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रहेको 

Toll Free Number 

१६६०– ०१– ३३३– ५५ 
 

वा  
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भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
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रामाका�त तेली िव. कमला 

ठाकुर 

30.  
जबज��ती 

करणी 
गो�चे ग�धब� िव. नेपाल सरकार  

इजलास नं. २ १६-१९ 

31.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. वीर�े�कुमार 

िसंहसमेत 

32.  परमादशे 

अिधव�ा सिुनलर�जन िसंह िव. 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 

काया�लयसमेत 

33.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

राज ु �े� िव. के��ीय अन�ुधान 

�यरुो, महाराजग�ज 

काठमाड�समेत 

34.  
उ��ेषण/ 

परमादशे 

राजकुमार िव�कमा�  िव. डा. 

स�तोषकुमार ढुङ्गानासमेत 

35.  
उ��ेषण/ 

परमादशे 

कृ�णबहादरु तामाङसमेत िव. 

महानगरीय �हरी प�रसर 

हनमुानढोका, काठमाड�समेत 

इजलास नं. ३ १९-२२ 

36.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. आदम राइन 
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अि�बका भ�न े िमलन बढुाथोक� 

िव. नेपाल सरकार 

39.  

करार 

बमोिजम 

ग�रपाउँ 

�दीपराज पा�डेसमेत िव. 
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िवशेष इजलास

मा.�या.�ी क�याण ��े मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय र मा.�या.�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., 
०६९-WS-००२६, उ��ेषण, अिधव�ा च��लाल 
�े�समेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत

ज�गाको �ैध �वािम�व अ��य गन� ऐनको मूल 
उ�े�यलाई मूत� �प �दान गन� िमित २०६३।२।२९ 
गतेको राजप�को सूचना नं. १ मा ज�गा बाडँफाडँको 
लािग िनवेदन िदने �याद २०६३ साल चैत मसा�तस�म 
तोिकएको र सूचना नं. २ मा उ� िनवेदनको कारवाही 
२०६४ साल चैत मसा�तस�म टुङ्गो लगाउनपुन� 
भनी समय िनधा�रण गरी सूचना �कािशत ग�रएको छ । 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ 
को कानूनी �यव�थाले मोही लागेको ज�गा बाडँफाडँ 
गन� िनवेदन िदने तथा �य�ता िनवेदनह�को फ�य�ट 
गन� िवषयमा समयसीमा िनधा�रण गरी यस िवषयलाई 
िनयिमत गन� खोजेको देिखन आउने । 

भूिममा रहेको �ैध �वािम�व समा� गरी 
मोहीलाई आधा ज�गाको हक िदलाउने �योजनका 
लािग भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ 
र २६घ३ मा ग�रएको समयब� �यव�थाले कुन 
साव�जिनक िहतको �ितकूल काय� भएको छ वा ह��छ 
र िनवेदकह�को हकमा के क�तो असर परकेो छ वा 
पछ�  भ�ने कुरा िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा �प� गन� 
सकेको दिेखदैन । िनवेदकह�ले संिवधान�ितकूल 
भनी चनुौती गरेको उि�लिखत दफा २६घ१ र २६घ३ 
मोहीलाई ज�गा धनीको �पमा �पा�तरण गन� असल 
िनयतले �याइएको कानूनी �यव�था भएको देिख�छ । 
उ� कानूनी �ावधानले शी��पमा ज�गा बाडँफाडँ गन� 
उ�े�य राखेको ह�दँा सो �यव�थालाई अनिुचत भ�न 
िम�दैन । उ� कानूनी �ावधान मोहीको िहत�ितकूल 
नभई मोहीको िहतअनकूुल रहेको छ । ज�गा 
बाडँफाडँ गन� िनवेदन िदने र बाडँफाडँ गन� समयाविध 
तो�ने काय� भूिममािथको �ैध �वािम�व अ��य गन� 
�यव�थापनस�ब�धी िवषय हो । मोिहयानी हक लागेको 
ज�गा मोही र ज�गा धनीका बीच बाडँफाडँको काय� 

नसिकएस�म ज�गामा रहेको मोहीको मोहीयानी हक 
समा� नह�ने ।   
       मोहीयानी हकको समाि� ह�ने वा मोहीको 
हैिसयतले ज�गा जो�न नपाउने भ�ने कुनै िकिसमको 
ब�देज लगाएकोसमेत नदेिखदँा भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ को कानूनी 
�यव�थाले नेपालको अ�त�रम सिंवधान २०६३ �ारा 
�द� हकको �चलनमा ब�देज लगाएको भ�न िम�ने 
अव�था नह�ने । 
 भूिममा रहेको �ैध �वािम�व समा� गरी 
मोहीलाई आधा ज�गाको हक िदलाउने �योजनका 
लािग भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ 
र २६घ३ मा ग�रएको समयब� �यव�थाले कुन 
साव�जिनक िहतको �ितकूल काय� भएको छ र 
िनवेदकह�को हकमा के क�तो असर परकेो छ भ�ने 
कुरा िनवेदकह�ले �रट िनवेदनमा �प� गन� सकेको 
नदिेखएको, ऐनको दफा २६घ१ र २६घ३ शी��पमा 
ज�गा बाडँफाडँ गरी मोहीलाई ज�गा धनीको �पमा 
�पा�तरण गन� असल िनयतले मोहीको िहतअनकूुल 
�याइएको कानूनी �ावधान ह�दँा सो �यव�थालाई 
अनिुचत भ�न निम�ने । 
इजलास अिधकृत:  िशव�साद खनाल   
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं 
इित संवत् २०७१ साल काि�क २० गते रोज ५ शभुम् ।

पूण� इजलास

१
मा.�या.�ी क�याण �े�, मा.�या. �ी गोपाल 
पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश शमा� पौडेल,  ०७१-
WF-०००१, ब�दी��य�ीकरण, आरती पौडेल िव. 
िज�ला सरकारी विकलको काया�लय, सुख�तसमेत

कैदको सजाय ठहर भएको �यि�ले नाम ढाटँी 
अक�  नाम, थर र वतन देखाई नाग�रकताको �माणप� 
िलएकै आधारमा सजायबाट उ�मिु� नपाउने तथा 
िनद�ष �यि�ले सजाय भो�न ु नपन� अव�थाको 
सिुनि�तताको लािग �यि�को एिकन गन� फैसला 
काया��वयनका स�दभ�मा सनाखतलगायतका आव�यक 
कागज तयार पान� काय� अ�यथा नभई अ�याव�यक 
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ह��छ । अदालतको फैसलाबमोिजम बाकँ� रहेका कैद 
द�ड ज�रवाना असलुउपरको लािग �हरी काया�लयमा 
लगत उपल�ध गराउने र �य�तो लगतवाला �यि�लाई 
पिहचान गरी अदालतको फैसला काया��वयनमा 
सहयोग गन� दािय�व �हरी काया�लयको ह�ने ह�दँा �हरी 
काया�लयले आ�नो दािय�व पालनाका स�दभ�मा 
�य�ता लगतवाला �यि�लाई प�ाउ गदा� पिहचानका 
स�ब�धमा कुनै ि�िवधा भएमा �यि� एिकन गन� सो 
�यि�लाई िचनेजानेका पीिडतलगायतका मािनसबाट 
सनाखत गराउन स�ने ह��छ । फैसला काया��वयनको 
�ममा वा�तिवक लगतवाला �यि�को पिहचानको 
लािग �हरी काया�लयले पीिडत तथा कसरुदारका 
सहपाठीह�बाट सनाखत गराएको काय�लाई फैसला 
भइसकेको म�ुामा �हरीले कानून�ितकूल थप 
अनसु�धान गरकेो भनी अथ� गन� निम�ने ।    
इजलास अिधकृतः िशव�साद खनाल 
क��यटुरः अिमरर�न महज�न 
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २५ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय, मा.�या.�ी 
ओम�काश िम� र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल ��े, 
०६५-NF-००१३, अशं चलन, इ�लाम िमयाँसमेत 
िव. महमद किलम िमयाँसमेत

जीयजीय भ�नाले अशंब�डा नभएको भए 
सबै अंिसयारबीच अंशब�डाको २ नं. अन�ुप बराबर 
अंश ला�ने ह��छ । एकै सगोल प�रवारम�येमा पिन केही 
अंिसयारले िमलाप� गरी वा अ�य कुनै �यहोराबाट 
अंश िलएको वा पाएको भए वा छोडप� गरकेो भएमा 
कानूनले �य�तो �यि� अंिसयारले उसको भाग अशं 
उसैसगँ गएको भनी मा�नपुन� ह��छ । उसको भाग पिन 
सगोलको स�पि�बाट पनुः छु�ै भाग छु�्याई बाकँ� 
सगोलको अंिसयारम�येकै कुनै एकलाई ह�ने ग�रिदन 
वा िलन निम�ने । 

सगोलमा रहेको वा अशंब�डा नभएको भए 
सगोलका अंिसयारम�ये कसैका नाउमँा रहेको भए 
पिन कानूनतः बराबर ब�डा ला�दछ । अंिसयारबाट 
छु��नेलाई पनुः अंिसयाराह� बीचमा उसको ग�ती ह�न 
स�दैन । अलग भएका अंिसयारको भाग पनुः सगोलको 
स�पि�बाट छु�ाउने हो र कुनै एक अिंसयारलाई िदने 

हो भने दोहोरो अंश भाग ला�न जाने । 
वादी महमद सिलम र �ितवादी बंशी िमया ँ

मा� अिंसयार कायम गरी २ भागको १ भाग वादी महमद 
सिलम िमयालेँ अंश पाउने ठहर गरकेो यस अदालतको 
िमित २०६१।०१।१६ को फैसला केही उ�टी भई 
वादीम�येक� तेतरीन िमयायीनको म�ृय ु भइसकेको, 
वादीह� अ�दलु िमया ँर किलम िमयालेँ वादी दावी छाडी 
िमलाप� गरकेा ह�दँा बाकँ� अंिसयाराह� �ितवादी बंशी 
िमयाकँो हकमा म�ुा सकार गन� िनजक� �ीमती खैतनु 
नेसा, �ितवादी म�येको ई�लाम खा ँतथा वादी महमद 
सिलम िमया ँसमेत ३ जना मा� रहेको ह�दँा वादी महमद 
सिलम िमयाले तायदातीमा उि�लिखत स�पि�म�ये 
िलखत बदर म�ुाबाट िनजको हक �ा� भइसकेको 
बाहेक िक.नं. १८२, १८१ र १३३ को िक�ा ज�गा 
�ितवादीह�को नाममा रहेको स�पि�बाट ३ भागको 
१ भाग अंश पाउने । 
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं/सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७१ साल माघ १५ गते रोज ५ शभुम् ।
 § ०६५-NF-०१६, ०१७,  िलखत दता� 

बदर दता�  कायम, मु.स. गन� खैतुन नेसा िव. 
तेतरी िमयाइनीसमेत, अ�बरलाल माझी िव. 
तेतरी िमयाँइनीसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

सयुं� इजलास

१
मा.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
बै�नाथ उपा�याय, ०६८-CR-०५३१, अदालतको 
अवहेलना, ह�र�साद म�डल िव. श�ुघन यादवसमेत

िनवेदक ह�र�साद म�डल र िवप�ी िज�ला 
िश�ा काया�लय, राजिवराजसमेत भएको िनषेधा�ा 
म�ुामा िमित २०६६।११।२७ मा िनवेदकलाई काज 
खटाइएको दरब�दीमा परमादशेको �रटको टुङ्गो 
नला�दास�म पदपिुत� नगनु�  नगराउन ु भनी अ�त�रम 
आदशे जारी भएकामा संवत् २०६६ सालको �रट नं. 
८९ को परमादशेको �रट िनवेदन िमित २०६७।२।२३ 
मा खारजे ह�ने ठहरकेो आधारमा अ�त�रम आदेश 
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जारी भएको िनषेधा�ाको �रट िनवेदनसमेत पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजबाट खारजे भएको देिख�छ । अक� 
िश�क राजे���साद यादवलाई काजमा खटाएको 
भ�ने िनवेदन िजिकरका स�दभ�मा िनवेदकको दरब�दी 
मै राजे���साद यादवलाई खटाएको हो भ�ने त�य 
�थािपत ह�न आधारभूत �माण िनवेदकले पेस गन� 
सकेको िमिसलबाट नदेिखदँा िवप�ीह�ले अ�त�रम 
आदेशको बिख�लाप ह�ने काय� गरकेो त�य पिु� ह�न सकेको 
नदेिखने । 

िवप�ीह�ले हामीले अदालतको आदेशको 
अवहेलना ह�ने कुनै काय� गरकेा छैन� साथै िवप�ीले 
हामी उपर दायर गरकेो परमादशे र िनषेधा�ाको म�ुामा 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ठहरी फैसला भइसकेको ह�दँा 
��ततु अवहेलना म�ुामा िनवेदन माग दावीबमोिजम 
सजाय ह�नपुन� होइन भनी िलिखत जवाफमा उ�लेख 
गरकेो दिेख�छ भने िनवेदकले ियनै िवप�ीह�उपर 
दायर गरकेो परमादेश र िनषेधा�ाको �रट िनवेदन खारजे 
भएको ह�दँा िवप�ीह�ले अदालतको अवहेलना गरकेो 
नदेिखदँा िनवेदन खारजे ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसला कानूनस�मत् देिखने ।
इजलास अिधकृतः नगे��कुमार कालाखेती
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७० साल पसु ९ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्: 
 § ०६८-CI०१३४, िनषेधा�ा, ह�र�साद 

म�डल िव. िज�ला िश�ा काया�लय,  स�री 
राजिवराजसमेत
 § ०६८-CR-०१३५, परमादेश, ह�र�साद 

म�डल िव. िज�ला िश�ा काया�लय,  स�री 
राजिवराजसमेत

२
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६८-CI-१३४०, िनषेधा�ा, 
िव�णुबहादुर काक� िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपुरसमेत

िववािदत िक.नं. २५५ को ज�गाको मोही 
हकका स�ब�धमा भूिमसधुार काया�लय, लिलतपरुमा 
िवचाराधीन उ� िनण�य बदर म�ुाबाट ठहरबेमोिजम 

ह�ने नै ह��छ । मोही हकस�ब�धी िववाद हेन� सािधकार 
िनकायमा िवचाराधीन िनण�य बदर म�ुामा स�बि�धत 
िनकायले कानूनबमोिजम िनण�य गन� िवषयमा यस 
अदालतबाट �य�तो िवचाराधीन म�ुालाई असर 
पन�गरी िनषेधा�ाको आदेश जारी गन� निम�ने । 

मोही हकस�ब�धमा भूिमसधुार काया�लयको 
िनण�यबाट ठहरबेमोिजम ह�ने र सोस�ब�धमा 
िनवेदकलाई प�ाउ गनु�पन� आशङ्काको कुनै मनािसब 
आधार नदेिखएको ह�दँा ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने 
ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।६।४ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िशव�साद खनाल  
क��यटुर:  िवकेश गरुागाई ं 
इित संवत् २०७१ साल माघ ११ गते रोज १ शभुम् । 

३
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६८-CI-१३९८, िनषेधा�ा, 
युनाइटेड �ेडस� िसि�डकेट �ा.िल. को तफ� बाट 
अि�तयार �ा� ऐ. का क�पनीका महा�ब�धक 
बेदबहादुर �े� िव. नेपाल दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
के��ीय काया�लय, दूरस�चार भवन, भ�काली �लाजा 
काठमाड�समेत

नेपाल दूरस�चार क�पनीको टे�डर �ि�यामा 
सहभागी भएका यी िनवेदक र दूरस�चार क�पनीबीचको 
िववाद म�य�थ�ारा समाधान गन� �ि�या अगािड 
बढेको भ�ने कुरा िनवेदकले दूरस�चार क�पनीलाई 
लेखेको िमिसल संल�न प��ारा देिखएको र िनवेदकले 
बैङ्क जमानत भ�ुानी रो�काको लािग जनु बैङ्कलाई 
िवप�ी बनाई िनषेधा�ाको आदेश जारी ह�न माग गरकेो 
हो उ� लिु�बनी बैङ्क िलिमटेडका हकमा अ.बं. 
९२ नं. बमोिजम म�ुा िफता� िलइसकेको अव�थामा 
िनषेधा�ाको आदेश जारी गनु�  औिच�यपूण� नह�ने । 

नेपाल दूरस�चार क�पनीबाट लिु�बनी बैङ्क 
िलिमटेडलाई बैङ्क जमानतको रकम रो�का गन� 
प�ाचार भई भ�ुानी िदनेलगायतका �ि�या �ार�भ 
भएको भनी बैङ्कले दूरस�चार क�पनी िलिमटेडलाई 
प�ाचारसमेत गरकेो र यी पनुरावेदक िनवेदकले 
िवप�ी दूरस�चार क�पनीलाई लेखेको प�मा िववाद 
समाधानको लािग म�य�थ िनयिु� �ि�या �ार�भ 
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भएको भ�ने देिखदँा मागबमोिजम िनषेधा�ाको आदेश 
जारी नगरी िनवेदन खारजे गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसलामा कुनै �िुट नदिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः िशव�साद खनाल   
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं 
इित संवत् २०७१ साल माघ ११ गते रोज १ शभुम् ।

४
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६७-CR-०५२९, गोली हानी 
ग�डा घाइते पारकेो, नेपाल सरकार  िव. रामबहादुर 
बलसमेत

��ततु म�ुामा �ितवादीह�ले ग�डा मारकेो 
भ�ने अिभयोग दावी नभई ग�डालाई घाइते बनाएको 
भ�ने दावी रहेकामा यी ��यथ�ह�ले म�ुा हेन� 
अिधकारीसम�को बयानमा समेत आफूह�ले ग�डालाई 
घाइते पारकेो नभई सहअिभय�ुले �पैयाकँो लोभ 
देखाएकाले सहयोगीको �पमा साथमा गएको त�यलाई 
�वीकार गरकेो र म�ुय अिभय�ु प�ाउ नपरी फरार 
रहेको अव�थामा यी ��यथ�ह�लाई राि��य िनकु�ज 
तथा व�यज�त ुसंर�ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) 
बमोिजम उप�लो हदको सजाय गन� मनािसब ह�दँनै । 
दफा २६(१) बमोिजम �ितवादीह�लाई अिधकतम 
हदकै सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर कानून र �यायको �ि�कोणबाट 
मनािसब देिखन नआउने । 

यी �ितवादीह� ग�डालाई गोली हानी घाइते 
पान� काय�मा सहयोगीको भूिमका खेलेको भ�ने कुरा 
अिभयोजन प�बाट सङ्किलत सबदु �माणबाट 
देिखएकाले िनजह�को अपराधको गा�भीय�तालाई 
�ि�गत गरी राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु संर�ण 
ऐन, २०२९ को दफा २६(१) बमोिजम अिधकतम 
सजाय गरकेो स�ु फैसला सो हदस�म केही उ�टी गरी 
�ितवादीह� रामबहादरु बल, आइतराम बोटे र जोिगया 
भ�ने सखेु बोटेलाई जनही सात वष� कैद र �. पचास 
हजार ज�रवाना ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डाको िमित २०६७।३।२९ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । दफा २६(१) बमोिजम 
अिधकतम सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादी नेपाल सरकारको 

पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�नाथ भ�राई
क��यटुरः अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर १६ गते रोज ३ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CR-०४१८, ��ाचार, 
नेपाल सरकार (सैिनक अनुस�धान सिमित) िव. सुिधर 
�े�

United Kingdom Civil Aviation 
Authority बाट �ितवादीको नाममा जारी भएको 
Airline Transport Pilot’s License को स�ब�धमा 
सैिनक अनसु�धान सिमितबाट नेपाल नाग�रक 
�ािधकरणलाई प�ाचार ह�दँा सो �ािधकरणको िमित 
२०६७।१०।२५ को प�बाट यी �ितवादीले २० जलुाई 
१९९९ देिख २१ से�टे�बर १९९९ स�म Flight 
Instructor Training गरकेो र उ� तािलमप�ात्  
Civil Aviation Licensing Requirement अनसुार 
उडानस�ब�धी Type, Technical, Performance 
ज�ता िलिखत, �योगा�मक र अ�य थप परी�ाह�मा 
सफल भएपिछ मा� तािलमको िवषयस�ब�धी Rating 
License मा Endorse ह�ने आधारमा िनजको 
लाइसे�समा Flight Instructor Rating समावेश 
भएकाले सो लाइसे�स नै �माणप� ह�ने भनी लेखी 
आएकाले �ितवादीले आफूलाई तोिकएको तािलम पूरा 
नगरी नेपाल फिक� एको भ�ने अिभयोग दावीबमोिजमको 
कसरु गरकेो मा�न िमलेन । यी �ितवादीलाई 
जनु अविधका लािग तािलममा पठाइएको हो सो 
अविधको तािलम िलई तािलम �दान गन� सं�थाबाट 
�माणप�समेत �ा� गरकेो दिेखएकाले �ितवादीले 
��ाचार गरकेो भ�ने वादीको दावी मनािसब नदेिखदँा 
�ितवादी सिुधर �े�ले आफूलाई तोिकएबमोिजमको 
तािलम िलई तािलमको �माणप�समेत �ा� गरी 
तोिकएबमोिजमको अविधको तािलम भ�ास�म बझेुको 
भ�ने देिखएकाले िनजले ��ाचारज�य कसरु गरकेो 
भ�ने कुरा पिु� भएको नदेिखदँा िनजलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने ठहर ्याएको सैिनक िवशेष 
अदालतको िमित २०६८।२।१ को फैसला िमलेको 
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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 २०७१ साल मङ् िसर १६ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६६-WO-०६१९, उ��ेषण/
परमादशे, मु.स. गन� अिनता कंसाकारसमेत िव. 
जगतशोभा कंसाकारसमेत
 अंश म�ुामा मानो छु��एको िमितका 
स�ब�धमा काठमाड� िज�ला अदालतले �ितउ�र 
समेतको आधारमा म�ुाका प� िवप�को सनुवुाई गरी 
कुनै आदशे नै नगरकेो अव�थामा यो यस िमितमा मानो 
छु��एको िमित कायम ग�रिदने गरी पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट ह�त�ेप गरकेो काय�लाई कानूनसंगत मा�न 
निम�ने । 

