
  

काि�ककाि�क  ––  २२  
  

 

  
पाि�क �काशनपाि�क �काशन  

  
  
  

पूणा�पूणा�ङ्कङ्क  ५५८८४४  वष� वष� २२५५,,  अङ्क अङ्क ११४४  

  
  
  

 
  
  
  

�काशक�काशक  

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

फोन फोन नंनं. . 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.पो.व.नंनं. . २२०४३८०४३८  

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

  

  

२०७२०७३३,,  काि�ककाि�क  ११६६––३०३० 



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

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी �ी बैबै�नाथ उपा�याय�नाथ उपा�याय,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशीमाननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत          --  सद�यसद�य  
नायव महा�यायािधव�ा �ीनायव महा�यायािधव�ा �ी  राजे�� सुवेदीराजे�� सुवेदी,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय    --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�बबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�बबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन        --  सद�यसद�य  
अिधव�ा अिधव�ा �ी �ी शैले��कुमार दाहालशैले��कुमार दाहाल,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसव��च अदालत बार एसोसोिसएिसएससनन      --  सद�यसद�य  
सहसहरिज��ाररिज��ार  �ी �ी नहकुल सुवेदीनहकुल सुवेदी, सव�, सव��च अदालत�च अदालत                --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  
  

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

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

शाखा अिधकृत �ी राजन बा�तोलाशाखा अिधकृत �ी राजन बा�तोला  
शाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवरशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर  
ना.स.ु�ी रमादेवी �यौपानेना.स.ु�ी रमादेवी �यौपाने  
ना.स.ु�ी िवनोदना.स.ु�ी िवनोदकुमारकुमार  यादवयादव  
िस.कं.�ीिस.कं.�ी �वु सापकोटा �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी कृ�णबहादरु �े�काया�लय सहयोगी �ी कृ�णबहादरु �े�  

  
भाषािवद् : भाषािवद् : उपउप�ा.�ा.  �ी �ी रामच�� फुयालरामच�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  

िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  
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म�ुण अिधकृत म�ुण अिधकृत �ी आन�द�ी आन�द�काश�काश  नेपालनेपाल  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
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Toll Free Number 

१६६०–०१–३३३–५५ 
 

वा  
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म�ूय म�ूय ��.१५.१५।।––  
  

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



 

i 

�वषयसूची 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

पूण� इजलास १ - २ 

1.  अशं चलन 

िझ�मी पलवर िव�समेत िव. 

िडक� डोलकर पलवर िव�को 

म.ुस. गन� कसा�ङ लवाङ 

संयु� इजलास २ - १३ 

2.  डाकँा चोरी 
नेपाल सरकार िव. राजकुमार 

भ�ने सोमबहादरु िव.क.समेत  

3.  
वैदिेशक 

रोजगार ठगी 

ने��साद ग�ुङ िव. नेपाल 

सरकार  

4.  नाग�रकता 
नेपाल सरकार िव. म�साराम 

भजु�समेत 

5.  
वैदिेशक 

रोजगार 
नेपाल सरकार िव. सजुन भ�डारी 

6.  
कत��य 

�यान 
दीपक ठकुरी िव. नेपाल सरकार 

7.  उ��ेषण 

िनरोज पा�डे िव. स�माननीय 

कुलपित, पूवा��चल 

िव�िव�ालय, मोरङ, 

िवराटनगरसमेत  

8.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

िधर�े�कुमार यादव िव. 

शाि�तदवेी यादवसमेत 

9.  
िनषेधा�ा / 

परमादशे 

अदालत बिनया िव. िस�ाथ�नगर 

नगरपािलका काया�लय, 

िस�ाथ�नगर �प�दहेीसमेत 

10.  
िनषेधा�ा / 

परमादशे 

रमेश�साद सरा�फ िव. आ�त�रक 

राज�व काया�लय, भरैहवासमेत 

11.  िनषेधा�ा 
न�दकुमार ब�नेतसमेत िव. िदना 

ब�ाचाय�समेत 

12.  
कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. स�ुखन कोरी 

13.  
िनषेधा�ा / 

परमादशे 

�िवन नेपाल िव. ितलकबहादरु 

थापासमेत 

14.  
हातहितयार 

खरखजना 

नेपाल सरकार िव. अरिव�दकुमार 

पि�डत  

इजलास न.ं१ १३ - २५ 

15.  िनषेधा�ा 

िहमप�ुपा कुम� िव. िज�ला 

�शासन काया�लय, 

नेपालग�जसमेत 

16.  
कत��य 

�यान 

अदीप भ�ने िवनोद उफ�  

टोकलबहादरु तामाङसमेत िव. 

नेपाल सरकार 

17.  
कत��य 

�यान 

धनमाया तामाङ िव. नेपाल 

सरकार 



 

ii 

18.  

झ�ुा शैि�क 

�माणप� 

पेस गरी 

��ाचार 

नेपाल सरकार िव. ल�मीबहादरु 

शाही 

19.  िनषेधा�ा 

मोहनदवेी �े� िव. अिधकार 

स�प�न बागमती स�यता 

एक�कृत िवकास सिमित, ग�ेु�री 

फाटँ काठमाड�समेत 

20.  
परमादशे / 

�ितषेध 

भाइकृ�ण �े�समेत िव. अिधकार 

स�प�न बागमती स�यता 

एक�कृत िवकास सिमित, ग�ेु�री 

फाटँ काठमाड�समेत 

21.  
जबज��ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. मकेुश 

तामाङसमेत 

22.  
वैदिेशक 

रोजगार 

नेपाल सरकार िव. पेसलराज 

बढुाथोक� 

23.  

डाकँ  

िललाम बदर 

दता� बदर 

दता�  

िजिमसलाल भ�ने िजिमस यादव 

िव. धनपैत यादव 

24.  

डाकँ  

िललाम बदर 

दता� बदर 

दता�  

िवसेसर यादव िव. धनपैत यादव  

25.  

मानव 

बेचिबखन 

तथा 

ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. सर�वती 

रावलसमेत 

26.  

झ�ुा शैि�क 

�माणप� 

��ाचार 

��नारायण चौधरी था� िव. 

नेपाल सरकार  

27.  
उ��ेषण / 

�ितषेध 

िववेक राणा िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत  

28.  परमादशे 

ठाकुरबहादरु ख�ी िव. �ी 

पशपुित �े� िवकास कोषअ�तग�त 

�ी पशपुितनाथ भ�डार तहिबल 

काया�लय, का.िज.का.म.न.पा. 

वडा नं. ८ दवेपतनसमेत 

इजलास न.ं २ २५ - २९ 

29.  
घर खाली 

चलन 

िवनोहर ता�ाकारसमेत िव. 

सीताराम भ�राई 

30.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. रामदलुारी 

राउत 

31.  
जबज��ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. राज ुसरदार 

इजलास न.ं ३ २९ - ३३ 

32.  
कत��य 

�यान 
ढाटेँ थापामगर िव. नेपाल सरकार 



 

iii 

33.  
कत��य 

�यान 

कुलबहादरु बाठँा िव. नेपाल 

सरकार 

34.  

अपतुाली 

हक कायम 

िनण�य बदर 

दता�  

रामकुमार दवेी गोइत िव. 

रामलखन गोइत 

35.  
कत��य 

�यान 

कैलास तामाङ िव. नेपाल 

सरकार 

36.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. वीरबहादरु 

तामाङसमेत 

इजलास न.ं ४ ३४ - ३६ 

37.  
हक दता� 

कायम 

पदम िसंह थापा िव. म.ुस. गन� 

�या�डु चाहार 

38.  अशं दता�  असफ� खंग िव. क�हाई खंग 

39.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

इसान अिधकारीसमेत िव. 

महानगरीय �हरी व�ृ, 

िसंहदरबारसमेत 

40.  उ��ेषण दवेह�र वन िव. गहृ म��ालयसमेत 

इजलास न.ं ५ ३६ - ४१ 

41.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

इि�दरा िनरौला थापा िव. 

च��बहादरु थापासमेत 

42.  

कत��य 

�यान / 

डाकँा 

नेपाल सरकार िव. अमतृबहादरु 

�याङ्बोसमेत 

43.  
कत��य 

�यान 
बैजनाथ बछार िव. नेपाल सरकार 

44. 
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. स�ुवीर चाउर े

भ�ने सरुवीर तामाङसमेत 

45.  
कत��य 

�यान 

च��माया माझी िव. नेपाल 

सरकार  

46.  
लाग ुऔषध 

खैरो हरेोइन 

मनोजकुमार चौहान िव. नेपाल 

सरकार  

इजलास न.ं ६ ४१ - ४२ 

47.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

च�ुरना घत�को हकमा झिव�� 

घत� िव. रिवना ��बा 

तामाङसमेत 

48. 
जबज��ती 

करणी 

िजर ेभ�ने िदपेस िल�ब ुिव. नेपाल 

सरकार 

इजलास न.ं७ ४२ - ४४ 

49.  अशं दता�  

रामदवे म�डलसमेत िव. अमृती 

दवेीको म.ुस. गन� रामलोचन 

म�डलसमेत 

50.  
कत��य 

�यान 

धनराज अिहर (यादव) िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास न.ं८ ४४ - ४५ 

51.  

िखचोला 

मेटाई हक 

कायम 

�वोध िघिमर े िव. �ीमती मीना 

�े� 



 

iv 

इजलास न.ं१० ४५ - ४६ 

52.  
कत��य 

�यान 

मोतीलाल िव.क. िव. नेपाल 

सरकार 

53.  उ��ेषण 

केशवराज भ�राई िव. म.ुस. गरी 

आ�नो हकमासमेत बलराम 

भ�राई 

इजलास न.ं१२ ४६ - ४८ 

54.  अशंब�डा 
दीपकबहादरु म�ल ठकुरी िव. 

�ीमती भपेु��कुमारी म�लसमेत 

55.  अशं चलन 
सनतकुमार �े�समेत िव. �ीमती 

�रना िम� �े� 

इजलास न.ं१३ ४८ 

56.  
उ��ेषण / 

परमादशे 

अमरराज खड्कासमेत िव. �म 

अदालत, काठमाड�समेत 

इजलास न.ं१४ ४८ - ४९ 

57.  परमादशे 

खगे�� नेपाल िव. िवमलादेवी 

िनरौला 

 

इजलास न.ं१५ ४९ 

58.  

मानव 

बेचिवखन 

तथा 

ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. प�ुपा 

तामाङसमेत  

इजलास न.ं१७ ५० - ५१ 

59.  
अदालतको 

अपहलेना 

िव�न लावतीसमेत िव. पूवा��चल 

िव�िव�ालय, िवराटनगरका 

उपकुलपित �ा. मह�ेरमान 

�े�समेत 

60.  उ��ेषण 
िव�न लावतीसमेत िव. पूवा��चल 

िव�िव�ालय, िवराटनगरसमेत 

इजलास न.ं१८ ५१ - ५२ 

61.  
बैिकङ  

कसरु 

नेपाल सरकार िव. इ��राज 

ह�मागाईसमेत  

 



1

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, काि�क - २

पूण� इजलास

स.�.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी सुशीला 
काक� र मा.�या.�ी गोपाल पराजुली, ०६८-NF-
०००२, अंश चलन, िझ�मी पलवर िव�समेत िव. 
िडक� डोलकर पलवर िव�को मु.स. गन� कसा�ङ 
लवाङ

��ततु म�ुाका �ितवादीले अंशब�डा 
भइसकेको भनी िजिकर िलए पिन अिंशयारम�येका 
वादीका नाममा कुनै ज�गा दता� नै रहेको नदेिखएको 
तथा वादीका छोरीह�का नाममा दता� भएका ज�गा 
वादीले अशंबापतमा �ा� गरी िनजह�का नाममा 
रािखएका पैतकृ स�पि� ह�न भ�ने कुरा पिु� ह�न् 
नसकेको अव�थाका केवल �ितवादीको मौिखक 
कथन र अनमुानका आधारमा मा� वादीले अशं 
�ा� ग�रसकेको भनी िन�कष�मा प�ुन �यायोिचत ह�ने 
नदेिखने । 

िववेिचत आधार कारण र �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतबाट यी पनुरावेदक �ितवादीले 
अंशब�डा भइसकेको भनी िजिकर िलएको २०१७ 
सालको िलखतको स�कल �ित पेस ह�न नसकेको, 
वादीका नाममा कुनै ज�गा दता�  नै नरहेको, वादीका 
छोरीह�का नाममा दता� रहेका ज�गा वादीले 
अंशबापत �ा� गरकेा पैतकृ स�पि� ह�न् भ�ने कुरा 
पिु� ह�न नसकेको तथा वादी �ितवादीह�बीच 
आपसी �यवहार, कारोबार भएको कुरा िमिसल 
�माणबाट पिु� ह�न नसकेको य�तो अव�थामा 
वादी �ितवादीह�बीच अंशब�डा भइसकेको भनी 
ठहर िनण�य गनु�  �यायोिचत ह�ने नदेिखदँा वादीले 
�ितवादीबाट अशं पाउने नै दिेखन आउने । 

चराङ �या�टुङले आफूले पाउने कुरा 
पाइसकेकोले अशं पाउन बाकँ� छैन भनी बयान 

गरी अशंहक प�र�याग गरकेो देिखएको तथा 
िनजले आ�ना �ीमती छोरा छोरीह� छन् भने 
पिन िनजह�को पिहचान र अि�त�व �प��पमा 
खलुाउन नसकेको अव�थामा अिहले नै यसै 
म�ुाबाट िनजह�को पिन अशं छुट् याउन ुउिचत ह�ने 
देिखदँैन । अशंस�ब�धी हक नैसिग�क हक रहेको र 
पित िपताले अंशह� प�र�याग गद�मा �ीमती छोरा 
छोरीको अंश हकसमेत समा� ह�न नस�ने ह�दँा 
वादीका मािहला देवर चराङ �या�टुङ्का �ीमती 
छोरा छोरीह� रहेका भए र िनजह�ले अशंमा 
दाबी गरमेा सोही बखत िनजह�को अशं हकका 
स�ब�धमा ठहर इ�साफ ह�ने नै भएकोले अिहले 
नै िनजह�को अंशहक स�ब�धमा केही बोिलरहन ु
उिचत ह�ने नदिेखदँा हाल वादी �ितवादीह� दईु 
अंिशयार रहेकोमा तीन अिंशयार कायम गरी वादीले 
तीन भागको एक भाग अशं पाउने ठहर ्याएको यस 
अदालत सयं�ु इजलासको फैसला सो हदस�म 
िमलेको देिखन नआउने ।

वादीले के कुन स�पि�बाट अशं पाउने हो 
भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, �ितवादी म�ुताङ्गी 
राजा िझ�मी पलवर िव�ले पेस गरकेो तायदातीमा 
उ�लेख भएको लोमा�थाङ्ग गा.िव.स. वडा नं. 
१(ख) िक.नं. ३ को ज�गा र सो ज�गामा बनेको 
म�ुताङ दरबार र ऐ. िक.नं. १८ मा बनेको घरसमेतका 
स�ब�धमा वादी �वयम् ले आ�नो िफरादमा तपाइ ँ
राजा ह�न ु भएकोले दरबारमा तपाइ ँ नै ब�नहुोस् 
तर हामीलाई पिन खाने ब�ने �यव�था ह�ने गरी 
घर ज�गा िदनहुोला भ�दा ितमीह�लाई केही िद�न 
भनेकोले िफराद गन� आएक� छु भनी उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । �य�तै िमिसल संल�न �माणबाट उ� 
दरबार ऐितहािसक मह�वको दिेखएको र सो कुरामा 
वादी �ितवादीबीच िववाद रहेको पिन देिखदँनै । 
यस�कार उ� म�ुताङ दरबारमा वादी �वयम् ले 
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दाबी नै नगरकेो र उ� दरबारको ऐितहािसक, 
परुाताि�वक तथा सां�कृितक �व�प यथावत् �पमा 
संर�ण गरी रा�न ु उपय�ु ह�ने देिखएकोले 
अंिशयारह�बीच ब�डा गनु�  उिचत ह�ने दिेखएन । 
�य�तै तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत म�ुताङ 
िज�ला, चाराङ १(ख) िक.नं. ५९१ को ज�गामा 
बनेको ग�ुबा, घरसमेत धािम�क�थलको �पमा 
रहेको दिेख�छ । �य�तो धािम�क�थलको �पमा 
रहेको ग�ुबामा आ�नो धािम�क आ�थाअनसुार 
सव�साधारण जो सकैुले धािम�क उपासना गन� 
पाउने ह��छ । यसरी साव�जिनक�पमा �योग ह�ने 
धािम�क�थलको �पमा रहेको ग�ुबालाई �यि�गत 
स�पि� मानी अंिशयारह�बीच िवभाजन गनु�  
धािम�क र सां�कृितक �ि�कोणबाट समेत उिचत ह�ने 
नदेिखने । 

काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ७ 
को िक.नं. ७ को ज�गा र सो ज�गामा बनेको घरका 
स�ब�धमा हेदा� , उ� ज�गा डेरामा ब�ने म�ुताङ्गी 
राजाले त�कािलन �ी ५ महाराजािधराजमा 
िबि�तप� चढाई ह�कुम �मांगीबमोिजम त�कािलन 
�ी ५ को सरकार, गहृ म��ालयबाट रकम भ�ुानी 
गरी जीवनकालमा अ� �यि�लाई बे�न नपाउने 
सत�सिहत म�ुताङ्गी राजालाई ख�रद ग�रिदएको 
दिेख�छ । उ� ज�गामा बनेको घर पैतकृ स�पि�को 
लगानीमा िनमा�ण भएको भ�ने आधारसमेत वादीले 
दखेाउन सकेको पाइदँनै । यसरी उ� ज�गा पैतकृ 
स�पि� नरही रा�यकोषबाट सत�ब�देजसिहत 
म�ुताङ्गी राजालाई िकिनिदएको दिेखएको र सो 
ज�गामा बनेको घरमा आ�नोसमेत लगानी वा 
योगदान रहेको छ भ�ने कुरा वादी प�ले �माण�ारा 
पिु� गन� नसकेको अव�थामा सो घर ज�गासमेत 
ब�डा ला�ने देिखन नआउने ।

अतः मािथ �करण �करणमा िववेिचत 

आधार कारणबाट वादी �ितवादीह�बीच अंशब�डा 
भइसकेको भ�ने कुरा पिु� ह�न नआएको, वादी 
�ितवादीह� हाल दईु अंिशयार रहेको देिखएकोमा 
पनुरावेदन अदालत, बागलङुले गरकेो फैसला 
केही उ�टी गरी तीन अिंशयार कायम गरी वादीले 
तीन भागको एक भाग अंश पाउने र �ितवादीको 
तायदातीमा उि�लिखत म�ुताङ िज�ला 
लोमा�थाङ गा.िव.स. वडा नं. १ (घ) िक.नं. ३ मा 
बनेको म�ुताङ दरबार र ऐ. िक.नं. १८ मा बनेको 
घरसमेत ब�डा ला�ने ठहर ्याएको हदस�मको यस 
अदालत संय�ु इजलासको िमित २०६६।११।४ 
को फैसला िमलेको नदेिखदँा केही उ�टी भई उ� 
िक.नं. ३ र १८ मा बनेको म�ुताङ दरबार तथा 
घर, म�ुताङ चराङ १(ख) िक.नं. ५९१ मा बनेको 
ग�ुबा तथा काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. 
७ को िक.नं. ७ को ज�गा र सो ज�गामा बनेको 
घरसमेत ब�डा ला�ने �कृितको नदिेखदँा ती बाहेक 
�ितवादीको तायदातीमा उि�लिखत स�पि�बाट 
वादीले दईु भागको एक भाग अशं पाउने ।
इजलास अिधकृतः स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर: िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ साल फागनु ६ गते रोज ५ शभुम् ।

सयुं� इजलास

१
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६८-CR-०२०३, डाकँा चोरी, 
नेपाल सरकार िव. राजकुमार भ�ने सोमबहादुर 
िव.क.समेत 

��ततु म�ुाको िमिसल सलं�न कागजात 
हेदा�  यी �ितवादीह� मौकामा कसरुमा सािबत 
रहे तापिन अदालतसम� जाहेरवालाको घरमा 
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डाकँा गरकेो भ�ने आरोपमा इ�कार रही बयान 
गरकेो दिेख�छ । मौकामा बयान गदा�  �ितवादी 
सोमबहादरु िव.क., इ�� िव.क. र अमतृ प�रयारले 
यी �ितवादीह�समेतको संल�नता देखाएकोमा 
अदालतसम� आफूले कसरु गरकेोमा सािबत 
रही आफूह� ितन जनाले मा� जाहेरवालाको 
घरमा गई चोरी गरकेो भ�ने �यहोरा लेखाई बयान 
गरकेो देिख�छ । जाहेरवालाको अदालतसम�को 
सनाखत बयानबाट समेत �ितवादी राज भजेुल, 
साने भ�ने पदम भजुेल र िवमला भजुेलसमेतले 
आ�नो घरमा जबज��ती तवरले चोरी गरकेो भनी 
त�यय�ु तवरले लेखाउन सकेको देिखदँनै । वादी 
प�बाट िनजह�को िव�� कसरु �मािणत ह�ने 
अ�य कुनै �वत�� �माण पेस गन� नसक� िनज 
�ितवादीह�बाट दशीको सामानसमेत बरामद 
ह�न नसकेको ि�थितमा मौकाको सािबित बयान 
र पर�पर पोलको आधारमा मा� डाकँा ज�तो 
कसरुमा कसरुदार ठहर ्याउन िम�ने नदेिखदँा 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहरकेा �ितवादी 
राज ुभजेुलसमेतलाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
कसरु ठहर गरी सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेत वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर मनुािसब 
दिेखन नआउने ।

�ितवादी सोमबहादरु िव.क., इ�� िव.क. 
र अमतृ प�रयारलाई चोरीको १४(२) नं. बमोिजम 
सजाय गरकेो निमलेको ह�दँा िनजह�लाई चोरीको 
६ नं. को कसरुमा ऐ.१४(४) न. बमोिजम सजाय गरी 
जाहेरवालाको नपगु िबगोसमेत �ितवादीह�बाट 
जाहेरवालालाई िदलाई भराईपाउ ँ भ�ने वादी 
प�को पनुरावेदन िजिकरको हकमा िवचार गदा� 
जाहेरवालाको घरमा यी �ितवादीह� मा� संल�न 
भई जबज��ती चोरीको वारदात गरकेो �थािपत 
भएबाट चोरीको महलको ६ नं. मा “चार जनाभ�दा 

बढ्ताको जमात गई जबज��ती चोरी वा रहजनीमा 
लेिखएका �रतसगँ वा हितयार िलई उठाई छाडी वा 
ह�लह��जत गरी चोरी गरकेो डाकँा गरकेो ठहछ� ” भ�ने 
�यव�थाअन�ुप चारजनाभ�दा बढ्ताको जमात 
भई चोरी गरकेो कसरु देिखन नआएकोले चोरीको 
६ नं. को कसरुमा चोरीको १४(४) बमोिजम सजाय 
ग�रपाउ ँ भ�ने वादी प�को पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

लिलतपरु िज�ला अदालतले �ितवादी 
सोमबहादरु िव.क., इ�� िव.क. र अमतृ प�रयारले 
जाहेरवालाको जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख 
भएबमोिजमको धनमाल जबज��ती तवरले चोरी 
गरकेो भनी ठहर गरकेो र सो फैसलालाई िनजह�ले 
�वीकार नै गरी पनुरावेदन नगरी बसेकोमा 
जाहेरवालाको ज�मा िबगो �.२,६५,२००।- 
बराबरको धनमाल चोरी भई िबगो �.५५,२००।- 
बराबरको धनमाल बरामद भएकोमा नपगु ह�ने िबगो 
�. २,१०,०००।- यी ितन जना �ितवादीह�बाट 
जाहेरवालालाई भराई िदनपुन�मा नपगु िबगो 
नभराएको हदस�म स�ुको फैसला निमलेको 
भनी सो हदस�म केही उ�टी गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब देिखन आउने ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
जाहेरवालाको नपगु िबगो �ितवादीह�बाट 
जाहेरवालालाई भराई िदनपुन�मा सो नभराएको 
हदस�म स�ु लिलतपरु िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०६६।७।२३ को फैसला केही उ�टी 
गरी �ितवादी राजकुमार भ�ने सोमबहादरु िव.क., 
इ�� िव.क., धनबहादरु ग�ुङ भ�ने अमतृ प�रयारले 
जाहेरवालाको अिभयोग माग दाबीबमोिजमको 
धनमाल मलुकु� ऐन ४ नं. को �कृितबाट चोरी 
गरकेोले सोही महलको १४(२) बमोिजम जनही १ 
मिहना १५ िदन कैद र �. ३,९७,००।- ज�रवाना 
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ह�ने भई ज�रवानाबापत समेत कैद सजाय ह�ने 
भई जाहेरवालाको नपगु िबगो �. २,१०,०००।- 
िनजह�बाट दामासाहीले जाहेरवालाले भरी पाउने 
र �ितवादी पदम भ�ने पदमबहादरु िव.क.ले चोरीको 
माल भनी जानीजानी िलएबापत चोरीको महलको 
२४ नं. बमोिजम �. ११,८००।- ज�रवाना ह�ने 
भई �ितवादी राज ुभजेुल, साने भ�ने पदम भजुेल 
र िवमला भजुेलले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०६७।१०।२५ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल भदौ १४ गते रोज २ शभुम् । 

२
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६७-CR-०६७८, वैदेिशक रोजगार 
ठगी, ने��साद ग�ुङ िव. नेपाल सरकार 

�ितवादीले यस अदालतमा पनुरावेदन 
गदा� जाहेरवालाको बकप�समेत नभएको भ�ने 
िजिकर िलएको देिखए पिन ियनै �ितवादीले 
�मुन कि�टने�टल ओभरिसज �ा.िल. �थापना 
गरी इराकमा रोजगारमा पठाइिद�छु भनी रकम 
िलई िवदशे पिन नपठाएको र रकम पिन िफता� 
निदएको भनी �वीण काक�समेतले िदएको 
जाहेरीलाई समथ�न गद� बकप� गरकेो देिखएको 
छ । जाहेरवालाह�म�ये लेखनाथ आचाय�समेत 
दबुई एयरपोट�  पगुी �यहा ँकोही पिन िलन नआएपिछ 
फिक�  आएको ि�थितसमेत देिखन आयो । यसरी 
नेपाल सरकारले �ितब�ध लगाएको मलुकुमा 
रोजगारमा पठाउने भनी जाहेरवालाह�बाट रकम 
िलई �म �वीकृत भएको भ�ने झठुो आ�ासन 

िदई िवदेश नपठाउने, पठाएपिन न�कली िभषामा 
पठाउने, �यहा ँ Receive गन� �यव�था नगन�, 
िलएको रकम िफता�समेत नगन� ज�ता काय� गरी यी 
�ितवादीले वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा 
४, ९, १० को �ितकूल काय� गरी ठगी गरकेो देिखन 
आयो ।

तसथ� उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट 
जाहेरवालाह�को िबगो रकम, ठगीमा पन� 
जाहेरवालाह�को सं�या, िवदेश पगुी काम 
नपाई फक� आएको अव�था, �ितबि�धत 
मलुकुमा पठाउने भनी िलखत गरी रकम िलएको 
ि�थितसमेतलाई म�यनजर गरी वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०४२ को दफा २४ को उपदफा २ 
बमोिजम �ितवादी ने��साद ग�ुङलाई ३ वष� 
कैद र �. १,००,०००।– ज�रवाना गरी ५० 
�ितशत हजा�नासिहत जाहेरवालाह�ले सावँा 
रकम यी �ितवादी ने��साद ग�ुङबाट भरी पाउने 
ठहर ्याई वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६७।३।२७ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर : िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल      भदौ १४ गते रोज २ शभुम् । 

