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सझुाव भए सव��च अदालत, �धान�यायाधीशको �नजी सिचवालयमा 

रहेको 

Toll Free Number 
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इमेल ठेगाना 

cjscomplain@supremecourt.gov.np  
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पूण� इजलास

मा.�या.�ी रामकुमार �साद शाह, मा.�या.�ी 
बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६८-DF-००१७, रो�का रािखएको ज�गा 
बदर ग�रपाऊँ, राजे�� चौड�रया िव. राि��य वािण�य 
बैङ्क, हनुमाननगर, स�रीसमेत

कुनै िवषयमा िववाद उ�प�न भई प� िवप� 
कायम भई स�बि�धत िनकायमा दायर भएको म�ुा 
मािमला वा िववादमा �य�तो म�ुा मािमला वा िववादको 
िन�पण गन� अिधकारीले आ�नो रायसिहतको 
�याियक िन�कष� िदएको छ भने �य�तो अव�थामा 
उ� �याियक िन�कष�ले िनण�य, फैसला वा अि�तम 
आदेशको �प �हण गन� र �य�तो िनण�य, फैसला वा 
अि�तम आदेशमा मा� पनुरावेदन ला�ने र सो बाहेक 
कुनै अिधकारीले आ�नो रायसिहतको �याियक 
िन�कष� िदएको अव�था छैन भने �य�तो अव�थामा 
पनुरावेदन अदालतको पनुरावेदक�य अिधकार�े�िभ� 
पन� िवषय नह�ने । 
 िनण�य, फैसला वा अि�तम आदशे गन� 
अिधकार पाएको कुनै िनकाय वा अिधकारीले आफूमा 
िनिहत अिधकारलाई त�यको िव�ेषण र �माणको 
मू�याङ्कन�ारा कानून र �यायको कसीमा राखी 
ग�रएको एउटा �याियक िन�कष� नै फैसला वा अि�तम 
आदेश मािनने ह��छ र सोमा िच� नब�ुने प�ले ऐनले 
गरकेो �यव�था र �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ८(१) मा भएको कानूनी �यव�थाको अधीनमा 
रही पनुरावेदन गन� स�ने  हो । तर म�ुा मािमला वा 
कुनै िववादमा िनण�य गन� अिधकार पाएको अिधकारीले 
�यसरी िनण�य, फैसला वा अि�तम आदेश गरकेो छैन 
भने �य�तो अव�थामा �याय �शासन ऐन, २०४८ 
को दफा ८(१) को पनुरावेदक�य अिधकार�े� �हण 
गरी पनुरावेदन िदन, िलन र सोउपर िनण�य गन� िम�ने 
देिखन नआउने ।  
      साधारण ऐन वा िवशेषीकृत ऐनमा िववाद स�ुने 
र िनण�य गन� भनी �याियक वा अध��याियक िनकायलाई 

��यायोजन ग�रएको अिधकारको सीमािभ� रही �य�ता 
िनकायले दईु प� भएको कुनै िववाद वा म�ुाको कुनै 
िवषयको त�यिभ� �वेश गरी �यस िववादमा देिखएका 
त�यगत र कानूनी ��मा िववेक �योग गरी �माणको 
मू�याङ्कन र कानूनको सही �योग र �या�याको 
मा�यमबाट िन�कष�मा पगुी एउटा मा�य िनकासा 
िदएको कुनै िनण�य, फैसला र अि�तम आदशे भएमा 
�य�तो अव�थामा �याय �शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ८(१) को पनुरावेदक�य अिधकार�े� आकिष�त 
भई �य�तो िनण�य, फैसला वा अि�तम आदशेउपर 
पनुरावेदन अदालतले पनुरावेदक�य अिधकार�े� �हण 
गरी पनुरावेदन स�ुन र सोउपर िनण�य गन� स�छ  । 
तर उि�लिखत िनणा�यक त�वको अभाव छ भने �य�तो 
अव�थामा पनुरावेदन अदालतको पनुरावेदक�य 
अिधकार�े� आकिष�त ह�नस�ने नदेिखने ।  
  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख बमोिजम 
मालपोत काया�लयले गरकेो िनण�यउपर सोही ऐनको 
दफा ३१ बमोिजम �ादिेशक अिधकार�े�िभ�को 
स�बि�धत पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन ला�ने 
�यव�था छ । तर उ� ऐनको दफा ८ख र ३१ मा भएको 
कानूनको मूल उ�े�य भनेको मालपोत काया�लयले 
आफूमा िनिहत अिधकारलाई दईु प�बीचको िववादको 
िवषयमा कानून र �यायको कसीमा राखी कानूनस�मत 
र िववेकपरक ढङ्गले िनण�य गरकेो ह�नपुन� र य�तो 
िनण�यले मका� परकेा िववादका स�बि�धत प�ले मका� 
परकेो िवषयमा पनुरावेदन गन� सकून् भ�ने नै हो । 
उ� ऐनको दफा ३१ मा मालपोत काया�लयले गरकेो 
िनण�य भ�ने उ�लेख भएबाट मालपोत काया�लयले 
आफूमा िनिहत अिधकार �योग गरी िनण�य नगरकेा 
िवषयमा �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) 
को पनुरावेदक�य अिधकार�े� आकिष�त ह�न स�ने 
अव�था नह�ने । 
      मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख को उपदफा 
(१) का िवषयमा कुनै घर ज�गामा िववाद परी वा 
अ�य कुनै कारणले रो�का रा�न आव�यक देिखएमा 
मालपोत काया�लयले आफँैले िनण�य गरी �य�तो घर 
ज�गा रो�का रा�नस�ने र �यसरी घर ज�गा रो�का 
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रा�दा मालपोत काया�लयले आफूले रो�का रािखएको 
िवषयमा कारण र आधारसिहतको िनण�य िदने ह�दँा 
उ� उपदफा (१) मा �यवि�थत कानूनी �ावधानका 
िवषयमा पनुरावेदन ला�नस�ने ह�दँा थप �या�या 
ग�ररहन नपन� । 

कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी 
काया�लयबाट कुनै घर ज�गा रो�का रा�न, रो�का 
रहेको घर ज�गा फुकुवा गन� वा बैङ्क, िव�ीय सं�था 
वा �थानीय िनकायले आ�नो आिथ�क कारोबारको 
िसलिसलामा कुनै घर ज�गा रो�का रा�न वा फुकुवा 
गन� लेखी पठाउन स�ने र सोही आधारमा मालपोत 
काया�लयले रो�का वा फुकुवा गनु�पन� कानूनी �यव�था 
रहेकाले अड्डा, अदालत, सरकारी काया�लय, �थानीय 
िनकाय, बैङ्क वा िव�ीय सं�थाबाट लेखी आएकै 
आधारमा मालपोत काया�लयले रो�का गनु�पन� ह�दँा �यस 
स�ब�धमा काया�लयले छु�ै िनण�य ग�ररहनपुन� अव�था 
नरहने । 

स�बि�धत स�ंथाबाट घर ज�गा रो�का 
रा�नको लािग लेखी आएपिछ के कुन आधारमा 
रो�का रािखएको हो वा रो�का फुकुवा ग�रएको 
हो भ�ने आधार र कारणको खोजी मालपोत 
काया�लयले ग�ररहन ु पिन कानूनतः आव�यक 
ह�दँनै । यसको िज�मेवारी रो�का रा�न वा फुकुवा गन� 
पठाउने स�बि�धत िनकायमा नै रह�छ । स�बि�धत 
सं�थाको अनरुोध वा आदेशको आधारमा उ� 
अनरुोध वा आदशे काया��वयन गन� िसलिसलामा 
स�बि�धत लगतमा रो�का जनाउने वा रो�का 
भएकोलाई फुकुवा जनाउनेस�मको काय� स�प�न ग�रने 
ह�दँा य�तो अव�थामा मालपोत काया�लयले आ�नो 
िववेक वा अिधकार �योग गरी िनण�य गनु�पन� अव�था 
रहदैँन । अ�य िनकाय वा सं�थाले गरकेो आदेश वा 
अनरुोध ग�रएबमोिजम छु�ै िनण�य नगरी सोही आदशे र 
अनरुोधलाई काया��वयनमा �याएको �य�तो काय�लाई 
मालपोत काया�लयको आ�नो िनण�यको स�ंा िदन 
िम�ने देिखन नआउने । 
 ��ततु िववादमा राि��य वािण�य बैङ्क, 

हनमुाननगर स�रीको च.नं.९१८ िमित २०४४।६।२८ 
को रो�काप�कै आधारमा मालपोत काया�लय, स�रीले 
रो�कास�म जनाएको अव�था छ । उ� रो�का ठीक 
छ वा छैन सोको िज�मेवारी रो�का रा�न पठाउने 
िनकायको ह�ने ह�नाले ��ततु िववािदत रो�काको 
िज�मेवारी राि��य वािण�य बैङ्क, हनमुाननगरको 
हो । तर  राि��य वािण�य बैङ्क, हनमुाननगरले 
आफूले लगानी गरकेो ऋण असलु गन� �योजनाथ� घर 
ज�गा रो�का रा�ने िनण�य गरउेपर यी िनवेदकले कुनै 
चनुौती निदई उ� बैङ्कले गरकेो िनण�यबमोिजम घर 
ज�गा रो�काको लािग मालपोत काया�लयलाई लेखी 
आएबमोिजम लगतमा रो�कास�म जनाएको मालपोत 
काया�लयको काय�लाई िनण�य भनी उ� काय�उपर 
पनुरावेदन गरकेो देिख�छ । तर मालपोत काया�लयले 
कुनै िनण�य गरकेो अव�था नरहेको ह�दँा पनुरावेदन 
अदालतले �यसउपर पनुरावेदन सनुी �याय िन�पण 
गन� िम�ने देिखएन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
३१ ले दफा ८ख बमोिजम मालपोत काया�लयले 
गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन 
ला�ने �यव�था गरकेो भए पिन ��ततु म�ुामा 
उठाइएको सम� िवषयव�तकुो अ�ययन र िव�ेषण 
गदा� राि��य वािण�य बैङ्क, हनमुाननगर, स�रीको 
च.नं.९१८ िमित २०४४।६।२८ को रो�काप�को 
काया��वयनबाहेक मालपोत काया�लय, स�रीबाट कुनै 
िनण�य नै नभएको अव�थामा मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा ३१ बमोिजम पनुरावेदक�य अिधकार�े�को 
�योग गरी रो�का ग�रएको औिच�य र कारणलगायत 
म�ुाको त�यिभ� �वेश गरी िनण�य गन� िम�ने नदेिखने 
ह�दँा पनुरावेदन अदालत, राजिवराजबाट अ.बं.१८० 
नं. बमोिजम पनुरावेदन खारजे ह�ने ठहरी भएको िमित 
२०६५।३।२ को फैसला सदर गरकेो यस अदालतको 
सयं�ु इजलासको िमित २०६८।१०।८ को फैसला 
सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: दीपक ढकाल
क��यटुर:  अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७१ साल असोज २३ गते रोज ५ शभुम् ।



3

सव��च अदालत बलुेिटन २०७२, जेठ - १

िवशेष इजलास

मा.�या.�ी क�याण ��े, मा.�या.�ी सशुीला काक� 
र मा.�या.�ी दीपकराज जोशी, ०७०-WS-०००५, 
उ��ेषण/परमादेश, शरदराज िव�समेत िव. सिचव, 
सामा�य �शासन म��ालयसमेत

�ितिनिधसभाको घोषणा, २०६३ ले गरकेो 
माग�दश�न, नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
ले ��याभूत गरकेो समानताको हक र नेपालको 
िनजामती सेवाले अङ्गीकार गरकेो आधारभूत मू�य 
मा�यताह�को आलोकमा िनवेदन दावीका स�ब�धमा 
िवचार गदा� �भािवत जनशि�को सङ्�या, िनजह�को 
यो�यता, �मता, िनजह�मािथको रा�यको लगानी, 
िनजह�ले परु ्याउन स�ने योगदान, िनजह�बाट 
हािसल गन� सिकने उ�पादक�व र िनजह�का लािग हाल 
िदइएको पदनामसमेतलाई आधार बनाउदँा त�कालीन 
राज�ासाद सेवामा आब� �रट िनवेदकलगायतका 
जनशि�लाई िनजामती सेवाअ�तग�त नेपाल �शासन 
सेवाको सामा�य �शासन समूहमा समूहीकृत ग�रएमा 
सहज, �वाभािवक र �यायोिचत समेत ह�ने देिखएकाले 
सो �योजनका लािग यो आदशे �ा� भएको िमितले 
तीन मिहनािभ� अिनवाय��पमा कानूनी सधुार र 
तदन�ुपको आव�यक संरचनागत �ब�ध िमलाउन,ु 
िवशेष समूहका कम�चारीह�को �शासन र �यव�थापन 
िनयमावली, २०६५ यथावत अव�थामा िनर�तर लागू 
नगनु�  भनी िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय र सामा�य �शासन म��ालयसमेतका नाममा 
परमादशेको आदशे जारी ह�ने ।
इजलास अिधकृतः दीपक ढकाल
इित संवत २०७१ साल माघ २२ गते रोज ५ शभुम् ।

सयंु� इजलास

१
स.�.�या.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�या.�ी 
िगरीश च�� लाल, �रट नं. ०७०-WH-००५५, 

ब�दी��य�ीकरण, कुइसा गु�ङसमेत िव. महानगरीय 
�हरी वृ� �वय�भू, काठमाड�समेत
 िनवेदकह�लाई िच�ा ऐनतफ�  कारवाही 
ग�रपाउ ँ भनी परकेो जाहेरीको आधारमा महानगरीय 
�हरी व�ृ �वय�भूले प�ाउ गरी काठमाड� िज�ला 
अदालतबाट िहरासतमा राखी अनसु�धान गन� �याद 
थपसमेत भई हाल उ� म�ुा अनसु�धानको �ममा 
रहेको दिेखएकाले िनवेदकह�लाई गैरकानूनी�पमा 
थनुामा राखेको भ�न िम�ने अव�था देिखन 
नआउने । 

िनवेदकउपर गैरकानूनी तवरले िच�ा 
काटी सव�साधारणलाई ठगी गरकेो भ�ने जाहेरीका 
आधारमा िनजह�लाई प�ाउ गरी अनसु�धान 
ग�रएको र िनवेदकह�ले िजिकर िलएको िवषयका 
स�ब�धमा सोही म�ुाबाट सबदु ् �माणको मू�याङ्कन 
भई �याियक िन�पण ह�ने ह�दँा ��ततु िनवेदनको  
रोहबाट सो िवषयमा िवचार गन� िम�ने भएन । अत: एव 
��ततु म�ुामा िनवेदकह�लाई कानूनिवपरीत थनुामा 
रािखएको भ�ने नदिेखएकाले िनवेदन दावी मनािसब 
देिखन नआउने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई  
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं 
इित संवत् २०७१ साल         वैशाख २३ गते रोज ३ शभुम् । 

२
स.�.�या.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�या.�ी 
िगरीश च�� लाल, �रट नं. ०७०-WH-००५६, 
ब�दी��य�ीकरण, सुदश�न ब�नेतको हकमा अिधव�ा 
रामकृ�ण भ�डारी िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत

िवप�ी महानगरीय �हरी प�रसर, 
हनमुानढोकाको िलिखत जवाफमा पिन िनवेदकलाई 
अपहरण तथा शरीर ब�धक म�ुामा अनसु�धानको 
लािग प�ाउ गरी अदालतको अनमुितले थनुामा 
राखेको भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा िनवेदकलाई 
गैरकानूनी थनुामा राखेको भ�न िम�ने अव�था देिखन 
आएन । ब�दी��य�ीकरणको आदेश कानूनिवपरीत 
थनुामा रािखएको अव�थामा जारी ह�ने �कृितको 
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आदेश भएको स�दभ�मा यी िनवेदकलाई सािधकार 
िनकायबाट कानूनको रीत परु ्याई म�ुा अनसु�धानको 
िसलिसलामा थनुामा रािखएको देिखएकाले उ� थनुा 
कानूनिवपरीत भएको भ�न िम�ने अव�था नह�दँा 
िनवेदन मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश 
जारी गनु�पन� देिखएन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे 
ह�ने । 
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई ं 
क��यटुर: िवकेश गरुागाई 
इित  संवत् २०७१ साल         वैशाख २४ गते रोज ४ शभुम् । 

३
स.�.�या.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, �रट नं. ०७०-WH-००६८, 
ब�दी��य�ीकरण, रामच�� अिधकारीको हकमा 
अिधव�ा अ�जनीकुमार पोखरले िव. गृह म��ालय, 
िसंहदरबार काठमाड�समेत 
 िमित २०७१।३।६ गतेको कागज हेदा� 
िनवेदकको �ीमती अि�बका अिधकारीले िनवेदकलाई 
बझुी िलई सहीछाप गरकेो �यहोरा उ�लेख भएको 
देिख�छ । यसरी यी �रट िनवेदक िमित २०७१।३।६ 
गते नै थनुाबाट म�ु भइसकेको देिखएकाले ��ततु 
िनवेदनको  औिच�य नै समा� भई िन��योजन 
भइसकेको देिखदँा मागबमोिजमको आदेश जारी 
ग�ररहन नपरी ��ततु िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�नाथ भ�राई  
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं 
इित संवत् २०७१ साल         असार १७  गते रोज ३  शभुम् । 

४
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�, २०६२ सालको दे.प.ुनं.८३४८, 
अंश नामसारी, जोगे�� अिहरसमेत िव. रवडी 
अिहरनीसमेत

�माण ऐन, २०३१ को दफा २३(४) मा 
“अदालतले कुनै �यि�को अक� कुनै �यि�सगँ कुनै 
नाता स�ब�ध छ वा छैन भ�ने कुरा एिकन गनु�परमेा 
�य�तो नाता वा स�ब�धको िवशेष जानकारी ह�नस�ने 
ि�थितमा भएको �यि�को राय �माणमा िलन ह��छ” 