आफूसम� परकेो अशं म�ुाको िफरादमा 
उ�लेख भएको िमितमा वा �ितउ�र परपेिछ सोमा 
उ�लेख भएको िमित वा अ�य कुनै िमितमा मानो 
छु��एको िमित कायम गनु�पन� हो सो कुरा िज�ला 
अदालतले त�य, �माण¸ कानून र �यायका िस�ा�त 
एवं �याियक �चलनसमेतको आधारमा सो िमित 
कायम गन� हो । िज�ला अदालतबाट सोबमोिजमको 
कुनै िमित नै कायम नभएको वा नगरकेो अव�थामा 
िफरादमा उ�लेख भएको कुनै श�दावली वा �यहोरालाई 
स�याउने िवषयको िनवेदनबाट स�याउन िम�ने वा 
निम�ने भ�नेस�मको आदेश गनु�पन�मा मानो छु��एको 
िमित नै कायम गन�गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको िमित २०६६।८।१९ को आदशेबाट िज�ला 
अदालतले सो स�ब�धमा गन� िनण�य �भािवत ह�नस�ने 
भइ उ� आदेश कानूनिवपरीत देिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६६।८।१९ को आदेश 
उ��ेषणको आदशे�ारा बदर ह�ने । 

आफूसम� परकेो िफरादप�, �ितउ�रप�, 
संल�न �माण एवम् �चिलत कानूनको आधारमा वा 
�यायका मा�य िस�ा�तको आधारमा मानो छु��एको 
िमितका स�ब�धमा िफरादमा उ�लेिखत िमित िज�ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम १७ बमोिजम 

स�याउन िम�ने निम�ने स�ब�धमा पनुः आदेश 
गरी अशं म�ुाको कामकारवाही अिघ बढाउन ु भनी 
काठमाड� िज�ला अदालतको नाममा परमादेश जारी 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ममता खनाल
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७१ साल जेठ २६ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६७-WO-०८०५, उ��ेषण/

परमादेश, मु.स. गन� अिनता कंसाकारसमेत 
िव. जगतशोभा कंसाकारसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार आदशे भएको छ ।

७
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.
�ी देवे�� गोपाल ��े, ०६८-CR-०१२१, कत��य 
�यान, भोला िव.क. िव. नेपाल सरकार

मतृकको मतृ शरीरको िविभ�न भागमा 
लागेको छुराको चोटको कारण भएकामा िववाद 
भएन । कसको �हारबाट मतृकको म�ृय ुभएको भ�ने 
स�ब�धमा हेदा� यी �ितवादीको मौकाको बयानमा 
आफूलाई गालीगलौज गरके�ले कोठामै रहेको छुरा 
च�कु उठाई �ीमतीको टाउकामा समाती तल भइुमँा 
लडाई शरीरका िविभ�न भागमा छुरा च�कुले �हार 
गदा� िनजको म�ृय ुभएकाले घटना�थलमै छोडी भागी 
गएको ह� ँ भनी कसरुलाई �वीकार गरकेो देिख�छ । 
अदालतको बयानमा खाना खाएर िचिडयाखाना घ�ुन 
जाने भनेको िथए,ँ उनले म जा�न ितमी बाब ुछोरी मा�ै 
जाउ भिनन्, �यसपिछ उनको र मेरो भनाभन भयो, मैले 
िहडँ भ�दा जा�न भिनन् र मैले क�तो भालकुो �यवहार 
गरकेो भ�दा मलाई कठालो समातेर लछारपछार ग�रन्, 
�यसपिछ टेबलुमा रहेको तरकारी काट्ने छुरा बोकेर 
आइन्, मैले सो छुरा समाई दईुजनाको लछारपछार 
ह�दँा उनले िलएको छुरा उनकै दाया ँअङ्गमा ला�यो र 
छुरा गािडयो । �यसपिछ मैले छुरा िनका�दा रगत �ार� 
आयो, मेरो अनहुारमा रगता�य भयो । �यसपिछ मेरो 
होसहवास उड्यो, मैले के गर� आफ�  भ�न सि�दन ँभनी 
बयान गरकेो देिख�छ । �ितवादीको सो भनाइलाई नै 
मा�ने हो भने पिन मतृक आफँैले �याएको छुरा शरीरका 
एक ठाउमँा एकपटक मा� कोिपइ एउटा मा� चोट 
ह�नपुन� ह��छ । तर मतृकको शरीरको िविभ�न ठाउमँा 



6

सव��च अदालत बलुेिटन २०७२, जेठ  - २

चोट (Multiple Stab Injury) रहेको भ�ने शव परी�ण 
�ितवेदनबाट दिेखएको अव�था ह�दँा �ितवादीको सो 
भनाइ प�यारलायक नदेिखने ।

मतृकको सामा�य काय� वा भनाभनको 
�िति�या�व�प �ितवादी आफँै अ�यिधक 
उ�ेजनामा आएमा उसलाई �य�तो �ितर�ा �ा� 
ह�न स�दैन । �यसमा पिन शरीरको िविभ�न ठाउमँा 
पटकपटक धा�रलो हितयार छुरा �हार गरकेो काय�बाट 
�यानस�ब�धी महलको १४ नं. आकिष�त ह�नपुछ�  
भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने ।

�ितवादीको अनसु�धान तथा अदालतमा 
भएको बयान, िमिसल संल�न जाहेरी दरखा�त, 
�ितवेदकको बकप� तथा पो�टमाट�म �रपोट�बाट 
समेत शरीरको िविभ�न ठाउमँा चोट (Multiple Stab 
Injury) रहेको पिु� भइरहेको समेतका कारणबाट यी 
�ितवादीले मतृकलाई छुरी ज�तो जोिखमी हितयारको 
�योग गरी ह�या गरकेो भ�ने िनजउपरको अिभयोग 
दावी पिु� भइरहेकाले मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६७।६।५ को फैसला मनािसब ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: ई�र पराजलुी
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७१ साल माघ ५ गते रोज २ शभुम् ।

८
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०६८-CR-१४२४, ०६९-CR-
०००४, अपहरण, नेपाल सरकार िव. मुरारी भुजेल, 
मुरारी भुजेल िव. नेपाल सरकार

सजायमा त�लो र मािथ�लो हद रा�न ुभनेको 
अपराध गदा�को अव�था, प�रि�थित र �ितवादीको 
कसरुमा सलं�नता आिदसमेतको आधारमा �यायकता�ले 
आफूमा िनहीत �विववेक�य अिधकारको �योग�ारा 
�ितवादीलाई सजायको िनधा�रण गन�कै लािग भएको 
ह��छ । कानूनमा �यव�था भएअनसुार �ितवादीलाई 
सजाय तोिकएको देिखदँा �यसलाई अ�यथा मा�न 
िम�ने नह�दँा वादी नेपाल सरकारको  पनुरावेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

�ितवादी मरुारी भजुेल आफू भा�द ै गदा� 
घटना�थलमा नै प�ाउ परकेो र कसरुज�य कुरामा 
अदालतमा समेत सािबत भई बयान गरकेोबाट पिन 
�ितवादीउपरको अिभयोग दावी पिु� भइरहेको 
देिख�छ । ��ततु वारदातमा मािथ उि�लिखत िमिसल 
सलं�न �माणको आधारमा यी �ितवादी संल�न छैनन् 
िनद�ष रहेछन् भनी मा�न िम�ने अव�था नह�दँा िनजको 
उ� पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत ह�नस�ने अव�था 
नदिेखने ।

�ितवादी मरुारी भजेुलउपर मलुकु� ऐन, 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ७ 
नं. को अिभयोग दावी िलई दईु जना �यि� अपराधमा 
सलं�न रहेको भनी मा�न िम�ने नदेिखदँा वादी नेपाल 
सरकारको सो हदस�मको अिभयोग दावीबमोिजम थप 
२ वष� सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला त�य र �माणमा आधा�रत रहेको मा�न िम�ने 
देिखन नआउने । 

अपराध गन� काय�मा दईु जना सलं�न रहेको 
भ�ने त�य नै पिु� ह�न नसकेको ि�थितमा अपहरण 
गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ७ नं. बमोिजम 
उ� महलबमोिजम ह�ने सजायमा थप २ वष� कैदको 
दावी िलएको हकमा �ूिटपूण� भई िमलेको नदेिखदँा यी 
पनुरावेदक �ितवादीलाई ऐ. ७ नं. बमोिजम थप २ 
वष� कैद ह�ने ठहर गरकेो हदस�म पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको सो फैसला िमलेको नदेिखने ।

�ितवादी मरुारी भजुेललाई मलुकु� ऐन, 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको १ नं. 
को कसरुमा ऐ. को ३ नं. ले चार वष� कैद र प�चीस हजार 
�पैया ँज�रवाना र ऐ. को १२ नं. ले िबगोबमोिजम थप 
ज�रवानासमेत ह�ने भएकाले �ितवादीले जाहेरवालाको 
िलएको सामानसमेतको कायम भएको ज�मा िबगो 
�.१३,७००।- देिखएकाले सो िबगोबमोिजम 
ज�रवानासमेत गदा� कूल ज�मा �. ३८,७००।– 
�पैया ँज�रवाना भई पनुरावेदक �ितवादीबाट ऐ १२ 
नं. बमोिजम � ५,०००। �ितपूित�समेत जाहेरवालाले 
भ�रपाउने ।
इजलास अिधकृत: ई�र पराजलुी
क��यटुर:  िवकेश गरुागाई ं  
इित संवत् २०७१ साल       माघ  ५ गते रोज २ शभुम् ।
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९
मा.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CR-०२८०, 
०४४३, सवारी �यान, नेपाल सरकार िव. सु�दर 
�े�समेत, सु�दर �े�  िव. नेपाल सरकार

मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ११क. 
नं. को दहेाय २ नं. मा �य�ु “तीन वष�भ�दा कम 
कैदको सजाय ह�ने म�ुामा” भ�ने वा�यांशले तीन 
वष�भ�दा कम कैद सजाय ह�ने सजायका स�ब�धमा 
मा� उ� नं. बमोिजमको सिुवधा अदालतले �दान 
गन�स�ने ह��छ । तर तीन वष�भ�दा बढी कैद ह�नस�ने 
कसरु गन� कसरुदारले द�ड सजायको महलको ११क. 
नं. बमोिजम कैदबापत ज�रवाना बझुाउन पाउने सिुवधा 
�ा� गन�स�ने नदेिखने । 

�ितवादी स�ुदर �े�ले सवारी चालक 
अनमुितप� नै निलई मोटरसाइकल चलाएको ह�दँा 
�यसरी चालक अनमुितप� नभएको �यि�ले सवारी 
साधन चलाएमा दघु�टना ह�नस�ने र मािनस मन�स�ने 
भ�ने जा�दाजा�दै लापरवाहीपूव�क सवारी साधन 
चलाएको र आफूले चलाएको मोटरसाइकलको 
ठ�करबाट मतृकको म�ृय ु भएको देिखदँा िनजलाई 
सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को 
१६१(२) बमोिजम सजाय गनु�पन�मा दफा १६१(३) 
बमोिजम सजाय गरकेो हदस�मको पनुरावेदन अदालत, 
बागलङुको िमित २०६६।३।८ को फैसला केही उ�टी 
भई �ितवादी स�ुदर �े�लाई दफा १६१(२) बमोिजम 
२ (दईु) वष� कैद ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िकशोर िघिमरे
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७१ साल पसु १३ गते रोज १ शभुम् ।

११
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-WO-०३०४, उ��ेषण/
परमादशे, भरतबहादुर काक�समेत िव. भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात �यव�था म��ालयसमेत

साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ 
बमोिजम सडक सीमा तो�नस�ने अिधकार नेपाल 
सरकारलाई भएको र �यसरी तोिकएको सडक 

सीमािभ� कुनै पिन �थायी बनोट वा भवन िनमा�ण काय� 
गन� नह�ने भनी दफा ३क मा �प� कानूनी �यव�था 
रहेको छ । सडक सीमािभ� जनुसकैु �कारले जो कसैले 
िनमा�ण गरकेो वा भोग गरकेो कारणबाट �य�तो ज�गामा 
कसैको कानूनी हक िसज�ना ह�नस�ने ह�दँनै । उ� 
कानूनी �यव�थाबमोिजम बनेपा-िस�धलुी-बिद�वास 
सीमा सडकको के�� िब�दबुाट दायाबँाया ँ २५/२५ 
िमटर कायम ह�नेगरी सडकसीमा तोिकसकेप�ात्  
बनाएको अ�थायी वा �थायी कुनै पिन संरचनालाई 
कानूनअनकूुल भ�न निम�ने  । 

सडक िवभागबाट स�बि�धत िनकायह�मा 
प�ाचारसमेत भइसकेको अव�थामा सो मापद�डको 
�ितकूल ह�नेगरी घर पखा�ल िनमा�ण गन� पाइदैँन । 
स�बि�धत िनकायबाट न�सा पास नै भएको भएपिन 
सडक सीमा िमची बनाइएको �थायी अ�थायी टहरा 
बनाउने �य�तो गैरकानूनी काय�ले कानूनी हक �वतः 
�थािपत भएको मा�न निम�ने ह��छ । सरकारले �य�तो 
गैरकानूनी संरचना कुनै पिन समयमा हटाउनस�ने नै 
ह�दँा कानूनबमोिजम मआु�जा पाउन ुपन� भ�ने ह�दैँन । 
जहासँ�म पिहले नै ज�गा अिध�हण गदा� उिचत �ितपूित� 
नपाएको भ�ने िनवेदन दावी छ �यसस�ब�धमा ज�गा 
�ाि� ऐन, २०३४ तथा अचल स�प�ी अिधकरण ऐन, 
२०१३ बमोिजमको कानूनी उपचार अवल�बन गन� 
िनवेदकले स�ने नै देिखने ।

सडक सीमा िमची िनमा�ण गरकेो घर टहरा 
भ�काई ज�गा खाली गराउने गरी आयोजनाबाट 
�कािशत साव�जिनक सूचनाबाट यी िनवेदकको 
स�पि�स�ब�धी हकमा असर परेको रहेछ भनी 
मा�न िम�ने देिखएन । नेपालको अ�त�रम सिंवधान, 
२०६३ को धारा १९ बमोिजम ��याभूित ग�रएको 
स�पि�स�ब�धी हक िनवा�ध हक नभई �चिलत 
कानूनको अधीनमा रही ��याभूित ग�रएको हक भएको 
र साव�जिनक सडक ऐन, २०३१ बमोिजम तोिकएको 
सडक सीमािभ� परकेा �े�िभ� सो सडक सीमा 
तोिकएपिछ चोक सधुारको लािग अित�मण गरी बनेको 
िनमा�ण काय� हटाउन ु भनी �काशन गरकेो �य�तो 
सूचनाबाट यी िनवेदकह�को हकमा आघात परकेो 
मा�न िम�ने नह�दँा मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�पन� 
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देिखन आएन । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।  
इजलास अिधकृत : ई�र पराजलुी
क��यटुर:  िवकेश गरुागाई ं  
इित संवत् २०७१ साल       मङ् िसर २२ गते रोज २ शभुम् ।

१२
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CI-१०६७, अंश चलन, 
नानीमाया कपाली िव. �िमला कपाली

यी पनुरावेदक वादी तथा �व. भगत 
कपाली �ितवादी भएको अंश म�ुामा भएको िमित 
२०६१।९।२३ को िमलाप�बाटै िज�ला भ�परु, 
िठमी नगरपािलका वडा नं. १२ सािवक बालकुमारी 
गा.िव.स. िसपाडोलमा रहेको �ववासी घर र सो घरसगैँ 
पूव�तफ�  जोिडएको घर पाताल ज�गा र टहरा यी वादी 
तथा �ितवादीह�कै भोगमा रहेको भ�ने िमिसल 
संल�न �माण कागजातह�बाट पिु� भएको देिखदँा सो 
घरज�गाबाट वादीले २ भागको १ भाग अशं पाउने नै 
देिखने । 
 तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत भ�परु 
िज�ला, म�यपरु िठमी नगरपािलका वडा नं. १२ 
सािवक बालकुमारी गा.िव.स. िसपाडोलमा रहेको 
�वावासी घर र सो घरसगैँ पूव�तफ�  जोिडएको घर 
पाताल ज�गा र टहराबाट वादी दावीबमोिजम २ भागको 
१ भाग अशं वादीले पाउने गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६८।३।२३ को फैसला 
मनािसब ह�दँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: ई�र पराजलुी   
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं 
इित सं वत् २०७१ साल मङ् िसर २६ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं१

१
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी िगरीश च�� 
लाल, ०७०-WH-००५०, ब�दी��य�ीकरण, 
अिधव�ा राकेशकुमार साह िव. महानगरीय �हरी 
प�रसर, हनुमानढोका, काठमाड�समेत

िनवेदकको माग दावीमा अपहरण उ�ोगतफ�  
अनसु�धान सिकइसकेकामा पनुः सङ्गिठत 

अपराधअ�तग�तको कसरुमा अनसु�धान गन� भनेर 
थनुामै रािखरा�न निम�ने भ�ने रहे पिन अपहरण 
उ�ोगतफ� को अनसु�धान गद�जाने �ममा िनज जयराम 
बािनयाकँो संल�नता सङ्गिठत अपराध िनवारण 
अ�यादेश, २०६९ अ�तग�तको देिखएको भनी 
अनसु�धानमा संल�न �हरीतफ� बाट �ितवेदन परकेो 
आधारमा सोअनसुारको अनसु�धान गन� नै निम�ने 
भ�ने नह�ने । 

अपहरणस�ब�धी म�ुा सङ्गिठत आपरािधक 
िगरोह�ारा घटाइने �कृितको म�ुा भएको र अपहरण 
उ�ोगअ�तग�त अनसु�धान गद� जाने �ममा िनज जयराम 
बािनयासँमेतले सङ्गिठत अपराध िनवारण अ�यादेश, 
२०६९ अ�तग�तको कसरु गरकेो भनी परकेो �हरीको 
�ितवेदनको आधारमा अपहरण उ�ोगतफ�  पिहलो र 
दो�ो पटक ग�रएको �यादथपसमेत िमलान ह�नेगरी 
ते�ो पटकदेिख उ� अ�यादेशअ�तग�त अदालतबाट 
�याद थपको अनमुित िलएर म�ुाको अनसु�धान 
भइरहेको र उ� अ�यादेशको दफा १५ बमोिजम 
सङ्गिठत अपराधको आरोप लागेको �यि�लाई 
अनसु�धानको �गितको आधारमा अदालतको 
अनमुित िलई साठी िदनस�म िहरासतमा रा�न पाउने 
नै देिखएको र सो अविध भ�ुान ह�न बाकँ� नै रहेको 
देिखइरहेको अव�थामा िनवेदकको िजिकरबमोिजम 
िनवेदकलाई िहरासतमा राखेर अनसु�धान गन� पाउने 
अविध समा� भइसकेको भ�न निम�ने । 

िनवेदकको स�ब�धमा अपहरण उ�ोगतफ�  
उजरुी परी सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ बमोिजम 
अनसु�धान स�ु ग�रएको भए पिन िनवेदकसमेत 
६(छ) जना �यि�ह� सि�मिलत भई सङ्गिठत 
अपराध िनवारण अ�यादेश, २०६९ िवपरीतको 
काय� गन� लागेको भनी �हरीको �ितवेदन पन� आएको 
कारणबाट िनजउपर सङ्गिठत अपराधतफ� को थप 
अनसु�धान गन� पन� भई िनज जयराम बािनयालाई 
उ� अ�यादेशबमोिजम अनसु�धान गन�का लािग 
अदालतबाट �याद थप िलएर नै अनसु�धान ग�ररिहएको 
अव�था देिखएकाले िवप�ीह�बाट कानूनबमोिजम 
नै िनवेदकलाई �याियक िहरासतमा राखेर म�ुाको 
अनसु�धान गद� रहेकोलाई गैरकानूनी भ�न निम�ने ।  

एउटै वारदातको िवषयलाई िलएर एउटा 
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ऐनअ�तग�त अनसु�धान स�ु भई अनसु�धान जारी नै 
रहेको अव�थामा सोही वारदातका स�ब�धमा अक� 
ऐनबमोिजम अनसु�धान गनु�पन� भई अदालतबाट 
अनमुित िलई अनसु�धान भइरहेको र सोअनसुारको 
अनसु�धानको �गितको आधारमा अदालतले 
आरोिपत �यि�लाईः थप अनसु�धानको लािग थुनामा 
रा�न अदालतले अनमुितसमेत िदइसकेको दिेखदँा 
िनवेदकको थुनालाई  गैरकानूनी भ�न निम�ने ।
 कुनै एक िकिसमको आपरािधक 
ि�याकलापमा संल�न रहेको भ�ने आधारमा जाहेरी 
परी अनसु�धान गद� जादा आरोिपत �यि�को संल�नता 
सङ्गिठत आपरािधक ि�याकलापअ�तग�तको   दिेखन 
आएको भ�ने आधारमा सङ्गिठत अपराधअ�तग�तको 
अनसु�धान गन� नपाइने भ�न निम�ने । 

अपहरणस�ब�धी कसरु सङ्गिठत 
आपरािधक िगरोह�ारा पिन घटाइने िकिसमको 
कसरु देिखएको एवम् िनवेदकको हकमा अपहरण 
उ�ोगतफ� को जाहेरीमा अनसु�धान गद� रिहएको भए पिन 
िनजले घटाएको कसरु सङ्गिठत अपराधअ�तग�तको 
रहेको भनी �हरीको �ितवेदन परपेिछ सोअनसुारको 
अनसु�धानको काय� पूरा गन� भइरहेको अनसु�धानको 
काय�लाई िनर�तरता िदन निम�ने भ�नसमेत निम�ने । 
 मािथ ग�रएको िववेचनाको आधारमा 
िनवेदन दावीबमोिजम थुनामा रहेका भिनएका 
जयराम बािनयालँाई अपहरण उ�ोगअ�तग�त म�ुाको 
अनसु�धान गद� जादँा िनजको सलं�नता सङ्गिठत 
अपराध िनवारण अ�यादेश, २०६९ अ�तग�तको 
कसरुको दिेखएको भनी सो अ�यादशेअ�तग�तको 
कसरुको अनसु�धानको लािग अदालतबाट अनमुित 
िलएर िहरासतमा रािखएको अव�था देिखदँा िनजको 
थुनालाई गैरकानूनी भ�न निम�ने दिेखदँा िनवेदन 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� 
निम�ने । 
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सवेुदी
क��यटुर: क�पना बत�ला
इित संवत् २०७० साल चैत २६ गते रोज  ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६७-WO-०३१४, उ��ेषण/परमादशे, 

रामऔतार राय िव. रामधारी रायसमेत
लेनदेन म�ुाको फैसला काया��वयनको 

िसलिसलामा स�ु सला�ही िज�ला अदालतको िमित 
२०६६।०७।१३ को आदेशलाई पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट िमित २०६७।०२।१४ मा मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�त १७ नं. बमोिजम िनवेदन 
सनुी सो स�ु िज�ला अदालतको आदेश बेरीतको 
देिखदँा बदर ह�नेगरी भएको काम कारवाईमा �चिलत 
कानूनबमोिजमको ��य� �िुट िव�मान भएको 
नदिेखने । 