३
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६८-CR-०८२८, नाग�रकता, नेपाल 
सरकार िव. म�साराम भुज�समेत

व�ततुः कुनै पिन देशको नाग�रकताको 
�माणप� भनेको नाग�रक र रा�यबीचको कानूनी 
स�ब�धको आधार र �माण देखाउने आधारभूत 
िलखतको �पमा रहेको ह��छ । नाग�रक र रा�यको 
स�ब�धलाई �थािपत गन� य�तो �माणप�को �ा�ी 
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एवम् समाि�का आधारह� अ�य�तै संवेदनशील 
िवषय ह��छन् । यही संवेदनशीलतालाई मनन् गरी 
िवधाियकाले नेपाली नाग�रकताको �माणप� 
र� गरी नेपाली नाग�रकबाट हटाउने आदेश िदने 
अिधकार सरकारको कुनै म��ालय वा िवभागलाई 
��यायोजन नगरी नेपाल सरकार मि��प�रषद् मा 
नै िनिहत रहने �यव�था गरकेो भ�ने ऐनको 
�यव�थाबाट �प� ह�न आउछँ । यसरी नाग�रकताको 
समाि�को संवेदनशीलता र मह�वलाई �ि�गत गरी 
ऐनमा नै सो अिधकार ��यायोजन गन� निम�ने 
िकटानी �यव�था भएको देिखन आउने ।

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को धारा ३८ अनसुार �धानम��ीको अ�य�तामा 
मि��प�रषदक्ो गठन ह�ने तथा सो धाराको उपधारा 
(४) बमोिजम मि��प�रषद् मा आव�यकताअनसुार 
उप�धानम��ी र अ�य म��ीह� रहने �यव�था 
भएबाट कानून �या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को 
दफा २(झ) को �करण (ङ) को �यव�थासमेतको 
स�दभ�मा हेदा� नेपाल सरकार भ�ने श�दले 
�धानम��ीको अ�य�तामा गिठत म��ीह�को 
सामिुहक अि�त�वलाई जनाउने भ�ने देिखन 
आउछँ । उि�लिखत �यव�थाबाट कुनै एकजना 
म��ी नेपाल सरकारको अङ्ग भएपिन �यसले 
नेपाल सरकारको पूण� अि�त�वलाई जनाउन स�ने 
दिेखएन । यस अव�थामा अिधकार ��यायोजन 
ग�रएकोमा बाहेक कुनै एक म��ीको िनण�यलाई 
नेपाल सरकारको िनण�य मा�न िम�ने ह�दँैन । मािथ 
उ�लेख भएको नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को 
दफा २० को उपदफा (१) ले नेपाल सरकारले 
उ� ऐनबमोिजम �ा� अिधकार नेपाल सरकारको 
कुनै अिधकारीलाई ��यायोजन गन� स�ने भए पिन 
सोको �ितब�धा�मक वा�यांशले दफा १४(१) 
बमोिजम नेपाली नाग�रकबाट हटाउने अिधकार 

म��ालय, िवभाग वा काया�लयमा ��यायोजन 
ह�न स�ने देिखदँैन । यस अव�थामा ऐन�ारा 
नै यस अिधकारलाई ��यायोजन गन� निम�ने 
अिधकारको �पमा िकटानी �यव�था ग�रएको 
ह�नाले मि��प�रषदले् यो अिधकार गहृम��ीलाई 
��यायोजन गरकेो छ िक भनी �यसतफ�  अ� थप 
िवचार ग�ररहन ुआव�यक र सा�दिभ�कसमेत देिखन 
नआउने । 

उि�लिखत कानूनी �यव�था र यस 
अदालतबाट �ितपािदत भएको िस�ा�तसमेतको 
आधारमा ��ततु म�ुामा पनुरावेदक �ितवादीह�ले 
झ�ुा िववरण पेस गरी नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� िलएका ह�न वा होइनन् भ�ने ��स�ब�धमा 
िनण�य गन� सािधकार िनकाय मि��प�रषद ्बाट 
�याियक मनको �योग गरी िनण�य भएको अव�था 
नभएकोले िववादको त�यमा �वेश गरी िवचार 
गन� निम�ने भएकोले अब यी �ितवादी िवदेशी 
�यि� ह�न् वा होइनन, िनजह�ले झ�ुा िववरण 
पेस गरी वा झ�ुा बयान िदई नेपाली नाग�रक हो 
भनी झ�ुयाई नेपाली नाग�रकताको �माण प� �ा� 
गरकेा ह�न् वा होइनन् भ�नेसमेतका आव�यक सबै 
सा�दिभ�क ��ह�को िन�पण गन� जे जो ब�ुनपुछ�  
बझुी, आव�यक �ि�या पूरा गरी कानूनबमोिजम 
िनण�य गनु�  भनी �ितवादीह�लाई तारखे तोक� स�ु 
िमिसल नेपाल सरकार (मि��प�रषद ् सिचवालय) 
मा पठाई िदने गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०६८।२।२५ मा भएको फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल भदौ १४ गते रोज २ शभुम् ।
§ यसै लगाउको ०६८-CR-०८२६, 
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नाग�रकता, नेपाल सरकार िव. इ�दल 
अिहर भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

४
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६७-CR-०८८८, वैदेिशक रोजगार, 
नेपाल सरकार िव. सुजन भ�डारी

जाहेरवालाह�ले जाहेरी दरखा�तसाथ 
सिु�म क��लटे�सी एजे�सी �ा.िल. को रिसदको 
फोटोकपीस�म पेस गरकेोमा अदालतमा बकप� गदा� 
जाहेरवालाम�येका ल�मण दलुालले उ� रिसद 
हराएको भ�ने �यहोराको उ�लेख गरकेो पाइ�छ भने 
अका� जाहेरवाला अशोक �े�ले रिसदको स�कल 
�ित घरमै रहेको भनी अदालतसम� पेस गन� सकेको 
पाइदँैन । जाहेरवालाह�ले जाहेरीसाथ पेस गरकेो 
उ� रकम बझेुको भिनएको रिसदको फोटोकपीमा 
जाहेरवालाह�बाट रकम बझेुको भ�ने उ�लेख भए 
पिन सो रकम के बापतमा बझेुको भ�ने उ�लेख 
भएको पाइदँैन । �यसका अित�र� उ� रिसदको 
�ितिलिपमा यी �ितवादीको द�तखतसमेत रहेको 
पाइएको छैन । उ� सिु�म क�स�टे�टले वैदेिशक 
रोजगारस�ब�धी �यवसाय गन� अनमुित �ा� नगरी 
सीपमूलक तािलमको क�सलटे�टको लािग दता� 
भएको दिेखएको र सो क�सलटे�सीबाट िदइएको 
भिनएको रकम बझेुको रिसदमा वैदेिशक रोजगारीमा 
पठाइिदने भनी रकम बझेुको नदेिखएको अव�थामा 
�ितवादी सजुन भ�डारीले अिभयोग दाबीबमोिजम 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) 
बमोिजमको कसरु गरकेो नदेिखएकाले िनजलाई 
अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर ्याएको स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मनािसब 
दिेखन आउने । 

तसथ� उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी सजुन भ�डारीले जाहेरवालाह�लाई 
वैदिेशक रोजगारीमा पठाई िदने भनी रकम िलई ठगी 
गरकेो भ�ने कुरा व�तिुन� �माणबाट पिु� भएको 
नदिेखई िनजलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने 
ठहर ्याएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६६।११।२३ को फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल भदौ १४ गते रोज २ शभुम् । 

५
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोपाल 
पराजुली, ०६९-CR-००२८, कत��य �यान, 
दीपक ठकुरी िव. नेपाल सरकार

�ितवादीले अदालतमा पनुरावेदन गदा�  
आफूले कुनै �रसइवी र मनसायले मतृकलाई 
मारकेो नभई मतृकले नै आफूउपर कुटिपट गरकेो 
कारण भिवत�यबाट घटना ह�न पगेुको अव�थामा 
आफूउपर �यानस�ब�धीको महलको ५ नं. 
आकिष�त ह�नपुन� भ�ने िजिकर िलएको स�दभमा� 
िवचार गदा�  ियनै �ितवादी दीपक ठकुरीले �हार 
गरकेो खकुुरीको चोटबाट मतृक रमेश ठकुरीको 
म�ृय ुभएको भ�ने कुरा िमिसल संल�न त�यह�बाट 
पिु� भएको छ । उ� घटनाको ि�थितलाई हेदा�  
�ितवादीले आ�नो भाइ मतृक रमेश ठकुरीसगँ वाद 
िववाद भई मतृकको घरको बािहरबाट बाद�लीमा 
चढी कुटाकुट गरी सोप�ात �रस नमरी �ितवादी 
आ�नो घरमा गई खकुुरी िलएर आई मतृकलाई र 
आ�नी आमालाई समेत खकुुरी �हार गरी भा�दै 
गरकेो अव�थामा िछमेक�ह�ले प�ाउ गरकेो 
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अव�था देिखएको छ । व�ततुः �यानस�ब�धीको 
महलको ५ नं. मा �यान िलने इवी लाग वा मनसाय 
नभई कसैले आफूले गरकेो कत��यले मािनस 
मला� भ�ने ज�तो नदेिखएको कुनै काम कुरा 
गदा� �यसै�ारा केही भई कुनै मािनस मन� गएको 
भिवत�य ठहछ�  भनी भिवत�यको अव�थालाई 
प�रभािषत ग�रएको पाइ�छ । पर�त ु��ततु म�ुामा 
�ितवादीले कुटिपटप�ात वारदात�थलबाट 
आ�नो घरस�म पगुी खकुुरी बोक� �याई �हार 
गरकेो देिखएकाले �ितवादीको मतृकलाई मान� 
मनसाय िथएन भनी मा�न िमलेन । यस अव�थामा 
उ� वारदातलाई भिवत�य मा�न िम�ने नदेिखदँा 
मतृकउपर �यानस�ब�धी ५ नं. आकिष�त ह�नपुछ�  
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर मनािसब 
दिेखएन । उि�लिखत अव�थामा यी �ितवादी दीपक 
ठकुरीलाई कसरुदार ठहर ्याई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याएको स�ु र पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब देिखन आउने । 

�ितवादीलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
१५ वष� कैद ह�ने �य� भएको स�ु र पनुरावेदन 
अदालतको रायस�ब�धमा िवचार गदा�  �ितवादीले 
आ�नो भाइ मतृक रमेश ठकुरीसगँ अंशको कारणले 
िववाद एवम् झगडा गरी घटना�थलबाट आ�नो 
घरमा पगुी खकुुरी खोजी �याई मतृकउपर खकुुरी 
�हार गरकेो अव�था िमिसलबाट देिखएको छ । 
सोही वारदातमा �ितवादीले आ�नी आमाउपर 
पिन खकुुरी �हार गरी घाइते बनाएको अव�था 
छ । �ितवादीले मतृकलाई �हार गरकेो धा�रलो 
खकुुरीले मतृकको घाटँी आधा िछनेको देिखएको 
छ । सोही खकुुरी �हारको कारण अ�यिधक र��ाव 
भई उपचारको लािग अ�पताल लादँै गदा�  बाटोमा नै 
मतृकको म�ृय ुभएको अव�था छ । यी �ितवादीले 

मानवीय संवेदनाको �यूनतम् �तर पार नगरी 
अ�य�तै �ूरतापूव�क र िनम�म एवम् पाशिवक ढंगले 
आ�नो सहोदर भाइको ह�या गरकेो देिखएकोले 
कानूनबमोिजम सजाय तोिकएकोलाई चक� 
सजाय भ�न िम�ने दिेखन आएन । �ितवादीलाई 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम सजायमा छुट िदन स�ने 
अव�था र ि�थित ��ततु वारदातमा िव�मान 
रहेको नदेिखदँा घटी सजाय गन�स�ब�धमा �य� 
भएको स�ु र पनुरावेदन अदालतको राय मनािसब 
देिखन नआउने ।

तसथ� उि�लिखत आधार र 
कारणसमेतबाट �ितवादीलाई कसरुदार ठहर ्याई 
�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याएको 
स�ु का�ेपलाञ् चोक िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।३।७ को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । अ.बं.१८८ नं. बमोिजम �य� भएको 
दबैु तहको अदालतको राय मनािसब नह�दँा सो राय 
कायम नरही �ितवादीलाई ठहरबेमोिजम नै सजाय 
ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३० गते रोज ४ शभुम् ।

६
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६९-WO-११३७, 
उ��ेषण, पूवा��चल िव�िव�ालयका रिज��ार 
िनरोज पा�डे िव. स�माननीय कुलपित, पूवा��चल 
िव�िव�ालय, मोरङ, िवराटनगरसमेत 
 िनवेदक िनरोज पा�डे पूवा��चल 
िव�िव�ालय ऐन, २०५० को दफा २६(१) 
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बमोिजम सो िव�िव�ालयका उपकुलपितको 
िसफा�रसमा कुलपितबाट िनयिु� ह�ने 
पदािधकारी भएका र िनज दफा २६(२) बमोिजम 
िव�िव�ालयको पूरा समय काम गन� �मखु 
पदािधकारी रहने र दफा २६(३) बमोिजम िनजको 
पदाविध चार वष� रहने �यव�था देिख�छ । दफा 
१२ बमोिजम िव�िव�ालय काय�कारी प�रषदक्ो 
गठन उपकुलपितको अ�य�तामा चार सद�यीय 
ह�ने र सो प�रषद ्मा रिज��ार सद�य सिचव रहने 
�ावधान रहेको देिख�छ । पूवा��चल िव�िव�ालय 
ऐन, २०५० को दफा १३ बमोिजम काय�कारी 
प�रषद् को काम, कत��य र अिधकार देहायबमोिजम 
रहेको देिख�छ ।

(१) सभाको िनण�य एवम् िनद�शनह� 
काया��वयन गन�, गराउने ।

(२) राि��य िश�ा नीितको प�रिधिभ� रही 
आ�नो काय� स�चालन गन�, गराउने ।

(३) सभामा पेस ह�ने वािष�क काय��म, बजेट, 
�गित िववरण, लेखापरी�ण �ितवेदन र 
अ�य ��तावह� तयार गन� ।

(४) तोिकएबमोिजम अ�य कामह� गन�, 
गराउने ।

�यसैगरी पूवा��चल िव�िव�ालय 
िनयमावली, २०५३ ख�ड (क) सांगठिनक 
तथा शैि�क िनयमावली २०५३ को प�र�छेद ५ 
िनयम २५ को ख�ड (ख) को (२) मा “… तर 
िव�िव�ालयको िहतको िनि�त अ�य�त ज�री 
र साव�जिनक मह�वको िवषय भएको ��ताव 
वा िवषयव�त ु पूव� सूचना िबना पिन अ�य�को 
अनमुितले काय�कारी प�रषदक्ो बैठकमा ��ततु गन� 
सिकनेछ भ�ने �यव�था रहेको देिख�छ । 

मािथ उि�लिखत कानून, �रट िनवेदन 

तथा िलिखत जवाफको अ�ययनबाट िनवेदक 
रिज��ारको सेवामा असर पन� गरी िनण�य 
गन� अिधकार िवप�ी उपकुलपितलाई रहेको 
देिखदँैन । यसलाई आ�नो िलिखत जवाफमा 
िवप�ीह�ले �वीकार गरकेो पाइ�छ । यस 
स�दभ�मा िवप�ी उपकुलपितले िव�िव�ालयको 
कुलपितलाई िमित २०७०।१।८ मा लेखेको प�मा 
िनवेदक रिज��ार पूवा��चल िव�िव�ालय ऐन, 
२०५० को दफा २६(१) बमोिजम कुलपितबाट 
िनय�ु पदािधकारी भएकोले िनजको िव��मा 
�ा� �ापनप� आिदबाट िव�िव�ालयको ग�रमाको 
स�ब�धमा �� उठ्ने भएकोले स�माननीय 
कुलपितबाट उिचत िनण�यसिहतको िनद�शन 
पाउन पूवा��चल िव�िव�ालय ऐन, २०५० को 
दफा २५, २६(१) तथा ऐ िनयमावली, २०५५ 
(संशोधनसिहत) को प�र�छेद ३ िनयम ६(क)
(ख) बमोिजम िसफा�रस साथ अनरुोध ग�र�छ 
भनी रिज��ार िव�� िनजले कुनै पिन िकिसमको 
िवभागीय कारवाही गन� नस�ने कुरालाई िनजले 
�वीकार गरकेो दिेखने । 

साव�जिनक िनकाय र �यसको पदािधकारीले 
कानूनबमोिजम आ�नो अिधकार�े�को �योग 
गनु�पन� ह��छ । साथै कसैको हकमा असर पन� काम 
कारवाही गदा� �भािवत �यि�लाई सफाइको मौका 
िदनपुछ�  । यी दईु आधारभूत �यायका मा�य िस�ा�त 
कानूनी रा�यका जग ह�न् । ियनको अभावमा 
जवाफदिेहता, सशुासन र पारदिश�तासमेतको 
संर�ण र सवं��न ह�न स�दनै । यी कुराह�लाई 
यस अदालतले पटकपटक कय� निजरमा �थािपत 
ग�रसकेको छ । तर ��ततु कारवाही गदा� िनवेदकसगँ 
�प�ीकरणसमेत निलई रिज��ारको हैिसयतले गन� 
स�पूण� काय� �थिगत रा�ने भ�ने िवप�ी काय�कारी 
प�रषद ्बाट िमित २०७०।१।७ मा िनण�य भएको 
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पाइ�छ जनु िनण�य अिधकार�े�िवहीन र �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत दिेखदँा िवप�ी काय�कारी 
प�रषद् को िमित २०७०।१।७ को िनण�य र सो 
िनण�यका आधारमा िमित २०७०।१।८ मा व�र� 
अिधकृतले िदएको प�समेत उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रिदएको छ । िनवेदकलाई रिज��ारको 
पदमा रही यथावत काम गन� िदन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: महे���साद भ�राई
क��यटुर: अिमर�न महज�न
इित संवत् २०७२ साल चैत २३ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदशे भएका छन् :
§ ०७०-WO-०००९, उ��ेषण, िनरोज 

पा�डे िव. काय�कारी प�रषद्, पूवा��चल 
िव�िव�ालय मु�य काया�लय िवराटनगर 
ऐ. को स�पक�  काया�लय, कािजकामनपा 
वडा नं. ९ िसनामङ्गलसमेत

§ ०७०-MS-०००७, अपहेलना, िनरोज 
पा�डे िव. काय�कारी प�रषद्, पूवा��चल 
िव�िव�ालयका अ�य� तथा उपकुलपित 
�ा.महे�रमान �े�समेत

§ ०७०-MS-००२८, अपहेलना, िनरोज 
पा�डे िव. काय�कारी प�रषद्, पूवा��चल 
िव�िव�ालयसमेत

७
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CI-०२८९, उ��ेषण 
/ परमादेश, िधर�े�कुमार यादव िव. शाि�तदेवी 
यादवसमेत

िनवेदकले आ�नो हकभोग दता�को 
सािबक न�सािभ�को िक.नं. २६८ को ज�गा म�ये 
०-०-७ ज�गा िवप�ी शाि�तदेवीका नाउमँा पूजा� 

�ा� ह�ने गरी िदइएको भनी ��ततु म�ुामा दाबी 
गरकेोमा उ� ज�गाको नाप न�सा गन� स�ब�धमा 
नापी काया�लयबाट सूचना �कािशत भई िमित 
२०५३।१२।३० मा नापन�सा भई िनवेदकका 
िपता त�कालीन ज�गाधनी कलान�द यादवले िमित 
२०५४।१०।२३ मा ज�गा दता�  गरी िफ�डबकुमा 
ह�त�र गरकेो उ� िफ�डबकुको �ितिलिपबाट 
देिखएको छ । िमित २०५३।१२।३० मा भएको 
नापीमा आ�नो ज�गाको �े�फल घटेको भए सोही 
बखतमा उपचार खो�न ु पन�मा नया ँ नापीबाट 
कायम ह�न आएको �े�फलउपर िच� बझुाई सो 
�े�फल �वीकार ग�रसकेपिछ अनिुचत िवल�ब गरी 
सािबक ज�गाधनीका छोरा हालका ज�गाधनी यी 
�रट िनवेदकले िमित २०६९।३।२६ मा उ� नाप 
न�सा बदर ग�रपाउ ँ भनी उ��ेषणको �रट दायर 
गरकेो देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारी ह�न नस�ने भनी �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको आदेश मनािसब 
देिखन आउने । 

उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट िमित 
२०५३।१२।३० मा भएका सव� नापीबाट कायम 
भएको ज�गाको �े�फलमा िच� बझुाई सािबक 
ज�गाधनीले कुनै उजरु नगरकेो अव�थामा िनजका 
छोरा हालका ज�गाधनीले अनिुचत िवल�ब गरी 
िमित २०६९।३।२६ मा उ� काम कारवाही बदर 
गरी पाउन दायर गरकेो �रट िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
िमित २०६९।९।१६ को आदशे िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुने 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर : िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल      भदौ २९ गते रोज ३ शभुम् । 
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८
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CI-०९८३, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, अदालत बिनया िव. िस�ाथ�नगर 
नगरपािलका काया�लय, िस�ाथ�नगर �प�देहीसमेत

��ततु म�ुाको िमिसल संल�न कागजात 
अवलोकन गरी हेदा�  िवप�ी िस�ाथ�नगर 
नगरपािलकाले िनवेदकलाई िनवेदकको घर सडक 
सीमािभ� पन� देिखएकोले सबदु �माणसिहत ७ 
िदनिभ� उपि�थत ह�न भनी िमित २०६९।९।७ 
मा प� पठाएको दिेख�छ । तत् प�ात िमित 
२०६९।१०।७ मा िनवेदकको घर ४ िफट ३ इ�च 
सडकिभ� परकेोले प� पाएको २१ िदनिभ� हटाउन 
जानकारी गराइएको भनी िनवेदकलाई प� िदइएको 
दिेख�छ । तर �रट िनवेदकले उ� आदेश उपर 
�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ 
बमोिजम पनुरावेदन गन� स�ने सामा�य कानूनको 
उपचार रहेकोमा िनवेदकले सो उपचारको माग� 
अवल�बन गरकेो देिखन आएन । नगरपािलकाको 
काय�कारी अिधकृतले गरकेो आदशेउपर िनवेदकले 
वैकि�पक उपचारको बाटो अवल�बन नगरी सो 
आदशेउपर िनषेधा�ा र परमादेशको दाबी िलई 
��ततु िनवेदन दायर गरकेो दिेखएकोले िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� अव�था 
नह�दँा िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला मनािसब देिखन आउने ।

उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
िवप�ी नगरपािलकाको काय�कारी अिधकृतले 
गरकेो आदेशउपर �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा १६२ बमोिजम पनुरावेदन नगरी 
सो आदेशउपर िनषेधा�ा परमादशेको िनवेदन 
दायर गरकेो देिखएको अव�थामा िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 

िमित २०७०।१।१० को आदेश िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल भदौ २९ गते रोज ३ शभुम् ।

९
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CI-०७४४, िनषेधा�ा / 
परमादेश, रमेश�साद सरा�फ िव. आ�त�रक राज�व 
काया�लय, भैरहवासमेत

��ततु म�ुामा िनवेदकले ज�गा 
अिध�हणबापत �ा� भएको मआु�जाको रकममा 
िवप�ीह�बाट पुजँीगत लाभकर असलु गन� 
�योजनका लािग िनवेदकको अ�य स�पि� 
रो�का रा�ने आशंका भएको भ�ने दाबी िलइएको 
पाइ�छ । िवप�ीह�को िलिखत जवाफमा आयकर 
ऐन, २०५८ बमोिजम उ� आ�दानीमा कर ला�ने 
भ�ने िजिकर िलइएको पाइ�छ । व�ततुः िनवेदकले 
दाबी गरकेो िवषय पुजँीगत लाभकरस�ब�धी 
िवषय भई िनवेदकले उ� कर ितनु�  पन� वा नपन� 
भ�ने �� आयकर ऐन, २०५८ लगायतको 
करस�ब�धी �चिलत कानूनको आधारमा 
िन�पण ह�ने देिखएकाले य�तो �� िनषेधा�ा 
परमादेशको िनवेदनबाट िन�पण गन� िम�ने ह�दँैन । 
िनवेदकले दाबी गरकेो िवषयमा सामा�य कानूनको 
�यव�थाबमोिजम उपचार �ा� ह�ने वैकि�पक 
�यव�था भएको अव�थामा िनषेधा�ा परमादशेको 
रोहमा उ� िवषयको िन�पण ह�न नस�ने भएकाले 
िनवेदन खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
आदेश मनािसब दिेखन आउदँा िनवेदकले दाबी 
गरकेो िवषयमा वैकि�पक उपचारको माग� िव�मान 
रहेको अव�थामा िनषेधा�ा परमादेशको िनवेदनको 
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रोहमा िन�पण गन� निम�ने भनी िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०७०।२।२२ को आदेश िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल      भदौ २९ गते रोज ३ शभुम् । 

१०
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CI-१०२४, िनषेधा�ा, 
न�दकुमार ब�नेतसमेत िव. िदना ब�ाचाय�समेत

िनवेदकह�ले िनवेदनप� आफूह�लाई 
िवप�ी काया�लयले प�ाउ गन� जबज��ती कागज 
गराउने भ�ने आशकंा �य� गरी िनवेदन दायर 
गरकेोमा िवप�ी िनकायबाट उपयु�� कुनै काय� 
नभएको, नगरकेो र लेनदनेको िवषय हेन� आ�नो 
�े�ािधकारसमेत नभएको भ�ने उ�लेख भएको 
स�दभ�मा िनवेदकह�लाई धरपकड गन�, लेनदेनको 
कागज गन� वा रकम िदलाउने ज�ता काय� गन� 
आशंकाको ि�थित िव�मान रहेको भ�न िम�ने 
अव�था नभएकाले िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेश मनािसबै 
दिेखन आउने ह�दँा िनवेदकले दाबी िलएबमोिजम 
िनवेदकह�लाई लेनदेन कारोबारका स�ब�धमा 
प�ाउ गन�, रकम िदलाउने, कागज गराउनेसमेतको 
आशंकाको ि�थितको िव�मानता नदेिखएको 
अव�थामा िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।१२।७ 
को आदेश िमलेको दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: िवकेश गरुागाई
इित संवत् २०७२ साल      भदौ २९ गते रोज ३ शभुम् । 

११
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७२-RC-००१५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. सु�खन कोरी

घटना�थल तथा लास जाचँ मचु�ुकाबाट 
मतृकको बाया ँप�� घाटँीमा १ इ��च ल�बाइ�को चोट 
रहेको, बायँातफ� को कानको लोतीबाट २ इ�च तल 
घाटँीतफ�  १.५ इ�च ल�बाइ�, १/२ इ�च चौडाइ�, १/२ 
इ�च गिहराइको चोट रहेको, घाटँीको पछािडतफ�  
गध�नमा ४ इ�च ल�बाइ�, १ इ�च चौडाइ� र ४ इ�च 
गिहराइ�को धा�रलो हितयारले काटेको चोट रहेको 
देिखएको छ । मतृक शवको टाउकोदिेख २२ िफट 
दि�णमा १० इ�च गोलाइ�को रगतको डाम रहेको, 
उ� रगतको डामदेिख मतृकको टाउकोस�मको 
२२ िफट ल�बाइमा िघसा�रएको ज�तो देिखने 
डाम रहेको भ�ने उ�लेख भएको र शव परी�ण 
�ितवेदनमा मतृकको शरीरको घाटँीलगायतका 
अ�य �थानमा चोटपटक रहेको उ�लेख भई म�ृयकुो 
कारणमा Neurogenic Shock, Hemarrhagic 
Shok भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । �ितवादीले 
मौकामा गरकेो बयानलाई लास �कृित मचु�ुकामा 
मतृकको शरीरमा उ�लेख भएको चोट, शवपरी�ण 
�ितवेदनको �यहोरा एवम् जाहेरवालाको अदालतमा 
भएको बकप�बाट पिु� ह�न आएको देिखएकाले 
िनजले अदालतमा गरकेो इ�कारी बयान �माणमा 
िलन िम�ने नदेिखने ।  

