका िवप�ीलाई 
माछा मान�का लािग ठे�का िदने अिधकार नरहेको 
भ�नेस�मको िजिकर रहेको र जानकारी पाउन ु पन� 
स�ब�धमा कुनै पनुरावेदन िजिकर नरहेकाले िवप�ीले 
ठे�का लगाएको कानूनस�मत भए नभएको भ�नेस�मको 
कुरामा िनण�य िदनपुन� स�ब�धमा िवचार गदा� माछा 
मान�समेतको कुरामा िज�ला िवकास सिमितले ठे�का 
लगाउने गरी �प� �यव�था रहेकाले माछा मान� िवषयमा 
िज�ला िवकास सिमितले ठे�का लगाउन स�दैन 
भ�ने िनवेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
सिकएन । सोबाहेक पनुरावेदकको अ� पनुरावेदन 
िजिकर नरहेकाले िनवेदकको िनवेदन खारजे 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६८।७।२७ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर : च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल साउन २५ गते रोज २ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी देवे�� गोपाल ��े, ०७०-CI-०२६२, उ��ेषण 
/ परमादेश, नेपाल मलाह संघका के��ीय अ�य� 
आन�दीलाल मुिखया िव. िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय, स�री
 �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 

दफा २१७ मा माछा मान�समेतको कुरामा िज�ला 
िवकास सिमितले ठे�का लगाउने गरी �प� �यव�था 
रहेको पाइ�छ । िनवेदन दाबीको पोखरीमा िनवेदकको 
हक के कसरी पगेुको छ यसलाई िनवेदकले �प� 
गन� स�नभुएको पाइदँनै । �यि� िवशेषको हक नप�ुने 
पोखरीमा िनजले सामा�यतया उजरु गन� िम�दैन । यसमा 
नेपाल सरकार वा स�बि�धत गािवस तथा िजिवसकै 
सरोकार ह��छ । िनजह�बाट कुनै बेिहसाब भएमा 
�यसमा श�ुीकरणको लािग िनवेदकले �यानाकष�ण 
आिद गराउन नपाउने होइन । �यस िकिसमको कुनै 
बेिहसाब वा ��ाचार भएको पनुरावेदन िजिकर 
देिखदँनै । कानूनले नै अिधकार िदएको माछा मान� 
िवषयमा िज�ला िवकास सिमितले ठे�का लगाउन 
स�दनै भ�ने िनवेदकको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन । पनुरावेदकको िनवेदन खारजे 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६९।४।२८ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर : च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल साउन २५ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०७०-CI-०२६३, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, आन�दीलाल मुिखया िव. �ी बाबा 
वंशख�डी सामुदाियक वन उपभो�ा समूहको अ�य� 
िकसन साह�समेत
 कुनै पिन िवषयमा िनवेदन िदन उजरु गन� 
हकदैया ह�नै पछ�  । िववािदत दहमा िनवेदकको हक प�ुने 
कानूनबमोिजमको िलखत �माण िनवेदकबाट ��ततु 
ह�न सकेको पाइदँनै । २०६४ सालमा माछाको भूरा 
छाडेको र ती ठूला भै माछा मान� खो�दा िवप�ीह�बाट 
अवरोध ह�ने आशङ्का उ�प�न भएको भ�ने िनवेदन 
िजिकरलाई िवप�ीह�ले अ�वीकार गनु�भएको 
देिख�छ । यस�कारको त�यगत िवषयको िनरोपण 
�रट िनवेदनबाट गनु�  उपय�ु ह�दँैन । यसमा िनवेदकले 
िवप�ीह� उपर �माण देखाई कानूनबमोिजम लटुिपट 
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आिदमा उपचार िलने बाटो िनवेदकलाई रहे भएकै 
छ । अतः हकदैयाको अभावमा पनुरावेदकको िनवेदन 
खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको िमित 
२०६८।१०।१५ को आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर : च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल साउन २५ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल �े�, ०७०-CI-०७६५, परमादशे, 
जनकपुर अ�चल अ�पताल िवकास सिमित, 
जनकपुरसमेत िव. डा.रामच�र� साह
 काम गन� कम�चारीले आफूले पाउन ुपन� कानून 
र स�झौताबमोिजमको रकम माग गरकेो सो गलत वा 
झ�ुा भएमा सोही कुरा खलुाई िनजलाई त�स�ब�धमा 
जानकारी िदन ु िवप�ीको कत��य र य�तो जानकारी 
पाउने िनवेदकको हक ह��छ । ��ततु िवषयमा िवप�ीले 