कानूनबमोिजमको अिधकार�े� �हण 
गरी िव�मान कानूनबमोिजमको �ि�या परु ्याई 
भएको पनुरावेदन अदालत, जनकपरुको आदशेबाट 
िनवेदकको कुनै सवंैधािनक वा कानूनी हक हनन् भएको 
ि�थित नह�दँा असाधारण �े�ािधकार आकािष�त गरी 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
नदिेखदँा िवप�ीह�को कुनै पिन काय�ले िनवेदकको 
सवंैधािनक तथा कानूनी हकमा �ितकूल असर परकेो 
ि�थित दिेखन नआएबाट �रट िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७० साल चैत २१ गते ६ रोज शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०६७-WO-०३१५, 

उ��ेषण/परमादेश, रामऔतार राय िव. मुस 
गन� रामबाबु राय यादवसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार आदशे भएको छ ।

३
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६९-WO-०४३७, उ��ेषण/परमादेश, 
रामोअिशष दास िव. �याम चौधरीसमेत

फैसला काया��वयनको िवषयमा प�को 
िनवेदन परी सोउपर तहतह आदशे ह�दँ ै �चिलत 
कानूनको आधारमा िनधा��रत काय�िविध अवल�बन गद� 
साधारण अिधकार�े� �योग गन� पाउने स�म अदालत 
र अिधकारीबाट आदेशह� भएको देिखदँा पनुरावेदन 
अदालत जनकपरुबाट िमित २०६९।०६।०४ मा 
भएको आदेश तथा सोप�ात्  भएका काम कारवाही 
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कानूनिवपरीत भएको भ�ने �रट िनवेदन दावी पिु� ह�न 
सकेको नभई उ� आदेश र काम कारवाहीमा कानूनको 
��य� �ूिट रहेको भ�न सिकने अव�थाको िव�मानता 
पिन देिखन आएन । उ� आदेशबाट �रट िनवेदकको 
कुनै सवंैधािनक तथा कानूनी हकािधकारमा आघात 
पगेुको वा �य�तो अिधकार हनन् भएको अव�थासमेत 
देिखन नआएबाट असाधारण �े�ािधकारमाफ� त् 
मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� औिच�य समेत पिु� 
ह�न नस�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालत जनकपरुबाट िमित 
२०६९।०६।०४ मा भएको आदेशबाट िनवेदकको 
संवैधािनक तथा कानूनी हकािधकारमा आघात पगेुको 
िव�मानता देिखन नआएकाले �रट िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७० साल चैत २१ गते  रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६८-WO-०७४८, उ��ेषण/परमादशे, 
िशवधर मुिखया िव. जैलम खातुनसमेत

लेनदनेको फैसला उपरको कारवाईमा 
स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट भएको िमित 
२०६८।०७।०४ को आदेशउपर अदालती 
ब�दोब�तको १७ नं. उपर िनवेदन सनुी पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुबाट सो िज�ला अदालतको 
आदेश बेरीतको देिखदँा बदर ह�ने गरी भएको 
आदेशमा ��य� कानूनी �ूिट िव�मान भएको 
देिखएन । कानूनबमोिजमको �े�ािधकार �योग गद� 
सािधकार िनकायबाट �चिलत कानून�ारा िनधा� �रत 
काय�िविध पालना र अवल�बन गरी भएको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको सो आदशेबाट �रट िनवेदकको 
संवैधािनक तथा कानूनी कुनै हक अिधकारमा आघात 
पगेुको वा �य�तो अिधकार हनन् भएको अव�था 
देिखन नआएकाले असाधारण �े�ािधकारमाफ� त् 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट िमित 
२०६८।९।२८ मा भएको आदेशउपर �रट िनवेदन 
परकेो दिेखदँा उ� आदशेबाट िनवेदकको हक जाने 

कुनै काय� भएको नदेिखएको र उ� आदेश कानूनी 
�ूिटपूण� भ�न पिन िम�ने नदेिखएकाले �रट िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७० साल चैत २१ गते ६ रोज शभुम् ।

५
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६९-WO-१४२८, उ��ेषण, नानीराम 
ह�मागाई ं िव. गहृ म��ालयसमेत

सश� �हरी �ािविधक समूहका कम�चारी 
रहेका �रट िनवेदकलाई नेपाल सरकार (सिचव 
�तर) को िमित २०७०।३।९ को िनण�यका आधारमा 
सश� �हरी बल �धान काया�लय, �शासन 
िवभागबाट िमित २०७०।३।२७ मा �कािशत 
सूचनाअनसुार सश� �हरी बल महानगरीय सश� 
�हरी काया�लय, सानोगौचरणमा िडल�साद भ�को 
�थानमा इ�फे��ीतफ�  स�वा ग�रएको अव�था देिखदँा 
िनजको स�वा उि�लिखत िनयम २१(१) को कानूनी 
�यव�थाअनसुार िमलेको नदेिखने । 

कम�चारीह�लाई िनयिमत�पमा स�वा गरी 
साङ्गठिनक कामकारवाहीलाई सचुा� गराइरा�नको 
लािग आव�यकतानसुार कानूनबमोिजम काजमा समेत 
रा�नपुन� अव�था आउनलुाई अ�यथा �पमा िलन 
निम�ने भए पिन �रट िनवेदकको हकमा �यो अव�था 
आएको भनी स�झन निम�ने ।  

�ािविधक समूहअ�तग�तका कम�चारीको 
स�वा �ािविधक समूह मै �र� दरब�दीमा 
गनु�पछ�  । �रट िनवेदकको हकमा कुरा गनु�पदा�  दरब�दी 
नै नभएको �थानमा स�वा ग�रएको भनी �य�तो 
स�वा िनण�यलाई िनवेदकले चनुौती िदएको िवषयलाई 
स�वा ग�रएको �थानमा जान नमानेको भनी 
िवप�ीबाट अनशुासनस�ब�धी �� उठाई स�बि�धत 
कानूनिवपरीत ह�ने गरी ग�रएको स�वाको बचाउ 
गन�समेत निम�ने । 

�प��पमा भइरहेको कानूनी �यव�थाको 
िवपरीत ह�ने गरी सश� �हरी बल �धान काया�लय, 
म�ती तथा सेवा िनद�शनालयमा काय�रत �ािविधक 
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समूहतफ� का �ा.स.�.ना.उ. इि�जिनयर नानीराम 
ह�मागाईलाई सश� �हरी बल महानगरीय सश� �हरी 
काया�लय, सानोगौचरणमा िडल�साद भ�को �थानमा 
इ�फे��ी (�शासन) तफ� को दरब�दीमा नेपाल सरकार, 
गहृ म��ालय (सिचव �तर) बाट िमित २०७०।३।९ 
मा गरकेो स�वास�ब�धी िनण�य र सो िनण�यअनसुार 
�कािशत सश� �हरी बल �धान काया�लयको 
िमित २०७०।३।२७ को �कािशत सूचनासमेत 
कानूनिवपरीतको देिखदँा उ��ेषणको आदशे�ारा बदर  
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सवेुदी 
क��यटुरः क�पना बत�ला 
इित संवत् २०७१ साल भदौ २ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६९-WO-१००१, उ��ेषण/परमादशे, 
राजे�र साह तेली िव. िब�दे�रा साह तेलीसमेत

फैसला काया��वयनको िवषयमा परकेो 
िनवेदनमा िव�मान कानूनका आधारमा िनधा� �रत 
काय�िविध अवल�बन गरी कानूनबमोिजमको 
अिधकार�े� �योग गरी स�म अदालत र अिधकारीबाट 
तहतह ह�दँ ैमहो�री िज�ला अदालतको तहिसलदार, 
महो�री िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुले गरकेा आदेशह�बाट िनवेदकको मौिलक 
हक र कानून�द� अिधकार हनन् भएको भ�ने दावी 
तक� सङ्गत नदिेखनकुा साथै उि�लिखत आदेश 
�ूिटपूण� भएको भ�ने िनवेदन िजिकर कानूनस�मत 
भ�न िम�ने अव�था दिेखदँैन । उि�लखत आदेशबाट 
कानूनको ��य� �ूिट भएको भ�न सिकने ि�थित पिन 
िव�मान देिखन नआएको ह�दँासमेत ��ततु िनवेदनबाट 
असाधारण �े�ािधकारमाफ� त मागबमोिजम आदेश 
जारी गनु�पन� औिच�यसमेत पिु� ह�न सकेको नपाइने । 
 िववेिचत आधार र कारणबाट महो�री 
िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट भएको िमित 
२०६९।२।३१ को आदेश बेरीतको नदिेखदँा िमित 
२०६९।३।२९ मा  महो�री िज�ला अदालतबाट 
भएको आदेशलाई प�रवत�न ग�ररहन ुनपन� भनी िमित 
२०६९।१०।०४ मा पनुरावेदन अदालतबाट मलुकु� 
ऐन, अदालती ब�दोब�तको १७ नं. बमोिजम भएको 

आदशेबाट िनवेदकको मौिलक हकमा आघात परकेो 
ि�थित िव�मान नदिेखदँा िनवेदन मागबमोिजम आदेश 
जारी गन� निम�ने ।
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७० साल चैत २१ गते  रोज ६ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६९-WO-०००८, उ��ेषण, प�ुयदेव 
म�डल धानुक  िव. उपे�� महतो नुिनयासमेत

िनवेदकले कानूनी �यव�थाबमोिजम बे�रतको 
कामकाय�वाही बदर ग�रपाउ ँ भनी महो�री िज�ला 
अदालतमा िमित २०६८।८।४ र िमित २०६८।८।२९ 
मा जायजात मचु�ुका र प�चकृते मू�याङ्कनका 
कामकावारवाही भएका र सो काम भएका िमितबाट 
मलुकु� ऐन, द�ड सजायको ६१ नं. बमोिजमको 
िनवेदन कानूनले तोकेको प�� िदनिभ� परकेो देिखन 
नआउने । 

महो�री िज�ला अदालत र पनुरावेदन 
अदालतबाट भएका  आदेशमा कानूनको कुनै ��य� �ूिट 
िव�मान भएको देिखएन । कानूनबमोिजमको साधारण 
�े�ािधकार �योग गद� सािधकार िनकायबाट �चिलत 
कानून�ारा िनधा��रत काय�िविध पालना र अवल�बन 
गरी भएका आदेशबाट �रट िनवेदकको संवैधािनक तथा 
कानूनी हकािधकारमा कुनै आघात पगेुको वा अिधकार 
हनन् भएको अव�था देिखन नआउने । महो�री 
िज�ला अदालत र पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले 
द�ड सजायको ६१ नं. बमोिजमको अविध �यितत 
भएप�ात्  परकेो िनवेदनस�ब�धमा केही बोिलरहन ु
नपन� भनी भएको िमित २०६९।२।२५ को आदशेबाट 
िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी अिधकारमा 
आघात परकेो वा ह�त�ेप भएको भ�न निम�ने ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन� निम�ने ।
इजलास अिधकृतः टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर: क�पना बत�ला
इित संवत् २०७० साल चैत २१ गते रोज ६ शभुम् ।

८
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-WO-११४७, उ��ेषण/परमादेश, 
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रामशरण िसलवाल िव. िश�ा म��ालयसमेत
िव�ालयको नाम कुनै �यि�, �मारक वा 

ऐितहािसक चीजव�तकुो नामबाट नामकरण भएकामा 
कुनै सहयोग गर ेपिन िव�ालयको नामकरण प�रवत�न 
ग�रने छैन भ�ने स�ब�धमा िव�ालयको नाम कुनै 
�यि�, �मारक वा ऐितहािसक चीजव�तकुो नामबाट 
नामकरण भएको �प� आधारसिहत प�्ुयाई ह�न 
नसिकरहेको र सािवकदेिख चिलआएको ि�वेणी बराह 
मा�यिमक िव�ालयको नामको पछािडबाट �ी ि�वेणी 
बराह न�द�साद ि�पाठी मा�यिमक िव�ालय भ�ने 
नामकरण भएकाले सो नाम पूण��पमा हटाइएको नभई 
सािवकमा भइरहेको िव�ालयको नामको पछािडबाट 
िनयमावलीमा उि�लिखत �ावधान अपनाई �ी ि�वेणी 
बराह न�द�साद ि�पाठी मा�यिमक िव�ालय नामकरण 
भएको िवषयलाई अ�यथा मा�न िम�ने अव�था 
देिखदँैन । अक�तफ�  �थानीय �तरमा �ी ि�वेणी बराह 
मा�यिमक िव�ालय, िव�ालय �यव�थापन सिमित 
एवम् स�बि�धत गाउ ँ िवकास सिमितको िसफा�रसमा 
भए गरकेा नामकरण आिद ��को औिच�यमा �वेश 
गरी अदालतले हेन� िवषय नब�ने । 

िव�ालय �यव�थापन सिमित एवम् स�बि�धत 
गा.िव.स. काया�लयसमेतको िसफा�रसबाट दाताले 
िदएको दान रकमसमेतको आधारबाट िज�ला िश�ा 
काया�लय, िचतवनको प�समेतको आधारबाट िश�ा 
म��ालयबाट िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम 
१५४ मा उि�लिखत �ावधानबमोिजम िव�ालयको 
नामकरण ग�रएको िवषय उपरो� उि�लिखत 
िववेिचत आधारसमेतबाट अ�यथा नदेिखई �रट जारी 
ह�ने अव�था नह�दँा ��ततु �रट िनवेदन खारेज ह�ने 
ठहछ�  । ��ततु �रट िनवेदन नै खारजे ह�ने ठहरकेाले 
यस अदालतबाट भएको अ�त�रम आदेश समेत �वतः 
िनि��य ह�ने । 
इजलास अिधकृत: कमल�साद �वाली    
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल काि�क २ गते रोज १ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०७०-RC-००६४, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. कृ�ण भ�ने देवे�� नेपाली

आधार र कारणबेगर नै रा�यले िलएको 
द�ड नीितकै िवपरीत ह�ने गरी अ.ब.१८८ नं. बमेिजम 
सजाय घटाउदै जाने �विृ�ले न त पीिडतको 
भावनामा प�ुन गएको चोटलाई कम गन� नै म�त गछ�  
न त द�डहीनताको ि�थितमा कमी �याउनमा नै म�त 
गछ�  । य�तो िवषयमा �यायकता�  सधै ँ होिसयार रहन 
ज�री ह��छ । आपरािधक घटना घटाउने �यि� १५ 
वष� पगुी १६ वष� प�ुन जित अ�तर बाकँ� रह�छ �यित 
नै अनपुातको अ�तर उसको सो�नस�ने �मतामा 
पिन रहेको ह��छ भनेर कुनै िनि�त वै�ािनक आधार 
कारणबेगर भ�न नसिकने  । 
 फौजदारी कसरुमा १६ वष� नपगेुकालाई 
बय�क अपराधीलाई ह�ने सरहको सजाय नगरी कम 
सजाय गन� आधार नै सजाय घटाउने आधारको �पमा 
ब�ुनपुन� ह��छ । १६ वष� प�ुनलाई सामा�य समयको 
मा� अ�तर बाकँ� रहेकै कारणले �य�तो �यि�ले 
अपराधको मतलब र प�रणामलाई स�झन र ब�ुन 
नस�ने अव�थामा रहेकै ह��छ भ�न नसिकने र १६ वष� 
प�ुन लागेको �यि�मा वय�कताको ल�ण देिखस�ने नै 
ह�दँा �य�तो �यि�लाई काननुले िदन िम�ने भ�दा बढी 
�रयायत िदन िम�दैन । कत��य �यान ज�तो सङ्गीन 
र ग�भीर िकिसमको फौजदारी म�ुामा �ितवादीलाई 
उसले घटाएको अपराधको मा�ाअनसुारको उपय�ु 
सजायको िनधा�रण गरी सधुार गनु�  र पीिडतलाई 
मानवोिचत एवम् �यायोिचत त�रकाले �याय �दान गन� 
स�नपुन� । 

�ितवादीको दोषी मनोभावनाको �तर क�तो 
रहेको िथयो भनेर उसले मतृकमािथ छोडेको चोटको 
�कृित, शरीरको कुन भागमा चोट छोडेको छ र कित 
पटक �हार गरकेो छ भ�ने ज�ता कुराको िव�ेषण गररे 
िनका�न ज�री ह��छ । �ितवादी देवे�� नेपालीले मतृक 
िनरक दमाईको छाती ज�तो संवेदनशील अङ्गको 
बीच भागमा खकुुरीले रोपेको छ र बाया ँकुममा २ पटक 
�हार गरकेो अव�था मतृकको लास जाचँबाटै देिखएको 
छ । खकुुरी �हार गरी मारकेो कुरामा �ितवादी मौका 
एवम् अदालतसमेतमा सािबतै रहेबाट �ितवादीले 
मतृक िनरक दमाईलाई �यानै िलने दोषी मनोभावनाले 
छाती एवम् कुमसमेतमा �हार गरकेो �प� देिखने । 
 मतृकलाई मान� पन�स�मको मनोभावना 
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नराखी मतृकको शरीरमा ग�भीर िकिसमको चोटमा� 
पान� उ�े�यले �हार गरकेो ह���यो भने �ितवादीले 
मतृकलाई जोिखमी हितयारले छातीको भागसमेतमा 
�हार गनु�पन� कुनै ज�री नै ह�ने िथएन । यसरी �यानै िलने 
इबी िलई मतृकमािथ �हार गरकेो भ�ने �प� दिेखएको 
र �ितवादीको उमेर १६ वष� नपगेुको कारण नै ��ततु 
म�ुामा िनजलाई सजाय घटाउने कानूनी आधारको 
�पमा रिहरहेको मा�नपुन� ह�दँा िनज �ितवादीलाई 
�यानस�ब�धीको १३(१) नं. बमोिजम िनधा� �रत 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�नेमा बालबािलकास�ब�धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम सोको आधा 
सजायमा� ह�ने भएकाले मलुकु� ऐन, अ.बं. को १८८ 
नं. बमोिजम पनुः िनजलाई सजाय घटाउनको लािग 
��ताव ग�रएको राय मनािसब नदेिखने । 
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सवेुदी
क��यटुर: क�पना बत�ला 
इित संवत् २०७१ साल भदौ ६ गते रोज ६ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६९-WO-०२५१, उ��ेषण/परमादशे, 
तारान�द झासमेत िव. �वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालयसमेत

�रट िनवेदक रघनु�दन अिधकारीको हकमा 
अदालतको आदशेिवपरीत गएर पद�थापना गन� 
िनण�य बदर ग�रएको भ�न िमलेन । यसरी िनजलाई 
पद�थापना गन� स�ब�धमा यस अदालतबाट आदेश 
नै नभएको अव�थामा िनजले िलएको िनवेदन दावी 
नै त�यमा आधा�रत रहेको देिखएन । अदालतको 
आदेशमा उ�लेखै नभएको कुरा काया��वयन भएन 
भ�न िम�ने कुरा पिन भएन । �यसैले �रट िनवेदक 
म�येको रघनु�दन अिधकारीको हकमा िनजको दावी 
अनसुारको आदशे जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता 
नदेिखने । 

अतः पनुावेदन अदालत पाटनको 
आदेशबमोिजम पदनाम िदई पद�थापनासमेत ग�रएको 
िनवेदकम�येको तारान�द झाको हकमा अदालतको 
आदेश काया��वयन गरकेो अव�था देिखएकामा 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट लेखी 
आएअनसुार भनी अदालतको आदेशको अव�ा 

ह�नेगरी नेपाल सरकारको (�वा��य मि���तरीय) 
िनण�यबाट िनजको पद�थापना बदर गरकेो िमित 
२०६९।४।३२ को िनण�यका साथै िवप�ी �वा��य 
सेवा िवभागको िमित २०६९।५।६ को िनण�य र सो 
िनण�यअनसुार लेिखएको िमित २०६९।५।८ को 
उ� िवभागको प�समेत गैरकानूनी देिखएकाले उ� 
िनण�य र प�लाई कायम रािखरा�न निम�ने भएबाट 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ग�रएको छ । पनुरावेदन 
अदालत पाटनबाट परमादेश जारी गन�गरी भएको 
आदशे र �वा��य म��ालयको िमित २०६५।४।७ 
को िनण�यबमोिजम कायम भएको पदनाम र 
पद�थापना कायम गनु�  गराउन ुभनी िवप�ी �वा��य 
म��ालयसमेतको नाउमँा परमादेशसमेत जारी ह�ने । 

िनवेदकम�येका रघनु�दन अिधकारीको 
हकमा भने सव��च अदालतको आदेशमा िनजलाई 
पदनाम िदन ु भ�ने िनण�यमा� भएको दिेखएको र 
पद�थापना गन� काम भने सव��च अदालतको 
आदशेबमोिजम भएको नभई �वा��य म��ालय आफैले 
गरकेो देिखदँा सव��च अदालतको आदेशिवपरीत 
पद�थापना बदर गन� िनण�य ग�रएकाले सो िनण�य 
बदर ग�रपाउ ँभनी िनजले िलएको िनवेदन िजिकर भने 
पद�थापनाको स�ब�धमा सव��च अदालतले आदेश 
नै निदएको स�दभ�मा आधारहीन ह�दँा सो हदस�म 
िनजको मागबमोिजम उ��ेषणको आदशे जारी ह�न 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सवेुदी 
क��यटुरः क�पना बत�ला 
इित संवत् २०७१ साल साउन १६ गते रोज ६ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-WO-११५७, उ��ेषण/परमादेश, 
ल�मण महतोसमेत िव. सुनीतादेवी महतोसमेत
 िमित २०६७।९।११ मा भएको ब�डा 
मचु�ुकाबाट िवप�ी वादीले आफूले अशंबापत पाउने 
ज�गाभ�दा कमै नै �े�फल ज�गा िलई िनवेदक 
�ितवादीह�लाई बढी नै �े�फल ज�गा छोडेको 
भ�ने कुराको िजिकर िवप�ीह�ले िलिखत जवाफमा 
िलएकोसमेत देिख�छ । आफूह�ले �ा� गन�भ�दा 
कम ज�गा पन� गरी ब�डा छुट्याइएको भ�ने पिन 
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िनवेदकह�को िजिकर नरहेको र िवप�ी वादीबाट 
सदासयतावस कम नै ज�गा िलई ब�डा छु�्याउने 
काय�लाई िछटो स�प�न गन� खोजेको अव�थासमेत 
देिखएकोलाई ब�डा छु�्याउने काय� बेरीतको रहेछ 
भ�न निम�ने ।

सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।९।११ मा भएको ब�डा मचु�ुकालाई बेरीतको 
भयो भनी अंिसयारम�येका उपे�� र दीपकले उजरु 
नगरी उ� ब�डा मचु�ुकामा िच� बझुाई बसेको 
अव�थासमेत देिख�छ । सो ब�डा मचु�ुकाउपरमा 
िवप�ी वादीका सासू, ससरुा र देवरले मा� उजरु गरकेो 
अव�था दिेखएको छ । पाचँ भागको एक भाग म�येबाट 
आधा भाग जित िवप�ी वादीले अशं पाउने ठहर 
फैसला भएकामा फैसलाबमोिजम िनजले पाउनेभ�दा 
बढी भाग अशं छु�्याई िलएको भ�ने पिन िमिसलबाट 
देिखदँैन । समान �तरका अंिसयारम�ये कसैले ब�डा 
छुट्याउने काय�मा िच� बझुाई बसेको, केहीले मा� 
िच� नबझुाई उजरु गरकेो अव�था रहेको र  मािथ 
ग�रएको िववेचनाका आधारमा ब�डा छु�्याउने 
काय� कानूनअन�ुपकै देिखन आएबाट �य�तो ब�डा 
मचु�ुकालाई बेरीतसगँ भएको भ�न निम�ने ।
 सनुसरी िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६७।९।११ मा भएको ब�डा मचु�ुका कानूनी 
रीतपूव�ककै देिखएबाट �य�तो ब�डा मचु�ुकालाई 
सदर गरकेो सनुसरी िज�ला अदालतको िमित 
२०६७।११।२७ को आदशेलाई प�रवत�न गन� नपन� 
भनी भएको पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको 
आदेशमा कानूनी �ूिट नदेिखएबाट िनवेदकह�मा कुनै 
हक अिधकारको हनन भएको नपाइदँा मागबमोिजमको 
आदेश जारी गन� परने । �रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत : बाबरुाम सवेुदी 
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल साउन १६ गते रोज ६ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६९-WO-००९८, परमादेश, �ा.
डा.गोिव�द के.सी. समेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत

�ानोपाज�नको पिव� उ�े�यले �थािपत 

िश�ण सं�थाह� िनयिु�ज�ता सामा�य कारणबाट 
�भािवत ह�नहु�दँनै । य�ता िनकायह�बाट स�पािदत ह�ने 
�मखु काम भनेकै अ�ययन अ�यापन ह�नेह�दा य�ता 
काय�मा अवरोध आउन ु रा�यको लािग सहुाउने कुरा 
ह�दैन । नेत�ृवदायी भूिमकामा रहने पदािधकारीह�को 
िनयिु� गन�कुरालाई हलकुा र गौण�पमा हेन� निम�ने । 

कानूनमा नै िनयिु�को लािग समय 
िनधा�रण ग�रएको अव�थामा कुनै मनािसब कारण 
नभई �य�तो समयाविधिभ� िनयिु� ग�रस�नपुन� 
पदािधकारीह�को िनयिु��ित उदािसन रहने 
िवप�ीह�को ि�याकलापलाई सामा�य �पमा िलन 
निम�ने । 

ि�भवुन िव�िव�ालय अ�तग�तको 
िचिक�साशा� अ�ययन सं�थान एक �वशािसत 
एवम् �वत�� िनकाय रहेको स�दभ�मा सो सं�थाको 
पिन यस िवषयमा कुनै साथ�क �यास ह�न सकेको 
देिखएन । य�ता िवषयमा सरोकारवला स�बि�धत सबै 
सवंेदनशील ह�न पन� ।

�रट िनवेदन िददँाको अव�थामा िनवेदनमा 
उि�लिखत पदािधकारीह�को िनयिु� कानूनले 
िनधा��रत गरकेो समयिभ� नभएको कारण देखाई 
िनवेदकह� �रट �े�मा आएको भए पिन हाल 
मागअनसुारका पदह�मा िनयिु� गन� काय� स�प�न 
भइसकेको अव�था  देिखन आएकाले �रट जारी गनु�को 
औिच�य समा� भइसकेको ह�दँा �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने  । 
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सवेुदी 
क��यटुर: क�पना बत�ला 
इित संवत् २०७१ साल भदौ ९ गते रोज २ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६६-CI-०६५८,  न�सा पास र न�सासमेत 
बदर ग�रपाऊँ, रामाका�त तेली िव. कमला ठाकुरसमेत
 ��ततु म�ुामा नगरपािलका काय�कारी 
अिधकृतबाट न�सापासस�ब�धी िनण�य भएको 
िवषयमा िच� नब�ुने प�ले िज�ला अदालतमा उजरु 
गन� स�ने �यव�था नभएबाट स�ु िज�ला अदालतले 
��ततु िववाद िन�पण गन� स�ने अव�था रहेन । 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलमा िदनपुन� उजरुी िज�ला 
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अदालतमा िदएको दिेखदँा अ.बं. २९ (८) नं. िवपरीत 
�े�ािधकारको अभावमा स�ु अदालतले िफराद खारजे 
गन� गरकेो िनण�यलाई पनुरावेदन अदालतले सदर ह�ने 
ठहर ्याएको फैसला अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखएबाट 
यस अदालतबाट िमित २०६६।९।२२ मा म�ुा 
दोहोर ्याई हेन� गरी �दान भएको िन�सामा िलइएको 
आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
 िववेिचत आधार र कारणबाट न�सा पास र 
न�सासमेत बदर ग�रपाउ ँभनी िदएको ��ततु म�ुाको 
िफराद कानूनस�मत नह�दँा �े�ािधकारसमेतको 
अभावमा िफराद दावी खारजे ह�ने ठहर ्याएको स�ु 
नवलपरासी िज�ला अदालतको फैसला सदर ह�ने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६५।२।२६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत : टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल भदौ २९ गते १ रोज शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६६-CI-११५६,  हक कायम िखचोला, 
अलखन�दन कुम�समेत िव. गंगाराम कुम�समेत
 यी वादी र �ितवादी अंिसयारबीच चल धन र 
घरसमेतको घर सारमा िमित २०५६।१।६ मा ब�डाप� 
भई िमित २०५६।१।७ मा राजीनामा पास भई छु�ी िभ�न 
भएको त�य िमिसल संल�न ब�डाप�को �ितिलिपबाट 
देिख�छ । वादी �ितवादी को कसले, के कित घर 
भोग चलन गरकेो एवम् के कित भाग अंिशयाह�को 
भागमा परकेो भ�ने िफरादप�बाट पिन दिेखन 
आएन । िमित २०६२।३।१८ मा भएको न�सामा समेत 
पनुरावेदकह�ले आफूले अंशमा पाएको धन यो हो भनी 
��ट�पमा लेखाउन र सोको �माण पेस गन� सकेको पिन 
देिखदँैन । वादीले मा�ै घर पाएको वा अमकु �कृितको 
घर पाएको भनेको नभई अिंसयारह�ले घर सारमा घर 
ब�डा िलएकोस�म भनेको दिेखदँा यी पनुरावेदकह�ले 
िववािदत घर पाएको भ�ने कुरा त�यबाट पिु� नभएको 
र हाल घरको अि�त�वसमेत नदेिखएको अव�थामा 
यस अदालतबाट िमित २०६७।२।२६ मा िन�सा 

�दान गदा� िलएको आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
 ब�डाप� समेतबाट अमकु घरको तफ�  र भाग 
कुन अिंसयारले के कित पाई भोग गरकेो भ�ने पिु� ह�न 
नसकेको र िववादको घर ज�गामा यी पनुरावेदककै 
पनुरावेदन दावीबमोिजम अंश हक कायम ह�नस�ने 
अव�था भएको नदिेखदँा स�ु किपलव�त ु िज�ला 
अदालतको वादी दावी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको 
फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट िमित २०६३।३।१९ मा भएको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह��छ । पनुरावेदक वादीको 
पनुरावेदक िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल भदौ २९ गते  रोज १ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६६-CI-०६५७,  घर भ�काई ज�गा िखचोला 
मेटाई ज�गा खाली गराई हक कायम गरी चलन चलाई 
पाउ,ँ रामाका�त तेली िव. कमला ठाकुर
 ��ततु म�ुामा िमित २०६०।११।०८ 
मा भएको न�सा मचु�ुकामा िववाद छैन । दाताले 
नै िववादको ज�गा घटीबढी पारी भोग गरकेो िमित 
२०६०।११।०८ को न�सा मचु�ुकाबाट दिेख�छ । 
साथै सोही अव�थाको िललाम सकार गरी वादीले �ा� 
गरकेो देिख�छ भने वादीले सो अव�थाको अधीनमा 
नरही वादीको �ोतवालाले नै �याग गरकेो िवषयमा 
अिहले आएर दावी गन�स�ने अव�था रहदैँन । संय�ु 
दता�कै अव�थामा लेनदेन म�ुा चलेको भए पिन दता� 
फारी पूव�को भोगको िवषयमा दता� फारी म�ुाबाटै 
भोगको ि�थित देखाएको हो । न�साउपरको दावी 
नप�ुने भइसकेको ि�थितमा २०६० सालको न�सा 
मचु�ुकाबाट अ�यथा देिखएको अव�थालाई पिछ 
सकार गन�ले इ�कार गन�स�ने ि�थित पिन नरहने । 
 दता� फारी म�ुाबाट नै न�सामा �ितवादीको 
भोगको �े�फल खलेुको समेत दिेखएको प�र�े�यमा 
यस अदालतको संय�ु इजलासबाट िमित 
२०६६।०९।२२ मा “�ितवादीको िक.नं. १७ मा ०-०-
१८ ज�गा �े�ताबाट देिखएकामा अदालतबाट भई 
आएको न�साबाट िनजले �े�ताभ�दा बढी ज�गा भोग 
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गरकेो देिखएको अव�था र वादीको ज�गा न�साबाट 
कम रहेको देिखदँादिेखदँै” भनी म�ुा दोहोर ्याई हेन� गरी 
�दान भएको िन�सामा िलइएको आधारसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 
 िववेिचत आधार र कारणबाट घर भ�काई 
िखचोला मेटाई ज�गा खाली गराई हक कायम गरी 
चलन चलाइपाउ ँभ�ने वादी दावी प�ुन नस�ने ठहर ्याई 
भएको स�ु नवलपरासी िज�ला अदालतको िमित 
२०६४।०३।१० को फैसला सदर गन� गरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित २०६५।०२।२६ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल भदौ २९ गते  रोज १ शभुम् ।

१६
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-१२१२, जबज��ती 
करणी, गो�चे ग�धब� िव. नेपाल सरकार 

अनसु�धानको �ममा �ितवादी फरार रही 
पिछ अदालतसम� उपि�थत भई िनजले कसरुमा 
इ�कारी बयान गर ेपिन करणी भएको कुरा िनज पीिडत 
सीताकुमारीको मौकाको �वा��य परी�णबाट पिु� 
भएको छ । यी पीिडत पनुरावेदक �ितवादी आफँैले 
ज�माएक� छोरी भएको र पीिडतले िबना कुनै कारण 
आफूलाई ज�म िदने, पालनपोषण गन�समेत दािय�व 
भएका बाबउुपर य�तो घिृणत, अक�पनीय र पासिवक 
�यवहार गरकेो भनी िनजउपर आरोप लगाउनस�ने 
क�पना पिन गन� नसिकने । 

पीिडत १४ बष�क� नाबािलका रहेक�, 
िनजसमेत अ�य भाइबिहनी रहेका भ�नेसमेतको 
पीिडतको बकप�समेतबाट देिख�छ । जङ्गलमा 
दाउरा काट्न गएको मौका पारी आफँैले ज�माएक� 
अितसय किललो उमेरक� आ�नी छोरीलाई िनल��ज 
र पासिवक त�रकाले करणी गरकेो भ�ने पीिडतको 
भनाइ आफैमा कपोलकि�पत होला भनी अनमुान गन� 
नसिकने । 

मौकामा पीिडतले �ितवादीउपर िदएको 
जाहेरी, पीिडतक� आमा तथा �ितवादीक� �ीमतीको 

मौकाको कागज, घटना�थल मचु�ुकासमेतले पीिडत 
उपर यी �ितवादीले करणी गरी जबज��ती करणीको 
वारदात पिु� गरकेो अव�थामा पीिडतले अदालतसम� 
बकप� गन� नआएकै भरमा जबज��ती करणीको वारदात 
नै िव�थािपत भएको भनी भ�न निम�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�ण�ुसाद गौतम 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास नं २

१
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६७-CR-०३४०, ��ाचार, नेपाल सरकार 
िव. वीर�े�कुमार िसहंसमेत

�ितवादीले बैङ्कबाट दावीको रकम 
िनकािलसकेपिछको अविधमा सोभ�दा पिन बढीको 
चल अचल स�पि� ख�रद गरकेो र सो स�पि�समेत 
�ितवादीले �ोत पिु� गनु�पन� स�पि�को िबगोमा िहसाब 
गरी दावी िलएको अव�थामा �ितवादीले बैङ्कबाट 
िझक� लकुाएको भनी छु�ै स�पि�को िबगो कायम गरी 
एउटै स�पि�को दोहोरो �ोत खो�न िम�ने देिखन 
नआउने । 

��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ 
अनसुार लकुाएिछपाएको कसरु �मािणत गन� भार वादी 
प�मा रहेकामा सो रकम कहा ँलकुाएिछपाएको छ भ�ने 
कुरा �माण पेस गन� सकेको देिखएन । यसअनसुार 
बैङ्कबाट िझिकएको रकम स�पि� िसज�नामा �योग 
भएको देिखदँा सोस�ब�धमा र सो रकमबापतको 
�याजसमेतका हकमा िवशेष अदालतबाट भएको 
फैसला िमलेकै देिखन आउने ।

सगोल प�रवारसिहतको �ितवादीको 
आज�नलाई �यायोिचत अनमुानको आधारमा 
�वभािवक र अ�वाभािवक भनी छुट्याउन ुपन� अव�था 
रहेको र आय र �ययको बीचमा देिखएको अ�तर कम 
ह�दँा �ितवादी गणेश अया�लको आज�न �वाभािवक 
रहेको भनी उ� गणेश अया�ल समेत भएको म�ुाको 
फैसला अि�तम भई रहेकोबाट सव��च अदालतबाट 
सो म�ुामा �ितपािदत िस�ा�तको िवपरीत ह�ने गरी 
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िनण�य गनु�  �यायोिचत ह�न नस�ने । 
आय र �ययको िहसाब गदा� िविभ�न 

घरायसी �यवहार, स�पि�को �यि�गत लेखाजोखा 
रा�नपुन� दािय�वय�ु �यव�था स�ुदेिख नै नरहेको 
ज�ता कारक त�वह�लाई िबस�र िनरपे��पले 
आय�ययको िनधा�रण गनु�  �यायोिचत मा�न  
सिकँदनै । कितपय अव�थामा �यायोिचत अनमुानको 
आधारमा आय �यय िनधा�रण गनु�पदा� आय र �ययको 
फरक रकमले मा� रा��सेवक �ितवादीको उ�च 
जीवन�तरलाई िनधा�रण गन� सिकँदैन । कितपय य�ता 
�ोतह� ह��छन् जसबाट �यावहा�रक�पमा आ�दानी 
त भएको ह��छ तर कागज �माण ह�दैँनन् । कागज 
�माणको अभावमा यो यो शीष�कबाट यित यित आय 
भयो भनी िन�कष� िनका�न किठनाइ ह�ने ह�दँा कितपय 
आयका �ोत एवम् खच�को रकम �याियक अनमुानबाट 
पिन एक�न गनु�पन� । 

कुनै खास घटनामा आधा�रत नभई स�पूण� 
जाचँ अविधस�ब�धमा �ितवादीलाई आरोिपत गरकेो 
तथा कुनै �यि�ले गरकेो आय आज�न एवम् खच�लाई 
एकएक पैसाको िहसाबिकताब रा�ने चलन नभएको 
स�दभ�मा उि�लिखत १.७२ �ितशतको अ�तर�याद ै
�यून भएको कुरालाई समेत म�यनजर राखी हेदा� 
�ितवादीलाई सफाइ िदने गरी भएको िवशेष अदालतको 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

वादीप�बाट जनु आयका रकमह� �ोत 
नखलेुको भनी देखाइएको छ सो आयह�समेत �ोत 
खलेुको भ�ने पिु� ह�न आएको छ । यसरी मािथ 
उि�लिखत िविभ�न ��ह�का स�दभ�मा खलुाइएका 
आधार र कारणह� तथा यस ��का स�दभ�मा 
उि�लिखत आधार र कारणह�बाटसमेत पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन स�ने अव�था दिेखन 
नआउने ।

िवप�ीको आयको गणना गदा� परु ै जाचँ 
अविध (Check Period) लाई एउटै समयाविध मानी 
आयको एिकन गणना ग�रएको, िवप�ीले ख�रद िब�� 
गरकेो घरज�गाको िलखत मू�यलाई आधार मानी 
आय कायम ग�रएको, िवप�ीले बैङ्कबाट िझिकएका 
रकमह� लकुाएको नभई पनुः स�पि� िसज�नामा 
�योग भएको दिेखएको, िवशेष अदालतबाट िवप�ीको 

घरभाडा तथा कृिष आय आिदलाई आयमा समावेश 
गरकेो िमलेकै देिखएको र सोको अलावा मािथ उ�लेख 
ग�रएबमोिजमका �ितवादीका अ�य आय�ोतह� 
पिन देिखएको र वादीले �ोत नखलेुको भनी दावी 
िलएका आयह�को तलुनामा �ितवादीसगँ रहे भएको 
आयको �ोत ख�ुन नसकेको रकम �यादै �यून दिेखए 
सोसमेतका आधार र कारणह�बाट िवशेष अदालत, 
काठमाड�बाट भएको िमित २०६७।०१।२८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: अशोक कुमार �े�ी
क��यटुर अपरटेर: स�तोष अवाल
संवत् २०७१ साल पसु २१ गते  रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६७-WO-०९६२, परमादेश, 
अिधव�ा सुिनलर�जन िसंह िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत

नेपाल एक �वत��, अिभभा�य, 
साव�भौमस�ा स�प�न, धम� िनरपे�, समावेशी, 
सङ्घीय लोकताि��क गणत��ा�मक रा�य हो भनी 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ४ 
मा �प� उ�लेख ग�रएको प�र�े�यमा यस देशका 
सीमा�तीकृत (Marginalised) रहेका समदुायह�को 
उ�थानको िनिम� नेपाल सरकारबाट समिुचत �यास 
ह�नपुन�मा दईुमत ह�न स�दैन । संिवधानको ��तावनामा 
उि�लिखत दशेमा िव�मान वग�य, जातीय, �े�ीय, 
लैङ्िगक सम�याह�लाई समाधान गन� �य� ग�रएको 
सङ्क�प, धारा १२ मा उि�लिखत �वत��ताको 
हक एवम् धारा १३ मा उि�लिखत समानताको 
हकस�ब�धी �यव�था र धारा २१ मा उि�लिखत 
सामािजक �यायको हकसमेतलाई �यानमा राखी 
सिंवधानले िनधा��रत गरकेो कत��यको िज�मेवारीपूव�क 
नेपाल सरकारबाट पालना गनु�पन� कुरामा समेत िववाद 
ह�न स�दैन । िवप�ह� तफ� बाट ��ततु भएका िलिखत 
जवाफह�बाट �यसतफ�  केही उ�लेखनीय काय� भएको 
पाइएको छैन एवम् नेपाल सरकार तफ� बाट नेपालको 
अिवभा�यतालाई िववादरिहत बनाउन र लोकत��का 
लािग अिनवाय��पले चािहने समावेशीकरणको समिुचत 
�यास गन� इ�छुक रहेको कुरासमेत �य� भएको 
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पाइएको छैन । तसथ� नेपालको अिवभा�यता जोगाउन 
एवम् यसको अख�डतामािथ कुनै ��समेत उपि�थत 
ह�न निदन देशका स�पूण� जनतालाई समानताको 
अिधकारको ��याभूित एवम् अवसर �दान गन� सचे� 
रहन ु पन�का साथसाथै सीमा�तीकृत समदुाय�ित 
सकारा�मक िवभेद (Positive discrimination) गनु�  
पन� समेतको अवसर धारा १३(३) को �ितब�धा�मक 
�यव�था (Proviso) अनसुार आव�यकता भएबमोिजम 
गनु�पन� ह�नाले संिवधानको धारा १५४ लाई म�यनजर 
राखी िनवेदन मागअनसुार मधेसी समदुायको 
सश��करण गन� र रा�यबाट समानताको हकितर 
उ�मखु गराउन �यास गनु�  र आव�यकता अनसुारको 
आयोग एवम् कानून समेत बनाउन ु भनी नेपाल 
सरकारलगायतका िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत : फिण�� पराजलुी, नगे�� 
कालाखेती
क��यटुर: स�तोष अवाल 
इित संवत् २०७१ साल फागनु २५ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७१-WH-००४८, ब�दी��य�ीकरण, 
राजु �े� िव. के��ीय अनु�धान �युरो, महाराजग�ज 
काठमाड�समेत
 �यादको तामेली �यहोरा हेदा� िनज घरमा फेला 
नपरकेो र िनजका एकाघर प�रवारका मािनसले �याद 
ब�ुन इ�कार गरकेाले िनजका नाउकँो �याद िनजको 
घरदैलोमा टासँ भएको साथै उ� �यादमा इमाडोल 
गा.िव.स. का ३ जना �यि�ह� सा�ी बसी इमाडोल 
गा.िव.स. का सिचव रामनारायण दहीको रोहबरमा अ.ब.ं 
११० नं. को �ि�या परु ्याई तामेल भएको देिखएकाले 
सो �याद रीतपूव�कको होइन भ�नस�ने अव�था 
नदेिखने । 

िनवेदक �ितवादीका नाउमँा जारी भएको 
�याद िमित २०६०।११।२८ मा िनजको घर दैलोमा 
अ.बं. ११० नं. को रीतपूव�क तामेल भएको र सोही 
आधारमा स�ु तथा पनुरावेदनको रोहमा सव��च 
अदालतसमेतबाट फैसला भई उ� म�ुा अि�तम 