घटनाको ��य�दश� सोना कोरीले मौकामा 
अनसु�धानको �ममा वारदातको िदनभ�दा ८ िदन 
पिहला िनजले बा�ाले स�ुखन कोरीको सूय�मखुी 
फूल खाइिदएकोले �ितवादीह� झगडा गन� आइ� 
स�ुखन कोरीसमेतले छोरा रामिदन कोरीलाइ� 
समाउन ला�दा छोरालाइ� बचाउन आफूले घरिभ� 
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पठाएपिछ गोठमा गो�लाइ� घासँ हा�न गएक� 
बहुारी मा�ती कोरीलाइ� स�ुखन कोरीले फ�वाले 
हानी मारकेो भ�ने �यहोरा उ�लेख गरी अदालतमा 
बकप� गदा�समेत मौकाको आ�नो �यहोरालाई 
समथ�न गरकेो दिेखन आउछँ । ��ततु वारदात 
द�ेने ��य�दश� एवम् उ� घटना वारदातबाट 
पीिडतसमेत बनेक� िनज सोना कोरीको बकप� 
कथन, �ितवादी स�ुखन कोरीको मौकामा 
सािबती बयान एवम् शव परी�ण �ितवेदनसमेतका 
�माणबाट समिथ�त भएको अव�थामा िनज सोना 
कोरीको भनाईलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा 
१० बमोिजम ठोस �माणमा �हण गनु�पन� देिखयो ।

�ितवादीको अ�य�को उपि�थितको 
िजिकर व�तिुन� आधार �माणबाट समिथ�त भएको 
नदेिखदँा िनजको कथन िव�सनीय देिखन आएन । 
यस अव�थामा �ितवादी स�ुखन कोरीले मतृक 
मा�ती कोरीलाइ� फ�वाले हानी कत��य गरी मारकेो 
दिेखन आएकोले िनजलाइ� अिभयोग दाबीबमोिजम 
�यान स�व�धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��सिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याएको 
स�ु किपलव�त ुिज�ला अदालतको फैसला सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत,  बटुवलको फैसला 
मनािसब देिखन आउने । 

उि�लिखत आधार र कारणसमेतबाट 
�ितवादी स�ुखन कोरीले कोदालो �हार गरी मतृक 
मा�ता कोरीलाई कत��य गरी मारकेो देिखएकाले 
िनज �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम 
�यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याएको 
स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०७१।९।१ को फैसला िमलेको देिखदँा सदर   

ह�ने ।
इजलास अिधकृत : िव�नाथ भ�राई
क��यटुर : िवकेश गरुागाई  
इित संवत् २०७२ साल      असोज १ गते रोज ६ शभुम् । 

१२
स.�.�या. �ी क�याण ��े र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-WO-००१३, िनषेधा�ा 
/ परमादेश, �िवन नेपाल िव. ितलकबहादुर 
थापासमेत

��ततु �रट िनवेदनको िमिसल संल�न 
कागजात अवलोकन गदा�  �रट िनवेदकले ��ततु 
�रट िनवेदनमा आ�नो नाममा गलत वतनमा 
�याद जारी भएको कारण �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त िवपरीत सनुवुाइको मौका निदई फैसला 
भएको भनी िजिकर िलएको देिखए पिन उ� चेक 
अनादर म�ुामा काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०६९।१०।२५ मा फैसला ह�न ु अगावै 
िमित २०६९।१०।१० मा यी �रट िनवेदकले 
तामेली �यादसिहतका अ�य कागजातको न�कल 
िलई सकेको दिेखएकोले चेक अनादर म�ुाको 
फैसलाअिघ िनवेदकलाई उ� म�ुाबार े जानकारी 
नभएको भ�न िम�ने भएन । यस अव�थामा चेक 
अनादर म�ुामा फैसला ह�नअुिघ नै सो म�ुाबार े
जानकारी �ा� ग�रसकेको �रट िनवेदकले सो म�ुा 
फैसला भएप�ात बेरीतको �याद बदर गरी अ.बं. 
२०८ नं. बमोिजम �ितउ�र दता�  ग�रपाउ ँ भनी 
िदएको िनवेदन दरपीठ गरकेो काठमाड� िज�ला 
अदालतको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको आदेशमा कुनै कानूनी �िुट 
िव�मान रहेको दिेखएन । �यसका अित�र� �रट 
िनवेदकका नाउमँा चेक अनादर म�ुामा जारी भएको 
�यादसमेत �रतपूव�क तामेल भएको देिखएकोले �रट 
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िनवेदकलाई �ितवाद गन� मौकाबाट बि�चत ग�रएको 
भ�न िम�ने अव�था नह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गन� निम�ने ।

उपयु�� आधार र कारणसमेतबाट �रट 
िनवेदकको नाउमँा चेक अनादर म�ुाको �याद 
�रतपूव�क तामेल भएको देिखएको र चेक अनादर 
म�ुा िज�ला अदालतबाट फैसला ह�न ु अगावै 
तामेली �यादसिहत म�ुाका अ�य कागजातको 
न�कल �रट िनवेदकले िलइसकेको देिखएकोले 
सनुवुाईको मौकाबाट बि�चत गरकेो भ�न निम�ने 
ह�दँा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� 
निम�ने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल साउन २९ गते रोज ६ शभुम् ।

१३
स.�.�या. �ी क�याण �े� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-CR-०७३२, हातहितयार 
खरखजना, नेपाल सरकार िव. अरिव�दकुमार 
पि�डत 

व�ततुः एउटै म�ुाका सहअिभय�ुले 
स�ु फैसलाउपर दायर गरकेो पनुरावेदनमा िवप�ी 
िझकाउने आदशे भई नेपाल सरकारको तफ� बाट 
सनुवुाईमा बहससमेत ग�रसकेपिछ पिन उ� 
म�ुाको स�ु फैसलाको जानकारी �ा� नभएको 
भ�न िम�ने ह�दँैन । एउटै म�ुाको स�ु फैसलाउपर 
एउटा �ितवादीको तफ� बाट परकेो पनुरावेदनमा 
िवप�ी िझकाउने आदेश भई वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट बहस गरी सो म�ुा िमित २०६७।३।१५ मा 
फैसला भइसकेपिछ �यसको ९ मिहना ३ िदनपिछ 
िमित २०६७।१२।१८ मा पनुरावेदन अदालतमा 
दायर भएको पनुरावेदन प�लाई सरकारी 
म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोिजम 

तोिकएको पनुरावेदन गन� हद�यादिभ� परकेो भ�न 
िम�ने दिेखएन । यस अव�थामा कानूनबमोिजम 
तोिकएको �याद र था�ने थमाउने अविधसमेत 
�यितत गरी परकेो वादी नेपाल सरकारको उ� 
पनुरावेदन प�बाट म�ुाको त�यमा �वेश गरी 
िनण�य गनु�पन� अव�था नभएको भनी अ.बं. १८० 
नं. बमोिजम पनुरावेदन खारजे ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला मनािसब देिखन 
आयो । 

उ� आधार र कारणसमेतबाट वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन प� सरकारी म�ुास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोिजमको �याद र 
कानूनबमोिजम था�ने थमाउने अविधसमेत �यितत 
गरी दायर भएको देिखएकोले उ� पनुरावेदन 
अ.बं. १८० नं. बमोिजम खारजे ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।२।१२ 
को फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३१ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोपाल पराजुली, ०६९-CI-११४५, िनषेधा�ा, 
िहमपु�पा कुम� िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
नेपालग�जसमेत

दईु प�बीच िमल स�चालनमा िववाद परी 
शाि�त सरु�ा कायम गन�को लािग परकेो िनवेदनउपर 
आव�यक कारवाही चलाउन िज�ला �शासन 
काया�लयबाट आफूसम� परकेो िनवेदन स�बि�धत 
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घरले ुतथा साना उ�ोग काया�लयमा पठाई सिकएको 
अव�थामा कानूनबमोिजम जे जो गनु�पन� हो उ� 
काया�लयले नै गन� ह�दँा उ� िनवेदनउपर �य�तो 
कारवाही गर वा नगर भनी यहाबँाट केही बो�न 
िम�ने दिेखदँैन । िमल स�चालन गदा� अपनाउन ु
पन� सत� र सव�साधारण जनताको �वा��यमा पन� 
स�ने �भाव इ�यािदका कुराह� हेन� काया�लयमा 
रहेको िनवेदन उजरुीउपरको कारवाही िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको दिेख�छ । उ�ोग स�चालन 
गन� अनमुित िदने सािधकार काया�लयले गरकेो 
िनण�यउपर िच� नबझेु सोहीबमोिजम कानूनले 
िनिद�� गरबेमोिजमको िनकायमा जान स�ने नै 
ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश 
जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता नदेिखएको 
नह�दँा पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको फैसला 
मनािसबै दिेखने ह�दँा िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः शकु�तला काक�
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल चैत २४ गते ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७०-CR-०५५४, ०४६७, 
०४२४, कत��य �यान, अदीप भ�ने िवनोद 
उफ�  टोकलबहादुर तामाङ िव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. �रजन भनी िचिनने गगनिसंह 
तामाङसमेत गगन िसंह तामाङ िव. नेपाल सरकार

��ततु म�ुामा मतृक दगुा�  शमा�  फुयाललाई 
पनुरावेदक �ितवादीह� तेि�जङ भ�ने गगन िसंह 
तामाङ र िवनोद भ�ने टोकलबहादरु तामाङसमेत 
४ जना भई घाटँी, छाती ख�ुा तथा पेटमा िथची 
कत��य गरी मारी खो�सामा  परुकेो भनी अिधकार 
�ा� अिधकारीसम�को बयानमा दवुै �ितवादीह�ले 

खलुाइिदएबाट मतृक दगुा�  शमा� फुयालको म�ृय ु
यसैका चोट �हारबाट भएको हो भनी �� �पमा ख�ुन 
नआई वारदातमा संल�न पनुरावेदक �ितवादीह� 
समेतको सलं�नतामा म�ृय ु भएको दिेखन आयो । 
यसरी यसैको चोटले मतृकको म�ृय ुभएको हो भ�ने 
���पमा ख�ुन नआएको अव�थामा पनुरावेदक 
�ितवादीह�लाई सव��वसिहत ज�म कैद नगरी 
मलुकु� ऐन. �यानस�ब�धीको महलको १३ (३) 
नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िम�ने नदेिखदँा अिभयोग माग दाबीबमोिजम 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
अनसुार सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय  ह�नपुन� 
भ�ने पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।  

यिद कुनै अपराधको अिभयोग लागेको 
अिभय�ुले अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको 
सािबती बयानको �यहोरा आफूलाई �हरीबाट 
शारी�रक यातना िदई गराएको भनी िजिकर िल�छ 
भने सोस�ब�धमा अ�पतालबाट जाचँ गराई 
�मािणत कागज िमिसलसलं�न गराएको ह�नपुन� 
ह��छ । सो नभएको अव�थामा अिभय�ुले 
अदालतमा आई यातनाको िजिकर िलएकै आधारमा 
उ� िजिकरलाई म�ुाको स�ब� �माणको �पमा 
िलन िम�ने नदेिखने ।

उि�लिखत �यब�था, िस�ा�त, त�य, 
�माण एवम् िववेचनासमेतको आधारमा पनुरावेदक 
�ितवादी तेि�जङ भ�ने गगनिसहं तामाङलाई 
�यानस�ब�धीको महलको १ र १३ (३) नं. ले 
ज�मकैदको सजाय गनु�  पन�मा ऐ. को १६ नं. ले 
सजाय गरकेो र पनुरावेदक �ितवादी अिदप भ�ने 
िवनोद उफ�  टोकलबहादरु तामाङलाई सव��व 
गरकेो हदस�म स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
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फैसलालाई उ�टी गरी पनुरावेदक �ितवादीह� 
गगनिसंह तामाङ र टोकलबहादरु तामाङलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।६।२ 
को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
पनुरावेदक �ितवादीह� गगन िसहं तामाङ र 
टोकलबहादरु तामाङ तथा पनुरावेदक वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नसिकने । 
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला 
क��यटुरः गीता िघिमर ेिगरी
इित संवत् २०७२ साल माघ ११ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७०-CR-०७०१, कत��य 
�यान, धनमाया तामाङ िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादीले अदालतमा गरकेो 
बयानमा आफूले मतृक का�छीमाया तामाङलाई 
कुटिपट गरकेो नभई मतृकले तातो भाडँो ता�दा 
हातमा पोलेको र मतृक आफँै लडेर लागेको 
चोटको कारण तथा दमको रोगले मरकेो हो भनी 
कसरुमा इ�कार रहे तापिन मतृकको शव परी�ण 
�ितवेदनमा मतृकको शरीरमा रहेको घाउ चोटह� 
धार नभएको व�तलेु िहका�एकोले भएको भनी 
उ�लेख ग�रएबाट िनजको भनाइलाई मतृकको शव 
परी�ण �ितवेदनबाट समिथ�त भएको देिखदँनै । 
तसथ� पनुरावेदक �ितवादीको अदालतमा कसरुमा 
इ�कार रही गरकेो बयान त�यय�ु �माणबाट 
पिु� ह�न नआएको, मतृकले म�ृय ु ह�नअुिघ लामो 
समयदेिख खाना नखाएको भनी शव परी�ण 
�ितवेदनबाट देखाएकोमा य�तो अश� ७५ वष�क� 
ब�ृ मतृकलाई लाठीसमेतले �हार गदा� मन� स�ने 
प�रणामको पनुरावेदक �ितवादीले �वाभािवक 

�पमा पूव� अनमुान गनु�  पन�मा मान� मनसायले 
मतृकलाई पनुरावेदक �ितवादीले कुटिपट गरकेो 
र सोही कुटिपटको कारण मतृक का�छीमाया 
तामाङको म�ृय ु भएको पिु� ह�न आएको ह�दँा 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला 
मनािसबै देिखन आउने ।

उि�लिखत त�य, �माण एवम् िववेचनाको 
आधारमा पनुरावेदक �ितवादी धनमाया तामाङले 
मतृक का�छीमाया तामाङलाई कुटिपट गरी कत��य 
गरी मारकेोले िनज पनुरावेदक �ितवादीलाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित 
२०७०।१।२२ मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर : गीता िघिमर े(िगरी)
इित संवत् २०७२ साल काि�क १० गते रोज ३ शभुम् । 

४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०६७-CR-०००३, 
झ�ुा शैि�क �माणप� पेस गरी ��ाचार, नेपाल 
सरकार िव. ल�मीबहादुर शाही

��यथ� �ितवादीले शैि�क यो�यताको 
�माणप� आफूले पेस गरकेो कुरा �वीकार गरकेो 
अव�था छ भने नेपाल सरकारको आिधका�रक 
िनकाय उ�च माि�मक िश�ा प�रषद,् सानोिठमी 
भ�परुमाफ� त ब�ुदा उ� शैि�क यो�यता न�कली 
भनी ��यथ� �ितवादीलाई शैि�क �माणप� �दान 
गन� िनकाय भारत उ�र �देश मा�यिमक िश�ा 
प�रषद,् वाराणसीबाट लेखी आएको पाइ�छ । 
�ितवादीले आफूले पेस गरकेो �माण प� स�कली 
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हो, न�कली होइन भनी बयान गर ेपिन सो पिु� ह�ने 
अ�य �माणह� पेस ह�न सकेको देिखएन । यस 
स�ब�धमा आिधका�रक िनकाय उ�च मा�यिमक 
िश�ा प�रषद्, सानोिठमी भ�परुमाफ� त ब�ुदा उ� 
शैि�क यो�यता न�कली भनी लेखी आएकोले 
िनजको 

 
शैि�क  यो�यताको �माणप�ह� न�कली देिखन 
आयो । �ितवादीले पेस गरकेो शैि�क यो�यताको 
�माणप�ह� न�कली भएको त�यमा िववाद 
नरहेकोले िनजले स�ु िनयिु�का लािग झ�ुा शैि�क 
�माणप� पेस गरी ��ाचार गरकेो पिु� ह�न आउने ।

�ितवादीलाई कसरुदार ठहर ्याएको िवशेष 
अदालतको फैसला िमले निमलेको स�ब�धमा 
िवचार गदा�  यी �ितवादीले भारतबाट �याएको 
शैि�क यो�यताको �माणप�को �मािणतकता� 
स�ब�धमा नेपाल सरकारको आिधका�रक 
िनकायबाट छानिबन ह�दँा उ� �माणप� न�कली 
भएको भ�ने कुरा पिु� भएको देिखएको र मािथ 
उि�लिखत निजरसमेतबाट �ितवादी उपरको 
अिभयोग दाबी कानूनको हद�यादिभ�ै दायर 
भएको देिखएको अव�थामा िनज �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसरुदार ठहर ्याउन ु
पन�मा हद�यादको अभाव देखाई अिभयोगप� 
खारजे गरकेो िवशेष अदालतको फैसला �िुटपूण� 
दिेखएकाले उ�टी ह�ने । 

उि�लिखत आधार र कारण समेतबाट 
��ततु अिभयोगप� हद�यादिभ�ै दायर भएको र 
�ितवादीको हाइ�कुल उ�ीण� परी�ाको �माणप� 
स�े नभई न�कली भएको दिेखएकोले िनजले 
स�ु िनयिु�का लािग झ�ुा शैि�क �माणप� 
पेस गरी ��ाचार गरकेो दिेखदँा िवशेष अदालत, 

काठमाड�को िमित २०६६।११।१८ को फैसला 
िमलेको नदिेखदँा उ�टी भई �ितवादीले त�काल 
�चिलत  ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
१२ 

कसरु गरकेो पिु� भएकोले 
िनजलाई ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा 
१२ र २९(२) बमोिजम �. २०००।– (दईु हजार 
�पैया)ँ ज�रवाना  ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त 
क��यटुर: गीता िघिमर े
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् । 

५
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CI-०३६१, िनषेधा�ा, 
मोहनदेवी �े� िव. अिधकार स�प�न बागमती 
स�यता एक�कृत िवकास सिमित, गु�े�री फाँट 
काठमाड�समेत

��ततु म�ुामा एकातफ�  पनुरावेदकले 
आ�नो ज�गा बागमती क�रडोरमा पन� गएको भनी 
मआु�जाको लािग ��यथ� सिमितसम� िनवेदन 
िदएको र अक�तफ�  ��यथ� सिमितले पिन िनधा��रत 
मापद�डभ�दा बािहर गई �यि�को ज�गा अिध�हण 
गनु�  पन� भएमा मआु�जा िदएर मा� �य�तो ज�गा 
अिध�हण ग�रने भनी िलिखत जवाफमा �ितब�ता 
जनाएको देिखएको अव�थामा पनुरावेदकको 
िनवेदन मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश जारी 
गन� निम�ने भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
पनुरावेदकको िनवेदन खारजे गन� गरी भएको 
आदेशलाई अ�यथा भ�न निम�ने ।
इजलास अिधकृत : अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: गीता िघिमर ेिगरी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभुम् ।
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६
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CI-०३६२, परमादशे / 
�ितषेध, भाइकृ�ण �े�समेत िव. अिधकार स�प�न 
बागमती स�यता एक�कृत िवकास सिमित, गु�े�री 
फाँट काठमाड�समेत

��यथ�म�ये अिधकार स�प�न बागमती 
स�यता एक�कृत िवकास सिमितको िलिखत 
जवाफमा आ�नो काय� गदा�को अव�थामा 
सिमितलाई आव�यक पन� ज�गा साव�जिनक  ज�गा 
भएमा �य�तो ज�गा �वतः �ा� गन� र �यि�को 
ज�गा पन� गएमा अि�म साव�जिनक सूचना िदई 
कानूनबमोिजम मआु�जा िदई िलने ग�रएको भनी 
उ�लेख गरकेो दिेख�छ । यसरी एकातफ�  ��यथ� 
सिमितले आफूलाई �ा� अि�तयारीबमोिजमको 
काम गन� दौरानमा कसैको �यि�गत ज�गा अिध�हण 
गनु�  पन� भएमा मआु�जा िदई अिध�हण ग�रने भनी 
���पमा आ�नो िलिखत जवाफमा �ितब�ता 
जनाएको र अक�तफ�  पनुरावेदकह�ले बागमती 
क�रडोरिभ� घ�ुन गएको आ�नो हकभोगको 
ज�गाह�को मआु�जा पाऊँ भनी ��यथ�म�येका 
सिमितमा िनवेदन िदएको भनी पनुरावेदनप�मा 
उ�लेख गरकेो देिखएबाट छानिबनको �ममा 
पनुरावेदकको ज�गा �यि�गत हकभोगको देिखन 
आएमा पनुरावेदकले िनवेदन मागबमोिजम 
मआु�जा पाउने नै देिखदँा पनुरावेदकको िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� निम�ने गरी 
भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको आदेशलाई 
अ�यथा  भ�न निम�ने ।
इजलास अिधकृत : अजु�न�साद कोइराला
क��यटुर: गीता िघिमर ेिगरी
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६७-CR-०५७९, जबज��ती 
करणी, नेपाल सरकार िव. मुकेश तामाङसमेत

�ितवादीह�ले पीिडतह�लाई 
रािजखशुीले करणी गरकेो भनी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� बयान गर ेपिन �ितवादीह� िदनेश 
भ�राई, �लाद खड्का र मकेुश तामाङ आफूह�ले 
जाहेरवालीह�लाई जबज��ती करणी गरकेो होइन, 
�हरीमा गरकेो बयान ह�क�द�क�समेत गरकेोले 
डरले सिहछाप ग�रिदएको छु भनी आरोिपत 
कसरुमा इ�कार रही अदालतमा बयान गरकेो 
देिखएको छ । िनजह�को शरीरमा External 
Injury रहे भएको नदेिखएको एवम् ४ जना िचनेका 
र २ जना निचनेका मािनसह�ले जबज��ती करणी 
गरकेो भनी पीिडताह�ले भनेअनसुारको िववरण 
िपिडता मनमाया राई र कौिश�या तामाङको 
शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख भएको 
देिख�छ । िचिक�सकले िदएको रायमा जबज��ती 
करणी गरकेो हो भनी यिकन राय िदएकोसमेत 
देिखएन । �ितवादीह� ��हाद खड्का र मकेुश 
तामाङले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान 
गदा�  पीिडताह�लाई िनजह�को सहमितमा 
करणी गरकेो हो जबज��ती होइन भनी बयान 
गरकेो त�यलाई जबज��ती करणी गरकेो कुरामा 
�ितवादी सािबत भएको भनी मा�न िम�ने देिखएन । 
राजीखसुीले होइन �ितवादीले नै जबज��ती करणी 
गरकेा ह�न भनी दाबी िलने वादी प�ले नै सो कुरा 
शंकारिहत तवरबाट पिु� गराउन स�न ुपन�मा सो 
पिु� ह�ने अ�य स�ब� �माणह� समेतको अभावमा 
�ितवादीह�लाई दोषी ठहर गनु�  फौजदारी 
�यायको िस�ा�तबाट समेत िम�ने देिखन 
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आएन ।  पीिडताह�को  शारी�रक परी�ण गदा� 
अप�रिचत �यि�ह�ले करणी गरकेा ह�न् भनी 
लेखाई िदएको �यहोरासमेतबाट ियनै �ितवादीह�ले 
जबज��ती करणी गरकेा ह�न भनी अनमुानको भरमा 
िनण�यमा प�ुन ु �यायोिचत ह�दँनै । �ितवादीह�को 
शारी�रक जाचँ ह�दँा Not any significant 
Finding भनी उ�लेख भएको अव�थासमेत 
िमिसल संल�न �ितवेदनबाट देिखएको अव�थामा 
िय �ितवादीह�ले िनज पीिडतह�लाई जबज��ती 
करणी नगरकेो भ�ने देिखन आयो । मनमायाको 
पे�टीमा योनीरसमा प�ुष वीय� पाइएको भ�ने 
उ�लेख भएकोमा सो योिनरस ियनै �ितवादीह�को 
हो भ�ने कुनै वै�ािनक आधार �माणबाट पिु� ह�न 
सकेको नदिेखने ।

�ितवादीह�को शारी�रक जाचँ 
�ितवेदनमा  Not any significant Finding भनी 
उ�लेख भएको, िनजह�को शरीरमा External 
Injury रहे भएको नदेिखएको एवम् ४ जना िचनेका 
र २ जना निचनेका मािनसह�ले जबज��ती करणी 
गरकेो भनी पीिडता मनमाया राई र कौिश�या 
तामाङको शारी�रक परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख 
भएको, जाहेरी दरखा�तमा ियनै �ितवादीह�ले 
सामिुहक �पबाट जबज��ती करणी गरकेा ह�न् भनी 
िकटानी �यहोरा लेखाए पिन िनज पीिडतह�ले 
अदालतमा उपि�थत भई जाहेरी दरखा�तको 
�यहोरालाई पिु� नगरकेो,  �ितवादीह�ले 
अदालतमा गरकेो इ�कारी बयान एवम् िनजका 
सा�ीह�को वकप�बाट िनद�ष छन् भ�ने पिु� 
भइरहेको अव�थामा अदालतमा उपि�थत गराई 
परी�ण ह�न नसकेको जाहेरवालीह�को जाहेरी 
दरखा�तकै भरमा मा� �ितवादीह�लाई कसरुदार 
कायम गन� िम�ने दिेखन नआएकोले आरोिपत 
कसरुबाट �ितवादी  िदनेश भ�राई, ��हाद 

खड्का र मकेुश तामाङले सफाइ पाउने नै देिखन 
आएकोले आरोिपत कसरुबाट �ितवादी ��हाद 
खड्का र मकेुश तामाङलाई सफाइ िदन ु पन�मा 
�ितवादीह�लाई आरोिपत कसरुमा सजाय गन� 
गरकेो हदस�म सनुसरी िज�ला अदालतको फैसला 
सो हदस�म उ�टी ह�ने ठहरी पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरबाट िमित २०६७।२।२४ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गेहे��राज प�त 
क��यटुर: गनुाखर शमा�
इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६७-CR-०९२८, वैदिेशक 
रोजगार, नेपाल सरकार िव. पेसलराज बुढाथोक�

वैदिेशक रोजगारस�ब�धी ऐन, २०६४ 
को दफा ४३ को कानूनी �यव�था हेदा�  अि�तम 
वा�यबमोिजम िवदशे पठाइसकेको भए सजाय ३ 
वष�देिख ७ वष�स�म कैद र ितन लाखदेिख पाचँ 
लाख ज�रवाना ह�नेमा �ितवादीले जाहेरवालाह� 
एवम् िनजका मािनसह�लाई िवदेश पठाई नसकेको 
ह�दँा सो सजायको आधा सजाय ह�ने ह�दँा पनुरावेदक 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न सिकएन ।

उि�लिखत आधार कारणह� समेतबाट 
�ितवादी पेसलराज बढुाथोक�ले पीिडत जाहेरवाली 
अ�ज ुमहज�न र सर�वती मगरबाट इजरायल पठाउन 
भनी �.३७,५०,०००।- (स�तीस लाख पचास 
हजार) रकम िलई िवदेश पठाएको नदेिखएकोले 
वैदिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० को 
िवपरीत कसरु गरकेो ह�दा िनजलाई वैदिेशक 
रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोिजम सजाय 
ह�ने देिखएकोले �ितवादी पेसलराज बढुाथोक�लाई 
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३ (तीन) वष� कैद र �. २,५०,०००।- 
(दईुलाख पचास हजार) ज�रवाना ह�ने एवम् िनज 
�ितवादीलाई जाहेरवालाह�बाट िलएको कूल रकम 
�.३७,५०,०००।- (स�तीसलाख पचास हजार) 
र सोको ५० �ितशत हजा�ना भराउने गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६७।२।४ 
गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CI-०४७२, डाकँ 
िललाम बदर दता�  बदर दता� , िजिमसलाल भ�ने 
िजिमस यादव िव. धनपैत यादव