िनवेदकको मागलाई स�बोधन गरी उिचत िनण�य 
नगरकेाले सो गनु�  भ�नेस�मको पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट भएको आदशेबाट कानूनको शासनको 
स�मान भएको र यसबाट पनुरावेदकलाई कुनै असर 
परकेो भ�न िम�दैन । पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले 
गरकेो परमादेशको आदेश कानूनसङ्गत रहेकाले सो 
सदर ह��छ । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत : गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल साउन २५ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०१४३, 
जबरज�ती करणी, नेपाल सरकार िव. नरबहादुर हमाल
 �ितवादीले अपराधलाई पूण��पमा �वीकार 
गरी अिधकार�ा� अिधकारीसम� सािबती बयान 
िदएको देिखयो । घरको मािथ�लो तलामा �ितवादीले 

मेरो देवरको छोरी �ीकुमारीलाई जबरज�ती करणी 
गरकेो देखेको ह� ँ भनी शमा�  रानाले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो कागजलाई अदालतमा 
आई बकप� गरी पिु� गरकेोसमेत देिखयो । पीिडत 
�ीकुमारीले ठूलीआमाको घरमा बसेको अव�थामा 
�ितवादीले जबरज�ती तानी बाथ�ममा लगी अनिुचत 
करणी गरकेो हारगहुार गदा� ठूलीआमा शमा� राना 
आउदँा �ितवादी भागेका ह�न् भनी कागज गरकेामा 
सो कुरालाई अदालतमा आई पीिडतले समथ�न ह�ने 
गरी बकप� गरकेो देिखयो । व�तिु�थत मचु�ुकाका 
मािनस त�ुसबहादरु राना, चनुमाया ग�ुङले यी 
�ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो भनी �हरीमा 
कागज गरकेामा सो कुरालाई प�्ुयाइ ँ ह�ने गरी स�ु 
अदालतमा बकप�समेत गरकेो दिेख�छ । िज�ला 
अ�पताल �याङजाको परी�ण �ितवेदनअनसुार 
लेिबयाको माइनोराको दािहने प�ी सानो चोट 
भएको भ�ने र योनीिभ�को िझ�ली फाटेको छ भ�ने 
देिख�छ । घटना �थलबाट काचँका दईु टु�ा चरुा 
बरामद भएको पाइ�छ । यी �ितवादीले पीिडत 
�ीकुमारीलाई जबरज�ती करणी नगरकेो भए िकटानी 
जाहेरी र सो जाहेरीलाई अदालतमा आई समथ�न 
ह�ने गरी पीिडतका बाबलेु बकप� गनु�  कुनै कारण 
देिखदँनै । सो ह�दँा यी �ितवादीले �ीकुमारीलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो भ�ने त�य �मािणत ह�न 
पगेुको छ । साथै पनुरावेदन अदालतले अिभयोग 
दाबीबमोिजम जबरज�ती करणीको वारदात कायम ह�ने 
ठहर ्याएको फैसलामा �ितवादीले िच� बझुाई बसेको 
देिखदँा सो वारदात भएको त�यमा शङ्का गनु�पन� 
नदिेखने ।
 �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(ग) मा “कुनै 
अदालत वा सरकारी काया�लयमा कानूनले रा�न ु
पन� �याहा, �े�ता वा कागजप�मा उ�लेख ग�रएको 
कुराह� सही �पमा उ�लेख ग�रएका ह�न् भनी 
अदालतले अनमुान गन�छ” भ�ने र दफा १३(१) मा 
“रा��सेवकले आ�नो ओहदाको कत��य पालनको 
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िसलिसलामा र कुनै �यि�ले कानून�ारा तोिकएको 
आ�नो कत��य पालनको िसलिसलामा कुनै साव�जिनक 
िलखतमा उ�लेख गरकेा कुराह� �माणमा िलनहु��छ” 
भनी उ�लेख भएबमोिजम िचिक�सकबाट जाचँ परी�ण 
गदा� �ा� �ितवेदन यी �ितवादी िव�� आफँँैमा �माण 
ला�ने अव�था दिेख�छ । साथै यी �ितवादीले मौकामा 
गरकेो बयानको जवाफ ७ मा “लठ् यौरी (अपाङ्ग) 
भएक�ले केही गन� सिकनन्” भनी िनजको अव�थाको 
िच�णसमेत गरबेाट �ितवादी लठ् यौरी भएको भ�ने 
त�यमा �ितवादीले समेत �वीकार गरकेो अव�था 
छ । �यसबाहेक मौकाको जाहेरी र शमा� रानाको कागज 
तथा बकप�बाट समेत पीिडत स�ुत मनि�थितक� 
�यि� नै रहेक� देिख�छ । सो नभै पीिडत �व�थ 
स�े रहेक� भए १६ वष� पूरा भएक� यी पीिडतले 
आफँँै कागज र बकप� गनु�पन� ह���यो । मौकाको 
कागज र अदालतको बकप�समेतको दवुै अव�थामा 
ियनले स�मतापूव�क आ�नो कुरा भ�न नस�ने भएर ै
सो गदा�  गराउदँा ियनको संर�क रोहवरमा बसेको 
देिख�छ । उ� �माणह�बाट यी पीिडत स�ुत 
मनि�थितक� रहेक� भ�ने कुरा पिु� ह�न आउने ।
 पीिडत �ीकुमारी अश� र अपाङ्ग �यि� 