भ�ने �यव�था रहेको छ । यसरी नाता स�ब�धमा 
िवशेष जानकारी �ा� गरकेा र अ.ब.ं १३९ नं. बमोिजम 
बिुझएका ियनै वादी रवडीका पिहलो पितबाट ज�मेक� 
छोरी मरुाती र दो�ो पितबाट ज�मेक� छोरी मेवाले 
गरकेो बयानलाई िबनाआधार बाहेक गन� िम�ने अव�था 
ह�दैँन । चनरिजतको स�य डगाई अक�  �यि�सगँ िववाह 
गरी नगएको भए आ�नो आमा िव�� ह�ने गरी आ�ना 
स�ततीले नातामा िववाद देखाई बयान गनु�पन� अव�था 
ह�दैँन�यो । अ.बं. १३९ नं. बमोिजम बिुझएका वादी 
रवडीका छोरीह�ले गरकेो नाता स�ब�धमा �य� 
गरकेो रायलाई �माणमा िलन िम�ने देिखन आउने ।
 प�नीले पितबाट अशं पाउने �य�तो 
मिहला पितको स�यमा रहेको ह�नपुन� र छोराछोरीले 
िपताबाट अंश पाउनका लािग िनज आ�नो 
आमा बाबबुाट ज�मेको जैिवक स�तान ह�नपुन� 
वा कानूनबमोिजम धम�प�ु वा धम�प�ुी राखेको 
ह�नपुद�छ । सो बाहेक अ�य अव�थाका कुनै �यि�ले 
प�नी र छोराछोरीह�को �पमा अंशमा दावी गन�स�ने 
अव�था रहदँैन । िविधवत पित प�नी नरहेको अव�था 
र जैिवक स�तान नदेिखएको अव�थामा �य�ता 
�यि�लाई अदालतले अशं िदलाउन ु कानूनिवपरीत 
ह�नजाने ।
 नाता कायम स�ब�धमा त�य �थािपत 
गराउने अ�य आिधका�रक स�ब� �माणले पिु� गरकेो 
छ भने सो अव�थामा फरक उ�े�य र �योजनले रकेड� 
भएका �य�ता �माण सहायक �माणको �पमा �हण 
गन�सिकने भए पिन नाता कायम गन� र अशं िदलाउने 
�योजनले िववािदत भना� रकेड�लाई आधारभूत 
अकाट्य र िनण�यिव�दमुा प�ुने िनणा�यक �माणको 
�पमा �हण गन� र सो भना� रकेड�लाई आधार मा�न 
सिकने अव�था नह�ने ।
 डीएनए परी�ण गन� िवशेष� व�र� 
वै�ािनक अिधकृत िदनेशकुमार झाले यस अदालतमा 
उपि�थत भई आफूले गरकेो परी�ण र �ितवेदनको 
आिधका�रकता एवम् यथाथ�को स�ब�धमा सा�ीसरह 
बकप� ग�रिदएको ह�दँा डी.एन.ए. परी�ण �ितवेदनबाट 
�ितवादी चनरिजत अिहर वादी राजे�� अिहरको 
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जैिवक िपता नभएको भ�ने त�य �थािपत भएको 
ह�दँा वादी रवडी अिहरनीले चनरिजतको स�यमा रही 
पूव� पित चनरिजतको सहबासबाट राजे�� अिहरलाई 
ज�म िदएको भ�ने देिखन नआएबाट यी वादीह� 
चनरिजतको प�नी र छोरा भ�ने ठहर गन� र अंश पाउने 
भ�न िम�ने देिखन नआउने ।
 मािथ ग�रएको िववेचना एवम् वै�ािनक परी�ण 
प�ितअनसुार DNA परी�णसमेतको आधारमा वादी 
राजे�� अिहरको जैिवक िपता चनरिजत अिहर रहेको 
देिखन नआएको अव�थामा चनरिजत अिहरको प�नी 
रवडी अिहरनी र राजे�� अिहर छोरा नाता कायम गरी 
िनज वादीह�ले �ितवादीह�को स�पि�बाट अशं 
पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 
िमित २०६२।३।६ को फैसला िमलेको नदिेखदँा उ� 
फैसला उ�टी भई अंश पाउ ँभ�ने वादी दावी नप�ुने ।
इजलास अिधकृत: दीपक ढकाल
इित संवत् २०७१ साल काि�क २६ गते रोज ४ शभुम् ।

५
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�या.�ी 
देवे�� गोपाल ��े, ०६९-CI-०२४६, ब�डा मचु�ुका 
बदर, सुरसितया धनुकाईन िव. रामलखन महतो 
धानुकसमेत

पनुरावेदक �ितवादी सरुसितयाले आ�नो 
अंश भाग छु�्याई िलएबाट आ�नो भागमा� बाकँ� 
रहेको भनी िफराद गरी दबैु वादी �ितवादी िव�ण ुमहतो 
धानकु र रामलखन महतो धानकुले आपसमा िमलाप� 
गरी सरुसितयाले छु�्याई िलएको ज�गा दा.खा. दता� 
गरी बाकँ� रहेको ज�गा यी वादीह�ले िमलाप�को 
मा�यमबाट आआ�नो नाममा दा.खा. दता� गरी 
सकेपिछ पूव� िमलाप�लाई �वीकार गरकेो अव�थामा 
�यसरी आफूले िदएको पूव� िफराद  तथा िमलाप�मा 
उि�लिखत कुरालाई लोप गरी िमित २०६०।६।७ 
मा न�कल िलई थाहा पाएको भनी िफराद गरकेो 
देिख�छ । तर सरुसितयाले ब�डा छु�्याई िलएको 
िमित २०५७।९।५ को ब�डा मचु�ुकाबाट बाकँ� रहेको 
ज�गालाई यी वादीह�ले आफूह�बीचमा िमलाप� 

गनु� पूव� कुनै चनुौती िदएको अव�थासमेत छैन । फैसला 
काया��वयनबाट िसिज�त प�रणामलाई स�बि�धत 
प�ले �वीकार गरी �य�तो काया��वयनको प�रणामको 
अंशसमेत आफूले �ा� गरपेिछ �वीकार ग�रएको पूव� 
प�रणामलाई पिछ अ�वीकार गरी दावी गन� निम�ने ।  

एकपटक आफूले �वीकार गरी �यसबाट 
फाइदा िलइसकेपिछ सोही िवषयमा य�तो होइन 
भनी दावी िलन िवव�धनको िस�ा�तिवपरीत ह�न 
जा�छ । अशं म�ुाको िमलाप�बाट पूव� ब�डा मचु�ुकामा 
उि�लिखत ज�गा नै आ�नो भागशाि�त िलई 
िक�ाकाट गरी दा.खा.दता�  नामसारीसमेतका काय� पूरा 
ग�रसकेको अव�थामा पूव� ब�डा मचु�ुकालाई माि�दन� 
भ�न वादीह�लाई �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ 
ले िवव�धन ला�ने ह�दँा एकपटक �वीकार ग�रसकेको 
िवषयमा पनुः अ�वीकार गरी दावी गन� िम�ने 
नदिेखने । 

पसा� िज�ला अदालतको िमित 
२०५४।१२।१९ को फैसलाबमोिजम बारा 
िज�लाअ�तग�तको ज�गा सरुसितया धनकुाईनले 
िमित २०५७।९।५ मा ब�डा छु�्याएको िज�ला बारा, 
िलपनीमाल गा.िव.स. वडा नं. ६ को सािवक िक.नं.३, 
८, वडा नं. ७ को िक.नं. ३९, ४३ र ४९ का ज�गाह� 
िक�ाकाट गरी िनजले दा.खा. दता� गरी सोही ब�डा 
मचु�ुकामा सो म�ुाका �ितवादी ियनै वादीह�को भाग 
बाकँ� रहेकोमा सोलाई �वीकार गरी ियनै वादीह�ले 
दे.नं.१८८३ को अंश म�ुामा सािवक िक.नं.३, ८, 
३९, ४३, र ४९ बाट िक�ाकाट ह�दैँ हाल कायमी 
िक.नं.१३१, १३३, १३५, १८३ र १८५ का ज�गा 
आआ�नो नाममा दता� ह�ने गरी िमित २०५९।५।२४ 
मा िमलाप� गरी आ�नो अंश भागसमेत िलई दा.खा. 
दता� समेत गरकेो देिखएकाले ब�डा मचु�काबाट �ा� 
स�पि� अशंब�डा गरी लाभ िलइसकेको िवषयमा 
पिछ नािलस गरबेाट �य�तो िवषयमा दावी गन� 
िवव�धन र लाभको िस�ा�तसमेतले निम�ने ह��छ । 
यी कुरा त�यगत कुरा भएको देिखदँा आफूले लाभ 
िलई सकेपिछ सो कुरा य�तो होइन भनी िनजले भ�न 
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निम�ने ह�दँा िमित २०५७।९।५ को ब�डा मचु�ुका 
बदर ग�रपाउ ँभ�ने वादी दावी नप�ुने । 
इजलास अिधकृत: दीपक ढकाल
क��यटुर: अिमरर�न महज�न
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर ७ गते रोज १ शभुम् ।
 § ०६९-CI-०२४८, ०२४७, िलखत बदर 

दता� बदर, रामबाब ु रौिनयार िव. रामलखन 
महतो धानकुसमेत,  सुरसितया धनुकाईन िव. 
रामलखन महतो धानुकसमेत भएको म�ुामा 
पिन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

इजलास न.ं १

१
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी सुशीला 
काक�, ०७०-WH-००७०, ब�दी��य�ीकरण, 
बृजमोहन सोनी िव. ि�भुवन िवमान�थल भ�सार 
काया�लय, गौचर, काठमाड�समेत
 �मखु भ�सार �शासकले आ�नो 
अिधकार�े�िभ� कानूनबमोिजम म�ुाको सनुवुाइ गरी 
�ितवादीह� िव�� पपु��को िसलिसलामा गरकेो 
आदेशउपर यी िनवेदकह� पनुरावेदन तह राज�व 
�यायािधकरणमा मलुकु� ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोिजमको 
िनवेदन िलई गएको समेत िमिसलबाट देिखने ।
 �रट िनवेदक/�ितवादीह� िव�� 
कानूनबमोिजम यी िनवेदकलाई थनुामा राखी म�ुाको 
अि�म कारवाही अगािड बढाउन आदशेस�म भै ि�भवुन 
िवमान�थल भ�सार काया�लयमा उ� सनु चोरी 
पैठारी म�ुा अि�तम िनण�य ह�न बाकँ� रहेको र अ.ब.ं 
१७ नं. बमोिजमको िनवेदन राज�व �यायािधकरणमा 
िवचाराधीन रही सोउपरसमेत िनण�य ह�न बाकँ� रहेको 
अव�थामा �रट िनवेदकह� यस अदालतमा ��ततु 
�रट िनवेदन िलई �वेश गरकेो देिखने । 

िनकासी पैठारी (िनय��ण) ऐन वा भ�सार 
ऐनम�ये कुन कानून आकृ� ह�ने भ�ने ि�भवुन 
िवमान�थल भ�सार काया�लय एवम् राज�व 
�यायािधकरणबाट पिछ िनण�य ह�दँा ठहरबेमोिजम ह�ने 

नै ह�दँा अिधकार�ा� अिधकारीबाट िनण�य गनु� पूव� 
भ�सार ऐनले िदएको अिधकार �योग गरी तोकेको 
�ि�या पूरा गरी गरकेो काममा यस अदालतबाट 
सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को आधार िलई 
��ततु म�ुामा असाधारण अिधकार�े� �योग गरी 
ह�त�ेप गन� िम�ने नदेिखने ।
 कानूनबमोिजमको �े�ािधकारय�ु िनकायमा 
�चिलत कानूनबमोिजम उजरुी परी िवचाराधीन 
अव�थामा रहेको म�ुामा भएको आदेशउपर परकेो 
उजरुीसमेतमा कारवाही ह�दँा सनुवुाइ जारी नै रहेको 
अव�थामा िनवेदकह� बजृमोहन सोनी, ल�मीदेवी 
सोनी र राजकुमार सोनीलाई थुनामा राखी पपु�� 
गन� गरकेो ि�भवुन िवमान�थल भ�सार काया�लयका 
�मखु भ�सार �शासकबाट िमित २०७१।२।२९ मा 
भएको आदेश गैरकानूनी देिखने कुनै आधार िव�मान 
नदिेखएकाले �रट िनवेदकह�को िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदशे जारी गन� िमलेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टीकाभूषण िघिमरे
क��यटुर: क�पना बत�ला
इित संवत् २०७१ साल असार ३२ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी सशुीला 
काक�, ०७०-WH-००७२, ब�दी��य�ीकरण, 
मुह�मद िसराजुिदन लेन काजी रजाक िव. ि�भुवन 
िवमान�थल भ�सार काया�लय, गौचर, काठमाड�समेत

�रट िनवेदक/�ितवादी िव�� कानूनबमोिजम 
यी िनवेदकलाई थनुामा राखी म�ुाको अि�म कारवाही 
अगािड बढाउने आदेशस�म भै ि�भवुन िवमान�थल 
भ�सार काया�लयमा उ� सनु चोरी पैठारी म�ुा अि�तम 
िनण�य ह�न बाकँ� रहेको अव�थामा �रट िनवेदक यस 
अदालतमा ��ततु �रट िनवेदन िलई �वेश गरकेो 
देिखयो । सो म�ुामा िनकासी पैठारी (िनय��ण) ऐन वा 
भ�सार ऐनम�ये कुन कानून आकृ� ह�ने भ�ने ि�भवुन 
िवमान�थल भ�सार काया�लयबाट पिछ िनण�य ह�दँा 
ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा अिधकार�ा� अिधकारीबाट 
िनण�य गनु� पूव� भ�सार ऐनले िदएको अिधकार �योग 
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गरी तोकेको �ि�या पूरा गरी गरकेो काममा यस 
अदालतबाट सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 
आधार िलई ��ततु म�ुामा असाधारण अिधकार�े� 
�योग गरी ह�त�ेप गन� िम�ने नदेिखने । 

अिधकार�े�य�ु िनकायमा कानूनबमोिजमको 
उजरुी परी िवचाराधीन अव�थामा रहेको म�ुामा 
िनवेदक महु�मद िसराजिुदन लेनकािज रजाकलाई 
थुनामा राखी पपु�� गन� गरकेो ि�भवुन िवमान�थल 
भ�सार काया�लयका �मखु भ�सार �शासकबाट िमित 
२०७१।२।२९ मा भएको आदेश गैरकानूनी देिखने कुनै 
आधार िव�मान नदिेखएकाले �रट िनवेदकको िनवेदन 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन�  
िमलेन । ��ततु �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 
इजलास अिधकृतः टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर:  क�पना बत�ला
इित संवत् २०७१ साल असार ३२ गते रोज ४ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी तक� राज भ�, 
०६५-CI-०२८०, िनषेधा�ा, गठुी सं�थान शाखा 
काया�लय, वीरग�ज, पसा�को तफ� बाट र आ�नो हकमा 
समेत कृ�णह�र भ�राई िव. रामे�र पुरी
 गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को दफा २७ 
मा “गठुी ज�गामा खास जोताहा िकसानले �चिलत 
कानूनबमोिजम मोहीयानी हक पाउने छ । तर गठुीको 
कुनै िनि�त काम गरबेापत जोती भोग गन� पाउने 
रकमीले �य�तो ज�गामा मोहीयानी हक पाउने छैन । 
सािवकदिेख खेती गरी नआएको बाग बगैचा भएको वा 
तोिकएको शहर बजारको पित� गठुी ज�गामा मोहीयानी 
हक पाउने छैन ।” भ�ने कानूनी �यव�था भएकोमा 
िववािदत िक.नं. २१ र ६० का ज�गाको मोही रामे�र परुी 
भनी मोहीयानी हकको �माणप� �दान भएको िमिसल 
संल�न �माणको छायँा�ितबाट दिेख�छ । उ� �माणप� 
बदर भएको भ�ने िजिकर यी पनुरावेदकले िलएको पिन 
देिखएन । यसरी मोहीको �माणप� रहेको ज�गामा 
सो बदर नभएस�म पनुरावेदकले दखल गन� 
नस�ने । 

िववादको ज�गामा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
लागू ह�दँाको बखत मोही कायम भएको देिख�छ । 
गठुी सं�थान ऐन, २०३३ को दफा २७ संशोधन भई 
हाल “गठुीको कुनै िनि�त काम गरबेापत जोती भोग 
गन� पाउने रकमीले �य�तो ज�गाको मोहीयानी हक 
पाउने छैन” भ�ने  �यव�था भएको देिख�छ । यसरी 
भूिमस�ब�धी ऐन लागू ह�दँाको बखत मोही कायम भएको 
ज�गामा २०४९ सालमा भएको गठुी सं�थान ऐन, 
२०३३ को उ� संशोिधत �यव�था ��ततु िववादमा 
आकिष�त ह�ने कुरा आउदँैन । पिहला नै �ा� भएको 
हकमा पिछ भएको कानूनको सशंोधनले उ� हकलाई 
�ितकूल असर पान� नस�ने भएबाट यस अदालतबाट 
िमित २०६८।१२।२३ मा भएको िवप�ी िझकाउने 
आदशेमा िलइएको आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने 
ह�दँा िवप�ीह�को नाउमँा िनषेधा�ाको आदेश जारी 
ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट िमित 
२०६४।१०।९ मा भएको आदेश िमलेकै देिखदँा सदर 
ह��छ । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : टीकाभूषण िघिमर े
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७० साल काि�क ३ गते  रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६८-CR-०१०४, वैदेिशक रोजगार 
ठगी, नेपाल सरकार िव. डेिभटराज गु�ङ

