
  

चैतचैत  ––  ११  
  

 

  
पाि क काशनपाि क काशन  

  
  
  

पूणाङ्क पूणाङ्क ५५६६९९  वष वष २२४४,,  अङ्क अङ्क २२३३  
  

  
  

 
  
  
  

काशककाशक  

ससवव च अदालतच अदालत  
रामशाहपथरामशाहपथ,,  काठमाडकाठमाड   

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

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

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

  

  

२०७२०७२२,,  चैतचैत  ११––१५१५ 



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

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

  
  

स पादकस पादक  : : ी ी गजे बहादरु िसंहगजे बहादरु िसंह  
  

काशनकाशन,,  स चार तथा स चार तथा स पादन शाखामा कायरत्स पादन शाखामा कायरत्  
कमचारीहकमचारीह   

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

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

िडिड. ी नरबहादरु ख ी. ी नरबहादरु ख ी  

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

ेस यान ी केशवबहादरु िसटौलाेस यान ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ डर ी अ युत साद सवेुदीबकुबाइ डर ी अ युत साद सवेुदी  
कायालय सहयोकायालय सहयोगी ीगी ी  मोित चौधरीमोित चौधरी  

 

िविभ  न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा  भई यस अङ्कमा  
कािशत िनणय / आदेशह  

िवशेष इजलासिवशेष इजलास  ११  
संयुसंयु   इजलासइजलास  ८८  
इजलास नं. इजलास नं. ११  ११११  
इजलास नं. इजलास नं. २२  ७७  
इजलास नं. इजलास नं. ३३  ७७  
इजलास नं. इजलास नं. ४४  ७७  
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एकल इएकल इजलासजलास  ११    
ज माज मा  ५७५७ 



 
 

नेपाल कानून पि कामा  

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म  

कािशत  

िनणयह को सारसङ् ह  
िवषयगत आधारमा  

  वग कृत  
एघार ख ड पु तकह  िब मा छन् । 

 
मू य .५,५००।- 

 
पाइने ठाउँ 

 नेपाल कानून पि का िब  क , सव च अदालत 

 यायाधीश समाज नेपाल, बबरमहल 

 सव च अदालत बार एसोिसएसन, नेबाए भवन 

यस पि काको इजलाससमतेमा उ रण गनुपदा िन नानुसार गनुपनछः 

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

         (साल)  (मिहना) 

उदाहरणाथः सअ बुलेिटन २०७२, चैत – १, पृ  १ 



का.िज.द.न.ं का.िज.द.न.ं ३९३९।।०४९०४९।।०५००५०  
 

   

सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह  एवम् अ य याियक 
िनकायह का कामकारवाहीसगँ सेवा ाहीह को कुनै गनुासो, उजरुी र 
सझुाव भए सव च अदालत, धान यायाधीशको िनजी सिचवालयमा 
रहेको 

Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
इमेल ठेगाना  

cjs@supremecourt.gov.np  

मा स पक गन सिकने छ । 
 

  
  

  
  
  
  
  

मू य मू य .१५.१५।।––  
  

मु कःमु कः  सव च अदालतसव च अदालत,,  छापाखानाछापाखाना 



 

i 

िवषयसूची 

.स.ं िवषय प /िवप  पृ  

िवशेष इजलास १-२ 

1.  
उ ेषण / 

परमादशे 

थलमान सवेुदीसमेत िव. म ी, 

अथ म ालयसमेत 

संयु  इजलास २-८ 

2.  
उ ेषण / 

परमादशे 

मानक  दवेी दाससमते िव. 

गंगा साद ख वेसमते 

3.  उ ेषण 
छिवलाल राउत अिहर िव. गहृ 

म ालयसमेत 

4.  
बङ्िकङ 

कसरु 

नेपाल सरकार िव. दगुा काक  

5.  परमादशे 

चडुामिण पौडेलसमेत िव. 

धानम ी तथा कुलपित, 

िचिक सा िव ान राि य 

ित ान, काठमाड समेत 

6.  परमादशे 

अिधव ा भ बहादरु 

िव कमासमेत िव. धानम ी 

तथा मि प रषद ्को 

कायालयसमेत 

7.  
अदालतको 

अपहेलना 

ल मी साद अिधकारीसमेत िव. 

ह रशरण आचाय 

8.  उ ेषण 

होम साद आचायसमते िव. 

रिज ार सव च अदालत, 

रामशाहपथ, काठमाड  

9.  
कत य 

यान 

मीना राउत िव कमा िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास नं. १ ९-१५ 

10.  परमादशे 

श भु साद पा डे िव. 

मि प रषद ्का अ य , 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालयसमेत 

11.  परमादशे 

श भु साद पा डे िव. 

मि प रषद ्का अ य , 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालयसमेत 

12.  
लाग ुऔषध 

हेरोइन 

शेरबहादरु िल बूसमेत िव. नेपाल 

सरकार 

13.  
उ ेषण / 

परमादशे 

जगुे र म डल िव. वा य तथा 

जनसङ् या म ालयसमेत 

14.  
अदालतको 

अपहेलना 

अिधव ा सरुजकुमार रे मी िव. 

श भ ु े  

15.  
कत य 

यान 

नेपाल सरकार िव. केबहादरु 

गबजुासमेत 



 

ii 

16.  
उ ेषण / 

परमादशे 

राजे साद अिधकारी िव. 

धानम ी तथा मि प रषद ्को 

कायालयसमेत 

17.  दता फारी 
िस ाथ शमशेर ज.ब.रा. िव. 

केशवराज ढकाल 

18.  लेनदने 
गोपाल साद शाह िव. 

राजेशकुमार भगत 

19.  
हातहितयार 

खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. दीपक 

म डलसमेत 

20.  उ ेषण 

नरे  साह कलवार िव. सङ्घीय 

मािमला तथा थानीय िवकास 

म ालयसमेत 

इजलास नं. २ १५-१६ 

21.  
लाग ुऔषध 

(अिफम) 

बलबहादरु मगर िव. नेपाल 

सरकार 

22.  अंश 
ल मी पनु िव. मानबहादरु 

पनुसमते 

इजलास नं. ३ १६-२१ 

23.  
उ ेषण / 

परमादशे 

यामबहादरु िल ब ू िव. ी 

काशीनाथ िन न मा यिमक 

िव ालय, याङ्गखवुासमेत 

24.  िनषेधा ा 
ठ गा था  िव. गगंाराम 

था समते 

25.  

मोही हक 

कायम 

मोिहयानी 

नामसारी 

ग र 

माणप  

पाउ ँ

फूलोदवेी यादव िव. रामशोिभत 

ठाकुर 

26.  
उ ेषण / 

परमादशे 

राज ु के.सी. िव. हरी 

महािनरी क, हरी धान 

कायालय, न साल, 

काठमाड समेत 

27.  
लाग ुऔषध 

ाउन सगुर 

सीता पनु िव. नेपाल सरकार  

28.  
कत य 

यान 

नरवीर पनु िव. नेपाल सरकार 

29.  

न कली 

शैि क 

माणप  

( ाचार) 

बहादरु वली िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास नं. ४ २१-२६ 

30.  
कत य 

यान 

मनोज प रयार िव. नेपाल सरकार 



 

iii 

31.  

अपहरण 

तथा शरीर 

ब धक एवम ्

कत य 

यान 

नेपाल सरकार िव. ानबहादरु 

लामासमेत 

32.  
कत य 

यान 

नेपाल सरकार िव. जो सन 

राईसमेत 

33.  उ ेषण 
नागे  म डल िव. िज ला िश ा 

कायालय, सलाहीसमेत 

34.  उ ेषण 
किपले र साह िव. च कुमार 

दास 

35.  िनषेधा ा 
रामसु दर सदासमते िव. रिव  

िसंह राजपतु 

इजलास नं. ५ २६-३३ 

36.  

सावजिनक 

बाटोको 

क जा 

िखचोला 

मेटाई 

िनकास 

िदलाई 

चलन चलाई 

पाउ ँ

जिलल अहमद जोलाहसमेत िव. 

बदलु तेली 

37.  
िलखत  

बदर 

धमा पा डेय िव. टोपे ादवेी रे मी 

38.  
लाग ुऔषध 

ाउन सगुर 

नेपाल सरकार िव. दीपे  े  

39.  अंश चलन 
िशवराम सापकोटासमेत िव. 

िव राम सापकोटासमेत 

40.  

करारको 

प रपालना 

गराई पाउ ँ

मैकुलाल बाि मक  िव. नेपाल 

रडे स सोसाइटी िज ला शाखा 

बाकेँ, नेपालग ज सभापितसमेत 

41.  उ ेषण 

अिधव ा बौधकृ ण भगत िव. 

स री िज ला अदालत, 

राजिवराजसमेत 

42.  
उ ेषण / 

परमादशे 

राम ुसहनी िव. जीवन सहनीसमेत 

43.  
उ ेषण / 

परमादशे 

उ मकुमार आले िव. वुकुमार 

आलेसमेत 

44. 
उ ेषण / 

परमादशे 

ममताकुमारी यादवसमेत िव. 

ई दल राय यादवसमेत 

45.  
कत य 

यान 

िवनोद भ ने िभमशंकर दज  िव. 

नेपाल सरकार 

46.  
मोही लगत 

क ा 

रामलाल राजबंशी िव. िधरज 

लािमछाने 



 

iv 

इजलास नं.७ ३३-३४ 

47.  
उ ेषण / 

परमादशे 

नरे  अिधकारी िव. भूिमसधुार 

तथा यव था म ालयसमेत 

इजलास नं.८ ३४ 

48. उ ेषण 

अिधव ा राम साद 

जापितसमेत िव. अ य  नेपाल 

बार एसोिसएसन, के ीय काय 

सिमित, रामशाहपथ, 

काठमाड समेत 

इजलास नं.९ ३४-३६ 

49.  
कत य 

यान 

नेपाल सरकार िव. नरबहादरु 

शाहीसमेत 

50.  
कत य 

यान 

नेपाल सरकार िव. धनबहादरु 

शाहीसमेत 

एकल इजलास ३६ 

51.  उ ेषण 

अिधव ा तोयानाथ ढुङ्गाना िव. 

याय प रषदक्ो सिचवालय, 

कुप डोल लिलतपरुसमेत 

 



1

सव च अदालत बुलेिटन २०७२, चैत - १

िवशेष इजलास

मा. या. ी क याण े , मा. या. ी ओम काश 
िम  र मा. या. ी चोले  शमशेर ज.ब.रा., ०६७-
WS-००६४, ००७५, उ ेषण/परमादेश, थलमान 
सुवेदीसमेत िव. म ी, अथ म ालयसमेत, थलमान 
सुवेदीसमेत िव. म ी, अथ म ालयसमेत

आिथक अ यादेश, २०६७ ले मू य 
अिभविृ कर ऐन, २०५२ मा गरेको संशोधन र थप 
गरकेा ऐनका उ  ावधानह  कर िनधारण गन 
कायिविधगत ि यासगँ स बि धत छ । कुनै व तुमा 
कर ला ने, नला ने वा आंिशक कर ला ने भ ने कुरा 
सारभूत कानून हो । तर िनवेदकले बदर माग गरकेो 
कानून सारवान् कानून नभई कर िनधारणको 

ि यासगँ स बि धत कायिविध कानून रहेको छ । कर 
िनधारण गन कुरा कायिविधगत ि या भएको र य तो 
कायिविधगत कुरा कायिविध ऐनसगँ स बि धत हदँा 
कायिविध ऐन प ात् दश  हन नस ने होइन । यसमा 
पिन ऐन संशोधन भएप ात् मा  कर िनधारण भएको 
छ । सारवान् कानूनले याभूत गरकेो हक अिधकारमा 
ह त ेप वा अित मण नभएमा कायिविध कानूनको 

योग र पालन गनबाट रो ने ग र अित सू मसंवेदी भई 
कानून बदर गन ुउिचत नहने ।  

कर िनधारण गदा करको दायरा घटाइने 
गरकेो वा अिनयिमतता गरेको पाइएमा पनुः कर 
िनधारण ग र कर िनधारण ि यालाई कानूनस मत 
र िनयिमत गन संिवधान अ तगतको सीमामा रिह 
जारी ग रएको कानूनलाई कपटपूण िवधायन भ न 
िम दैन । कर िनधारणमा अिनयिमत भएमा पनुः कर 
िनधारण गन स ने ग र आिथक अ यादेश, २०६७ 
ले  मू य अिभविृ  कर ऐन, २०५२ मा गरकेो संशोधन 
र थप गरकेो यव था कर िनधारण कायिविधसगँ 
स बि धत हदँा नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ 

को प रिधभ दा बािहर गई कानून िनमाण भई लागू 
भएको भ न निम ने ।  

करको दायरा के हने, कर िनधारणका 
मापद ड कसरी िनधारण गन, कर िनधारण कसरी गन, 
कर छलेमा वा करको दायरा घट्ने ग र आय िववरण 
पेस गरमेा य तो िवषयमा कित अविधिभ को कर 
िनधारण गन स ने भ ने ज ता कुरा रा यको आिथक 
नीितअ तगत पन िवषय भएको र रा यले िलएको 
य तो आिथक तथा करको नीितगत कुरामा वेश 
ग र याियक पनुरावलोकनको रोहबाट ह त ेप गन ु
मनािसब नहने । 

करको दायरािभ   पन यि , कुनै संघ 
सं था, क पनी, यापा रक सं था वा फमले कानूनको 
दायरािभ  रिह काय स पादन गरकेो हनुपदछ । सामान 
ख रद तथा िनकासी नै नग र मू य अिभविृ  कर िफता 
िलएको कारणबाट पुनः कर िनधारण गन आदेश भएपिछ 
कानून बदर माग गरकेो देिख छ । िनवेदकह ले कानून 
उ लङ्घन ग र कर छ ने िकिसमले िबजक िबल 
पेस ग र मू य अिभविृ  कर िफता िलएको यि गत 
लाभले िनर तरता पाउने उ े यले यि गत भावका 
आधारमा कानून बदर माग गरकेो हदँा िनवेदक सफा 
हात िलई अदालत वेश गरकेोसमेत देिखन नआउने । 

अि तम कर िनधारण आदेश जारी गनपुूव 
आ त रक राज व कायालयले िनवेदकह लाई िमित 
२०६७।१२।३० को ारि भक कर िनधारण आदशेको 
सूचना िदई िनवेदकह ले िमित २०६८।१।१५ मा 
िलिखत जवाफ पेस गरेको देिखएको हदँा कारवाहीको 
जानकारी नगराइएको भ न िमलेन । कारवाहीको 
जानकारी गराई िनवेदकह ले िमित २०६८।१।१५ मा 
िलिखत जवाफ पेस ग र िनजह को कुरासमेत सिुन 
सनुवुाईको मौका दान गरेरमा  िमित २०६८।१।२० 
मा अि तम कर िनधारण आदशे भएको देिखएबाट 
उ  काम कारवाहीलाई नेपालको अ त रम संिवधान, 
२०६३ को धारा २४ (८) र (९) िवपरीत भ न 
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निम ने ।  
कानूनले नै िनयिमत उपचारको यव था 

गरकेामा यो उपचारको बेवा ता गद िनवेदकह  रट 
े मा वेश गरेको अव था छ । यसरी सु  आ त रक 

राज  कायालयले गरकेो कर िनधारण आदशेउपर दईु 
तहको पनुरावेदनको यव था भएकामा य तो सरल 
र सहज पनुरावेदनको माग िनवेदकह ले अवल बन 
गरकेो देिखएन । उ  कानूनमा पनुरावेदनस ब धी 
यव थामा कुनै ि िवधा वा ैध अथ  िदने ि थित नभई 

िकटानी पमा पनुरावेदनको यव था गरकेो य तो 
अव थामा उ  सहज र सरल कानूनी माग अवल बन 
नग र िसधै असाधारण अिधकार े को मा यमबाट 
आ नो हक गमुेको भिन हक चलन गराई पाउन 
ग रएको य तो मागलाई वैधािनक मा न निम ने 
हदँा सिंवधान द  मौिलक हक वा कानून द  हक 
कुि ठत भएको भ ने त ययु  आधार िलन नस नकुो 
अित र  यो यित कारणले कानून सिंवधानसगँ 
बािझएको भिन प  दाबी िलन नसकेको य तो 
अव थामा कर िनधारण आदेशबाट िनवेदकलाई 
यि गत भाव परेको कुरामा कानून बािझएको भिन 

ग रएको दाबीलाई संिवधान एवम् कानूनस मत् दाबी 
भ न िमलेन । यि गत पमा कसैलाई भाव परकेो 
कारणले कानून संिवधानसगँ बािझएको अथ गन िम ने 
हदँैन । कानून बािझएको देिखन संिवधानले याभूत 
गरकेा संवैधािनक ावधानमा अनिुचत ब देज गरकेो 
वा संिवधान ितकूल हने ग र कानून िनमाण भएको हनु 
पदछ । कुनै यि मािथ यि गत पले भाव परकेो 
कारणले मा  कुनै कानून असंवैधािनक भ न निम ने 
र आ त रक राज  कायालयले गरकेो कर िनधारण 
आदेशमा एक तह शासक य पनुरावेदन र अक  
तह पनुरावेदनको कानूनी यव था भएकामा य तो 
सहज र सरल वैकि पक कानूनी माग अवल बन 
नग र िनवेदकह  रट े मा वेश गरेको दिेखएकाले 
मागबमोिजम आदेश जारी गन िमलेन । तुत रट 

िनवेदनह  खारजे हने ।
इजलास अिधकृतः दीपक ढकाल 
क यटुर : िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज  ५ शभुम् ।

संयु  इजलास

१
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी बै नाथ 
उपा याय, ०७०-CI-०२६९, उ ेषण / परमादेश, 
मानक  दवेी दाससमेत िव. गंगा साद ख वेसमेत

सजिमनसमेतको आधारमा िमित 
२०६९।६।१७ मा ववासी तथा बेिन सा ज गा दता 
सिमितबाट िनवेदक गंगा साद ख वेसमेतको िनवेदन 
स ब धमा िक.नं. १२ को ०-३-१७ म ये ०-१-१७ 
िनजह को आ-आ नो भोग अनसुार परेको दाबी 
िवरोधमा ज गा घसुेको भ ने यहोरा उ लेख भएकामा 
िक ाकाट गदा घसुे नघसेुको हे र घुसेको देिखएमा 
सोसमेत छु याई अलग अलग दता हनेग र िनणय भई 
मालपोत कायालय, मोरङले सोबमोिजम िक ाकाट ग र 
िदन नापी कायालय मोरङलाई िमित २०६९।६।१९ 
मा प ाचार ग र सोको बोधाथ िनवेदकह  मानक देवी 
दास, च का त दास, सूयका त दासलाई िदएको 
देिखने । 

िनवेदकह  मानक देवी दास समेतले 
ज गानापीको ममा आ नो ज गा े ताभ दा किम 
भएको भिन २०४४ साल र २०४६ सालमा िदएका 
िनवेदनह  तामेलीमा रहेको भिन तत् समयमै थाहा 
पाएको भ ने यहोरा िनजह ले िमित २०६९।४।२९ 
मा मालपोत कायालय, मोरङमा िदएको हकदाबी 
स ब धी िनवेदनमा उ लेख भएको र िमित 
२०६९।६।१९मा मालपोत कायालय, मोरङले नापी 
कायालय, मोरङलाई लेखेको प मा समेत ववासी 
तथा बेिन सा ज गा दता सिमितको िनणयानसुार 
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तपाईको माग दाबीबमोिजम ज गा घु न गएको भए 
छुट्याई िलन ु हन भिन िनवेदकह  मानक देवी दास 
समेतलाई जानकारी गराएको अव था हदँा पनुरावेदन 
िजिकर अनसुार ववासी तथा बेिन सा ज गा दता 
सिमितको िमित २०६९।६।१७ मा भएको िनणय एवम् 
सोबमोिजमको प ाचार बदर ग र परमादेशको आदेश 
जारी गनपुनस मको अव था नदेिखदँा अिधकार ा  
िनकायह बाट कानूनबमोिजमको ि या पूरा ग र 
भएका िनणयह  अ यथा मा न नसिकने र िमित 
२०६९।६।१९ को प ानसुार िनवेदकको माग 
दाबीबमोिजम ज गा घु न गएको भए छुट्याई िलन 
स ने नै हदँा पुनरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
िमित २०६९।१२।५ मा ततु िनवेदन खारेज हने 
ठहराई भएको आदशे िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । 
िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
क युटर: िवकेश गरुागाई ं 
इित संवत् २०७२ साल       असार २९ गते रोज ३ शभुम् । 

२
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६९-WO-१२०८, उ ेषण, छिवलाल राउत 
अिहर िव. गृह म ालयसमेत

िनवेदक कुनै जानकारी नगराई, िबदा निलई 
१०१ िदनस म गैरहािजर रहेको देिखएको छ । हरी 
सेवा सावजिनक शाि त सरु ा र जनताको सुर ासगँ 

य पमा स बि धत अ य त संवेदनशील सेवा हो । 
य तो सेवामा कायरत्  कमचारीमा उ च अनशुासनको 