रहेको र �य�तो �यि�लाई �ितवादीले जबरज�ती 
करणी गरकेो दिेखदँा मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणी 
महलको ३क नं. बमोिजम �ितवादी नरबहादरु 
हमाललाई थप कैद वष� ५ गरकेो स�ु फैसला 
िमलेकामा सो उ�टी गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको फैसला निमलेको ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको िमित २०६६।९।१२ को फैसला केही उ�टी 
ह�ने र स�ु �याङ्जा िज�ला अदालतको फैसला सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर : च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल साउन ३२ गते रोज २ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०३५०, 

जबरज�ती करणी, देवबहादुर घले िव. नेपाल सरकार
 आफूह�लाई फसाउने िनयतले वा कुनै 
�रसइबीको कारणले पीिडतले आफूसमेत लाि�छत 
ह�ने गरी �ितवादीह� उपर झ�ुा दोषारोपण गरके� 
ह�न् भनी यी �ितवादीह�ले अदालतको बयानमा 
कुनै िजिकर िलन सकेको दिेखदँैन । यस अदालतमा 
गरकेो पनुरावेदनप�मा समेत पनुरावेदकह�ले 
पीिडतले झ�ुा दोषारोपण गनु�पन� स�ब�धमा ठोस 
िजिकर िलन र त�स�ब�धी �माण गजुान� सकेको 
देिखदँनै । यस अव�थामा पनुरावेदक �ितवादीह�को 
अदालतसम�को कोरा इ�कारी बयानको कुनै 
�ामािणक मह�व नरहने ।
 पीिडत साबालक दिेखएक� भ�ने 
�ितवादीह�को पनुरावेदन िजिकर देिख�छ । तर 
सो कारणबाट ��ततु म�ुाको वारदात अस�य ह�न 
स�ने अव�था ह�दैँन । उमेरस�ब�धी कुरा तलमािथ 
परकेो कुरा सजायस�ब�धी कुरा भएकाले �यो कुरा 
आफँँैमा �ितवादीह�को सफाइको आधार ह�न 
स�ैन । सोबाहेक �ितवादीह� िव��को उपरो� 
िमिसल �माणलाई �ितवादीह�ले अ�यथा िस� गन� 
नसकेको समेतबाट सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीह�को 
पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 तसथ� �ितवादीह� सान ुघले भ�ने देवबहादरु 
घले र ितलक भ�ने रामबहादरु घलेले पीिडत “चौतारा 
A” लाई सामूिहक�पमा पालैपालो जबरज�ती करणी 
गरकेो ह�दँा िस�धपुा�चोक िज�ला अदालतले यी 
�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको 
महलको १ नं. तथा ३क नं. बमोिजमको कसरुमा 
�ितवादीह� सान ुघले भ�ने दवेबहादरु घले र ितलक 
भ�ने राज ु घलेलाई ऐ. महलको ३(४) नं. बमोिजम 
५ वष� कैद र िनजह�ले सामूिहक�पमा जबरज�ती 
करणी गरकेो ह�दँा ऐजनको ३क नं. बमोिजम ५ वष� थप 
कैद गरी ऐजनको १० नं. बमोिजम पीिडत “चौतारा A” 
लाई �ितवादीह�बाट जनही �.१०,०००।- दस हजार 
�ितपूित�समेत िदलाई िदने ठहराएको िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
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अदालत, पाटनको िमित २०६८।११।१६ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
 यसमा िवशेष �कृितका म�ुाह�को 
कारवाहीमा प�ह�को गोपनीयता कायम 
रा�नेस�ब�धी काय�िविध िनद�िशका, २०६४ को दफा 
३ बमोिजमको �यि�गत प�रचया�मक िववरण गो�य 
रा�नपुन�मा ��ततु म�ुामा पीिडत प�को प�रचय गो�य 
रा�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर : च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल काि�क १७ गते रोज ३ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०३६६, 
जबरज�ती करणी, मोहमद सिहद अ�सारी िव. 
रामकुमार (प�रवित�त नाम) को जाहेरीले नेपाल सरकार
 पीिडतको �वा��य परी�णबाट According 
to mother, she noticed her daughter crying 
and noticed blood… over her dress… with 
whitish discharge over the clothes and 
upper thigh…
 … Bleeding and pain at the perineal 
area following sexual assault. Bleeding fresh 
minimal in amount. Patient gives history of 
penetration clothes changed mother gives 
history of blood stained underclothes and 
whitish discharge at the inner thigh.