जाहेरवालाले स�ु जाहेरी दरखा�तमा उ�लेख 
गरबेमोिजमको िववरण ख�डन ह�ने गरी वैदिेशक रोजगार 
िवभागसम� िनवेदन िदई सनाखत गरकेो र दावीको 
रकम वैदेिशक रोजगारका लािग नभै लेनदेनको �पमा 
भएको भनी उ�लेख गरकेो दिेखएबाट �ितवादीलाई 
अिभयोग दावीबमोिजम सजाय गन� �यायोिचत ह�ने 
देिखएन । अतः �ितवादीलाई अिभयोग दावीबाट 
सफाइ िदई म�ुा नै खारजे गन� गरी वैदिेशक रोजगार 
�यायािधकरणबाट िमित २०६७।९।१ मा भएको 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह��छ । �ितवादीलाई 
अिभयोग दावीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी  
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नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�ण�ुसाद गौतम  
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल काि�क ३ गते रोज २ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६८-CR-०१०९, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. ल�मण भ�समेत

घटना तथा वारदातको �कृितबाट �ितवादी 
ल�मण भ�समेत सगैँ �वुराज उपा�याय िमित 
२०६६।४।८ को राितस�म सगैँ रहेको अव�था 
िव�मान भै उ� राितबाट िनज �वुराज कहा ँ गए, 
कसरी बेप�ा भए वा िनजलाई कसैले कत��य गरी मारी 
लास दबाए िछपाए भ�नेसमेतको अव�था एिकन ह�न 
नसकेको, ल�मण भ�सगँकै कारोबारको िवषयलाई 
िलएर र सानो रकमका लािग यी �ितवादी ल�मण 
भ�ले िनज �वुराजको कत��य गरी मार े होलान् भनी 
अनमुान गन�समेत निम�ने । 

ल�मण भ�ले नै िनज �वुराज उपा�यायलाई 
कत��य गरी मारी िनजको लास बेप�ा पारेको भ�ने 
िमिसल संल�न �माणसमेतबाट पिु� ह�न नसिकरहेको 
ि�थितमा �ितवादी बनाइएका धनरुाम भ� र नवराज 
जोशी िनज �वुराज उपा�यायसगैँ एउटै गाडीमा 
िहडेँको भ�ने मा�ै आधार िलई िनज �वुराज उपा�याय 
मा�रएको वा हराएको ज�रयालाई आधार मानी िनजको 
कत��य यी �ितवादीह� समेतको संल�नतामा भएको 
हो भनी मनोगत अथ� गरी सजाय गनु�  �याय कानून तथा 
िववेकको रोहमा समेत िम�ने भएन । तसथ� यी �ितवादी 
नवराज जोशी तथा धनरुाम भ�लाई अिभयोग दावीबाट 
सफाइ िदने ठहरी भएको स�ु क�चनपरु िज�ला 
अदालतको फैसला र सोही फैसलालाई सदर गन� 
गरी भएको पनुरावदने अदालत, महे��नगरको फैसला 
कानूनसङ्गत् नै देिखन आउने । 

हराएका िनज �वुराज उपा�यायको ि�थितको 
एिकन नै नभइरहेको य�तो अव�थामा ल�मण भ� र 
�वुराज उपा�यायका बीच लेनदनेको िवषय रहेको भ�ने 
समेतको आधारमा िनजको कत��य नै �ितवादी ल�मण 

भ�समेतका �ितवादीह�ले गरकेो त�य �माणबाट पिु� 
ह�न सकेको नदेिखदँा �ितवादीह� ल�मण भ�, धनरुाम 
भ� तथा नवराज जोशीले अिभयोग दावीबाट सफाइ 
पाउने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट 
िमित २०६७।१२।२१ मा भएको फैसला कानूनसङ्गत 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादीह� ल�मण भ�, 
धनरुाम भ� तथा नवराज जोशीलाई सफाई िदने गरी 
पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट भएको फैसला 
उ�टी गरी �ितवादीह�लाई अिभयोग दावीबमोिजम 
सजाय ह�नपुद�छ भ�नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�ण�ुसाद गौतम 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल काि�क ३ गते रोज २ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६६-CI-०३४५, अब�डा ज�गा ब�डा 
ग�रपाऊँ, लिलतकुमार थापा िव.  िदलबहादुर थापा
 वादी �ितवादी दाजभुाइ नाताको भ�ने 
कुरामा कुनै िववाद छैन । िफरादप�मा बमबहादरुलाई 
वादीले का�छो बाब ुभने तापिन वादीको वा�रसले अ.बं. 
७८ नं. बमोिजम गरकेो बयानसमेत सम� िमिसल 
अ�ययन गदा� बमबहादरु वादीका का�छो हजरुबा 
ह�न् भ�ने दिेख�छ । यी वादीले अंशमा दावी गरी यी 
�ितवादीसमेतउपर िदएको अंश म�ुामा वादीले अंश 
पाउने गरी िमित २०४१।८।५ मा िमलाप� भएको 
�यहोरा िमिसल अ�ययनबाट दिेख�छ । अंशब�डाको 
िलखत वा िमलाप�को कागजमा अब�डा भनी कुनै 
स�पि�को उ�लेख नह�दैँमा �य�तो स�पि� ब�डा 
नह�ने भ�न ह�दैँन तर ��ततु म�ुामा बमबहादरुको भनी 
छु�्याइएको अंशभागको ज�गामा यी वादी अंिशयार 
नह�ने ह�दँा उ� ज�गालाई अंशब�डाको �योजनको 
िनि�त अब�डा भ�न िम�ने ि�थित नह�ने ।
 वादी दावीको िक�ाफोड ह�दँै आएको िक.नं. 
२१४१ को ज�गा अब�डा रहेको िथयो िथएन भ�नेतफ�  
हेदा�  पिन उ� िक.नं. ३१४१ को ज�गा िक.नं. १०९६ 
बाट फोड भई आएको त�य िक.नं. २१४१ नं. को 



9

सव��च अदालत बलुेिटन २०७२, जेठ - १

दता� �े�ता र यी वादी �ितवादीबीच भएको िमित 
२०५२।१।१४ मा भएको स�ाप�ाको िलखतबाट 
देिखन आएको छ । सो कुरा पनुरावेदनप�मा पिन 
वादीले �वीकार गरकैे दिेखएको छ । िक.नं. १०९६ 
नं. को ज�गामा यी वादीको समेत हक ला�ने भए �यही 
ज�गा �ितवादीसगँ स�ाप�ा गनु�पन� आधार कारण 
पनुरावेदकले खलुाउन सकेको नपाइने ।
 ��ततु म�ुामा बमबहादरुको भाग छु�्याइएको 
िमलाप�बाटै देिखएको सो भागको स�पि� संर�ण 
गनु�पन� कत��य िमलाप� गन� स�बि�धत प�ह�को 
ह�ने ह�नाले र बमबहादरुको भाग मा�न आएका बखत 
िदलाई िदनपुन� कत��य िमलाप�का प�ह�को ह�ने 
ह�नाले �य�तो स�पि�मा जहा ँ जसको नाममा रहे 
तापिन संर�ण गनु�पन� दािय�व िमलाप�कता�ह�को नै 
ह��छ । यी वादी �ितवादीका हजरुबबुा टेकबहादरुका 
छोरा नाितले बमबहादरुको भागबाट अशं पाउने 
भ�ने कुरा अंशब�डाको महलले िम�ने ह�दँनै । 
अंश हक अपतुालीको हक अलगअलग िवषय 
हो । ��ततु म�ुामा वादीले बमबहादरुको म�ृय ु
भएको भनी �माण ला�ने कागज पेस गरी �माण 
ऐन, २०३१ को दफा ३२ बमोिजम दावी गरकेो 
अव�था पिन छैन । सो दफाबमोिजम दावी नगरकेो 
अव�थामा दावीको स�पि� अपतुालीको िवषय ब�न 
स�ैन । बमबहादरुको अशं भाग भ�बहादरुको नाममा 
रहे भएको वा वादीका आमा मैना थापाका नाममा 
नामसारी भएको रहेछ भने तापिन िनजको अपतुाली 
परी अपतुालीको कानूनबमोिजम ह�नेमा बाहेक अ�य 
अंिशयारले अशंलगायतको कारण बनाई िहनािमना 
गन�स�ने अव�था देिखदँनै । य�तो अव�थामा यस 
अदालतबाट िदइएको िन�सासगँसमेत सहमत ह�न 
नसिकने ।
 बमबहादरुको भाग छु�्याइएको सो स�पि�को 
बाडँफाटँ गरी कुनै एकजनाले खाएको भ�ने अव�था 
नह�दँा र वादीले नै खान पाउनपुन� कानूनी आधार 
पिन खलुाउन सकेको नह�दँा पनुरावेदन अदालतको 
इ�साफमा प�रवत�न गनु�पन� देिखदँैन । बमबहादरुको 
अपतुाली परकेा बखत वा सो �माण परु ्याई दावी गरकेा 

बखत ठहरबेमोिजम ह�ने नै ह�दँा पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको िमित २०६५।१।१७ को फैसला मनािसब नै 
ह�दँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा�
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७१ साल काि�क २५ गते रोज ३ शभुम् ।

७
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-CI-०८५२, िनण�य दता� बदर हक 
कायम, भ�छन था� िव. िभउ�साद था�

पनुरावेदक �ितवादी प� र गोिलया थ�नी 
िवप�ी भै दायर भएको यसै लगाउको ०६७-CI-
०८५३ को फैसला बदर म�ुामा आज यसै इजलासबाट 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट फैसला ह�दँा वादी 
भ�छन था� र �ितवादी िभउ�साद था� भएको 
२०५७ सालको दे.दा.नं. १०५२ को अशं म�ुामा 
तहतह फैसला ह�दँा गोिलया थ�नीको प�ुतेवारी लोप 
गरी िनजको हकमा �ितकूल असर परकेो हदस�मको 
फैसला बदर ह�नपुन�मा फैसला बदर नह�ने ठहर ्याई 
२०६५।१।८ मा भएको किपलव�त ुिज�ला अदालतको 
फैसला वादीको प�ुतेवारी हदस�म बदर भै स�ु 
किपलव�त ु िज�ला अदालतको फैसला केही उ�टी 
ह�ने ठहछ�  भनी फैसला भएको र सोही फैसलासमेतमा 
िलइएका आधार �माणह�समेत ��ततु म�ुामा 
आकिष�त रहने भएबाट ��ततु म�ुामा पिन पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट िमित २०६६।९।२६ मा भएको 
फैसला सदर ह�ने ठहछ�  । �ितवादी भ�छन था�को 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।                                                                                      
इजलास अिधकृतः िव�ण�ुसाद गौतम 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल काि�क ३ गते रोज २ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०६७-CR-०७३५, लटुपीट, भ�छन था� 

िव. गोिलया थ�नीसमेत
 § ०६७-CI-०८५३, फैसला बदर, भ�छन 

था� िव. गोिलया थ�नी
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८
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६८-CR-०२६६, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. मुकदर काँदु भ�ने सुरशे काँदुसमेत

जाहेरवालाले आ�नो बकप�मा समेत 
िनज सरुशे कादँलेु पानीमा डुबाई मारकेो र ल�लन 
कादँ ु र जगराम कादँलेु पो�माट�म गन�समेत निदएको 
भनी िजिकर िलए पिन वारदातको िवषयलाई िलएर 
कानूनबमोिजम �ि�या सचुा� गन�बाट यी �ितवादीले 
यो यो रीतबाट अवरोध गरकेो भनी �प� गन� र सोको 
�माण पिु� ह�न सकेको समेत नदेिखने ।

स�ज ु कादँ ु आफँै पानीमा डुबी मरकेो वा 
जाहेरवालाले िजिकर िलएबमोिजम �ितवादी मकुदर 
भ�ने सरुशे कादँलेु नै पानीमा डुबाई मारकेो भ�ने एिकन 
ह�न मौकामा नै शव परी�ण ह�नसमेत वा�छनीय ह�नेमा 
सोसमेत ह�न नसकेको एवम्  च�मिदद गवाह भिनएका 
झ�ब ु खाकँो बकप�समेत पर�परमा बािझइरहेको 
अव�थामा जाहेरवालाको भनाइलाई आधार मानी 
यी �ितवादी मकुदर भ�ने सरुशे कादँलेु िनज स�ज ु
कादँलुाई पानीमा डुबाई मारकेो भनी अनमुान गरी िनज 
सरुशे कादँलुाई अिभयोग दावीबमोिजम सजाय गन� 
मनािसब नह�ने ।

िनज स�ज ु कादँकुो म�ृय ु �ितवादी मकुदर 
भ�ने सरुशे कादँकुो कत��यबाट भएको भ�ने नै पिु� 
ह�न नसकेको एवम् यी �ितवादीह�ले आफूउपरको 
आरोिपत कसरुमा अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतसम�को बयानमा समेत कसरुमा पूण�त: 
इ�कारी बयान िदएको िमिसलबाट दिेखएको 
छ । वारदात पिु� ह�न स�ने एवम् �ितवादीह�को 
कत��यबाट नै उ� लास दबाउनमा हात रहेको भ�ने 
पिु� गन� व�तगुत �माणको अभावमा यी �ितवादीह�ले 
अिभयोग दावीअन�ुपको कसरु गर ेभनी अनमुान गरी 
िनजह�लाई समेत सजाय गन� निम�ने ।

स�ु बाकेँ िज�ला अदालतबाट यी �ितवादी 
सरुशे कादँलुाई सव��वसिहत ज�मकैद, �ितवादी 
जगराम कादँ ु र ल�लन कादँलुाई जनही ६ मिहना 
कैद सजाय ह�ने ठहर ्याइ भएको फैसलालाई उ�टी 

गरी �ितवादी सरुशे कादँ,ु जगराम कादँ ु र ल�लन 
कादँलुाई अिभयोग दावीबाट सफाइ िदने ठहरी 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जबाट २०६७।११।३० 
मा भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह��छ । अिभयोग 
दावीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�ण�ुसाद गौतम 
इित संवत् २०७१ साल काि�क ३ गते रोज २ शभुम् ।

९
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६८-CR-०३११, डाकँा, नेपाल सरकार 
िव. नवराज रायमाझीसमेत
 जाहेरवालाले ��ततु वारदातको स�ब�धमा 
जाहेरी िददँा �.१२,२५,९००।- बराबरको धनमाल 
डाकँा भएको भनी दाबी गर े पिन ��ततु म�ुाको 
अनसु�धान तहिककातको िसलिसलामा �ितवादी 
नवराज रायमाझी तथा पकंज खड्काको साथबाट 
बरामद भएको रकम र पंकज खड्काले माधव 
िदयालीलाई िब�� गरकेो सनुको औठंीसमेतको 
मू�य �.१६,४००।-मा ख�रद िब�� भएको भ�ने 
माधव िदयालीको बयानबाट देिखएको एवम् बरामदी 
�यामराको �.४५००।- र नगद �.५०००।- गरी 
ज�मा २५,९००।-बराबरको िबगोमा�को नगद र 
सामान बरामद ह�न आएको देिखदँा जाहेरवालाको 
दावीबमोिजमको नगद तथा सामान डाकँा भएको भ�ने 
व�तिुन� �माणसमेत देिखन नआएकाले यी �ितवादी 
नवराज रायमाझी र पंकज दाहालसमेतका �ितवादीले 
�.२५,९००।- बराबर िबगो चोरी गरकेो देिखदँा स�ु 
काठमाड� िज�ला अदालतबाट यी �ितवादीह�लाई 
समेत सफाइ िदने ठहरी भएको फैसला केही उ�टी गरी 
पंकज खड्का र नवराज रायमाझीलाई २५,९००।- 
बराबरको धनमाल चोरी गरकेो ठहराई िनजह�लाई 
चोरीको १४(२) नं. बमोिजम जनही डेढ मिहना कैद 
र िबगो �. ३८,८५०।- ज�रवाना ह�ने ठहरी भएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला कानूनसङ्गत 
देिखने । 
 �ितवादी पंकज खड्काले अिधकार�ा� 
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अिधकारीसम�को बयानमा यी �ितवादी िवजय 
अिधकारीसमेतको नाम उ�लेख गरी पोल गरकेो 
देिख�छ । य�िप यी �ितवादीको साथबाट वारदातमा 
चोरी गरी लगेका नगद वा धनमालम�ये केही 
िनजले िलएको खाएको भ�ने पिन देिखएको छैन । 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� वारदातमा �ितवादी 
िवजय अिधकारीको संल�नता रहेको भ�नेसमेतको 
�यहोरा रहे पिन सो पिु� ह�ने अ�य कुनै �वत�� 
�माण दाखेल ह�न सकेको छैन । डाकँाको वारदातमा 
�ितवादी िवजय अिधकारी संल�न भएको भए उ� 
वारदातमा डाकँा चोरी गरी लगेका धनमाल गरगहना 
वा नगदको िह�सासमेत यी �ितवादीले �ा� गरकेो 
ह�नपुन� वा िनजलाई �ितवादी पूण� शाहीले िदएको वा 
िदन लगाएको भ�नेस�मका आधार िमिसलमा भेिटएको 
छैन । यी �ितवादीको साथबाट दसीको कुनै सामान 
बरामद भएको समेत नदिेखदँा िनजलाई अिभयोग 
दाबीबमोिजम सजाय गन� मनािसब नह�ने । 

�ितवादी माधव िदयालीले �ितवादी 
पंकज खड्काले उ� वारदातमा चोरी गरेका सनुको 
औठंीलगायत िनजको पसलबाट बरामद भएका 
सामानह� �.१६,४००।- मा ख�रदस�म गरकेो भ�ने 
िनजको बयानबाट समेत समिथ�त भएको छ । िनजउपर 
अिभयोग दायर गदा� िनजउपर चोरीको महलको २३ 
नं. समेतको आधारमा अिभयोग दाबी िलइएको छ । 
तथािप िनज माधव िदयालीले उि�लिखत बरामद 
भएका सामान पंकज खड्काले चोरी गरकेो भ�ने 
थाहा पाईपाई आफूले ख�रद गरकेो भनेको देिखदँैन । 
न त �ितवादी पंकज खड्काको बयानबाट समेत ती 
सामान आफूले चोरी गरी �याएकाले ख�रद ग�रिदन ु
भनी माधव िदयालीलाई भनेको भ�ने कुरा �मािणत 
भएको देिख�छ । �वाभािवक तबरबाट �ा� भएका ती 
सामानह� ख�रदस�म गन� ह�ने अनमुानका आधारमा 
िनजले उ� सामान ख�रद गरकेो र ख�रद गरकेा सामान 
चोरी भए नभएको बारमेा िनजलाई थाहा जानकारी 
नभएको अव�थामा �ितवादी माधव िदयालीलाई 
चोरीको २३ नं. िवपरीतको कसरु गरकेो भ�ने कुरालाई 