भइरहेको अव�थामा  फैसलाअनसुार लागेको कैद र 
ज�रवानाको लगतबमोिजम नै िनजलाई प�ाउ गरी 
कैदमा रा�न पठाएको ि�थित ह�दँा उ� थनुामा रा�ने 
काय� कानूनिवपरीत भएको भ�न निम�ने । 
 ब�दी��य�ीकरणको आदेश कानूनिवपरीत 
थनुामा राखेको देिखएमा वा कानूनको अित�मण 
गरी वा अिधकारको अित�मण गरी थनुामा रािखएको 
देिखएमा मा� जारी गन� िम�ने ह�दँा ��ततु म�ुामा सो 
अव�था नदेिखई िनवेदकलाई िनजका नाउमँा रहेको 
फैसला अनसुारको कैद ज�रवानाको लगत असलुउपर 
गन� �योजनका लािग िनज बे�ज ु रहेको अव�थामा 
िमित २०७१।६।२३ मा प�ाउ गरी रीतपूव�कको 
कैदी पजु� िदई कैदमा रा�न पठाएको ि�थित ह�दँा 
िनवेदकको िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको 
आदशे जारी ह�ने नदेिखने । 
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
क��यटुर: स�तोष अवाल 
इित संवत् २०७१ साल चैत १३ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०७९९, उ��ेषण/
परमादेश, राजकुमार िव�कमा� िव. डा. स�तोषकुमार 
ढुङ्गानासमेत
 �वा��य सेवा जनताको बा�ँन पाउने 
अिधकारसगँ जोिडएको आधारभूत अिधकार भएकाले 
य�तो सेवा अव�� गन� अिधकार कसैलाई पिन 
ह�दैँन साथै नेपाल सरकारको िमित २०७१।२।५ 
को राजप�मा �कािशत सूचनामा समेत अ�पताल 
�वा��य के��, औषधी िब�� िवतरणस�ब�धी सेवामा 
हड्ताल िनषेध गरकेो अव�थामा सोिवपरीत िव.िप. 
कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ानमा हड्ताल, 
तालाब�दी गरी जनताको �वा��य सेवाको सिुवधा 
पाउने हकबाट बि�चत गरकेो काय�लाई कुनै पिन 
बहानाका नाममा उिचत र तक� सङ्गत मा�न िमलेन । 
सहज र सरल त�रकाले सबैलाई गणु�तरीय �वा��य 
सेवा उपल�ध गराउन ु�वा��य सं�थाको कत��य हो । 
अझ �यसमािथ देशको ऐन कानून�ारा �थािपत िव.िप. 
कोइराला �वा��य िव�ान �ित�ानको गणु�तरीय 
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�वा��य सेवा �दान गरी आम जनतालाई �वा��य 
सेवा उपल�ध गराउन ुकत��य ह�न आउने  ।

िववेिचत आधार, कारण तथा िवप�ीह�का 
िलिखत जवाफह�बाट समेत िव.िप. कोइराला 
�वा��य िव�ान �ित�ानको अ�पतालको �वा��य 
सेवा हाल सचुा� रहे भएको भ�ने देिखएबाट 
िनवेदकले माग गर ेज�तो सेवा सचुा� गन� र अव�� 
नगन� �यव�था सिुनि�त ह�नपुन� कुरामा जोड िदई 
हाल आदेश जारी ह�नपुन� औिच�य समा� भएको ह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनु�  परने । ��ततु 
�रट खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः टेकराज जोशी
क��यटुरः क�पना बत�ला
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर १८ गते रोज ५ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-WO-१२६८, उ��ेषण/
परमादशे, कृ�णबहादुर तामाङसमेत िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर हनुमानढोका, काठमाड�समेत
 िवप�ी िड�कोट� ऐनेले सो घरमा बहालमा 
ब�न पाउने नपाउने भ�ने कुरा �रट िनवेदकले उठाएतफ�  
हेदा� घर बहालमा बसेको मा�छेलाई बहालबाट हटाउने 
स�ब�धमा कानूनले िनि�त �ि�या, िविध, अिधकार र 
सो िवषयमा िफराद िदने अदालतसमेत कानूनबमोिजम 
िनधा�रण भएको अव�थामा िनवेदकले कानूनले िनिद�� 
गरकेाले बाटो अवल�बन गरी �े�ािधकार भएको 
अदालतमा िफराद िदएमा सबदु �माण बझुी सोही 
अदालतबाट सम�याको िनराकरण ह�ने नै ह�दँा सो 
िवषयमा यस अदालतको असाधारण अिधकार �े�बाट 
हेरी िन�पण ग�ररहनपुन� नदेिखने ।
 िनवेदन दावीको घर एवम् ज�गा िनवेदकको 
भएको भ�ने �प� भए पिन िवप�ी िड�कोट� ऐनेलाई 
सो घरमा बहालमा ब�न िदने निदने भ�ने िववाद 
अदालतको सामा�य अिधकार�े�अ�तग�तको ह�दँा 
कानूनले िनिद�� गरकेो �ि�या अवल�बन गरमेा 
�भावकारी उपचारको �यव�था ह�ने अव�था िव�मान 
ह�दँाह�दँै अदालतको असाधारण अिधकार�े�बाट सो 
िवषयको िन�पण ह�ने देिखएन । अत:एव ��ततु �रट 

िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकराज जोशी
क��यटुर: क�पना बत�ला
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर १८ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०७०-RC-००४६, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. आदम राइन कवारी
 �ितवादी कसरुमा इ�कार रही बािहर िथए 
भनी alibi को िजिकर िलई फौजदारी दािय�वबाट 
उ�मिु� िलन खोजेको पाइ�छ । य�तो अव�थामा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) ले “....सजाय 
�रहाई पाउने कुनै कुराको िजिकर �ितवादीले िलएमा 
सो कुरा �माण परु ्याउने भार िनजमािथ ह��छ...” 
भ�ने  कानूनी �यव�था भएबमोिजम �ितवादी आदम 
राइन कवारीले कुनै ठोस �माण पेस गन� सकेको 
पाइदँैन । वारदातको िमित र समयमा वारदात�थलमा 
िथइन बािहर िथए ँभनेरमा� ह�दँनै, �यसलाई �मािणत 
गन� �कृितको ठोस �माण पेस गरकेो िमिसलबाट 
देिखदँनै । �ितवादीले बािहर रहेको भनी ठोस �माण 
पेस गन� नसकेको,  मतृकलाई अपहरण गरी लगेको 
देखेको ह� ँभनी िमिथला ठाकुर, जोगे�� म�डल समेतले 
गरकेो बकप�, सहअिभय�ुह�को बयानसमेतका 
आधार �माणबाट यी �ितवादीको इ�कारी बयान र 
alibi को िजिकर िव�ास गन�लायक नदेिखने ।
 स�ु धनषुा िज�ला अदालतबाट �ितवादी 
आदम राइन कवारीले अिभयोग दावीबमोिजम कसरु 
गरकेो ठहरकेाले िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय ह�ने ठहर ्याएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको िमित २०६९।१।२० को फैसला 
िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर:  सिबना अिधकारी 
इित संवत् २०७१ साल भदौ २७  गते रोज ६ शभुम् ।
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२
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६९-WO-१२३९, उ��ेषण/परमादशे, 
पशुपितकुमार यादव िव. पुनरावेदन अदालत, 
राजिवराजसमेत

िललामस�ब�धी काय� गदा� िसरहा िज�ला 
अदालतले कानूनी तथा काय�िविधगत �ूिटह� गरकेो 
देिखएबाट सो अदालतबाट िमित २०६४।२।२६ 
मा भएको जायजात तायदात, िमित २०६४।३।१४ 
मा भएको प�चकृते मचु�ुका र सोका आधारमा 
िमित २०६४।५।३० मा पिहलापटक डाकँ िललाम 
ह�दँा कसैले सकार नगरकेो कारणले पनुः िमित 
२०६४।६।२३ मा डाकँ िललाम ह�दँा यी िनवेदकले 
िललाम सकार गरी सोबमोिजम िमित २०६४।७।१९ 
मा दा.खा. प�समेत िदएको देिखदँा सोसमेत बदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालत राजिवराजको िमित 
२०७०।१।२० को आदेश कानूनिवप�रत भएको भनी 
मा�न िम�ने देिखएन । यसरी एउटा स�म िनकायबाट 
कानूनबमोिजम ग�रएको काय�ले यी �रट िनवेदकको 
संवैधािनक तथा कानूनी हकमा आघात परकेो दिेखन 
नआउने ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी 
गन� निम�ने भई �रट िनवेदन खारेज ह�ने ।                               
इजलास अिधकृत: हेमबहादरु सेन,  देवी चौधरी 
क��यटुर: सिबना अिधकारी 
इित संवत् २०७० साल मङ्िसर १४ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६८-CR-०६६१, ००९९, वैदेिशक 
रोजगार ठगी, अि�बका भ�ने िमलन बुढाथोक� िव. 
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. दयाराम कँडेल

�ितवादी दयाराज कँडेल आफूले िवदेश 
पठाउने पिन नगरकेो र आफूले कुनै सं�था पिन 
नखोलेको केवल �ितवादी िमलन बढुाथोक� र कुमार 
परुीले पासपोट� तथा िभसासमेतका कागजातह� 
देखाई िटकट काट्न भनी िनजको �ाभल एजे�सीमा 
आएकाले पासपोट� िभसा हेरी िटकटस�म कािटिदएको 
भ�ने कुरा �वीकार गरकेो र पासपोट� तथा िभसा सही 
स�य हो वा झ�ुा हो भ�ने कुरा �ाभल एजे�सीमा बसी 
िटकट काट्ने �यि�लाई थाहा जानकारी ह�न नस�ने 

ह�दँा िनजले पिन जाहेरवालाह�लाई ठगी गरी िवदेश 
पठाएका रहेछन् भनी अनमुान गन� सिकने अव�था 
रहेन । अ�य खि�बर �माणको अभाव रहेको अव�थामा 
हवाई िटकट कािटिदएकै आधारमा मा� वैदेिशक 
रोजगार ठगीमा कसरु गरकेो ठहर गनु�  �यायसङ्गत ह�न 
नस�ने । 

�ितवादीम�येका अि�बका भ�ने िमलन 
बढुाथोक�ले वैदिेशक रोजगार ऐन २०६४ को दफा 
१० िवप�रत काय� गरकेो देिखन आएकाले ऐ.को 
दफा ४३ बमोिजम िनजलाई ३(तीन) वष� कैद र 
�. ३,००,०००।- (तीन लाख) ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहर ्याई िनज �ितवादी िमलन बढुाथोक�बाट 
जाहेरवालाह�ले िबगो �. ६,२३,०००।– (छ लाख 
तेईस हजार) र सोको ५० �ितशत हजा�नासिहत र 
दबुई पगुी फिक� एका जाहेरवालाह�ले �.५०,०००।– 
(पचास हजार) का दरले आतेजाते िटकट खच�समेत 
भ�रपाउने ठहर ्याएको र �ितवादी दयाराज कँडेलले 
आरोिपत कसरुबाट सफाइ पाउने ठहर ्याएको वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणको िमित २०६७।५।२९ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । सफाई पाउ ँ
भ�ने �ितवादीम�येका िमलन बढुाथोक�को  र दयाराज 
कँडेललाई अिभयोग माग दावीबमोिजम सजाय 
ह�नपुद�छ भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत:  हेमबहादरु सेन  
क��यटुर: गंगा के.सी.
इित संवत् २०७१ साल पसु ७ गते रोज २  शभुम् ।

४
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६७-CR-०१४७, करारबमोिजम ग�रपाउ,ँ 
�दीपराज पा�डेसमेत िव. कम�ल�मी कंसाकार 

�ितवादी र वादीबीच भएको २०४९।६।९ 
को करारनामाको सत�बमोिजम िक.नं. १३३४ को 
ज�गाबाट �ितवादीले ब�डाबापत �ा� गरी कायम 
भएको िक.नं.१४०७,१४१२ र १४१३ ज�गाम�येबाट 
वादीलाई १-८-०-० ज�गा करारनामाबमोिजम 
�ितवादीले िदनपुन�मा सो निदएको अव�थावाट 
वादीको िफराद पन� आएको अव�थामा �ितवादीले 
आ�नो नाममा रहेको ज�गा िदन नस�ने मािथ 
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उि�लिखत कुनै अव�था देिखएको छैन । वादीसगँ 
केही ज�गा िब�� गन� गरी करारनामा गरी बैनाब�ाको 
कागज लेिखिदएको र वादी सो करारनामाबमोिजमको 
दावी िलई अदालतमा म�ुा दायर भएपिछ उि�लिखत 
ज�गाह� िमित २०५१।८।१५ मा एकाघरक� 
�ीमतीलाई हा.व.को बकसप�बाट राजीनामा गरी 
िदएको देिख�छ । �ाकृितक, कानूनी कारणले, करार 
गन� प�ह�को काबबुािहरको प�र�थितबाट करारको 
सत� पूरा ह�न नस�ने भएको अव�थामा Frustration 
को िस�ा�त लागू ह��छ । ��ततु म�ुाको �कृित हेदा� 
करारीय दािय�व पूरा गन�मा मािथ उि�लिखत कुनै  
अव�थाको िव�मानता  नभएबाट  Doctrine of 
Frustration लागू ह�ने अव�था देिखएन । पनुरावेदक 
�ितवादीको Specific Performance  को िस�ा�त 
लागू ह�ने नभई Frustration को िस�ा�त आकृ� ह��छ 
भ�ने िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।
 ��ततु म�ुाको करारको िवषयव�त ु
२०४९।६।९ को करारनामाबमोिजम िमित 
२०५१।४।१० मा आ�नो नाममा िक�ाकाट भई 
कायम भएको िक.नं. १४०७, १४१२ र १४१३ को 
िक�ाह�बाट वादीलाई १-८-० ज�गा िदन अस�भव 
नभएको िमिसल संल�न �माणबाट पिु�  भइरहेको 
अव�थामा Frustration को िस�ा�त आकिष�त ह�ने 
अव�था नदेिखने ।

करारको यथावत् प�रपालना गन� दािय�व 
�ितवादीसमेतको ह�दँा Doctrine of specific 
Performance आकिष�त ह�ने दिेखन आएकाले 
पनुरावेदक �ितवादी र वादीबीच िमित २०४९।६।९ 
को करारनामाबमोिजम का.िज.का.म.न.पा.वडा नं. 
१८(ग) को िक.नं.१३३४ को िक�ाबाट िक�ाकाट 
भई �ितवादीका नाममा कायम ह�न आएको िक�ा 
नं.१४०७,१४१२ र १४१३ बाट वादीले १-८-
० ज�गा राजीनामा गरी िलन पाउने दिेखदँा 
वादी कम�ल�मी कंसाकार र �ितवादी �िदपराज 
पा�डेबीच का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.१८(ग) को 
िक.नं.१३३४ ज�गाम�येबाट िक�ाकाट भई आ�नो 
नाममा आएपिछ िदने गरी िमित २०४९।६।९ मा 
भएको करारनामाबमोिजम �ितवादीका नाममा िमित 
२०५१।४।१० मा िक�ाकाट भई कायम भएको 

का.िज.का.म.न.पा.वडा नं.१८  (ग) को िक.नं. १४०७, 
१४१२ र १४१३ बाट उ�लेिखत   करारनामाबमोिजम 
१-८-० ज�गा पनुरावेदक �ितवादीबाट राजीनामा 
पा�रत गरी िलन पाउने नै देिखन आएको ह�दँा वादी दावी 
प�ुने ठहरी भएको स�ु काठमाड� िज�ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गन� ठहर ्याई भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६५।४।२० गतेको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदक 
�ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः गेहे��राज प�त 
क�यटुर: गंगा के.सी.
इित संवत् २०७१ साल काि�क २५ गते रोज ३ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६७-CR-०११४,  िकत� जालसाजी, रमा 

पा�डेसमेत िव.  कम�ल�मी कंसाकार 
 § ०६७-CI-०१४८,  िलखत बदर, रमा 

पा�डेसमेत िव.  कम�ल�मी कंसाकार
 § ०६७-CI-०१४९, करारबमोिजम ग�रपाउ,ँ 

�दीपराज पा�डे िव. प�ुप�योित कंसाकार
 § ०६७-CI-०१४६,  िलखत बदर, रमा 

पा�डेसमेत िव. पु�प�योित कंसाकार 
५

मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-CR-१२८८, मानव बेचिबखन, 
बालिववाह, जबज��ती करणी, लोकबहादुर काक�समेत 
िव. नेपाल सरकार

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२ र २० को �यव�था, अ�तरा�ि��य कानूनको 
�ावधान र अ�य मलुकुह�को अ�याससमेतको 
आधारमा हामीकहासँमेत अपराध पीिडतको 
�ितपूित�को हक बा�ँन पाउने हकको अिभ�न अंश 
(integral part) को �पमा मा�नपुन� ह��छ । यसरी 
�ितपूित� �ा� गनु�  अपराध पीिडतको मौिलक हक 
हो । यस हकलाई �यावहा�रक, वा�तिवक र पूण��पमा 
काया��वयन गरी पीिडतलाई �याय �दान गनु�  
अदालतको दािय�व हो भने सम� रा�यको कत��य 
पिन ह�ने । 

रा�यमा बसोबास गन� स�पूण� �यि�ह�लाई 



22

सव��च अदालत बलुेिटन २०७२, जेठ  - २

संर�ण र सरु�ा िदन ु रा�यको कत��य हो । रा�यले 
उपय�ु सरु�ा िदन नसकेका अव�थामा सो 
रा�यमा ब�ने �यि�ह� अपराधबाट पीिडत ह�न 
प�ुदछन् । �यायको पह�चँबाट बि�चत ह�न प�ुछन् । �याय 
�णाली�ित नै अिव�ास िसज�ना ह�न जा�छ । कुनै �यि� 
अपराध पीिडत ह�नमुा रा�यको सरु�ा सयं��को समेत 
कमजोरी र दोष रहेको मा�न ुपद�छ । सो कारणले अपराध 
पीिडतलाई �ितपूित� िदन ु रा�यको समेत दािय�व 
हो । उ� �यव�थाअनसुार पीिडतले त�काल �ितपूित� 
पाउनपुन� ह��छ । पीडकको �ितपूित� ितन� आिथ�क 
हैिसयत नभएको, पीडक पिहचान ह�न नसकेको वा 
पीडक फरार रहेको अव�थामा नाग�रकको सरं�कको 
हैिसयतले अपराध पीिडतलाई उ� �ितपूित�  �दान गन� 
कत��य रा�यको ह�न आउने । 
  जबज��ती करणी, मानव बेचिबखन र 
ओसारपसार ज�ता म�ुा लामो समयस�म चिलरहने 
र अि�तम िन�य�ल ह�न समय ला�ने ह�दँा म�ुा अि�तम 
िकनारा ह�दँास�म प�रि�थितमा �यापक प�रवत�न भई 
पीिडतह� �ितपूित�  पाउन नसक� पलायन भएकोसमेत 
देिख�छ । अपराध त अपराध नै हो, पीिडतले जसरी पिन 
�ितपूित�  पाउनै पद�छ । पीिडतशा� (Victimology) 
अनसुार अपराध गन� �यि�को पिहचान भएको होस ्
वा नहोस्, अपराधको अिभयोजन होस् वा नहोस ्
अपराधबाट पीिडतले जीवन िनवा�हका लािग �ितपूित� 
पाउनपुन�, सो �ितपूित�  यथे� (adequate) ह�नपुन� 
र िनजको पनु�थापन (rehabilitation) त�काल 
ह�नपुन� एवम् �य�तो �ितपूित� र पनु�था�पन रा�यले नै 
गनु�पन� ह��छ । तसथ� मिहला िहसंा, जबज��ती करणी, 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारज�ता म�ुामा 
पीिडतले भोगेको पीडा�व�प पाउने �ित नाग�रकको 
अिभभावक र संर�क भएका हैिसयतले रा�य �वयम् ले 
त�काल उपल�ध गराउन ु रा�यको दािय�विभ� 
पद�छ । �य�तो रकम रा�यले पीडकबाट असलुउपर गन� 
स�ब�धमा उपय�ु कानूनी �यव�था गन�स�ने नै ह��छ । 
पीडकबाट �ितपूित� भराउन नसिकएको भ�ने कारणले 
मा� पीिडतलाई �ितपूित�  पाउने हकबाट बि�चत गन� 
गरी �णालीले थप पीिडतलाई पीडा िदन िम�नेसमेत 
ह�दँनै । तसथ� यस अदालतबाट िवप�ी िझकाउने 
आदेशमा िलइएको आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