अपे ा ग र छ, लापरवाहीको कुनै गु जायस रहन 
स दैन र रहन ु पिन हदँैन । यस कार िनवेदक िबना 
कुनै जानकारी हरी िनयम र आचरणिवपरीत लामो 
समयस म कायालयमा गैरहािजर रिह लापरवाहीयु  
काय गरकेो देिखदँा िनजलाई सरकारी सेवामा अयो य 
नठह रने ग र नोकरीबाट हटाउने ग र अिधकार 

ा  अिधकारीबाट भएको िनणयमा कुनै िुट रहेको 

देिखन नआउदँा रट िनवेदक छिवलाल राउत अिहर 
कायालयमा कुनै जानकारी नै नगराई लामो समयस म 
गैरहािजर रिह लापरवाहीयु  काय गरकेो देिखँदा 

हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८८(झ) को 
कसुरमा ऐ. को िनयम ८४(छ) बमोिजम िनजलाई 
सामा यतः भिव यमा सरकारी नोकरीका लािग अयो य 
नठह रने ग र नोकरीबाट हटाउने ग र अ चल हरी 
कायालय, बागमतीबाट िमित २०६८।१।१३ मा 
भएको िनणय सदर हने ठहर ्याई म य े ीय हरी 
कायालय, हेट डाका हरी नायब महािनरी कले िमित 
२०६९।११।१३ मा गरेको िनणय कानूनस मत रहेको 
देिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हन स ने 
अव था देिखन आएन । तुत रट िनवेदन खारेज 
हने ।
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजलुी 
क यटुर: िवकेश गुरागाई ं
इित संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शुभम् । 

३
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६८-CR-०७२३, बङ्िकङ कसुर, नेपाल 
सरकार िव. दुगा काक

बङ्िकङ कसरु र चेक अनादरमा केही 
समानता समेत रहेको देिख छ । खासग र दवुै बङ्िकङ 
कारोबारसगँ स बि धत िवषय हनुका साथै आ नो 
बक खातामा पया  रकम छैन भ ने जा दाजा दै चेक 
काट्ने काय दवुै कसरुमा समान पमा अ तिनिहत रहने 
देिख छ । तथािप बैङ्िकङ कसरु िसधै बक वा िव ीय 
कारोबार अथात् िव ीय णालीलाई हािन नो सानी 
पानमा प रलि त देिख छ भने चेक अनादरको कुरा 
चेक ा  गन ते ो यि  अथात् धारकलाई झु याउन 
वा हािन नो सानी पानमा य तै बङ्िकङ कसरु कायम 
हन चेकअनुसारको रकम भु ानी िलनुिदन ुग रसकेको 
हनु पदछ तर चेक अनादरमा अरको खातामा 
पया  रकम नभएका कारण धारकले चेकमा उ लेख 
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भएबमोिजमको रकम स बि धत बकबाट भु ानी िदन 
नसकेको कारणबाट चेक सटही नभई अनादर हन 
पु दछ । बङ्िकङ कारोबारलाई नै जोिखम परु ्याउने 
र िव ीय णाली ित प रलि त भएको कारणले 
बङ्िकङ कसरु ग भीर कृितको कसरु हो भ ने 
कुरा तुत मु ा सरकार वादी भई च ने र सरकारी 
मु ास ब धी ऐन, २०४९ को अनसूुची १ मा पन 
भ ने दफा १८ को कानूनी यव थाबाट प  ह छ । 
यि ित लि त भएको कारण चेक अनादरको िववाद 

दिुनयावँादी फौजदारी मु ाको पमा च ने देिख छ । 
सारमा जानीजानी खातामा भएको भ दा बढी रकमको 
चेक काटी हािन नो सानी पान खोिजएको प  तथा 
रकम भु ानी भएको वा नभएको भ ने आधार नै 
बैिकङ कसरु तथा चेक अनादर छुट्याउने ल मण 
रेखा दिेखएको हदँा सोही पमा बु न ु र हण गनपुन 
ह छ । यसैले ततु मु ा बङ्िकङ कसुर ऐनअ तगत 
नपन भिन अिभयोगप  खारेज गन गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला अ यथा नदेिखने । 

सोझो अथमा चेक अनादर हन ुभनेको धारकले 
िविनमयप माफत कारोबार ग रएको चेकमा उ लेख 
भएको रकम भु ानी नपाउनु हो । आ नो खातामा 
रकम छैन भ ने जा दाजा दै चेक कािट िदने कायमा 
िनि त पमा धारकलाई धोका िदने अरको बदिनयत 
अ तिनिहत रहेको हन स दछ । यसैले िवधाियकाले 
य तो कसरुलाई दिुनयावँादी फौजदारी मु ाको वगिभ  
रािख चेकमा उि लिखत सावँा याज भराई अरलाई 
ज रवाना र कैद समेतको सजाय तोकेको देिख छ । 
तर य तो यि  यि  िबच पर पर िव ासमा ग रएको 
िविनमय कारोबारको िवषयलाई सरकार वादी भई च ने 
बङ्िकङ कसरुको पमा अिभयोजन गन कायबाट 
स बि धत धारकले उ टै आ नो लेना रकम असलु 
गन नस ने ितकूल अव था पिन िसजना हनस ने । 

व ततुः रा यको एउटा िनकायले कानून 
बनाउछँ भने यसको चलन र या या अ  नै 

िनकायह बाट ग र छ । रा यको शि  पथृ क करणको 
लािग यो अप रहाय पिन ह छ । तर कितपय अव थामा 
कानून िनमाण गन िनकायको भावना बुझाइमा हन 
जाने किम कमजोरीका कारण कानून काया वयनमा 
केही ि िवधा पन स दछ । कानूनको यव थालाई 
सही ढङ्गबाट बु न नस दा यदाकदा यसको योग 
र पालनमा अ यौल  उ प न हन स दछ । प रणामतः 
मका पन प  अथात् पीिडतको यायमा पहचँको 
अिधकार नै कुि ठत हन पु दछ । य तोमा कानून 
काया वयन गन िनकायह ले सदैव  पीिडतको िहतमा 
आफूलाई केि त गन ु ेय कर ह छ । मका पन 
प  उपचारबाट वि चत भैरहने तर अिभयोजन भने 
ग ररहनकुो कुनै औिच य नहने ।

कानूनी ि थितको सही समझ भएको भए 
गलत कानूनी उपाय खोजी गरेर समय बबाद गन नपन 
र समयमा नै कानूनको सही उपचार श त गन स ने 
अव था रह यो, जसले काया वयनमा सहजता र 
यायको अनभुूित विृ  गराउँ यो । कितपय य तो 

अनपेि त प रणामह  समयको अ तरालमा अपूरणीय 
हन जा छन् । यसको जवाफदेिहता कसले यहोन भ ने 
पिन  उठ्छ । तसथ नया ँ नया ँ कानूनह  र एकै 
िवषयमा रहेका िविभ न कानूनह को बारेमा कानून 
काया वयन िनकायका अिधकृतह लाई कानूनी 
अनुिश ण िदने िदलाउने नेपाल सरकार र िव ीय 
सं थाह ले समेत गनुपन देिख छ । यसको लािग 
यानाकषण गन ुगराउनु पन देिखने ।

आफूले काटेको चेकलाई खा ने रकम 
आ नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी 
बक तथा िव ीय णालीमा असर पान ग र भु ानी 
िलने िदने कायमा  बङ्िकङ कसरु तथा सजाय ऐन, 
२०६४ अ तरगत पन प  भएको र तुत मु ामा 
सो अव थाको िव मानता नरिह यि  यि  िबच 
भएको िविनमेय कारोबार चेक काट्ने यि को खातामा 
पया  रकम नभएको कारण स बि धत बकबाट चेक 
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अनादरस म भएको दिेखँदा अिभयोगप  खारजे 
गन ग र भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।६।८ को फैसला मनािसब देिखदँा सदर हने 
ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर पु न 
नस ने । 
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा
क युटर : रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल साउन २० गते रोज ४ शुभम् ।

४
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६९-WO-०२२२, परमादेश, चुडामिण 
पौडेलसमेत िव. धानम ी तथा कुलपित, िचिक सा 
िव ान राि य ित ान, काठमाड समेत

अ पताल तथा वा य के ह  
िनवाध पमा वा य सेवा ा  गन जनसाधारणको 
हकसगँ य पमा स बि धत सेवा दायक 
सं थाह  भएको र ती सेवामा कुनै बाधा अवरोध 
िसजना भएमा जनसाधारण जनताको बाँ न पाउने 
हकमा नै असर पन जाने कुरामा िवमित हन नस ने । 

िवप ी ेड यिुनयनह ले गरेको तालाब दीको 
कारणबाट िवप न र आिथक ि थित कमजोर भएका 
वगले िनःशु क वा य सेवा पाउने कुरामा य  
असर पन देिखदँा अ पतालको िचिक सा सेवामा 
असर पन ग र कुनै पिन काय नगन ु नगराउन ु भिन 
यस अदालतबाट िवप ीह का नाममा अ त रम 
आदेश जारी भएको र उ  अ त रम आदेश जारी 
भएप ात्  तालाब दीको काय िफता िलई ताला खोली 
सिकएकाले सेवा ाहीले वा य उपचारको सेवाबाट  
वि चत  हनुपन  अव था   नरहेको   भ ने िवप ी 

ेड यिुनयनह को िलिखत जवाफ यहोरा रहेको 
तथा िनवेदकले िमित २०७१।९।२ दिेख नै तारेख 
छाडी अ पतालको हालको अव थाका स ब धमा 
अदालतलाई यथाथ िववरण उपल ध गराई याय 
स पादनमा सहयोगीको भूिमका िनवाह गनुपन आ नो 

कत य ित उदािसन रहेको देिखनकुा साथै िव ान्  
उप यायािधव ाले बहसको ममा ित ान तथा 
अ पतालमा हाल ब द हड्तालको अव था नरहेको 
भिन आ नो भनाई रा न ु भएको हदँा समेत हाल 
िनवेदनकले दाबी गरजे तो तालाब दीको अव था 
िव मान नरहेको भिन मा नपुन देिखन आयो । 
कानून ितकूलको य तो काय भएका बखत कानून 
ि याशील हनस ने नै हदँा य ता अवैधािनक र 
अमयािदत ि याकलाप हन निदन िनरोधा मक 
उपायह  अवल बन गन िवप ीह को यानाकषण 
गराउदँै हाल िनवेदकले उ लेख गरकेो ज तो ि थितको 
िनर तरताको अभावमा िनवेदन माग बमोिजमको 
आदेश जारी हने अव था नहदँा तुत रट िनवेदन 
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजलुी
क यटुर: िवकेश गुरागाई ं
इित संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शुभम् । 

५
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६९-WO-०३१७, परमादेश, नेपाल राि य 
दिलत समाज क याण संघको अि तयार ा  
अ य का हैिसयतले र आ नो हकमा समेत अिधव ा 
भ बहादुर िव कमासमेत िव. धानम ी तथा 
मि प रषद् को कायालयसमेत

संिवधान र कानूनबमोिजम गनपुन काय गन ु
सरकार र स बि धत िनकायको कत य हने कुरामा 
दईुमत हन स दैन । कानूनमा भएका कुराह  वयम् 
ि याशील ह छन् । सो िवपरीत काम गन छुट कसैलाई 
हन स दैन, गरमेा कानूनले आ नो बाटो िल छ र 
आव यकताअनुसार दि डत गन गराउने ि या सुचा  
गनपुन ह छ । कानूनको भावकारी काया वयनका 
लािग चार सारका कुराह  वातावरणीय प का 
कुराह  हन् । ती कुराह को लािग पिन वयम् सरकार 
नै अ सर हनपुन ह छ भने स बि धत अ यले पिन 
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य तो काय गन नस ने नदेिखने ।
कानूनको भावकारी काया वयनका कुरामा 

स पूण रा य र यसका अवयवह को वाभािवक 
सरोकार ह छ । तर कुनै खास कानूनको खास 

ब धको उ लङ्घन भएको वा कुनै कानूनी दािय व 
परुा नगरकेाले काया वयन हन नसकेको भ ने पिु  
भएमा बाहेक कानूनी उपचारको ि या वतः 

श त हनस ने कुरा आउँदैन । कानूनको स पूण र 
सही काया वयनको अपे ा गन ु वागतयो य कुरा 
हो । यसमा रा यदिेख जनसाधारणस मको चेतना, 
सहभािगता र िचका कुरा सा दिभक ह छन् । य ता 
कुरालाई कानूनी दािय वको पमा प रभािषत ग र 
अदालतले ह त ेप गन कुराभ दा पिन स बि धत 

े को पहलकदमी र सरोकारको िवषय बनाउन ज री 
हने ।

ऐन कानूनह  आफँैमा बा या मक 
कानूनी संय ह  हन् । ितनलाई काया वयन 
गन कानूनीबाहेकका अ य त रका अपनाउन 
सिकँदैन । कानूनह  सबैले मा नुपन बा यता रहने 
हनाले ितनलाई काया वयन गन अदालतको िनदशनह  
आव यक हदँैनन् । कानून उ लङ्घनका हरेक घटनामा 
िनवेदक वा पीिडत वा अ य सरोकारवालाह ले 
कानूनबमोिजम दाबी गरेको बखतमा कानूनी उपचार 
पाइने नै हनाले िनदशना मक आदेशको कारणले मा  
कानून काया वयन हने वा य तो भएमा मा ै कानून 
काया वयन ह छ भ ने सोच रा न ुिविधस मत मा न 
सिकँदैन । यसैले कानूनको उ लङ्घन भएमा कानूनी 
उपाय श त हनस ने कुरामा अ यथा शङ्का िलई 
रहनुपन अव था नदेिखने ।

संिवधान र कानून ारा द  हक अिधकारको 
काया वयनमा ितव ता जनाई जातीय भेदभाव र 
छुवाछुतज य कायका िव  सचेतना अिभवृि  गन 
कायह  भइरहेको भ ने िवप ीह को िलिखतजवाफ 
यहोराबाट देिखएको तथा कानूनको काया वयनमा 

गैरकानूनी अवरोधह  िसजना भई सो हटाउन वैध 
उपचार माग भई आएको ख डमा यस अदालतले 
समुिचत तौरले उिचत अवसरमा िवचार गनस ने नै हदँा 
र हाल िनवेदक वयम् ले आ नो दािय व परुा नगरकेो 
अव थामा मागबमोिजमको आदशे जारी गनुपन देिखन 
आएन । तुत रट िनवेदन खारेज हने । 
इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजलुी
क यटुर: रामशरण ितिम सीना
इित संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शुभम् ।

६
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६९-CR-०५९८, अदालतको अपहेलना, 
ल मी साद अिधकारीसमेत िव. ह रशरण आचाय

अदालतले जो सकैुलाई ज तोसुकै 
अव थामा पिन आ नो अवहेलनामा सजाय गन 
अदालतको अवहेलना स ब धी अिधकार े को 
मकसद होइन । अवहेलना स ब धी अिधकारको 

योग गदा अदालत यादै संयिमत रहेको ह छ । 
अदालत ितको जनआ थामा ितकूल असर पन 
निदन र जनआ थामा विृ  गन योजनको लािग 
याियक ि यामा अवरोध वा यवधान खडा गन, 

अदालतको आदेश वा फैसलाको अव ा गन तथा 
अदालत िव कै काम कारवाही ग र अदालत ितको 
जनआ थामा नै असर पान यि  वा िनकायउपर 
अदालतले संयिमत पमा अवहेलनास ब धी 
अिधकार े को योग ग र आ नो अवहेलनामा सजाय 
गन स ने ।  
 पनुरावेदकह ले परमादेश मु ामा पुनरावेदन 
अदालत जु लाको आदेशउपर सव च अदालतमा 
पनुरावेदन गन याियक िकया अवल बन गरकेो 
कारण बरबझुारथ गन िढलाई भएको देिखएको 
छ । सव च अदालतको फैसलाप ात् नया ँ गठुी 
यव थापन सिमितलाई बरबझुारथ गरकेो हदँा 

पनुरावेदकह ले अदालतको आदेशको पालना गरकेो 
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देिख छ । पनुरावेदकह ले अदालतको आदेशको 
पालना गरेको अव थामा अवहेलनामा सजाय 
गन ु यायपूण नहने हदँा पनुरावेदक ितवादीह  
ल मी साद अिधकारी र पदमराज िगरीलाई 
अदालतको अवहेलनामा सजाय गरकेो पनुरावेदन 
अदालत जु लाको फैसला कानूनस मत नदेिखदँा 
पनुरावेदक ितवादीह  ल मी साद अिधकारी र 
पदमराज िगरीले अदालतको अवहेलनाज य कसरु 
गरकेो नदेिखदँा िनज ितवादीह लाई अदालतको 
अवहेलनामा जनही . १०००।- (एक हजार पया)ँ 
ज रवाना हने ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, जु लाको 
िमित २०६९।६।१५ को फैसला ुिटपूण देिखदँा 
सो फैसला उ टी भई दवैु ितवादीह ले सफाइ 
पाउने । 
इजलास अिधकृतः िशव साद खनाल
क युटर: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७२ साल असार २४ गते रोज ५ शभुम् ।

७
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०७०-WO-०५१५, उ ेषण, नेपाल राि य 
कमचारी संगठन िनजामती के ीय सिमितको 
अि तयारी ा  ऐ.का के ीय सद य होम साद 
आचायसमेत िव. रिज ार सव च अदालत, 
रामशाहपथ, काठमाड

अदालतको मौजदुा कमचारीको दरब दी 
सािबकमा रहेको कायबोझको आधारमा िनधारण 
ग रएको हदँा हालको अव थामा मु ा मािमलाको 
अनपुातमा अदालतमा मौजुदा जनशि  कम हदँै 
गइरहेको तथा दरब दी अनसुारका पदह  पिन िविवध 
कारणले सधैभँ र पूण पमा पूित हन नसिक खाली 
रहने गरकेो, य ता खाली पदमा लोक सेवा आयोगबाट 
थायी पमा पूित हनसमेत समय ला ने भई अदालतमा 

सधैभँ र ज तो य ता सहायक तरका पदह  खाली 

रहन गई अदालतमा जनशि को अभाव हने गरकेाले 
जनशि  अभावको कारणले गदा याय स पादनको 
कायमा बाधा नपरोस्  भ ने उ े यले य ता र  
पदपूितको लािग लोक सेवा आयोगमा मागको आकृित 
फाराम भ र पठाइसिकएको तर लोक सेवा आयोगबाट 
िसफा रस भई नआएस मको अविधका लािग 
रिज ारलाई करारमा िनयिु  गनस ने अिधकार 
िनयमावलीमा थप ग रएको यव थाले दान ग रएको 
देिखदँा सो यव था सव च अदालत ऐन, २०४८ 
को दफा ११(२)(च) को अि तयारी र भावनािवपरीत 
भ न निम ने । 

सव च अदालत िनयमावली, २०४९ 
िनजामती सेवा ऐनअ तगत बनेको नभई सव च 
अदालत ऐन, २०४८ ले िदएको अिधकार योग 
ग र सव च अदालतले बनाएको हदँा िनयमावलीको 
उ  यव था  िनजामती  सेवा ऐनको  यव थासगँ  
बािझएको भ ने  सा दिभक हने देिखदँैन । चिलत 
कानूनका यव थाह  एकआपसमा िवरोधाभाषपूण 
नभई सकेस म एक पता हनु रा ो ह छ । यस अथमा 
सव च अदालत िनयमावलीमा थप ग रएको उ  
यव था िनजामती सेवा ऐनको यव थासगँ तलुना ग र 

अदालतबाट वाह हने सेवाको िविश ता र जनशि को 
अभावमा याय स पादनको कायमा पनस ने 
असरसमेतलाई ि गत गदा िनजामती सेवा ऐनको 
उ  यव थालाई िनरपे पमा हण ग र अदालतमा 
राजप  अनङ्िकत पदमा अ पकालीन अविधका लािग 
करार सेवामा िनयिु  गन नै िम दैन भिन अथ गन ु
यायपािलकाको आव यकता र यसको यव थापन 

गन वाय ताको िहसाबले समेत िववेकस मत हने 
देिखएन । यसमा पिन िनयमावलीमा थप ग रएको 
उ  यव थाले रिज ारलाई िनरपे पमा करारमा 
िनयिु  गन अिधकार दान गरकेो नभई उ  अिधकार 
िनि त योजन र अ पकालीन कृितको सतयु  
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रहेको देिख छ । जसअनसुार अदालतमा राजप  
अनङ्िकत पदह  र  भएको कारणबाट अदालतको 
काम कारबाही सचुा  हन नसकेको हनपुन, य ता पद 
थायी पमा पूित गनका लािग लोक सेवा आयोगमा 