 पनुः Small abrasion of ०.१x०.२cm 
in the posterior fourchette, labia minora 
hyperemic समेतको पीिडतको यौनाङ्गको ल�ण 
देिख�छ ।
 पीिडतको क��  परी�ण ह�दँा human semen 
was detected भ�नेसमेतको परी�ण �ितवेदन �ा� 
भै िमिसल सलं�न रहेको ।
 �माणह�को समिुचत ख�डन गन� दािय�व 
पनुरावेदक �ितवादीकै ह��छ । तर पनुरावेदक �ितवादीले 

आफू िव��का उि�लिखत �माणह�को समिुचत 
ख�डन गन� सकेको देिखदँनै अिपत ु वारदातको िदन 
समय र �थानमा पीिडत खे�दै �ितवादीको कोठामा 
आएक� �यसपिछ कोठाको ढोका ब�द रहेको र पीिडत 
१० िमनेट जित खाटमा खेलेर िनजको आमाले नाम 
िलएर बोलाएपिछ गएक�समेतको त�यलाई �वीकार 
गरकेो देिख�छ । वारदातको िदन समयमा पीिडत र 
�ितवादी सगँसाथमा ह�न ु र लग�ै अिभयोगदाबीको 
घटना �काशमा आउन ुतथा पीिडतको fourchette 
मा रहेको घाउको बारमेा �ितवादीले स�तोषजनक 
कारण खलुाउन नस�न ुसमेतका त�यले वारदातको 
स�यताको पिु� गरकेो िनष ्कष� आउने देिख�छ । 
�ितवादीकहा ँ आउन ु अिघदेिख नै पीिडतको �यस 
िकिसमको घाउ रहेको भए िनज �ितवादीको कोठामा 
सहज�पमा आउन र १० िमनेटस�म �ितवादीको 
भनाईअनसुार खेली ब�ने र आमाले बोलाएपिछ जाने 
अव�था उ�प�न ह�न नस�ने ।
 उि�लिखत �माणह�बाट �ितवादी 
िव��को अिभयोगदाबी शङ्कारिहत �माणबाट 
�मािणत भएको ह�दँा �ितवादी लाल खान भ�ने 
मोहमद सिहद अ�सारीले पीिडत िच�कला चौधरीलाई 
जबरज�ती करणीको कसरु गरकेो ठहराई �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को 
कसरुमा उ� महलको ३(१) नं. बमोिजम १० वष� कैद र 
उ� महलको १० नं. बमोिजम �. ५०,०००।- (पचास 
हजार) �ितपूित�समेत िदलाई भराई िदने ठहराएको 
लिलतपरु िज�ला अदालतको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।१०।१७ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर : च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल काि�क १७ गते रोज ३ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०२९०, अंश, 
रामसुरत अिहरको मृ�यु भै मु�ा सकार गन� छोराह� 
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रामवहाल यादव, मनवहाल यादव र िवजयबहादुर 
यादव िव. कोमल अिहर
 व�र� वै�ािनक अिधकृतले कोमल यादव 
र रामसरुत अिहरको िड.एन.ए. �ोफाइल तलुना गदा� 
कोमल यादव र रामसरुत अिहर एउटै जैिवक िपत�ृवका 
वशंजका ह�न् भनी उ�लेख गरकेो पाइयो । यी वादी र 
�ितवादीह� एउटै प�ुता िभ�का भएको र सो त�यलाई 
वादीका सा�ीले गरेको बकप�बाट पिु� भैरहेको 
देिखयो । �ितवादी रामसरुतले अशंब�डा 
भैसकेको भनी भ�न नसक� किहले म जोखकुो 
एक मा� छोरा ह� ँ भनी किहले रामसेवकसगँ 
मैले अंश पाएको हो हामी दईु दाजभुाइ ह� भनी 
अंशब�डाको कागज गरकेो लगाउको जालसाजी 
म�ुाबाट दिेखयो । यसरी �ितवादीले फरकफरक 
�यहोरा उ�लेख गरी आएकाले िनजले सफा हात 
िलई अदालतमा �ितउ�र िजिकर िलई �वेश गरकेो 
देिखएन । यसको साथै �ितवादी रामसरुतबाहेकका 
अ�य �ितवादीह�को कथनसमेतको आधारमा 
वादी �ितवादीह�िबचमा अंशब�डा भएको अ�य 
कुनै �माणबाट पिु� ह�न नआएको ि�थितमा मलुकु� 
ऐन, अशंब�डाको १ नं. ले यो न�बर �ार�भ भएपिछ 
अंशब�डा गदा� यस महलका अ�य न�वरह�को अधीनमा 
रही बाब,ु आमा, लो�ने, �वा�नी, छोरा, छोरीह�को 
जीयजीयैको अशं गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । �ितवादी रामसरुत अिहरले पेस गरकेो 
तायदाती फाटँवारीमा उ�लेख गरकेा ज�गाह�को 
स�ब�धमा िनजी आज�नको हो भ�ने भरपद� �माणको 
अभावमा �ितवादीह�बाट पेस ह�न आएको तायदाती 
फाटँवारीमा उि�लिखत स�पूण� स�पि� ब�डा ला�ने नै 
देिखने ।
 वादी �ितवादीह� अिंशयार कायम ह�न 
आई वादी �ितवादीिबच अंशब�डा नभएको पिु� 
ह�न आएकाले स�ु किपलव�त ु िज�ला अदालतको 
फैसला केही उ�टी भई वादी कोमल यादवले �ितवादी 
रामसरुत अिहरको नाम दता�को तायदाती फाटवारीमा 

उि�लिखत स�पि�बाट िफराद दाबीबमोिजम मूल 
५ अंिशयार भएकामा स�पूण� स�पि�लाई ५ भाग 
लगाई वादीले ५ भागको १ भाग अंश छुट् याई िलन 
पाउने र ऋणको हकमा साह�को नालेस परकेो बखत 
कानूनबमोिजम ह�ने ठहराई पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलले िमित २०६९।९।८ मा गरकेो फैसलामा 
कानूनी र �ितपािदत निजरको �पष् ट कुनै �िुट भएको 
नपाइदा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः इ��कुमार खड्का
क��पटुर :  च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल भदौ २५ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-CR-०३८४, सवारी �यान, 
राजे�� ब�ताकोटीको जाहेरीले नेपाल सरकार िव. 