उि�लिखत �यव�था, िस�ा�त, त�य, �माण 
एवम् िववेचनासमेतका आधारमा �ितवादीम�येका 
लोकबहादरु साक�ले नाबािलग पीिडतलाई िववाहको 
बहाना गरी आफूसगँ प�रिचत �ितवादी ल�मीमाया 
िव.क. समेतको सहयोग िलई बालिववाह, जबज��ती 
करणी तथा िनजलाई िब�� गन�  उ�े�यले ओसारपसार 
गरकेो भ�ने अपराध पिु� ह�न आएकाले �ितवादीह� 
लोकबहादरु साक� र ल�मीमाया िव.क.लाई मानव 
बेिचवखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ 
को दफा १५(१) देहाय (ङ) को ख�ड (२) बमोिजम 
१२ (बा�) वष� कैद र �. १,००,०००।- (एक लाख) 
ज�रवाना ह�ने र पीिडतले पाउने �ितपूित�का हकमा 
�ितवादी लोकबहादरु साक� र ल�मीमाया िव.क.बाट 
ऐ. ऐनको दफा १७ बमोिजम जनही �. ५०,०००।- 
(पचास हजार) र मलुकु� ऐन, जबज��ती करणीको 
महलको १० नं. बमोिजम �ितवादी लोकबहादरु 
साक�बाट �. २५,०००।- (पच् चीस हजार) थप गरी 
ज�मा �. १,२५,०००।- (एकलाख प�चीस हजार 
�पैया)ँ �ितपूित�  भराई िदने ठहर भई पनुरावेदन 
अदालत, इलामबाट िमित २०६७।०६।०६ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।               
इजलास अिधकृत: रमेश �रजाल, अजु�न�साद 
कोइराला
क��यटुर अपरटेर:  प�ा आचाय�
इित संवत् २०७१ साल माघ १९ गते रोज २ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०७०-WO-००८१, �ितषेध/
परमादेश, च��का�त भ�राईसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत
 मलुकुको िवकास िनमा�ण गरी सव�साधारण 
जनतालाई सव�सलुभ र गणु�तरीय सेवा उपल�ध 
गराउन ु हरके सरकारको �मखु कत��य र दािय�व 
हो । यो कत��य र दािय�वबाट रा�यले पि�छन िम�दनै 
र रा�यले यी काय�ह� गद�न भनी पूव�अनमुान गन� पिन 
िस�ा�तत: निम�ने ।
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 कुनै खास प�रयोजना कुनै खास क�पनीले 
स�चालन गन� पाउने वा नपाउने भ�ने स�ब�धमा 
टुङ्गो नलािगसकेका अव�थामा प�रयोजनाको िनमा�ण 
काय�लाई रो�ने उ�े�यले साव�जिनक सरोकारको िवषय 
भनी अदालतमा �वेश गनु�  साव�जिनक सरोकारको 
मम� र भावनाको िवपरीत ह�नजा�छ । सव�साधारण 
िवकासस�ब�धी हकबाट समेत वि�चत ह�न ु ह�दैँन । 
��ततु �रट िनवेदन पोखरा केबलकार िनमा�ण र 
स�चालकसगँ स�बि�धत रहेको छ । पय�टक�य 
नगरी पोखरामा िनमा�ण र स�चालन ह�ने यस 
प�रयोजना समयमै िनमा�ण तथा स�चालन भएमा 
�थानीय बािस�दाको रोजगारीलगायत अ�य 
िहतह� पय�टनको िवकासमा प�ुनस�ने म�तका 
साथै राज�वमा पिन बिृ� भई रा��लाई नै फाइदा 
ह�नस�छ । प�रयोजना कसरी कुन प�ित (Model) मा 
स�चालन र काया��वयन गन� भ�ने िवषय काय�का�रणीको 
िवषय भएको ह�दँा यसमा �याियक ह�त�ेप ह�न 
स�दैन । तर काय�का�रणीले गरकेा िनण�यह�ले 
�यि� समूह र साधारण जनताका हक अिधकार र 
सिुवधाह�मा आघात प�ुन गएको अव�थामा भने 
अदालत मूकदश�क बिनरहन पिन निम�ने ।
 ��ततु िववादमा िविभ�न सयं�ु उप�मह�को 
मनसायप� र ��ताव परकेो र �ािविधक ��तावमा 
�ित�पधा� भई एकमा� संय�ु उप�म सफल भएका 
अव�थामा आिथ�क ��ताव खोिलन ुर स�झौता ह�नपूुव� 
नै अनमुानका भरमा सरकारले सव�साधारणका हकमा 
�ितकूल असर पाछ�  भ�ने िनह� ँगरी िविभ�न चरण पार 
ग�रसकेको �ि�यालाई परा�त गरी पनु: प�रयोजना 
काया��वयनको काय�िविध �ारि�भक चरणबाट स�ु 
गदा� िवकास काय�मा अ�यिधक िबल�ब ह�ने देिखदँा पिन 
िनवेदकह� जनसाधारणको सरोकारको लािग आएका 
ह�न् भनी सहमत ह�न नस�ने ।
 पोखरा केवलकार प�रयोजना स�चालन गदा� 
िनवेदकह�को के क�तो संवैधािनक तथा कानूनी 
हक अिधकारमा आघात प�ुन गएको हो भनी खलुाउन 
नसकेको िवप�ीम�येका मनकामना दश�न �ा.िल. ले पेस 
गरकेो �ािविधक ��ताव छनौट भई आिथ�क ��तावको 
मू�याङ्कन ह�न बाकँ� नै रहेको रोया�टी र सेवा श�ुक 
वातावरणीय प�लगायतका िविवध िवषयह�मा िनण�य 

ह�न बाकँ� रहेका अव�थामा अनमुानका आधारमा �रट 
जारी गनु�  �यायोिचत ह�ने देिखन नआउने ।
 �रट नं. ६९०-WO-१४३४ को �रटका 
िनवेदक ल�मी इ�टरकि�टने�टल �ा.िल. समेत 
�ित�पधा�बाट बािह�रएप�ात्  ��ततु �रट िनवेदन 
दायर ह�न आएको िनवेदकह�म�ये च��का�त 
भ�राईसमेतका तीनजना िनवेदकह�ले ��ततु 
िनवेदन गलत उ�साहटका कारण दायर ह�न आएको 
भनी िनवेदन िदएको समेतका आधार कारणबाट 
��ततु �रट जारी ह�ने अव�था देिखदँनै । तसथ� िनवेदन 
मागअन�ुपको आदशे जारी गन� निम�ने भई ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७१ साल माघ ११ गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-WO-१४३४, �ितषेध/उ��ेषण/
परमादेश, काठमाड� िज�ला का.म.न.पा.वडा नं.१, 
सुर�ण भवन, भगवती बहाल, न�सालमा काया�लय 
भएको ल�मी इ�टरकि�टने�टल �ा.िल.समेत िव. 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात म��ालयसमेत
 तीनवटा �व��क क�पनीह�बाट ��ताव 
माग भएकामा दईुवटा �व��क क�पनीह�बाट मा� 
��ताव परी पिहले �ािविधक ��ताव खोली �ित�पधा� 
भई मू�याङ्कन सिमितबाट पेस भएका �ािविधक 
��तावह�को मू�याङ्कन ह�दँा िनवेदक क�पनी 
असफल ह�न ुज�ता काय�बाट प�रयोजना छनौट गदा� 
�ित�पधा� गराइएन र �ित�पधा� भएन भ�न नसिकने । 

 पूवा�धारको िनमा�ण के कसरी र कुन Model 
मा गन� हो भ�ने िवषय काय�पािलकाको �े�ािधकारिभ� 
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पद�छ । यी काय�ह� काय�पािलकाबाट िनण�य ग�रने 
ह�दँा साधारणतया अदालतले ह�त�ेप गद�न । 
काय�पािलकाबाट स�चालन ह�ने यी र य�तै �कृितका 
अ�य काय�ह�बाट �यि� वा जनसाधारणह�लाई 
संिवधान र कानून�ारा �दान ग�रएका हक 
अिधकारह�मा �ितकूल असर पन� गएका अव�थामा 
रीतपूव�क िववाद अदालतमा �वेशको अव�थामा 
अदालत मकुदश�क रिहरहन पिन नस�ने । 
 िनवेदकले आ�नो ��ताव असफल 
भएको जानकारी म��ालय�ारा लेिखएका प� तथा 
गोरखाप� राि��य दैिनकमा �कािशत सूचनाबाट समेत 
�ा� ग�रसकेको, �ित�पधा� कै आधारमा िनवेदक 
प�रयोजना िनमा�ण तथा स�चालनमा असफल भएको 
तथा प�रयोजना स�चालन भएका अव�थामा रा�यले 
पाउने रोया�टी र जनताबाट क�पनीले िलने सेवा 
श�ुकका स�ब�धमा सरकारले िनण�य िलन बाकँ� नै 
रहेको ह�दँा र सरकारले सव�साधारणलाई �ितकूल 
असर पन� गरी स�झौता गछ�  भनी अनमुान गनु�पन� कुनै 
त�यपरक आधार नदिेखएको यस अव�थामा िनवेदन 
मागअन�ुपको �रट आदशे जारी गन� िमलेन ��ततु �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृत:  लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७१ साल माघ ११ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६५-CI-०३७९, �ववासी घरज�गा 
दता�, जगतबहादुर तामाङ भ�ने जगतबहादुर गु�ङ िव. 
मालपोत काया�लय, बेशीसहर लमजुङ 
 ज�गाको दता� गन�, �े�ता खडा गन� कानूनी 
अिधकार तथा कत��य भएका िवप�ी मालपोत 
काया�लयले आ�नो काया�लयबाट भएको एउटै िक�ा 
ज�गाको िफ�डबकुमा सािवक र हालमा फरकफरक 
�यहोरा जनाई आ�नो कानूनी कत��य र दािय�वमा 
आफँै �� खडा गरी पिहलेको सगैँ भएको िनण�यमा 
उि�लिखत िक.नं. १४४ को ज�गा धनबहादरुको 
नाममा ज�गा दता�  गरी �माण पूजा�  िदइसकेको 
�वीकार गरी सोही िनण�यबाट पनुरावेदकको कायम 
भएको ज�गा दता� गन� आ�नै काया�लयमा रहेको 

पनुरावेदन संल�न िमित २०४२।१।५ को िनण�य 
पनुरावेदकले पेस गन� नसकेको भ�नेज�ता बुदँा 
उ�लेख गरी अ�वीकार गरकेो मालपोत काया�लय, 
लमजङुको िमित २०६२।९।१५ को िनण�य त�यमा 
आधा�रत र व�तगुत ह�न नसक� आ�मगत�पमा 
भएको देिखन आई �यायोिचत रहेकोसमेत मा�न 
निम�ने ।

ज�गा (नाप जाचँ) ऐन, २०१९ को दफा 
६(५) बमोिजम नापी गोश ्वाराले कानूनबमोिजम 
ब�ुनपुन� �माण बझुी तोिकएको सिमितमा पेस गरी 
दता� गन� िसफा�रस/िनण�य गरकेो कुरालाई मालपोत 
काया�लयले पनुः छानिबन गरी मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा ७(१) अनसुार तोिकएको सिमितमा राखी 
नापी गो�ाराको िनण�य प�रवत�न गन� पाउने अिधकार 
मालपोत काया�लयलाई मालपोत ऐनको उ� दफाले 
कानूनी अिधकार िदएको देिखदँनै । मालपोत 
काया�लयले पिछ�लो िनण�य गदा� कानूनको अि�तयारी 
देखाई िमित २०४२।१।५ मा ६ नं. नापी गो�ारा 
लमजङुबाट भएको िनण�यलाई बदर गन� सकेको पिन 
पाइदँैन । यसबाट पिन मालपोत काया�लय, लमजङुले 
िमित २०६२।९।१५ मा गरकेो िनण�य कानूनको 
अि�तयारीिभ� रही भए गरकेो दिेखन नआउने ।

कानूनले नै ज�गा दता� गन� �प� समयाविधको 
�यव�था नगरकेो र स�ु मालपोत काया�लयसमेतले 
ज�गा दता� गन� कानूनी �याद हद�यादका स�ब�धमा 
�� नउठाई नया ँ�माण िसज�ना गरी त�यमा आधा�रत 
भई िनण�य गरकेो अव�थामा अदालत �वयम् ले नया ँ
तक�  गरी िवप�ी मालपोत काया�लय �वयम् मा रहेको 
िमित २०४२।१।५ को िनण�यको �ित पनुरावेदकले 
िनवेदन संल�न गन� नसकेको भ�ने र काया�लयमा 
रहने नाग�रकको िफ�डबकु ज�तो ज�गाको भोगको 
�माणप�मा उि�लिखत महलह�का िववरणमा २०४२ 
सालमा जिनएको �यहोरालाई फरक पारी खाली देखाई 
समान�तरको िसफा�रस सिमित एवम् िनण�यकता�ले 
गरकेो िनण�यलाई समान�तरको तहबाट प�रवत�न 
गरी दता� गन� निम�ने भनी मालपोत काया�लयले 
िमित २०६२।९।१५ मा गरकेो िनण�य कानून र 
�यायको कसीमा उपय�ु र मनािसब रहेको नह�दँा स�ु 
मालपोत काया�लय लमजङुको िनण�य सदर ह�ने ठहरी 
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पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित २०६३।३।३२ 
मा भएको फैसला उ�टी भई दावीको ज�गा पनुरावेदक 
जगतबहादरु ग�ुङका नाममा दता� ह�ने । 
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
इित संवत् २०७१ साल चैत १ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७०-WS-००३८, उ��ेषण, सरोज 
अिधकारीसमेत िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 
 कानूनको �या�या ग�रदँा कानूनको �योग 
ह�नस�ने गरी ग�रनपुन� ह��छ । फगत �या�याको 
अलङ्का�रकताबाट कानूनले सजीवता �ा� गद�न । 
अिपत ुयसले झन् कानूनको �योगलाई जिटल बनाउन 
प�ुछ । कानूनको साथ�क �योग र �यावहा�रकतामा 
प�रणत भएमा यसले सिजवता �ा� गद�छ । कानून 
उपयोग ह�नै नस�ने गरी �या�या ग�रन ु िविधकता�को 
सोचलाई परा�त गन� ह�दँा पूवा�धार संरचनाको िनमा�ण 
तथा स�चालनमा िनजी लगानीस�ब�धी िनयमावली, 
२०६४ को िनयम ७, ९, १०, १२, १३, १४, १५, 
१६,  १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३ र २४ समेत 
ऐनसगँ बािझएको दिेखन नआउने ।
 ऐनको प�र�छेद-२ मा विण�त िविभ�न 
चरणका काय�ह� सबै मि��प�रषदक्ो बैठकबाट नै ह�न 
�यावहा�रक र स�भव पिन नभएको यस अव�थामा 
िविधकता�ले नै ऐनको प�र�छेद-२ को शीष�क �यहोरामा 
नै प�रयोजनाको काया��वयनस�ब�धी �यव�था भनी 
उ�लेख भएको र ऐनकै दफा २(थ) ले प�रयोजना 
काया��वयन गन� नेपाल सरकारको स�बि�धत 
म��ालय भनी उ�लेख गरपेिछ प�र�छेद-२ मा 
उ�लेख गरकेो दफा ४ दिेख १२ स�मका प�रयोजना 
काय��वयनस�ब�धी काम स�बि�धत म��ालयले गन� 
भनी तोक� �यव�था भइरहेको र सोहीअन�ुप िनयम 
३ देिख २४ स�म र ३३ का िनयमह� भएको दिेखदँा 
उ� िनयमह� ऐनसगँ बािझएको भ�न निम�ने ।
 ऐनसगँ िनयमह� बािझएको भ�ने आधारबाट 
नै िनवेदकले केवलकार प�रयोजना काया��वयनस�ब�धी 
�कािशत मनसाय प� आ�ानको सूचनादिेख िमित 
२०७०।३।७ को �ािविधक ��ताव छनोट गन� िनण�य 

र गोरखाप�मा िमित २०७०।३।१२ मा �कािशत 
सूचनास�मका काय�ह�समेत उ��ेषणको आदशेबाट 
बदरको माग गरकेो देिख�छ । दावी िलएका िनयमह� 
बदर नभएको ि�थितमा िनवेदकले बदर गन� माग गरकेो 
प�रयोजनासगँ स�बि�धत सूचना छनौटका िनण�यह� 
बदर ह�ने अव�था रहेको नदेिखने ।
 प�रयोजना िनमा�णस�ब�धी कामकारवाहीह� 
ऐनस�मत् तवरले िनमा�ण भएको िनयमावलीबमोिजम 
भए गरकेो अव�थामा िनवेदकको मागबमोिजमको 
आदशे जारी ग�ररहन ुनपन� ह�दँा �रट खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७१ साल माघ ११ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६९-CR-०३२५, नकबजनी चोरी, नेपाल 
सरकार िव. कुमार राईसमेत

चोरीको महलको २४ नं. बमोिजम 
�ितवादीलाई सजाय गन� �य�तो सामान िनजले 
ख�रद गरेको भ�ने कुरा �माणबाट �थािपत ह�न 
स�नपुछ�  । जाहेरीमा �ितवादले ख�रद गरकेो भनी �प� 
भ�न नसकेको, �ितवादीले मौकामा अिधकारीसम� र 
अदालतमा समेत आफूले चोरी गरकेो इ�कार रही बयान 
गरकेो अव�थामा िनजले �ितवादीबाट ख�रद गरकेो ह� ँ
भनेको र मूित�को काम गन� �यि�ले मम�त गन�का लािग 
िलएको िव�ास यो�य नह�ने तक� का अधारमा ठोस 
सबदु �माणको अभावमा चोरीको भ�ने जानीजानी 
ख�रद गरकेो भनी अनमुान गरी सजाय गनु�  फौजदारी 
�यायको िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�न जाने ह�दँा र 
चोरीको वारदात भएको अव�थामा यी �ितवादीको 
सलं�नता कही ँकतैबाट पिु� ह�न नसकेकाले स�ुले यी 
�ितवादीलाई सफाइ िदनेगरी गरकेो फैसलालाई सदर 
गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई बेमनािसब 
भ�न निम�ने । 
  �ितवादीह�उपर ४,१३,८००।– बराबरको 
धनमाल चोरी भएको �यहोरा खलुाई िकटानी जाहेरी 



26

सव��च अदालत बलुेिटन २०७२, जेठ  - २

िदएकामा प�ाउ परकेा यी �ितवादीह�बाट �. 
३०,२००।– िबगो बराबरको मोबाइल मा� बरामद 
भएको दिेख�छ । वादी प�ले �ितवादीह�बाट बरामद 
भएको िबगो �. ३०,२००।– भ�दा बढी धनमाल चोरी 
भएको देिखने जाहेरी दरखा�त बाहेक अ�य �माण पेस 
गन� सकेको दिेखदँैन । �ितवादीले कसरु �वीकार गरी 
जाहेरीमा उ�लेिखत स�पूण� िबगोको धनमाल चोरी 
गरकेामा इ�कार रहेकामा त�य एवम् �माणह�को 
अभावमा बरामद िबगो बाहेकको माग दावीमा जाहेरी 
मा�ले �ितवादीबाट बरामद ह�न नसकेको िबगो कायम 
गन� नसिकने  ।

स�ुले चोरीको िबगो �.३०,२००।– 
कायम गरी �ितवादी िशवराम लाबाज ु बाहेक अ�य 
�ितवादीलाई जनही कैद १ मिहना १५ िदन र 
जनही �.४५,३००।– ज�रवाना र �ितवादी िशवराम 
लाबाजलेु अिभयोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर ्याई 
गरकेो फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६८।८।१३ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : उमानाथ गौतम
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल पसु ३ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६८-CR-०५६८, ०६०४, ०९१९,  कत��य 
�यान, नेपाल सरकार िव. िव�णु यादवसमेत, सुर�े� 
केवट िव. नेपाल सरकार, रामपत यादव िव. नेपाल 
सरकार

फौजदारी म�ुामा च�मिदद गवाहले वारदातका 
बारमेा मौकामा र अदालतमा बकप� गरी समथ�न गरकेो 
एवम् �य�तो भनाइलाई वारदातको �कृित र घटना�म 
र अ�य �माणबाट समिथ�त भइरहेको यस अव�थामा 
च�मिदद �यि�ह�को भनाइ कसरु िनि�त गन� ��य� 
र िनणा�यक �माण भएको र �ितवादीह�को इ�कारी 
अ�य �माणबाट समथ�न ह�न नसकेको साथै म�ुय 
�ितवादीह�ले आपसमा पोलसमेत गरकेा अव�थामा 
पनुरावेदक �ितवादीह�ले सजायबाट छुट पाउन 
स�ने अव�था नह�दँा �ितवादी सरु�े� केवट र रामपत 
यादवको पनुरावेदन िजिकरिसत सहमत ह�न नसिकने । 

 �ितवादीह� कसरुमा इ�कार रही बयान 
गरकेो देिखए तापिन वारदात�थलमा उपि�थत 
भएको कुरा �ितवादी सरु�े� केवट र रामपत यादवको 
बयानबाट पिु� भएको साथै बारदातमा यी �ितवादीह� 
Principal offender नभई secondary offender 
को �पमा रहेका र बाटोमा कोही �यि� आउछँ िक भनी 
कुन� म�ुय �ितवादीह�ले बाटोमा पठाएकोस�म देिखदँा 
यी �ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१७(२) अनसुार पाचँ वष� मा� कैद सजाय गरकेो 
फैसला सदर गन� गरकेो पनुरावेदनको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न निम�ने ।
 अिभयोगमा दावी िलएको नगद तथा 
मोबाइललगायत कुनै पिन िचजव�त ुफेला परकेो भ�ने 
नदिेखएको र अ�य प�र�थितज�य �माणबाट समेत 
डाकँाको वारदात पिु� ह�ने त�य ख�ुन नसकेबाट 
वादी दावीबमोिजम �ितवादीह�ले डाकँा गरकेो भनी 
डाकँाको कसरु कायम गन� सिकने आधार नदेिखदँा 
स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट सरु�े� केवट र 
रामपत यादवलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
१३(४) बमोिजम ज�म कैद र अ�य �ितवादीह� 
िव�ण ु यादव, मोहन म�लाह, िकशोरी लोहार, 
िशवधर चौहानलाई उ� ऐनको १७ (२) अनसुार 
कैद वष� ५ र सबै �ितवादीह�ले डाकँा गरकेो भ�ने 
अिभयोगबाट सफाइ िदने गरी भएको फैसलालाई 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६८।२।२४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल पसु २ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी 
देवे��गोपाल ��े, ०६८-CI-१०२२, मोही लगत 
क�ा, सोनाई म�डल िव. िकशोरकुमार म�डल
 सािवकमा वादी गोसाई म�डलको नाममा 
तयार भएको ज�गाधनी �माण पूजा�मा मोही बैसु�  म�डल 
उ�लेख भएको र िनजको छोरा �ितवादी सोनाई 
म�डलको नाम िफ�डबकुको मोही महलमा उ�लेख 
भएको देिख�छ । ��यथ� वादीको नाममा हक कायम ह�न ु
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अगावै ज�गाधनी �माण पूजा�  लगायतको मोठ �े�तामा 
यी �ितवादीको नाम मोहीको महलमा उ�लेख भएको 
अव�थामा हाल आएर १ नं. लगत, २ नं. अनसूुची 
नभएको भ�ने आधारमा मोहीको लगत क�ा भएको 
देिख�छ भने वादी प�बाट यस अदालतमा पेस भएको 
२ नं. अ�थायी िन�सा, ४ नं. बमोिजमको जोताहा 
िन�सासमेतका अनसूुचीबमोिजमका �माण कागजह� 
पेस ह�न आएका �माणह�लाई अ�यथा गन� पिन 
निम�ने । 

�ितवादीका बाब ुबैसु�  म�डलले पिन दावीको 
ज�गाका स�ब�धमा १ नं. फाराम भरी २ नं. अनसूुची 
�कािशत गराई अनसूुची ४ नं. बमोिजमको जोताहाको 
अ�थायी िन�सा �ा� ग�ररहेको अव�थामा उ� 
ज�गाका जोताहाको अ�थायी िन�सा �ा� गन� �यि�का 
छोरा यी �ितवादी सरोकारवाला देिखएकामा वादीबाट 
पेस भएका �माणह�का स�ब�धमा यी �ितवादीले 
आ�नो कुरा भ�न र वादीबाट पेस भएका �माणह� 
तफ�  अ.बं.७८ नं. बमोिजम बयान गराउने काम गरी 
िनण�य गनु�पन�मा सो गरेको देिखन नआउने । 