मागको आकृित फाराम भ र पठाइसकेको हनुपन र 
लोक सेवा आयोगबाट थायी पूितका लािग िसफा रस 
भई नआएस मको अ पकालीन अविधका लािगमा  
रिज ारले करार सेवामा पूित गन स ने अिधकार 
िनयमावलीले दान गरेको देिखदँा िवशेष अव थामा 
मा  ि याशील हने उ  यव था िनजामती सेवा 
ऐनको ावधानसगँ बािझएको भिन मा न िम ने 
नदिेखदँा सव च अदालत िनयमावली, २०४९ मा 
दश  सशंोधनबाट थप ग रएको िनयम १५(१) को 
ख ड (थ) को यव था सव च अदालत ऐन, २०४८ 
को दफा ११ समेतसगँ बािझएको नदेिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी हने अव था देिखन 
आएन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः स तोष साद पराजलुी
क युटरः अिमरर न महजन  
इित सवंत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शभुम् ।

८
स. . या. ी क याण े  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६९-CR-०४९९, कत य यान, मीना 
राउत िव कमा िव. नेपाल सरकार
 मृतक ब चाको घाटँी ललुो भई दायाबँाया ँ
बटा रने भ ने लासजाचँ मचुु का रहेको पाइयो । 
मृतक ब चालाई आमासगँ त कालै घटना थलमा 
दे ने मौकामा कागज गन गोमा िव कमासमेतका 
यि को कागज एवम् बकप मा िनजले ितवादी 

रहेको कोठा खोिल हेदा ितवादीले ब चा ज माई 
के कुन बेला मारी बाि टनमा खादँी लकुाई राखेको 
अव थामा फेला पारेक  ह ँभ ने यहोरा उ लेख भएको 
पाइ छ । अदालतमा आई बकप  गन व तुि थित 
मुचु काका  कोिपला िदयाली, दगुाबहादरु िव कमा 

र योगे  दाहाल, घटना थल लास जाचँ मुचु काका 
तोयानाथ रमाल र पूणबहादरु मो ान तथा 
जाहेरवालाले समेत ितवादीले अवैध गभ धारण 
ग र ब चा ज माई मारेको भ ने यहोरा उ लेख 
ग रिदएको र ितवादीको शारी रक जाचँ ितवेदनमा 

ितवादी सु केरी अव थामा रहेक , िनजको योनी 
मागबाट ह का रगत बिगरहेको र labia minora  र 
labia majora swelling  भएको भ नेसमेत रहेबाट 
यसले ितवादीको भनाइलाई पिु  गरेको अव था हदँा 

ितवादीले आ नो नवजात िशशलुाई मारेको ठहर ग र 
ितवादीलाई सव सिहत ज मकैद हने ग र भएको 

पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको फैसला अ यथा 
देिखन आएन ।

ितवादीको उमेर अपराध गदाका अव थामा 
१८ वष रहेको, िनज सामा य सा र रहेको र गभ 
िनरोधक उपायको पया  जानकारी रा न स ने भ ने 
िमिसल संल न कागजातबाट नदेिखएको अव थामा 
अवैध यौन स ब धबाट हन गएको प रणामलाई 
दबाउने एकमा  उ े य ितवादीमा रहे भएको 
देिखदँा ितवादीलाई यानस ब धीको १३(३) नं. 
बमोिजम सव सिहत ज मकैद गदा सजाय चक  पन नै 
देिखयो । तर िनजलाई कमभ दा कम सजाय गदा 
रा यको द डनीितको मूल उ े य नै िन योिजत हन 
जाने, सामािजक नैितक मू य मा यताको अवमू यन 
हने, यौन व छ दतामा विृ  हनस ने हदँा पुनरावेदन 
अदालतबाट िनजलाई अदालती ब दोब तको १८८ 
नं. बमोिजम ७ वष कैद सजाय हने ग र य  भएको 
राय कायम हने र सोहीअनसुार ितवादीको नाममा 
लगत क न भिन संखवुासभा िज ला अदालतमा 
पठाइिदनू । अिभयोग दाबीबाट सफाई पाउ ँ भ ने 

ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा
क यटुर: िवकेश गुरागाई  
इित संवत् २०७२ साल असार ३० गते रोज ४ शुभम् ।
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इजलास न.ं १

१
मा. या. ी क याण े  र मा. या. ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-WO-०३३८, परमादेश, श भु साद 
पा डे िव. मि प रषद् का अ य , धानम ी तथा 
मि प रषद् को कायालयसमेत

िमित २०७०।८।४ मा स प न गन भिन घोषणा 
ग रएको सिंवधानसभाको िनवाचन काय म सोही 
िमितमा सफलतापूवक स प न भई संिवधानसभाले 
आ नो कायको थालनी ग रसकेको छ । यसरी जनु 
कायका लािग िनवाचन आयोग तथा मि प रषदले् 
िनणय गरेको हो, सोस ब धी काम स प न भइसकेको 
ि थितमा जीवन िबमा र िनवाचन खचको िवषयमा हाल 
कुनै आदेश गनकुो औिच य नरहने ।

िनवेदकले नेपाल एक करण हनुपूव नेपालमा 
ब ने सबै नेपाली जनता आिदवासी हन् भ ने मा यता 
हनपुन माग रािख एक अक  िवषयमा समेत परमादेश 
जारी ग रपाउन माग रािख िनवेदन गरकेो भए तापिन 
सो गनको लािग के क ता कानूनी आधार वा कारण 
हन् भ ने खलुाउन नसकेको एवम् क तो कृितको 
आदेशको माग राखेको भ नेसमेत प  उ लेख गन 
सकेको  नपाइदँा िनवेदकले माग गरेको िवषयका 
स दभमा प ता नभएको एवम् िमित २०७०।८।४ 
मा संिवधानसभाको िनवाचन काय स प न भई सो 
स ब धमा कुनै आदशे गनकुो कुनै योजन र औिच य 
नहने हदँा रट िनवेदन खारजे हने । 
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा 
इित सवंत् २०७२ साल असार ९ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा. या. ी क याण े  र मा. या. ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-WO-१३५२, परमादेश, श भु साद 
पा डे िव. मि प रषद् का अ य , धानम ी तथा 

मि प रषद् को कायालयसमेत
मौिलक हक र रा यको नीित िनदशक 

िस ा तका िवषयमा रहेको आधारभूत िभ नता 
पिन यही हो िक मौिलक हक जनताले य  पमा 
अनुभूत हने ग र उपभोग गन स दछन् जसको 
उ लङ्घनमा अदालतले उपचार दान गन स दछ 
जनु कुरा रा यको नीित िनदशक िस ा तमा हदँैन । 
रा यको िनदशक िस ा त एवम् नीित एउटा यापक 
अवधारणा हो जनुसगँ सम वय हने ग र केही िनि त 
अिधकारलाई मौिलक हकको पमा थािपत ग रएको 
ह छ । यी मौिलक हकको काया वयनको लािग 
अदालतबाट उपचार दान गनलाई पिन रा य ारा 
यसका पूवाधारह को थापना र िवकास ग रएको 

हनु ज री ह छ । तसथ रा यको नीित तथा कानून 
िनमाण गन अङ्गको जनताका आिथक, सामािजक 
तथा सां कृितक कृितका मौिलक हकको वा तिवक 

याभूितका लािग आव यक पूवाधारको यथाशी  
िवकास गन एवम् काय मह  लाग ुगनका लािग यान 
जान अ याव यक हने ।
 जनताका मौिलक हकको सिुनि तता दान 
गन िविभ न नीित, कानून र काय मको आव यकता 
हने हदँा य ता नीित तथा काय मको िनमाणको 

ि या स बि धत म ालयअ तगत गाउ,ँ नगर र 
के स म िविभ न तहमा िविभ न चरणमा िव मान 
त याङ्कको आधारमा वृहत् छलफल ग र स बि धत 

े का िवशेष ह को राय सझुावअनुसार स प न हने 
गदछ । देशको नीित तथा काय म क तो हनपुदछ भ ने 
िवषय स बि धत म ालय, राि य योजना आयोग 
एवम् अथ म ालयसमेतको सहकायको िवषय हने 
ह छ । यसरी यापक पले अ ययन र छलफल ग र 
प र कृत पमा आएको योजना र सोअनसुार िनधारण 
ग रएको काय म नै जनताको लािग उपयोगी ह छ 
भ ने मा यता रहेको हदँा देशको सवाङ्गीण िवकासको 
लािग अदालतले नै काय म तय ग र सरकारका 
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नाममा आदशे गन रा यको शि  पृथक करणको 
िस ा त (Doctrine of Separation of Power) ले 
समेत िम ने नहने ।
 परमादेशको आदेश कुनै सावजिनक 
िनकाय वा पदािधकारीले कानूनबमोिजम गनपुन 
िवषय नगरकेो ख डमा सो कानूनबमोिजम गराउनको 
लािग जारी ग रने आदेश हो । कानूनको अभावमा 
वा कानूनले प  िनदिशत नगरकेो अव थामा 
परमादेश जारी हदँैन । परमादेशको रट खास कानून 
बनाउनका लािग िवधाियकाको िव  जारी गन पिन 
सिकँदैन । आफूले माग गरेका िवषयव त ु कुन 
कानूनअ तगत सरकारले अवल बन ग र काया वयन 
गनपुन हो भिन िनवेदनमा उ लेख गन सकेको 
पाइएन । रट िनवेदकले संिवधानको मौिलक 
हकअ तगत यव था ग रएका िविभ न ावधानह को 
आधारमा जारी हनपुन हो भने तापिन ती काय मह  
नै संिवधानले प रक पना गरकेा िवक परिहत 
िवषयव त ु हन् भिन मा ने आधारको िव मानता 
नदिेखने हदँा िनवेदकले संिवधानमा उि लिखत 
हकह को स दभमा िविभ न राि य कानूनी, 
आिथक, सामािजक र सां कृितक उपायह को 
काया वयनको लािग परमादेशको आदेश माग गरकेो र 
उ  मागह  आफँैमा उपयोगी देिखए तापिन ितनको 
काया वयनको लािग िवधाियक  एवम् रा यका 
िविभ न अङ्ग यङ्ग ारा िनर तरको िवकास 

यास ज री हने र ितनको यव थापनका लािग 
मागबमोिजम परमादेश जारी ग र काया वयन गन 
सिकने कृितको नदेिखएकाले रट िनवेदन खारजे 
हने । 
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा 
इित सवंत् २०७२ साल असार ९ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा. या. ी क याण े  र मा. या. ी गोिव दकुमार 
उपा याय, २०६७-CR-०३९५, ०३९६, ०३९८, 

१२२९, १२६४,  ०६८-CR-०१८२, ०३५५, लाग ु
औषध हेरोइन, शेरबहादुर िल बू िव. नेपाल सरकार, 
अजुन िल बू िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. 
मेखबहादुर गु ङसमेत, िकशन ट्वाटी िव. नेपाल 
सरकार, मेखबहादुर गु ङ िव. नेपाल सरकार, िव णु 

े  िव. नेपाल सरकार, िललावती गु ङ िव. नेपाल 
सरकार

आफूह ले तहतह बरामद लागु औषध ा  
गरेको र यसलाई िब  गन योजनको लािग जिडबटुी 
नेर ाहक खोजी कुरकेो अव थामा ितवादीह  िकशन 
ट्वाटी, अजनु िल बू तथा शेरबहादरु िल बू प ाउ 
परेको कुरा बरामदी मुचु का, सो बरामदी मचुु का 
खडा गनह को बकप , सबै ितवादीह को मौकाको 
सािबती आिद माणबाट मािणत भएको अव थामा 
अिभयोग दाबीको कसरुमा िनजह को संल नता 
ठहराएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई अ यथा 
भ न निम ने । 

सबै ितवादीले बरामद लाऔ ा  ग र 
एकअकालाई ह ता तरण ग र सबैको लाऔ िब  
िवतरण ओसारपसारको cause of action मा 
संल नता रहेको देिखदँा यसमा सु  अदालतले 
सबैलाई मु य कता मानी परुा सजाय गरकेो 
फैसला पिन निमलेको भिन भिन हा ने ठाउँ
िथएन । तथािप . िव णलेु मुसरफबाट ा  गरकेो 
िमित, िव णबुाट . मेख र लीलावतीले पाएको िमित, 
यसपिछ शेरले र िकशनसमेतले पाएको िमितह  र 

वारदात भएको िमितमा िनकट स ब ध दिेखन नआएको 
र ितवादीह का िबचमा नाफा नो सान के कसरी 
बाँड्नेसमेतको प  िववरण आउन सकेको समेत 
नदेिखदँा यी दरु यमा देिखने ितवादीह  िव ण ु

े , मेखबहादरु तथा लीलावती एवम् कारोबारको 
पूणताको लािग वारदात थलमा नै पु ने ितवादीह  
िकशन ट्वाटी, अजनु िल बू र शेरबहादरुलाई 
एकैसरहका कसरुदार कायम गन ु उपयु  देिखदँनै । 
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यिद ितवादीह  मेखबहादरु, लीलावती र िव णसुमेत 
िगरोहका नाइके वा लगानीकता नै भएको भए पनुरावेदन 
अदालतको फैसलासगँ सहमत हन सम या प य  । 
सो नदेिखएको र ितवादीह  मेखबहादरु, लीलावती 
र िव ण ु े  immediate cause of the actus 
reus पिन देिखन नआएको हदँा कारोबारको िदनमा 

य पमा संल न रहेका .ह  िकशन, शेरबहादरु 
र अजनुलाई मु य कसरुदार तथा कारोबारको समयमा 

य पमा संल न नरहेका बाकँ  ितवादीह लाई 
मितयार ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६७।३।८ को फैसला उपयु  नै देिखदँा उ  
फैसला सदर हने ठहछ । वादी ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा
क युटर: मि जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७२ साल जेठ १३ गते रोज ४ शुभम् ।

४
मा. या. ी क याण े  र मा. या. ी गोिव दकुमार 
उपा याय, ०६८-WO-११२४, उ ेषण/परमादेश, 
जुगे र म डल िव. वा य तथा जनसङ् या 
म ालयसमेत

स वा यव थापन गन िनकायले 
कमचारीह को स वा गदा स बि धत काननुको 
सीमािभ  रहेर नै गन ुपदछ । कानूनले िनधारण गरकेो 
आधारबेगर ग रएको स वाले मा यता नपाउनेतफ 
स वा यव थापन गन िनकाय सतक रहनु पन 
ह छ । रट िनवेदकको स वा धनषुा िज लाको 
देविडहा उप वा य चौक बाट दगुम े अ तगत 
यामा उप वा य चौक , दोलखामा भई वा थ सेवा 

िवभागको िमित २०६६।९।२३ को िनणयअनुसार िनज 
िनवेदकलाई पनुः देविडहा उप वा य चौक , धनषुामा 
नै स वा ग रएको अव था देिख छ । वा य सेवामा 
काम गन कमचारीह को स वासगँ स बि धत कानूनी 
यव था हेदा वा य सेवा िनयमावली, २०५५ को 

िनयम ३१ को ख ड (क) मा “एक पटक अित दगुम 
े मा २३३ िदनस म काम ग र सकेका कमचारीलाई 

चार वष यितत नभई फे र अित दगुम े मा नपठाउने 
ग र” स वा गन आधार तोिकएको देिखने ।

रट िनवेदकको मागदाबीमा दगुमबाट स वा 
भई सगुममा बसेको िनधा रत समय अविध नपुिग पुनः 
दगुम े  अथात् मु ताङ िज लामा स वा ग रएकाले 
िवप ीको स वा िनणयलाई चुनौती िदई आएको 
देिख छ । िमिसल संल न रहेको रट िनवेदकलाई 
यामा उप वा य चौक , दोलखाबाट ग रएको रमाना 

प  बमोिजम िनज रट िनवेदक िमित २०६८।१२।३० 
मा स वा हदँास मको समय अविध गणना गदा िनज 
िनवेदक दईु वष सगुम े अ तगत बसेको देिख छ । 
यस अदालतबाट िमित २०६९।०२।२५ मा जारी 
भएको अ त रम आदेशबमोिजम िनज रट िनवेदक 
देविडहा उप वा य चौक  धनषुामा नै कायरत 
रिहरहेको भई िनज धनुषामा बसेको अविध हाल ४ 
वष यितत भइसकेको दिेखएकाले हालको अव थामा 
िनवेदकको माग दाबीको स बोधन भई सकेको अव था 
देिखन आउँछ । यसैले २०६८।१२।३० को स वा 
अब काया वयन गन कानूनले बाधा नहने भएबाट 
िनवेदकको मागबमोिजम रट जारी गनपुन अव था 
देिखएन । रट जारी गनुपन अव थाको िव मानता 
नरहेकाले रट िनवेदन खारेज हने ।

रट िनवेदक दगुम े बाट सगुम े मा स वा 
भई सो े मा आई ब न पाउने अविध पुिगसकेको 
अव था देिखएकाले िमित २०६८।१२।३० को 
स वा काया वयन गन हालको अव थामा बाधा 
नभएको कारणले रट िनवेदन खारजे भएको भएपिन 
रट िनवेदकलाई दगुम े मा स वा गदा सुगम े मा 
ब न पाउने कानूनले िनधारण गरेको समय नपु दै पुनः 
दगुममा स वा ग रएको अव था पाइएकाले स वा 
यव थापन गन वा य सेवा िवभागले वा य सेवा 

िनयमावली, २०५५ ले स वा स ब धमा तोिक िदएको 
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सतको योग र पालना गरेको भ न निमलेबाट सोतफ 
आगामी िदनमा सोतफ सतक रिह स वा यव थापन 
गन ुभिन िवप ी वा य सेवा िवभागलाई यानाकषण 
गराइएको छ । 
इजलास अिधकृतः बाबरुाम सवुेदी
क युटर: रामशरण ितिमि सना
इित सवंत् २०७१ साल पसु २७ गते रोज १ शभुम् ।

५
मा. या. ी क याण े  र मा. या. ी गोिव दकुमार 
उपा याय, ०६८-MS-००१७, अदालतको 
अपहेलना, अिधव ा सुरजकुमार रे मी िव. श भु े

अदालतले गरकेो फैसला वा आदेशको 
त य यथाथ पमा कािशत गनु नै सूचनाको हकको 
संर ण गन ुहो । तर यसको अप या या गन, कुतक 
गन र अदालत वा िनणयकताउपर ला छना लगाउने 
वा सो ला न स ने ग र यादितपूण अिभ यि  िदन 
हदँैन । प कार जगतले जनतास म सूचना परु ्याउनको 
लािग समाचार कािशत गदा बढो संयिमत भई स य 
त य समाचारमा  कािशत गनुपन ह छ । कानून 
र सं था ित जनताको िव ास कायम रािख रा ने 
सवालमा प कारह  बढी नै िज मेवार ब नपुन 
ह छ । कानूनी कत यको सीमािभ  ब न स बि धत 
सबै बा य ह छन् । य तो कुरामा सबैको यानाकषण 
हन ज री हने भएकाले तुत मु ामा उि लिखत 

ाचार मु ा िवचाराधीन रहेको, िनवेदकले तारेख 
गजुारी बाँक  याियक ि याबाट पि छएको देिखएको 
र िवप ी पि काले पिन यायालय ित ा य  
गदछु भ द ै मायाचना गन त परता देखाई जवाफ 
िदएको देिखएकाले य तो भावना य  हदँा हदँै कसरु 
कायम गन पिन उिचत देिखएन । यसैले िनवेदकको 
दाबी पु न स दैन । एउटा िज मेवार पि काबाट 
अदालत ित आ नो काय वा अिभ यि ले य  
वा परो  कुनै पमा पिन अनिुचत पले लाि छत गन 

यवहारको अपे ा नग रने हनाले यसतफ िनर तर 
यानाकषणको लािग लेखी पठाई ततु मु ाको 

लगतसमेत क ा ग रिदने । 
इजलास अिधकृतः बाबुराम सुवेदी
क यटुर: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभुम्  ।

६
मा. या. ी क याण े  र मा. या. ी ओम काश 
िम , ०६९-RC-००२३, कत य यान, नेपाल 
सरकार िव. केबहादुर गबुजासमेत

जाहेरवाला भलुबहादरु ितिलजा र 
मौकामा बुिझएका भगवती थजालीले मतृकलाई 
केबहादरुसमेतका २०/२१ जना ितवादीह ले िपटी 
मारेको भिन बकप  गरकेो पिन पाइ छ । बिुझएक  
कुशकुमारी थजाली र िछममाया गबजुाले केबहादरु, 
िखमबहादरु र रेशम गबजुासमेतले धनरामलाई कत य 
ग र मारेका हन् भिन बकप  गरकेो पाइ छ । मतृकको 
शरीरमा िविभ न चोटपटक भएको भ ने शव परी ण 

ितवेदनमा दिेखएको र सोमा सोही चोटको कारण 
मतृकको मृ यु भएको भ ने यहोरा उ लेख भएको 
पाइ छ । सह ितवादीह को यी ितवादीह उपर 
िकटानी पोल भई बयान गरकेो देिखएको तथा 