आधार बनाई िनजलाई अिभयोग दावीबमोिजम सजाय 
गन� िम�ने पिन भएन । अतः यी �ितवादी�य िवजय 
अिधकारी र माधव िदयालीलाई अिभयोग दावीबाट 
सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
फैसला कानूनस�मत् नै दिेखने । 
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद गौतम 
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७१ साल काि�क ३ गते रोज २ शभुम् ।

१०
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-CR-०३६५, डाकँा, नेपाल सरकार 
िव. मदन भ�ने मेघनाथ सापकोटासमेत

जाहेरवालाले स�ु जाहेरीमा 
�.७,०३,२७५।– नगद �पैया ँ डाकँा भएको भनी 
उ�लेख गर े पिन िनजले अदालतसम� आई बकप� 
गन� नसकेको एवम् जाहेरीमा उ�लेख भएको उ� 
रकम नै एिकन �पमा डाकँा भएको भ�ने व�तिुन� 
�माण पेस ह�न सकेको अव�था नदेिखदँा वादी नेपाल 
सरकारको िबगो �.७,०३,२७५ �पैया ँबराबरकै िबगो 
यी �ितवादीह�ले डाकँा गरकेाले �ितवादीह�लाई 
सोहीबमोिजम सजाय ह�नपुन� भ�ने पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ।

अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा 
आफूलाई िभ�ी मम� ह�ने गरी कुटपीट गरी सािबत 
गराइएको भनी यी �ितवादीले अदालतसम� बयान 
गरकेो दिेख�छ । यी �ितवादीको साथबाट डाकँाको 
वारदात भएप�ातको रकम बरामद भएको पिन छैन । 
�ितवादी िजते�� कुम�ले यी �ितवादीको संल�नताका 
बारमेा भ�न सकेको पिन दिेख�न । अिभयोग दायर 
गदा� नै �ितवादी महेश शमा�ले सरुाक�को भूिमका 
खेलेको भ�नेस�मको आशङ्काको भरमा अिभयोग 
दायर भएकोस�म देिख�छ । �ितवादी महेश शमा�ले 
बेलाबेलामा कम�चारीको तलबका िवषयमा आवाज 
उठाउने गरकेो भनी िनजका सा�ी सरु�े�नाथ 
�ीवा�तवले बकप� ग�रिदएको कारणसमेतबाट यी 
�ितवादी महेश शमा�उपर शङ्काकै भरमा अिभयोग 
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दायर भएको देिखएको छ । वारदात�थलमा रहेको 
भ�ने िजते�� कुम�ले समेत खलुाउन नसकेको एवम् 
िनज जाहेरवालाको पसलमै काम गरकेा कारण यी 
�ितवादीले डाकँा वारदात गराउन भूिमका खेली 
सरुाक� गरकेो भ�ने अनमुानका आधारमा दोषी ठहर 
गन� �यायोिचत ह�ने नदेिखने । 

�ितवादी िजते�� कुम� र सोमबहादरु आलेका 
हकमा स�ु �प�देही िज�ला अदालतबाट जनही ६ 
वष� कैद र �. ६७,५००।– ज�रवाना ह�ने ठहर भएको 
फैसलालाई पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट सदर ह�ने 
ठहर भएकोमा वादी नेपाल सरकारका तफ� बाट यी 
�ितवादीह�का हकमा िबगोबमोिजम नै सजाय ह�नपुद�छ 
भ�नेसमेतको पनुरावेदन िजिकर छ । �ितवादीम�येका 
िजते�� कुम�ले उ� डाकँा वारदात ग�रसकेप�ात् 
आफूले �ा� गरकेो �. २०,०००।– नेपाल बैङ्क 
िलिमटेड भैरहवा शाखामा खातासमेत खोली ज�मा 
गरकेो भनी वारदातबाट �ा� भएको रकमका स�ब�धमा 
आफूले २०,०००।– �ा� गरकेो भनी अनसु�धानका 
�ममा बयान गरकेो देिख�छ । उ� डाकँा वारदातको 
�ममा सोमबहादरु आलेको मोटरसाइकल र नाथ ु
था�को मोटरसाइकलमा ५ जना गएको भ�नेसमेत 
�यहोरा उ�लेख गरकेो बयानबाट देिख�छ । िमिसल 
संल�न िमित २०६२।१।२२ को बरामद भएको 
मोटरसाइकलको सनाखत कागज गदा� यी �ितवादी 
िजते�� कुम�ले ल.ु२ प. ५४३२ न�बरको वाइ.िव.ए�स 
यामाहा मोटरसाइकल साथी सोमबहादरु आलेको 
भएको र २०६१।१२।८ गते िदउसँो १५:०० बजेको 
समयमा डाकँा वारदातमा �योग भएको भनी सनाखत 
ग�रिदएको दिेख�छ । साथै िमित २०६२।११।९ मा 
भएको सनाखत कागजमा समेत यी �ितवादी िजते�� 
कुम�ले सोमबहादरु आलेलाई र सोमबहादरु आलेले 
िजते�� कुम�लाई उ� डाकँा वारदातमा सलं�न ह�ने 
ियनै ह�न् भनी पर�पर�पमा सनाखत बयानसमेत 
गरकेो दिेखएबाट अदालतसम�को बयानमा डाकँा 
कसरुमा इ�कारी बयान िददैँमा यी �ितवादीह� उ� 
कसरुमा सलं�न िथएनन् भनी भ�न निम�ने । 

यी �ितवादीह�उपर उि�लिखत वारदातमा 

सलं�न भएको भ�नेसमेतको अिभयोग माग दावी िलइएको 
छ । अदालतसम�को बयानमा �ितवादीह�ले डाकँा 
वारदातको कसरुमा इ�कार गरी बयान गरकेो देिखएको 
छ । वारदातमा यी �ितवादीह�को संल�नता छ भ�ने 
कुरा अिभयोगमा उ�लेख गर ेपिन यी �ितवादीह�को 
घर खानतलासी गदा� िनजह�को घरबाट ��तुत डाकँा 
वारदातसगँ स�बि�धत कुनै दसी फेला पन� नसकेको 
भ�ने खानतलासी मचु�ुकाबाट दिेखएको छ । �ितवादी 
�ीिनवास यादवले डाकँाको वारदातबाट �ा� भएको 
रकम आफूलाई िदएको भनी िजते�� कुम�ले उ�लेख 
गर ेपिन �य�तो रकमका स�ब�धमा थप िववरण खोली 
बयान गन� सकेको देिख�न भने अ�य �ितवादीह�का 
हकमा समेत केही उ�लेख गन� सकेको देिखएको 
छैन । कसरुमा इ�कार रही यी �ितवादी �ीिनवास 
यादवसमेतका �ितवादीले अदालतसम� बयान गरकेो 
देिख�छ । अतः यी �ितवादीह�को घर खानतलासी 
गदा� वारदातसगँ स�बि�धत रकम फेला पन� नसकेको 
एवम् उ� वारदातमा संल�न रहेको भ�ने �माणसमेत 
पेस ह�न नसकेको देिखदँा यी �ितवादीह�ले अिभयोग 
दावीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलबाट भएको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।

�ितवादी िजते�� कुम� र सोमबहादरु 
आलेलाई मलुकु� ऐन, चोरीको महलको १४(४) 
बमोिजम जनही ६ वष� कैद र  �. ६७,५००।– 
ज�रवाना  तथा अ�य �ितवादीह� महेश शमा�, मेघनाथ 
सापकोटा, प�चम भर र �ीिनवास यादवले सफाइ 
पाउने ठहरी पनुरावेदन अदालत, बटुवलबाट िमित 
२०६६।११।३ मा भएको फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह��छ । िबगोबमोिजम सबै �ितवादीह�लाई अिभयोग 
दावीअन�ुप सजाय ह�नपुछ�  भ�नेसमेतको वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृतः िव�ण�ुसाद गौतम 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल काि�क ३ गते रोज २ शभुम् ।

११
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६७-CR-०५३८, लागऔुषध सेतो 
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हेरोइन, पासपोट� नं. ३२७४२२८ A का बाहक 
OBUNNEL MICHAEL OZOR नेपाल सरकार 
िव. ओवुनमी माइकल ओजर िव. नेपाल सरकार

अनसु�धान अिधकृतसम� यी �ितवादीलाई 
बयान गराउने �ममा उ� सवाल नं. ३ मा समेत 
तपाईलंाई अङ्�ेजी भाषा ब�ुने दोभाषेमाफ� त नेपाली 
भाषामा सोिधएको �� अङ्�ेजी भाषामा उ�था गरी 
पढी बाचँी सनुाइ�छ अङ्�ेजी भाषामा बयान िदन 
तयार ह�नहु��छ भनी सो�नेस�मको �ि�या ग�रएको 
िमिसलबाट देिखएको ह�दँा यी �ितवादीले पनुरावेदन 
िजिकरमा उ�लेख गरजे�तो आफूलाई उ� भाषाका 
बारमेा दोभाषे उपल�ध नगराइएको भनी मा�न 
निम�ने ।

अदालतसम�को बयानमा यी �ितवादीले 
लागऔुषध बरामद नभएको तथा अनसु�धानका �ममा 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयानमा आफूलाई 
सहीमा� गराएको भनी िजिकर िलए पिन �य�तो िजिकर 
ख�डन ह�ने गरी िनजले �माणसमेत पेस गन� सकेको 
देिख�न । बरामद भएको लागऔुषध सेतो हेरोइन 
ज�तो लागऔुषध यी पनुरावेदक �ितवादीले पेटमा 
िनिलराखेको र िनजको पेटबाट िदसा�ारा िनका�ने 
प�ित अवल�बन गरी बरामद ग�रएको समेत पिु� भै 
रहेको देिखदँा िनज �ितवादीको अदालतसम�को 
इ�कारी बयानलाई मा� आधार मानी लागऔुषध 
ओसारपसारमा सलं�न सङ्गिठत अपराधज�तो 
ग�भीर �कृितको कसरुमा संल�नताको �ितिनिध�व 
गन� यी �ितवादीलाई कसरुबाट उ�मिु� िदन निम�ने ।

यी �ितवादीको पेटबाट ६४ थान प�थर 
�लाि�क कोटेड गरी बनाएको �या�सलु िनकालेको र 
�यसमा ११०० �ाम हेरोइन रहेको परी�ण �ितवेदनबाट 
�मािणत भैरहेको ि�थितमा यी �ितवादीले लागऔुषध 
बरामद भएको कुरामा अदालतसम� इ�कारी गर ेपिन 
�हरीमा सािबत रही बयान गरकेो, पेटबाट बरामद भएका 
उ� प�रमाणमा रहेका ६४ थान �या�सलु वीर�े� �हरी 
अ�पतालबाट िनकािलएको र उ� अ�पतालमै तयार 
ग�रएको बरामदी मचु�ुका रीतपूव�ककै देिखएको ह�दँा 

पनुरावेदक �ितवादीले बरामदी मचु�ुका नै रीतपूव�क 
भएको छैन भनी िलइएको पनुरावेदन िजिकर र सोही 
िजिकरलाई समथ�न गन� गरी प�को तफ� बाट उपि�थत 
कानून �यवसायीको बहस िजिकरसगँ सहमत ह�न 
नसिकने । 

११०० �ाम लागऔुषध सेतो हेरोइन बरामद 
भएको, िदसा�ारा िनकाली नापजोख गदा�समेत �यित 
प�रमाणमा हेरोइन फेला परकेो �माणबाट पिु� ह�दँा 
यी �ितवादीलाई स�ु काठमाड� िज�ला अदालतबाट 
लागऔुषध (िनय��ण)  ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख�ड 
(ङ) र (च) को कसरु अपराधमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)
(छ)(३) बमोिजम १७ वष� कैद र �. ७,००,०००।– 
ज�रवाना ह�ने ठहर ्याई भएको फैसलालाई सदर 
गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६६।८।२३ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह��छ । अिभयोग दावीबाट सफाइ पाउ ँभ�ने �ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�ण�ुसाद गौतम 
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल काि�क ३ गते रोज २ शभुम् ।

१२
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६८-CR-०८३१, बैङ्िकङ कसरु, 
नेपाल सरकार िव. रामे�र चौलागाई ं
 ज�गा कारोबारको िवषयमा िलएको रकम 
जाहेरवालाले माग गदा� �ितवादी इ��बहादरु लामाले 
िनजको नाउकँो खातामा रकम नै नरहेको जानीजानी 
ह�ता�र गरी चेक िदएको र सो काय�मा राजकुमार 
दङ्गालसमेतले सघाई उ� ठगी गन� काय�मा यी ��यथ� 
रामे�र च�लागाईकंो कुनै संल�नता नै रहेको नदेिखदँा 
यी �ितवादी रामे�र च�लागाईकंा हकमा अिभयोग 
दावीबाट सफाइ िदने गरी भएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटन, वािण�य इजलासको िमित २०६८।१।२९ को 
फ� सला िमलेकै देिखदँा सदर ह��छ । �ितवादी रामे�र 
च�लागाईलंाई अिभयोग दावीबमोिजम सजाय ग�रपाउ ँ
भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
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नस�ने ।
इजलास अिधकृतः िव�ण�ुसाद गौतम 
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७१ साल काि�क ३ गते रोज २ शभुम् ।

१३
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६८-CR-०९२६, �यान मान� उ�ोग, 
नेपाल सरकार िव. शोिभतबहादुर ब�नेतसमेत

िमिसल संल�न �वा��य िव�ान 
�ित�ानको घा केस फाराम �यहोराबाट िनज 
ड�मरराज ब�नेतको शरीरमा िविभ�न साइजका 
चोटह� देिखए पिन अङ्गभङ्ग भएको, अङ्ग 
िछनािलएको, फुकािलएको भ�ने उ�लेख 
छैन । घटनाका ��य�दश� भिनएका चेतबहादरु 
ब�नेतले मौकामा बयान गदा� होह�ला भएको 
सनुी घटना�थलमा जादँा �ितवादी शोिभतबहादरु 
ब�नेतले फलामको दाउले ड�मरराज ब�नेतलाई 
�हार गरकेो आफूले दखेेको र िनज ड�मरराज 
ब�नेत घाइते भै सोही �थानमा लडी रहेकोमा अब 
त मा�छे म�रस�यो के गनु�भएको भनी आफूले 
भनेपिछ शोिभतबहादरु हातमा दाउ बोक� उ�रतफ�  र 
वेदमाया दि�णतफ�  लागे भनी खलुाइिदएको 
देिख�छ तर अदालतसम�को बकप�मा यी च�मिदद 
गवाहका �पमा रहेका चेतबहादरु ब�नेतले के भनाभन 
भयो सो नखलेुको र कसले पिहला हात छाड् यो सो 
आफूले नदखेेको भनी उ�लेख गरी बकप� गरकेो 
देिख�छ । बिुझएका तेजनारायण मेहतासमेतले 
अदालतमा बकप� गदा� घटना�थलमा घटना ह�दँा आफू 
नभएको र पिछमा� पगेुको भनी बकप� गरकेो दिेखएको 
छ । ड�बरराज ब�नेतले पीिडतलाई मान� उ�े�यले नै 
�हार गरकेो भए साथमा रहेको दाउको उ�टोप��बाट 
ढाडमा हा�नकुो स�ा स�ुटो प��बाट नै सि�ध�थलमा 
हा�नस�ने दिेख�छ । �यसबाट मान�स�मको मनसाय 
रहेछ भ�न नसिकने । 

पिहलो चोट नै यी �ितवादीह�ले �हार 
गरकेो भ�ने त�य नै �मािणत ह�न नसकेको एवम् 
वारदात�थलमा ड�मरराजले �हार गरपेिछ सो रोक� 

पनुः �हार गन� ला�दा आफूले िनजको हातबाट दाउ 
खोसी िहका�एको हो, मान�स�मको मनसाय होइन 
भनी एक�प सािबतसमेत रहेको देिखएका समेतका 
त�यह�स�म पिु� भै ड�मरराज ब�नेत र यी �ितवादी 
शोिभत ब�नेत, वेदमाया ब�नेतका बीच कुटाकुट 
भएकोस�म देिखएको र �यान मान� उ�ोगस�मको 
अिभयोग �थािपत ह�न नसकेको समेतका आधार 
िव�मान दिेखदँा �यान मान� उ�ोगतफ� को दावी प�ुन 
नसक� कुटपीटतफ�  प�रवत�न गन� गरी भएको स�ु मोरङ 
िज�ला अदालतको फैसला तथा सोही फैसलालाई 
सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरबाट 
भएको फैसला कानूनसङ्गत देिखने । 
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद गौतम 
क��यटुर: मि�जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७१ साल काि�क ३ गते रोज २ शभुम् ।

१४
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी गोिव�दकुमार 
उपा�याय, ०६९-CI-०४८२, उ��ेषण, िनजामुि�न 
वली खाँ िव. िज�ला बाँके, नेपालग�ज नगरपािलका 
वडा नं. १७ सदरलाइन ि�थत �ी सहकारी िव�ीय 
िवकास सं�था िल. �धान काया�लय, नेपालग�जसमेत

बैङ्क तथा िव�ीय सं�थाबाट अचल िधतो 
राखी ऋण िलइसकेपिछ िनधा��रत समयिभ� �य�तो 
ऋण च�ुा गनु�पन� ऋणीको दािय�व ह�नेमा िववाद 
रहदँैन । ऋण िलदँाखे�र िनधा��रत समयिभ� ऋण 
च�ुा गन� सत� कबिुलयतबमोिजम ऋण च�ुा नगरकेो 
अव�थामा ऋणदाताले िधतो िलएको स�पि� िललाम 
िब�� गररे भए पिन आ�नो कजा� असलु गन� नपाउने 
भ�न निम�ने ।