धनपैत यादवले फैसलाबमोिजम भरी 
पाउने ठहर भएको नपगु िबगोबापत िक.नं.६६५ 
को ०-८-१३ �े�फलम�ये ०-२-१७ ज�गा िमित 
२०५५।१२।४ मा  सकार गरकेो िमिसल संल�न 
डाकँ िललाम मचु�ुका देिख�छ । अंश म�ुाको 
िमलाप�मा उ� म�ुाका वादी यी पनुरावेदकले 
िक.नं.६६५ बाट ०-५-१६ ज�गा ब�डामा पारकेो 
दिेख�छ भने लेनदेन म�ुाका �ितवादी मनेु�र 
यादवलाई उ� िक�ाबाट ब�डा नै नला�ने गरी 
िमलाप� गरकेो देिख�छ । यसरी िपता �ीलाल यादव 
र छोराह� सगोलमा छँदाको अव�थामा मनेु�र 
यादवले धनपैत यादवबाट ऋण िलएको र अंश म�ुा 
िमलाप� भएको भिनए पिन सो िमलाप�अनसुारको 
ज�गाको �े�ता र हक अंिशयारह�का बीच कायम 
नह�दँ ै फैसला काया��वयनको काय� स�पन भएको 
िमिसलबाट देिखयो । िक.नं.६६५ को ज�गाको 

स�पूण� �े�फलमा ३ ख�डको १ ख�ड ज�गास�म 
िललाम सकार गरी बाकँ� २ ख�ड ज�गा यथावत् 
कायमै रहेको देिखएकोले यसबाट पनुरावेदक 
वादीको हक िह�सामा असर परकेो भ�न िम�ने 
नदिेखने ।

मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ४२ नं. र 
िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम 
७५ को कानूनी �यव�था अवलोकन गन� सा�दिभ�क 
देिखन आयो । फैसलाबमोिजम लेनदेनको िबगो 
भराउने �योजनका लािग सो िबगोले खा�ने जितको 
जेथा दखेाई िबगो भ�रभराउका लािग िनवेदन परमेा 
जेथासमेतको िववरण राखी �ितवादीका नाउमँा 
३५ िदने सूचना �याद जारी ह�ने र �ितवादीले 
सो �यादिभ� आफूले वादीलाई ितन� बझुाउन ु
पन� िबगोसमेत िलई अदालतमा उपि�थत ह�नपुन� 
कानूनी �यव�था रहेको देिख�छ । यसका अित�र� 
अदालतबाट जारी भएको �यादिभ� िबगो दािखला 
नगन� र अदालतमा समेत उपि�थत नभई �ितवादै 
नगन� �यि�को हकमा देखाएको जेथा िललाम गरी 
िबगो भराउने काय� ग�रने भ�ने �यव�था रहेको 
छ । �यसै गरी िबगो भराउदँा जारी ह�ने  िललामको 
सूचनासमेत २ पटक �काशन गनु�  पन� र सो 
अविधस�ममा पिन िबगो दािखला नभए िबगोले 
खामेस�मको एकासगोलको वा �ितवादीका 
नाउकँो जेथा िललाम गरी वादीको िबगो भराई िदने 
कानूनी �यव�था उ� ऐन र िनयमावलीमा भएको 
पाइ�छ । �ितवादीका नाउमँा जारी भएको �यादमा 
वादीले भरी पाउने लेनदनेको िबगो दािखल 
नभएपिछ उपयु��ानसुारको कानूनी �ि�या परु ्याई 
भएको जायजात, तायदात एवम् डाकँ मचु�ुका 
बेरीतको भ�ने अथ� गन� िम�ने पिन नदेिखने ।

एकासगोलका िपता �ीलाल यादवका 
नाउ ँ दता�को ज�गाम�ये एक ख�ड अथा�त् ०-२-
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१७ मा� ��ततु म�ुाका �ितवादी धनपैत यादवले 
सकार गरी िमित २०५६।३।८ मा दािखल खारजे 
दता�समेत गराई सकेको र �ीलाल यादवका नाउमँा 
सगोलको अ�य स�पि� बाकँ� नै रहेको देिखएकोले 
नपगु िबगोबापत धनपैत यादवले सकार गरी िलएको 
उ� स�पि�को डाकँ िललाल एवम् दता� बदर दता� 
ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकएकोले पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
फैसला मनािसब देिखने ।

मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�था 
र आधार �माणबाट स�ु फैसला उ�टी गरी 
��यथ� �ितवादी धनपैत यादवले लेनदेनको नपगु 
िबगोबापत सकार गरकेो स�पि�को डाकँ िललाम 
एवम् सो आधारमा धनपैत यादवका नाउमँा भएको 
दता�समेत बदर नह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजबाट िमित २०६८।२।२ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CI-०२८६, डाकँ 
िललाम बदर दता�  बदर दता�, िवसेसर यादव िव. 
धनपैत यादव 

वादी धनपैत यादव र �ितवादी मनेु�र 
यादवबीच चलेको लेनदेन म�ुामा वादीले 
�ितवादीबाट भराइ पाउने ठहर भएको लेनदेनको 
िबगो भराइ पाउ ँभनी देखाएको �ितवादीका िपता 
नाउ ँदता�को िक.नं.२४७, २४८ र ४४७ का ज�गा 
िक�ाह� वादी धनपैत यादवले िललाम सकार गरी 
िलएकोमा �ीलाल यादवका छोराह�म�ये िबसेसर 
र िजिमस यादवको िललाम बदरतफ�  िनवेदन 

परी उ� िक.नं.२४७, २४८ र ४४७ का ज�गा 
िक�ाह�को ३ ख�डको २ ख�ड बदर ह�ने गरी 
िसराहा िज�ला अदालतबाट िमित २०५२।७।२७ 
मा फैसला भएको देिखने ।

वादीको उ� िनवेदन दता�  भई फैसला 
काया�न् वयनको कारबाही �ार�भ भइसकेपिछ 
�ितवादी मनेु�र यादवउपर िवसेसर यादव र 
िजिमस यादवले अशं म�ुा दायर गरी िपता �ीलाल 
यादव नाम दता�का िक.नं.४६३, ४८९, र ६६५ का 
ज�गा िक�ाबाट लेनदने म�ुाका �ितवादी मनेु�र 
यादवलाई अंश भाग नपन� गरी िमित २०५५।३।१७ 
मा िमलाप� गरकेो देिखने । 

वादी धनपैत यादवले आ�नो िबगोबापत 
�ीलालको नाममा रहेका मािथ उि�लिखत 
ज�गाह�बाट तीन ख�डको एक ख�डभ�दा बढी 
ज�गा िललाम गरी  िलएको भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
रहेको पाइदँनै भने िललाम ह�दँा तीन ख�डको एक 
ख�ड भ�दा बढी ज�गाको डाकँ िललाम सकार गरकेो 
भ�ने पिन देिखन आउदँनै । िववादको िक.नं.६६५ 
समेतका ज�गाको स�पूण� �े�फलमा तीन ख�डको 
एक ख�ड ज�गास�म िललाम सकार गरी बाकँ� 
दईु ख�ड ज�गा यथावत् कायमै रहेको देिखएकोले 
यसबाट पनुरावेदक वादीको हक िह�सामा असर 
परकेो भ�न िम�ने नदेिखने ।

एकासगोलका िपता �ीलाल यादवका 
नाउ ँ दता�को ज�गाम�ये एक ख�ड मा� ��ततु 
म�ुाका �ितवादी धनपैत यादवले सकार गरी 
िमित २०५६।३।८ मा दािखल खारजे दता�समेत 
भएको, मलुकु� ऐन, द�डसजायको महलको ४२ 
नं. बमोिजम जायजात तायदातका लािग सूचना 
�कािशत भई जायजात तायदात मचु�ुका स�प�न 
भएकोमा सो जायजात तायदात मचु�ुका र �कािशत 
भएको डाकँ िललामको सूचना एवम् रो�का ज�गा 
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फुकुवा भई धनपैत यादवले िललाम सकार गर ेजित 
ज�गा दािखल खारजे दता� भएउपर बेलैमा कोही 
कसैको उजरुी परकेो नदिेखनकुा अित�र� �ीलाल 
यादवका नाउमँा सगोलको अ�य स�पि� बाकँ� नै 
रहेको दिेखएकोले नपगु िबगोबापत धनपैत यादवले 
सकार गरी िलएको उ� स�पि�को डाकँ िललाल 
एवम् दता�  बदर दता�  ग�रपाउ ँ भ�ने पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न सिकने अव�था नदेिखदँा 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको फैसला अ�यथा 
भएको भ�न िम�ने नदिेखने ।

उि�लिखत कानूनी �यव�था र आधार 
�माणबाट स�ु फैसला उ�टी गरी ��यथ� �ितवादी 
धनपैत यादवले लेनदेनको नपगु िबगोबापत सकार 
गरकेो स�पि�को डाकँ िललाम एवम् सो आधारमा 
धनपैत यादवका नाउमँा भएको दता�समेत बदर 
नह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट 
िमित २०६८।२।२ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः िदलीपराज प�त
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७२ साल माघ  ३  गते रोज १ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६८-CR-१०८९, ०७०-
CR-००१३, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार, 
नेपाल सरकार िव. सर�वती रावलसमेत, सर�वती 
रावलसमेत िव. नेपाल सरकार

�ितवादी माइली थापाले �हरी तथा 
अदालतमा बयान गदा�  आफूले आरोिपत कसरु 
नगरकेो तर िमित २०६६।८।२६ गते िबहान आफू 
अ�पतालमा जचँाउन जान ला�दा आफूसगँ बहुारी 
र नाितनीसगैँ गएकोमा भ�परुको कमलिबनायक 
पगेुपिछ आफूले अ�पतालको काड�  िबस�काले घरमा 

फक� को र बहुारी र नाितनीलाई कमलिबनायकमा नै 
छाडेको भ�ने �यहोरा लेखाई बहुारी र नाितनीलाई 
घरबाट कमलिबनायकस�म परु ्याएको कुरा 
�वीकार गरकेो देिखयो । य�तै पीिडत �ितमा 
थापाले बकप� गदा� आफूलाई सासू �ितवादी 
माइली थापाले र�नपाक� स�म परु ्याई �ितवादी 
सर�वती रावललाई बझुाई घर फक� को र �ितवादी 
सर�वती रावलसमेतले िवदेश भारतमा परु ्याई 
वे�यालयमा िब�� गरकेो भ�ने �यहोरा लेखाएको 
देिखएबाट �ितवादी माइली थापाले घरबाट बहुारी 
र नाितनीलाई र�नपाक� स�म परु ्याई �ितवादी 
सर�वती रावललाई बझुाएकोस�म देिखएकोले 
िनजले बहुारी र नाितनीलाई बेचिबखन गरकेो नभई 
मानब बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐन, २०६४ को दफा ४(२) (ख) बमोिजम शोषण 
गन�, बे�याविृ�मा लगाउने उ�े�यले िवदेश भारतमा 
लैजाने �यि� आ�नै छोरी �ितवादी सर�वती 
रावलसमेतको िज�मा लगाएको देिखएको ह�दँा 
िनजलाई सोही ऐनको दफा १५(१) (च) बमोिजम 
२ (दईु) वष� कैद र पीिडतलाई �ितपूित�को रकम 
िदलाउने गरी गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला मनािसब नै देिखयो । अिभयोग दाबीबमोिजम 
नै �ितवादी माइली थापालाई सजाय ग�रपाउ ँभ�ने 
वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

�ितवादी माइली थापालाई मानव 
बेचिबखन तथा  ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ४(२)(ख) को कसरुमा ऐ.को 
दफा १५(१) (च) बमोिजम २ वष� कैद ह�ने र अका� 
�ितवादी सर�वती रावललाई ऐ. ऐनको दफा ४(२)
(ख) को कसरुमा ऐ. ऐनको दफा १५(१) (ङ) 
बमोिजम १५(प��) वष� कैद र एकलाख �पैया ँ
ज�रवाना ह�ने र पीिडतले �ितवादीह�बाट �. 
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५०,०००।– (पचास हजार �पैया)ँ �ितपूित� भराई 
िलन पाउने ठहर ्याई भएको स�ु भ�परु िज�ला 
अदालतको िमित २०६७।९।२१ को फैसलालाई 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।८।२० को फैसला िमलेको देिखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको तथा �ितवादी 
सर�वती रावलको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।

साथै ��ततु म�ुाक� पीिडत प�रवित�त 
नाम �ितमा थापाले �ितवादीह�बाट भराई पाउने 
ठहर भएको �. ५०,०००।– (पचास हजार 
�पैया)ँ �ितपूित�को रकम नेपाल सरकार मिहला 
तथा बालबािलका काया�लय, भ�परुबाट त�काल 
उपल�ध गराई सो रकम �ितवादीह�बाट सरकारी 
िबगो सरह असलुउपर गन� । 
इजलास अिधकृत : �ेम खड्का 
क��यटुर : च�दनकुमार म�डल 
इित संवत् २०७२ साल पसु १९ गते रोज १ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-०२५४, झ�ुा शैि�क 
�माणप� ��ाचार, ��नारायण चौधरी था� िव. 
नेपाल सरकार 

�ितवादीको �यि�गत फाइलमा रहेको 
मा�यिमक िश�ा प�रषद ् बाराणसी, उ�र�देश 
भारतबाट सन् १९९४ मा अन�ुमाङ्क 
१०४२३७२ बाट इ�टरिमिडएट तह उ�ीण� 
गरकेो भिनएको शैि�क यो�यताका �माणप�ह� 
उ�चमा�यिमक िश�ा प�रषद ् सानोिठमी 
भ�परुमाफ� त मा�यिमक िश�ा प�रषद ् �े�ीय 
काया�लय, वाराणसी, उ�र�देशमा �माणीकरणको 
लािग पठाउदँा उ� प�रषदक्ो प�ांकः ५५१५, 
िदनांकः ०९–२–२०११ को प�बाट परी�ाः 
Intermediate, वष�ः १९९४, अन�ुमांकः 

१०४२३७२  उ�लेख भई “यह अन�ुमाङ्क 
मा.िश.प.�े.का. वाराणसी मे स�बि�धत नही ह�” 
भनी लेखी आएको प� उ�चमा�यिमक िश�ा 
प�रषद ्भ�परुको च.नं. ५० िमित २०६७।१२।९ 
को प�साथ �माणीकरण भई आएको देिख�छ । 
�ितवादीले आफूले इ�टरिमिडएट परी�ा पास 
गरकेो �माणप� स�बि�धत परी�ा बोड�ले िदएको 
ह�दँा पनुः �माणीकरण ग�रपाउ ँभनी िनवेदन साथ 
सन् १३–०४–२०१२ को �माणप� पेस गरकेो र 
सोस�ब�धमा पनुः �माणीकरण गन� िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट आदेश भई आएको �माणीकरण 
िववरणमा पिन “....अनदुािनत नही है” भ�ने उ�लेख 
भएको उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ् सानोिठमी, 
भ�परुको प�बाट देिखन आएकोले िनजले 
पेस गरकेो मा�यिमक िश�ा प�रषद ् वाराणसी, 
उ�र�देश भारतबाट सन् १९९४ मा अन�ुमाङ्क 
१०४२३७२ बाट इ�टरिमिडएट तह उ�ीण� गरकेो 
भिनएको शैि�क यो�यताका �माणप�ह� न�कली 
भ�ने देिखन आउने ।

�ितवादीले सन् १९९४ मा पास गरकेो 
�माणप� �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन,२०५९ 
लागू ह�नपूुव�  नै पेस गरकेो दिेखदँा त�काल �चिलत 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ नै ��ततु म�ुामा 
आकिष�त ह�ने देिखएकोले उ� ऐनको दफा १२ 
को कसरु देिखएकोले ऐजन ऐनको दफा २९ 
बमोिजम सजाय ह�ने देिखयो । ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ मा कुनै �यि�ले 
रा��सेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा वहाल 
रहने उ�े�यले िश�ास�ब�धी कुनै यो�यता, नाम, 
तीनप�ुते, उमेर, जात, थर, वतन, नाग�रकता वा 
यो�यता ढाटेँमा िनजलाई कसरुको मा�ाअनसुार २ 
वष�देिख ६ वष�स�म कैद वा ज�रवाना वा दवैु सजाय 
ह�ने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको र सो कसरुमा 
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ऐजन ऐनको दफा २९(२) बमोिजम अिधकतम 
�.५,०००।– (पाचँ हजार) स�म ज�रवाना तो�ने 
कानूनी �यव�थामा रहेको छ।यी पनुरावेदक 
�ितवादी काय�रत रहेको देिखएकोले रा�� सेवकले 
न�कली शैि�क �माणप� पेस गरकेो देिखदँा 
��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ बमोिजम कारवाही 
ह�ने नै देिखन आउदँा �ितवादी ��नारायण 
चौधरीले पेस गरकेो शैि�क यो�यताको �माण प� 
�माणीकरण गन�को लािग स�बि�धत िनकायमाफ� त 
पठाएकोमा सो मा�यिमक िश�ा प�रषद ्वाराणसी, 
उ�र�दशे भारतबाट सन् १९९४ मा अन�ुमाङ्क 
१०४२३७२ बाट इ�टरिमिडएट तह उ�ीण� 
गरकेो भिनएको शैि�क यो�यताका �माणप�ह� 
पनुः�माणीकरण िववरणमा पिन “....अनदुािनत 
नही है” भनी उ�लेख भएको देिखएबाट सो शैि�क 
�माणप� न�कली भएको देिखदँा ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसरु कायम भई 
ऐजनको दफा २९(२) बमोिजम �.५००।- �ितवादी 
��नारायण चौधरीलाई सजाय गन� ठहर ्याई िवशेष 
अदालत, काठमाड�बाट िमित २०७०।१।२३ मा 
भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर १३ गते रोज १ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-WO-०५२८, उ��ेषण 
/ �ितषेध, काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १ न�सालमा अवि�थत 
िडभोटेड र ्यािडकल इ�भाइरोमे�ट एिनमल मुभमे�ट 
सोसाइटीका तफ� बाट अि�तयार�ा� िववेक राणा 
िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ 
को दफा ९६(१) को ख�ड (ञ) को उपख�ड 
(२) ले का�जी हाउस, पश ु बधशाला रा�ने 
�थानको िनधा�रण र �यव�थापन गन�, ऐ.को 
उपख�ड (१५) ले छाडा पश ु प�ाउ गरी 
िललाम गन� अिधकार नगरपािलकालाई 
�दान गरी उ� ऐनले िदएको अिधकार �योग 
गरी काठमाड� उप�यकािभ�का िज.िव.स., 
नगरपािलकालगायत सरोकारवाला िनकायह�को 
संय�ु बैठकले गठन गरकेो काय�दलले तयार गरकेो 
�ितवेदनमा औ�ंयाएका वत�मान सम�या, सम�या 
समाधानका लािग पेस गरकेो सझुाव ��तावह� 
काया��वयन गन�स�ब�धमा छलफल गरी काया��वयन 
गन� बाकँ� नै भएको भनी िवप�ी काठमाड� 
महानगरपािलकाको िलिखत जवाफमा उ�लेख 
भएबाट �रट िनवेदकले िनवेदनप�मा उ�लेख 
गरबेमोिजम सडकमा छािडएका गाईव�त,ु बा�छा, 
बा�छी, साढेँह�को �यव�थापन िनजी �े�लाई िदने 
कुनै िनण�य भएको भ�ने दिेखदँैन । �य�तो कुनै िनण�य 
भएको छ भनी िनण�यको अि�त�व �रट िनवेदकले 
देखाउन सकेको समेत पाइदँनै । स�बि�धत 
िज�मेवार िनकायह�बाट यस स�ब�धमा कुनै 
िनण�य नै नभएको भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख 
भएको �यहोरालाई अदालतले अिव�ास गनु�पन� 
अव�था पिन छैन । व�ततु: �रट िनवेदकले दिैनक 
पि�काह�मा �कािशत समाचारलाई मा� आधार 
बनाई ��ततु िनवेदन दायर गरकेो दिखएको र �रट 
िनवेदनमा चनुौती िदइएको िवषयव�तसु�ब�धमा 
कुनै िकिसमको िनण�य नै नभएको भनी काठमाड� 
महानगरपािलकालगायतका स�ब� िज�मेवार 
िनकायह�बाट िलिखत जवाफ �ा� भएको 
स�दभ�मा �रट िनवेदकले �य� गरकेो िवषयव�तकुो 
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अि�त�व नै भएको नदेिखदँा िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषणको आदेश जारी गनु�पन� नदेिखने ।

उि�लिखत त�य, कानूनी �यव�था एवम् 
िववेचनासमेतको आधारमा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता रहेको 
दिेखन नआएकोले ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 

िनवेदकले सडकमा छािडएका छाडा 
गाईव�तहु�को उिचत सरं�ण र �यव�थापनका 
लािग िव�मान कानूनी �यव�था �भावकारी 
नभएकाले यसस�ब�धमा छु�ै कानूनी �यव�था 
गन� स�ब�धमा उपय�ु आदेश जारी ह�नपुन� भनी 
िलनभुएको िजिकर स�ब�धमा िवचार गदा�  नेपालमा 
ऐितहािसक कालदेिख नै धािम�क �ि�कोणबाट 
गाई, गो�, बा�छा, बा�छीको संर�णमा मह�व िदई 
आएको पाइ�छ । नेपालको �चिलत संिवधान र 
यसपूव�का संिवधानह�मा समेत गाईलाई राि��य 
जनावरको �पमा मह�वपूण� �थान िदइएको छ । 
�यसका अित�र� गाई, गो�, बा�छा, बा�छी एवम् 
साढेँ ज�ता पशहु�को संर�ण संव��नका एवम् 
�य�ता पशहु�को पशअुिधकारको र�ाको लािग 
रा�यले समेत िविभ�न ऐन कानूनमाफ� त् �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । ती कानूनी �यव�थाह�म�ये मलुकु� 
ऐन चौपायाको महल, �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५, �थानीय �शासन ऐन, २०२८, िनकासी 
पैठारी (िनय��ण) ऐन, २०१३ का �यव�थाह�ले 
गाई, गो�, बा�छा, बा�छी, साढेँलगायत सडकमा 
छाडा छोिडएको पशहु�को उिचत �यव�थापन, 
�य�ता पशहु�को पशअुिधकारको र�ा, उिचत 
संर�ण, ितनीह�को िनकासी पैठारीमा पूण� 
ब�देज लगाउने �यव�थाह� मह�वपूण� रहेका 
छन् । उि�लिखत कानूनी �यव�थाह� आफँैमा 
अपूण� रहेको भ�न िम�ने अव�था पिन छैन तर 

पशअुिधकार र ितनीह�को संर�ण स�ब�धमा 
थप �भावकारी कानूनको आव�यकताको अपे�ा 
गन� नसिकने भ�ने पिन होइन । पर�त ु यो िवषय 
सरकारको नीितगत िवषय एवम् िवधाियक� 
काय��े�िभ�को िवषय भएको स�दभ�मा यो �रट 
िनवेदनबाट थप केही आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
छैन । तथािप पश ुसरं�ण र सवं��न एवम् सडकमा 
छाडा छोिडएका गाई, गो�, बा�छा, बा�छी, 
साढेँलगायतका चौपायाह�को िनि�त चरण�े�, 
वास�थानसमेतको �यव�थापन स�ब�धमा मािथ 
उि�लिखत कानूनी �यव�थाह�को �भावकारी 
काया��वयन गनु�पन� टड्कारो आव�यकता 
देिखएकाले मलुकु� ऐन, चौपायाको महलको 
कानूनी �यव�था, �थानीय �शासन ऐन, २०२८ 
को दफा ९ को उपदफा (११) र (१२) को 
�यव�था, �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा ९६(१) को  ख�ड (ञ) को उपख�ड (२) र 
उपख�ड (१५) को �यव�था एवम् िनकासी पैठारी 
(िनय��ण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१)(घ) को 
�यव�थाको �भावकारी काया��वयन गनु�  गराउन ु
भनी िवप�ीह�का नाममा िनद�शना�मक आदेश 
जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: स�तोष अवाल, मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७१ साल फा�गनु  ६ गते रोज ४ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६७-WO-१०८५, परमादशे, 
ठाकुरबहादुर ख�ी िव. �ी पशुपित �े� िवकास 
कोषअ�तग�त �ी पशुपितनाथ भ�डार तहिबल 
काया�लय, का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ८ 
देवपतनसमेत
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गठुी देिखएका ज�गा संर�णका लािग 
गठुी संर�णको िज�मेवारी बोकेको गठुी सं�थानमा 
गएको कारणले �ी पशपुितनाथ भ�डार तहिवल 
लगत दता�को ितरोको ज�गा लगत ितरो नै नभएको 
गठुी सं�थानतफ�  जाने होइन भ�ने पशपुित�े� 
िवकास कोष स�चालक प�रषदक्ो िलिखत 
जवाफबाट देिखएको छ । िनवेदकले िनवेदन िदएको 
िमित २०६२।३।१९ गतेदेिख लामो समयस�म 
उि�लिखत िनवेदनउपरको कावा�ही िवप�ीह�बाट 
टुङ्गो लगाएकोसमेत दिेखन आएन । उि�लिखत 
िनवेदनउपर िवप�ीह�बाट ६ वष�स�म पिन 
प�ाचारमा िसिमत रही िढलास�ुती गरकेो 
िनजह�को काम कारवाहीबाट पिु� भइरहेको देिखन 
आएकोले गठुीको �यव�थापनको िवशेष िज�मेवारी 
बोकेका दवुै िनकायले गैरिज�मेवार त�रकाले काम 
गनु�  �यायोिचत ह�ने दिेखदँैन । िवषय व�तकुो 
गाि�भय�तालाई �ि�गत गरी िछटोभ�दा िछटो िनण�य 
गन� स�नपुन�मा सो नगरी आलटाल गनु�  उिचत 
होइन । िवप�ीह�को भनाईसमेतबाट उि�लिखत 
ज�गा पशपुितनाथ अ�तग�तको गठुीको ज�गा भ�ने 
दिेखएकोले गठुी स�ंथानले आ�नोअ�तग�तको 
गठुीको ज�गा भ�ने नदिेखएको अव�थामा दवैु 
स�थाह� बीच भएको सहमतीअनसुार काम 
कारवाही गरकेो दिेखन आएन । अतः यसमा का.िज. 
जोरपाटी गा.िव.स. वडा नं. ८ क िक.नं. १२ �े.फ. 
४-६-०-० िक�ा १ ऐ.ऐ िक.नं. ११ �े.फ. ०-०-
३-१/४-० भएको ज�गा िक�ा-१ समेत २ िक�ा 
ज�गाको स�ब�धमा िनवेदकले िदएको िनवेदनमा 
यथाशी� िछटो िनण�य गनु�  भनी िवप�ीह�को 
नाममा परमादेश जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: मि�जता ढंुगाना
इित संवत् २०७२ साल भदौ १४ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६८-CI-००५८, घर खाली 
चलन, िवनोहर ता�ाकारसमेत िव. सीताराम भ�राई

िववािदत घर ज�गा िवप�ी वादीले 
िमित २०६६।२।२८ मा राजीनामा गरी िलएको 
देिखयो । सो घरमा हक �थािपत भएपिछ वादीले 
िमित २०६६।३।८ मा ह�लाकमाफ� त रिज��ी 
गरी आफँै ब�नको लािग घर खाली ग�रिदन ुभनी 
पनुरावेदक �ितवादीह�लाई सूचना जानकारी 
िदएको दिेखने ।