एक पटक मोही भइसकेपिछ कानूनबमोिजम 
िन�काशन नभएस�म मोहीको मोिहयानी हक सरुि�त 
नै रहने कुरा हो । यी �ितवादीका बाब ु बैसु�  म�डलले 
दावीको सािवक िक. नं. ११९ को ज�गाको १ न�बर 
अनसूुची भरी २ न�बर अनसूुची �कािशत भई ४ नं. 
बमोिजमको जोताहाको अ�थायी िन�सासमेत �ा� 
गरकेो र सव� नापीको समयमा मोही महलमा बैसु�  म�डल 
उ�लेख भएकामा बाब ुबैसु�को म�ृयपुिछ िनजका छोरा 
यी �ितवादीले कानूनबमोिजम मोही नामसारी गराई 
िलन पाउनेमा �यसतफ�  समेतको �माण बझुी फैसला 
गनु�पन�मा सोतफ� समेत �माण बझेुको नदिेखएको 
अव�थामा पनुरावेदन अदालतको फैसलामा मलुकु� 
ऐन अ.बं. ७८ नं. तथा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
५४ समेतको ��य� कानूनी �ूिट भएकाले पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको २०६६।२।११ को फैसला 
बदर ह�ने । 
 िववािदत ज�गाको वादी�ितवादीबाट 
पेस भएका �माणह� बझुी वादीबाट पेस भएका 
�माणसमेत �ितवादीलाई देखाई सनुाई �यसतफ� को 
बयान गराउनपुन� भए गराई अ�य जो जे �माण ब�ुनपुछ�  

बझुी कानूनबमोिजम पनु: फैसला गनु�  भनी ता�रखमा 
रहेका प�ह�लाई ता�रख तोक� ��ततु म�ुाको 
दायरीको लगत क�ा गरी िमिसल पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजमा पठाइिदने ।   
इजलास अिधकृत : उमानाथ गौतम
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल पसु ४ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०६८-CI-१०२३, मोही लगत 

क�ा, सोनाई म�डल िव. रामनाथ म�डल 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल �े�, ०६८-CR-०३६९, लागऔुषध खैरो 
हेरोइन, दीपे��कुमार िसंह िव. नेपाल सरकार
 लागऔुषध ज�तो ग�भीर �कृितको फौजदारी 
अपराधमा लागऔुषध ठहर गन� वा सफाइ िदने भ�ने 
िवषयमा अदालतले �माणको िव�ेषण गदा� अ�य�त 
स�तिुलत त�रकाले गनु�पन� । धेरजैना �ितवादीको 
सलं�नता र योजनाब� ढङ्गले लागऔुषधको 
कारोबार गरकेो देिखन आएको र आ�नो साथबाट 
बरामद भएको लागऔुषध अ�यथा हो भ�ने कुराको 
�माणसमेत लागऔुषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ 
को दफा १२ ले यी �ितवादीले नै परु ्याउनपुन� 
देिख�छ । आफूसगँ बरामद भएको सामान लागऔुषध 
हेरोइन होइन भनी िजिकरस�म िलन सकेको नदेिखदँा 
यी �ितवादी दीपे��कुमार िसंहले आरोिपत कसरु 
गरकेो पिु� ह�न आउने ।
 �ितवादी दीपे��कुमार िसंहलाई लागऔुषध 
िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (घ)(ङ)
(च) बमोिजमको कसरुमा ऐजन ऐनको दफा १४(१) 
६(२) बमोिजम १० वष� कैद र �.१,००,०००।– 
ज�रवाना ह�ने ठहर गरकेो स�ु फैसलालाई सदर गन� 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृतः राम�साद व�याल
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर १७ गते रोज ४ शभुम् ।
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५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-०३८६, जालसाज, 
राम�व�प मोची िव. रामकुमारी मोचीसमेत

िज�ला �शासन काया�लय, िसराहाबाट जारी 
भएको ना.�.नं. १५१००७/२२ को नाग�रकताको 
�माणप�मा रामकुमारी मोचीको पितको नाम थर 
राम�साद मोची भ�ने उ�लेख गरकेो पाइ�छ । 
िमिसल सलं�न ��हान गोछा�री गा.िव.स. वडा नं. ७ 
को रामकुमारी मोची चमारको मतदाता नामावली 
हेदा� मतदाताको पितको नामको महलमा राम�साद 
मोची चमार भ�ने उ�लेख गरकेो दिेख�छ । िनवा�चन 
आयोगबाट तयार भएको मतदाता नामावलीबाट समेत 
��यथ� �ितवादी रामकुमारी मोची यी पनुरावेदक वादी 
राम�व�प मोचीको भाइ राम�साद मोचीको प�नी ह�न् 
भ�ने त�य समिथ�त भएको देिखदँा राम�साद मोचीको 
प�नी भ�ने �यहोरा उ�लेख गरी रामकुमारी मोचीले 
नाग�रकता �ा� गन� काय� र सो नाग�रकता �ा� गन� 
�योजनको लािग ग�रएको सज�िमन तथा िसफा�रसलाई 
जालसाजीको सं�ा िदन िम�ने नदेिखने । 

वादी रामकुमारी मोचीसमेत �ितवादी 
राम�व�प मोची भई िसराहा िज�ला अदालतमा चलेको 
२०५७ सालको सा.द.ेनं. २१५७/६७७ को अंश दता� 
म�ुामा ��ततु म�ुाका �ितवादी रामकुमारी मोचीलाई 
यी पनुरावेदक वादीले आ�नो भाइ राम�साद मोचीको 
�ीमती �वीकार गरी अंश िदन म�जरु भएको �यहोरा 
�ितउ�र प�मा उ�लेख गरकेो र उ� अशं म�ुा िमित 
२०५७।८।८ मा फैसला भई अंशको स�पि� दािखल 
खारजेसमेत भइसकेप�ात्  �ितवादी रामकुमारी मोची 
मेरो भाइको प�नी होइन जालसाजी गरी नाग�रकता 
िलएको हो भनी यी पनुरावेदक वादी राम�व�प मोचीले 
दावी िलएको देिखदँा वादी दावी प�ुन नस�ने र वादीलाई 
द�ड सजायको १८ नं. बमोिजम �.१००।– ज�रवाना 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत राजिवराजको 
िमित २०६७।१२।२७ को फैसला िमलेकै दिेखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । 
इजलास अिधकृतः कृ�ण�साद पौडेल
क��यटुर: स�जय िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर ७ गते रोज १ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६९-CR-०५८७, �यान मान� उ�ोग, 
नेपाल सरकार िव. �दयराम यादवसमेत

��ततु म�ुाको वारदात रातको समयमा 
भएको भ�ने देिख�छ । सो वारदातमा पीिडत योगे�� 
�साद चौधरीलाई कुटिपटस�म गरकेो र सो कुटिपटबाट 
नाडी तथा प�जामा चोट लागेको भ�ने देिखए पिन 
सो कुटिपट �यान मान� मनसायले ग�रएको हो भ�ने 
अिभयोग दावी िमिसल सलं�न सबदु �माणबाट पिु� 
ह�न सकेको नदेिखदँा अिभयोग माग दावीबमोिजम 
�यान मान� उ�ोगमा सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी प�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुनस�ने नदेिखने । 

��ततु म�ुाको वारदात मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धी महलको १५ नं. अ�तग�तको नभई 
कुटिपटको �कृितको देिखएकाले स�ु �प�देही 
िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी �ितवादीह�ले 
अिभयोग दावीबाट सफाइ पाउने तथा सरोकारवाला 
पीिडत योगे���साद चौधरीलाई िझकाई िनजले सकार 
गरमेा वादी प� कायम गरी कुटिपट म�ुामा कारवाही 
गन� िमिसल �प�देही िज�ला अदालतमा पठाइिदने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको िमित 
२०६८।१२।२९ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृतः कृ�ण�साद पौडेल
क��यटुर: स�जय िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर ७ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CI-०८०१, नामसारी, 
िवनोदकुमार �े� िव. सर�वती माया गणेजु
 त�ुसीमाया मैसजकुो म�ृयपु�ात्  िनजको 
ज�गाह�मा ३ जनाले आआ�नो हक देखाई िनवेदन 
गरकेो ��ततु म�ुामा समेत तेरोमेरोको िववाद खडा 
भएको देिखएको ह�दँा हक कायम गराई �याउन िज�ला 
अदालतमा जान ु भनी सनुाइिदने गरी पनुरावेदन 
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अदालत, पाटनबाट भएको िमित २०६८।१०।१२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः समुनकुमार �यौपाने 
क��यटुरः रान ुपौडेल
इित संवत् २०७१ साल चैत ५ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०६९-CI-०७९९, ज�गा दता� 
नामसारी िनण�य बदर, चमेली शा�य िव. कृ�ण शा�य
 िववािदत ज�गाह�मा दईु जनाले आआ�नो 
हक दखेाई िनवेदन गरकेो ��ततु म�ुामा तेरोमेरोको 
िववाद देिखएको कारण हक कायम गराई �याउने 
िज�ला अदालतमा जान ु भनी सनुाइिदने पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको िमित २०६९।१।१० को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः समुनकुमार �यौपाने 
क��यटुरः रान ुपौडेल
इित संवत् २०७१ साल चैत ५ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-CR-१०१४, कुटिपट, 
गु�दीन कुम� िव. परमे�र कुम�
 वादीका सा�ीले बकप� गदा�  वादीको कथन 
समथ�न गरी �ितवादीह�ले वादीलाई कुटिपट गरकेा 
ह�न् भनी लेखाइिदएको समेतका त�य �माणबाट 
पनुरावेदक �ितवादीसमेत भई वादीलाई कुटिपट गरकेो 
�थािपत भइरहेको देिख�छ । यस ि�थितमा �ितवादीले 
आफू अ�य� रहेको िजिकर िलए तापिन सोलाई 
त�यपूण��पमा �थािपत गन� नसकेको अव�था ह�दँा यी 
पनुरावेदकसमेतले कुटिपट गरकेो ठहर ्याई ज�रवाना र 
कैद गन� गरी पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट िमित 
२०६८।३।१३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः समुनकुमार �यौपाने 
इित संवत् २०७१ साल चैत ५ गते रोज ५ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, २०७०-CI-००५१, अंश, मायाकुमारी 

गु�ङ िव. जसबहादुर गु�ङसमेत
 िक.नं. २८८७, २८८८, १३ र १५ का  
ज�गाह� वादी �ितवादीह� एकासगोलमा रही बसी 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा अ�यथा 
�मािणत नभएस�म एकाघरसगँका अंिशसयारह� 
म�ये जनुसकैु अिंसयारका नाममा रहेको स�पि� 
सगोलको स�पि� हो भनी अदालतले अनमुान गन�छ 
भ�ने घर प�रवारको रखेदेख र संर�ण बाबआुमाले नै 
ग�रआएको अव�था सगोलको छोराका नाममा ख�रद 
भएको अचल स�पि�मा बाबआुमाको अंशहक रहदँनै 
भ�न निम�ने र िववादरिहत ठोस �माणको अभावमा 
सो ज�गाको ख�रदको �ोत आ�ना पितले भारतीय 
सेनामा काय�रत रही आज�न गरकेो रकम िथयो भ�ने 
वादी दावी र पनुरावेदन िजिकरको आधारमा मा� 
उ� ज�गा वादीका पितको िनजी आज�नको हो भनी 
अदालतले अनमुान गन� िम�ने नदेिखने । 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २६ बमोिजम 
देवानी म�ुामा आ�नो दावी �मािणत गन� भार वादीको 
ह��छ । अ�यथा �मािणत नभएस�म एकासगोलमा 
रहेकै अव�थामा ख�रद गरकेो स�पि� सगोलका 
अंिसयारम�ये जसका नाममा रहेको भए पिन �यसमा 
उसका अ�य समान अिंसयारको अशंहक िनिहत 
रहदँैन भ�न कानूनत: िम�दैन । बाब ुआमाको आज�नको 
स�पि�मा िनजका स�तानले पैतकृ स�पि�को �पमा 
अंशहक सहजै �ा� गन� तर सगोलमा रहदँाको अव�थामा 
अंिसयार छोराले नोकरी गरी कमाई �याएको रकम 
समेतबाट ख�रद भएको भिनएको स�पि�मा सगोलका 
बाबआुमालाई अंश हकबाट बि�चत ग�रदं ै जाने हो 
भने हरके ब�ृब�ृा बाब ु आमाले स�पि�िबहीन भई 
अ�ततः दःुख पाउने अव�था िसज�ना ह�ने ह�दँा �य�तो 
भनाइलाई कानूनले किह�यै आ�मसात गद�न । ज�गा 
ख�रद गरी िलदँाको अव�थामा ज�गा ख�रद गन� �यि� 
अ�य अंिसयारसगँ कानूनतः अंश िभ�न भई वा मानो 
छु��ई बसेको अव�था रहेको भएमा� िनजको शेषपिछ 
प�नीका नाममा दा.खा. नामसारी भई आएको ज�गामा 
लो�नेका प�ुताका अ�य अिंसयारको अंश हक नरहने 
र िनज पितको अपतुाली प�नीले पाउने भ�नस�म 
िम�ने । 

�व. पितका सगोलका अंिसयार बाब ुआमाको 
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ई�छा र म�जरुीिबना नै आ�ना नाममा दा.खा. नामसारी 
भई आएको उ� ज�गा पितको िनजी आज�नको भई 
िनजको शेषपिछ अपतुालीबाट आफूलाई �ा� भएकाले 
अ�य अंिसयारबीच ब�डा नला�ने भ�ने वादीको 
पनुरावेदन िजिकर कानूनस�मत दिेखन नआउने । 
 एकासगोलमा रहदँाकै अव�थामा यी 
पनुरावेदक वादीका आ�ना पितका नाममा 
राजीनामाबाट खरीद भई आएका िक�ा नं. २८८७, 
२८८८, १३ र १५ समेतका ज�गाह� सगोलकै 
अव�थामा पितको म�ृयपु�ात्  प�नीका हैिसयतले 
िनजका नाममा दा.खा. नामसारी भइसकेको र 
सो स�पित पितको िनजी आज�नको ह�दँा अ�य 
अंिसयारबीच ब�डा ला�न नपन� भ�ने कोरा दावी र 
पनुरावेदन िजिकरका आधारमा सो स�पि�मा वादीका 
पितका सगोलका अंिसयार �ितवादीह�को अशंहक 
नरहने र सो ज�गामा यी पनुरावेदक वादीको मा� 
अंशहक रहने भनी अथ� गन� �चिलत कानून र �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ६(क) समेत िवपरीत ह�ने ह�दँा 
तायदाती फाटँवारीमा उ�लेिखत िक�ा ज�गाम�ये 
िक.नं. ६०५ को ज�गा वादीका पितले बकसप�बाट 
�ा� गरकेाले िनजी आज�नको भई ब�डा नला�ने र सो 
बाहेक अ�य स�पूण� स�पि�बाट ३ भागको १ भाग 
वादीले �ितवादीह�बाट अंश पाउने ठहर गरकेो स�ु 
का�क� िज�ला अदालतको िमित २०६७।९।२८ को 
फैसला सदर ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः द�डपािण लािमछाने 
क��यटुरः रान ुपौडेल
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर ५ गते रोज ६ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर, २०६५-CR-०३१६, ��ाचार, 
नेपाल सरकार िव. िवनयकुमार गामीसमेत

म�ुाको िवषयव�त ुआयोजनाको िसि�चत�े� 
होइन । िवषयव�त ु भनेको कुलो तथा नहरको मम�त 
र स�भार हो । यसका लािग कुलो तथा नहर कुनकुन 

ठाउमँा के क�तो अव�थामा छन् सो कुरा �प� 
ह�नपुछ�  । कुन ठाउकँो कित रोपनी, िक.मी. आिद 
केही �प� नभएको आयोजनाको िसि�चत�े� भ�ने 
सगोलको भाषा समाती सरकारी कम�चारी रहेका 
�ितवादीह�लाई ��ाचारको कसरुमा दोषी ठहर गनु�  
उिचत नह�ने ।   

योजनाको काम भए नभएको भ�ने कुराको 
जाचँबझु गन� िज�मेवारी पाएका �यि�ले स�बि�धत 
ठाउमँा गई आफ� ले जाचँबझु गरी �ितवेदन िदएको 
नभई जाचँबझु नै नगरी सनेु सनुाएको भरमा �ितवेदन 
िदएको देिख�छ । उ� मचु�ुकाको रोहवरमा �थानीय 
गा.िव.स.का �ितिनिध वा �ितवादी कुलबहादरु 
भ�डारीबाहेकका अ� �ितवादी रहे बसेको 
देिखदँनै । जाचँकता�ले ��य� अवलोकन नगरकेो र 
सनुे सनुाएको आधारमा िदएको �ितवेदन शंका�पद 
नै ह�ने ह�दँा यसलाई िनिव�वाद �माणको सं�ा िदन र 
यसका आधारमा �ितवादी सरकारी कम�चारीह�लाई 
कसरुदार ठहर ्याउन ुसयं�ु रा��सघं�ारा अनमुोिदत 
र नेपाल सरकारले ह�ता�र गरकेो क�भे�सनसमेतको 
िवपरीत ह�ने ।

आरोपप�मा �माणको �पमा पेस भएको 
िभिडओ �यासेट यस अदालतले खोली हेन� खो�दा 
यावत ��य��य न� भएको ि�थित छ । �यसमा पिन 
सो �यासेट योजना�थलमा पगुी तयार भएको हो भनी 
भ�नका लािग पिन सो तयार गनु�  भनी अनसु�धान 
अिधकारी वा संयोजकबाट कुनै आदेश भएको 
देिखदँनै । २०६२।५।२ मा �थानीय �यि�ह�ले 
गरकेो मचु�ुकामा सो िभिडयो �यासेट स�बि�धत 
योजना�े�मा तयार भएको भनी कुनै कुरा उ�लेख 
भएको पाइदँैन । न त�स�ब�धमा �थानीय �यि�ह�को 
छु�ै मचु�ुका खडा भएको देिख�छ । �य�तो िभिडओ 
�यासेटलाई सरकारी कम�चारी रहेका �ितवादीह�ले 
चनुौती िदएको स�दभ�मा यी �ितवादीह� िव��को 
अकाट्य �माणको �पमा मा�ै होइन सा�दिभ�क �माण 
relevant evidence को �पमा समेत �हण गन� 
िम�ने नदेिखने ।

नेपाल सरकारले �ितवादीह�ले गरकेो 
मौकाको बयानलाई पनुरावेदनप�को आधार बनाउन 
सकेको छैन । वादीले नै कुनै िलखतलाई पनुरावेदन 
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प�को आधार बनाउन स�ैन भने यस अदालतले 
�यसमा �वेश ग�ररहन ुआव�यक नह�ने । 

काया�लयका पदािधकारीले जब मन ला�यो 
जसरी मन ला�यो काम गन� होइन । काया�लयमा ह�ने 
कामकारवाही एउटा प�ित र �चलनमा आधा�रत 
ह��छ । ��येक कामको काया�लयमा अिभलेख 
रह�छ । तर  �ितवादी िवनयकुमार के कुन िमितमा 
साइटमा गए त�स�ब�धमा काया�लयमा कुनै उजरुी पररे 
�यसको जाचँबझुको लािग गएका ह�न् वा िनरी�णको 
�ममा गएका ह�न् यसस�ब�धमा उ� काया�लयमा कुनै 
िट�पणी उठेको, सदर भएको र �मण आदेश खडा भएको 
सो बमोिजम दिैनक र अ� भ�ाको भ�ुानी भएको 
तथा िनरी�णपिछ �ितवेदन िदनैपन� दािय�वबमोिजम 
�ितवेदन िदइएको समेतका िलखतह� वादीले ��ततु 
गन� सकेको देिखदैँन । यसबाट �ितवादी िवनयकुमारको 
उि�लिखत बयानलाई �वे�छाको बयान मा�न 
निम�ने । 

यी �ितवादीह� रकम लेनदेन गन� वा 
सोको तयारी वा उ�ोगमा संल�न रहेको कुरा 
अथवा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ 
गैरकानूनी लाभ वा हािन परु ्याउने बद ्िनयतले सो 
दफामा उ�लेख भएका कामह� गरकेो कुरा �मािणत 
ह�न सकेको  देिखदँनै । �यसमािथ �यसबेलाको 
माओवादी ���को िवशेष प�रि�थित तथा म�ुामा 
यी �ितवादीह�ले लामो कालस�म �यहोनु�  परकेो 
हैरानीसमेतका सम� अव�थाको मू�याङ्कनबाट 
�ितवादी सरकारी कम�चारीह�लाई सफाइ िदएको 
िवशेष अदालत काठमाड�को  फैसलालाई अ�यथा 
भ�न िमलेन । यी �ितवादीह�को हकमा िवशेष 
अदालत काठमाड�को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । �ितवादीह�लाई अिभयोग दावीबमोिजम 
सजाय ग�रपाउ ँभ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 

िफ�ड�यानले मम�त स�भारको नापजाचँको 
िटपोट �याएपिछ िनजसगँ र उपभो�ा सिमितका 
अ�य�ले भ�ुानीका लािग िनवेदन िदएपिछ िनजसगँ 
पिन सोधपछु गरी भ�ुानी िदने िनण�यमा पिुगयो 
भ�ने �यहोरा उ�लेख गरकेा हकमा �य�तो आधारमा 
काया�लय �मखु र िज�मेवार कम�चारीले िज�मेवारीबाट 

पि�छन निम�ने । 
�ितवादी साननुारायणले काया�लय�मखुले 

गलत िकिसमले भ�ुानीको आदेश िददँैमा भ�ुानी 
गन� िनज बा�य नभई यसमा सोधपछु गन� र मािथ�लो 
िनकायमा जाहेर गन�का लािग िनजलाई बाधा नरहेकामा 
सो केही नगरी िफ�ड िनरी�ण नभई भ�ुानी गन� नह�ने 
कुराको िनजलाई जानकारी ह�दँाह�दैँ भ�ुानी गरकेो र 
िफ�ड�यान कुलबहादरु भ�डारीले पिन यस स�ब�धी 
यथाथ� िववरण काया�लय �मखु र इ�चाज� िब�दे�र 
साहसम� जाहेर नगरी आ�नो िज�मेवारी पूरा नगरी 
लापरवाही गरकेाले िनजह�ले पदीय कामकारवाहीमा 
लापरवाही गरी तोिकएको िज�मेवारीलाई 
इमा�दारीपूव�क पूरा गरकेो नदेिखने । 
इजलास अिधकृत: जवाहर�साद िसंह
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
जगदीश शमा� पौडेल, ०६८-CI-०१४६, बहाल 
भराई घरबाट उठाई चलन चलाई पाउ,ँ इ��नारायण 
मान�धर िव. कृ�णभ� मान�धर  