कुनै पिन िव�ीय सं�थाबाट ऋण िलइसकेपिछ 
�य�तो ऋण च�ुा गन� िवषयमा स�बि�धत ऋणी �यि� 
ऋण च�ुा गन� िवषयमा �वयम् नै इमा�दार ब�न 
ज�री ह��छ । किहलेकह� अपवादका �पमा िनधा��रत 
समयिभ� ऋण रकम च�ुा गन� नसिकने अव�था आउन 
पिन स�छ । यिद �य�तो अव�था आएमा आफूलाई 
ऋण िदने सं�थामा गई िनधा��रत समयिभ� ऋण रकम 
ितन� नसकेको आ�नो वा�तिवक ि�थितको बारमेा कुरा 
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गरी ऋण�दायक सं�थाबाट ऋण च�ुा गन� केही समय 
थप पाउन वा ऋण च�ुा स�ब�धमा कुनै िकिसमको 
छुट वा सिुवधा �ा� गन� सिकने रहेछ भने �य�तो 
सिुवधा पाउनको लािग ऋणीबाट समयमै �य�न भएको 
ह�नपुन� ह��छ । अचल िधतो राखी ऋण िलइसकेपिछ 
ऋण च�ुाको सत� कबिुलयत�ित बेवा�ता गरी ब�ने 
अिन िधतो राखेको स�पि� िललाम भयो भनेर आपि� 
गद� जाने कुरालाई �ो�साहन गद� जाने हो भने िव�ीय 
सं�थाह�को कजा� �ि�या नै जोिखममा पन�जानेतफ�  
पिन िवचार परु ्याउनपुन� । 

िनवेदकको ज�गा िललाम भइसकेको भए पिन 
सकार गन�ले ितनु�  बझुाउनपुन� स�पूण� रकम ितरी पिन 
नसकेको र यी पनुरावेदक �रट िनवेदकले आफूलाई 
मका� परेको िवषयमा िनवेदन िदएको कारणले गदा� 
िनजको मका��ित सहानभूुित राखी िवप�ी सहकारी 
िव�ीय स�ंथा िल.ले िललामी काय� �थिगत गरी 
िललाम िब�� ग�रएको ज�गा िनवेदक वा सकार गन�म�ये 
कसलाई िदने भनेर िनण�य गन� लागेको र �य�तो िनण�य 
गरी नसक� बाकँ� रहेको देिखन आएबाट िनवेदकको 
मागलाई िव�ीय सं�थाले स�बोधन नै गन� नखोजेको 
भ�न निम�ने । 

�रट िनवेदकले ितनु�पन� ऋण समयमा नितरकेो 
कारण िनजले राखेको िधतोबापतको ज�गा िललाम 
गररे पिन िनजलाई मका� परकेो महससु गरी �य�तो 
मका�लाई कसरी स�बोधन गन� भनेर आफूले ग�रसकेको 
िललामको स�प�न गन� बाकँ� रहेको काय�समेतलाई 
रोकेर िनवेदकको हक िहतमा नै िनण�य गन� लागेको 
अव�थाबाट �रट िनवेदकको कुनै सा�पि�क तथा 
नाग�रक हकमा आघात परकेो अव�था नदेिखएबाट 
�रट िनवेदन खारजे गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको आदेशलाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

सहकारी िव�ीय िवकास स�ंथा िल. 
�धान काय�लय, नेपालग�जले िमित २०६८।१।९ 
मा िललाम बढाबढ �थिगत गन� िनण�य गरी स�पूण� 
िललामस�ब�धी काम कारवाहीह� िवचाराधीन रही 
यथाि�थितमा रहेको र सोस�ब�धी गनु�पन� काय�ह� 
सो सं�थाबाट ह�ने नै ह�दँा िनवेदकको मागबमोिजमको 

आदशेह� जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता 
नदिेखदँा मागबमोिजमको आदशे जारी गनु�  नपरी �रट 
िनवेदन खारजे ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
नेपालग�जको िमित २०६८।१०।२५ को आदेश 
िमलेकै ह�दँा सदर ह�ने ठहछ�  । �रट िनवेदकको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: बाबरुाम सवेुदी 
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल जेठ १९ गते रोज २ शभुम् ।

१५
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७१-WO-००६८, उ��ेषण/परमादेश, जाकरा 
स�र िव. च�बहादुर रोका �े�ीसमेत

प�चकृते मू�य कायम भएको स�ब�धमा 
पनुरावेदन िजिकरमा िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०५२ को िनयम ७५(५) मा उ�लेख भएको 
आधारह� अवल�बन नगरी मू�य कायम भएको भने 
तापिन कुन आधारलाई अवल�बन नगदा� मू�य घटी ह�न 
गएको भनी व�तिुन� आधारमा आ�नो िजिकर रा�न 
सकेको पाइदैँन । व�तुत: �रट �े�ािधकारअ�तग�त 
हे�रने िवषयमा िनवेदनमा उठाइएको ��ह�मा 
अदालतबाट सामा�यत: सबदु ् �माण सङ्कलन गन� 
काय� ह�दैँन । दावी गन� प�ले दावी पिु� ह�नेस�मको 
सबदु ् �माण र �यसको िव�ेषण व�तिुन� आधारमा 
गनु�पन� ह��छ । ��ततु िवषयमा तायदाती मचु�ुकाको 
तलुनामा प�चकृते मू�य कायम भएको कुरालाई �यो 
यित आधारमा कम ह�ने होइन भनी उ�लेख नगरकेाले 
अदालतबाट कायम गरकेो मू�यलाई िबनाआधार रीत 
नपरु ्याई गरकेो मा�न निम�ने ।
 जहासँ�म िज�ला अदालत िनयमावली, 
२०५२ को िनयम ७५(७) को ख�ड ७(क) बमोिजम 
िललाम ह�दँा अि�तम बोलवालाले बोल अङ्कको दश 
�ितशत रकम त�ु�त बझुाउनपुन� उ�लेख भएअनसुार 
रकम दािखल भएको छैन भ�ने िनवेदन िजिकर छ, 
सोतफ�  हेदा� िललाम भएको िमित २०७०।७।४ कै बोल 
अङ्कको सरु�णबापत दश �ितशतस�म रा�नपुन� 
�ावधान भएकोमा पूर ै रकम दािखला गरकेोलाई 
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अ�यथा भ�न निम�ने ।
इजलास अिधकृत: अिनलकुमार शमा�
क��यटुर: रामशरण ितिमि�सना
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर १५ गते रोज २ शभुम् । 

१६
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६९-WO-०८३०, उ��ेषण/परमादशे, 
स�रता खड्कासमेत िव. सामा�य �शासन म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत
 �रट िनवेदकह�लाई वैदेिशक रोजगार 
िवभागमा काजमा पठाइएको नभई स�वा नै ग�रएको 
भ�ने कुरा िमिसल संल�न सामा�य �शासन म��ालयको 
िनवेदकह� चारजैनाको स�वाप�बाट देिखएको छ । 
य�तो अव�थामा राि��य सतक� ता के��को िनद�शनले 
काजमा रहेका कम�चारीको हकमा मा� िनद�शन िदएको 
देिखएमा र सो के��को िनद�शनअनसुार भ�दै स�वा 
भई आएका �रट िनवेदकह�लाई पिन काजमा रहेका 
कम�चारीसरह �यवहार गरी काज िफता� गन� गरी वैदेिशक 
रोजगार िवभागबाट िनण�य ग�रएकाले काज िफता� गन� 
गरी सो िवभागबाट भएको िमित २०६९।१०।२१ को 
िनण�य र सोही िमितको प�समेतलाई कानूनस�मतको 
मा�न निम�ने ।
 काज र स�वा एउटै िवषय नभई अलगअलग 
िवषय भएका र स�वा भएका कम�चारीह�को 
कानूनबमोिजम स�वा ह�नेबाहेक काज िफता� ह�न 
स�ने कुरै ह�दँनै । �रट िनवेदकह�लाई २ (दईु) वष�को 
�यूनतम अविध िकटान गरी स�वा ग�रएको दिेखएको 
र यसरी स�वा भएका कम�चारीह�लाई स�वा भएको 
पदमा कानूनले अ�यथा ह�नेदिेखबाहेक स�वाप�मा 
िकटान ग�रएको अविधस�म काम गन� िदनपुन� 
ह��छ । कानूनबमोिजमबाहेक स�वा गन� र कानूनी 
आधारबेगर स�वा भएको �थानबाट अविध नप�ुद ै
पनुः अक� �थानमा स�वा गन�समेत कानूनत् 
निम�ने । 
 �रट िनवेदकह�लाई काज िफता� गन� भनी 
वैदेिशक रोजगार िवभागबाट िमित २०६९।१०।२१ 
ग�रएको िनण�य र काज िफता� स�ब�धमा लेिखएका 

सोही िमितका प�ह�समेत कानूनिवपरीतका भई 
कायम रहनस�ने �कृितका नदेिखदँा उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : बाबरुाम सवेुदी 
क��यटुर गन� : स�तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल जेठ २० गते रोज ३ शभुम् ।

१७
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६९-WO-०१६६, उ��ेषण, काठमाड� 
िज�ला, काठमाड� महानगरपािलका वडा नं. ३१ 
कमलादी ि�थत नेपाल इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेडको 
अि�तयार�ा� महा�ब�धक केशव दुवाडी िव. �म 
काया�लय, बागमती अ�चल, टेकु काठमाड�समेत

अमकु क�पनी वा �ित�ानको नाफा 
िनधा�रण गदा� क�पनी वा �ित�ानले �ा� गरकेो 
समि�गत नाफा �यसमा पिन खास गरी राज�व 
ितनु�पन� रकम र पुजँीगत आयलाई मािनने भए 
पिन लगानीका क�पनीह�मा यसको �योग ह�न 
स�ैन । क�पनीको चाल ुआिथ�क वष�को अव�थाबाट 
यसलाई अलगअलग गन� पिन निम�ने ।

�वीकार ग�रएको नाफाअ�तग�त �यवसायबाट 
�ा� नाफा र पुजँीगत �यापारबाट �ा� नाफालाई 
समावेश ग�रए पिन यसलाई िसमा�तकृत नाफा 
भ�न िम�दैन । कितपय अव�थामा य�तो �कारका 
नाफालाई पुजँीगतसमेत गन� ग�र�छ । सेयर िब��बाट 
�ा� भएको रकम त सेयरधनीको अमकु क�पनीमा 
लगानी गरबेापत �ा� भएको पूजँीगत रकमको अंश 
हो । यसलाई �थमत: सेयरधनीले वहन गनु�पन� 
दािय�वको �पमा र ि�तीयत: क�पनीले घोषणा 
गरकेो लाभको रकमको िह�साको �पमा िलने 
ग�र�छ । यो केवल रकममा� नभई लगानीकता�का 
बीचमा भएको स�झौताबापतको पुजँीगत �याजसमेतको 
अंश हो जसको ��य� लाभ�ाही सेयरधनी ह�ने 
हो । सेयर लगानी गरकेा लगानीकता�ह�ले नै लाभांश 
घोिषत गरकेो अव�थामा मा� उ� सेयरको पुजँीगत 
अंश प�रचालनबापत �ा� आयमा लाभाि�वत ह�ने 
अव�था रिहरहने ।
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िवप�ी िनवेदकह�ले अवकाश िलई सकेपिछ 
अवकाशबमोिजम िनजह�ले �ा� गनु�पन� कुरा �ा� 
भएन भने �म अदालत बाहेकको अ�य उपचारको माग� 
खो�नपुन�  ह��छ । सेयर िब�� गरबेापतको ह�ने �ा� 
आयको िवषयलाई िलएर �म ऐन, २०४८ आकिष�त 
ह��छ भनी उपचार �दान गन� निम�ने ।

िनवेदकह� हाल कामदार वा कम�चारीको 
अव�थामा नरहेको ह�नाले समेत ��ततु िववादमा 
�म ऐन, २०४८ आकिष�त नह�ने देिख�छ । 
िमित २०६६।४।९ र िमित २०६६।११।४ स�म 
िनवेदकह�ले अवकाश �ा� गरकेो िमिसल संल�न 
कागजातह�बाट देिखएको छ । यी िनवेदकह�ले 
Golden Handshake अ�तग�त �याकेजमा सिुवधा 
�ा� गरी अवकाश िलएको देिख�छ । क�पनीको 
कम�चारी िनयमावलीको संशोधनपिछ अवकाश पाएका 
कामदार कम�चारीको हकमा सशंोधनको अधीनमा 
रहेर मा�ै उ�पादक�व परु�कार पाउनस�ने ह�नाले 
सोको �ावधान तथा मा�यतालाई अनदेखा गन� िम�ने 
नदेिखने । 

 क�पनीको कम�चारीस�ब�धी िनयमावली, 
२०६३ िमित २०६५।१०।५ मा सशंोधन ह�दँा िनयम 
४.११ सशंोधन भएको र सो संशोधनलाई चनुौती 
निदई बदर वाितल नभएको अव�थामा संशोधन कायम 
रहने लागू नह�ने भ�न निम�ने ।

उ�पादक�व परु�कारिभ� क�तो कुरा 
िसमा�त विृ� नाफामा गणना ह��छ भ�ने कुरा िनयम 
बनाउने अिधकारीले नीितगत आधारमा िनण�य गन� 
कुरा हो । बीमा �यवसायबाट �ा� आयबाट उ�पादक�व 
परु�कार िदने नीित उ� िनयम ४.११ मा भएको 
देिख�छ । क�पनीको सेयरबाट �ा� आयलाई बीमा 
�यवसायबाट �ा� आय भ�न िम�ने नदेिखने । 

सेयर भइरहेको पुजँीको अंश हो । सेयरको 
िब��बाट तथा सेयरबाट नै उ�पादक�व परु�कार भनी 
िवतरण गन� िम�दैन । सोही कुरा क�पनीको कम�चारी 
िनयमावली, २०६३ को िनयम ४.११ ले �प� गरकेो 
देिख�छ र उ� कम�चारी िनयमावली, २०६३ को 
िनयम ४.११ को संशोधनको ब�धनका�रतामा चनुौती 

छैन । �म ऐन, २०४८  को दफा ८७ को कारणले 
उ� ऐनको वैधता छैन भ�ने आधारमा �म काया�लय 
बागमती अ�चल, काठमाड� र सो काया�लयको 
िनण�यलाई सदर गरकेो िवप�ी �म अदालतले उ� 
सशंोिधत िनयम ४.११ को �यव�थालाई अमा�य गरकेो 
पिन छैन । िनयमको कुनै �यव�थालाई अमा�य गन� गरी 
�म काया�लय वा �म अदालतलाई कुनै अिधकार�े� 
�दान गरकेो देिखएको छैन । उ� िनयम ४.११ को 
स�पूण� �यव�था हालस�म पिन खारजे भएको अव�था 
नभै कायम भएको र कुनै िनकायबाट बदर वाितल नभै 
यथावत् कायम रहेको छ । उ� �यव�थामा सशंोधन 
भएप�ात् पन� जाने असरको मा�ै खास सम�या हो । 
बीमा �यवसायबाट �ा� आ�दानीिभ� क�पनीको सेयर 
िब��बाट �ा� आय समावेश भएको मा�न निम�ने । 

पुजँीगत आयह�को �य नह�ने �यव�था 
गन�को लािग पिन �य�तो रकम उ�पादक�व परु�कारमा 
समावेश गन� उपय�ु ह�दँनै । सेयर त भैरहेको पुजँी हो । 
सेयरबाट उ�पादक�व परु�कार �ा� गन� सिकँदैन भने 
सेयरको िब��बाट पिन    सिकँदैन । यो त स�पि�को 
�पा�तरण मा�ै हो । नाफा होइन । यसैगरी अ�य 
आिथ�क वष�मा आिज�त आयलाई अक� आिथ�क वष�को 
मनुाफािभ� समावेश गन� िम�ने पिन होइन । मनुाफा 
स�बि�धत आिथ�क वष�मा �ित�ान वा क�पनीले 
गरकेो आिथ�क कारोबारबाट �ा� नाफाम�येको रकम 
ह�ने र �य�तो रकम सोही आिथ�क वष�को मनुाफाको 
रकममा गणना ग�रने हो । अमकु आिथ�क वष�मा भएको 
नाफालाई िलएर अन�तस�म सो नाफा पिन चलेको 
आिथ�क वष�को नाफा नै हो भनी मा�न निम�ने ।

िवप�ी �म काया�लय बागमती अ�चल, 
काठमाड�बाट �ित�ानको आिथ�क वष� २०६५।०६६ 
मा देिखएको रकम �. ७,६१,०३,८४०।७२ को 
मनुाफाको २५ �ितशतले ह�न आउने रकम गंगा �े� 
म�लसमेतका १९ जना पूव�कम�चारीह�लाई समेत 
दामासाहीले क�पनीको उ�पादक�व परु�कार रकम 
नेपाल इ��योर�ेस क�पनीका �यव�थापकले भ�ुानी 
गनु�पन� गरी �म ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) 
अनसुार िनण�य ग�र�छ भनी िमित २०६७।९।१३ मा 
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गरकेो िनण�य र सो िनण�यलाई सदर गन� गरी भएको 
�म अदालत, काठमाड�को िमित २०६८।८।१४ 
को िनण�यमा समेत अिधकार�े�को �िुट भै उ� 
िनण�य एवम् िनण�यह�का आधारमा भएका स�पूण� 
कामकारवाहीह� उ��ेषणको आदशे�ारा बदर 
ह�ने ।
इजलास अिधकृत: िव�ण�ुसाद गौतम 
क��यटुर: स�तोष अवाल 
इित संवत् २०७१ साल असार ३ गते रोज ३ शभुम् ।

१८
मा.�या.�ी क�याण �े� र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६८-CI-०११०९, बेलगती मोही  क�ा गरी 
लगती मोही ज�गाधनी �े�ता पजुा� कायम  ग�रपाऊँ, 
बृ�दास त�मा िव. िहरा ठाकुर हजामको मु.स. गन� 
नगेसर ठाकुर