�ितवादीले जय�ती �े�ले यी वादीका 
दाता मोतीमाया ता�ाकारउपर िदएको अंश म�ुा 
सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।३।२३ 
मा फैसला भई िववािदत घरमा जय�ती �े� 
(ता�ाकार) को हक �थािपत ह�न नसकेको र सो 
फैसला अि�तम भइरहेको देिखदँा सोतफ�  रहेको 
पनुरावेदन िजिकर पिु� ह�न सकेको नदेिखने । 

िववािदत घर ज�गामा घर बनाउनेको ९ 
नं. बमोिजमको �ि�या अपनाई वादीले सूचना 
िदइसकेपिछ घर बनाउनेको ८ नं. बमोिजम घरबाट 
उठाउन पाउने हो होइन भनी हेदा�  उ� ८ नं. को 
�यव�थाले िलखत भएकोमा िलखतबमोिजम र नभए 
५ वष�स�म बहाल ब�न िदएकोमा घर पसलबाट 
उठाउन िम�दैन भने तापिन घरधिन हकदार आफँै 
ब�नलाई घर पसल आव�यक भएमा िलखत भए 
पिन उठाउन पाउने भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
पाइ�छ । पनुरावेदकले उ� दफाको मािथ�लो 
भागलाई मा� आधार बनाई ��ततु पनुरावेदन गरकेो 
देिखयो । तर ऐनको �या�याको स�ब�धमा कुनै 
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ऐनको कुनै भागलाई मा� उ�लेख नगरी सम�ुचा 
दफाको नै उ�े�यलाई म�यनजर राखी �या�या 
गनु�पन� ह��छ । घर बनाउनेको ८ नं. को �या�या 
गदा� पिन उ� सम�ुचा ऐनको �यव�थालाई हेनु�पन� 
ह�न आउछँ । अत: कानूनमा �प��पले �यव�था 
गरकेो िवषयलाई अ�यथा अथ� गरी सङ्कुचन वा 
िव�तार गन� िम�ने पिन ह�दँनै । उ� दफा ८ ले 
गरकेो ५ वष� समयको �यव�था एकालाई घर पसल 
भाडामा िदएकोमा पनु: अक� �यि�लाई भाडामा 
िदने काय� रो�ने �योजनको लािग आकिष�त ह�ने 
हो । आ�नो घरबासको लािग आव�यक भई उठाउन 
पदा�  सो ५ वष�को अविधस�म कुनु�पन� नभई ऐ. दफा 
९ बमोिजमको �ि�यास�म परु ्याई आफँै ब�न 
पाइने भ�ने ह��छ । तसथ� पनुरावेदक �ितवादीको ५ 
वष�स�म ब�न पाउनपुन� भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अत:  वादी दाबीको िज�ला सनुसरी,   
धरान नगरपािलका, वडा नं. १२ को िक.नं. २२ 
को जिव ०-०-९-२ ज�गामा रहेको ज�गामा रहेको 
घरको मािथ�लो ख�डमा बसोबास गरी आएका 
�ितवादीलाई उठाई घर खाली गराई चलनसमेत 
पाउने ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरको िमित २०६७।९।७ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: तीथ� भ�राई
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चैत १६ गते रोज ३ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-RC-००६५, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. रामदुलारी राउत

जाहेरवाला रामच�� �सादले यी 
�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी िदएको र सो 

जाहेरीलाई समथ�न ह�ने गरी बकप�समेत ग�रिदएको 
पाइ�छ । वादी �ितवादी दवुै प�का सा�ी रहेका 
भोला िसहंले �ितवादी राम दलुारी र मतृक िशला 
देवीका बीचमा झगडा भएको र आफूसमेतका 
�यि�ह�ले झगडाबाट छुट्याई िदएको भनी 
�यहोरा लेखाएका छन । शव परी�ण �ितवेदनमा 
पिन म�ृयूको कारण blunt trauma abdomen 
bleading to injury to spleen and small 
intestine भनी उ�लेख भएबाट पिन �ितवािदकै 
�हारबाट मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने त�य थप पिु� 
ह�न आएको देिखने ।

मतृकसगँ �ितवादी राम दलुारी यादवको 
न�रवलको बो�ाको िवषयमा मतृकको पेटमा हातले 
िहका�एको हो भनी अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयानमा �य� गरकेो सािबितलाई बिुझएका 
�यि�ह�को कागज, मतृकले मौकामा ईलाका 
�हरी काया�लय, महे��नगरमा िदएको िनवेदन र सो 
िनवेदनमा भएको �ितपूित� र उपचार खच�बापतमा 
भएको िमलाप� एवम् वारदातस�ब�धमा वादी 
�ितवादीका सा�ीको बकप� एवम् पो�माट�म 
�रपोट�समेतका कागजातह�बाट पिु� ह�न आएको 
देिखदँा �ितवादी राम दलुारी राउतलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुको िमित २०७०।११।२१ को फैसला 
िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।

पूव� �रसइवी िलई वारदात घटाएको 
नदिेखएको, जोिखमी हितयार �योग भएको 
नदिेखएको, जाहेरवाला �वयमले पिन 
�ितवादीसगँ परुानो इवी रहेको भनी बताउन 
नसकेको अव�थामा �कूलको न�रवल िलने 
खाने िवषयमा िववाद भई वारदात घिटत भएको 
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अव�था र प�रि�थितसमेतलाई िवचार गरी आठ 
वष� मा� कैद ह�दँा पिन �यायको उ�े�य पूरा ह�ने 
ह�दँा कानूनबमोिजम सजाय गदा�  चक� पन� ह�दँा 
�ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ८ वष� मा� 
कैद ह�न पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट �य� 
रायसमेत सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः तीथ�राज भ�राई 
क��यटुर: अिभषेककुमार राय  
इित संवत् २०७२ साल मङिसर २५ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-००१६, 
जबज��ती करणी, नेपाल सरकार िव. राजु सरदार

�ितवादीको सािबती, सीता सरदारले 
ग�रिदएको घटना िववरण कागज, पीिडताले 
गरकेो मौकाको कागजसमेतबाट पिु� भइरहेको 
दिेख�छ । अदालतसम�को बयानमा �ितवादी 
आरोिपत कसरुमा पूण�त: इ�कार रही बयान गरकेो 
भए तापिन िनजको उ� इ�कारी पिु� ह�न सकेको 
दिेखदँैन । पीिडतको स�ुवालमा “Human semen 
was detected” भनी परी�ण �ितवेदनमा उ�लेख 
भएको र मौकाको �ितवादीको सािबतीलाई पिु� ह�ने 
गरी आफूलाई �ितवादीले जबरज�ती करणी गरकेो 
भनी िकटानी र त�यय�ु तवरले पीिडत आशा 
कुमारीले अदालतसम� बकप�समेत ग�रिदएको 
पाइ�छ । �ितवादीलाई जबज��ती करणी ज�तो 
संगीन अपराधको आरोप लगाउनपुन� अ�य कुनै 
कारण रहेको भनी �ितवादीले िजिकर िलन तथा 
िमिसल सलं�न �माण कागजातह�बाट अ�यथा 
�मािणत ह�न सकेको अव�थासमेत नदेिखने । 

उपयु�� त�य तथा िमिसल सलं�न �माण 
कागजातह�बाट �ितवादी राज ु सरदारले पीिडत 
नाबालक आशाकुमारीलाई जबज��ती करणी 

गरकेो कसरु अपराध पिु� ह�न आएकोले िनजलाई 
मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको १ नं. बमोिजमको 
कसरुमा ऐ. ३(१) नं. बमोिजम सजाय ह�नपुन�मा 
वारदात िमितमा िनजको उमेर १५ वष�को मा� 
देिखदँा बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) बमोिजम ५ वष� कैदको सजाय ह�ने 
ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरले गरकेो 
फैसलालाई अ�यथा भ�नपुन� देिखदँनै । उ� 
फैसलामा �ितवादीले पनुरावेदनसमेत नगरी िच� 
बझुाई बसेको दिेखदँासमेत सो स�ब�धमा केही 
िवचार ग�ररहन ुनपन� ।

�ितवादीलाई जबरज�ती करणीको 
कसरु कायम भई सजाय भइसकेको अव�थामा 
पीिडतालाई मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको १० 
नं. बमोिजम मनािसब �ितपूित� पीडकबाट भराई 
िदनपुन� भ�ने पनुरावेदन िजिकरको स�ब�धमा 
िवचार गदा� �य�तो �ितपूित� पीिडत मिहलालाई 
प�ुन गएको शारी�रक वा मानिसक �ित िवचार 
गरी मनािसब ठहर ्याएबमोिजम कसरुदारबाट 
भराई िदनपुन� देिख�छ । �ितपूित�को िनधा�रण 
गदा�  कसरुको गा�भीय�ता, कसरुदारबाट पीिडत 
�यि�को म�ृय ु भइसकेको रहेछ भने िनजमा 
आि�त नाबालक छोराछोरी भए िनजह�लाई पन� 
गएको पीडासमेत िवचार गरी िनधा�रण गनु�पन� ह��छ 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको पाइ�छ । यसबाट 
जबज��ती करणीको वारदातमा कसरुदार कायम 
भएको अव�थामा �ितवादीबाट अिनवाय��पले 
पीिडतलाई �ितपूित� भराई िदनपुद�छ भ�ने उ� 
कानूनको उ�े�य रहेको देिखने ।

�ितपूित�बापतको रकम िनधा�रण गदा�  
अपनाउन ुपन� मनािसब मा�ास�म फरक पन�स�ने 
तर �ितपूित� नै भराउन ु नपन� भनी उ� कानूनी 
�यव�थाको िव�ेषण र �या�या गन� िम�ने पिन 



28

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, काि�क - २

ह�दँैन । �य�तो �ितपूित�को िनधा�रण गदा�  �ितवादीको 
उमेर, चलअचल स�पि� वा आिथ�क अव�थाले 
िनधा�रण गन� नभई पीिडतलाई प�ुन गएको शारी�रक, 
मानिसक अव�था तथा कसरुको गाि�भय�ताका 
आधारमा िनधा�रण ह�ने ह��छ । �ितपूित�को म�ुय 
उ�े�य पीिडतको पूवा�व�थाको �ाि�को सिमपसगँ 
स�बि�धत ह�ने । 

बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
ले नाबालकलाई कैद सजायमा छुट िदएको 
�यव�थालाई जबरज�ती करणीको अपराधमा 
पीडकबाट पीिडतलाई �ितपूित� भराउने कुरालाई 
पिन सजायकै �पमा िलई छुट �ा� गद�छ भ�ने 
अथ� गन� िम�दैन । बालबािलकास�ब�धी ऐनको 
�यव�थाले नाबालक �ितवादीलाई सजायमा 
केही छुट िदएकै आधारमा जबज��ती करणीको 
अपराधमा पीिडत ह�ने बािलकाले पाउने मनुािसब 
�ितपूित�को हकबाट वि�चत ह�नपुन� भनी सो कानूनी 
�यव�थाको संकुिचत अथ� गदा�  बालबािलकाको 
अिधकारमा संकुचन आउन स�ने स�भावना 
रह�छ । यसबाट पीडकले सजायमा छुट पाउने तर 
पीिडतले �ितपूित�समेत नपाउने अव�थाको सजृना 
ह�न गई बालबािलकाको सव��म िहतको लािग 
बनाएको बालबािलकास�ब�धी ऐनको एकांक� र 
एकतफ� �या�या गन� िम�ने पिन नह�ने ।

जबरज�ती करणीको वारदातमा कसरुदार 
ठहर भई बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११ बमोिजम नाबालकको हकमा सजायमा 
छुट वा कमी गन� गरकेो तर कसरुदारबाट 
पीिडतलाई भराई िदनपुन� �ितपूित�को हकमा छुट 
िदने �यव�था उ� ऐनले गरकेो देिखदँनै । �ितवादी 
नाबालक रहेको भ�ने आधारमा पीिडतले �ा� गन� 
�ितपूित�बाट उ�मिु� िदने अव�था उ� ऐनले गरकेो 
दिेखदँैन । तसथ� �ितपूित� भराई िदन नपन� ठहर ्याई 

पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट २०६८।७।१ 
मा भएको फैसला केही उ�टी भई पीिडत नाबािलका 
प�रवित�त नाम आशा कुमारीलाई �. १,०००००।- 
(एक लाख) �ितपूित� भराई िदने ।

��ततु म�ुाको स�दभ�मा पीडक �वयम् 
नाबालक रहेको देिख�छ । िनजको र प�रवारको 
समेत पया�� चल अचल स�पि� रहेको देिखदँैन । 
�ितवादी �थानीय �या��ीमा काम गन� कामदार 
रहेकोसमेतबाट �ितपूित�को रकम �ितवादीबाट 
असलुउपर ह�न स�ने अव�था देिखदँनै । 
फैसलाबाट भरी पाउने ठहर गरकेो �ितपूित�को 
रकम पीिडतले �ा� गन� नसकेमा ऐनको �ितपूित� 
भराउने उ�े�यमा नै ��िच� ला�ने ह��छ । अस�म 
तथा बालबािलकाह�को संर�क अ�ततोग�वा 
रा�य नै रहने parens patriae को िस�ा�तसमेत 
रहेको प�र�े�यमा य�ता नाबालकबाट अपराध 
पीिडतले �ा� गन� रकम रा�यको तफ� बाट उपल�ध 
गराउदँा संिवधानले बालबािलकाह�लाई ��याभूत 
गरकेा हक अिधकारह�को स�मान ह�न जाने तथा 
बालबािलकाह�को सव��म िहत स�ुयवि�थत 
गराउन जारी भएका कानूनह�को पिन उपय�ु 
र �भावकारी स�बोधन ह�ने दिेख�छ । यसरी 
जबज��ती करणी म�ुामा पीिडतले भरी पाउने 
ठहरकेो �ितपूित�को रकम पीडक नाबालक वा 
अस�म रहेको अव�थामा पिन िनजबाट नै भराउन ु
पन� भनी ऐनको संकुिचत अथ� गदा� पीिडतको 
�ितपूित� �ा� गन� हक कुि�ठत ह�न जाने ह�दँा 
सोसमेतलाई म�यनजर गरी कानून�ारा तोिकएको 
�ितपूित�को रकम नेपाल सरकारबाट उपल�ध 
गराउन उपय�ु र �यायस�मतसमेत देिख�छ । 
तसथ� पीिडत आशाकुमारीले भरी पाउने ठहरकेो 
�ितपूित�बापतको �. एक लाख नेपाल सरकारको 
तफ� बाट उपल�ध गराउन स�बि�धत िनकायमा 
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लेखी पठाउनू । 
इजलास अिधकृत: तीथ�राज भ�राई
इित संवत् २०७२ साल असोज १२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-CR-०१०९, कत��य 
�यान, ढाँटे थापामगर िव. नेपाल सरकार

मतृक िव�ण ु भषुाल र यी पनुरावेदक 
ढाटेँ थापामगर �ितवादीबीच कुनै �रसइवी रहेको 
नदेिखएको र मतृकलाई मान� योजना, तयारीसमेत 
गरकेो नदिेखए तापिन �ितवादीले कानूनबमोिजम 
इजाजत �ा� नगरकेो हितयार भ�वा ब�दकु 
साथमा िलई कानूनले िनषेिधत गरकेो िशकार 
खे�न नपाइने काय� गन� गएको अव�थामा 
गैरकानूनी काय� गदा�  मािनस मन� गएको देिख�छ । 
य�तो िकिसमको गैरकानूनी काय�बाट उ�प�न ह�ने 
प�रणाम चरम लापरवाहीय�ु भएकोले सो काय�लाई 
भिवत�यज�य काय� भ�न सिकने अव�था ह�दँैन । 
��ततु वारदात यी �ितवादी ढाटेँ थापामगरको 
लापरवाहीबाट घट्न गई मतृक िव�ण ु भषुालको 
म�ृय ु ह�न गएको देिखएकोले स�ु दाङ िज�ला 
अदालतबाट �ितवादीलाई �यानस�ब�धीको 
१३ (१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर ्याई गरकेो फैसलालाई सदर ह�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला मनुािसब 
नै देिखन आयो । तसथ� भिवत�यय�ु घटनालाई 
गलत अथ� लगाई अिभयोग दाबीअनसुार सजाय गन� 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� 
ह�दँा बदर गरी आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदलाई 
पाउ ँ भ�ने पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 

िजिकर तथा यस अदालतबाट िमित २०७२।३।३० 
मा भएको ��यथ� िझकाउने आदेशसगँ इजलास 
सहमत ह�न नस�ने ।

�ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा�  
चक� पन� भनी १० वष� कैद सजाय गन� अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम राय �य� गरकेो पनुरावेदन अदालतको 
फैसला स�ब�धमा िवचार गदा�  यी �ितवादीले 
मतृकलाई मान� मनसायले गोली हानेको नभई 
�ितवादीको असावधानीबाट वारदात घट्न गएको, 
वारदातप�ात �ितवादी आफँै �हरीमा उपि�थत 
भई घटनाको स�ब�धमा खबर गरकेो र स�पूण� 
घटना िववरण उ�लेख गरी अदालतसम� बयान 
गरी अपराध अनसु�धान र �याियक �ि�यामासमेत 
सहयोग परु ्याएकोसमेतका आधारबाट यी �ितवादी 
ढाटेँ थापामगरलाई अिभयोग मागदाबीबमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ठहर गरी घटनाको 
�कृित, वारदातको अव�था र प�रि�थितसमेतलाई 
िवचार गदा�  �ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय 
गदा�  चक� पन� जाने तथा १० वष� कैद गदा�  पिन 
�यायको उ�े�य पूरा ह�ने देिखदँा िनज �ितवादीलाई 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष� कैद ह�ने 
गरी राय �य� गरकेो स�ुको फैसलालाई सदर 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला 
�यायोिचत नै देिखदँा �य� रायसमेत सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद� बडू
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-CR-०१२८, कत��य 
�यान, कुलबहादुर बाँठा िव. नेपाल सरकार

पनुरावेदक �ितवादी उपर 
�यानस�ब�धीको १३ (३) नं. अनसुार सजायको 
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मागदाबी रहेकोमा �ितवादीले घरको कामकाज, 
छोराछोरीको हेरिवचार नगरी र�सी सेवन गन� 
�ीमतीलाई चेतावनी�व�प �रसको आवेगमा आई 
लाठीले कुटिपट गरकेो कारणबाट �ीमती कमलाको 
म�ृय ुह�न गएको भनी मौका तथा अदालतमा बयान 
गरकेो र यी �ितवादीको मतृक कमलालाई �यान 
मान� मनसाय रहेको र �यान िलनेस�मको इवी 
रहेको भ�ने कुरा िमिसल �माणबाट पिु� ह�न सकेको 
दिेखदँैन । साथै मतृक कमला बाठँाको म�ृय ुजोिखमी 
हितयारको �हारबाट भएको नभई �ितवादीले 
साधारण लाठीले कुटिपट गरकेोले सोही चोटबाट 
म�ृय ुभएको देिखदँा य�तो �कृितको वारदातलाई 
�यानस�ब�धीको १३ (३) नं. अनसुारको कसरु 
मा�न सिकने अव�था ह�दँैन । ��ततु वारदातको 
घटना �कृितलाई हेदा�  मतृक कमला बाठँा घरबाट 
िबहानै िनि�कएर साझँस�म पिन घरमा नफिक� एक� 
खो�दै जादँा सासू ससरुा रहेको घरमा गई र�सी 
खाई बसेक� र घर फका�एर �याउने �ममा 
�ितवादीलाई गाली गलौज गरी हिँसयाले हा�न 
खोजेक�ले �ितवादी �रस आवेगमा आई हातमा 
समातेको लाठीले हानेकोमा सोही कुटिपटका 
चोटिपरले िनजको म�ृय ु ह�न गएको अव�था 
दिेखयो । �यानस�ब�धीको १४ नं. मा �यान 
माना�को मनसाय रहेनछ । �यान िलनपुन�स�मको 
इवी पिन रहेनछ, लकु� चोरीकन हानेको पिन रहेनछ, 
उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा �रस था�न नसक� 
जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष खवुाएकोमा 
बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, म�ुका 
इ�यादीले हा�दा सोही चोटिपरले ऐनका �यादिभ� 
�यान मरमेा १० वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेकोले ��ततु वारदात आवेश�े�रत स�ु 
अदालतले �यानस�ब�धीको १३ (३) नं. बमोिजम 
सजाय गन� गरकेो फैसला उ�टी गरी �ितवादीलाई 

�यानस�ब�धीको १४ नं. अनसुार १० वष� कैद 
ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालतले गरकेो फैसला 
�यायोिचत एवम् कानूनसगंत नै देिखएकोले सो 
फैसलालाई अ�यथा भ�न िम�ने देिखएन । िमिसल 
संल�न �माणको िववेचना नै नगरी सजाय गन� 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला �िुटपूण� ह�दँा 
बदर गरी आरोिपत कसरुबाट सफाइ िदलाई पाउ ँ
भ�नेसमेतको �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

अतः िमिसल संल�न आधार �माणको 
मू�याङ्कन गरी स�ु दाङ िज�ला अदालतबाट 
�ितवादीलाई �यानस�ब�धीको १३ (३) नं. बमोिजम 
ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई िमित २०६७।१२।१४ मा 
गरकेो फैसला उ�टी गरी �ितवादी कुलबहादरु 
बाठँालाई �यानस�ब�धीको १४ नं. बमोिजम 
१० (दश) वष� कैद ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, तलुसीपरुको िमित २०६८।१२।१३ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः ताराद� बडू
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६५-CI-०१६५, अपतुाली 
हक कायम िनण�य बदर दता�, रामकुमार देवी गोइत 
िव. रामलखन गोइत

वादी २०२१ सालमा छु�� िभ�न भएपिछ 
अपतुालीको ६ नं. बमोिजम अशं िमसाई मानो 
जोिडएको देिखदँैन । छु�� िभ�न भएका वादीले मन� 
आमाको अपतुाली �ा� गन� अ�य अिंशयारह�सगँ 
मानो जोिडएको र सगोलमा बसेको त�य �थािपत 
गराउन स�न ु पद�छ । वादी आफू छु��एपिछ 
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मन� आमाले सगोलको स�पि� �ा� गरकेो पिन 
दिेखदँैन । मन� आमाको स�पि� नै नदेिखएको 
अव�थामा वादीले िफराद दाबी गद�मा अपतुाली 
हक पाउने भ�न िम�दैन । मलुकु� ऐन, अपतुालीको 
महलको ६ नं. अनसुार अपतुाली सगोलमा 
रहेको ऐ. को २ नं. अनसुारको �मले मा� पाउने 
ह�दँा पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको िमित 
२०६४।२।२८ को फैसलामा अपतुालीको महलको 
६ नं. को �िुट देिखदँा सो फैसला उ�टी भई स�ु 
धनषुा िज�ला अदालतको िमित २०६१।८।१६ 
को फैसला िमलेको दिेखदँा सदर भई वादी दाबी 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर : िव�णदुवेी �े�
इित संवत् २०७२ साल माघ १० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६८-CR-०९१०, कत��य 
�यान, कैलास तामाङ िव. नेपाल सरकार

�ितवादी कैलास तामाङलाई अिभयोग 
दाबीअनसुार �यानस�ब�धीको १३(१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर ्याई िनज �ितवादीलाई १५ (प��) वष� कैद 
गन� गरी अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम रायसमेत �य� 
गरकेो पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको फैसला 
स�ब�धमा िवचार गदा�  मतृक लालबहादरु तामाङ 
र यी �ितवादी कैलास तामाङ एकाघर सगोलका 
बाब ुछोरा नाताका �यि� भएको, यी दईु जनाका 
बीचमा कुनै पूव��रसइवी रहेको नदेिखएको र 
वारदात घटेको िदन दवैु जनाले िदनभरी खेतमा सगैँ 
काम गरकेो दिेख�छ । खेतबाट �ितवादी कैलास 
तामाङ आ�नो बाब ुलालबहादरुभ�दा अिघ घरमा 
आई लालबहादरुले पूजा गन� भनी पािलराखेको 

कुखरुा काटी भ�ुलाई राखेको अव�थामा मतृक 
लालबहादरु घरमा आई पूजा गन� पालेको कुखरुा 
कािटस् भनी यी �ितवादीलाई गाली गरकेो र अक� 
कुखरुा �याई पूजा गर�ला भनी यी �ितवादीले बाब ु
लालबहादरुलाई स�झाई बझुाई गरकोमा मतृक 
लालबहादरुले गाली गन� नछाडेकोले �ितवादी 
�रसको आवेशमा आई ब�चरोले लालबहादरुको 
टाउकोमा �हार गरी घाइते बनाएको र उपचारको 
�ममा लालबहादरुको म�ृय ु भएको दिेखयो । यी 
�ितवादी कैलास तामाङ र मतृककाबीच कुनै 
िकिसमको पूव� �रसइवी नरहेको, �ितवादीको उमेर, 
वारदात ह�दँाको प�रि�थित र अव�थासमेतलाई 
िवचार गदा� �ितवादीलाई सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गदा� चक� पन� जाने र १५ वष� कैद 
सजाय गदा�  पिन �यायको उ�े�य पूरा ह�ने दिेखदँा 
पनुरावेदन अदालतबाट �ितवादीलाई १५ वष� 
कैद गन� गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम �य� गरकेो 
राय �यायोिचत नै देिखएकोले उ� रायसमेत सदर 
ह�ने ।

अतः िमिसल संल�न आधार �माणह�को 
िववेचना गरी �ितवादी कैलास तामाङलाई अिभयोग 
मागदाबीअनसुार �यानस�ब�धीको  १३ (१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहर ्याई स�ु 
महो�री िज�ला अदालतले िमित २०६७।१।१५ 
मा गरकेो फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको र िनज 
�ितवादी कैलास तामाङलाई १५ (प��) वष� कैद 
गन� गरी अ.ब.ं १८८ नं. बमोिजम �य� गरकेो 
रायसिहतको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
िमित २०६८।३।१३ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: ताराद� बडू
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७१-RC-०१०७, कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. वीरबहादुर तामाङसमेत, 
नेपाल सरकार िव. माइला तामाङ

�ितवादीले मतृकलाई ना�लोले थाममा 
बाधेँको घटना�थल �कृित मचु�ुकाबाट देिख�छ र 
घटना घटेको घर �ितवादी माईला तामाङ र िनजको 
दाइ मिहमान तामाङको आधा आधा िह�सा भई 
उ� वारदातको राित वारदात समयमा मिहमानको 
घरमा धेर ैमा�छेह� जवुा खेिलरहेको अव�था पिन 
दिेख�छ । िमिसल सलं�न �माणह�बाट मतृक र 
�ितवादीबीच मानु�पन�स�मको पूव� �रसइिव केिह 
दिेखदँैन भने घटना पूव� िनयोिजत नभई त�कालको 
प�रि�थितले उ�प�न गराएको प�रणाम हो भ�ने 
दिेख�छ । तर �ितवादीकै भनाइअनसुार मतृक 
र�सीले मातेको अव�था देिख�छ भने यी �ितवादीले 
मतृकलाई ना�लोले थाममा बाधँी कदा�ले घोची मारी 
दाई मिहमानको घरमा गई घटनाको स�ब�धमा 
बताएको भ�ने दिेखन आयो । �यानस�ब�धीको 
१४ नं. मा “�यान माना�को मनसाय रहेनछ, �यान 
िलनपुन�स�मको इवी पिन रहेनछ, लकु� चोरीकन 
हानेको पिन रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा 
�रस था�न नसकेको, जोिखमी हितयारले हानेको 
वा िवष खवुाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढंुगा, 
लात, म�ुका इ�यादीले हा�दा सोही चोटपीरले 
ऐनका �यादिभ� �यान मरमेा दश वष� कैद गनु�पछ� ” 
भ�ने कानूनी �यव�था छ । मतृक र �ितवादीबीच 
मानु�पन�स�मको कुनै पूव�  इिवलाग भए परकेो 
दिेखदँैन । �ितवादीले लकु� िछपी हानेको अव�था 
पिन दिेखदँैन, िवष �वाएको पिन देिखदँैन, आ�नो 
�ीमती र मतृक बीच यौन स�पक�  भइरहेको दिेख 