िमकमार दोङ तामाङसमेत
 सवारी चालक अनमुित �ा� नगरेको �यि�ले 
साव�जिनक सडकमा सवारी चलाउने काय� गनु�  भनेको 
आफँैमा जोिखमी र लापरवाहीपूण� काय� हो । साथै 
�यसरी सवारी चालक अनमुितप� �ा� नगरकेो �यि�ले 
चलाएको सवारी साधनबाट ठक् कर लागी, िकिच वा 
अ�य कुनै दघु�टना भएर मािनसको �यान गएमा सो 
काय�लाई �वतः लापरवाहीपूव�क ग�रएको काय�को 
प�रणाम �व�प भएको मा�न ुपन� देिख�छ । छु�ाछु�ै 
आकार र �कृितका सवारी साधन �कृित र आकारको 
आधारमा एक �ेणीको सवारी चालक अनमुितप� 
िलई अक� �कृित र आकारको सवारी चलाउन पाउने 
गरी ऐन र िनयमले छुटसमेत निदएको अव�थामा यी 
�ितवादीले आफूसगँ सवारी चलाउने इजाजतप� 
नै नभएको िमनीबस चलाई दघु�टना भै मािनसको 
म�ृयसुमेत भएको दिेखदँा अनमुितप� नभएको सवारी 
हा�ने ि�या �वयम् मा लापरवाहीय�ु काय� भएकाले 
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�य�तोमा मािथ उि�लिखत सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) आकिष�त 
नभै ऐ. ऐनको १६१(२) आकिष�त ह�ने ह�दँा पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको फैसला उ�टी भै �ितवादी सागर 
भ�ने िमकमार दोङ तामाङले सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा ४५ र १६१(२) को 
कसरु गरकेो ठहछ�  । सो ठहना�ले �ितवादी सागर भ�ने 
िमकमार दोङ तामाङलाई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजम 
कैद वष� २ (दईु) र एउटा वग�को सवारी साधन चलाउने 
अनमुितप� िलई अक� वग�को सवारी साधन चलाउने 
गरकेो काय� गरकेो देिखदँा ऐ. ऐनको दफा १६१(४) 
बमोिजम �. २,०००।- (दईु हजार) ज�रवानासमेत 
ह�ने । 
 कुनै �यि�लाई सवारी चलाउन िदनपूुव� सो 
�यि�सगँ स�बि�धत सवारी चलाउने अनमुित प� छ 
छैन हेरी अनमुितप� भएमा मा� सवारी चलाउन िदनपुन� 
दािय�व सवारी धनीको ह��छ । आ�नो दािय�वबाट 
सवारी धिन कुनै पिन बहानामा पि�छन िम�दैन यसथ� 
सवारी धनीले चालक �ितवादीसगँ िमिनबस चलाउने 
अनमुितप� छ छैन भ�ने यिकन �याल नगरी चालक 
अनमुितप� नभएको �यि�लाई सवारी हा�ँन िदएकामा 
सो सवारी दघु�टना ��त भै मािनस मरकेो दिेखदँा 
मािथ उि�लिखत सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा ४६ मा भएको �यव�थािवपरीतको 
काय� गरकेो देिखदँा �ितवादी शेष जािहरलाई सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा ४६ को 
बिख�लाप गरकेामा १६१ (५) बमोिजमको कसरु गरकेो 
ठहर गन�पन�मा िनज �ितवादीलाई सफाइ िदने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको फैसला उ�टी भै 
�ितवादी शेष जािहरलाई सोही ऐनको दफा १६१(५) 
बमोिजम १५ िदन (प��) कैद ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गजे��बहादरु िसंह
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल असार १० गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१३९२, कत��य �यान, 
िकशोर के.सी. िव. जयराम गु�ङको जाहेरीले नेपाल 
सरकार
 कानूनी �ावधान हेदा�  आफूलाई सोिधएको 
�� ब�ुन स�ने वा �यसको यिु�य�ु जवाफ िदन 
स�ने मािनस सा�ी ह�न स�ने नै देिख�छ । अिमत 
ग�ुङ बालक भए पिन िनज आफूलाई सोिधएको 
�� ब�ुन नस�ने र यिु� य�ु जवाफ िदन नस�ने 
ह�न भ�ने कुराको �माण �ितवादी प�ले िदन सकेको 
नपाइएकाले ��ततु वारदातमा नाबालक अिमत 
ग�ुङले गरकेो बकप�लाई अ�यथा मा�न िम�ने नभै 
�माणमा िलन िम�नेनै देिखयो । तसथ� वारदातको 