वादी व�ृदास त�माले भूिमस�ब�धी 
िनयमह�, २०२१ को अनसूुची ३ बमोिजमको 
मोहीयानी हकको �माणप�को �ितिलिप पेस गरी आफू 
िक.नं. १४७ को ज�गाको मोही भएको भनी िजिकर िलए 
पिन सोबाहेक अनसूुची ४ नं. बमोिजमको जोताहाको 
अ�थायी िन�सालगायतका �माण पेस गन� सकेको 
पाइदँैन । यसको साथै अनसूुची १ नं. अ�तग�तको 
मोहीको लगतसमेतमा यी पनुरावेदकको नाम समावेश 
भएको �माणसमेत िनजले पेस गन� सकेको देिखदँनै ।

िववेिचत आधार �माणसमेतबाट मोहीले 
कानूनबमोिजम बझुाउनपुन� कुतबाली ��यथ� / 
�ितवादीले ज�गाधनीलाई बझुाइरहेको देिखई मोहीयानी 
हकको �माणप� �ा� गरी मोहीयानी हक �थािपत 
भइरहेको अव�थामा यी पनुरावेदकको िववादा�पद 
३ नं. �माणप�को आधारमा मा�ै पनुरावेदन िजिकर 
प�ुन नस�ने ह�दँा पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट 
भूिमसधुार काया�लय, बाराबाट िक.नं. १४७ को 
ज�गाको ज�गाधनी �े�ता पजुा�मा उ�लेख भएको िहरा 
ठाकुर हजामको नाम क�ा गरी वादी व�ृदास त�माको 
नाम जनाई पाउने ठहर ्याई भएको फैसला उ�टी गरी 
�ितवादी नगेसरका नाममा मोही जनाई पाउने ठहर ्याई 
भएको िमित २०६८।०७।०२ को फैसला मनािसब नै 

देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : कमल�साद �वाली 
क��यटुर:  स�तोष अवाल 
इित संवत् २०७१ साल साउन ३० गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसै �कृितको ०६८-CI-०१११०, 

अवैधािनक मोही हकको �माणप� बदर 
ग�रपाऊँ, बृ�दास त�मा िव. िहरा ठाकुर 
हजामको मु.स. गन� नगेसर ठाकुर भएको 
म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला भएको   छ ।

इजलास न.ं २

१
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६७-WO-०६१३, उ��ेषण/
परमादेश, बालकृ�ण पौडेल िव. सुख�त िज�ला 
अदालत, सुख�तसमेत
 फैसलाले िदएको लगतको आधारमा �ितपूित� 
एवम् िक�रया खच� भराइएको हो, सो लगत नै कायम 
नरहने ठहरी अि�तम फैसला भै सकेपिछ �य�तो 
लगतको आधारमा सवारी �यान म�ुाका पीिडत 
प�लाई �ितपूित�  एवम् िक�रया खच� भराई िदनको 
लािग ग�रएको डाकँ िललाम एवम् सो डाकँ िललामको 
आधारमा िदइएको चलनपजु�लगायत अदालतबाट 
�ितपूित� भराई िदने स�ब�धमा भएका िबगोका काम 
कारवाहीह� सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को िवपरीत भै �ार�भदेिख नै Void-ab-
initio रहेको देिखन आएकाले �य�तो काम कारवाहीले 
कानूनी मा�यता �ा� गन�स�ने नदिेखने । 
 सवारी �यान म�ुाका �ितवादी यी �रट 
िनवेदक बालकृ�ण पौडेलबाट �ितपूित� र िक�रया खच� 
भराई िदने िसलिसलामा सखु�त िज�ला अदालतबाट 
भएको िमित २०६५।९।२१ को डाकँ िललाम एवम् सो 
डाकँ िललामको आधारमा िमित २०६५।१०।१७ मा 
िदइएको चलनपजु�लगायत सोस�ब�धी भएको िबगोको 
स�पूण� काम कारवाही नै कानूनी मा�यता िवहीन 
भै �ार�भदिेख नै Void-ab-initio भएको देिखदँा 



19

सव��च अदालत बलुेिटन २०७२, जेठ - १

उ��ेषणको आदेशले बदर गरी िदइएको छ । अब 
िललाम ग�रएको या�बुाहक बस जे ज�तो अव�थामा 
छ सोही अव�थामा स�बि�धत �यि�लाई िफता� िदन ु
भनी िवप�ीह�का नाउमँा परमादेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: फिण�� पराजलुी
क��यटुर: स�तोष अवाल 
इित संवत् २०७१ साल फागनु २५ गते रोज २ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६७-CR-०७८१, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. �काश च�दसमेत
 जाहेरी दरखा�तलाई अ�य �माणह�ले 
समथ�न नगरसे�म �य�तो जाहेरी दरखा�तलाई 
आफँैमा �वत�� �माणका �पमा िलन नसिकने । 
 �ितवादी नारायण िसंह नायकउपर 
शङ्कास�म �य� गरी जाहेरी परकेो देिख�छ भने 
िनजले कसरु अपराध गरकेो दे�ने ��य� �माण 
िमिसल सलं�न दिेखदँैन । �ितवादीले अिधकार�ा� 
अिधकारी र अदालतमा समेत कसरु अपराधमा 
पूण��पले इ�कार रही बयान गरकेो पाइ�छ । िनजको 
के, कुन काय� वा संल�नताबाट मतृकको म�ृय ुभएको 
हो भ�ने ठोस �माणको अभावमा शङ्का र अनमुानको 
भरमा िनजको समेत कसरुमा संल�नता रहेको भनी 
कसरुदार ठहराउन मनािसब नदेिखदँा पनुरावेदन 
अदालतको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 
 शङ्कास�म �य� गरी जाहेरी दरखा�त 
िदइएको आधारमा मा� अिभयोग दावीबमोिजमको 
अपराध ठहर ह�न नस�ने ह�नाले स�ु क�चनपरु िज�ला 
अदालतबाट �ितवादी नारायण िसंह नायकलाई 
सफाइ िदने र �ितवादी �काश च�दलाई अिभयोग माग 
दावीबमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गरकेो 
फैसलालाई केही उ�टी गरी �ितवादी �काश च�दको 
हकमा समेत सफाइ िदने र �ितवादी नारायण िसंह 
नायकको हकमा परकेो नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकर प�ुन नस�ने भनी ठहर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरको िमित २०६७।२।२४ को 
फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने भई वादी नेपाल 

सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प�त
क��यटुर: स�तोष अवाल 
इित संवत् २०७१ साल चैत  ८ गते रोज १  शभुम् ।

३
मा. �या. �ी िगरीश च�� लाल र मा.�या. �ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा. ०७०-RC-००६७, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. घन�याम घत�मगर

�ितवादी र मतृकबीच समयसमयमा झगडा 
ह�ने गरकेोमा िमित २०६८।१।५ मा मतृकलाई घरको 
थाममा बाधँी �ितवादीले कुटपीट गरकेो कुरा मतृकले 
आ�नो दाज ुजाहेरवालालाई भनेको एक मिहना पिन 
नप�ुदै िमित २०६८।२।४ गते रातको समयमा घरमा 
मतृक र �ितवादीबाहेक अ� कोही नभएको अव�थामा 
मतृकलाई कुटपीट गरी मरणास�न अव�थामा 
परु ्याएको र सोही चोट पीडाको कारण मतृकको म�ृय ु
भएको, मतृकको शरीरमा चोटपटक र नीलडाम रहेको 
देिखएको, िवष सेवनको कारणबाट मतृकको म�ृय ु
भएको भनी �ितवादीले गरकेो बयान मतृकको िभसेरा 
परी�ण �ितवेदनले खि�डत ग�ररहेको समेतका 
िमिसल सलं�न आधार �माणबाट मतृक यामीदेवीको 
म�ृय ु ियनै �ितवादीको कत��यबाट भएको देिखएकाले 
िनज �ितवादीलाई �यानस�ब�धीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको फैसला अ�यथा 
ह�नस�ने अव�थाको नदेिखने । 

�ितवादी घन�याम घत� मगरलाई आरोिपत 
कसरुबाट सफाइ िदने ठहराएको स�ु �यठुान िज�ला 
अदालतको िमित २०६८।१२।२६ को फैसला उ�टी 
गरी िनज �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद 
ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु दाङको 
िमित २०६९।१२।६ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः फिण�� पराजलुी
क��यटुरः क�पना बत�ला
इित संवत् २०७१ साल फागनु २९ गते रोज ६ शभुम् ।
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४
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६७-CI-०९६०, अंश दता�, रामान�द 
गु�ा िव. रामबाबु�साद साह कानू 

�ितवादी रामान�द ग�ुासमेतउपर िनजका 
दाज ुह�रहर�साद साहले दायर गरकेो ०५८ सालको 
दे.नं. २९५० को अंश म�ुामा उ� िक.नं. २५८ 
को ज�गा ब�डा ला�ने ठहरी िमित २०५९।११।२६ 
मा भएको फैसला अि�तम भै बसेको देिख�छ । 
यिद उ� ज�गा यी �ितवादीको िनजी आज�नको भै 
ब�डा नला�न ु पन� भए सोही बखत पनुरावेदन गरी 
िनजी कायम गराउन स�नपुन�मा सो गरकेो समेत 
देिखएन । ियनै �ितवादीका दाज ुह�रहर�साद साहले 
उि�लिखत ज�गाबाट िनजको ह�ने एक भाग ब�डा पाउने 
ठहरी अि�तम भैसकेको अव�थामा समान अव�थाका 
अ�य अंिशयारलाई सो स�पि� ब�डा नला�ने भनी अथ� 
गन� िम�ने पिन नह�ने । 

िक.नं. २५८ को ज�गामा ब�डा ला�ने ठहर 
गरी भएको पसा� िज�ला अदालतको फैसला सो 
हदस�म सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
२०६७।२।३० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: टेकराज जोशी
क��यटुर: क�पना बत�ला
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर १६ गते रोज ३ शभुम्  ।

इजलास न.ं ३

१
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६८-CI-००४५, अंश, मोह�मदउमर 
जोलाहसमेत िव. िझंगुर जोलाहसमेत

मोहीको हैिसयतले िब�� िवतरणबाट �ा� 
उि�लिखत ज�गाह� िनजका भाइह�लाई ब�डा ला�ने 
अव�थाको देिखन नआउने । 

�व. जमुई जोलाहले आ�नो िनजी �यासमा 

आज�न गरकेो दिेखन आएको र यसमा वादीह� 
सलं�न रहने भ�ने अव�था भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा २(ग) बमोिजम नरहने र िनज मोही जमुई 
जोलाहले मोहीयानीबापत �ा� ज�गा त�कालीन 
भूिमस�ब�धी िनयम २३(१) ‘क’ बमोिजम  िनजह�ले 
समेत पाउने अव�थाको देिखदँैन । �यस समयमा 
बाब ु वली मह�मदसमेत जीिवतै रहेको अव�थामा 
बाबलेु मोहीको हैिसयतले जीिवत ह�दँा कुनै दावी 
निलएको अव�थामा  िनजको छोरा जमुई जोलाहले 
मोहीको हैिसयतले �ा� गरकेो दिेखएकाले उि�लिखत 
ज�गाह�लाई िनजी आज�नको मा�नपुन� देिखन 
आउने ।

 दावीको िक.नं. ३, २६१, २८, १३१, 
१६१, १८२ र १८३ का ज�गाह� आ�नो िनजी 
�यासबाट आज�न गरकेो कुरा त�यय�ु �माणबाट 
पिु� ह�न आएको देिखएकाले उि�लिखत ज�गाह� 
िनजी आज�नको भ�ने मा�नपुन� ह��छ । मलुकु� ऐन, 
अंशब�डाको १८ नं. बमोिजम कुनै अिंशयारले 
आ�नो �ान सीप वा �यासबाट िनजी आज�न गरकेो 
वा कसैबाट िनजी तवरले दान वा बकस पाएको वा 
कसैको अपतुाली परकेो वा �ी अंश धनको महलको 
५ नं. बमोिजम पाएकोमा �य�तो आज�न वा पाएको 
स�पि� सो आज�न गन� वा पाउने अिशयारको िनजी 
ठहरी आफूखसु गन� पाउछँ । ब�डा गन� कर ला�दनै 
भ�ने कानूनी �यव�था रहेको ह�दँा उि�लिखत िक�ा 
ज�गाह� जमुईको िनजी आज�नको भई िनजबाट 
बकसप� पाएको ज�गा ब�डा नला�ने नै देिखन 
आउने । 

मोहीको हैिसयतले िब�� िवतरणबाट �ा� 
गरकेो ज�गाह� �ितवादी इ�ािहम जोलाहलाई िमित 
२०५८।१२।६ मा हालैदिेखको बकसप� ग�रिदएको 
िज�ला बाकेँ, कटकुईया का िक.नं. ३, २६१, २८, 
१३१, १६१, १८२ र १८३ को ज�गासमेतमा 
पनुरावेदक वादीह�ले अशंब�डा पाउने ठहर ्याएको 
स�ु बाकेँ िज�ला अदालतको फैसला उ�टी गरी 
वादीह�ले उि�लिखत ज�गाह�बाट अशंब�डा नपाउने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित 
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२०६७।९।४ गतेको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकह�को पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत:  गेहे��राज प�त
क��यटुर: गंगा के.सी.
इित संवत् २०७१ साल काि�क २८ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०६८-CI-१४३३, अंश दपोट, धनकला 
थापा िव. नरीभान थापा
 वादीले दायर गरकेो अंश म�ुामा �ितवादीले 
तायदाती फाटँवारी पेस गन� �ममा सो घर ज�गा 
उ�लेख नभएपिछ सो स�ब�धमा त�काल कुनै 
कारवाही चलाएको देिखदैँन । सो दािय�व िनज वादीमा 
समेत रहनेमा बेवा�ता गरी पिछ दपोट गरकेो भनी दावी 
िलएको �यायको रोह एवम् �यावहा�रक �ि�कोणले समेत 
उिचत देिखन आएन । दपोटमा दावी िलदँमैा दपोट ठहन� 
अव�था ह�दँनै, दपोट ठहन�को लािग अंशब�डा गनु�पन� 
पैतकृ स�पि� जनु अंिशयारको िज�मामा छ उसले 
स�पि� दबाउने  िनयत राखी पैतकृ स�पि� तायदाती 
फाटँवारी पेस गन� �ममा लकुाइ पेस गरकेो अव�थाको 
रहेछ भनेमा� �य�तो स�पि� दपोटतफ�  कारवाही ह�न 
जा�छ । यसमा �य�तो अव�था नदेिखदँा दपोट 
गरकेो मा�न िमलेन । सगोलको आज�नको स�पि�मा 
अ� अिंशयारह�समेतको अंश हक ला�ने भएपिछ 
�य�तो स�पि�मा जिहलेसकैु पिन हक रहने 
ि�थितमा फाटँवारीमा उ�लेख नगरकैे कारणबाट 
अंश हकबाट  कोही पिन वि�चत ह�ने अव�था रहदँैन 
। अ� अंिशयारह�समेत रहेको अव�थामा अ�य 
अंिशयारह�को अंश भाग नला�ने गरी मेरोमा� 
उि�लिखत घर ज�गा एकलौटी कायम गरी पाउ ँ
भ�ने पनुरावेदकको मागदावी �यायोिचत नह�दँा दावी 
प�ुनस�ने दिेखन नआउने । 
 ियनै वादी �ितवादी भई चलेको अंश म�ुाबाट 
अ�य अिशंयारह�समेत देिखइरहेको अव�था संल�न 
िमिसल �माणबाट पिु� भइरहेको ह�दँा उि�लिखत घर 
ज�गामा ३ भागको एक भागमा� पनुरावेदक वादीले 

दावीको स�पि�बाट पाउने र �यही �ा� एक भाग 
स�पि�मा वादीका छोराले अंश भाग पाउने दिेखने ह�दँा 
वादीले दावी िलएको क�चनपरु िज�ला, महे��नगर 
न.पा.वडा नं.७ को िक.नं. ६७५ र १७१६ सािवक को 
िक.नं. १८९ �े�फल ०–१–० को घर ज�गामा वादीले 
३ भागको १ भागमा� वादीले दावीको स�पि�बाट 
पाउने र �यही �ा� एक भाग स�पि�मा वादीका 
छोराको अंश भाग रहने गरी स�ुको फैसला केही उ�टी 
ह�ने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, महे��नगरबाट िमित 
२०६८।१०।९ गते भएको फैसला िमलेकै देिखदँा 
सदर ह�ने ठहछ�  । पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज प�त
क��यटुर: गंगा के.सी.
इित संवत् २०७१ साल काि�क २८ गते रोज ६ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०६८-CI-०६६३, अंश चलन, गीता तु�बापो 
िव. शम�ला राई तु�बापो
 �ितवादी सरुशे त�ुबापोको स�पूण� स�पि�लाई 
४ भाग गरी ४ भागको एक भाग वादी शम�ला त�ुबापोले 
पाउने ठहरी िमित २०६३।६।२४ मा स�ु सनुसरी 
िज�ला अदालतबाट फैसला भएर उ� फैसलाउपर 
पनुरावेदन नपरी अि�तम भएर रहेको अव�थामा उ� 
फैसलालाई अनदखेा गरी शम�लाको अिघ चलेको 
म�ुाबाट �ा� गरकेो कायमी हक भागलाई एक पटक 
फैसलाबाट कायम भएप�ात् पनुः सो भागसमेतलाई ७ 
भाग लगाई ७ भागको एक भाग गीता त�ुबापोको ह�ने 
ठहरकेो स�ु सनुसरी िज�ला अदालतको फैसलाले 
भइरहेको पूव�वत् फैसलालाई िबनाउजरुी बदर गरकेो 
देिखदँा फैसलाको अि�तमताको (Finality of the 
Judgment) िस�ा�तिवपरीत ह�न गएको दिेखने ।