य दश  सा ीह को भनाई एवम् बकप  तथा 
वारदातमा योग भएको हातहितयारको बरामदी 
मचुु का र यसको ितवादीह बाट भएको सनाखत 
कागजसमेतका िमिसल संल न माणह को आधारमा 
यी ितन जना ितवादीह लाई अिभयोग माग 
दाबीबमोिजम ज मकैदको सजाय गन गरेको पुनरावेदन 
अदालत, बागलङुको फैसला अ यथा दिेखन नआउने 
हदँा ितवादीह  केबहादरु गबुजा, िखमबहादरु गबजुा 
र रेशमबहादरु गबजुालाई यानस ब धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम ज मकैदको सजाय हने ठहर ग र 
साधक जाहेर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बागलुङको 
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िमित २०६८।८।२६।२ को फैसला मनािसब देिखदँा 
साधकसमेत सदर हने  । 
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा
क युटर : अिमरर न महजन
इित संवत् २०७२ साल असार ११ गते रोज ६शभुम् । 

७
मा. या. ी क याण े  र मा. या. ी देवे  गोपाल 

े , ०६८-WO-०१२२, उ ेषण / परमादेश, 
राजे साद अिधकारी िव. धानम ी तथा 
मि प रषद् को कायालयसमेत
 शैि क यो यताको उपािधमा उि लिखत 

ेणीको आधारमा मा  अङ्क िदन ु पन 
देिख छ । सोअनुसार उपािधमा नै ेणी उ लेख 
हनपुनमा यसरी उ लेख नभएको अव थामा 
िनवेदकले िजिकर िलएको भएपिन आधार र 

माण बेगर ेणीको अङ्क िदन िम ने कुरा पिन 
भएन । शैि क उपािधमा नै ेणी नखलेुको अव थामा 
उि लिखत िनयम ८१ग (२) बमोिजम ा ाङ्कको 
आधारमा ि भवुन िव िव ालय वा नेपालको अ य 
िव िव ालयले िनधारण गरेको ेणी वा सोस ब धी 
नीितअनुसार ेणी कायम हने यव था रहेको 
स दभमा सो िनयमको यव थािवपरीत गएर बढुवा 
सिमितले िनणय गनस ने पिन हदँनै । उ  िनयमको 
यव थाबमोिजमको ि या पुरा ग र आव यक माण 

िनवेदकले पेस गन सकेको अव थासमेत नदेिखने ।  
 सन् १९९६ मा रट िनवेदकले अ ययन ग र 

ा  गरेको उपािध वा माणप को लािग सन् २०१० 
मा स बि धत िव िव ालयबाट जो जससगँ स बि धत 
छ भ ने प  जारी गराई थम ेणी भनेको पाइदँा 
य तो अिनि त प को आधारमा उपरो  िनयमले 

ेणी कायम गन िम ने देिखदँैन । य तो अव थामा 
बढुवा सिमित, सामा य शासन म ालयको िमित 
२०६७।०९।२१ को बढुवा िसफा रसको िनणय र 
लोक सेवा आयोग के ीय कायालयले िनवेदकको 

उजरुी सिुन बढुवा सिमितले गरेको िनणयलाई नै कायम 
रा ने ग र गरकेो िमित २०६८।०४।०२ मा भएको 
िनणयसमेतमा कुनै कानूनी ुिट रहेको दिेखन नआउने 
हदँा रट िनवेदकको माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी 
गन िमलेन । रट िनवेदन खारजे हने । 
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सबुेदी 
क यटुर: मि जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल माघ २० गते रोज ३ शभुम् ।

८
मा. या. ी क याण े  र मा. या. ी देवे  गोपाल 

े , ०६८-CI-००२१, दता फारी, िस ाथ शमशेर 
ज.ब.रा. िव. केशवराज ढकाल
 सबै अव थामा नापन सा हेररे मा ै नरमकरम 
िम न स दछ भ ने हदँैन । बाटो िनकास, उ जाउ, 
समथर र िभरालो आिद कारणले आव यकताअनसुार 
ज गा भएकै ठाउमँा गई ज गाको व तुि थित बझेुर 
नरमकरम िमलाउने काय गनपुन हन स दछ । साथै 
अदालतले संयु  िह साको ज गा नरमकरम िमलाई 
छुट्याई िदने भ नकुो अथ ज गाको तफ समेत आफले 
िनधारण गनपुछ भ ने होइन । के कुनतफ रो ने 
भ ने कुरा प को छनौटको िवषय हो । यिद तफमा 
सहमित हदँैन भने अदालतले प को थान हण ग र 
यो यसतफ यो यस प ले पाउने भिन बो न हदँैन र 
िम दनै पिन । य तो ि थितमा ज गा जित भाग िह सा 
लगाउनु पन हो नरम करम िम ने ग र लगाई िदने तर 
तफमा सहमित नभई गोला था ारा तफ िनधारण गन 
नै चिलत याियक ि या भएको हदँा सोहीअनसुार 
गन ग र भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६७।६।१० को फैसला सदर हने हदँा ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा
क यटुर: मि जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शभुम् ।
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९
मा. या. ी क याण े  र मा. या. ी देवे  गोपाल 

े , ०६८-CI-१२३१, लेनदने, गोपाल साद शाह 
िव. राजेशकुमार भगत
 वादीले ि ब धक िलखतमा उि लिखत 
स पि मा चलन चलाई पाउने ठह र भएको फैसला 
काया वयन नै हन नसिक वादीले भोग चलनस म 
पिन नगरकेो अव था हदँा आ नो ऋण ितवादीबाट 
असलु उपर गन छु ै नािलस गन नपाउने भ न िम ने 
देिखएन । य तोमा ब धक  िलखत कपाली सरह 
भई वादीले कपालीसरह ऋण असलु उपरमा कानूनी 
उपचार खो न पाउने नै हदँा ि ब धक चलनतफ 
वादीले मु ा दायर ग र फैसलाबमोिजम चलन चलाई 
भोग गनस म पिन नपाएको अव थामा आफूले िदएको 
ऋण असलुीका लािग कपालीतफ मु ा दायर गन 
वादीको हक सुरि त नै रहने हदँा वादी दाबीबमोिजम 
सावँा याज भराई पाउने ठहर ग र भएको पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६८।१।६ को फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर हने ।
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा
क युटर: मि जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शभुम् ।

१०
मा. या. ी क याण े  र मा. या. ी देवे  गोपाल 

े , ०६८-CR-०७४५, हातहितयार खरखजाना, 
नेपाल सरकार िव. दीपक म डलसमेत
 ितवादीह  िदपक म डल, जीवन िव  र 
िववेक खरेल ितनै जनाले िज ला शासन कायालयमा 
बयान गदा कसुरमा इ कार रिह बयान गरकेा छन् । 
िनज ितवादीह म ये जीवन िव का सा ी एड्मन 
भ डारी र दामोदर काक  तथा िववेक खरेलका सा ी 
अिभषेक े  र मदनकुमार सेढाईले ितवादीह को 
इ कारी बयान समथन हने ग र बकप  गरेको समेत 
देिखएको    छ । यस ि थितमा ितवादीह को मु ा हेन 

िनकायसम को इ कारी बयान नै समिथत हन आएको 
र मौकाको बयान पिु  हने माण वादी प बाट पेस 
भएको नदेिखदँा ितवादीह  िदपक म डल, जीवन 
िव  र िववेक खरेलबाट हातहितयार बरामद नभएको, 
यी ितवादीह को मु ा हेन िनकाय िज ला शासन 
कायालयमा कसरुमा इ कारी बयान रहेको र सोको 
समथनमा सा ी बकप समेत गराएको हदँा िनजह को 
अनुस धानको ममा भएको बयानलाई अ य 

माणबाट पनुरावेदक वादीतफबाट पिु  गन नसकेको 
अव थामा िनजह ले आरोिपत कसरुबाट सफाइ 
पाउने ग र भएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०६८।२।८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर 
पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा
क यटुर: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शभुम् ।

११
मा. या. ी क याण े  र मा. या. ी देवे  गोपाल 

े , ०६९-WO-०४६८, उ ेषण, उ ोग वािण य 
तथा आपूित म ालय, रिज ारको कायालयमा दता 
भएको से ल िमिडया ा.िल.को तफबाट र आ नो 
हकमा समेत नरे  साह कलवार िव. सङ्घीय मािमला 
तथा थानीय िवकास म ालयसमेत
 िनवेदकले आफूले स चालन गरकेो 
यावसाियक खेलको कृित Casino को 
कृितभ दा िभ न हो भ ने स ब धमा कुनै कागज 
माण रट िनवेदनसाथ पेस गन सकेको अव था 

िमिसलबाट देिखदैन । सो अव था हनाको साथै 
िनवेदकले नगर प रषद्को िनणयलाई बदर ग र मा न 
आएको नभई यवसाय करको लािग िवराटनगर 
उपमहानगरपािलकाको िमित २०६८।६।२८ को 
प ाचारसमेतलाई बदर ग रपाउँ भिन माग गरकेो 
देिख छ । नगरप रषद् बाट भएको िनणयको अि त व 
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कायम रिह रहेस म सो िनणयले दािखला गनु पन भनेको 
यावसाियक कर दािखला गन दािय वबाट रट िनवेदक 

क पनी मु  हन स ने अव था रहदँैन । िनवेदकले 
रट िनवेदनमा य तै कारको यवसाय गरकेामा 

िभमद  नगरपािलका, क चनपरु नगरपािलका, पोखरा 
उपमहानगरपािलका तथा काठमाड  महानगरपािलका 

े मा स चालन गरकेामा उ  कायालयले थानीय 
वाय  शासन िनयमावली, २०५६ को िनयम १४५ 

बमोिजम नै कर िलएको भनेको भएपिन सो कुरालाई 
पिु  गन कुनै िव ासनीय िलखत माण पेस गन सकेको 
नदिेखने । 
 िवराटनगर उपमहानगरपािलकाले िनवेदक 
क पनीको कृित समेतको आधारमा नगरप रषद्को 
िनणय अनुसार थानीय वाय  शासन िनयमावली, 
२०५६ को िनयम १४२ बमोिजम िनवेदक क पनीबाट 
कर रकम असुल गन भिन प  लेखेको कायमा 

य पमा कुनै कानूनको िुट िव मान रहेको 
देिखन नआउँदा  रट िनवेदकको कुनै सवंैधािनक र 
कानूनी हकको हनन् हने काय िवप ीह बाट भएको 
नदिेखएको र कानूनबमोिजम िनधा रत भएको करको 
िवषयमा ह त ेप ग ररहन ुपन अव था नभएकाले रट 
िनवेदकको माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी गन ुपन 
अव थाको िव मानता देिखएन । रट िनवेदन खारजे 
हने । 
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सबेुदी 
क युटर: मि जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७१ साल माघ २० गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास न.ं २

१
मा. या. ी िगरीश च  लाल र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली., ०६९-CR-०७९८, लाग ुऔषध (अिफम), 
बलबहादुर मगर िव. नेपाल सरकार

 बरामदी लाग ुऔषध ख रद िब  एवम् ओसार 
पसार ग र आिथक लाभ िलने उ े यले यी पनुरावेदक 

ितवादी समेतको िगरोहले स प न गरेको देिख छ । सबै 
ितवादीह  कसरुज य कायमा सहभागी भई ख रद 

िब को कारोबार गन ढक, तराज ुसिहत प ाउ परेका, 
सोही समयमा लाग ुऔषध बरामद भएको र िनजह  
कसुरमा सािबतै रिह अनसु धान अिधकारी सम  
गरेको बयान यहोराबाट सो काय पूवयोजनाअनसुार 
नै भए गरकेो भ ने देिखन आएको र यी पनुरावेदक 

ितवादीले आफू िनद ष भएको त य मािणत गराउन 
नसकेको अव था हदँा सोबाट िसिजत दािय वबाट 
िनजले उ मिु  पाउन स ने नदेिखदँा पनुरावेदक 

ितवादीको हकमा सु  िज ला अदालतको फैसला 
सदर ग र अ य ितवादीह  समेतलाई लाग ु औषध 
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को (छ)
(३) बमोिजम १५ वष कैद र .५,००,०००।- (पाचँ 
लाख) ज रवाना हने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग जको िमित २०६९।१।१८ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदक ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त 
क यटुर: टेकबहादरु खड्का
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा. या. ी िगरीश च  लाल र मा. या. ी चोले  
ज.ब.रा., ०६९-CI-०८३७, अशं, ल मी पुन िव. 
मानबहादुर पुनसमेत
 सबै ितवादीह बाट वादीह ले १० 
भागको २ भाग अंश पाउने ठहर गरकेो सु  बागलङु 
िज ला अदालतको फैसला केही उ टी ग र वादीह , 
वादीका छोराछोरीह  र ितवादी मानबहादरु पनु 
ग र एकासगंोलका ७ अिंशयार बाकँ  रहेको देिखँदा 
वादीह ले ितवादी मानबहादरुको अंश भागबाट ७ 
भागको २ भाग अंश छु याई िलन पाउने ठहर गरकेो 
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तर नरमतीको छोरा सुदन र छोरी समीता  पनुले 
बाब ु मानबहादरु पनुबाट पाएको ३ भागको २ भाग 
अंशलाई वीकार ग र उ  फैसला बदर नगरकेो 
हदस म पुनरावेदन अदालत, बागलङुबाट भएको िमित 
२०६९।१।६ को फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ टी 
ह छ । ितवादी नरमती पनुले आ नो पित मानबहादरु 
पनुबाट वादीह को िफरादप  दायर हनभु दा अगावै 
अंश िलई छु ी िभ न भइसकेकाले एकासंगोलको 
अंिशयार कायम गन िमलेन । यसै ग र नरमती पनुको 
छोरा सदुन पुन र छोरी समीता  पुनको संर क भै 
नरमती पुनले मानबहादरु पनुउपर २०६०।५।७ मा 
िफराद िददँा वीरमाया पनुको िववाह भै छोरी सोफ या र 
छोरा िहकमत पनुसमेत ग र ६ अंिशयार कायम ग र ६ 
भागको २ भाग अशं नरमतीका छोरा सदुन पनु र छोरी 
समीता  पनुको आ नो अशं भाग छु याई िलन पाउने 
यसपिछ मूल अंिशयार मानबहादरु िज मामा बाकँ  

रहेको स पि बाट वादीह  वीरमाया पनु, ल मी पनु, 
वीरमाया पुनक  छोरी सोफ या पनु र छोरा िहकमत 
पनु, ल मी पनुका छोरी स झना पनु र छोरा ससुान 
पनुसमेत ग र एकासगोलका ७ अिंशयार बाकँ  रहेको 
देिखदँा पनुरावेदक वादीह ले ितवादी मानबहादरु 
पनुबाट ७ भागको २ भाग अंश छु याई िलन पाउने । 
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प त, नगे कुमार 
कालाखेती
क युटरः गीता िघिमरे िगरी
इित संवत् २०७२ साल असोज ५ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनुसार 
फैसला भएका छन्:
०६९-CI-०५३७, फैसला बदर, ल मी पुन 

िव. मानबहादुर पुनसमेत
०६९-CI-०५४२, राजीनामा िलखत दता 

बदर हक कायम, वीरमाया पुन िव. नरमती  
पुनसमेत

०६९-CI-०५४०, राजीनामा िलखत दता 

बदर हक कायम, बागलङु िज ला िनसी 
गा.िव.स.वडा नं.१ ब ने नाबालक सोफ या 
पनु र ऐ.ऐ. ब ने नाबालक िहकमत पनुसमेत 
जना २ को सरं क ऐ.ऐ.ब ने वीरमाया पुन 
िव. नरमती  पुनसमेत

०६९-CI-०५४१, फैसला, ब डा, मचुु का, 
दता े तासमेत बदर ग रपाउँ, ल मी  पुन 
िव. नरमती  पुनसमेत

०६९-CI-०५३८, फैसला, ब डा, मचुु का, 
दता े ता बदर, ल मी पुनसमेत िव. नरमती  
पुनसमेत

इजलास नं. ३

१
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-CI-१०७४, उ ेषण/परमादेश, 
यामबहादुर िल बू िव. िज ला ते थुम, थो लुङ्ग गाउँ 
िवकास सिमित वडा नं. ४ ि थत ी काशीनाथ िन न 
मा यिमक िव ालय, याङ्गखुवासमेत

त कालीन .अ. ी जय साद उ ेतीको 
अिनवाय अवकाश हने भएकाले िव ालयलाई .अ. 
िवहीन हन निदन िमित २०६८।४।२२ गतेदिेख अक  
यव था नभएस मको लािग िन. .अ. भई िव ालय 

स चालन गन रामबाब ुयादवलाई अिधकारप  िदएको 
िमिसल संल न कागजातबाट देिख छ । यो िनणयलाई 
िव ालय यव थापन सिमितले २०६८।५।५ 
अनुमोदन गरकेो देिख छ । िनणयमा िच  नबु ने 
प ले स बि धत िनकायमा उजुरी गन ु पनमा कही ँ
उजरु गरकेो देिखदँैन । २०६८।४।२२ को िनणय बदर 
गन पनुरावेदकले २०६९।१।२९ मा िज ला िश ा 
कायालयमा िनवेदन िदएको भनेका छन् भने सो िनणय 
गैरकानूनी हो भिन बदर गन २०६९।६।१२ मा मा  
अदालतमा िनवेदन िदएको देिख छ । २०६९।६।१२ 
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मा िनवेदन िददँा िवल ब ग र िनवेदन िदनुपन कुनै 
मनािसब कारण िनवेदकले िनवेदनमा उठाएको 
देिखदँैन । यो समयको िबचमा िन. .अ. रामबाबु 
यादवको अ य तामा िमित २०६४।२।२१ मा 
बसेको बैठकमा िनवेदक पिन उपि थत भई िविभ न 
िनणयह  गरेको देिख छ । च का तीदेवी थ नी 
िव  ा रका साद यादवसमेत भएको ने.का.प. 
२०४९ अङ्क ९ िनणय नं.४६२१  मु ा उ ेषणमा 
मौकामा आ नो हक अिधकार ित जाग क नभई धेरै 
समयको अ तरालपिछ धेर ै िवल ब ग र रट िनवेदन 
परकेो र िवल ब हनकुो उिचत र मनािसब कारणसमेत 
देखाउन नसकेको हदँा तुत िनवेदन खारेज हने भिन 
यसै अदालतबाट िस ा त ितपादन भएको पाइने । 

पनुरावेदकले रट े मा हद याद र 
िवल बको िस ा त लाग ु हदँनै भ ने पनुरावेदन 
िजिकरका स ब धमा ा रकामान िसंह धान िव  
नेपाल बक िलिमटेड समेत भएको ने.का.प.२०६१  
अङ्क ११ िनणय नं.७४५६  मा िवल बको िस ा त 
कानूनको पमा यवि थत भएको िस ा त नभै, 
अदालतले मु ा मािमलामा उिचत याय (Equitable 
Justice) गनका लािग ितपािदत गरकेो िस ा त 
हनाले आ नो अिधकारको बेवा ता गन यि लाई 
म त गन अदालतलाई पिन कर ला दनै भ ने तकमा 
िवल बको िस ा त आधा रत हने ।

िवल बको िस ा त हद यादको िस ा त 
होइन । हद यादस ब धी कानूनी यव था ज तो 
समयको गणना गरेर िवल बको िस ा तलाई योग गन 
हदँैन । यसको लािग समय त व (Time factor) िन य 
नै मह वपूण ह छ तर समय त व नै एकमा  िनणायक 
त व नहने भ ने िस ा त ितपादन भएको देिखने ।

पनुरावेदकले आ नो परुावेदनमा म एक 
अनशुािसत िश क भएको नाताले िव ालयको 
िहतको योजनको लािग बैठकमा उपि थत भएको 
भिनए तापिन उ  बैठकमा उपि थत भई सहमत 

जनाई सकेपिछ म सहमत िथइन ँ भिन असहमत 
जनाउने निम ने भिन माण ऐन, २०३१को दफा 
३४ िवव धनः- (१) कुनै यि ले लेखेर, बचनले वा 
आचरण ारा कुनै यि लाई कुनै कुरा य तो हो भ ने 
िव ासमा पा र वा य तो िव ासमा पन िदई सो 
यि बाट कुनै काम गराएमा वा हन िदएमा िनज र सो 
यि का िबचमा चलेको कुनै मु ामा सो कुरा य तो 

होइन वा िथएन भिन िनजले ख डन गन पाउने छैन ।
 तर कानूनी बुँदामा यो दफा लागू हने छैन ।
२) उपदफा (१) मा उ लेख भएका कुराह  सो 
उपदफामा उ लेख भएका यि ह बाट मु ास ब धी 
िवषयव तुमा कुनै कारको हक ा  गन यि लाई 
समेत लागू हनेछ भ ने कानूनी यव था रहेको 
देिख छ । उि लिखत कानूनी यव थाबाट एक 
अनुशािसत िश क भएको नाताले िव ालयको िहतको 

योजनको लािग बैठकमा उपि थत भएको भ न िम ने 
नदेिखने ।
 मािथ िववेिचत आधार र कारणह बाट  
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
गन िम ने अव था दिेखन आएन । तसथ, िनवेदन 
मागबमोिजम उ ेषणयु  परमादेशको आदेश जारी 
हन नस ने ठहर ्याई िनवेदन खारजे गन ग र पुनरावेदन 
अदालत, धनकुटाबाट िमित २०६९।१०।०२ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह छ । पुनरावेदन 
िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः खेमकुमारी ब नेत
क यटुर: मि जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत २४ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-CI-११४३, िनषेधा ा, ठ गा था  
िव. गंगाराम था समेत