मतृकलाई �याकेट समाती ता�दा उ�टै मतृकले 
�ितवादीलाई एक झापट हानेकाले त�काल उठेको 
�रस था�न नसक� �हार गरकेो अव�था देिख�छ । 
यी सबै त�यले आवेश �े�रत ह�या देिखए पिन उ� 
वारदातमा ९” लामो कदा�ले मतृकलाई पटकपटक 
�हार ग�रएको कारणले मतृकको मटुुमा �वाल परी 
म�ृय ुभएको अव�था छ । यसरी कदा� ज�तो जोिखमी 
हितयारले पटकपटक �हार ग�रएको अव�थामा 
भएको घटनालाई आवेश �े�रत ह�या भ�न िम�ने 
देिखएन । यसरी �ितवादी माईला तामाङले गरकेो 
कसरु आवेश �े�रत ह�याको प�रभाषािभ� पन� 
नदिेखदँा िनजलाई �यानस�ब�धीको महलको 
१३ (१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने 
ठहर ्याएको स�ु इ�साफ सदर ह�ने । 

�ितवादी माइला तामाङलाई १० वष� 
कैद गन� अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय �य� गरकेो 
पनुरावेदन अदालतको फैसला स�ब�धमा िवचार 
गदा�  मतृक दलमान तामाङ र यी �ितवादी माइला 
तामाङबीच ��ततु वारदात घट्नभु�दा पिहले 
कुनै �रसइवी, झै-झगडा भए गरकेो नदेिखएको, 
यी �ितवादी माइला तामाङ उ� वारदातको राित 
१२ बजेको समयमा िपसाब गन� उठेको अव�थामा 
आ�नै घरको त�लो तलामा आ�नी �ीमती रा�ी 
तामाङ परप�ुष मतृक दलमान तामाङसगँ यौन 
स�पक�  ग�ररहेको देखी त�काल कदा�ले मतृकको 
छातीमा �हार गरकेो कारणबाट मतृक दलमानको 
म�ृय ु भएको देिखन आयो । यस�कार घटनाको 
�कृित, वारदातको अव�था र प�रि�थती, 
�ितवादीले मौका तथा अदालतमा सािबती 
बयान िदई �याियक �ि�या र अनसु�धानमा 
परु ्याएको सहयोगसमेतलाई हेदा�  यी �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धीको १३ (१) नं. बमोिजम 
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सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने ठहर ्याई अ.ब.ं १८८ 
नं. अनसुार १० (दश) वष� कैद गन� मनािसब ह�ने 
भनी पनुरावेदन अदालतले �य� गरकेो रायसमेत 
�यायोिचत नै देिखएकोले उ� रायसमेत सदर 
ह�ने ।

�ितवादीह� वीरबहादरु तामाङ, �ितवादी 
सािहलँा तामाङ, �ितवादी नोवु�  भ�ने नवु�  तामाङ 
र काव� तामाङलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदने ठहर ्याएको फैसला �िुटपूण� छ भ�ने वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर रहेकोले 
सो स�ब�धमा हेदा�  यी चार ै जना �ितवादीह�ले 
�हरीमा र अदालतमा बयान गदा�  पिन िमित 
०६६।९।२ गते राित आफूह� र मतृक दलमान 
तामाङ �ितवादी माइला तामाङको घरमा गई तास 
खेलेको र रातको ८ बजे आफूह� तास खे�न छोडी 
आ–आ�नो घरमा गएको, तास खे�दा कुनै िववाद 
नभएको र आफूह�ले मतृकलाई नमारकेो भनी 
इ�कारी बयान िदएको देिखयो भने �ितवादी माइला 
तामाङले आफू िपसाब गन� उठेको बेलामा आ�नो 
�ीमती र मतृक यौन स�पक�  गरी रहेको देखी घटना 
घटेको र सो समयमा यी �ितवादीह� कोही पिन 
घटना�थलमा नरहेको तथा उ� घटना आफूले 
मा� घटाएको भनी कसरु �वीकार गरी अदालतमा 
समेत वयान गरकेो दिेखयो । यसरी �ितवादीह�को 
बयानबाट घटना घटेको िदनमा वारदात�थलमा 
मतृकसमेत सगँ यी �ितवादीह�ले तास खेलेको 
भए पिन जाहेरीमा उ�लेख भएबमोिजम झगडा भई 
सबै िमली मतृकलाई मारकेो नभई �ितवादी माइला  
तामाङको �ीमती रा�ी तामाङ र मतृकबीचको 
अनैितक यौन स�पक� को ज�रयाबाट �ितवादी 
माइला  तामाङले मतृकलाई कदा� �हार गरी मारकेो 
पिु� भएको र अ�य सबदु �माणह�को मू�याङ्कन 
गदा� पिन यी �ितवादीह�सगँ मतृकको कुनै पूव�इवी 

भएको नदिेखएको, �ितवादी माइला तामाङले 
मतृकलाई मादा�  कुनै �कारले सहयोग गनु�पन� 
कारण नभएको र �ितवादीह�को सा�ीह�ले पिन 
यी �ितवादीह�ले कसरु गरकेो होइन भनी गरकेो 
बकप�ले पिन सो कुरालाई पिु� गरकेो दिेखएको 
ह�दँा यी �ितवादीह�को उ� घटनामा कुनै सलं�नता 
नदिेखएकाले िनजह�को हकमा अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ िदने ठहर ्याएको स�ु फैसलालाई सदर ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न सिकने अव�था देिखएन । तसथ� 
�ितवादीह� िवरबहादरु तामाङसमेतलाई अिभयोग 
दाबीअनसुार सजाय ग�रपाउ ँ भ�नेसमेतको वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

अतः िमिसल संल�न आधार �माणको 
िववेचना एवम् मू�याङ्कन गरी स�ु िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालतले अिभयोग दाबीअनसुार �ितवादी 
माइला तामाङलाई �यानस�ब�धीको महलको १३ 
(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय 
ह�ने र अ�य �ितवादीह� िवरबहादरु तामाङ,  साइला 
तामाङ,  नबु�  तामङ र काव� तामाङले अिभयोग 
दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई िमित २०६७।३।९ 
मा गरकेो फैसलालाई सदर ह�ने ठहर ्याई �ितवादी 
माइला तामाङलाई �यानस�ब�धीको १३ (१) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गदा� चक� पन� भनी 
१० (दश) वष� कैद गन� गरी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम 
�य� गरकेो रायसिहतको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६९।६।२३ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : ताराद� बडू
क��यटुर : िव�णदुेवी �े�
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभुम् ।
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इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CI-०७६७, हक दता� कायम, 
पदम िसहं थापा िव. मु.स. गन� �या�डु चाहार
 दता�  गराएको िक.नं. ८८ को उ� ज�गामा 
त�काल देिखएको भ�दा बढी ज�गा दता� गराएका 
छन् भ�ने कुरा यी पनुरावेदकले देखाउनसमेत 
सकेको अव�था छैन । साथै ��ततु म�ुामा भएको 
िमित २०६६।१०।२२ को न�सामा समेत पिहलेको 
ज�गा िखचोला म�ुामा भएको िमित २०६६।१०।२२ 
को न�सामा समेत पिहलेको ज�गा िखचोला म�ुामा 
भएको २०५९।१०।२८ को न�सामा दिेखएभ�दा 
बढी ज�गा �ितवादीले दता� गराएको रहेछ भ�नेसमेत 
नदेिखएको अव�थामा  ०-०-२१/

२
 ज�गामा इलाम 

नगरपािलकाको हक कायम भई दता�  ह�ने अव�था 
दिेखदँैन । ��ततु अव�थामा इलाम नगरपािलकाको 
हक कायम भई दता�  ह�ने ठहर ्याएको स�ु इलाम 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी �ितवादीका 
नाउमँा िक.नं. ८८ मा ००१३४ व.िम. ज�गा दता� 
सदर कायम गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०६९।६।१६ को फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ साल जेठ ७ गते रोज ६ शभुम् ।
§ यसमा यसै लगाउको ०६९-CI-१०५०, 

अंश चलन, �या�डु चाहार िव. नाबालक 
छोरा ऋषभ चहार तथा आ�नो हकमा 
समेत सीता चाहार भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ । 

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CI-१०१७, अंश दता�, असफ� 
खंग िव. क�हाई खंग
 अंशब�डा गन�पन� भिनएको िक.नं. 
७७,२१४,३५० का ज�गा आ�नो िनजी आज�नको 
भएकोले सो ज�गाह�बाट अंश िदनपुन� होइन 
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरका स�ब�धमा 
हेदा�  �माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोिजम 
एकाघरका अिंशयारह�म�ये जनुसकैु अंिशयारको 
नाउमँा रहेको स�पि� सगोलको हो भनी अदालतले 
अनमुान गन�छ भ�ने कानूनी �यव�था रहेको 
स�दभ�मा पनुरावेदकले आ�नो मा� हक ला�ने 
�वआज�नको स�पि� हो भ�ने ठोस �माण ��ततु 
गन� सकेकोसमेत नदेिखएको ह�दँा उ� ज�गाह�बाट 
समेत ब�डा ला�ने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न सिकने 
अव�था नह�दँा ब�डा गनु�पन� स�पि�लाई मलु ५ 
भाग गरी �यसम�ये १ भागबाट २ भाग लगाई सो २ 
भागम�ये १ भाग अंश वादीले छु�्याई िलन पाउने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, राजिवराजको 
िमित २०६७।१।३० को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ साल जेठ ७ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.
�ी देवे�� गोपाल ��े, ०७२-WH-००५६, 
ब�दी��य�ीकरण, इसान अिधकारीसमेत िव. 
महानगरीय �हरी व�ृ, िसंहदरबारसमेत

ब�दी��य�ीकरण �रटको मलु उ�े�य 
गैरकानूनी�पमा कसैलाई थनुामा रािखएको छ 
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भने सो गैरकानूनी थनुाबाट ब�दीलाई म�ु ग�रिदन 
आदशे िदने हो । ��ततु िववादको स�दभ�मा हेदा� 
िनवेदकह� हाल �हरी र �शासनको िहरासत 
वा थुनामा रहेको नभई धरौटी र ता�रखमा 
रहने गरी थनुाम�ु भइसकेको कारणले िनवेदक 
मागको स�ब�धमा अ�य म�ुाको कुराह�बाट ह�ने 
कारवाहीको िवषयमा �यही म�ुाबाट िनण�य ह�ने नै 
दिेख�छ । य�तो अव�थामा ब�दीलाई गैरकानूनी 
थुनाम�ु गनु�  भनी आदेश गनु�को �योजन र औिच�य 
समा� भइसकेको ह�दँा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�ररहन ुपरने । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल 
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-WO-०७०५,  
उ��ेषण, देवह�र वन िव. गहृ म��ालयसमेत

िनवेदकलाई सूचना निदई तथा सनुवुाइको 
मौकासमेत निदई अवकास िदएको भ�नेतफ�  
िवचार गदा�  िनवेदक िमित २०६७।१०।१७ मा 
काया�लयमा हािजर ह�न आउन ुपन�मा १५३ हािजर 
रहेको देिखएको छ । िबदाको अविध समा� भएपिछ 
िनवेदक काया�लयको स�पक� मा नआएको अव�थामा 
सजाय िदन ु पदा� अपनाउन ु पन� काय�िविधका 
बारमेा �हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ 
मा �यव�था भएको दिेख�छ । िनयम ८९(२) ले 
सजायको आदेश िदनअुिघ सूचना िदनपुन� तथा 
सफाइको मौका िदनपुन� �ावधान भएता पिन ऐ. 
िनयम ८९(२) को �ितब�धा�मक वा�यांश (क) मा 
“भागी प�ा नलागेको वा अ� कुनै कारणले स�पक�  

�थािपत गन� अस�भव भएको �हरी कम�चारीको 
स�ब�धमा यस िनयमावलीको काय�िविधको 
�रत परु ्याउन ु पन� छैन” भ�ने �यव�था भएको र 
ऐ. (ग) मा “सफाइ पेस गन� मौका िददँा मनािसब 
नपन� भएमा सो कुराको पचा�  खडा गरी �य�तो 
�हरी कम�चारीलाई यस उपिनयमबमोिजम सफाइ 
पेस गन� मौका िदनपुन� छैन” भ�ने �यव�थासमेत 
भएबाट स�पक�  �थािपत गन� अस�भव अव�थामा 
सनुवुाइको मौका िदन अपनाउन ुपन� काय�िविधको 
पालना गनु�समेत अिनवाय� गरकेो नदेिखने ।

��ततु िववादको स�दभ�मा हेदा�  िनवेदक 
गैरहािजर रहे पिन िनजको घर ठेगानामा सूचना 
जारी ग�रएको र िनवेदकका बाबकैु रोहबरमा 
�याद टासँ भएकोसमेत देिखएको छ । त�प�ात 
पिन िनवेदक हािजर नभएपिछ ७ िदनिभ� 
�प�ीकरणसिहत हािजर ह�नका लािग गोरखाप� 
दैिनकमा सूचनासमेत �कािशत भएको दिेखएको 
छ । यसरी िनवेदकको नाउमँा घर ठेगानामा 
सूचना जारी भएको तथा साव�जिनक सूचनासमेत 
�कािशत भएको अव�थामा िनवेदकलाई सूचना 
निदएको वा सफाइको मौका निदएको भनी भ�न 
सिकने अव�थासमेत देिखदँैन । िनवेदक आफँैले 
सनुवुाइको मौकालाई उपे�ा गरकेो देिखन आउने ।

�हरी ऐन तथा �हरी िनयमावलीको �रत 
�ि�या परु ्याई कानूनबमोिजम िनवेदकलाई पदबाट 
अवकास िदने गरी पूव� �े�ीय �हरी काया�लय, 
िवराटनगरका �हरी नायब महािनरी�कबाट भएको 
िमित २०६८।३।२० को िनण�य तथा सोउपर 
पनुरावेदन परी �हरी �धान काया�लय, �हरी 
महािनरी�कबाट िमित २०६९।५।२४ मा भएको 
िनण�यबाट िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी 
हकमा आघात परकेो नदेिखई उ� िनण�यह� 



36

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, काि�क - २

�रतपूव�ककै  दिेखएकोले िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनु�पन� अव�था रहेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७३ साल जेठ ३ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०६०७, 
उ��ेषण / परमादशे, इि�दरा िनरौला थापा िव. 
च��बहादुर थापासमेत

िनवेिदका र िवप�ी च��बहादरु 
लो�ने �वा�नी रहेको अव�थामा अंश म�ुामा 
२०७०।१२।२७ मा िमलाप� नह�दँै च��बहादरु 
र मेनकुाको िववाह भएको हो वा सो िमलाप� 
भएपिछ िववाह भएको हो  यो िववाद एवम् िमलाप� 
भएपिछ िववाह भएको भए सो काय� बह�िववाहको 
कसरु कायम ह�ने हो होइन भ�ने कुराको जवाफ 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ र सरकारी 
म�ुास�ब�धी िनयमावली, २०५५ बमोिजम 
िनवेिदकाको जाहेरी दरखा�त दता� गन�समेतको 
दािय�वलाई �हरी काया�लयसमेतले पूरा गरमेा 
मा� आउने ह��छ । तसथ� िनवेिदकाको जाहेरी 
दरखा�त दता� गरी कानूनबमोिजम �यसको टुङ्गो 
लगाउन ु पन�मा हालस�म �यसबार े केही नगरी 
बसेको िवप�ीह�को काम कारवाही कानूनअनकूुल 
नभएकोले िनवेिदकाको जाहेरी दरखा�त दता� गरी 
उ� ऐन िनयमबमोिजम जे जो गनु�पन� गरी �यसको 
टुङ्गो लगाउन ु भनी िज�ला �हरी काया�लय, 
ओखलढुङ्गालगायतका िवप�ीह�को नाममा 

परमादेशको आदशे जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर : च��ा ितम�सेना 
इित संवत् २०७२ साल माघ १७ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएका छन् :
§ ०७१-WO-०५७५, उ��ेषण / परमादशे, 

च��बहादुर थापा िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

§ ०७२-WO-०४७३, िनषेधा�ा, 
च��बहादुर थापा िव. महानगरीय �हरी 
प�रसर हनुमानढोका, काठमाड�समेत

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RC-
०००६, कत��य �यान / डाकँा, नेपाल सरकार िव. 
अमृतबहादुर �याङ्बोसमेत

मौकामा कागज गन� पूण�बहादरु वाईबा, 
का�छी दोङसमेतले यी �ितवादीह�समेत भई 
वारदात िमित २०६१।२।३ गते राित ८.३० 
बजेको समयमा मतृकलाई घटना�थलमा परु ्याई 
मतृकको साथमा रहेको नगद िलने खाने उ�े�य 
राखी मतृकलाई कुटिपट गरी कत��य गरी मारकेोमा 
पूण� िव�ास ला�दछ भनी कागज लेखाइिदएको 
देिख�छ । �ितवादी ऋिष वाईबाको अिधकार�ा� 
अिधकारीसम�को सािबित बयान, जाहेरवालाको 
िकटानी जाहेरी दरखा�त एवम् िनजले अदालतमा 
गरकेो बकप� र मौकामा बिुझएका मािनसह�को 
कागजसमेतका �माणह�बाट यी �ितवादी 
अमतृबहादरु �याङ्बो, �ितवादी सोमबहादरु 
�याङ्बो, स�तबहादरु वाईबा, ठाकुर दोङसमेतले 
अिभयोग दाबीअनसुार मतृक केदार�साद 
पराजलुीलाई कुटिपट गरी कत��य गरी मारी फालेको, 
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मतृकको साथमा भएको नगदसमेत लटुी लगेको हो 
भ�ने कुरा पिु� भएकोले �ितवादी अमतृबहादरु 
�याङ्बो, �ितवादी सोमबहादरु �याङ्बो, �ितवादी 
स�तबहादरु वाईबा, �ितवादी ठाकुर दोङसमेतले 
मतृक केदार�साद पराजलुीलाई कुटिपट गरी 
भीरबाट लडाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ र १३(३) नं. बमोिजम कत��य गरी 
मारी फाली चोरीको १ र ६ नं. अनसुार रकम 
िलई कसरु अपराध गरकेो देिखन आएकोले िनज 
�ितवादीह�लाई �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. अनसुार जनही सव��वसिहत ज�मकैद 
र डाकँातफ�  चोरीको महलको १४(४) नं. बमोिजम 
सजाय ह�ने ।

मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
मतृक केदार�साद पराजलुीलाई �ितवादी 
अमतृबहादरु �याङ्बो, �ितवादी सोमबहादरु 
�याङ्बो, �ितवादी स�तबहादरु वाईबा, �ितवादी 
ठाकुर दोङसमेतले कुटिपट गरी भीरबाट लडाई 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ र १३(३) 
नं. बमोिजम कत��य गरी मारी फाली चोरीको १ र ६ 
नं. अनसुार रकम िलई कसरु अपराध गरकेो देिखदँा 
िनज �ितवादीह�लाई �यानस�ब�धीको महलको 
१३(३) नं. अनसुार जनही सव��वसिहत ज�मकैद 
र डाकँातफ�  चोरीको महलको १४(४) नं. बमोिजम 
६ वष� कैद र िबगो �. २,००,०००।– को डेढी 
�. ३,००,०००।– ज�रवानासमेत ह�ने ठहर ्याई 
मकवानपरु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
िमित ०७०।९।९ मा भएको  फैसला िमलेकै देिखदँा 
साधकको रोहबाट सदर ह�ने । 

पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट अ.बं. 
१८८ नं. अनसुार �य� रायको स�ब�धमा िवचार 
गदा� यसैसरहका अका� �ितवादी ऋिष वाईबाले 

मतृकलाई मान� पन�स�मको पूव� �रसइवी नभएको 
िमिसलबाट नदेिखएको, वारदातको अव�था र 
�कृितलाई िवचार गदा� हदैस�म सजाय गदा� चक� 
पन� देिखएकोले िनजलाई १० वष� कैद सजाय 
ह�नपुन� भनी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम �य� भएको 
राय यस अदालबाट समेत िमित २०६४।१२।१३ 
मा सदर भई फैसला भएको देिखएकोले यी 
�ितवादीह� पिन िनज ऋिष वाईबासरह कै दिेखदँा 
सोही आधारमा यी �ितवादीह�को हकमा समेत 
१०(दश) वष� कैद सजाय मनािसब नै देिखएकोले 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको अ.ब.ं १८८ नं. 
बमोिजम �य� राय सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-००२७, 
कत��य �यान, बैजनाथ बछार िव. नेपाल सरकार

भिवत�यको स�ब�धमा भएको कानूनी 
�यव�था हेदा�  मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको ५ नं. मा  �यान िलने इिबलाग वा मनसाय 
नभई कसैले आफूले गरकेो कत��यले मािनस मला� 
ज�तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा� �यसै�ारा 
केही भई मािनस मन� गएको भिवत�य ठहछ�  भ�ने 
उ�लेख छ । मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको ६ नं.मा 
एउटा कामको लािग सावधानीपूव�क हातहितयार 
उठाएकोमा केही �यहोराले अ�लाई ला�न गएको 
वा होस नपरु ्याई वा हे�चे�याई ंगरी कुनै काम गदा�  
भिवत�य परकेो वा र�ा िश�ा गदा�  भिवत�य परकेो 
अव�थामा मा� उ� नं. अनसुार सजाय ह�ने उ�लेख 
छ । तर �ितवादीको काय� सोअनसुार भएको भ�ने 
नदिेखई  मतृकको टाउकोमा सालको हागँाले �हार 
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गरकेो देिखएकोले वारदातको ि�थितबाट िनजको 
कसरु भिवत�यअ�तग�त नपन� ।

पनुरावेदक �ितवादीले मलुकु� ऐनको 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं. आकिष�त 
ह�ने ह�दँा सोतफ�  िलएको वैकि�पक पनुरावेदन 
िजिकरसमेतको स�ब�धमा िवचार गदा� यसस�ब�धी 
कानूनी �यव�था हेदा�  मलुकु� ऐनको �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. मा �यानमान�स�मको कुनै मनसाय 
पिन नभएको, �यान िलनपुन�स�मको इवी पिन 
रहेनछ, लकु� चो�रकन पिन हानेको रहेनछ उसै 
मौकामा उठेको कुनै कुरामा रीस था�न नसक� 
जोिखमी हितयारले हानेको वा िवष खवुाएकोमा 
बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात म�ुका 
इ�यािदले हा�दा सोही चोटपीरले ऐनका �यादिभ� 
�यान मरमेा १० वष� कैद गनु�पछ�  भ�ने उ�लेख 
छ । ��ततु वारदातमा मतृकले �ितवादीलाई अ�य 
�यि�सगँ भएको झगडाबाट छुटाएपिछ मतृक 
खाटमा बिसरहेको अव�थामा �ितवादीले मतृकको 
टाउकोमा सालको हागँाले �हार गरकेो देिखएकोले 
वारदातको ि�थितबाट िनजको कसरु आवेश�े�रत 
ह�याअ�तग�त पन� देिखदँनै । �ितवादीको काय� 
आवेश�े�रत ह�याअ�तग�त अनसुार भएको भ�ने 
नदेिखई  मतृकको टाउकोमा सालको हागँाले �हार 
गरकेो देिखएकोले वारदातको ि�थितबाट िनजको 
कसरु  �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. आकिष�त 
ह�ने दिेखदँैन । पनुरावेदक �ितवादीको वैकि�पक 
िजिकर प�ुने नदेिखने । 

अतः मािथ िववेिचत आधार कारण एवम् 
कानूनी �यव�था र �ितपािदत िस�ा�तसमेतको 
आधारमा यी पनुरावेदक �ितवादी बैजनाथ बछारले 
मतृकको टाउकोमा सालको हागँाले �हार गरकेो 
दिेखएको र सोही चोटको कारण मतृकको म�ृय ु
भएको शंकारिहत तवरले पिु� ह�न आएको ह�दँा 

�ितवादीले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१ र १३(१) को िवपरीत कसरु गरकेो देिखएकोले 
�ितवादीलाई ऐजनको १३(१) बमोिजम 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने देिखदँा �ितवादी 
बैजनाथ बछारलाई �यानस�ब�धीको महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याई बारा िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसलालाई सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डाको िमित २०६८।९।१९ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 

यसमा अ.ब.ं १८८ नं. अनसुार  िवचार 
गदा�   �ितवादी बैजनाथ बछारले मतृकलाई 
मानु�पन�स�मको पूव� �रसइवी भएको िमिसलबाट 
नदिेखएको, िनजको उमेर एवम् वारदातको अव�था 
र �कृितलाई िवचार गदा� हदैस�म सजाय गदा�  चक� 
पन� देिखएकोले िनजलाई १२ वष� कैद सजाय गदा�  
मनािसब ह�ने देिखदँा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम यी 
�ितवादी बैजनाथ बछारलाई १२(बा�) वष� कैद 
सजाय ह�ने गरी राय कायम ह�ने । 
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क�यटुर : च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७२ साल माघ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RC-००९२, 
कत��य �यान, नेपाल सरकार िव. सु�वीर चाउर े
भ�ने सुरवीर तामाङसमेत

�ितवादीह�ले मतृकह�लाई कत��य 
गरी मारकेा ह�न् भनी जाहेरवाला ि�ितराम राई र 
�िमला राईले िकटानी जाहेरी दरखा�त िदएको 
र व�तिु�थित मचु�ुकामा ब�ने िड�लीराम 
तामाङसमेतका मािनसले ियनै �ितवादीह�ले 
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आिथ�क �लोभनमा परी मतृकह�लाई कत��य 
गरी मारकेा ह�न् भनी कागज गरी िदएको देिख�छ 
भने मौकामा कागज गन� बिु�राज तामाङले यी 
�ितवादीह�ले मतृकह�सगँ धेर ै पैसा ह��छ । 
माररे ऋण ितनु�पछ�  भनी मसगँ भनेका िथए । ियनै 
�ितवादीह�ले मतृक जंगबहादरु राई र धनबहादरु 
राईलाई मारकेा ह�न् भनी कागज गरी िदएकोसमेतबाट 
मतृकह�लाई िनज �ितवादीह�ले नै मारकेो पिु� 
भएको देिखने ।

िकटानी जाहेरी दरखा�त, घटना�थल 
मचु�ुका, लास जाचँ मचु�ुका, बिु�राम तामाङले 
गरीिदएको मौकाको कागज, व�तिु�थित 
मचु�ुकामा ब�ने मािनसले लेखाई िदएको कागज 
र  �ितवादीह�ले  अिधकार�ा� अिधकारी र 
अदालतसम� मतृकह�लाई आिथ�क �लोभनमा 
परी कत��य गरी मारकेो कुरा सािबत भई बयान गरकेो 
दिेखएकाले मतृकह�लाई िनज �ितवादीह�ले नै 
मारकेो देिखदँा �ितवादीह� अगमबहादरु कामी र 
स�ुवीर चाउर े भ�ने सरुवीर तामाङलाई मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. को िवपरीत 
ऐजनको १३(१) नं. को कसरु गरकेो देिखदँा 
ऐजनको १३(१) नं बमोिजम सव��सिहत ज�मकैद 
सजाय ह�ने नै देिखन आउने ।

अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह�बाट 
मतृकह� जगंबहादरु राई र धनबहादरु राईबाट 
नगद लटुपाट गन� उ�े�यले मतृकह�लाई मान� 
मनसाय िलई धेर ै पिहलादेिख नै योजना बनाई 
मतृकह� आउने बाटो ढुक� झ�ुयाई घटना�थल 
ढाडखक�  भ�ने जङ्गल भीर बाटोतफ�  लगी 
�ितवादीह� सरुवीर तामाङ र अगमबहादरु 
कामीले असार े काठको लाठी हातमा िलई मतृक 
जंगबहादरुलाई �ितवादी सरुवीर तामाङले र मतृक 
धनबहादरु राईलाई अगमबहादरु कामीले टाउकोमा 