�कृितको अव�था, िवशेष�को वकप�, ��य�दिश�ले 
मौकामा �य� गरकेो कुरासमेतबाट �ितवादीले 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको सािवित बयानबाट 
प�ुाई भएकाले िनज �ितवादी िकशोर के.िस.ले 
२०६६।५।२७ गते मतृक अिभषेक ग�ुङलाई कुटिपट 
गरी िनज मतृककै सट�को बाह�लाले झ�ुड् याई मारकेाले  
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) 
नं. िवपरीत बमोिजमको कसरु अपराध गरकेामा ऐ. 
को १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� 
ठहर ्याई सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसलामा कुनै कानूनी �िुट नदेिखने । 
 �ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा� 
चक� पन� ह�दँा मलुकु� ऐन, अ.व.ं १८८ नं. बमोिजम 
कैद वष� १० (दश) गन� गरकेो स�ु िज�ला 
अदालतको रायसिहतको फैसलालाई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनले रायस�म निमलेको भिन मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको, १३(३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याएकामा 
��ततु म�ुामा अ.बं. १८८ नं. को �योग ह�न स�ने 
हो वा होइन �यसतफ�  िवचार गदा� �ितवादीको उमेर 
पिन १८ वष�को भै किललो केटो भएकामा िववाद छैन । 
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ियनको पूव� आचरण हेदा�  कुनै कसरु अपराधमा संल�न 
नदेिखएको साथै यी �ितवादीको मतृक नाबालकलाई 
मान� मनसाय (Mens-rea) पिन नभएको, �ितवादीले 
आ�नै घरमा भाडामा ब�ने सामा�य जीवन िनवा�ह गन� 
�यि�ह�सगँ कुनै पूव� �रसइबी िलनपुन� कारण भएको 
नदेिखएको, घटना घटाउने पूव�योजना पिन नभएको, 
�ितवादीले मतृक नाबालकले िस�का चोरकेो कारणले 
स�झाई बझुाई गाली गदा� उ�टो �ितवादीसगँ मतृक 
नाबालक मखु लागी चक� बोलेको कारणले ए�कासी 
�रस था�न नसक� आवेशमा आएर िनजलाई सामा�य 
सवक िसकाउने हेतलेु एक झापड हा�दा बेहोस भएको 
कारणले मछ�  ज�तो लागी डराई अपराधबाट ब�न 
अिभषेक ग�ुङलाई िनजकै कोठािभ� लिग िनजकै 
सट�को बाह�लाले बािँध �यालको रिेलङ्गमा झ�ुडाई 
कत��य गरी मारकेामा कानूनबमोिजम सजाय गदा� 
चक� पन� ह�दँा १२ (बा�) वष� कैद ह�दँासमेत कानूनको 
उ�े�य परुा ह�ने दिेखदँा �ितवादी िकशोर के.िस.लाई 
१२ (बा�) वष� कैद ह�ने । 
इजलास अिधकृत : गजे��बहादरु िसंह
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल भदौ १७ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-WO-११७३, उ��ेषण / परमादशे,  
गगन ठकुरीसमेत िव. काठमाड� महानगरपािलका, 
बागदरबार सु�धारा, काठमाड�समेत
 �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ को िनयम १४७ ले नगरपािलकाले आ�नो 
�े�िभ� लगाउन स�ने पािक� ङ, श�ुकको �यूनतम 
तथा अिधकतम दर अनसूुची १९ मा उ�लेख गरी 
�करण नं. १ दिेख ४ स�म �� �यव�था गरकेो 
कानूनी �यव�थाह�ले समेत गदा� ��यथ� काठमाड� 
महानगरपािलकाले पािक� ङ श�ुक �योजनको लािग 

आ�नो �ादेिशक �े�ािधकारिभ� कुनै िनि�त�े�, 
उप�े�ह� तोक� कानूनबमोिजमको श�ुक उठाउन 
पाउने नै दिेखने ।
 �थानीय �वाय� शासन िनयमावली, 
२०५६ को िनयम १४७ ले नगरपािलकाले आ�नो 
�े�िभ� लगाउन स�ने पािक� ङ श�ुकको �यूनतम् तथा 
अिधकतम दर अनसूुची-१९ मा उ�लेख भएबमोिजम 
ह�ने छ भनी �यव�था भएकामा अनसूुची १९ ले �करण  
१ दिेख ३ स�म िविभ�न खालका चार पाङ�े सवारी 
साधनको �कार अनसुार दर रटे तोकेकोमा �करण नं. 