सव��च अदालत अिभलेख अदालत 
भएकाले यसको फैसलामा उ�लेख भएको कुराको 
िव��मा कुनै िन�कष� िनका�न स�ने अव�था 
ह�दैँन । न त यो फैसलाका िव��मा त�लो अदालतको 
फैसलाह�लाई �माणमा िलन िम�ने ह��छ । उ� 
फैसलाले �ितवादीले आधार िलएको २०४३।७।२७ 
को सज�िमनको पिन िनराकरण गरी िक.नं २०९ को 
�े�फल २-९-०-० ज�गामा वादीले घर बनाएको भ�ने 
ठहर गरी सो आधारमा समेत िवप�ी वादीको मोिहयानी 
हक कायम गररे िववािदत घर वादीले बनाएको कुराको 
कानूनी�पमा टुङ्गो लगाएको अव�थामा �यस िव�� 
अ�य त�यगत �माण ला�नस�ने अव�था नह�ने । 

न�सा मचु�ुकाका बह�मतले �ितवादीले 
२०३२ सालदिेख बसोबास ग�रआएको वा भूिमसधुार 
काया�लयबाट भएको २०४३।७।२७ को सज�िमन वा 
�ितवादीको नाममा २०३४।४।७ मा िव�तु जडान 
भएको २१५-०८-६१ नं. को �ाहक काड�, खानेपानी 
स�ंथानले �ास १७३९४ ए�रया नं १६/२२/२७ 
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उ�लेख गरी धारा जडान गरकेो काय� र का.म.पा., 
माछापोखरी माग� भनी �ितवादीका नाममा घर नं. 
१-५३२ कायम गरकेो त�य समेतका आधारमा हक 
कायम गन� िम�ने ह�दैँन । धारा ब�ी जडान गन� काय� वा 
का.म.पा. ले �दान गरकेो घरको नं. ले �वािम�व �दान 
गन� हैिसयत नरा�ने । 

िववािदत घर ��यथ� वादीले बनाएको 
ठहर ्याई काठमाड� िज�ला अदालतको िमित 
२०६५।९।१ को फैसलालाई केही उ�टी गरी 
िववािदत िक.नं. २०९ को �े�फल ३-६-१-० म�ये 
२-९-०-० ज�गाम�ये िक.नं. १८९ समेतको ज�गामा 
रहेको घरबाट यी �ितवादीलाई उठाई वादीले 
चलनसमेत चलाई पाउने ठहर ्याएको र भाडा रकम 
िदलाइपाउ ँ भ�ने वादीदावी प�ुन नस�ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु १४ गते रोज ५ शभुम् ।

इजलास न.ं ८

मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, २०७१-RC-००९९, कत��य �यान,  
नेपाल सरकार िव. टेक िसहं साउद

मतृक रोिहत साउदको म�ृय ु
Cardiorepiratory arrest may be due to 
multiple physical assault  को कारणले भएको 
भ�ने शव परी�ण �ितवेदन र �ितवादीले अदालतमा 
बयान गदा� रोिहत साउदको म�ृय ुमैले मारी भएको हो, 
िमित २०६७।१२।२६ गते मेरी �ीमतीले छोरालाई 
छोडी माइतीघरमा जाने ह�दँा मारेको ह� ँ। रोिहत साउद 
मेरो छोरा हो । िमित २०६७।११।२१ गते नीजलाई 
मैले िजउदँै खाडलमा गाडेकामा गाउलेँह�ले बचाएका 
िथए । २५ गते �ीमती आफ�  माइत गएक�ले ऐ. २६ 
गते छोरालाई �ीमतीको �रसले मारकेो हो । जाहेरी 
समेतका अ�य कागज ठीक छ भ�ने समेत �यहोराको 
�ितवादी टेक िसहं साउदको अिधकार�ा� अिधकारी 
र अदालतमा समेत सािबित बयान गरकेो देिखयो । 
िनजको बयानलाई जाहेरी दरखा�त, मतृकको आमा 

परुन िसहं साउदको भनाइ, बिुझएका �माणसमेतले 
पिु� गरकेो देिखदँा �ितवादी टेक िसंह साउदले मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धी महलको १ र १३(३) नं. बमोिजम 
कसरु गरकेामा िववाद नह�दँा �ितवादी टेकिसंह 
साउदले अिभयोग दावीबमोिजमको कसरु गरकेो 
ठहर ्याई िनजलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको 
सजाय गरकेो बैतडी िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, महे��नगरको िमित 
२०७०।१२।२० फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः शा.अ.अि�बका�साद दाहाल 
इित संवत् २०७१ साल चैत २० गते रोज ६ शभुम्  ।

एकल इजलास

१
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-WO-
०६४९, उ��ेषण/परमादेश, अिनलकुमार ितिमि�सना 
िव. भूिमसुधार तथा �यव�था म��ालयसमेत

िनवेदकले �रट िनवेदन दायर गरकेो 
कानूनस�मत नभएको र �वयम्  �रट िनवेदकले 
िनवेदनप�को �करण नं. ७ मा उ�लेख गनु�भएको 
नेकाप २०५५ अङ्क ८ को प�ृ ४३६ मा �कािशत 
िन.नं. ६५७९ को फैसला गौचर ज�गाको दता� बदर 
भ�ने म�ुामा िज�ला अदालत, म�यमा�चल �े�ीय 
अदालत, सव��च अदालत सयं�ु इजलास र पूण� 
इजलासबाट साधारण अिधकार�े�अ�तग�त भएको 
�यस अनसुारसमेत मालपोत काया�लयको �ूिट 
िनराकरणका लािग िनवेदकलाई कानूनले �भावकारी 
वैकि�पक उपचार �दान गरकेाले िवप�ीह�सगँ 
िलिखतजवाफ माग ग�ररहन ुपरने । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर:  �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-WO-
०६५७, परमादशे, तुलबहादुर सुनार िव. मालपोत 



33

सव��च अदालत बलुेिटन २०७२, जेठ - २

काया�लय, का�क� पोखरा
 िनवेदन �यहोराबाटै िववािदत ज�गा �यि� 
िवशेषको हकको नभई नेपाल सरकारको हकको ज�गा 
देिख�छ । िनवेदकले िनवेदन िदएको लामो समय 
�यतीत भएको भ�न निम�ने । 
 �रट आदेश भनेको कानून�द� हक र 
मौिलक हकको अवरोध िनराकरण गन�को लािग जारी 
ह�ने आदेश हो । मौिलक हक भनेको पिन िविधस�मत 
ह�नपुछ�  । सरकारी हकको ज�गा �यि� िवशेषको 
नाउमँा दता� गन� कुरामा सरकारले कानूनबमोिजम गन� 
पाउनपुन� ह��छ । यस अदालतले िववािदत ज�गाह� 
िनवेदकको नाउमँा दता� नै गनु�  भनेर �रट �े�बाट भ�न 
िम�दैन । दता�स�ब�धी िनवेदकको िनवेदन स�बि�धत 
काया�लयमा िवचाराधीन नै रहेको तथा लामो समय पिन 
�यतीत नभएको अव�था ह�दँा िवप�ीह�ले केही गर े
िबराएको भ�न िमलेन । �थम �ि�मा नै िवप�ीह�बाट 
िलिखतजवाफ माग गनु�पन� अव�था नरहेकाले ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-WO-
०६७४, उ��ेषण/परमादेश, स�यनारायण दायमा िव. 
िज�ला �शासन काया�लय, मोरङ िवराटनगरसमेत

�रट आदेश भनेको िववादरिहत कानूनस�मत 
हक �चलनको लािग जारी ह�ने आदेश हो । तर 
िववािदत घर ज�गाबाट िनवेदकको हक टुिटसकेको 
अव�था रहेकाले सो घर ज�गा खाली गराउने 
स�ब�धमा भएको िवप�ी िज�ला �शासन काया�लयको 
िमित २०७१।९।१७ को िनण�यलाई चनुौती िदने 
िनवेदकको हकदैयाको अभाव देिखदँा िवप�ीह�बाट 
िलिखतजवाफ माग गनु�  परने । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
इित संवत् २०७१ साल फागनु १३ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-WO-
०६८१, उ��ेषण/परमादशे, च��ावती �े�समेत 

िव. राि��य मिहला आयोग भ�काली �लाजा 
काठमाड�समेत

अदालतमा िवचाराधीन रहेको िवषयमा 
अदालती काम कारवाहीको �ि�याले अि�तम �प 
िलन नपाउदँ ै�यसमा यस अदालतले �रटबाट ह�त�ेप 
गनु�  �रट �े�ािधकारको िस�ा�तसगँ मेल खाने 
देिखदँनै । �ाङ्�याय आकिष�त ह�ने िक नह�ने भ�नका 
लािग पिन यस अदालतले स�बि�धत ऐन र भएको काम 
कारवाहीको गहन अ�ययन गनु�पन� ह��छ । तर साधारण 
म�ुा ज�तो िवषयव�तकुो त�यिभ� �वेश गरी �रटबाट 
बो�न ुउपय�ु नह�ने । 

िज�ला अदालतको अिधकार�े�लाई 
�वीकार ग�रसकेपिछ तत् स�ब�धमा भएको  बीचबीचको 
काम कारवाहीलाई यो अथवा �यो आधारमा चनुौती 
िदन ु उपय�ु नभएको र िनवेदन िजिकरलगायतका 
यावत िवषयमा िनण�य ह�न बाकँ� नै रहेको तथा 
िनण�य भइसकेपिछ �यसमा िच� नबझुेमा पनुरावेदन 
गन� कानूनी हक पिन िव�मान रहेकाले ��ततु 
िवषयमा �रटबाट ह�त�ेप गनु�  मनािसब नदेिखएकाले 
िवप�ीह�बाट िलिखतजवाफ माग गनु�  परने । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु १३ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-WO-
०६५६, परमादेश, भीमबहादुर िव�कमा� िव. मालपोत 
काया�लय, का�क� पोखरा
 �रट आदशे भनेको कानून�द� हक र 
मौिलक हकको अवरोध िनराकरण गन�को लािग जारी 
ह�ने आदशे हो । मौिलक हक भनेको पिन िविधस�मत 
ह�नपुछ�  । सरकारी हकको ज�गा �यि� िवशेषको 
नाउमँा दता� गन� कुरामा सरकारले कानूनबमोिजम गन� 
पाउनपुन� ह��छ । यस अदालतले िववािदत ज�गाह� 
िनवेदकका नाउमँा दता� नै गनु�  भनेर �रट �े�बाट भ�न 
िम�दैन । दता�स�ब�धी िनवेदकको िनवेदन स�बि�धत 
काया�लयमा िवचाराधीन नै रहेको तथा लामो समय पिन 
�यतीत नभएको अव�था ह�दँा िवप�ीह�ले केही गर े
िबराएको भ�न िमलेन । �थम �ि�मा नै िवप�ीह�बाट 
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िलिखतजवाफ माग गनु�पन� अव�था नरहेकाले ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-WO-
०६६४, उ��ेषण, जयकलीदेवी साह िव. रामिवनय 
साहसमेत

आफूउपर दायर लेनदेन म�ुामा भएको फैसला 
काया��वयन ह��छ भ�ने कानूनी कुराको िनवेिदकाले 
हे�का नरा�ने तर िललाम बढाबढमा अनाव�यक िववाद 
खडा गन� काय� उपय�ु मािनदैन । अ�यिधक िवल�बले 
गदा� िनवेिदकाले �रटबाट उपचार पाउने हक गमुाउन ु
भएको छ । सरसत� हेदा�  पिन गा.िव.स. को �ितिनिधको 
रोहवरमा �थानीय वडाकै दईुजना भलाद ्मी सा�ी बसी 
उ� �याद तामेल भएकालाई बेरीतको भ�न िम�ने 
देिखदँैन । सोबाहेक अ�य त�यगत कुराको िछनोफानो 
�रटबाट ह�नस�ने नभई िनवेिदकाको ��ततु िनवेदन 
�हणयो�य देिखन नआएकाले िवप�ीह�बाट 
िलिखतजवाफ माग गनु�  परने । ��ततु �रट िनवेदन 
खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७१-WH-
००५९, ब�दी��य�ीकरण, किपल अिधकारी 
महानगरीय �हरी प�रसर, भ�पुरसमेत

ब�दी��य�ीकरणको आदशे गैरकानूनी र 
अवैध थनुा िव�� जारी ह�ने आदेश हो । िनवेदकउपर 
कानूनबमोिजम म�ुा चलेको र स�म अदालतबाट फैसला 
भएको पाइ�छ । अिधकार�े�को �ूिट रहेकोसमेतको 
कारणबाट उ� फैसला �वतः शू�य रहेको ि�थित 
छैन । अतः िनवेदकको थुना अवैध रहेको नपाइएको 
तथा मलुकु� ऐन, अ.बं. १९४ नं. को उपचार िलनका 
लािग िनवेदकलाई कुनै बाधा अवरोध रहेको अव�था 
नह�दँा तत् स�ब�धमा कुनै मागसमेत नगरकेाले 

िवप�ीह�सगँ िलिखतजवाफ माग ग�ररहन ु परने । 
��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभुम् ।

रीत/बेरीत आदेश

१
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०७१-RE-०२०२, वैदेिशक रोजगार, 
कमल रायमाझी िव. नेपाल सरकार
 यसमा िनवेदक �ितवादी कमल रायमाझीले 
वैदेिशक रोजगार िवभागमा बयान गदा� आ�नो वतन 
अिभयोगप�मा लेिखएको वतन नै देखाएको भई 
सोही वतनमा नै �याद तामेल भएको दिेखएको ह�दँा 
सो वतनमा तामेल भएको �याद िनवेदकको नभएको 
वतनमा तामेल भएको भ�न निम�ने ह�दँा वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरणबाट िमित २०७१।१२।१२ मा 
भएको आदेश प�रवत�न गनु�  परने । कानूननबमोिजम 
गनू�  ।
इित संवत् २०७२ साल जेठ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७१-CI-०६४२, (०७१-AP-
०२६९), अंश चलन, दीपकराज गोखा�ली �े� िव. 
अङ्िकत गोखा�ली �े�समेत
 यसमा पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
फैसलाउपर यस अदालतबाट िमित २०७१।७।२५ मा 
म�ुा दोहोर ्याई हेन� िन�सा �दान भएका अव�थामा 
त�लो तहमा रहेको म�ुाको फैसला काया��वयन नै 
िवचाराधीन रहेको दिेखदँा यस अदालतबाट अि�तम 
फैसला नह�दँास�मका लािग फैसला काया��वयन 
गन� काय� नगनु�  नगराउन ु भनी सव��च अदालत 
िनयमावली, २०४९ को िनयम ५२ बमोिजम यो 
अ�तरकालीन आदशे जारी ग�रिदएको छ । यस 
अदालतका का.म.ु रिज��ारबाट ज�गा रो�का नरा�ने 
गरी िमित २०७१।११।१४ मा भएको आदशे बेरीतको 
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देिखदँा बदर ग�रिदएको छ । िनयमानसुार गरी पेस 
गनू� । 
इित संवत् २०७१ साल चैत २९ गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.
�ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RE-०१९९, 
भ�सार महसलु, वीरग�ज भ�सार काया�लय, पसा� िव. 
राज�व �यायािधकरण, काठमाड�समेत
 यसमा वीरग�ज भ�सार काया�लयले भ�सार 
ऐन, २०६४ को दफा ५७(६) बमोिजम आयातकता� 
हाइटेक �ेिडङ �ा.िल. काठमाड�लाई ज�रवाना 
गन� गरी २०७१।३।३ मा िट�पणी आदेश गरकेो 
देिख�छ । उ� िट�पणी आदेश अ�तका�लीन आदेश 
नभई �यसले भ�सार महसलुस�ब�धी िववादको 
अि�तम िनण�य नै गरकेो अव�था छ । य�तो िवषयमा 
सोही ऐनको दफा ६२ को उपदफा (१) मा “... �यसरी 
भ�सार महसलु िनधा�रण भएको वा द�ड सजाय 
िदएको वा िनण�य भएको िमितले ३५ िदनिभ� राज�व 
�यायािधकरणमा पनुरावेदन िदन स�नेछ” भनी �प� 
उ�लेख भएको पाइ�छ । सरकारी अड्डा अदालतको 
�ूिटपूण� िनण�य पिन बदरयो�य मा� ह��छ । सो बदर 
गन� काय� पनुरावेदनप�बाट या �रट आदेशह�बाट 
ह��छ । आयाितत सामानको उ�पादन कुन मलुकुमा 
भएको हो भ�ने िववादको िन�पण मलुकु� ऐन, 
अ.बं. १७ नं. को दायरािभ� पन� देिखदँनै । यसमा 
िनवेदकले मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं. को आधार 
िलएको पिन देिखदँैन । वीरग�ज भ�सार काया�लय र 
राज�व �यायािधकरण दवैु िनकाय कानूनबमोिजम 
गिठत िनकाय रहेका र यससगँ स�बि�धत भ�सार ऐन, 
२०६४ तथा राज�व �यायािधकरण ऐन २०३१ ले 
ती िनकायको काम कत��य र अिधकारको �यव�था 
गरकेाले िनवेदन िदने र िनण�य गन�ले पिन कानूनको 
�ोत नखलुाई एउटा प�लाई असर पन� गरी कुनै काम 
कारवाही तथा िनण�य गन� नह�ने सव�मा�य िस�ा�त 
रहेको छ । राज�व �यायािधकरण ज�तो ग�भीर 
जवाफदेही बोकेको िनकाय यस�ित असाबधान 
रहेको पाइयो । अब यस स�ब�धमा वीरग�ज 
भ�सार काया�लयको िनण�यमा उ�लेख भएबमोिजम 
Proforma Invoice  र Commercial Invoice  मा 

उ�पादक मलुकुको बारमेा कुनै कुरा उ�लेख भएको 
पाइदँैन । ��ततु िववादको िन�पणको लािग ती दईु 
िबल िबजक मह�वपूण� �माण ह��छ तर ती िबलह�मा 
उ�लेख नभएको कुरा Certificate of Origin को 
पछुारमा all the goods were produced in 
China भनी उ�लेख भएको आधार िलन ु पन� भ�ने 
िवप�ी आयातकता�को िजिकर भ�सार काया�लयको 
िनण�यउपर कानूनबमोिजम पनुरावेदन परी िनण�यबाट 
उ�टी नभएस�म �वीकार गन� िम�ने देिखदँनै । 
अतः यसमा आयाितत सामानमा Denmark िकन 
उ�लेख भयो �यसतफ�  �याियक मनको �योग नगरी 
सामानमा उि�लिखत Bar Code बाट उि�लिखत 
सामान Denmark को उ�पादन भएको भ�ने कुरा 
छल�ङ्ग ह�दँाह�दँै पिन �यसस�ब�धमा थप �माण र 
अ�तरा�ि��य �यापारस�ब�धी तौरतरीका र िनयम केही 
नबझुी पिहले पिन यसै गरी जाचँ पास भइरहेको भ�ने 
याि��क आधारलाई मा� �हण गरी वीरग�ज भ�सार 
काया�लयको िट�पणी आदेशलाई सामा�य िनवेदनको 
भरमा बदर गरकेो राज�व �यायािधकरण, काठमाड�को 
िमित २०७१।१०।२३ को आदशे िमलेको नदेिखदँा 
बदर ग�रिदएको छ । कानूनबमोिजम गनू� ।        
इित संवत् २०७२ साल जेठ २२ गते रोज ६ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-RE-०१३०, कत��य �यान, अंशी 
राईन िव. नेपाल सरकार
 यसमा यी �ितवादी अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको सािबती �माणको रोहमा 
अदालतबाट परी�ण ह�न बाकँ� नै रहेको दिेखए पिन 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ९ र दफा १८ ले प�ले 
�य� गरकेो कुरा तथा अनसु�धानका िसलिसलामा 
तयार भएका िलखतह�लाई त�काल �ा� �माणको 
�पमा अङ्िगकार गनु�पन� नै देिखएकाले म�ुाको सम� 
�माणको मू�याङ्कन िववेचना गरी हाल यी �ितवादीलाई 
थनुाम�ु ग�रनपुन�स�मको अव�था िव�मान नदेिखदँा 
धनषुा िज�ला अदालतले यी �ितवादी िनवेदकलाई 
थनुामा राखी पपु�� गन� गरी िमित २०७१।९।१७ 
मा गरकेो आदेश सदर गन� गरकेो �यस अदालतको 
िमित २०७१।६।२३ को आदेशलाई बेरीतको मा�न 
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िमलेन । ��ततु म�ुाको सम� �माणह�को िववेचना  
त�लो अदालतबाट ह�ने नै ह�दँा कानूनबमोिजम गनू� ।
इित संवत् २०७१ साल चैत २५ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-RE-००७६, अपहरण तथा शरीर 
ब�धक उ�ोग, एडा भ�ने सुिनल पा�डे िव. नेपाल 
सरकार
 यसमा यी �ितवादी एडा भ�ने सिुनल पा�डेले 
�ितवादी च�रको अ�ौटमा लागी जाहेरवालासगँ 
�पैया ँ माग गरकेो भ�नेमा सािबती रहेको देिखयो । 
जाहेरवालासगँ �पैया ँमाग गदा� प�ाउ ग�रएको घेराब�दी 
गरकेो हातहितयार देखाइएको वा अपहरण गरकेो 
भ�ने देिखदैँन । यी जाहेरवालाको म�जरुीिबना रकम 
माग गन� फोनबाट ��ताव गनु�  र घरमा नै पगुी च�रको 
अ�ौटको काया��वयन गन� चाहेको भ�नेस�ममा सािबती 
भएको दिेखदँा पिछ �माण ब�ुद ै जादँा ठहरबेमोिजम 
ह�ने गरी ��ततु म�ुाको उठान, म�ुा च�दाको अव�था 

र �कृित, �ितवादीको उमेरसमेतलाई िवचार गरी यी 
�ितवादीबाट मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोब�तको 
११८ को देहाय ५ र १० समेतको आधारमा धरौट  
माग गन� स�ने नै देिखदँा �ितवादीलाई थनुामा राखी 
म�ुाको पपु�� गन� गरी भएको िमित २०७१।१।९ को 
काठमाड� िज�ला अदालतको आदेशलाई सदर गन� 
गरी भएको िमित २०७१।३।१३ को �यस अदालतको 
आदशे बदर ग�रिदएको छ । अब यी �ितवादीबाट 
नगद �.५०,०००।– (पचास हजार) वा सो बराबरको 
जेथा जमानत िदए िलई ता�रखमा राखी म�ुाको पपु�� 
गनू�  । सोबमोिजम नगद वा जेथा िदन नसके िनज 
�ितवादीलाई थनुामा राखी म�ुाको पपु�� गनू� ।
इित संवत् २०७१ साल चैत २५ गते रोज ४ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०७१-RE-००७७, अपहरण 

तथा शरीर ब�धक उ�ोग, एडा भ�ने सुिनल 
पा�डे िव. नेपाल सरकार भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार आदेश भएको छ । 