�हार गरी मारी भीरबाट फािलिदएको देिखएकोले 
�ितवादीह� सरुवीर तामाङ र अगमबहादरु कामीले 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १ नं. को 
िवपरीत  १३(३) नं. बमोिजमको कसरु अपराध 
गरकेो देिखदँा िनज �ितवादीह� सरुवीर तामाङ र 
�ितवादी अगमबहादरु कामीलाई �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. अनसुार जनही सव��वसिहत 
ज�मकैद ह�ने ठहर ्याई िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत. 
राजिवराजबाट िमित २०७१।९।१८ मा भएको  
फैसला िमलेकै देिखदँा साधकको रोहबाट सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत : गेहे��राज प�त
क��यटुर: च�दनकुमार म�डल
इित संवत् २०७२ साल फा�गनु ३ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०३७८, कत��य 
�यान, च��माया माझी  िव. नेपाल सरकार 

मतृकका भाई खड्ग बहादरु माझीको 
िकटानी जाहेरी दरखा�त, िनजको बकप�, लास 
�कृित मचु�ुका, शव परी�ण �ितवेदन, बरामदी 
मचु�ुका, �ितवादी च��माया माझीको आफूले 
कसरु अपराध गरकेो ह� ँभनी अिधकार�ा� अिधकारी 
र अदालतमा गरकेो सािबित बयान, �ितवादी 
च��माया माझीले गरकेो सनाखत कागज र 
व�तिु�थित मचु�ुकाका अमतृबहादरु माझीसमेतले 
अदालतमा गरकेो बकप�समेत िमिसल संल�न 
�माणह�बाट �ितवादी च��माया माझीले िनजका 
पित मतृक ग�भीरबहादरु माझीलाई घाटँीमा 
झोलाको ना�लोले िथची कत��य गरी मारकेो पिु� 
भइरहको अव�था ह�दँा िनज �ितवादी च��माया 
माझीले कसरु अपराध गरकेो भ�ने देिखन आउने ।



40

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, काि�क - २

मािथ िववेिचत आधार कारणह� 
समेतबाट �ितवादी च��माया माझीले आ�नो पित 
ग�भीरबहादरु माझीलाई र�सीको नसाको सरुमा 
िववादसमेत ह�दँा िनज मतृकको घाटँीमा झोलाको 
ना�लोले िथची कत��य गरी मारकेो देिखन आएकोले 
िनजको सो काय� मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १ नं. िवपरीत १३ नं. को कसरु अपराध 
गरकेो देिखदँा िनज �ितवादी च��माया माझीलाई 
ऐ. ऐनको �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर ्याएको स�ु िज�ला अदालतको फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट  
िमित २०६७।१०।१९ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 

अ.बं. १८८ नं. बमोिजम पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट �य� रायको स�ब�धमा 
िवचार गदा� �ितवादी र मतृकबीच �ीमान् �ीमती 
रहेको र पा�रवा�रक कुरामा झगडा भई र�सी खाएको 
सरुमा उि�लिखत वारदात घट्न गएको दिेख�छ । 
मतृकलाई मानु�पन�स�मको �रसइवी �ितवादीमा रहे 
भएको देिखंएको छैन । आरोिपत कसरु गरकेोमा 
सािबत भई �ितवादीले �याय �शासनलाई 
सहयोग परु ्याएको देिखएकोले �ितवादी च��माया 
माझीलाई १३(३) नं. बमोिजमको सजाय गदा�  चक� 
पन� देखी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष� कैद 
गन� पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट �य� राय 
मनािसब देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
इित संवत् २०७२ साल माघ १३ गते रोज ४  शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CR-०४१६, लाग ु

औषध खैरो हेरोइन, मनोजकुमार चौहान िव. नेपाल 
सरकार 

�ितवादी मनोज कुमार चौहानले आफू 
साथी सलुमानको कोठा ब�खबुाट बालाज ु
ट्या�सीमा आउदँा समाितएको मेरो साथमा �याग 
झोला केही िथएन । लाग ु औषध झोला कहाबँाट 
�याए थाहा छैन । मबाट बरामद भएको होइन भनी 
आरोिपत कसरुमा इ�कार रही अदालतमा  बयान 
गरकेो देिख�छ । िनज �ितवादीबाट बरामद  भएको 
व�त ु परी�ण गन�को लािग राि��य िविध िव�ान 
�योगशालामा पठाउदँा उ� व�त ु परी�णबाट 
हेरोइन पाइएको भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । 
यी �ितवादीबाट उ� लाग ु औषध बरामद भएको 
िमित २०६६।३।३१ गतेका िदन मकवानपरु समुो 
सेवा (टाटा समुो िटकट) को िटकट नं. ३८८५२ 
गाडी नं. २०८७ बाट िबहान ८.१५ को समयमा 
काठमाड� आएको भ�ने स�ु िमिसल संल�न रहेको 
िटकटबाट दिेख�छ । सोही िटकटमाफ� त समुो 
गाडी चढी उ� िमितमा यी �ितवादी काठमाड� 
आइपगेुको र सोही िदन साझँ ४ बजे प�ाउ परकेो 
पाइएको छ । �ितवादीबाट बरामद भएको मोबाइल 
नं. ९८०६८१८५९४ बाट ०९-०७-२००९ का 
िदन िबहान ६.४८ बजे, ७.४७ बजे र १८.३७ बजे 
०५१-२४२२६४ मा तीन पटक फोन गरी कुरा 
गरकेो र उ� फोन आफूले मौकामा बयान गरकेो 
�यि�को स�पक�  फोन हो भनी लेखाई िदएबाट 
�ितवादी काठमाड� आउनअुिघ मोहमद इमामसगँ 
स�पक�  गरकेो भ�ने िनजबाट बरामद ह�न आएको 
मोबाइलबाट देिखएको र िनजले अ�य �योजनको 
लािग फोन गरकेो ह� ँ भनी उ�लेख गन� नसकेबाट 
लाग ु औषध �ा� गन�कै लािग �यास गरकेो भनी 
मा�नपुन� ह��छ । िनजले अ�य �योजनका लािग 
फोन गरकेो हो भनी खलुाउन सकेको दिेखएको 



41

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, काि�क - २

छैन । �ितवादीको साथबाट २०३ �ाम लाग ुऔषध 
बरामद भएको भनी �ितवेदकले अदालतमा आई 
बकप� गरकेो, बरामदी मचु�ुका िनजको रोहवरमा 
भएको देिखएको एवम् बरामद भएको लाग ुऔषधको 
प�रमाण ठूलो मा�ामा नै रहेकोसमेतबाट �ितवादी 
मनोज कुमार चौहानले लाग ु औषध (िनय��ण) 
ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख�ड (घ)(ङ)(च) 
बमोिजमको कसरु अपराध गरकेो देिखदँा िनजलाई 
सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा (१)(छ)(३) 
बमोिजम सजाय ह�ने दिेखयो । अिभयोग दाबीबाट 
सफाइ पाउ ँभ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादी मनोजकुमार चौहान वीरग�जबाट 
हेट�डा ह�दँै लाग ुऔषध िलई काठमाड� आएको भ�ने 
पिु� भएकोले �ितवादी मनोजकुमार चौहानलाई 
लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ दफा ४ को 
ख�ड (घ)(ङ)(च) बमोिजमको कसरु गरकेो देिखदँा 
ऐजनको दफा १४(१)(छ)(३) बमोिजम प�� वष� 
तीन मिहना कैद र �. पाचँ लाख प�चीस हजार 
ज�रवानासमेत ह�ने ठहरी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरकेो 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६८।२।१० 
गतेको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: च��ा ितिमि�सना 
इित संवत् २०७२ साल माघ १३ गते रोज ४ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.
�ी देवे�� गोपाल ��े, ०७२-WH-०००२, 

ब�दी��य�ीकरण, चु�रना घत�को हकमा झिव�� 
घत� िव. रिवना ��बा तामाङसमेत

िस�ा�तत: ब�दी��य�ीकरणको �रट 
गैरकानूनी थुना िव�� जारी ह�ने सश� र 
�भावकारी उपचार हो । �यसैले पिन गैरकानूनी 
थनुा िव��को य�तो आदेश जारी गन� अिधकार 
�चिलत कानूनले स�ु तहको िज�ला अदालतदेिख 
अि�तम तहको सव��च अदालतस�मलाई �दान 
गरकेो देिख�छ । तर य�तो �रट जारी गन� एउटै 
आधार भनेको गैरकानूनी थनुा िव�� मा� हो । 
यिद थनुा गैरकानूनी नदेिखएमा य�तो आदेश जारी 
ह�न स�दैन । आ�नो छोरीको उ��वल भिव�यका 
खाितर उिचत िश�ा िद�ा र �याहार स�भार �दान 
गन� हेतलेु डे बोडस�का �पमा िव�ालय भना� ग�रएक� 
बािलकालाई ब�दी बनायो भ�ने िनराधार र झ�ुा 
कुरालाई अदालतले मा�यता �दान गन� स�दैन । 
य�तो िनराधार कुराले अदालतको मू�यवान् समय 
खेर जाने र िनवेदक सफा हात र �व�छ मनले �वेश 
गरकेोसमेत नदेिखदँा िनवेदन मागसगँ सहमत ह�न 
स�ने अव�था नरहने ।

तसथ� काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलाले छोरीलाई आमािसत रा�न पाउने 
ठहर ्याएकोमा �यसउपर पनुरावेदनसमेत नपरी 
अि�तम रहेको र िनवेदकले छोरीलाई ब�धक 
बनाएको भेटघाट गन� निदएको भनी िजिकर 
िलए पिन �कूलको जवाफसमेतबाट सो कुराको 
त�यपरक र िव�ािसलो �पबाट पिु� नभएकोले 
��ततु �रट िनवेदन आधारहीन देिखदँा खारजे 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत : गजे��बहादरु िसंह
क��यटुर : �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-०८३८, जबज��ती 
करणी, िजर ेभ�ने िदपेस िल�बु िव. नेपाल सरकार

िमित २०६८।०८।२० का िदन 
जाहेरवालाको वष� १२ क� छोरी (च) कुमारीलाई 
धारामा पानी िलन गएको बेला �ितवादीले 
जबज��ती करणी गरकेो भ�ने जाहेरी दरखा�तबाट 
अनसु�धान �ार�भ भएको रहेछ । यी �ितवादीले 
अनसु�धान तथा अदालतमा समेत पीिडतलाई 
करणी गरकेो भनी सािबती बयान िदएको 
दिेख�छ । धारामा पानी िलन गएको बेला मेरो मखु 
थुनी बो�न कराउन निदई पे�टी खोली ग�ुाङ्गमा 
िलङ्ग पसाएर करणी गरकेा ह�न् भनी पीिडत 
बािलकाले लेखाइ िदएको देिख�छ । पीिडतले 
�वा��य परी�ण �ितवेदनबाट योनीको िझ�लीमा 
चोट देिखएको योनी सिु�नएको भ�ने देिखएको 
दिेखएबाट पीिडतको कागज र अनसु�धान तथा 
अदालतमा भएको बयानको पिु� ह�न आएको छ । 
वारदातबाट पीिडत साङ्केितक नाम (च) कुमारी र 
िनजक� आमा फूलमाया बराइलीलेसमेत अदालतमा 
उपि�थत भई बकप� गदा�  पीिडत साङ्केितक नाम 
(च) कुमारीलाई �ितवादीले जबज��ती करणी गरकेो 
भ�ने देिखन आउछँ । मौकाको जाहेरी र पीिडतको 
कागज तथा िनजह�को बकप�बाट करणीस�ब�धी 
वारदात भएको साथै डा�टरको �ितवेदनबाट समेत 
सो अपराध घटेको त�यको पिु� भएको दिेख�छ । 
अब �ितवादीले गरकेो कसरुको �कृित र ग�भीरता 
हेदा� यी �ितवादीले पीिडत साङ्केितक नाम (च) 
कुमारीलाई आफूले करणी गन� मनसायले धारामा 
पानी िलन गएको बेला िनज नाबािलकालाई मखु 
थुनी बो�न कराउन निदई सतुाएको र पीिडतलाई 
जबज��ती करणीको कसरु गरकेो पिु� भइरहेकोले 

पीिडतको उमेर १३ वष� भएकोले �ितवादी िजर े
भ�ने िदपेस िल�बलुे अिभयोग दाबीबमोिजम 
जबज��ती करणीको कसरु गरकेो ठहन� ।

वारदातक� पीिडत नाबािलकाको 
शारी�रक परी�णबाट दिेखएको योनाङ्गको 
अव�थासमेतलाई �ि�गत गरी सजाय गनु�  
�यायस�मत ह�ने ह�दँा अिभयोग दाबीबमोिजम 
जबज��ती करणीको कसरु ठहर गरी �ितवादीलाई 
जबज��ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोिजम 
१० वष� कैद गरी सोही महलको १० नं. बमोिजम �. 
२५,०००।– �ितपूित� पीिडतलाई भराइिदने ठहर 
गरी स�ु इलाम िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, इलामबाट िमित 
२०६९।१२।२५ मा भएको फैसला िमलेको दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: िसजन र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल असार ३ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-०४६१, अंश 
दता�, रामदेव म�डलसमेत िव. अमृती देवीको मु.स. 
गन� रामलोचन म�डलसमेत

वादी रामव�ृ म�डलले �ितवादी राजे�� 
म�डलबाट ऋण कजा� िलए िदएकै आधारमा मा� 
अंश भएको मा�न िम�ने देिखदँनै । एकासगोलको 
अंिशयारह�को बीचमा पिन आ-आफूले आज�न 
गरकेो स�पि� वा रकमबाट अक� अंिशयारलाई 
ऋण कजा� िलनिुदन ु �यवहार ह�नस�ने ि�थितमा 
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सोही आधारमा मा� ब�डा भइसकेको भ�न 
�यायोिचत नह�ने । �यसैगरी ७ नं. फाटँवारीमा 
भरकेोबाट र छु�ाछु�ै घर भएको भ�ने स�ब�धमा 
हेदा� ७ फाटँवारी छु�ाछु�ै भर े तापिन भूिमसधुार 
लाग ु ह�दँाको अव�थामा वादी �ितवादीह� 
एकासगोलमा नै रहेको देिखएको र सगोलको 
अंिशयारह�समेतको छु�ाछु�ै घर ह�नस�ने नै ह�दँा 
सो आधारमा छु�ी िभ�न भइसकेको भनी मा�न 
िम�नेसमेत दिेखन नआउने ।

वादी �ितवादीह�ले के कित पैतकृ 
स�पि� कसले कित कुन िमितमा ब�डा भई �ा� गर े
तथा के कित स�पि� िनजी �ान सीपको आधारमा 
आज�न गरकेो हो सोको �ोतसमेत खलुाउन 
नसकेको अव�थामा अिंशयार अिंशयारह�को 
बीचमा लेनदेन िब�� �यवहार भएकै आधारमा 
मा� अंशब�डा भई छु�ी िभ�न भएको भ�न 
िमलेन । यसरी �ा� स�पि�को �ोत खलुाउन 
नसकेको अव�थामा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
६(क) ले “अ�यथा �मािणत नभएमा एकाघरका 
अंिशयारम�ये जनुसकैु अंिशयारका नाममा रहेको 
स�पि� सगोलको स�पि� हो भनी अदालतले 
अनमुान गन�छ” भ�नेसमेत कानूनी �यव�था भएको 
दिेखदँा यस अदालतबाट िमित २०७०।३।२६ मा 
िवप�ी िझकाउने आदशेमा िलइएको आधारसगँ 
सहमत ह�न नसिकने ।

सगोलको अव�थामा आज�न भएको र 
पैतकृ स�पि�को �पमा बढे बढाएको स�पि�बाट 
अंिशयारलाई अंश हक �ा� ह�ने नै देिखदँा साथै 
फाटँवारी पेस गदा�  पिन िनजी �ोतबाट �ा� गरकेो 
भ�ने �माणसमेत देखाउन नसकेको अव�थामा पेस 
भएको स�पि�को फाटँवारीबाट वादी दाबीबमोिजम 
अंश पाउने दिेखदँा अंशमा दाबी नप�ुने गरी भएको 
धनषुा िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी वादी 

दाबीबमोिजम ३ ख�डको १ ख�ड अशं वादीले 
पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको 
िमित २०६७।११।२ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी रामदेव 
म�डलसिहतको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर: सदुश�न�साद आचाय�
इित संवत् २०७२ साल चैत ३ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी देवे�� गोपाल �े� र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०३८२, 
कत��य �यान, धनराज अिहर (यादव) िव. नेपाल 
सरकार

वारदातमा मतृक सर�वती यादवको म�ृय ु
कालगितबाट भएको नभई �ितवादी घन�याम यादव, 
सर�वती यादव र धनराज यादवको कत��यबाट 
भएको भनी मतृकक� छोरी जाहेरवाली रीता यादवको 
जाहेरी तथा मौकाको िकटानी कागजलाई रामदेव 
यादव, प��  यादव, इनायतकुला फिकरसमेतले 
गरकेो मौकाको कागजले समथ�न ग�ररहेको 
देिख�छ । कुचोको टु�ाको िववादमा �ितवादीह�ले 
मतृक सर�वती यादवलाई कुटिपट गरकेो ह�दँा सो 
स�ब�धमा सीमा �हरी चौक� चाकरचौडामा िनवेदन 
िदएको र सोही राित �ितवादीह�ले कत��य गरी 
मारकेो भ�नेसमेत �यहोराको घटना िववरण कागज 
तथा व�तिु�थित मचु�ुकाका राजकुमार यादव, 
हिफज�ुला मसुलमानसमेतको लेखाई िदएको 
कागजसमेतले समथ�न ग�ररहेको र शव परी�ण 
�ितवेदनमा म�ृयकुो कारण घाटँी िथची अठ्ँयाएको 
Throttling भनी गरकेो बयानलाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।

�ितवादी पनुरावेदक धनराज यादवले उ� 
वारदातको िदन आफू भारतमा रहेको िजिकरको 
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स�ब�धमा िवचार गदा�  �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २७(१) मा “सजायमा कमी वा छुट ह�ने वा 
सजायबाट �रहाई पाउने कुनै कुराको िजिकर 
�ितवादीले िलएमा सो कुराको �माण परु ्याउने 
भार िनजको ह��छ” भ�ने उ�लेख भएबाट आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ वा छुट पाउनको लािग सो दाबी 
पिु� गन� �माण पेस गनु�पन� देिखदँा िनज �ितवादीले 
उ� वारदातको िदन घटना�थलमा उपि�थत नभई 
आफू भारतमा रहेको दाबी गर ेतापिन सो �मािणत 
गन� कुनै पिन व�तिुन� �माणह� पेस गन� सकेको 
नदेिखदँा �ितवादीम�येक� च��ावती यादवले िमित 
२०६५।८।२६ मा अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
बयान गदा� छोरा धनराज अिहर यादवसगँ िमलेर 
पित घन�याम यादवले मतृक सर�वती यादवको 
घाटँी िथची ह�या गरकेो हो भ�नेसमेत बयानबाट 
पनुरावेदक �ितवादी धनराज यादवको उ� 
वारदातको िदन भारतमा िथए भ�ने िजिकर 
िव�सनीय मा�न नसिकने ।

जाहेरवाली �रता यादवको िकटानी जाहेरी 
र मौकामा गरकेो कागजलाई रामदेव यादव, प��  
यादव, इनायतकुला फिकरसमेतले समथ�न गरकेो 
मौकाको कागज, व�तिु�थित मचु�ुकाका राजकुमार 
यादव, हिफज�ुला मसुलमानसमेतले लेखाई 
िदएको कागज, शव परी�ण �ितवेदनमा म�ृयकुो 
कारण Throttling भनी उ�लेख ह�नकुा साथै 
�ितवादी धनराज अिहर यादवका आमा �ितवादी 
च��ावती यादवको बयानसमेतबाट उ� वारदातमा 
�ितवादी धनराज अिहर यादवको ��य� संल�न 
रहेको देिखदँा िनज पनुरावेदक �ितवादी धनराज 
अिहर यादवको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीह�म�येका फरार �ितवादी 
घन�याम यादवले �ितवादी धनराज यादवको 

सहयोगमा मतृक सर�वती यादवको कत��य गरी 
मारकेो पिु� ह�न आएकोले �ितवादी धनराज अिहर 
यादवको उ� घटनामा ��य� सलं�न रहेको र 
घटना घटाउन सहयोगसमेत गरकेो देिखदँा िनज 
�ितवादी धनराज अिहर यादवलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३(३) बमोिजम 
ज�मकैद सजाय ह�ने ठहर ्याएको स�ु किपलव�त ु
िज�ला अदालतको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलको िमित २०६७।७।२८ को 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

वारदातको ज�रया घरको सरसफाइ गन� 
�ममा कुचोको टु�ाबाट उठेको घरायसी िववादको 
कारण नातािभ�को मतृक सर�वती यादवलाई 
�ितवादी धनराज यादवको सहयोगमा िनजका िपता 
�ितवादी घन�याम यादवले कत��य गरी मारकेो 
घटनाको अव�थासमेतलाई िवचार गदा�  मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(३) बमोिजम 
ज�मकैदको सजाय गदा�  चक� पन� जाने दिेखदँा 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम िनज �ितवादी धनराज 
यादवलाई कम सजाय गदा� पिन कानूनको मकसद 
पूरा ह�ने नै ह�दँा िनजलाई १४(चौध) वष� मा� कैद 
सजाय ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादी धनराज 
अिहर यादवको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गीता �े�
क��यटुर: सदुश�न आचाय�
इित संवत् २०७३ साल असार २७ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. र मा.�या.
�ी जगदीश शमा� पौडेल, ०६९-CI-०९७२, 
िखचोला मेटाई हक कायम, �वोध िघिमर े िव. 
�ीमती मीना �े�
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मलुकु� ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ 
नं. ले कसैले अका�को ज�गा िमची घर बनाएकोमा घर 
तयार भएका िमितले एक वष�िभ� नािलस िदनपुन� 
गरी हद�याद तोकेको दिेख�छ । ��यथ�ले उ� 
ज�गामा काठमाड� महानगरपािलका काया�लयबाट 
न�सा पास गरी २०४९।९।१२ मा नै घर पखा�ल 
बनाई बसेको देिख�छ । साथै सो घरज�गा राि��य 
वािण�य ब�कबाट िमित २०५३।२।३० मा 
�ि�ब�धक िलखत गरी िधतोमा राखी कजा�समेत 
िलएको देिख�छ । ��यथ�ले उ� ज�गा िमची घर 
पखा�ल बनाएको भए यी पनुरावेदक वादीले उपरो� 
कानूनले िनिद�� गरकेो उपरो� हद�यादिभ� नािलस 
िदनपुन�मा सो नगरी बसेको देिख�छ । यी पनुरावेदक 
र ��यथ� साधँ सिधयारका �यि� रहेकाले उ� 
टहरा पखा�ल िनमा�ण गरकेो कुरा पनुरावेदक वादीले 
थाहा जानकारी नपाउने भ�ने पिन देिखदँैन । तसथ� 
कानूनले िनिद�� गरकेो हद�यादिभ� नािलस उजरु 
नगरी नया ँनापीको हाल सािबकस�ब�धी िववादको 
ज�रयाबाट पेस ह�न आएको िफराद खारजे ह�ने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।६।१ 
मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: इ��बहादरु कठायत
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल फागनु २३ गते रोज १ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन् :
§ ०६९-CI-०९७०, हाल सािबक दता� , 

�बोध िघिमरसेमेत िव. मीना �े�
§ ०६९-CI-०९७१, िखचोला मेटाई हक 

कायम, सुबोध िघिमर ेिव. मीना �े�

इजलास न.ं १०

१
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी 
केदार�साद चािलसे, ०६८-CR-०६४४, कत��य 
�यान, मोतीलाल िव.क. िव. नेपाल सरकार

बरामद पे�तोल यी �ितवादी र मतृक 
चढेको गाडीिभ� नै फेला परकेो भ�ने �ितवादीकै 
बयानबाट खलेुको छ । यिद पनुरावेदक / �ितवादीको 
िजिकरअन�ुप िनजको साथबाट पे�तोल खोसी 
लगेको र िनजलाई िनय��णमा िलई सो पे�तोलबाट 
मतृकलाई गोली �हार गरकेो हो भने खोसेर लगेको 
पे�तोल पनु: गाडी िभ� नै फेला पनु�पन� ि�थित 
पिन �वभािवक देिखदँैन । अका�को पे�तोल खोसेर 
कसैलाई �यान िलनको लािग �हार ग�रसकेपिछ 
अ�यथा पिु� नभएस�म सो पे�तोल या त खो�ने 
�यि�ले आफँैसगँ लैजा�छ या कतै फािलिद�छ । 
पनु: मतृक नै रहेको गाडीमा छोडी जाने स�भावना 
भने अ�य�त �यून ह�ने ।

�ितवादी मोितलाल िव.क.ले अनसु�धान 
अिधकारीसम� गरकेो बयानलाई घटना�थल 
तथा लास �कृित मचु�ुका लास जाचँ �ितवेदन, 
के��ीय �हरी वै�ािनक �योगशालाको �ितवेदन, 
बरामदी मचु�ुका र वारदातमा च�मिदद टीकाराम 
शमा�समेतको बकप�समेतबाट मतृक ऋिष�साद 
शमा�लाई िनजका अङ्गर�क पनुरावेदक / �ितवादी 
मोितलाल िव.क. ले आ�नो साथमा राखेको बरामद 
चाइिनज पे�तोलबाट २ पटक गोली हानी ह�या 
गरकेो िमिसल संल�न �माणबाट देिखने ।

मािथ िववेिचत आधारबाट मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३१) नं. बमोिजम 
�ितवादी मोितलाल िव.क. लाई सव��वसिहत 
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ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो सखु�त िज�ला 
अदालतको िमित २०६६।१०।१९ को फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, सखु�तको िमित 
२०६८।१।२७ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक / �ितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपककुमार काक� र मा.�या.�ी मीरा 
खड्का, ०७०-WO-०५६४, उ��ेषण, केशवराज 
भ�राई िव. मु.स. गरी आ�नो हकमा समेत बलराम 
भ�राई

केशवराज र अ.बं. १३९ नं. बमोिजम 
बिुझएका िभमलाल भ�राईको तथा केशवराज 
भ�राई र �ितवादी रवेतीकुमारी भ�राईको DNA 
एक आपसमा िम�छ िम�दैन भनी परी�ण गराउने 
िज�ला अदालतबाट िमित २०७०।८।१९ मा 
आदशे भएको देिख�छ । रवेतीकुमारीको म�ृय ु
भइसकेको अव�थामा सो आदेश काया��वयन 
नै ह�न नस�ने भ�ने �रट िनवेदकतफ� का 
िव�ान् कानून �यवसायीह�को बहस िजिकर 
दिेख�छ । उ� आदेश हेदा� केशवराज भ�राई 
र �ितवादी रवेतीकुमारी भ�राईको मा� DNA 
परी�ण गराउने भ�ने नभई केशवराज भ�राई र 
भीमलाल भ�राईसमेतको DNA परी�ण गराउने 
आदशे भएकोले सो काया��वयन गन� सिकने नै 
अव�था रहेकाले आदशे िन��योजन भएको भनी 
िन�कष� िनका�न िम�ने नदेिखने ।

अंश म�ुामा नाता स�ब�धमा िववाद भई 
सो नाता स�ब�धमा स�य त�य प�ा लगाउन 
DNA परी�ण गन� आदेश िचतवन िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७०।८।१९ मा भई सो 