४ ले १, २ र ३ मा उि�लिखत सवारी साधनबाहेक 
अ�य सवारी साधनह�को लािग नगरपािलकाले 
�यव�था गरकेो �े�ह�मा पािक� ङको समयको 
आधारमा बढीमा दश (१०) �पैयासँ�म पािक� ङ श�ुक 
लगाउन स�ने छ भ�ने �� �यव�था भएकामा िमित 
२०६९।११।७ को सूचना नं. ३७/२०६९/०७० को 
सूचना र सोसगँ स�बि�धत �कािशत अ�य सूचनाह� 
कानूनबमोिजम �कािशत भएको मा�न िम�ने अव�था 
नदिेखने ।
 नेपालको अ�त�रम संिवधानमा भएको 
�थानीय िनकायको �यव�थास�ब�धी अवधारणा, 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, िनयमावलीमा भएको 
�ावधान, नाग�रक अिधकार ऐन, उपभो�ा संर�ण 
ऐनलगायतका कानूनमा भएको �यव�थानसुार ��यथ� 
नगरपािलकाले आ�नो �ादेिशक �े�ािधकारिभ� 
कानूनबमोिजमको उि�लिखत कर, द�तरु, अस�ुन 
पाउने �यव�थालाई यस अदालतले अ�यथा भ�न 
िम�दैन । कानूनमा �� उि�लिखत दर, रटे कायम 
गरकेो कुराह�लाई उ�लङ्घन ह�ने गरी ��यथ�ले 
गरकेो कुनै �यव�थालाई यस अदालतले �याियक 
िनरोपणको िवषयको �पमा िलनपुन� ह�दँा ��यथ� 
महानगरपािलकाले िमित २०६९।११।७ को सूचना 
नं. ३७/०६९/०७० को सूचना र सोसगँ स�बि�धत 
स�पूण� बोलप�स�ब�धी काय� �थानीय �वाय� शासन 
िनयमावली, २०५६ को िनयम १४७ को अनसूुची 
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१९ को �करण नं. ४ िवपरीत दिेखएकाले उ� कुरा 
उ��ेषणको आदेशले बदर ग�रिदएको छ । अब ��यथ� 
महानगरपािलकाले आ�नो �ादेिशक �े�िभ� सवारी 
साधन पािक� ङ श�ुक िमनाहा ह�ने िमित २०७०।८।४ 
को िनण�यलाई िनर�तरता िदनस�ने आिथ�क साम�य� 
छ भनेमाबाहेक अब उ�ा�त २ पाङ�े सवारी साधनको 
हकमा पनुः बोलप� आ�हान गनु�पन� भएमा सािबककै 
पािक� ङ समयको आधारमा �थािनय �वाय� शासन 
िनयमावली, २०५६ को िनयम १४७ को अनसूुिच १९ 
को �करण नं. ४ मा उि�लिखत श�ुक मा� पािक� ङ 
श�ुक िलन पाउने गरी �यव�था गनु�  गराउन ु भिन 
��यथ�ह�को नाममा परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गजे��बहादरु िसंह
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा 
इित संवत् २०७२ साल भदौ २९ गते रोज ३ शभुम् ।

एकल इजलास

मा.�या.�ी गोपाल पराजुली, ०७२-WO-०१४३, 
उ��ेषण / परमादेश, राि��य एकता म�चको अ�य� 
काठमाड� िज�ला काठमाड� महानगरपािलका वडा 
नं.१६ ढुड्डेधारा, बाबुिछरी माग� ब�ने िवजे��लाल 
जोशी िव. नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, िसंहदरबार, काठमाड�समेत
 रा�यको िसमाना िववािदत हो, होइन ? 