एकपटक अि तम भएर बसेको फैसला पुनः 
रट े बाट उपचार खोिजनु फैसला अि तमताको 
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िस ा तसमेत िवपरीत हन जा छ । एकपटक मोही 
लगत क ा हने ग र गरेको फैसला भैसकेकाले प:ुन 
सोही िवषयमा घमुाउरो तवरबाट मोही लगत क ाको 
िनणयलाई असर पन ग र रटको रोहबाट हेन िम ने 
नदिेखदँा िनषेधा ा िनवेदन खारजे हने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग जको फैसला िमलेकै 
देिखन आउदँा भूिमसुधार कायालय, बिदयाबाट िमित 
२०५०।११।१० मा िनवेदकको मोही हक क ा हने ग र 
िनणय भइसकेको हदँा िनषेधा ाको आदेश जारी गनु 
नपन भ ने पनुरावेदन अदालत, नेपालग जको िमित 
२०६९।५।२० को फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर हने 
ठहछ । िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः शकु तला काक
क युटर: मि जता ढंुगाना
इित सवंत् २०७२ साल चैत २४ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी दीपकराज 
जोशी, ०६८-CI-०७८४, मोही हक कायम, मोिहयानी 
नामसारी ग र माणप  पाउ,ँ फूलोदेवी यादव िव. 
रामशोिभत ठाकुर

िवप ी वादीले मोहीको १ नं. लगत  र २ 
नं. अनुसूची काशन भएको े तामा जिनएको 
ज गाधनीमा िवसरभोरा िज ला धनषुाअ तगत ब ने 
रामसखी वती भिन उ लेख गरकेो देिख छ । ितवादी 
फुलोदेवी यादवको दाताको दाता अथात् िक.नं. ८४ का 
सािबक ज गाधनी िज ला महो री प रकौली फुलह ा 
गा.िव.स. वडा नं. ९ मा ब ने रामसखी देवी देिखएको 
छ ।  िवप ी वादीले मोहीको १ नं. लगत भरेको र २ नं. 
अनसूुची काशन भएको ज गाधनीको नाम वतन तथा 
िक.नं. ८४ का सािबक ज गाधनीको नाम र वतनसमेत 
फरक फरक रहेको देिखएकाले उ  ज गाको मोही 
भिन मा न िम ने देिखएन । सव नापीमा उ  िक.नं. 
८४ को िफ डबकुमा मोही जिनएको नदेिखएको र 

दाबीको ज गाको १ नं. लगत र २ नं. अनसुूची काशन 
भएको भए ४ नं. जोताहाको अ थायी िन सा ा  
गरेको हन ु पनमा सो िन सा ा  भएको नदेिखनकुा 
साथै वादीका िपताले नै आ नो जीवनकालमा सािबक 
ज गाधनीका नाउँमा नालेस उजरु ग र मोही कायम हन 
गराउन सकेको पिन देिखएन । एउटा वडामा ज गा 
रहकेो र अक  वडामा २ नं. अनुसूची कािशत 
भएको ि थितमा मोहीको माण प  िदन िम दैन 
भिन ने.का.प. २०५४, अंक ४, िन.नं. ६३५३, 
पृ  २०६ वधुन साह सडुी  िव   जमुना म डल 
केवट भएको मोही मु ामा यस अदालतबाट िस ा त 

ितपािदत भएको छ । तुत मु ाको िवषय व तकुो 
उठानको कृित र उि लिखत यस अदालतबाट 

ितपािदत िस ा तसमेतको आधारमा िज ला धनषुा 
दवुरीकोट हथलेटवा गा.िव.स. वडा नं. ५ िक.नं. 
८४ को ०-३-१० ज गाको यथ  वादी मोही मा न 
िम ने देिखन नआउने हदँा िज ला धनषुा दवुरीकोट 
हथलेटवा गा.िव.स. वडा नं. ५ िक.नं. ८४ को ज गाको 
मोही यथ  वादी रामशोिभत ठाकुर भएको देिखन 
नआएकाले वादीको नाउमँा मोही नामसारी हने भिन 
भूिमसूधार कायालय, धनषुाबाट भएको िनणय सदर 
हने ठह र भएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
िमित २०६७।७।८ गतेको फैसला िमलेको नदेिखँदा 
सो फैसला उ टी हने ।
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
क यटुर: मि जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल चैत १३ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६९-WO-१३२३, उ ेषण/परमादेश, 
राजु के.सी. िव. हरी महािनरी क, हरी धान 
कायालय, न साल, काठमाड समेत

स बि धत िनकायबाट मु ा नचलाउने िनणय 
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भएबाट रट िनवेदक कायालयमा कामकाज गन गएकामा 
वतः िनल बन अविधको तलब, भ ा तथा राशनसमेत 

नपाउने ग र िमित २०७०।२।२ मा हरी धान 
कायालयबाट िनणय भएबाट सो िनणयबाट िनवेदक 
कुनै िवभागीय कारवाहीको िसलिसलामा िनल बनमा 
रहेको नभई सवारी यान मु ाको अनुस धानको 

ममा िहरासतमा रहन गएको र िनजउपर मु ा 
नचलाउने भिन स बि धत िनकायबाट िनणय भएको 
देिख छ । यस अविधमा िनजलाई कुनै फौजदारी 
अिभयोग मािणत वा अ य िवभागीय कारवाहीसमेत 
नभएको भिन हरी धान कायालयसमेतको िलिखत 
जवाफमा रहेको देिखने । 

हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ 
(६) को ितब धा मक वा यांश (क) मा िनलि बत 
कमचारीउपर लागेको अिभयोग मािणत नभई सफाइ 
पाएमा िनजले सो अविधको िनल वन रहेको अव थामा 
परु ैतलब विृ  हने भएमा सोसमेत पाउने छ । कसुरदार 
ठह रएमा िनल बन भएका िमितदेिखको बाकँ  तलब 
भ ा पाउने छैन भिन प  उ लेख भएबाट कुनै 
फौजदारी अिभयोगको ममा दाबी मािणत भएको  
वा अ य िवभागीय कारवाही  भएको कमचारीको हकमा 
मा  य तो िनणय मा य हने तर िनज िनवेदकको 
अव था य तो कुनै नदेिखएकाले िनवेदकले आ नो 
पदमा कायरत् रहदँाको समयमा िमित २०७०।१।२ 
गतेबाट िमित २०७०।१।१९ गतेस म अनुस धानको 

ममा िनवेदक हरी िहरासतमा रहेको देिखएको र 
सेवा अविधले िनर तरता पाएकामा सो अविधको तलब 
भ ा तथा रासन सिुवधासमेत नपाउने ग र हरी धान 
कायालयका हरी महािनरी कबाट िमित २०७०।२।२ 
मा भएको सो हदस मको िनणय उ ेषणको आदेशले 
बदर ग र िदएको छ । िनवेदकलाई हरी नायब िनरी क 
पदमा कायरत रहदँाको समयमा िमित २०७०।१।२ 
बाट िमित २०७०।१।१९ गतेस म िनल बनमा रहेको 
अविधको तलब, भ ा र रासन उपल ध गराउन ुभिन 

िवप ीह को नाममा परमादशेको आदशे जारी हने । 
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
क यटुर: मि जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल भदौ १४ गते रोज २ शुभम् ।

५
मा. या. ी सशुीला काक  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६८-CR-००१९,  लागु औषध ाउन 
सगुर, सीता पुन िव. नेपाल सरकार 

लाग ु औषधको अनुस धान तहिककातको 
िसलिसलामा कुनै पिन घर, ज गा, सवारी वा अ य 
कुनै ठाउँमा वेश गदा वा खानतलासी गदा समयले 
याएस म स बि धत नगरपािलका वा गाउ ँ िवकास 

सिमितका सद य वा यस ठाउकँो एक जना 
भलादमी वा कुनै अक  सरकारी कायालयका एक 
जना कमचारीलाई सा ी रा नुपन भिन यव था 
रहेबाट खानतलासी गदा समयले याएस ममा  उ  
यि ह लाई खानतलासीको मुचु कामा सा ीमा 

रा नपुन भ ने देिख छ । यसैग र सोही दफाको 
ितब धा मक वा याशंमा उि लिखत यि ह को 

रोहबरमा मचुु का तयार गन यास गदा पिन य ता 
यि ह  उपल ध नभएको उिचत आधार भएमा 

क तीमा दईुजना औषध अनसु धान अिधकारी वा 
क तीमा दईुजना हरी सहायक िनरी क दजास मको 
कमचारीको रोहबरमा मचुु का तयार गन स ने नै 
देिखने ।

बरामदी मुचु कामा ज मा ५ जना 
यि ह लाई सा ीमा रािखएको देिख छ । पाचँ जना 

सा ी रािखएको अव थामा थानीय भलादमीलाई 
रोहबरमा रा न यास ग रएन होला भिन अनमुान गन 
सिकने अव था देिखन नआएको हदँा तुत मु ाको 
बरामदी मचुु कामा कानूनले तोिकिदएका ितिनिध 
रा न नसकेको कुरालाई अ यथा भ न निम ने । 

बरामदी मुचु कामा पनुरावेदक ितवादीले 
रोहबरमा बसी ाउन सगुर लगायतका व तुह  
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आ नो घरबाट बरामद भएको वीकार गनु, अिधकार 
ा  अिधकारीसम को बयानमा आफूले लाग ुऔषध 
ाउन सुगर िब  गन गरेको भिन गरेको सािबती 

बयान, के ीय हरी िविध िव ान योगशालाबाट 
भएको परी ण ितवेदन तथा िव ण ु गु ङले 
अदालतमा आई ग रिदएको बकप समेतका आधार 

माणह बाट बरामद हदाका बखतसगँै बरामद भएका 
अ य सामानह  आ नै घरबाट बरामद भएको भ ने 
कुरालाई वीकार ग र केबल लागु औषध ाउन सुगर 
बरामद भएको होइन भिन इ कार गरेको पनुरावेदक 

ितवादीको इ कारी बयानलाई कसरुमा इ कार भएको 
भिन मा न सिकने अव था नभएको हदँा पनुरावेदन 
अदालत, पोखराबाट भएको फैसलालाई अ यथा भ न 
िम ने नदेिखने हदँा पनुरावेदक ितवादी सीता पनुलाई 
सु  का क  िज ला अदालतले लाग ुऔषध िहरोइन 
ख रद िब  गन गरकेो कसरुमा लाग ुऔषध (िनय ण) 
ऐन, २०३३ को दफा १४(२)(१) बमोिजम १० वष 
कैद र .७५,०००।– ज रवाना गन ठह र भएको 
फैसलालाई सदर गन ग र भएको पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको िमित २०६७।९।२७ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदक ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
क युटर: गीता िघिमर े
इित सवंत् २०७२ साल जेठ २० गते रोज ४ शुभम् ।

६
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६८-CR-०१६०, कत य यान, 
नरवीर पुन िव. नेपाल सरकार 

पनुरावेदक ितवादीले मतृक रामबहादरु 
ख ीको टाउकामा फ वाले हार ग र मारकेो कुरामा 
अिधकार ा  अिधकारी तथा अदालतमा समेत सािबत 
भई अदालतलाई याय स पादनमा सहयोग गरेको, 
मृतक र पनुरावेदक ितवादीिबच मन ुमानस मको कुनै 

पूव रसइवी रहे भएको नदेिखएको, सामा य लेनदेनको 
िववादको िवषयलाई िलएर मादक पदाथ सेवन गरकेो 
अव थामा त काल रस उिठ निजकै रहेको फ वाले 
मतृकको टाउकामा एक पटकमा  हार गरकेो 
अव थालाई िवचार गदा पनुरावेदक ितवादीलाई 
सव सिहत ज मकैद गदा चक  पन हदँा िनजलाई 
मलुुक  ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम १० वषको 
कैद सजाय हने ग र य  गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
तुलसीपरुको रायसमेतलाई अ यथा भ न निम ने 
हदँा पुनरावेदक ितवादी नरवीर पनुलाई मलुकु  
ऐन, यानस ब धीको महलको १३ (१) नं. बमोिजम 
सव सिहत ज मकैद हने ठह र ऐ. को अ.बं. १८८ नं. 
बमोिजम १० वषको कैद सजाय हने ग र य  गरकेो 
रायसिहतको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको िमित 
२०६८।१।२८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने 
ठहछ । पुनरावेदक ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पु न 
नस ने । 
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
क यटुर: गीता िघिमरे 
इित संवत् २०७२ साल जेठ २० गते रोज ४ शभुम् ।

७
मा. या. ी सुशीला काक  र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०६९-CR-१०८२, न कली शैि क 

माणप  ( ाचार), बहादुर वली िव. नेपाल 
सरकार

ितवादीको िनवेदन मागअनसुार िनजले पेस 
गरेको माणप  स ब धमा िवशेष अदालतबाट समेत 
पनुः माणीकरणको लािग पठाउँदा िनजको माणप  
“अनुदािनत नह  है” भिन आिधका रक अिभलेख रहने 
िनकाय मा.िश.प. े.का. वाराणसीबाट लेिख आएको 
हदँा यी ितवादीले पेस गरकेो शैि क यो यताको 

माण-प  िविधवत् पमा परी ा िदई उ ीण गरकेो 
नभै न कली रहेको पिु  हन आउने हदँा ितवादी 

बहादरु वलीले सािबक ाचार िनवारण ऐन, 
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२०१७ को दफा १२ को कसुर गरकेो ठहराई िनजलाई 
सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम .५००।- 
(पाचँसय) ज रवाना गन गरेको िवशेष अदालत, 
काठमाड को िमित २०६८।७।१६ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर हने ठहछ ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: ेम खड्का
क युटर: मि जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल असोज १९ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी 
ओम काश िम , ०६९-CR-०४७९, ०७१-RC-
०१३७, कत य यान, मनोज प रयार िव. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार िव. ब ी े  

ितवादीह  मनोज प रयार र ब ी े ले 
दश मनाउन स पि  ा  गन उ े यले अिभ े रत 
भई सु तलीलाई मान पूव स लाह ग र तयारीका साथ 
खकुुरी र खुडँा िलई वारदातमा उपि थत भई ितवादी 
मनोज प रयारले जोिखमी धा रलो हितयार खकुुरीले 
गदन ज तो मम थलमा हार ग र कत य ग र ह या 
गरकेो िमिसलबाट देिखदँा य तो अव थामा मलुुक  ऐन, 

यानस ब धीको महलको १४ नं. को कानूनी यव था 
आकिषत हन स ने अव था रहदँनै । ितवादी मनोज 
प रयारलाई मुलकु  ऐन यानस ब धीको महलको 
१३(१) नं. अनु पको सजाय हने अव था देिखने । 

ितवादी ब ी े ले दश मनाउन स पि  
ा  गन उ े यले अिभ े रत भई मतृक सु तली 

िब.क.लाई मान मनसायले पूव स लाहअनुसार 
ितवादी मनोज प रयारलाई त ँ हान् भिन धा रलो 

खकुुरी िदनकुो अित र  बचन िदई आगँनमा महजदु 
रिह सु तली िव.क.लाई मान संयोग पा रिदएको 

िमिसल सलं न माणह बाट देिखएको अव थामा यी 
ितवादी ब ी े लाई मुलुक  ऐन, यानस ब धीको 

महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकैदको सजाय हने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको फैसलामा कानूनी 
िुट रहेको नदिेखने ।

ितवादी मनोज प रयारलाई मलुुक  ऐन, 
यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 

सव वसिहत ज मकैद हने र ितवादी ब ी े लाई 
सोही महलको १३(४) नं. बमोिजम ज मकैदसमेत हने 
ठहर ्याएको सु  धािदङ िज ला अदालतको िमित 
२०६५।१०।२ को फैसला सदर हने ठहर् याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।११।९ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा साधकसमेत सदर हने 
ठहछ । पुनरावेदक ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पु न 
नस ने । 
इजलास अिधकृतः ेम साद यौपाने
क यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १४ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०७०-CR-१५३६, अपहरण तथा 
शरीर ब धक एवम् कत य यान,  नेपाल सरकार िव. 

ानबहादुर लामासमेत
कुटिपटको कत यबाट कसैको मृ यु होला 

भ ने प  देिखएको अव थामा यानस ब धीको 
महलको ५ नं. अनु प भिवत यको वारदात नहने हदँा 
ऐ. को ६ नं. अनु प कुटिपट ग र भिवत य परकेो भ न 
िम ने नदेिखने ।

शरीरको संवेदनशील थान टाउको 
छातीलगायतका िविभ न ठाउमँा पटकपटक हार 
भएको ि याबाट मा छे मछ भ ने पूवअनुमान (Fore 
see) हने देिखदँा िनजमा दरुाशय (Malice) रहेको 

ट देिखएको छ । तसथ ितवादीले चोट छाडेको 
कृितको आधारबाट िनजले मृतकको यान मान 
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कुटिपटलगायतको गै  काय गरेको हदँा ततु वारदात 
यानस ब धीको महलको १३ (३) नं. अनु पको हदँा 

िनज यानमारा ठह रने देिखन आयो । मृतक िछ रङ 
ेम भ ने िववेक थापाको मृ यु यी ितवादी ानबहादरु 

लामाको कत यबाट भएको िमिसल माणबाट पिु  
भएको दिेखदँा िनज ितवादी ानबहादरु लामालाई ऐ. 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय हने देिखने ।

ितवादी िदपेन लामाका सा ी छेवाङ लामा, 
जयबहादरु लामा, ितवादी मनकुमारी लामाका सा ी 
पासाङ शेपा, िदनेश भ राईसमेतले यी ितवादीह को 
वारदातमा कुनै सलं नता नरहेको हदँा िनजह लाई 
सजाय हनपुन होइन भिन ितवादीह को इ कारी 
बयानलाई पिु ट र समथन हने ग र बयान गरकेो 
देिखयो । वादी प का सा ी राजे राज नेपाल र 
सनमान लामाले घटनाका बारेमा सनुेर थाहापाएको 
हो, उ  घटना देखेको होइन भिन अदालतमा बकप  
गरकेो हदँा िनजको भनाई पिन माण ा  हने देिखन 
आएन । तसथ ितवादीह  मनकुमारी लामा र िदपेन 
लामालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालतसमेतको फैसलामा कानूनी िुट 
रहेको नदेिखने ।

ितवादी ानबहादरु लामाले मृतक िछ रङ 
ेम भ ने िववेक थापालाई चोरको आरोपमा प ाउ 

ग र हात, मु का र काठको दाउराले पटकपटक   
टाउकोलगायत    शरीरका     िविभ न भागमा कुटिपट 
ग र कोठामा राखेको स म देिख छ । मृतकलाई 
ब धक रा ने उ े य र मनसायले कोठामा राखेको 
देिखदँैन । िनजलाई कोठामा रा दा िफरौती िलने 
िदने वा ितवादीह को िनजी कुनै वाथ पूित गन 
ग र सत राखेको पिन देिखदँैन । यी ितवादीह  र 
मृतकका िबच शरीर ब धक बनाउनु पनस मको पूव 
रसइवी, इिवलाग, योजना, मनसाय तथा तयारी केही 

रहे भएको िमिसल माणबाट नदेिखदँा मृतक िछ रङ 
ेम भ ने िववेक थापालाई ब धक बनाएको नदेिखदँा 

चोरीको आशङ्कामा मतृकलाई िनय ण, िलई ब धक 
बनाइयो भ नेतफको पनुरावेदक वादीको पुनरावेदन 
िजिकर पु न स ने नदेिखने ।

अपहरण तथा शरीर ब धकतफ वादी दाबी 
नपु ने र कत य यानतफ ितवादी मनकुमारी लामा 
र िदपेन लामालाई अिभयोग दाबीबाट सफाई िदई 

ितवादी ानबहादरु लामालाई यानस ब धीको 
महलको ६(४) नं. बमोिजम भिवत यमा सजाय हने 
ठहर ्याएको सु  काठमाड  िज ला अदालतको िमित 
२०६८।३।१६ को फैसला सदर हने ठहर् याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।२।२८ 
को फैसला केही उ टी भई ितवादी ानबहादरु 
लामालाई मलुुक  ऐन, यानस ब धीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकैद हने ।

ितवादी ानबहादरु लामाको मतृकलाई 
मानपुनस मको पूव रसइवी, इवीलाग, आपसी लेनदेन 
तथा मनमटुावको अव था देिखदँैन । घटनाको अव था, 
प रि थित र उपचारमा परु ्याएको सहयोगसमेतका 
आधारमा ितवादीलाई ऐनबमोिजम सव वसिहत 
ज म कैदको सजाय गदा चक  पन देिखदँा ितवादी 

ानबहादरु लामालाई मलुकु  ऐन, अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम कम सजाय गनपुन देिखन आयो । अब 