आदेशलाई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०७०।९।२५ मा सदर भएकोमा सो आदेशमा कुनै 
�िुट दिेखन आएन । यसरी साधारण उपचारअ�तग�त 
दईु तह अदालतबाट कानूनबमोिजम भएको आदेश 
बदर गराई मा�न �रट िनवेदकको के क�तो कानूनी 
वा सवंैधािनक हकको हनन् भएको हो �प� कारण 
र आधार नै उ�लेख नगरी दायर गरकेो ��ततु 
�रट िनवेदन िजिकरबमोिजम आदशे जारी गनु�पन� 
अव�था िव�मान नदेिखदँा ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ाराज पौडेल
क��यटुर: याम�साद र�ेमी
इित संवत् २०७३ साल साउन ३० गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं १२

१
मा.�या.�ी शारदा�साद िघिमर े र मा.�या.
�ी ई�र�साद खितवडा, ०७२-CI-०७७८, 
अशंब�डा, दीपकबहादुर म�ल ठकुरी िव.�ीमती 
भुपे��कुमारी म�लसमेत

वादीको िपता देवबहादरुले आफूह� र 
�ितवादी भपेु��कुमारीबीच िमित २०३०।५।१८ 
मा नै छु�� िभ�न भएको र बालादेवीको हागँातफ� का 
स�तानह�बीच पिन २०५०।५।१८ मा अशंब�डाको 
िलखत पा�रत भएको त�य �थािपत देिखन 
आयो । य�तो अव�थामा यी वादी दवेबहादरुको 
छोरा भएकोले िनजले आ�नो बाबबुाट अंश 
पाउनेमा वादीको बाब ुदेवबहादरुले अिघ नै आ�नो 
जीवनकालमा भपेु��कुमारीसमेत सगैँ छु��िभ�न 
भइसकेको देिखएको छ । यी वादीले िनजको 
बाब ु देवबहादरुले गरकेो िमित २०३०।१२।१ 
र २०५०।५।१८ को अंशब�डाको िलखतलाई 
चनुौित गरकेो अव�था पिन देिखदँैछ । �यसकारण 
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वादीले दवेबहादरुबाट अंश पाउने र देवबहादरुअिघ 
नै आ�ना हागँामा अंिशयारबाट अलग िभ�न भएको 
दिेखएबाट वादी दीपकबहादरु �ितवादीम�येको 
भपेु��कुमारीको सगोलको अंिशयार नै देिखन 
नआएकोले िनजबाट अशं पाउ ँभ�ने वादीको दाबी 
कायम रहन स�ने अव�था नह�दँा यस अदालतबाट 
िमित २०७२।६।१३ मा भएको आदेशसगँ सहमत 
ह�न नसिकने ।

वादीको बाब ु देवबहादरु म�ल नै यी 
�ितवादीह�बाट अिघ नै अलग छु�� िभ�न भएको 
दिेखएको, यी वादीले आ�नो िपताबाट स�म अशं 
पाउने अव�था भएबाट यी �ितवादी तथा वादी 
सगोलको अिंशयार नै नदिेखएको अव�थामा 
यी �ितवादीबाट अंश पाउ ँ भ�ने वादीको दाबी 
प�ुन नस�ने ठहर गरकेो स�ु िचतवन िज�ला 
अदालतबाट िमित २०७१।३।१६ मा भएको 
फैसला सदर ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको फैसला मनुािसब ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: जगतबहादरु पौडेल
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल साउन २६ गते रोज ४ शभुम् ।
§ ०७२-CI-०७७९, अब�डा ब�डा गरी 

दता�  ग�रपाउ,ँ कृ�णबहादुर म�ल ठकुरी 
िव.�ीमती भुपे��कुमारी म�लसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

२
मा.�या.�ी  शारदा�साद िघिमर े र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०७१-CI-१४७९, अशं 
चलन, सनतकुमार �े�समेत िव. �ीमती �रना िम� 
�े�

मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १० नं. मा लो�ने 
वा बाबआुमाले �वा�नी वा छोराछोरीलाई इ�जत 
आमदअनसुार अंशब�डाको १० नं. मा लो�ने वा 

बाब ु आमाले �वा�नी वा छोराछोरीलाई इ�जत 
आमदअनसुार खान लाउन र आव�यकताअनसुार 
उिचत िश�ा िद�ा र �वा��य उपचारको �यव�था 
गनु�पछ�  । सो नगर े अंश िदनपुछ�  भ�ने कानूनी 
�यव�था रहेको छ । उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम 
�ितवादीह�ले वादीलाई खान लाउनसमेत 
निदएको अव�थामा अंशज�तो नैसिग�क 
अिधकारबाट वादीलाई वि�चत गन� निम�ने 
ह�दँा वादीले अंश पाउने भई चलनसमेत चलाई 
िदने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
िमित २०७१।११।१७ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखने ।

दिुनयाकँो िबगोको हकमा जायजात गदा�  
ऋण खादँा सगँ बसेका १२ वष�भ�दा कम उमेरका 
अंिशयारह�को अशं हक पर साररे मा� जायजात 
गनु�पन� भ�ने िव�मान कानूनी �यव�था रहेको 
देिख�छ । य�तो अव�थामा सो ऋण िलदँाको 
अव�थामा जायज�मसमेत नभएक� र िमित 
२०६९।१२।१९ मा मा� ज�म भएक� नाबािलग 
वादीलेसमेत उ� ऋण बझुाउन ुपछ�  भ�न मलुकु� 
ऐन, द�डसजायको २६ नं. को कानूनी �यव�थाले 
िम�ने देिखएन । �य�तै अ�य ऋणह� पिन म�ुा 
च�दाच�दकैो अव�थामा िलएको दिेखदँा सो 
ऋणह�मा समेत नाबािलग वादीको दािय�व िसज�ना 
ह�ने अव�था नदेिखने ।

अत: स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
िमित २०७१।२।१८ मा भएको फैसला केही उ�टी 
गरी वादीले िफराद दाबीबमोिजम अंश चलन गरी 
िलन पाउने र �ितवादीह�ले देखाएको ऋणमा 
वादीलाई ब�डा नला�ने ठहछ�  भनी पनुरावेदन 
पाटनको िमित २०७१।११।१७ मा गरकेो फैसला 
िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: �ेम खड्का
इित संवत् २०७३ साल भदौ ८ गते रोज ४ शभुम् ।
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§ ०७२-CI-०७७९, अब�डा ब�डा गरी 
दता�  बदर ग�रपाउ,ँ कृ�णबहादुर म�ल 
ठकुरी िव.�ीमती भुपे��कुमारी म�लसमेत  
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

इजलास नं. १३

मा.�या.�ी मीरा खड्का र मा.�या.�ी डा. 
आन�दमोहन भ�राई, ०६९-WO-०६१०, 
उ��ेषण / परमादेश, �वावल�बन लघुिव� िवकास 
ब�क िलिमटेड के��ीय काया�लय, जनकपुरको 
कप�रटे काया�लय, काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ११ माइतीघर काठमाड�को 
अि�तयार�ा� गरी आ�नो हकमासमेत अमरराज 
खड्कासमेत िव. �म अदालत, काठमाड�समेत

ब�क तथा िव�ीय सं�थाको कम�चारी 
िनयिु� सेवा सत� र अनशुासन र हटाउने 
कारवाहीका स�ब�धमा िवशेष कानूनी �यव�थाको 
�पमा रहेको ब�कको िविनयमावली नै आकिष�त 
ह�ने िवषयमा िववाद दिेखन आएन । िनवेदक 
ब�कको उ�े�य हािसल गन� सबल स�म र यो�य 
कम�चारीको आव�यकता महससु गरी स�ंथामा 
�थायी िनयिु� िदनभु�दा अगािड सेवापूव�को 
�िश�णमा राखी �यवहा�रक परी�णबाट यो�य 
ठह�रएमा मा� �थायी िनयिु� िदने िवशेष �यव�था 
िविनयमावलीमा गरकेो पाइयो । िविनयमावलीको 
उ� कानूनी �यव�थाअनसुार िवप�ी रमेश िम� 
�थायी कम�चारी नभई सेवापूव�को �िश�णमा 
काय�रत कम�चारी रहेको र य�ता कम�चारीले सेवापूव� 
�िश�णमा रहदँा गरकेो काय�स�पादन स�तोषजनक 
नभएमा सेवापूव�को �िश�णबाट हटाउदँा िनजलाई 
िविनयमावलीअन�ुप सनुवुाइको मौका िदइरहन ु
नपन� भ�ने रहेको र उ� �यव�था �वीकार गरी 

पूव��िश�णमा गएको ह�दँा सनुवुाइको मौका �दान 
नगरी रमेश िम�लाई सेवापूव�को �िश�णबाट 
हटाएको िनवेदन िव�ीय सं�थाको िनण�यसमेत 
�िुटपूण� रहेको दिेखन नआउने ।

िनवेदक सं�थाको िविनयमावलीबमोिजम 
भएको कामकारवाहीउपर िनवेदक ब�कका 
काय�कारी �मखुसम� पनुरावेदन गनु�  परमेा सो 
नगरी िनवेदकका हकमा आकिष�त नै नह�ने �म 
ऐन, २०४८ बमोिजम पनुरावेदन सनुी िवप�ी 
�म अदालत, काठमाड�बाट िमित २०६९।६।२४ 
मा भएको फैसला �े�ािधकारिविहन भई �िुटपूण� 
देिखदँा उ� फैसला उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम 
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् ।
§ ०६९-WO-०६११, उ��ेषण / परमादशे, 

�वावल�बन लघुिव� िवकास ब�क िलिमटेड 
के��ीय काया�लय, जनकपुरको कप�रटे 
काया�लय, काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ११ माइतीघर 
काठमाड�को अि�तयार�ा� गरी आ�नो हकमा 
समेत अमरराज खड्का िव. िजते��कुमार 
चौधरीसमेत भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार 
आदेश भएकोछ ।

इजलास न.ं१४ 

मा.�या.�ी ह�रकृ�ण काक� र मा.�या.�ी 
िव��भर�साद ��े, ०६७-CI-१५१८, परमादशे, 
खगे�� नेपाल िव. िवमलादेवी िनरौला

वादी िवमलादेवी िनरौला (उपा�याय) र 
�ितवादी खगे�� नेपाल भई चलेको द.ेप.ुनं. १२०४ 
को ज�गा िखचोला म�ुामा पनुरावेदन अदालत, 



49

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, काि�क - २

िवराटनगरबाट िमित २०५६।९।६ मा िमलाप� 
भएको त�यमा िववाद देिखदँैन । सो िमलाप�ले 
पनुरावेदक खगे�� नेपालको िक.नं. २६८ को 
ज�गाम�ये केही ज�गामा ��यथ� िनवेदकको हक 
�थािपत भइसकेको दिेख�छ । पनुरावेदकले 
िनवेदकको दाबीबमोिजमको ज�गा आफूले पिहले 
नै छाडी िदइसकेको �रट िनवेदन खारजे ह�नपुन� 
िजिकर िलएको भएता पिन िनजको िजिकरको 
आधारमा मा� िमलाप� काया��वयन भइसकेको 
भनी अथ� गन� निम�ने । 

अदालतबाट भएको िमलाप�को 
सारभूत�पमा काया��वयन भएप�ात मा� पूण�ता 
पाउने ह�दँा सोको काया��वयनप� मह�वपूण� 
ह��छ । आ�नो म�जरुी र सहमितमा िमलाप� 
गन� प�ले सोको काया��वयनको लािग पिन 
जवाफदेहीपूण� भूिमका िनवा�ह गनु�पन� ।

अदालतबाट भएको िमलाप� काया��वयन 
गन� कानूनी कत��य भएको मालपोत काया�लयका 
नाममा िमलाप� स�ब� प�ह� राखी जे जो ब�ुनपुन� 
बझुी यथाशी� कामकारवाही गनु�  भनी पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६७।८।१३ मा 
भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: आन�दराज प�त
इित संवत् २०७३ साल भदौ ७ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं १५

मा.�या.�ी िव��भर�साद ��े र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७०-CR-११६३, मानव 
बेचिवखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार िव. 
पु�पा तामाङसमेत 

��ततु म�ुामा �ितवादी प�ुपा तामाङ 
र वादी नेपाल सरकार दवुै प�बाट पनुरावेदन 
अदालत, पाटनमा स�ु काठमाड� िज�ला 

अदालतको फैसलाउपर पनुरावेदन परकेोमा िनज 
�ितवादी प�ुपा तामाङलाई ५ वष� कैद र २५ हजार 
जरीवाना गन� गरी स�ु अदालतबाट भएको िनण�य 
सो पनुरावेदनह�को रोहमा िनण�य गदा� केही वा पूर ै
उ�टी भएको छैन । अत: �ितवादी प�ुपा तामाङको 
हकमा पिन पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अनसुार 
स�ु अदालतको िनण�य केही वा पूर ै उ�टी नभई 
स�ु िज�ला अदालतको फैसला सदर भएको ह�दँा 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) 
अनसुार यस अदालतमा पनुरावेदन ला�ने अव�था 
पिन दिेखन आएन । दश वष� वा सोभ�दा बढी सजाय 
गरी पनुरावेदन अदालतले फैसला गरमेा र तीन 
वष� वा सोभ�दा बढी कैदको सजाय प�चीस हजार 
�पैया ँवा सोभ�दा बढी ज�रवानासमेत भएको स�ु 
िज�ला अदालतको िनण�य पनुरावेदन अदालतबाट 
केही वा पूर ैउ�टी भएकोमा मा� यस अदालतमा 
पनुरावेदन ला�ने ।

��ततु म�ुामा �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा ९(१)(ख) को अव�था स�ु अदालतबाटै 
अि�तम भएको देिख�छ । पनुरावेदन अदालतबाट 
सोस�ब�धमा कुनै िनण�य भएको देिखएन । ऐ. ऐनको 
ऐ. दफा ९(१)(ग) को अव�था पिन िव�मान रहेको 
पाइएन भ�ने वादी नेपाल सरकारलाई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसलामा पनुरावेदनको 
�यादसमेत जारी भएको नदिेखने । 

व�ततु: वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट 
दायर भएको ��ततु पनुरावेदन यस अदालतमा 
ला�नै नस�ने उ� कानूनी �ब�धह�बाट �प� 
भएको ह�दँा ला�नै नस�ने पनुरावेदन िजिकरको 
अ�य त�यतफ�  �वेश ग�ररहन नपरी ��ततु 
पनुरावेदन अ.बं. १८० अनसुार खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : स�दशे �े�
इित संवत् २०७३ साल भदौ १६ गते रोज ५ शभुम् । 
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इजलास न.ं१७

१
मा.�या.डा.आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७१-MS-००१०, 
अदालतको अपहेलना, िव�न लावतीसमेत िव. 
पूवा��चल िव�िव�ालय, िवराटनगरका उपकुलपित 
�ा. महे�रमान �े�समेत

यस अदालतबाट िमित २०७०।५।३१ मा 
जारी अ�त�रम आदेशिवपरीत िवप�ीह�ले हामी 
िनवेदक परी�ाथ�ह�को हालस�म पिन परी�ा 
स�चालन नगरी स�मािनत अदालतको अ�त�रम 
आदशेको अपहेलना गरकेो ह�दँा हदैस�मको 
कारवाही ग�रपाउ ँभ�ने म�ुय िनवेदन िजिकर रहेको 
पाइयो । लगाउको ०७०-WO-०२०९ को उ��ेषण 
म�ुाको िमिसलमा िहमाली भूमापन इि�जिनय�रङ 
तथा भूिम�ोत �यव�थापन महािव�ालयको 
िमित २०७२।१२।४ को प� हेदा�  हाल स�मािनत 
अदालतको अ�त�रम आदेशबमोिजम १७ जना 
िव�ाथ�ह� अ�ययनरत रही परी�ामासमेत सामेल 
भइरहेको भ�ने तथा पूवा��चल िव�िव�ालय 
परी�ा �यव�थापन काया�लय, िवराटनगरको 
िमित २०७३।१।३१ को प�मा पूवा��चल 
िव�िव�ालयबाट स�ब�धन �ा� Himalayan 
College of Geomatic Engineering and 
Resources Management को शैि�क वष� 
वष� २०११ को परी�ामा संल�न नभएका िव�टन 
लावतीसमेत १० जना िव�ाथ�ह�को हालस�म 
रिज��ेसन नभएको तर काय�कारी प�रषदक्ो िमित 
२०७१।१।४।६ को िनण�य नं. २४६७ बमोिजम 
िनज िव�ाथ�ह�लाई परी�ामा सामेल गराई 
परी�ाफलसमेत �काशन गन� ग�रएको भ�ने �यहोरा 
उ�लेख भएको दिेखएकोबाट िवप�ीह�ले यस 

अदालतको िमित २०७०।५।३१ र २०७०।६।७ 
को अ�त�रम आदेशको अपहेलना गरकेो देिखन 
नआएकोले िनवेदन मागबमोिजम अदालतको 
अपहेलनामा कारवाही ग�रपाउ ँभ�ने िनवेदन दाबी 
प�ुन स�दैन । ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुर: च��ा ितिमि�सना
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या. डा.आन�दमोहन भ�राई र मा.�या.�ी 
�काशमान िसहं राउत, ०७०-WO-०२०९, 
उ��ेषण, िव�न लावतीसमेत िव. पूवा��चल 
िव�िव�ालय, िवराटनगरसमेत

सव��थम पूवा��चल िव�िव�ालयको 
ि�याकलापबाट हामीह�को नाम रिज��ेसन नगन�, 
परी�ामा स�मेिलत नगराउने लगायतका कुनै पिन 
िनण�य भएको भए सो िनण�य एवं प�ह� लगायत 
हा�ो िव��मा गर े भएका अ�य स�पूण� काम 
कारवाही तथा िनण�यलाई उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ग�रपाउ ँभनी �रट िनवेदनमा िजिकर िलएको 
स�ब�धमा हेदा� �य�तो कुनै िनण�य भएको भ�ने कुरा 
िमिसलबाट ख�ुन नआएको ह�दँा उ��ेषणको आदेश 
जारी गनु�  नपन� । 

िव�ाथ�ह� आफू अ�ययन गन� 
सं�था�ित जवाफदेही ह�ने हो, िव�िव�ालयको 
िनमय कानूनभ�दा पिन महािव�ालयको सूचना 
र िनयमह� िव�ाथ�ह�को जानकारीमा िछटो 
स�चार ह�ने िवषय ह�न् । साव�जिनक �पमा सूचना 
�कािशत गरी महािव�ालयले �वेश परी�ामा 
सि�मिलत ह�न आ�हान गरपेिछ िनज १० जना 
�रट िनवेदक िव�ाथ� महािव�ालयमा �वेश पाएको 
देिखन आउछँ । िनज िव�ाथ�ह�को हकमा 
महािव�ालयको उ� सूचना वैध र िनयमसङ्गत 
िथयो भनी भ�नपुन� ह��छ । यिद महािव�ालयले 
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जारी गरकेो पनु: �वेश परी�ाको सूचना र काय��म 
िव�िव�ालयको ऐन, िनयम, िविनयमसङ्गत 
िथएन भने सोस�ब�धमा िव�िव�ालय समयमै 
ससूुिचत भएर पिन उ� महािव�ालयलाई समयमै 
�प� िनद�शन वा कारवाही ह�नपु�य� जनु भएको 
दिेखन आउदँैन । महािव�ालयले �वेश परी�ा 
स�चालन गरी भना�  िलई िव�िव�ालयले �थम 
समे�टरको परी�ामा सहभागी गराएको काय�स�मले 
िव�िव�ालयले समेत �वेश परी�ा उ�ीण� नगरकेा 
भिनएका १० जनालाई िव�ाथ� भनी �यवहारबाट 
�वीकार ग�रसकेको दिेखने ।

जहासँ�म परी�ा पास गरकेा र नगरकेा भनी 
िव�ाथ�बीच िवभाजन रखेा को�रएको �� छ, सो 
ताि�वक मह�वको देिखदँैन । िकनभने यहा ँपिहलो 
�वेश परी�ा िमित २०६८।८।१० मा स�चालन 
ग�रएको र दो�ो ०६८।९।१ मा स�चालन ग�रएको 
छ र सोमा आफूह� सहभागी भई उ�ीण� भएको 
भ�ने िनवेदकको भनाई छ । पिहलो र दो�ो दवैु 
परी�ाथ�ह� िवप�ी महािव�ालयले िलएको 
भ�नेमा पिन िववाद छैन  यसरी �वेश परी�ाबाट 
उ�ीण� िव�ाथ�ह�लाई भना� िलई उनीह�को नाम 
�थम सेमे�टरको लािग रिज��ेसन गरी �वेशप� 
जारीसमेत गरकेोबाट अब िव�िव�ालय यो 
िवषयमा जानकार िथएन भ�ने कुरा रहेन । आफूले 
नै एकपटक िव�ाथ� भनी �वीकार गरपेिछ अब 
होइनन् भ�न निम�ने ।

अदालतबाट अ�त�रम आदेश जारी 
भएपिछ तह तहका परी�ामा िनवेदकह� संल�न 
भएको र उनीह� �यूनतम् यो�यता नपगुी भना� 
भएका ह�न् । भ�ने िवप�ीह�को भनाई समेत नह�दँा 
�वेश परी�ा कसले स�चालन गरकेो िथयो भ�ने 
आधारमा तहतहको परी�ा पास गन� िव�ाथ�ह�को 
शैि�क गितिविध र अ�ययन अव�� गन� काय� 
�यायोिचत ह��छ भ�न िम�ने नदिेखने ।

महािव�ालयको औपचा�रक िश�ा 
हािसल गरी दीि�त ह�नपुन� ज�तो सवंेदनशील 
िवषयमा िव�ाथ�ह�को भिव�यमािथ खेलवाड 
ह�ने गरी समयमै िनण�य नगरी अिनण�यको ब�दी 
भई बिसरहन �यायको िहसाबले पिन उपय�ु 
ह�दँैन । आफूले समयमा िनण�य गन� नसकेको कुराको 
प�रणाम िव�ाथ�ह�ले भो�नपुन� प�रि�थितको 
समथ�न गनु�  �यायस�मत नह�ने ।

िनवेदकह�लाई िव�िव�ालय दता�  
(Registration) गन� इ�कार गरी आएको पूवा��चल 
िव�िव�ालयको काय� कानून एवम् �यायस�मत 
नदिेखएको ह�दँा िव�न लावतीसमेत १० जना �रट 
िनवेदक िव�ाथ�ह�को हालस�म पिन रिज��ेसन 
नभएको भ�ने पूवा��चल िव�िव�ालयको च.नं. 
३५६।०७२।७३ िमित २०७३।१।३१ को 
प�बाट देिखन आएको ह�दँा अब िनजह�समेतको 
िव�िव�ालय नाम दता�  गन� काय� अिवल�ब गनु�  
गराउन,ु भना�  भएका �रट िनवेदक िव�ाथ�ह�को 
परी�ाफललगायतका कुनै कुरा नरो�न,ु िदएको 
परी�ाको नितजासमेत �कािशत गनु�  भनी 
िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश जारी   
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: आ�मदवे जोशी
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७३ साल साउन ३१ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं १८

मा.�या.�ी अिनलकुमार िस�हा र मा.�या.�ी 
सपना �धान म�ल, ०७०-RB-००३८, बैिकङ 
कसरु, नेपाल सरकार िव. इ��राज ह�मागाईसमेत 

ब�क तथा िव�ीय सं�थाका लािग नेपाल 
रा�� ब�क िनयमनकारी िनकाय हो । नेपाल रा�� 
ब�क ऐन, २०५८ को ��तावना हेदा� यस ब�कको 



52

सव��च अदालत बलेुिटन २०७३, काि�क - २

काम कारवाहीबाट मलुकुको सम� ब�िकङ तथा 
िव�ीय �णाली�ित सव�साधारणको िव�सनीयता 
अिभविृ� गन� िव�ास ग�रएको छ । कसैले नेपाल 
रा�� ब�क ऐन, २०५८ िवपरीत कुनै काम गरमेा 
उ� ऐनको प�र�छेद ११ तथा ब�क तथा िवि�य 
सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ िवपरीत कुनै काम 
गरमेा उ� ऐनको समेत प�र�छेदबमोिजम कसरुको 
अव�था प�रि�थित हेरी केहीमा आफँैले आिथ�क 
जरीवाना वा सजाय आिद गन�स�ने र केही िवशेष 
अव�थामा आफँैले आव�यक कारवाहीका लािग 
नेपाल सरकार वा स�बि�धत िनकायमा लेखी 
पठाई सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ बमोिजम 
नेपाल सरकार वादी भई म�ुा चलाउनस�ने 
कानूनी �यव�था भएबाटै पिन यो िनकाय अ�य�त 
िज�मेवार �पमा च�नपुन� अपे�ा ग�र�छ । य�तो 
अिधकार स�प�न िनयमनकारी िनकायबाट किहले 
बैिकङ कसरु तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा 
१७ बमोिजम कारवाहीका लािग भनी अनसु�धान 
गन� िनकायलाई लेखी पठाउने, किहले �हरीको 
अनसु�धान रो�न र किहले ऐनबमोिजम कारवाही 
अिघ बढाउन सिकने पया�� आधार नदेिखएको 
भनी फरकफरक �यहोराको प�ाचार ग�रएकोबाट 
यस म�ुामा िनयमनकारी िनकायले ग�भीरतापूव�क 
र िज�मेवार�पमा काम गरकेो नदेिखने ।

नेपाल रा�� ब�क, िव�ीय सं�था सपुरीवे�ण 
िवभागले महानगरीय �हरी प�रसर काया�लय, 
हनमुानढोकालाई आव�यक कारवाहीका लािग भनी 
िमित २०६६।१०।७ मा प� लेिखसकेपिछ नेपाल 
सरकार अथ� म��ालयले सिचव�तरीय िनण�य गरी 
िमित २०६६।१२।२० को प�बाट फरक िनकाय 
िज�ला �हरी काया�लय, का�ेपला�चोकलाई 

स�बोधन गरी सोही िवषयमा अनसु�धान तहिककात 
गरी म�ुा दायर गन� लेिखएको िनद�शना�मक 
काय�लाई पिन औिच�यपूण� मा�न सिकँदैन  । कुनै 
िज�मेवारी िलन ुनपन� गरी ग�रएका य�ता िफतलो 
�ारि�भक िनरी�ण वा अनगुमन तथा फरक फरक 
िनण�य एवम् प�ाचारका कारण एकाितर रा�यले 
अनसु�धानको नाममा समय खिच�एको र अनाव�यक 
�पमा आिथ�क दािय�व �यहोनु�  परकेो त�य नकान� 
सिकँदैन भने अक�तफ�  ९४ जना नाग�रकले 
अनसु�धान र म�ुाका अव�थामा भो�न ु परकेो 
मानिसक पीडा समय तथा आिथ�क नो�सानी बेहोनु�  
परकेो ि�थितलाई सामा�य कारवाहीको �पमा हेन�  
ह�दँैन । य�ता ग�भीर िवषयमा स�बि�धत िनकाय 
संवेदनशील ह�नैपन� ह��छ । कानून र कानून�द� 
अिधकारको गलत वा लापरवाहीय�ु �योगबाट 
�यि�को कानून�द� हक र सिुवधा अित�िमत 
ह�न ु ह�दँैन भ�ने साव�जिनक पदािधकारीले सदैव 
�याल रा�नपुद�छ । साव�जिनक जवाफदेहीको पद 
स�हा�ने पदािधकारीले कुनै पिन ऐन कानून�ारा 
तोिकएको �ावधानको सही र समान�पले पालना 
र काया��वयन गनु�पन� ।
 मािथ िववेिचत त�य कानून एवम् िमिसल 
संल�न आधार र �माणह�बाट यी �ितवादीह�ले 
अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको वािण�य इजलासबाट 
िमित २०७०।२।१९ मा भएको फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: य��साद भ�राई
क��यटुर: उ�रमान राई
इित संवत् २०७३ साल साउन १८ गते रोज ३ शभुम् । 