रा�यको िसमाना िमिचयो, िमिचएन ? िमिचएको 
भए सोको समाधान के, कसरी गन� भ�ने िवषय 
रा�यको �वभािवक�पमा चासो र सरोकार रहेको 
मह�वपूण� िवषयमा रा�यले कुटिनितक तवरबाट 
समेत सोको िनराकरण गन� स�नेसमेत िवषयव�त ु
हो । य�तो अ�तरा�ि��य स�ब�ध र अ�तरा�ि��य 
कानूनको िवषयसमेत सि�निहत ह�न आउने िवषयमा 
ऐितहािसक त�यको अनसु�धानसमेत गनु�पन� तथा 
त�यका आधारमा िन�पण गरी यिकन गनु�पन� ज�ता 
िवषयलाइ� अिहले नै संिवधानमा यहादेँिख यहासँ�म 

उ�र, दि�ण, पूव� र पि�म तोक� िसमा िनधा�रण 
ह�नपुद�छ भिन अप�रप�क �यहोराको िनवेदन िदएको 
देिखयो । िनवेदकले दाबी िलएको ��तािवत 
सिंवधानको म�यौदाको �ावधान संिवधान िनमा�ण 
�ि�यासगँ स�बि�धत राजनैितक �कृितको िवषयव�त ु
देिख�छ । सव�च् च अदालत िनयमावली, २०४९ को 
िनयम २७(३) अनसुार यस अदालतमा दायर ह�ने �रट 
िनवेदनमा संवैधािनक र कानूनी �� समावेश ह�नपुन� 
�प� �यव�था छ तर ��ततु िनवेदनमा िनवेदकले 
उठाएको संिवधानमा के क�ता �ावधान संिवधानमा 
रा�ने नरा�ने भ�ने िवषय संिवधान सभाले िन�पण 
गन� राजनैितक �कृितको समेत िववाद देिखएकाले 
�य�ता राजनैितक �कृितका िववादमा अदालतले 
ह�त�ेप गरी िनण�य गन� िम�दैन । यसका अित�र� 
�रट िनवेदनमा उठाइएका िवषयव�तमुा नेपालको 
भूभाग भारतीय सेना समेतको क�जामा भै उनीह�को 
�यारके रही रहेको भ�ने ज�ता श�दह� रीटमा परकेो 
देिखएको र रा��को सीमा, अख�डता र सरु�ा ज�ता 
िवषयमा िवप�ीह�को �वभािवक सरोकार, चासो 
र संवेदनशील कत��यिभ� पन� देिखएकाले �यसतफ�  
सजग र स�म छन् भ�ने अपे�ा यस अदालतले िलएको 
ह�दँा मागबमोिजम �रट जारी ह�न स�ने अव�थाको 
िवधमानता नदेिखएकाले िनवेदनको मागबमोिजम 
अिहले नै संिवधानमा यो य�तो �यहोरा रा�न ुभिन कुनै 
आदशे जारी गन� अ�याव�यक नदेिखएकाले िनवेदकको 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इित संवत् २०७२ साल भदौ १५ गते रोज ३  शभुम् ।

अ�त�रम आदेश

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम�, ०७२-WO-०३७५, 
उ��ेषण, नेपाल पव�तारोहण संघका तफ� बाट अ.�ा.  
रामसुधन उ�ेती िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत
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 यसमा अ�त�रम आदेश जारी गन� माग भएको 
स�दभ�मा छलफलको लािग िमित २०७२।८।२९ 
को तारखे तोक� दवैु प�लाई जानकारी िदन ु र सो 
िमितस�म नेपाल सरकारको िमित २०७२।६।२२ को 
िनण�य काया��वयन नगनु�  नगराउन ुभनी िवप�ीह�को 
नाममा सव��च अदालत िनयमावली २०४९ को 
िनयम ४१(१) को �ितब�धा�मक ख�ड (१) बमोिजम 
अ�त�रम आदेश जारी ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर २२ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े, ०७२-WO-०३९५, 
उ��ेषण, ने�बहादुर कटुवाल िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयसमेत
 अ�त�रम आदेशको स�ब�धमा िवचार गदा� 
िनवेदकलाई िमित २०७०।१२।१२ को िनण�यानसुार 

�वा��य सेवा समूह हे.ई. को सहायक पाचँौ तहबाट 
सोही सेवाको अिधकृत छैठ� पदमा �तरविृ� ग�रएको 
भ�ने िनवेदनसाथ सलं�न �वा��य सेवा िवभागको 
िमित २०७०।१२।१३ को प�बाट देिखएकामा 
िवभागको िमित २०७२।७।२९ को प�बाट िनवेदकको 
नाम फरक पारी िस.अ.हे.व. (पदनामा) पाचँौ उ�लेख 
गरी स�वा गरकेो देिखदँा �थम �ि�मा नै सो काय� 
कारण अन�ुपको नभै िनवेदकलाई अपरुणीय �ित 
प�ुने देिखदँा सिुवधा र स�तलुनको �ि�ले ��ततु 
िनवेदनको अि�तम टुङ्गो नलागेस�म �वा��य सेवा 
िवभागको िमित २०७२।७।२९ को प� काया��वयन 
नगनु�  नगराउन ु भनी िवप�ीह�को नाममा सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ४१(१) 
बमोिजम अ�त�रम आदेश जारी ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर २४ गते रोज ५ शभुम् ।