यसस�ब�धी कानूनी �यव�था हेदा�  मलुकु� ऐन, 
अंशब�डाको महलको ११ नं. अनसुार  “अशं िलई बे�लै 
भएपिछ आ�नो र कोही �वा�नी छोराको अंशसमेत 
िमसाई सगँ राखेको रहेछ भने पिछ अ� �वा�नी 
�यायो वा छोराछोरी ज�मे भने सगँ बसेकाह�को अंश 
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जीउनी ज�मा गरी सगँ बसेको र पिछ �याए ज�मेका 
�वा�नी छोराछोरीलाई ऐनबमोिजम अंश ग�रिदनपुछ�  । 
आ�नो अशं िलई बे�लै भएपिछ अक� �वा�नी �यायो 
वा छोराछोरी ज�मे भने पिछ �याए ज�मेकाले लो�ने 
वा बाबकुो अंश र जीउनी सबै खान पाउछँ । पिछ 
�याएकाले अशं िलई पर सरकेोसगँ अशंमा दैया गन� 
पाउदँैनन्” भ�ने कानूनी �यव�था रहेको दिेख�छ । उ� 
कानूनी �यव�थाअनसुार अिघ नै अदालतको अि�तम 
फैसलाले अशं ब�डा भई िभ�न रहेक� �ितवादी शम�ला 
त�ुबापोको अशंमा यी पनुरावेदक वादी गीताले दावी 
गन� पाउने नदेिखने । 
 अत: मािथ उि�लिखत �यव�था, �ितपािदत 
िस�ा�त, त�य एवम् िववेचनासमेतका आधारमा स�ु 
सनुसरी िज�ला अदालतले ७ अिंशयार कायम गरी ७ 
भागको १ भाग अशं पाउने ठहर ्याएको फैसला केही 
उ�टी भै मलुकु� ऐन, अंशब�डाको ११ नं. बमोिजम 
पनुरावेदक वादी गीताले सरुशे र कौिशलासगँबाट मा� 
अंश पाउने ठहरी तायदाती फाटँवारीमा उि�लिखत 
स�पि�लाई ४ भाग लगाई �यसम�येबाट शम�ला 
त�ुबापोको १ भाग पर सारी बाकँ� ३ भागलाई ६ भाग 
लगाई सोको १ भाग वादीले ब�डा छु�्याई िलन पाउने 
ठहरकेो पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६८।१।१५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । पनुरावेदक �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: शकु�तला काक�
क��यटुर: प�ा आचाय� 
इित संवत्  २०७१ साल पसु १८ गते रोज ६ शभुम् ।
 § यसै लगाउको ०६८-CI-०६६०, अंश चलन, 

िनम�ला तु�बापो िव. सुरशे तु�बापोसमेत 
भएको म�ुामा पिन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

४
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� गोपाल 
��े, ०६६-CI-०५६१, परमादेश, धोजे भ�ने �वज 
धामी िव. िज�ला �हरी काया�लय, क�चनपुरसमेत

सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को 

अनसूुची १ मा उि�लिखत कुनै अपराधको स�ब�धमा 
�हरी काया�लयमा जाहेरी दता� भएपिछ सोको 
अनसु�धान स�ु गनु�भ�दा पिहले स�बि�धत सरकारी 
विकल काया�लयमा के कुन कुरामा तहिककात गनु�पन� 
हो खलुाई �ारि�भक �ितवेदन पठाउनपुन� भनी 
कानूनले बा�या�मक �यव�था गरकेो छ र �ारि�भक 
�ितवेदन �ा� भएपिछ सरकारी विकलले अपराधको 
तहिककातको स�ब�धमा तहिककात गन� �हरी 
कम�चारीलाई आव�यक िनद�शन िदन स�नेछ भनी 
सरकारी विकललाई िनद�शन िदने काय�को लािग 
कत��य नतोक� स�नेछ भनेर �विववेक�य अिधकार 
िदएको देिखने । 

अपराध अनसु�धानमा सरकारी विकलको 
िनद�शनबाट अनसु�धानको �ममा अनसु�धान 
अिधकृतसम� आइपरकेा कानूनी तथा �ि�यागत 
बाधा अड्चनलाई फुकाई अनसु�धानलाई िविध 
र �ि�याअनसुार स�प�न गराई अपराधीलाई 
कानूनबमोिजम द�ड र पीिडतलाई �याय िदलाउने 
र कानूनी शासनको िस�ा�तलाई �यावहा�रक�पमा 
काया��वयनमा �याउने नै िवधाियक� मनसाय दिेखने ।

कुनै अपराधमा जाहेरी दरखा�त दता� भई 
अनसु�धानको कारवाही शी� र �भावकारी ढङ्गबाट 
अगािड बढाई पीिडतको िछटो छ�रतो र �भावकारी 
�पमा उपचार पाउने �थािपत हकलाई कुि�ठत भएको 
कुरा ��यथ�ह�को काय�बाट दिेखन आयो । सफल, 
�व�छ  र वैध अनसु�धान गनु�  र �यायको अि�तम 
िव�दमुा परु ्याउन ु कानून काया��वयन गन� िनकायका 
आधारभूत दािय�वह� ह�न् । यो दािय�वलाई िनि��य 
तथा िन��भावी ह�ने गरी िवप�ी िज�ला �हरी काया�लय 
तथा िज�ला सरकारी विकल काया�लय क�चनपरुबाट 
भए गरकेा काय�लाई कानूनअनकूुल नै रहेको भनी 
परमादेशको आदेश जारी गन� निम�ने भनी पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरबाट िमित २०६६।०५।०७ मा 
भएको आदेश िमलेको नदिेखदँा उ�टी ह�ने  । 

िनवेदकले िज�ला �हरी काया�लय, 
क�चनपरुमा िमित २०६४।०५।२४ मा अपराधको 
स�ब�धमा िदएको जाहेरी दरखा�त दता� भएपिछ 
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म�ुा दता� भएको जानकारी िज�ला सरकारी विकल 
काया�लय, क�चनपरुलाई िमित २०६४।०५।२५ 
मा �ारि�भक �ितवेदन पठाएकोबाट देिख�छ । उ� 
जानकारीप�ात् अिभय�ुह�लाई प�ाउ गरी बाकँ� 
अनसु�धान तहिककात गरी म�ुा चलाउनपुन�मा सो 
नगरी म�ुा चलाउने काय�मा िवल�ब गरकेो अव�था 
देिखने । 

परमादशे कुनै पिन संवैधािनक वा कानूनी 
िनकाय वा अिधकारीले संिवधान र कानून�ारा 
तोिकएको साव�जिनक कत��य पूरा गन� इ�कार गरमेा 
�य�तो कत��य पूरा गराउन जारी ग�रने आदेश 
हो । रा�यका कुनै पिन िनकाय वा अिधकारीको काय� 
वा अकाय�बाट (Commission or Omission) कुनै 
पिन �यि�को �याय �ा� गन� माग� अव�� ह��छ भने 
अिधकारको सरं�कको हैिसयतले �य�तो अव�� 
माग� �श�त गनु�  अदालतको दािय�व ह�ने ।  

��ततु म�ुामा िज�ला �हरी काया�लय, 
क�चनपरुबाट म�ुाको सूचना िज�ला सरकारी 
विकल काया�लयलाई िदएपिछ िलिखत जवाफको 
िमित २०६७।१२।२८ स�म कुनै पिन कारवाही 
गरकेो नदेिखएकाले कानून�ारा तोिकएको आ�नो 
कत��य पूरा गरकेो अव�था नह�दँा यस स�ब�धमा 
महा�यायािधव�ाको �यान आकिष�त गराई िनवेदकको 
जाहेरी अनसुारको काम कारवाही तीन मिहनािभ� गनु�  
गराउन ु भनी िज�ला �हरी काया�लय, क�चनपरुको 
नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने ।                           
इजलास अिधकृत: अजु�न�साद कोइराला
इित संवत् २०७१ साल माघ १८ गते रोज १ शभुम्  ।

५
मा.�या.�ी सुशीला काक� र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६८-WO-०८६८, उ��ेषण/परमादशे, 
देवे�� महतो िव. िज�ला �शासन काया�लय, सला�ही 
मलङ्गवासमेत

िश�ा ऐन, २०२८ को दफा १२(५) मा “....
छािनएका वा मनोिनत अ�य� वा सद�यको पदाविध 
तीन वष�को ह�नेछ” भ�ने उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
य�तो कानूनी �यव�था भएको अव�थामा उि�लिखत 

�यव�थापन सिमितको िनवा�चन िमित २०६७।९।२३ 
मा स�प�न भएकोमा सोप�ात् पनुरावेदन अदालतमा 
�रट िनवेदनह� परी सो िनवेदनह� खारजे भएको 
अव�था छ । त�प�ात् यी उ�मेदवारह�को िज�ला 
�शासन काया�लय, सला�हीमा पनुः िनवेदन परी 
मतगणना भई ल�मण महतो िवजयी भएको भनी 
घोषणा गरी िविभ�न काय�समेत गरकेो भ�ने देिखन 
आयो । सो िनवा�चन स�प�न भएका िमितदेिख 
हालस�मको अविधलाई गणना गदा�  कानूनले तोकेको 
पदाविध तीन वष�भ�दा बढी अविध �यतीत भई 
समयाविध समा� भइसकेको अव�था देिखदँा ��ततु 
�रट िनवेदनको त�यमा �वेश गरी उ��ेषणय�ु 
परमादेशलगायतका आदेश जारी गदा� िन��योजनीय 
ह�नेह�दँा सो आदेश जारी ग�ररहन ुनपन� । 
इजलास अिधकृत: हेमबहादरु सेन 
क��यटुर : प�ा आचाय� 
इित संवत्  २०७१ साल काि�क ११ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ४

१
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०७०-CI-०५२२, अंश दपोट, 
सुदीराम था� िव. बेझुराम था�समेत

दावीका ज�गाह� मोही हकका ज�गाह� 
भएकोमा िववाद देिखएन । अंशब�डाको १८ नं. 
बमोिजम कुनै अिंशयारले आ�नो �ान वा सीप वा 
�यासबाट िनजी आज�न गरकेो स�पि� सो आज�न 
गन� वा पाउने अिंशयारको िनजी ठहछ� , ब�डा  गन� कर 
ला�दैन भ�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । अंशब�डा 
ह�दँाको बखत पाटे था�को मोिहयानी हकको मा� 
रहेको ज�गा त�काल ब�डा ह�न स�ने ि�थितको 
िथएन । पाटे था�ले अशंब�डा भइसकेपिछ आ�नो 
िनजी �यासमा मोही छोडप� गरबेापत दावीका उ� 
ज�गाह� �ा� गरकेो र पनुरावेदक �ितवादी सदुीराम 
बाब ु पाटे था�सगँ एकासगोलमा बसेको ह�दँा बाब ु
परलोक भएपिछ सो ज�गामा िनज पनुरावेदकको 
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अंश हक रहेको नै दिेखन आउछँ । तर, वादीह� 
बाबसुगँ पिहले नै अशं िलई छु��सकेको ह�दँा बाबसुगँ 
एकासगोलमा ब�ने अ� भएस�म िनजको हक बाबकुो 
नामको स�पि�मा नला�ने । 
 अंशब�डा भएपिछ मोिहयानी हकबाट पिछ 
�ा� गरकेो उ� पैतकृ स�पि�मा ब�डा ला�ने पिन 
ह�दँनै । मोहीयानी हकबाट �ा� ग�रसकेपिछ अशंब�डा 
भएमा� ब�डा ला�ने ह�नस�छ । अंशब�डा ह�दँाको बखत 
अमकु िक.नं. को ज�गा सगोलको कुनै अंिशयारको 
नाममा दता� िथयो र �यो स�पि� दबाई िछपाई यसले 
लकुायो भ�ने त�कालको दता� देखाई नािलस गरमेा 
�यो स�पि� वादीको एकलौटी ह�न जाने अव�था ह��छ 
तर ��ततु दपोट म�ुामा अशं ब�डा ह�दँाको बखत 
अिहलेको िववादको स�पि� कुनै अिशयारको नाममा 
िथयो भनी वादीले देखाउन र िजिकर िलन सकेको पिन 
देिखदँैन । एक पटक अंशब�डा भई छु��सकेपिछ उ� 
ब�डाप�मा नािलस पिन नपरकेो अव�थामा छु�� 
बसेकाको नाममा पिछबाट आएको स�पि�मा अ�य 
छु��सकेकाले अंश हक �ा� गन� नस�ने । 

अंशब�डा भई छु��सकेपिछ मोिहयानी 
हकबाट �ा� ज�गामा एकासगोल ब�ने छोराको हक 
ह�ने छु��सकेको छोराको हक नह�ने ह�दँा िफरादी र 
�ितवादीसमेतको अशं हक ला�ने ठहर गरकेो स�ु दाङ 
िज�ला अदालतको िमित २०६६।१२।२९ को फैसला 
सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, त�ुसीपरुको िमित 
२०६८।१०।८ को फैसला उ�टी भई दावीका ज�गाह� 
ब�डा नला�ने तथा दपोटमा वादी दावी नप�ुने । 
इजलास अिधकृत:  मीना ग�ुङ 
क��यटुर:  मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७१ साल पसु २५ गते रोज ६ शभुम्  ।

२
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
गोिव�दकुमार उपा�याय, ०७०-WH-००३९, 
ब�दी��य�ीकरण, मो. अिजज खाँ िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, सला�हीसमेत
 २०४३ सालमा जीउ मा�ने बे�ने म�ुाको 
जाहेरी दरखा�त परी २०४४।९।१२ मा पिहलो पटक 

अका� �ितवादीको हकमा फैसला भई िनवेदकको हकमा 
मलुतिबमा रही पनु: २०५५।३।२२ मा िनवेदकको 
हकमा म�ुा मलुतिबबाट जागी फैसला भएपिछमा� 
िनवेदकले नाग�रकताको �माणप� िलई सो आधारमा 
आफू फैसलामा उि�लिखत अजीज खा ँ पैठान 
होइन भनेको देिख�छ । तर फैसलापिछ बनेको उ� 
�माणलाई यस अदालतले आखँा िच�लेर �माणयो�य 
मा�नस�ने अव�था ह�दँैन । ितनै तक� ह� िनवेदकले 
पेस गनु�भएको मतदाता प�रचयप�, ज�गाधनी दता� 
�माणपजुा� , गा.िव.स. को िसफा�रसलगायतको हकमा 
पिन लागू ह�ने ह�दँा ती �माणह�लाई पिन िनवेदकको 
हकमा िव��त �माणको �पमा �हण गन� िम�ने 
नदिेखने ।
 िनवेदकले अ� केही नभए पिन कमसेकम 
िनवेदक ज�मेदेिख नाग�रकता �माणप� िलनभु�दा 
अिघको िमितस�म अझ भ�ने हो भने म�ुा दायर ह�दँाको 
िमितअिघस�म आफू बसेको घरधरुीको �माणप� 
िनवेदकसगँ ह�न नस�न ु िबड�बनापूण� देिख�छ । 
�यसैगरी िनवेदकले २०५७।१०।२९ मा पाएको 
मतदाता प�रचयप�भ�दा पिहले आ�नो मतदान 
गन� हकलाई के कसरी �योग गनु�भयो �यसतफ�  पिन 
िनवेदकको आउनपुन� मनािसब भनाई आउन सकेको 
नदिेखने ।
 यी िनवेदक नै उि�लिखत िजउ मा�ने 
बे�ने म�ुामा २० वष� कैद र �.१,०००।– 
ज�रवाना भएका �ितवादी अजीज खा ँ पैठान 
ह�न् भ�ने कुरालाई फैसला काया��वयन गन� 
िनकायले स�तोषजनक �माण (satisfactory 
evidence) पेस गरी आ�नो दािय�वलाई पूरा गरकेो 
पाइ�छ । फैसला काया��वयनको कुरामा 
िनिव�वाद शङ्कारिहत �माणको मापद�ड �हण 
गन� सिकँदैन । काया��वयनकता�बाट ��ततु 
स�तोषजनक �माणलाई ख�डन ह�ने गरी �ित�माण 
परु ्याउने भार (reverse burden of proof) 
िनवेदकउपर रहेकोमा आ�नो सनाखत ग�रपाउ ँ
भनेर िनवेदकले माग गन� साहसस�म पिन गन� 
नसक� उि�लिखत �ारि�भक �माण ख�डन ह�ने गरी 
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िनवेदकबाट ठोस �माण ��ततु ह�न सकेको नपाइने ।
 िनवेदकका यावत �माण उि�लिखत 
फैसला र िनजको जीवनको आधा कालख�ड 
�यतीत भएपिछ िनमा�ण भएको देिख�छन् । ती 
�माणह�ले िनवेदक ज�मेदेिख उि�लिखत �माण 
बनेको बीचको कालख�डलाई पूरै लोप ग�रिदएको 
अव�था छ । कुनै पिन �यि�को जीवनबाट उसको 
भूतकाललाई छु�्याएर हेन� िम�दैन । उि�लिखत 
फैसलाभ�दा पिहलेको िनवेदकको जीवनकाललाई 
िनवेदकले िकन देखाउन नसक� लोप गद� 
ह�नहु��छ । यो िनवेदकले जा�ने कुरा हो । तर िनवेदकले 
सो कालख�ड लोप गरबेाट िनवेदकले सला�ही िज�ला 
अदालतको फैसलाबाट ठहरकेो कैद र ज�रवानाबाट 
ब�नको लािग फैसला िमितपिछ ती �माणह� िसज�ना 
गरकेो भ�ने फैसला काया��वयनकता�को िलिखत 
जवाफ खि�बर ह�ने ।
 िनवेदकलाई लागेको कैद सजायसमेत 
असलु गन� सला�ही िज�ला अदालतबाट थनुवुापजु� 
िदई िनवेदकलाई थुनामा रा�न पठाएको काय� 
कानून�ितकूल नदेिखदँा �रट िनवेदकको मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� िमलेन । ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क��यटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७१ साल माघ २२ गते रोज ५ शभुम् ।  