ितवादीलाई के कित कम सजाय गनपुन हो भ ने 
स ब धमा िबचार गदा मतृकलाई कत य ग र ह या 
गनपुनस मको पूव रसइवी इवीलाग केही ितवादीको 
रहेको देिखदँनै । ितवादीले मृतकलाई लात मु का र 
दाउराले हार गरेको देिख छ । साधारण अव थामा 
य तो लात मु का वा दाउराले हा दा यान गएमा 

यानस ब धीको महलको १४ नं. अनुसार १० (दश) 
वष कैद हन स ने पिन ह छ । तर पटकपटक हार 
भएको कारणबाट यानस ब धीको महलको १३ (३) 
नं. बमोिजमको कसरु र सजाय ठह रएको अव था 
छ । तसथ ितवादीलाई यानस ब धीको महलको 
१४ नं. अनु प हनस ने सजाय १० (दश) वषभ दा 
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मािथ तथा ऐ.को १३(३) नं. अनुसार हन स ने कैद 
२० (बीस) वषभ दा कम सजाय गनु उिचत हने 
देिख छ । तुत मु ामा ितवादीले मृतकलाई कुटिपट 
ग र डोरीले बाधँेको समेत देिखदँा िबचको १५(प ) 
वष कैद सजाय गन ु यायोिचत हने देिखन आयो । 
तसथ अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १५ (प ) वष कैद 
सजाय हने ठहछ । अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ितवादी 

ानबहादरु लामालाई १५ (प ) वष कैद हने ठहर 
भएकाले सव व ग र रहनु नपन । 
इजलास अिधकृतः ेम साद यौपाने
क युटर: अिभषेककुमार राय
इित सवंत् २०७२ साल पसु १४ गते रोज ३ शभुम् ।

३
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०८३६, ०६९-RC-
००८८, कत य यान, नेपाल सरकार िव. जो सन 
राईसमेत, नेपाल सरकार िव. जो सन राई

ितवादी जो सन राईले र सीले मातेका 
अव थामा मोबाइल हराएको स ब धी िवषयमा 
मृतकसगँ भनाभन हदँा साथमा रहेको धा रलो हितयार 
खकुुरीले मतृक िदनेश राईलाई हार ग र मारेको ह ँ
भ ने मौकामा र अदालतमा समेत कसुरमा सािबत भई 
बयान गरेको र शव परी ण ितवेदन समेतका िमिसल 
संल न कागजबाट ितवादी जो सन राईको कत यबाट 
मृतक िदनेश राईको मृ यु भएको त यमा िववाद रहेको 
देिखएको छैन । ितवादी जो सन राईलाई वादी 
दाबीअनुसार नै सव वसिहत ज मकैद सजाय हने 
ग र िज ला तथा पनुरावेदन अदालतह बाट भएको 
फैसला सो हदमा िमलेकै देिखन आउने ।

ितवादी जो सन राईले मौकामा एवम् 
अदालतमा बयान गदासमेत घटना हदँा ितवादी 
कृ ण पा डेको उपि थित रहेको भिन पोल गन सकेको 
देिखएको छैन । हरीमा कागज गन मौकामा बिुझएका 
र घटना थल मचुु काका कुनै पिन मािनस य दश  

रहेका छैनन् । तुत वारदातमा हरीमा कागज ग र 
अदालतमा बकप  गन कुनै पिन यि  य दश  
नभएको हदँा िनजह को ितवादी कृ ण पा डेउपरको 
पोल हण गन िम ने देिखन आउदँैन । यस कार 
िमिसल संल न कुनै पिन माण कागजबाट मृतक 
िदनेश राईको कत यमा ितवादी कृ ण पा डे मतलबमा 
पसेको नदेिखएको हदँा िनजउपरको मुलकु  ऐन, 

यानस ब धीको महलको १७(२) नं. को कसरुबाट 
िनज कृ ण पा डेलाई सफाइ िदने ठहर ्याएको िज ला 
तथा पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदमा पिन 
िमलेकै देिखन आउने ।

पनुरावेदन अदालतबाट अ.बं.१८८ नं. 
अनु प ितवादी जो सन राईलाई कैद वष बा को 
राय लगाएको देिख छ । उ  राय लगाएउपर पिन 
वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकर रहेको 
देिखयो । अ.बं.१८८ नं. को योग यायकताको 
तजिबजी अि तयारीबाट ग र छ । सव वसिहत ज म 
कैद गदा वा ज म कैद गदा ितवादीलाई सजाय चक  
पन यायकताको िच मा ला न ुनै पया  ह छ । केवल 
आ नो रायमा िच मा ला ने आधारह  उ लेख गनुपन 
याियक सोच र प रपाटी हो । य तो अ.बं. १८८ नं. 

को योग मु ाको प को अिधकारको कुरा होइन । यो 
यायकताको तजिबजी अि तयारी हो । य तो राय 

पनुरावेदन नपरे पिन कानूनबमोिजम सव च याियक 
िनकायस म आई जाचँ नभएस म लागू हन स दैन । 
कानून र त यको आधारमा पूण याय दान गन िनकाय 
सव च अदालतबाट कानूनले तोकेको ि याअनसुार 
िन पण हने िवषयमा वादी नेपाल सरकारबाट अ.बं. 
१८८ नं. अनु पको रायलाई पनुरावेदनको िवषय र 
िजिकर बनाई आएको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत हन 
नसिकने ।

मतृक र ितवादी जो सन राईिबच 
पूव रसइवी नभई हािदकपूण स ब ध रहेको छ । छा ी 
सनुसान छ । दवैुजना नै अ यिधक र सी सेवनले 
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माि एका छन् । ितवादीको उमेर पिन २० वषको 
रहेको पाइ छ । मृतक र ितवादीको घटना हनभु दा 
अिघको बसाई र र सी सेवनको म हेदा कित 
खाने के गन भ नेसमेतका चेतनाका कुरालाई दवुैले 
गमुाएको ि थित छ । घटनाको उ  िच णबाट मतृक 
र ितवादीिबच नशाका सुरमा मोबाइलको िवषयमा 
भनाभन भई ितवादी जो सन राईको खकुुरीको 

हारबाट मतृकको मृ य ुहन गएको देिख छ । घटनाको 
वारदात ि थित, ितवादीको उमेर तथा मतृकसगँ 
घटनापूव भएका यवहार ज ता ि याकलापको 
अ ययनसमेतबाट खकुुरीको हारलाई मु य कानूनी 

माणको पमा हण ग र ितवादी जो सन राईलाई 
सव वसिहत ज मकैद गदा चक  पन भई यायको 
रोहमा अनपुयु  द ड हन जाने देिखन आउने । 

मानस मको रस नभई कुनै तयारी पिन नभई 
र सीको मातमा खुकुरी हार गदा यान गएको देिखदँा 
त कालको रसको आवेशमा आई ह या भएको अव था 
छ । आवेश े रत ह यामा यानस ब धीको महलको 
१४ नं. अनु प १० वष कैद हने ह छ । तर, यहा ँ
धा रलो हितयारको योग र पटकपटक हार भएको 
कारणबाट यानस ब धीको महलको १४ नं. ला न 
नस ने हदँा ऐ.को १३(१) अनु पको कसुर र सजाय 
ठहर भएको देिख छ । य तो अव थामा अ.बं.१८८ 
नं. अनु प सजाय गदा कैद वष १० भ दा मािथ र 
ज मकैद वष २० भ दा तल िबचमा पा रन ु उिचत 
ह छ । ितवादीलाई पनुरावेदन अदालतले १० 
वषभ दा मािथ कैद वष १२ गरकेो दिेखँदा उ  
लगाइएको राय यथोिचत भई रहेको देिखन आउने ।

ितवादी जो सन राईलाई मुलकु  ऐन, 
यानस ब धीको महलको १३(१) नं. अनु प भएको 

सव वसिहत ज मकैदको सजाय चक  पन भिन 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले १२ वष सजाय हन 
य  गरेको रायलाई यस इजलासले यायको रोहमा 

उपयु  र मनािसब देखेको हदँा उ  अ.बं.१८८ नं. 
अनु पको राय पिन िमलेकै देिखन आउँदा ितवादीह  
जो सन राईलाई मुलुक  ऐन, यानस ब धीको 
महलको १३(१) बमोिजम सव वसिहत ज मकैदको 
सजाय ग र अ.बं.१८८ नं. अनु प १२ वष सजाय गन 
र ितवादी कृ ण पा डेले अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
पाउने ठहर ग र पुनरावेदन अदालत, धनकुटाबाट 
िमित २०६८।५।२० मा भएको फैसला िमलेको देिखँदा 
साधकसमेत सदर हने । 
इजलास अिधकृतः  किपलमिण गौतम
क यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल मङ्िसर ८ गते रोज ३ शुभम् ।

४
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी 
चोले  शमशेर ज.ब.रा., ०६७-WO-०५४६, 
उ ेषण, नागे  म डल िव. िज ला िश ा कायालय, 
सलाहीसमेत
 याय ाि को वैकि पक माग रहे 
भएस म िनवेदकले सोही वैकि पक उपचारको 
माग ारा कानूनी उपचार खो नु पदछ । तर, यी 
रट िनवेदकले उ  वैकि पक उपचारको माग 
अबल बन नग र यस अदालतको रट े ािधकार 
हण ग र तुत रट िनवेदन दायर गरकेो 

देिखयो । पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट रट 
िनवेदन खारजे हने ठहर् याएको िवषयलाई रट िनवेदन 
यहोरामा उ लेख नै नग र पन आएको तुत िनवेदन 

सफा हातले यस अदालतमा वेश गरेको नदेिखँदा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनपुन अव था 
नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनुपन 
अव था नदेिखदँा ततु रट िनवेदन खारजे हने ।
इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
क यटुर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल काि क १५ गते रोज १ शुभम् ।
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५
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०७५१, उ ेषण, स री 
िज ला रौतहट गा.िव.स. र ऐ.ऐ.गाउ ँ प रषद ् सद य 
मो.सिफक अहमदसमेतको अि तयारी ा  आ ना 
हकमा समेत ऐ.गा.िव.स.का सिचव तथा गाउ ँप रषद् का 
अ य  किपले र साह िव. च कुमार दास

ऐनले जनु िनकाय वा अिधकारीलाई जे 
काम गन अिधकार दान गरकेो छ, सोही िनकाय वा 
अिधकारीले ऐनले िदएको अिधकारमा सीिमत रिह 
काय गनपुन ।

एकातफ िनवेदकलाई गो ारा पमा सेवाबाट 
हटाइएको जानकारी मा  भिन प  िदएको छ भने 
अक तफ गाउँ प रषदल्ाई सेवाबाट हटाउने िनणय गन 
अिधकार रहे भएको देिखदँैन । थानीय वाय  शासन 
ऐन, २०५५ को दफा २(क) ले थानीय िनकायको 

पमा गाउ ँ प रषद् पन भिन प रभािषतसमेत गरकेो 
पाइदँनै । कानूनले तोकेको अिधकार े भ दा बािहर 
गई िनवेदकको िनयिु  बदर गन गरेको गाउ ँप रषद् को 
िनणय कानूनस मत् देिखन नआउने हदँा िनवेदक 
च कुमार दास रौतहट गा.िव.स.को रा.प. अनङ्िकत 
ततृीय ेणीको सहायक तर (मिुखया) पदमा िनयिु  
भएकामा िनजको सेवाबाट हटाउनपुूव थानीय वाय  
शासन ऐनले तोकेका ि या पूरा ग र िनयिु  बदर 
गरकेो नपाइएकाले िनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने भिन 
गाउ ँप रषद् को िमित २०६७।९।३० को िनणय र सोही 
िनणयका आधारमा िमित २०६९।५।२० मा िनयिु  
बदर ग रएको जानकारीको प  समेतलाई उ ेषणको 
आदेश ारा बदर हने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०७०।२।५ को आदेश िमलेकै 
देिखदँा सदर हने ठहछ । पुनरावेदकको पनुरावेदन 
िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः  लोकनाथ पराजलुी
इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शुभम् ।

यसै लगाउको ०७०-CI-०७५२, परमादेश, 
किपले र साह िव. च कुमार दास भएको 
मु ामा पिन यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

६
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-१०७०, िनषेधा ा, 
रामसु दर सदासमेत िव. रिव  िसंह राजपुत

िनवेदकले िक.नं. २८०, २८१ र २८३ को 
ज गामा रहेका पोखरी भोग चलन गरेबापत िछ नम ता 
गाउँ प चायतलाई िमित २०४०।९।२५ का . ४६५ 
र िछ नम ता गा.िव.स. लाई िमित २०६३।६।२४ 
मा . २,५५०।– द तुर बुझाई िमित २०५६ देिख 
२०६५ असार मसा तस मको लािग चलन पजु  
पाएको देिख छ । िमित २०६९।६।१० मा सोही 
गा.िव.स. लाई .७७५।– द तुर बुझाई िमित २०६९ 
साउनदिेख २०७४ असार मसा तस मको चलन पजु  
पाएको िमिसलबाट देिखन आउनँे । 

िविधस मत् भोगलाई िविधस मत् तवरले 
चनुौती िदन ु पन ह छ । िविध र ि या नपरु ्याई 
बलपूवक वैध भोगलाई अित मण गन िम ने छुट 
कसैलाई हदँैन । कानूनी रा यमा िविधस मत् तवरबाट 
नै हक वा भोगको ाि  ह छ । पुनरावेदक िवप ीह को 
िविधस मत् तवरबाट िववािदत ज गाह मा हक वा 
भोग केही पिन नरहेको अव थामा यथ  िनवेदकको 
िविधस मत् भोगलाई पनुरावेदकह ले ह त ेप गन 
िम दनै । तसथ, तुत मु ामा िनवेदकले िजिकर 
िलएको ज गामा रहेको पोखरी र फलफूल बोटिब वा 
उपभोग गरबेापत तोिकएको द तुर भु ानी ग र 
चलन पुज  ा  ग रसकेको देिखएको ज गामा रहेका 
पोखरी, यसमा रहेका माछा तथा फलफूलका 
बोटिब वामािथ अित मण गन िम ने देिखन 
नआउने ।

िक.नं. ३६८ र िक.नं. ३६९ को ज गा ी 
५ को सरकारको नाउँमा दता भएको िमिसल संल न 
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ज गाधनी दता माण पुजाको ितिलिपबाट देिख छ 
भने पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको आदेशमा पिन 
िक.नं. ३६८ र ३६९ का स ब धमा कुनै आदेश िदएको 
देिखदँैन । पनुरावेदन अदालतबाट िक.नं. ३६८ र 
३६९ ज गाह  यथ  िनवेदकको हक पु ने भिन ठहर 
फैसला गरेको पिन पाइदँैन । िनवेदकको कानूनस मत 
भोगलाई स म सरु ा ग र पनुरावेदकह को गैरकानूनी 
ह त ेपलाई िनषेिधतस म गरेको देिख छ । तसथ 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको आदेश कानूनस मत् 
नै देिखन आउने हदँा पनुरावेदक िवप ीह का नाममा 
िनषेधा ाको आदशे जारी हने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७०।९।७ को 
आदेश िमलेकै देिखदँा सदर हने ठहछ । पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजलुी
क युटर: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CI-१२४४, 
सावजिनक बाटोको क जा िखचोला मेटाई िनकास 
िदलाई चलन चलाई पाउ,ँ जिलल अहमद जोलाहसमेत 
िव. बदलु तेली
 िववािदत िक.नं. ४७५ को ज गा सावजिनक 
भएपिछ सो सावजिनक ज गामा बाटो भए वा नभए 
पिन कसैले िखचोला हकभोग गन पाउने अव थाको 
ज गा होइन । सो ज गासगँ जोिडएको ज गाधनी वा 
अ य जो कोही यि ले पिन िखचोला वा भोगचलन 
गनस ने हदँनै । यस ज गामा पूण वािम व नेपाल 
सरकारको रहेको ह छ । वादीको िक.नं. १२७ र 
१२८ को ज गाको िनकाससमेत रोक  िक.नं. को 

साविनक ज गा िखचोला गरकेो भ ने देिखएकाले 
य तो अव थामा सो सावजिनक ज गाको िवषयलाई 

िलएर जो कोहीले अनमुितले िफराद दायर गनस ने नै 
ह छ । य तो सावजिनक ज गामा अड्डाको अनमुित 
िलई सावजिनक सरोकारको िवषयमा िदएको मु ालाई 
यि गत हकिहत र सरोकारसगँ स बि धत िववाद 

भिन अथ गन ु यायोिचत हदँैन र य तो सावजिनक 
ज गा जो कोहीले आ नो बल वा शि ले योग 
गनस ने नहने ।
 िववािदत ज गामा भई आएको न साको न.नं. 
४ र ५ मा िक.नं. ४७५ को ज गा देखाई उ  ज गा 
नेपाल सरकारको नाममा रहेको ऐलानी ज गा भएको 
न सा मचुु का तथा िफ डबुक उतार दता े ताबाट 
देिखएको र न सा सजिमन मुचु कामा सही गन अजिमर 
अिल जोलाहसमेतका यि ह ले िववािदत ज गा 
सावजिनक भएको जिमल अहमदले भोगचलन गरकेो 
भ नेसमेतबाट यी पुनरावेदन ितवादीह ले िववािदत 
िक.नं. ४४५ को सावजिनक ज गा एकलौटी पमा 
क जा ग र िखचोला गरेको देिखयो । अत: िववािदत 
ज गा उि लिखत आधार र कारणबाट सावजिनक 
देिखदँा य तो सावजिनक ज गामा यी पनुरावेदक 

ितवादीह ले मा  एकलौटी पमा भोगचलन र क जा 
गनस ने होइन । य तो ज गा सावजिनक भएकाले 
वादीसमेतका यि ले सावजिनक पले भोगचलन गन 
पाउने नै देिखदँा पनुरावेदन अदालत, नेपालग जबाट 
िववािदत ज गामा ितवादीह को यि गत िखचोला 
मेटाई सावजिनक पले वादीसमेतले भोगचलन गन 
पाउने ठहर ्याएको िमित २०६८।२।१७ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा ितवादीह को पुनरावेदन िजिकर पु न 
नस ने ।
इजलास अिधकृत: उमानाथ गौतम
क यटुर: िव णदुेवी े
इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शुभम् ।
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२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CI-०७४३, िलखत 
बदर, धमा पा डेय िव. टोपे ादेवी रे मी
 पनुरावेदक वादीका पित सूय काश पा डेले 
दाङ िज ला ल मीपुर गा.िव.स. वडा नं. ५क िक.नं. 
७५९ को ज.िव. ०-०-१५ म ये दि णतफ ०-०-५ 
ज गा ितवादीलाई िमित २०६७।५।३१ गते र.नं. 
(ख) १६३७ को राजीनामा पा रत ग र िब  ग र 
िदएकाले वादीको अंश हकमा आघात परकेो हदँा 
सोको आधा े फल ज गाको िलखत बदर ग र दता 
ग रपाउ ँ भ ने िफराद दाबी रहेको देिख छ । घरको 
मु य यवहार गन वादीका पित मेरो भाइ भएकाले 
अचल स पि को आधास म अंशब डाको १९ नं. ले 
आफूखसु गन पाउने कानूनी यव था भएकाले बदर 
हनपुन होइन भ ने ितवादीको ितउ र िजिकर रहेको 
देिख छ । सगोलको प नी वादी उ  राजीनामाको 
िलखतमा सा ी बसेको नदेिखदँा वादीको हक जित २ 
भागको १ भागस म िलखत बदर भै वादीका नाममा दता 
हने ठहछ भ ने सु  दाङ देउखुरी िज ला अदालतको 
फैसलाउपर ितवादीको पुनरावेदन प र सु को 
फैसला उ टी ग र पनुरावेदन अदालत, तुलसीपुरबाट 
भएको फैसलामा िच  नबझुाई वादीले यस अदालतमा 
पनुरावेदन िदएको देिखने । 
 वादीको पितले िमित २०६७।५।३१ 
र.नं. (ख) १६३७ बाट वादी दाबी िक.नं. ७५९ को 

े फल ०-०-१५ ज गाम ये े फल ०-०-५ ज गा 
.५०,०००।- मू य राखी ितवादीले राजीनामा 

पा रत ग र िलएको देिख छ । यस मु ामा िबगो 
.५०,०००।- रहेको देिख छ । याय शासन ऐन, 

२०४८ को दफा ९(१) (ग) मा तीन वष वा सो भ दा 
बढी कैदको सजाय पि चस हजार पैया ँवा सोभ दा 
बढी ज रवाना पचास हजार पैया ँ वा सोभ दा बढी 
िबगो भएको वा िबगो नखलेुको मु ामा सु  अदालत, 

िनकाय वा अिधकारीले गरेको िनणयउपर पुनरावेदन 
अदालतले पनुरावेदनको रोहमा िनणय गदा केही वा पुरै 
उ टी भएको मु ामा मा  यस अदालतमा पुनरावेदन 
ला ने यव था छ । यस मु ामा िववादको िवषय 
अथात् वादीका पितले िब  गरकेो ज गा े फल 
०-०-५ को िबगो .५०,०००।- भएकामा वादीले 
दाबी िलएको आधा ज गा े फल ०-०-२-५ को हन 
आउने िबगो .२५,०००।- हन आउछँ । यसरी यी 
पनुरावेदक वादीले प े को िबगो ज मा  २५०००।– 
भई  उि लिखत कानूनको यव थाले पुनरावेदन गन 
पाउने अव था िव मान नभएको अव थामा याय 

शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा १ को 
अव थामा मु ा दोहोर् याई हे र पाउनेतफको उपचारको 
माग अवल बन गन ुपनमा सो नग र पनुरावेदनको माग 
ग र आएकाले ततु कानूनी यव थाभ दा बािहर गै 
पनुरावेदनको  औिच यमा वेश ग र इ साफ गन िम ने 
नदेिखने । 
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शुभम् ।

३
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०६७-CR-०८११, लाग ु
 औषध ाउन सगुर, नेपाल सरकार िव. दीपे  े
 ितवादी दीपे  े  एचआईभी पोिजिटभ 
सङ् िमत भएकाले र िनजबाट बराभद भएको लाग ु
औषध ाउन सुगरको प रमाणलाई िवचार गदा 
िनजलाई उ  दफाबमोिजम सजाय गदा चक  पन 
जाने भएकाले सोही ऐनको दफा १४(१) बमोिजम दईु 
वष कैद र एकलाख पैया ँज रवाना हने ठहर् याएको 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको फैसलाका स दभमा 
हेदा लाग ुऔषध मु ामा आरोिपत कसुर गरेको देिखएको 
अव थामा सजाय चक  पन भएकाले सजाय कम 
गनस ने कानूनी यव था लाग ुऔषध (िनय ण) ऐन, 
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२०३३ मा भएको नदेिखदँा ितवादी दीपे  े लाई 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको िमित २०६६।८।२ को 
फैसला उ टी भई अिभयोग दाबीबमोिजम लाग ुऔषध 
मु ामा आरोिपत कसरु गरकेो देिखएको अव थामा 
सजाय चक  पन भएकाले सजाय कम गनस ने कानूनी 
यव था लाग ुऔषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा 

१४(१) को (छ)(१) बमोिजम कैद वष ५ र ५ हजार 
पैया ँज रवाना हने ।

इजलास अिधकृत: राम साद ब याल
क युटर: िव णदुवेी े
इित सवंत् २०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CI-११३७, 
अंश चलन, िशवराम सापकोटासमेत िव. िव राम 
सापकोटासमेत

वादी ितवादीह  िमित २०३२।८।८ मा 
मानो छु एको िमित कायम हदँा २०२१ सालको 
भूिमस ब धी ऐनबमोिजम कायम भएको मोही हकस म 
िमित २०३२।८।८ अगािडकै भएको मा नुपन हन 
आयो । ज गाधनीको भाग भने २०६३ मा ा  
गरकेो र सो िमित मानो छु एको िमित२०३२।८।८ 
भ दा पिछको देिखयो । यसैले सो िक ाको मोहीको 
भागको ४ आना ज गामा स म वादीसमेतको हकको 
देिखदँा सोबाट २ भागको १ भाग वादीह ले अंश 
पाउने देिखयो । ज गाधनीको भाग ितवादीले रकम 
ितरी िलएको ज गा र बाकँ  िक ाका स ब धमा भने  
मानो छु नु अिघको दता े ता निभडेको तथा मूल 
अंिशयाराबाहेक उनाऊ यि को नामको देिखदँा 
यसबाट वादीले अंश पाउन स ने नदेिखदँा सोबाट 

समेत अंश पाउन ु पन भ ने वादीको पनुरावेदन 
िजिकरसमेत कानुनस मत नदेिखने ।

सािबक िक.नं. २९३ ज गामा वादीको अंश 
हक छु एको नदेिखएको भए तापिन सो िक.नं. २९३ 

को ज गा िक ाकाट भै कायम िक.नं. ३९८, ३९९ र 
४०० का घरह  ितवादीह ले आफूह ले बनाएको 
भ ने ितवादी िजिकरलाइ िनजह ले बनाएको होइन 
भिन वादीले व तगुत आधारमा ख डन नगरकेो तथा 
२०३२ सालअिघ बनेका हन् भिन वादीले दाबी 
गनसमेत नसकेकाले वादी ितवादीह  छु िभ न 
भएपिछ ितवादीले बनाएका घरका हकमा भने 
वादीको पनुरावेदन िजिकरबमोिजम वादीले अशं पाउने 
नदेिखने ।

सु  काठमाड  िज ला अदालतबाट िमित 
२०६७।६।३ मा वादी दाबी नपु ने भिन गरेको फैसला 
निमलेको दिेखदँा उ टी ग र वादीले फाटँवारीमा 
आएको िज ला काठमाड  का.म.न.पा. वडा नं. ४ 
को िक.नं. २९३ को े फल ०-८-० बाट हाल 
कायम िक.नं. ३९८, ३९९ र ४०० का ज गाह बाट 
नरमकरम िमलाई आधी सगोलको देिखदँा सो आधीको 
२ भागको १ भाग वादीह ले अशं छुट् याई िलन पाउने 
ठहर ्याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०७०।८।१७ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर हने 
ठहछ । पुनरावेदक वादी ितवादी दवैुको पुनरावेदन 
िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
क यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल भदौ १६ गते रोज ४ शुभम् ।

५
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी 
देवे  गोपाल े , ०६९-CI-१२४५, करारको 
प रपालना गराई पाउ,ँ मैकुलाल बाि मक  िव. नेपाल 
रेड स सोसाइटी िज ला शाखा बाँके, नेपालग ज 
सभापितसमेत
 करारको कुनै प को कुनै काम कारवाही 
वा यवहारबाट कानूनबमोिजम प ह  िबचमा 
भएको करारको प रपालन नहने भएमा मका पन 
करारको कुनै प ले य तो करारको पालना गराउन 
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वा करारको कुनै प को कुनै काम कारवाही रो न 
पनुरावेदन अदालतमा उजरुी िदन पाउने करार 
ऐन, २०५६ को दफा ८७ को यव था अनसुार यी 
पनुरावेदकले पनुरावेदन अदालत नेपालग जमा उजरु 
गरकेामा उजुरी मागबमोिजम आदशे जारी नहने ग र 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग जबाट आदेश भएको 
देिख छ । उि लिखत ऐनको उ  ावधान अनुसार 
उजुरी परी भएको आदेशउपर करारको प ले पनुः 
पनुरावेदन गन पाउने भ ने कानूनी यव था रहे भएको 
देिखदँैन । यसरी परकेो उजरुीउपर भएको िनणयउपर 
उजुर गन प ले पनुरावेदन गन पाउने भ ने कानूनको 
अभावमा पिन ततु पनुरावेदन दायर हन आएको 
पाइएकाले मु ाको औिच यिभ  वेश ग र िनणय 
ग ररहनु परने । तसथ तुत पुनरावेदन खारेज हने । 
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क युटर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल फागुन १९ गते रोज ३ शुभम् ।

६
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे  
गोपाल े , ०६९-WO-१०७३, उ ेषण, अिधव ा 
बौधकृ ण भगत  िव. स री िज ला अदालत, 
राजिवराजसमेत

फैसलाको भावकारी काया वयन हन 
नस ने हो भने याियक िनकायबाट दान ग रने 
उपचार केवल औपचा रकता मा  हने ह छ । फैसला 
काया वयनमा अनाव यक पमा बाधा यवधान 
िसजना ग रएमा य तो बाधा यवधान याियक मू य र 
मा यतािवपरीत हन जाने ।  
 तुत रट िनवेदनमा उि लिखत मु ामा यी 
िनवेदकले फैसला काया वयनको ममा आफूलाई 
िच  नबझुेको िवषयमा कानून ारा यव था ग रएको 
सबै उपचारको माग अवल बन गनुको साथै िविभ न 
चरणमा याियक परी ण भएको अव था देिख छ । 
िनवेदनमा उि लिखत मु ामा पुनरावेदन अदालत, 

राजिवराजबाट िमित २०६६।५।५ मा भएको 
आदेशबमोिजम तफ छुट् याई दा.खा. पजु  िदई 
फैसला काया वयन गनपुन ि थित मा  बाकँ  रहेको 
प र े यमा उ  आदेश काया वयन व प स री 
िज ला अदालतबाट यी िनवेदकसमेतका नाउँमा याद 
जारी भै वादी ितवादीबाट अ.बं. १३३ नं. बमोिजम 
कागजसमेत गराई र कागज गन नसकेमा अड्डैको 
तफबाट समेततफ यिकन ग र दा.खा. पजु  जारी गन 
ग र िमित २०६८।१२।६ मा आदेश भएको देिख छ । 
उ  आदेशलाई कुनै प ले िच  नबझुाई बदर गराउन 
सकेको अव था समेत देिखदँैन । यही आदशेबमोिजम 
वादी ितवादीको तफ कायमस ब धी कागज गराइएको 
र दवुै प ले अड्डामा कागज गदा तफमा सहमत 
भएका िक ा न बरह को स ब धमा सोहीबमोिजम 
तथा सहमित कायम नभएका िक ा न बरह को 
स ब धमा गोला लगाई तथा गोला िट न इ कार 
भएको हकमा अड्डैको तफबाट गोला लगाई वादीको 
तफ कायम ग र तफ यिकन मचुु का खडा ग रएको 
र सोहीअनु प ज गा दा.खा. पुज समेत पठाइएको 
देिख छ । साथै िमित २०६८।१२।१७ को गोला 
सहमित मुचु कामा वादी तथा ितवादी दवैु तफबाट 
म जुर भै ह ता रसमेत भएको भ ने िमिसलबाट 
देिख छ । तुत िनवेदनमा उि लिखत मु ामा 
भएको फैसला काया वयनको िनवेदन हद यादिभ को 
देिखनुको साथै फैसला काया वयनको ममा भएका 
काम कारवाहीह  कानूनस मत पमा स पादन 
भएको पाइ छ । फैसला भई अि तम भइरहेको फैसला 
काया वयनको ममा ग रएका काम कारवाहीमा 
दूिषतता नदिेखदँास म असाधारण अिधकार े बाट 
फैसला काया वयनको कायलाई बदर गन िम ने 
नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनुपन 
अव था नदेिखदँा  रट िनवेदन नै खारजे हने । 
इजलास अिधकृतः कृ ण साद पौडेल
इित संवत् २०७२ साल वैशाख १० गते रोज ५ शुभम् ।
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७
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-०३९८, उ ेषण/
परमादेश, रामु सहनी िव. जीवन सहनीसमेत
 जीवन सहनी र बझुावन सहनीिबच चलेको 
अंशमु ा चली िवप ीले दाबीकै ज गाबाट अंश पाउने 
ठहर भएको अव थामा अंशमु ाबाट संगोलको ऋण 
भएमा दाजभुाइलाई ब डा ला न स नेमा यी िनवेदकलाई 
ितनपुन ऋणको दािय व स ब धमा उ लेख नग र 
यी िनवेदकले िललाम गराई िलएको ज गासमेतबाट 
िवप ी बझुावन सहनीले आधा अंश पाउने ठहर भै सो 
फैसला अि तम भएको अव थामा सो मु ाबाट िजित 
पाएको कुरामा असर पु ने ग र लेनदेन यवहारको 
८ नं. आकिषत हन स ने पिन देिखएन । अक तफ 
अंश मु ाको फैसलाबमोिजम ऋणी जीवन सहनीका 
भाइले २ भागको १ भाग अंश भाग पाउने हदँा र दाजु 
भाइको िबचमा लेनदेन यवहारको ८ नं. आकिषत हन 
नस ने भएकाले ऋिणका भाइ बझुावन सहनीले अंश 
मु ाबाट ा  गरकेो आधा स पि मा िनजको ब डा 
छुट्याई िदने कारवाही गनु भिन पुन: सलाही िज ला 
अदालतको िमित २०६८।२।१९ गतेको आदेश 
बदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६९।३।२१ गतेको आदेश िुटपूण देिखएन । तसथ 
फैसला भै अि तम भैरहेको अंश मु ाको फैसलालाई 
असर पन ग र यस अदालतबाट रट े बाट बो न 
निम ने भएकाले उ ेषणसमेतको आदेश जारी गन 
निम ने । 
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क युटर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल फागनु १७ गते रोज १ शभुम्  ।

८
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-००५२, उ ेषण/
परमादेश, उ मकुमार आले िव. ुवकुमार आलेसमेत

यी िनवेदक र िवप ी िच ता रानासमेत िबच 
चलेको अंश मु ामा यी िनवेदकबाट िवप ीह ले अंश 
पाउने ठह र मु ा अि तम भैरहेकामा िवप ी ुवकुमार 
आलेले ब डा छु ाई पाउ ँ भिनिदनु भएको िनवेदन 
अनुसार ब डा छुट्याउनको लािग यी िनवेदकसमेतलाई 
िमित २०६८।९।१५ गतेको डोरको तारखे तोकेको 
देिखयो । अदालतबाट तोक  पाएको तारखेमा 
उपि थत भै फैसलाबमोिजम काय गनपुन िज मेवारी 
यी िनवेदकसमेतको भएकामा उ  िमितमा यी िनवेदक 
डोरमा उपि थत नभएपिछ यी िनवेदकबाहेकका अ य 

ितवादीह  र सा ी राखी ब डा छुट्याएको िमिसल 
संल न ब डा मचुु काबाट देिख छ । डोरको तारखे 
तोिक पाएकामा िबरामी परी काब ुबािहरको प रि थित 
भै डोरमा उपि थत हन नसकेको भिन यी िनवेदकले 
िनवेदनमा उ लेख गर े पिन िबरामी भएकै कारणले 
ब डा छुट्याउने कायमा उपि थत हन नपाएको हो 
भ ने िव ासलायक त य र माण िमिसलबाट देिखन 
आउदँैन । ब डा  छुट्याउदँा घरको भाग आफूलाई 
नपरकेो कारण उ  िमितको ब डा मचुु का बदर 
ग र पनु: घरसमेत पनग र ब डा  छुट्याई पाउँ भ ने 
मु य िनवेदन िजिकर िलई ततु िनवेदन गरकेो 
देिख छ । उ  िमितमा भैआएको ब डा मचुु का हेदा 
िवप ी वुकुमार र िच ता रानालाई िक.नं.११० मा 
रहेको १/१ घर ज गा अंशमा पारी यी िनवेदकलाई सो 
ज गाबाटै घरको भागसमेतमा ज गा छुट्याई नरमकरम 
िमलाई अंशब डा ग रिदएको र सो मचुु कामा अ य 

ितवादी र सा ीसमेत राखी ब डा छुट्याएको 
देिख छ । अंशमा घटीबढी पारी असमान त रकाले 
ब डा छुट्याएकामा य तो काय बदर गराई पाउन अंश 
ब डाको ३३ नं. ले साधारण उपचारको माग अवल बन 
ग र उपचार खो न यी िनवेदकलाई माग श त गरेकै 
देिख छ । तर सोतफको दाबी नभै खाली आ नो भागमा 
घर नपरेको भ ने िजिकर भए पिन यी िनवेदककै अंश 
भागबाट अंश पाएक  िवप ी िच ता रानाको भागमा 
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मािथ उि लिखत ज गामा नै बनेको भा छा र भ डार 
कोठासमेत भएको ४ कोठे घरसमेत ब डा छुट्याएको 
देिखदँा यी िनवेदकको भागमा घर नपरकेो भ ने पिन 
देिखएन । यी िनवेदक ता रखमा उपि थत नभए पिन 
अ य वादी ितवादी र सा ीह को उपि थितमा 
अदालतको डोरबाट  मचुु का ग र ब डा छुट्याएको 
र यी िनवेदककै अंश भागबाट िवप ी िच ता रानाले 
अंश बिुझ िलएको साथै यी िनवेदकबाहेकका अ य 

ितवादीह समेतले ब डामा िच  बझुाई बसेको 
देिखएको साथै िनवेदकले तुत िनवेदनमा तारेख 
गजुारी बसेकोसमेतका आधार कारणबाट उ  ब डा 
बेरीतको भ ने आधार सृजना भएको देिखएन । मूलतः 
फैसलाबाट िजती पाएको अशं पाउने वादीको कानूनी 
र नैसिगक हक भएकाले य तो फैसला काया वयन 
गदा ग भीर कानूनी िुट दिेखएको अव थामा बाहेक 
अ य अव थामा रट े बाट वेश सु  अदालतबाट 
िमित २०६८।९।१५ मा भएको ब डा मचुु काबाट 
स प न ग रएका फैसला काया वयनका काम कारवाही 
नै असर पन ग र बदर गन निम ने । 
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क युटर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल फागुन १७ गते रोज १ शुभम् ।

९
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-WO-१३१३, उ ेषण/
परमादेश, ममताकुमारी यादवसमेत िव. ई दल राय 
यादवसमेत
 द ड सजायको २६ नं. मा उ लेख भए 
बमोिजम ऋण खाँदा नाबालक रहेका ितवादीका 
छोराछोरीह  नीितशकुमार यादव, अि बकाकुमारी 
यादव र अनकुुमारीको भाग पर सारी िललाम ग रएको 
छ । लेनदेन यवहारको ८ न बरबमोिजम ितवादी 
ऋणी नै घरको मु य बाब ुदेिखएको र िनजै ऋणीको 
ज गाबाट डाक िललाम ग रएको देिख छ । िववेिचत 

आधारमा िबगो भराउको कायिविधमा कानूनी ुिटपूण 
देिखदँैन भने िनणय गन अिधकारी सलाही िज ला 
अदालतका तहिसलदारले गरकेा काम कारवाहीलगायत 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट सदर गरेको भए 
गरेका आदशेह  िुटपूण नभै कानूनस मत रहेको 
देिखन आउने । 
 फैसलाबमोिजम वादीको िबगो रकम दािखल 
गन ु भिन ितवादीलाई पया  सनुुवाईको मौका 
िदइएको छ । िबगो भराउने िसलिसलामा ितवादीले 
पटकपटक अ.बं. ६१ नं. र १७ नं. का िनवेदनह  
पेस ग र स पूण कारवाहीका बारमेा िनज जानकार 
देिख छन् । ितवादीकै नामको ज गाबाट वादीको 
िबगो भराइएको छ । नाबालकको भाग पर सारी 
िललाम ग रएको छ । िबगो भराउने सबै चरणह  
जायजात तायदात प चकृते मू याङ्कन लगायत 
िज ला अदालत िनयमावली, २०५२ ले िनिद  गरकेा 

ि याह  र द ड सजायको २६ नं. को यव थालाई 
पालना ग र िललाम मुचु का स प न ग रएको 
देिख छ । िबगो भराउने िसलिसलामा अकाको हकको 
ज गा िललाम नग रएको र िबगो भ रभराउको सबै 
कानूनी तथा कायिविधगत ि या अवल बन भै फैसला 
काया वयन भएको देिखएकाले य तो काम कारबाही 
र आदेशलाई उ ेषण ारा बदर गराउने आधार 
िसजना भएको देिखएन । मूलतः फैसलाबाट िजती 
पाएको लेनदेनको िबगो भरी पाउने वादीको कानूनी हक 
भएकाले फैसला काया वयन गदा ग भीर कानूनी ुिट 
देिखएको अव थामा बाहेक अ य अव थामा रट े  
आकिषत ग र सु बाट स प न ग रएका फैसला 
काया वयनका काम कारवाही र िललामसमेत बदर गन 
िमलेन । तसथ ततु रट िनवेदन खारजे हने  । 
इजलास अिधकृत : उमानाथ गौतम
क यटुर: पा महजन
इित सवंत् २०७१ साल फागनु १७ गते रोज १ शभुम् ।
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१०
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०६९-CR-००११, ०२५०, कत य 

यान, िवनोद भ ने िभमशंकर दज  िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. िवनोद भ ने िभमशंकर दज

ितवादी र मृतक मनकुमारी दज  िददी 
भाई नाताका मािनस भएको, मतृक मनकुमारीको 
पित ानबहादरु दज  यारालाइिससको िबरामी भई 
शारी रक पमा कमजोर रहेकाले िनजह को घरको 
रेखदेख जाहेरवाला कृ णबहादरु दज ले नै गन भई 
घरमा आवतजावत गन ब ने गरेको कुरा जाहेरी दखा त 
यहोरासमेतबाट देिखन आउँछ । यी ितवादीले मतृक 

मनकुमारी र जाहेरवाला कृ णबहादरु दज  िबचको 
अवैध यौनस ब ध िवषयमा स झाउन खो दा मन 
कुमारीले यी ितवादीको मखुमा थिुक गाली गलौज 
गरबेाट ितवादीले आवेशमा आई रस था न नसिक 
काठको दाउराले मनकुमारीको टाउको समेतमा हा दा 
मनकुमारी भइुमँा ढिल सोही चोटको कारणबाट िनजको 
मृ य ुभएको देिखने । 
 यानस ब धीको महलको १४ नं. मा यान 
मानको मनसाय रहेनछ, यान िलनुपनस मको इवी 
पिन रहेनछ, लिुक चोरीकन हानेको पिन रहेनछ, उसै 
मौकामा उठेको कुनै कुरामा रस था न नसिक जोिखमी 
हितयारले हानेको वा िवष खवुाएकामा बाहेक साधारण 
लाठा, ढुङ्गा, लात, मु का इ यािदले हा दा सोही 
चोट िपरले ऐनका यादिभ  यान मरेमा १० वष कैद 
गनपुछ भ ने कानूनी यव थाअनुसार तुत मु ामा 
यी ितवादीले मतृकलाई मान ग र पूव रसइवीसाथ 
योजना बनाएको र सोहीअनसुार काय नगरेको, 
मानपुनस मको मनसायको अभाव रहेको, पूवयोजना र 
तयारी साथ घटना घटेको नभई मृतक र ितवादीिबच 
मृतकको च र का बारेमा कुरा चली भनाभन भई 
घटना घट्न गएको देिखएकाले तुत वारदातलाई 

यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजमको 

कसुर अपराध मा न सिकने अव था नदिेखने । 
ितवादी िभमशकंर दज ले ततु 

वारदातलाई भिवत य ठहर ग रपाउ ँ भिन पुनरावेदन 
िजिकर िलएकाले सोतफ हेदा यानस ब धीको 
महलको ५ नं. मा यान िलने इवीलाग वा मनसाय नभै 
कसैले आफूले गरेको कत यले मािनस मला ज तो 
नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा यसै ारा केही भई कुनै 
मािनस मन गएको भिवत य ठहछ भ ने कानूनी यव था 
ग रएको देिख छ । य तै “भिवत य ह यामा ितवादीले 
मािनसउपर ताकेर हार गरेको नभै सावधानी पूवक 
कुनै काय गदा दभुा यवस वा भिवत यवस मािनसलाई 
ला न गई सो कारणबाट मािनसको मृ यु भएको 
ह छ । य तो अव थामा मा  यानस ब धीको ५ 
नं. आकिषत हने र ितवादीले सो अ तगतको सिुवधा 

ा  गन” भिन नेपाल सरकार िव. इरमान तामाङ 
भएको कत य यान मु ा (ने.का.प. २०७१, अङ्क 
९ िन.नं. ९२५० पृ  १५२०) मा िस ा त ितपादन 
भएको दिेख छ । तसथ चिलत कानूनी यव था र 

ितपािदत िस ा तको रोहमा मािथ िववेिचत घटना 
कृितलाई िव ेषण गदा ततु वारदातलाई भिवत य 

अ तगत पन भ न िम ने देिखएन । तसथ पुनरावेदन 
अदालतबाट तुत वारदातलाई यानस ब धीको 
१४ नं. अ तगतको कसरु ठहर ग र ितवादीलाई १० 
वष कैद हने ठहराएको फैसला कानूनसङ्गत नै देिखँदा 
पनुरावेदक वादी नेपाल सरकार र ितवादी िवनोद 
भ ने िभमशकंर दज को पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
हन नसिकने ।
 तुत वारदातमा मतृकको साथबाट चोरी 
ग रएको भिनएको कुनै पिन िचजव तु गरगहना यी 

ितवादीबाट बरामद भएको देिखदँनै । यी ितवादीले 
मौकामा तथा अदालतमा बयान गदा समेत मैले 
दाउराले िददीको टाउकामा हानेपिछ िददी ढिलन् र 
म यहाबँाट भागेको ह,ँ िददीको गहना अजय े ले 
लगेको हो भिन बयान गरकेो देिख छ । घटना िववरण 
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कागज गन गंगीसरा सूयवंशी, कोशलबहादरु पौडेलले 
गहना लिुट लगेको सनुेको ह ँभिन बकप  गरे तापिन 
सो कुराको अ य च मिदद गवाह नभएकाले चोरीको 
वारदातमा यी ितवादीको संल नता रहेको भ ने कुरा 

मािणत हन सकेको देिखदँैन । तसथ चोरीतफको 
अिभयोग मागदाबी पु न नस ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब नै देिखदँा वादी नेपाल 
सरकारको पुनरावेदन िजिकर पु न नस ने हदँा सु  
पा पा िज ला अदालतबाट िमित २०६७।१२।१४ मा 
भएको फैसला केही उ टी ग र ितवादी िवनोद भ ने 
िभमशंकर दज लाई यानस ब धीको महलको १४ नं. 
बमोिजम १० वष कैद हने र जबरज ती चोरीतफको 
अिभयोग दाबी पु न नस ने ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट िमित २०६८।११।२८ मा भएको 
फैसला िमलेकै दिेखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल 
सरकार तथा ितवादी िवनोद भ ने िभमशंकर दज को 
पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद  बडू
क युटर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल असोज २४ गते रोज १ शभम् ।

११
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०७०-CI-१०७९, मोही लगत क ा, 
रामलाल राजबंशी िव. िधरज लािमछाने

पनुरावेदक ितवादीले आफँै मु ा ग र सबदु 
माण पेस ग र खि बर गराउन नसकेको छोिडसकेको 

कुरालाई हाल आएर िवप ी ज गाधनीले गपुचुप पमा 
मोही लगतक ा गन लागेको म हकदार छोरालाई बु दै 
नबझुी सनुवुाईको मौका नै निदई ाकृितक यायको 
िस ा तिवपरीत लगतक ा गरेको भ ने कुरा पिन 
तकसगँत दिेखन आएन । यसै स ब धमा िनवेदक 
धरीछन महतो कोइरीसमेत िव  भूिमसधुार कायालय 
सलाहीसमेत भएको उ ेषणको रट िनवेदन (ने.का.प. 
२०४३, अङ्क ४, िन.नं. २६९४) मा “भूिमसधुार 

कायालयबाट िनवेदकह को नाममा तामेल भएको 
याद बझुी सही गरेकोसमेत दिेखएबाट थाहा नपाएको 

भिन ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत िनणय 
भएको भ ने िजिकर कानूनसङ्गत मा न िमलेन” भ ने 
िस ा तसमेत ितपादन भएको पाइ छ । यसका साथै 
गाउँ सजिमन तथा िवराटनगर उपमहानगरिपलकाको 
च.नं. १८५ िमित २०६७।६।२८ को िसफा रस 
प बाटसमेत उ  िक.नं. १६६४ र १४५५ का 
ज गाह  ज गाधनीकै तफबाट जोतभोग ग ररहेको भ ने 
कुरा देिखन आयो । यसरी ज गा जो न छािड िनि य 
रहेका मोहीको लगत भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को 
दफा २६(१) को ख ड (ग) बमोिजम क ा हनस ने नै 
देिखन आउने । 

पनुरावेदक ितवादी आफँैले सािबक 
ज गाधनीउपर मु ा ग र सो कुरा खि बर गराउन 
नसिक मु ा नै छािडिदएको, गाउँ सजिमन तथा 
नगरपािलकाको िसफा रसबाट पिन उ  ज गाह  
ज गाधनीकै तफबाट जोतभोग ग ररहेको भ ने कुरा 
देिखएको, मोहीले ज गा जो न छािड िनि य रहेको 
देिखएको लगायतका मािथ उि लिखत आधार र 

माणबाट सु  भूिमसधुार कायालय मोरङबाट वादी 
दाबीबमोिजम मोही लगतक ा हने ठहर ्याएको िमित 
२०६७।९।४ को िनणय सदर गन ग र पुनरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६७।१२।२ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर हने । 
इजलास अिधकृतः कृ ण साद पौडेल, हेमबहादरु सेन 
क यटुर: िव णदुेवी े
इित संवत् २०७२ साल असार ११ गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास नं. ७

मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
ी चोले  शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०३२०, 

उ ेषण/परमादेश, नरे  अिधकारी िव. भूिमसुधार 
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तथा यव था म ालयसमेत
छुट दता दाबीकताको अिधकार नभै रा यले 

िदएको सिुवधा हो । सावजिनक व प िलसकेको 
स पि  यि  िवशेषको नाममा दता गन उ े यले 
छुट दता ग रने नभै यि  िवशेषको भोगचलन हक 
वािम वको संर णको लािग हो भिन, ने.का.प. 

२०६८ अङ्क ११ िन.नं. ८७१२ मा अ यथा भएमा 
बाहेक सभ नापीले ज गाको चार िक ला, े फल, 
वािम व, मोही आिदको ि थितलाई कानूनी िनि तता 
दान गछ भिन र ०६४-CI-०९२१, मु ा हक कायम 

दता बदरमा सािबकको नापीमा दता बाकँ  रहन गएका 
ज गाको हक वािम व िन पण गदा सो नापीमा खडा 
भएका िफ डबुकमा लेिखएका यहोराह  मह वपूण 

माण ह छ । िफ डबकुमा लेिखने यहोरा सो ज गाको 
वािम वको स ब धमा काला तरमा िववाद उठ्ला 

भिन अनुमान ग रएका कुराह  का पिनक होइनन् । 
यसैले िफ डबकुलाई सो ज गाको वािम व िनधारक 
माणको पमा उ च मह व िदनु पन ह छ । यसैग र 

ज गाको सािबक लगतमा लेिखएको यहोरा पिन 
मह वपूण ह छ । यस अित र  उ  ज गा मोहीले 
कमाएको भए ज गाधनीको पमा दाबी गन यि ले 
मोहीसगँ िनर तर स ब ध बनाई ज गाको बाली 
िलएको छ छैन भ ने अ य माणह  पिन उि कै 
मह वपूण ह छन् भ ने ितपािदत िस ा तह लाई 
यो इजलासले नजरअ दाज गन नस ने हदँा 
िववािदत ज गामा िनवेदकको िनिववाद हकभोग 
रहेको नपाइएकाले मालपोत कायालयको िनणयबाट 
संिवधान द  मौिलक हकह को हनन् भएको भ ने 
िनवेदन िजिकरसगँ सहमत हन सिकएन । हकदैयाको 
अभावमा ततु रट िनवेदन खारजे हने । 
इजलास अिधकृतः गेहे राज प त
क युटरः  च ा ितम सेना
इित संवत् २०७२ साल माघ १७ गते रोज  १ शभुम् ।

इजलास नं. ८

मा. या. ी ओम काश िम  र मा. या. ी जगदीश 
शमा पौडेल, ०७२-WO-०३६५, उ ेषण, 
अिधव ा राम साद जापितसमेत िव. अ य  नेपाल 
बार एसोिसएसन, के ीय काय सिमित, रामशाहपथ, 
काठमाड समेत
 नेपाल बार एसोिसएसन िवधान, २०४८ 
एवम् नेपाल बार एसोिसएसन िविनयमावली, २०४९ 
नेपाल बार एसोिसएसनको के ीय महािधवेशनबाट 
िनणय भई बनेको र िविनयमावली, २०४९ सोही 
िवधानअ तगत बनेको द ताबेज देिखदँा संिवधानको 
धारा १३३(२) बमोिजम उ  िवधानलाई कानूनसरह 
मा न िमलेन । तुत रट िनवेदनमा िनवेदकले नेपाल 
बार एसोिसएसनको िवधान,  २०४८  एवम् नेपाल 
बार एसोिसएसन िविनयमावली, २०४९ अ तगतको 
हक चलनको लािग धारा १३३(२) अ तगत िनवेदन 
िदएको र उ  िवधान एवम् िविनयमावलीलाई चिलत 
नेपाल कानूनको सं ा िदन निम ने भएबाट िनवेदकको 
कानूनी हक अपहरण भएको भ न िम दैन । रट िनवेदन 
खारेज हने ।
इजलास अिधकृत:  मनकुमारी िज.एम.िव.क.
इित संवत् २०७२ साल  पसु १२ गते  रोज १ शभुम् ।

इजलास नं. ९

१
मा. या. ी देवे  गोपाल े  र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-०४३८, कत य यान, 
नेपाल सरकार िव. नरबहादुर शाहीसमेत

ितवादीह  नरबहादरु शाही र खुसलबहादरु 
बढुा े ीको कुटिपटबाट मृतक िव म सनुारको 
मृ य ुभएको हो भ ने यिकन नभएको र ितवादीह  
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आरोिपत कसरुमा पूण इ कार रहेको, घटना थल 
लासजाचँ मुचु का, शव परी ण ितवेदन, बिुझएका 
मािनसह को बकप  तथा मृतकका दाजु जाहेरवाला 
वयम् को बकप ले मतृक िव म सनुारको मृ यु 
ितवादीह कै कत यको कारणले भएको हो भ ने 

आरोपलाई समिथत गरेको देिखएन । यसरी आरोिपत 
कसरु शङ्कारिहत तवरले पुि  भैइरहेको नदेिखदँा 
िबना आधार कसैलाई दोषी करार गन िमलेन । कुनै 
अिभयोग लगाउन तथा य तो मु ा हेन अिधकार ा  
अदालत वा िनकायले पेस भएका माणह को 
शङ्कारिहत तवरले परी ण ग र मू याङ्कन गनपुन 
फौजदारी याय णालीको िवशेषता हो भने शङ्काको 
सिुवधा ितवादीह का प मा जाने फौजदारी यायको 
सवमा य िस ा तसमेत भएकामा ितवादीह  
नरबहादरु शाही र खुसलबहादरु बढुा े ीलाई 

यान ज तो ग भीर फौजदारी अपराधमा िबना कुनै 
त ययु  शङ्कारिहत सबुद माणबेगर कसुरदार 
ठहर ्याई भएको क चनपरु िज ला अदालतबाट भएको 
फैसला उ टी ग र ितवादीह  नरबहादरु शाही र 
खसुलबहादरु बढुा े ीले आरोिपत कसरुबाट सफाई 
पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, महे नगरको 
िमित २०७०।५।३० को फैसला िमलेकै देिखदँा 
अ यथा गन ुपरेन, सदर हने ठहछ । पनुरावेदक वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: गीता े
क युटर:  ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७२ साल असोज १३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा. या. ी देवे  गोपाल े  र मा. या. ी चोले  
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CR-००२८, ०७०-CR-
००१९, कत य यान, नेपाल सरकार िव. धनबहादुर 
शाहीसमेत, मानिसंह कठायत िव. नेपाल सरकार

ितवादीह  म येको पु पा भ ने खजरुा 
कठायतले मौकामा बयान गदा झगडा वारदात हदँाका 

बखत म वारदात थलमा िथइन । कसले कसलाइ के 
िवषयमा झगडा प र हानाहान गरे मैले देिखन भिन 
कसुरमा पूण इ कारी बयान गरकेो र सोहीबमोिजम 
अदालतमा समेत इ कारी बयान गरेको पाइ छ । य तै 

ितवादी धना भ ने धनसरा शाहीले मौकामा गरकेो 
बयानमा के कुन िवषयमा हो हो ला गद ए कासी 
जंगबहादरुले मानिसंह कठायतलाइ गाली गद मु काले 
हा ने ममा सो थानमा बसेका मेरो ीमान् समेतले 
नगर भ दै झगडा छु ्याउन लागेको अव थामा 
मैले देिख ीमान्  धनबहादरुलाइ समाउन जाने 

ममा मानिसंहलाइ जगंबहादरु  सनुारले दाउराले 
हािन रगता ये बनाएका िथए । मैले ीमान् लाइ 
समाती आ नो घर लिग गए । सो समयमा मानिसंह 
कठायतले जंगबहादरु सुनारलाइ के कुन हितयारले 
हाने मलाइ थाहा भएन म आ नो घर गैसकेको 
िथए ँ। मैले जंगबहादरु सुनारलाइ छोएको पिन होइन भिन 
कसुरमा पूण इ कारी रहेको पाइ छ भने अदालतमा पिन 
मौकाको बयानबमोिजम मैले ीमान् लाइ समाएर घर 
याएपिछ के भयो थाहा भएन । गाउलेँले पिछ मानिसंह 

कठायतले मारेको भनेपिछ सुिन थाहा पाएको हो भिन 
कसुर गरेकामा पूण इ कारी रहेको पाइ छ । ितवादी 
मानिसंह कठायतले आफूले जगंबहादरु सनुारलाइ 
मारेको भिन कसरु वीकार गरकेो र अ य ितवादीको 
संल नता नभएको भिन गरकेो मौकाको बयान िमिसल 
संल न माणबाट पिु  भएकाले ितवादी पु पा भ ने 
खजरुा कठायत र धनसरा शाहीलाइ सफाइ िदने 
ठहराएको सु  तथा पुनरावेदन अदातलको फैसला 
िमलेकै देिखन आउने । 

मतृक र ितवादीिबच यान िलनुपनस मको 
वैमन यता, पूव रसइवी र यान मान मनसायका साथ 
कुनै योजना बनाएको िमिसलबाट देिखदँैन । मृतक 
जंगबहादरु सनुारले िनह ँखोजी बा ाको भुडँी कसले 
पाउने भिन वादिववाद गरेको तथा सोही ममा मतृकले 

ितवादी मानिसंह कठायतको टाउकामा दाउराको 
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क टेराले हानी रगतप  बनाएको कारण ितवादी 
मानिसंह कठायत रस आवेशमा आएको र अिघ लो 
कुटिपट भएको केही समयको अ तरालमा त कालै 
हलोको जांगोले मतृकलाई हार ग र सोही चोटबाट 
मृतकको मृ य ु भएको िमिसल माणबाट दिेखएकाले 
ऐनबमोिजमको सजाय गदा  चक  पन िच मा लागेको 
र घटी सजाय गदा पिन काननुको मकसद पूरा हने नै 
देिखएकाले पनुरावेदन अदालत, सुखतले मुलकु  ऐन, 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष कैद हन य  
गरकेो राय मनािसब देिखन आउने हदँा ितवादीह  
म येको पु पा भ ने खजरुा कठायत, धनसरा शाही र 
धनबहादरु शाहीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाई िदई 

ितवादी मानिसंह कठायतको हकमा मलुकु  ऐन, 
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. िवपरीतको 

कसरुमा सोही नं. बमोिजम सव वसिहत ज म कैद 
हने ठहर ्याइ कैदको हकमा मुलकु  ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजमको १० (दश) वष कैद सजाय हने ग र 
राय य  गरकेो पनुरावेदन अदालत, सुखतको िमित 
२०६९।१०।२८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
हने ठहछ । वादी नेपाल सरकार र ितवादी मानिसहं 
कठायतको पनुरावेदन िजिकर पु न नस ने । 
इजलास अिधकृत: गीता े
क युटर:  ेमबहादरु थापा  
इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज ५ शुभम् ।

एकल इजलास

मा. या. ी सुशीला काक , ०७२-WO-०१०६, 
उ ेषण, अिधव ा तोयानाथ ढुङ्गाना िव. याय 
प रषद्को सिचवालय, कुप डोल लिलतपुरसमेत

संिवधानले िनदिशत गरकेो अिधव ालाई 
यायाधीशमा िनयुि  गन िविध र कानून बनाउने 

अि तयारी याय प रषद ्लाई छैन र हालस म 
सोबमोिजमको कानून बनेको पिन छैन । जब उ  

परमादेशले िनदश गरबेमोिजम कानून बनाउने 
िनकायह बाट कानून बनाउने काय स प न हनेछ 
त प ात् मा  उ  आदेशले यानाकषण गरबेमोिजम 
याय प रषदले् परी ा िविधको तौर त रका िनधारण 

ग र परी ाको स चालन याय सेवा आयोगबाट हने 
देिख छ । कानून बनाउने अिधकार याय प रषदल्ाई 
नभएको अव थामा िनवेदकले िनवेदनमा िजिकर 
िलएज तो परी ा स चालन गनस ने हन नआउने हदँा 
संिवधानले िनिद  गरेको कानून नै नबनेको अव थामा 
िनवेदकलाई ततु िनवेदन िदने हकदयैा  थािपत 
भएको मा न िम ने देिखएन । सिंवधानले कानून 
बनाई बनेको कानूनअनसुार परी ा णाली ारा मा  
अिधव ाह लाई यायाधीशमा िनयुि  गन उ लेख 
भएकामा जनु कानून ारा यी िनवेदक िव ान् कानून 
यवसायीले िजिकर गरअेनसुार िज ला अदालतको 
यायाधीशमा िनयिु  पाउने कुराको अिधकार ा  

हने हो हालस म सो कानूनको िनमाण नै नभएको हदँा 
यी िनवेदकलाई तुत िनवेदन दायर गन अि तयार 
नभएको ट देिखने । 

िमित २०७२।४।२१ को िवप ी ख डमा 
उि लिखत ६० जना िज ला यायाधीशह को 
िनयिु को िनणय बदर हनुपन माग िवप ी िनवेदकले 
िनवेदनमा िलनभुएको छ । सोतफ िवचार गदा हालको 
िनयिु  नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०९ अनुसार कानूनस मत िविधबाट भई याय 
प रषदले् आव यकताअनुसार सबै ि या परु ्याई 
िनयिु  गरकेो देिखएको र यसमा अ यथा भ न र 
मा न नसिकने एवम् संिवधानमा भएको यव था 
अनुसारको कानून नै नबनेको यस अव थामा यी 
िनवेदकलाई ततु िनवेदन गन हकदयैा समेत रहेको 
नदेिखदँा िवप ीह का नाउँमा कारण देखाउ आदेश 
जारी गन नप र तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
इित संवत् २०७२ साल भदौ ४ गते रोज ६ शभुम् । 