३
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.
�ी ओम�काश िम�, ०७१-WH-००५०, 
ब�दी��य�ीकरण, �मीला का�ले बा�कोटा िव. 
िज�ला सरकारी विकल काया�लय, मकवानपुर, 
हेट�डासमेत
 �रट िनवेिदका �िमला का�ले बा�कोटाउपर 
मकवानपरु िज�ला अदालतमा दायर भएको ठगी म�ुामा 
जारी भै िमित २०६६।८।२५ मा तामेल भएको िनजका 
नामको �याद बेरीतको देिखई िनजले उ� म�ुामा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तबमोिजम सनुवुाइको मौका 
पाएको नदेिखदँा स�ु मकवानपरु िज�ला अदालतबाट 

िनजका नाममा जारी भै बेरीतपूण� त�रकाले िमित 
२०६६।८।२५ मा तामेली भएको उ� �याद, सो 
�यादका आधारमा िनजलाई फरारी देखाई मकवानपरु 
िज�ला अदालतबाट िमित २०६७।१२।२३ मा भएको 
फैसला, सो फैसलाका आधारमा उ� अदालतको 
तहिसल शाखाबाट च.नं. ५ िमित २०७१।८।२३ मा 
जारी भएको कैदी पजु�समेतका काय�  िनवेिदकाको 
हकमा स�म कानूनस�मत नदेिखदँा उ��ेषणको 
आदशे�ारा बदर ह�ने ।
 यी िनवेिदका �ितवादी �मीला का�ले 
बा�कोटालाई यथाशी� िनज थनुामा रहेको कारागार 
काया�लय, िचतवनबाट मकवानपरु िज�ला अदालतमा 
उि�लिखत ठगी म�ुामा बयान गन� उपि�थत गराई 
बयानप�ात सो म�ुामा ह�ने आदशेानसुार गनु�  भनी 
िवप�ी मकवानपरु िज�ला अदालतका नाममा र 
�रट िनवेिदकालाई उ� अदालतमा बयानका लािग 
उपि�थत गराई िदन ुभनी िवप�ी कारागार काया�लय, 
िचतवनका नाममा यो परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
इजलास अिधकृत: स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७१ साल फागनु १७ गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी 
ओम�काश िम�,  म�ुा नं. ०७०-CI-०६९३, 
नामसारी िनण�य दता� बदर दता�, कारीदेवी यादवसमेत 
िव. पा�डव�साद यादवसमेत

२०५८ सालमै �ितवादी पा�डव�साद 
यालनले उ� िक.नं. ४२० को ज�गामा पखा�ल 
लगाई भोग गरकेो कुरा �थािपत भइरहेकोमा िमित 
२०६२।१०।२७ मा मा� थाहा पाई ज.प. को महलको 
१७ नं. को हद�यादिभ� भनी िफराद गरकेोमा उ� 
नं. मा भएको कानूनी �यव�था हेदा� एकाको हकको 
ज�गा अका�ले दता� गराएकोमा थाहा पाएको िमितले 
६ मिहनािभ� नािलस िदनपुन� भ�ने उ�लेख भएको 
र �ितवादीले पखा�ल लगाई भोग गरकेो कुरा समयमै 
थाहा पाउन नसकेको िव�सनीय आधार कारण यी 
पनुरावेदक वादीले देखाउन सकेको समेत नदेिखदँा 
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उ� हद�यादस�ब�धी कानूनी �यव�थाले िनजलाई 
म�त गन� नसक� यस अदालतबाट म�ुा दोहोर ्याई 
हेन� िन�सा �दान गदा� िलइएको आधार कारण र 
पनुरावेदकतफ� का िव�ान कानून �यवसायीको बहस 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने ।

मािथ उि�लिखत आधार कारणबाट दावीको 
िक.नं. ४२० को ज�गाका स�ब�धमा वादीले िलएको 
िफराद दावी मलुकु� ऐन, ज�गा पजनीको महलको १७ 
नं. को हद�यादिभ�को नदेिखदँा खारजे ह�ने ठहर ्याई 
स�ु िसरहा िज�ला अदालतबाट िमित २०६४।९।२५ 
मा भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०६७।५।७ को फैसला िमलेको 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत: स�तोष�साद पराजलुी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट 
इित संवत् २०७१ साल फागनु १८ गते रोज २ शभुम् ।
 § यसै लगाउको म�ुा नं. ०७०-CR-०९७३, 

जालसाज, कारीदेवी यादवसमेत िव. 
पा�डव�साद यादवसमेत भएको म�ुामा पिन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

५
मा.�या.�ी बै�नाथ उपा�याय र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०६८-CR-०१५९, ०४७४ कत��य 
�यान, सीताराम यादव िव. नेपाल सरकार
 �ितवादी सीताराम यादवले त�काल उठेको 
�रसको कारण मतृकसगैँ रहेको हिँसया खोसी िलई 
मतृक �ीमती अमलादवेीलाई कुटपीट गरी हात भाचँी 
हिँसयाले पटकपटक �हार गरकेो र सोही चोटबाट 
मतृकको म�ृय ुभएको पाइयो । यसरी हात, ख�ुा भाचँी 
हिँसयाले �याप,ु कान र िनधार ज�तो संवेदनशील 
अङ्गमा पटकपटक �हार गदा� पीिडतको �यान 
जानस�छ भनी जलुमुीले सहज�पमा पूव� अनमुान 
गन�स�ने ह��छ । तसथ� यहा ँ �ितवादी कत��यमा 
दरुाशय (Malice) को त�व रहेको पिन दिेखएको 
छ । �ितवादीको यस �कारको काय� भिवत�य 
अपराधअ�तग�त पन� नआउने ।
 �ितवादीको बयान तथा सङ्किलत अ�य 

सबदु ् �माणबाट मतृकलाई मानु�पन� पूव� �रसइिब 
नदिेखए तापिन उखकुा पातमा आगो लगाएको 
�वयम् मतृकले झक� अपश�द �योग गरकेाले 
�ितवादीले मतृकसगैँ भएको धा�रलो हितयार हिँसया 
खोसी सोही हिँसया मतृकमािथ �हार गरकेो िमिसलबाट 
देिखएको अव�थामा �ितवादीको यस �कारको 
कानून�ितकूलको काय� भिवत�य �यानअ�तग�त 
पन� आउछँ भ�ने �ितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
कानूनस�मत देिखन नआउदँा स�ु िसरहा िज�ला 
अदालतले पनुरावेदक �ितवादीलाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १४ नं.  बमोिजम १० 
(दश) वष� कैद सजाय ह�ने ठहर ्याएको फैसला उ�टी 
गरी सोही महलको १३(३) नं. बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय ह�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजको िमित २०६७।३।२२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजलुी
क��यटुर: मि�दरा रानाभाट
इित संवत् २०७१ साल काि�क २६ गते रोज ४ शभुम् । 

इजलास न.ं ५

१
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६८-CR-११५०, लागऔुषध, नेपाल 
सरकार िव. ओङ्गेन लामासमेत
 �ितवादीलाई पटकमा सजाय गन� �य�तो 
अपराध भै अदालतबाट सजाय पाइसकेको ह�नपुन� 
अिनवाय� सत� रहेको दिेख�छ । एकै �यि�उपर फरक 
वारदातमा एकै अदालतमा फरकफरक अिभयोग दायर 
भई एकैिदन फैसला भएको अव�थामा कुन वारदातको 
अिभयोगमा पटक कायम गन� हो भ�ने कुरा कानूनले 
�प� गन� सकेको पिन पाइदैँन भने सबै वारदातको 
कसरुमा सजाय थप गरी सजाय गन� पिन िम�ने 
देिखदँनै । यसरी कानूनले सजाय पाइसकेको भनी 
�प� �यव�था गरकेोमा �ितवादीको सिुवधामा असर 
प�ुने गरी अदालतले अ�यथा अथ� गरी सजाय गन� पिन 
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िम�ने  पिन नह�ने । 
�ितवादीह�उपर अिभयोग दायर ह�दँा र 

दायर भएको अिभयोगबमोिजम स�ु फैसला ह�दँाका 
अव�थास�म �ितवादीह�का य�तै अ�य अपराधमा 
कसरु ठहर भै सजाय पाएको भ�ने पिन देिखदँनै । 
लागऔुषधस�ब�धी कसरु सजायको �यव�था गन� उ� 
ऐनले अपराधको पटक र सजाय कायम गन�स�ब�धमा 
�य�तो पटक कायम गरी सजाय गन� एकपटक उ� 
ऐनअ�तग�तको अपराधमा सजाय पाइसकेको भ�ने 
�प� कानूनी �यव�था ग�ररहेकोमा यी �ितवादीह�लाई 
िभ�निभ�न वारदातमा िभ�निभ�न सजायको माग दावी 
िलई अिभयोग दायर भै सबै अिभयोगमा एकैपटक 
फैसला भएकै आधारमा पटक कायम गरी सजाय गन� 
िम�ने नदिेखने । 

यी �ितवादीम�ये ओङ् गेन लामाबाट िमित 
२०६२।७।७ मा िनजको घर डेरा खानतलासी गदा�  ६ 
के.जी. लागऔुषध चरसे बरामद भएको भ�ने आधारमा 
र �ितवादी गंगा तामाङलाई िमित २०६०।८।१३ 
मा िनजसमेतबाट ११ के.जी. चरसे बरामद भएको र 
यसै म�ुाका �ितवादी ओङ् गेन लामाले पोल गरकेो 
आधारमा छु�ाछु�ै म�ुा दायर भएको भै वारदात 
िमित फरक भएको आधारमा कसरुको पटक कायम 
ह�नपुछ�  भ�ने वादी प�को िजिकर भए पिन लागऔुषध 
िनय��ण गन�स�ब�धमा बनेको िवशेष ऐनले नै खत 
पटक कायम गन� स�ब�धमा िवशेष �यव�था गरी 
अदालतबाट कसरुदार ठहर भै सजाय भैसकेको ह�नपुन� 
भ�ने बा�या�मक कानूनी �यव�था गरकेो ह�दँा अिभयोग 
दावीअनसुार फरकफरक वारदातबाट फरकफरक 
अिभयोग दायर भएकै आधारमा �ितवादीह�उपर 
दायर भएका २०६३/६४ को स.फौ.नं. १४०७ को 
लागऔुषध म�ुा र ०६३/६४ को बा.फौ.नं. १४११ को 
लागऔुषध म�ुा साथै ��ततु  म�ुा पिन एकै िदन फैसला 
भएको आधारमा मा� ��ततु म�ुा फैसला ह�नअुिघ 
य�तै कसरुमा सजाय नपाएका यी �ितवादीह�लाई 
पटकेमा थप सजाय ह�नपुछ�  भ�ने वादीको पनुरावेदन 
िजिकरिसत सहमत ह�न नसिकने । 

स�ु अदालतले लागऔुषध िनय��ण ऐन, 

२०३३ को दफा ४(क) को कसरुमा सोही ऐनको दफा 
१४(१)(घ) बमोिजम �ितवादीह�लाई जनही एक वष� 
तीन मिहना कैद र प�� हजार ज�रवाना गन� गरी गरकेो 
स�ुको फैसला सदर गरी बरामद भएका कचौरासमेत 
जफत ह�ने ठहर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६७।९।२५ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
क��यटुर: स�जय िघिमरे
इित संवत् २०७१ साल पसु ३  गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०६६-WO-१३६८, उ��ेषण/परमादेश, 
नाथु�साद चौधरी िव. राि��य सूचना आयोग, काठमाड� 
महानगरपािलका ३२ अनामनगर, काठमाड�समेत
 िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(क) 
को उपदफा ६(ग) को �ितब�धा�मक �यव�थाले 
पनुरावलोकन सिमितको अङ्क िनवेदकलाई �दान 
गन� निम�ने भ�ने �यव�था रहेको दिेख�छ । यसरी 
िनजामती सेवा ऐनले पनुरावलोकन सिमितले �दान 
गरकेो अङ्क के कित रहेछ भनी िनवेदकलाई सूचना 
�दान गन� निम�ने गरी ब�देज लगाउनकुो उ�े�य 
�शासिनक अ�यव�था उ�प�न नहोस् भनेर नै िविध 
िनमा�णकता�ले िवचार परु ्याएको मा�नपुन� ह��छ । 
जनु �यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
को  धारा २७ को �ितब�धा�मक वा�यांशसगँ िम�न 
आएको देिख�छ । साव�जिनक िनकायका 
पदािधकारीह�लाई नाग�रकसगँ सरोकार रहेको र 
साव�जिनक मह�वको िवषयको सूचना �दान गनु�पन� 
गरी एकाितर दािय�व तोकेको देिख�छ भने अक�तफ�  
कानूनले गो�य रा�नपुन� �कृितको सूचनालाई �दान 
गन� निम�ने गरी रोकसमेत लगाएको देिखन आएकाले 
�य�ता सूचनाह� �दान नगरी  सरं�ण गनु�पन� 
कत��यसमेत तोकेको मा�नपुन� ।
 िनवेदक नाथ�ुसाद चौधरीलाई िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(क) ६(ग) को 
�ितब�धा�मक वा�यांशले यी िनवेदकलाई �यसको 
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सूचना िदनपुन� बा�या�मक अव�थाको िसज�ना गरकेो 
नदेिखदँा �यसरी सूचना मा�ने काय�स�म िमलेको नभए 
पिन सो सूचना िदन ु नपन� अव�था िसज�ना भै िनज 
नाथु�साद चौधरी नोकरीबाट पिन अवकाश भैसकेको 
देिखन आएकाले ��ततु म�ुाको औिच�य समा� 
भैसकेको देिखदँा अब मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने 
नभै ��ततु �रट िनवेदन दावी खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: राम�साद ब�याल
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल माघ १८ गते रोज २ शभुम् । 

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६७-CR-००३५, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. दलपते कोलीसमेत

मतृकलाई लछार पछार गरी करणी गरी घाटँी 
�यापी मारकेो भ�ने अिभयोग दावी भए पिन �यसरी 
लछारपछार गरकेो िच� सङ्केत देिखन नआउनकुो 
साथै मौकामा कागज गन�ह�ले िकटानी साथ भ�न 
नसक� शङ्कास�म �य� गरकेाले अिभयोग दावी र 
मौकामा कागज गन�ह�को भनाइमा साम�ज�यता 
पाइदँैन । अ�य सहायकअिभय�ुह� (Secondry 
Offenders) ले पिन अिधकार�ा� अिधकारीसम� र 
अदालतमा आई बयान गदा�समेत यसैले मारकेो भनी 
पोल गन� नस�नकुो साथै सबै �ितवादीह� कसरुमा 
इ�कारी रहेको र �ितवादीह�ले मारकेो भ�ने िकटानी 
जाहेरी भए पिन �य�तो इ�कारीलाई ख�डन गन� र 
जाहेरीलाई पिु� गन� कुनै पिन �माण वादी प�बाट 
पेस ह�न नसकेको य�तो अव�थाको वारदातमा 
च�मिदद सबदु ् �माण र �ितवादीह�ले मतृकलाई 
मान�पन�स�मको ठोस प�रब�ध नदेिखएको अव�थामा 
शङ्काको भरमा कसरु ठहर गन� िम�ने नदेिखने ।

वादीवाट म�ुय �माणको �पमा पेस ग�रएको 
िकटानी जाहेरी, घटना�थल तथा लास जाचँ �कृित 
मचु�ुका र  पो�टमाट�म �रपोट�  (Post Mortem 
Report) लाई समथ�न ह�ने अ�य �माणको अभावमा 
खाली िकटानी जाहेरी र पो�टमाट�म �रपोट�को आधारमा 

मा� यी �ितवादीउपरको कसरु �थािपत ह�नस�ने पिन 
भएन । मूल अिभय�ुह�कै अिभयोग पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा मतृकलाई मान� सहयोग परु ्याउने र अपराध 
भैसकेपिछ अपराध लकुाउने काम गरी अपराध गरकेो 
भनी अ�य अिभय�ुह� नाथ िव.क., लोगे कोली, 
नरपते लहुार (िव.क.) �जा लहुार (क) समेतउपरको 
अिभयोग दावी पिन प�ुनस�ने नदेिखएबाट पनुरावेदन 
िजिकर र यस अदालतबाट िन�सा �दान गन� गरी 
भएको िमित २०६७।३।२८ को आदेशिसत सहमत 
ह�न नसिकने  । 

सबदु ् �माणको अभावमा स�ु डोटी िज�ला 
अदालतले �ितवादीह�लाई सफाइ िदने गरी भएको 
फैसलालाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
िदपायलको िमित २०६६।८।२९ को फैसला िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकर प�ुन नस�ने । 
इजलास अिधकृत : उमानाथ गौतम
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल काि�क ५ गते रोज ४ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०७०-CR-०७१०, वैदेिशक रोजगार 
कसरु, नेपाल सरकार िव. गुदा�बहादुर राईसमेत
 जाहेरवालाह�लाई आतेजाते खच� भराइ 
पाउ ँ भ�ने अिभयोगप�मा दावीस�म िलएको तर 
कसको हकमा कित खच� भराउने भनी �ितवादीले 
जाहेरवालाह�बाट रकम बझुी ग�रिदएको 
भरपाइलगायतमा ठोस सबदु ् �माणह�सिहत �प� 
दावी िलन सकेको दिेखएन । यसरी सबदु ् �माणसिहत 
दावी नभएकोमा अदालतले अनमुानका अधारमा खच� 
भराउन िम�ने पिन भएन । तसथ� यस स�ब�धमा सबदु ् 
�माणको अभावमा आतेजाते खच� भराउन निम�ने 
गरी भएको स�ु वैदिेशक रोजगार �यायािधकरणको 
फैसाला बेमनािसब भ�न िम�ने नदेिखने । 
 यी �ितवादीसमेतको िमलोमतोमा 
जाहेरवालाह�लाई वैदेिशक रोजगारका लािग िवदेश 
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पठाइिद�छु भनी रकम िलई थाइ�या�डको बैङ्ककस�म 
परु ्याई अलप� पारी  वैदेिशक रोजगार ऐनिवपरीतको 
कसरु गरकेो भ�ने अिभयोग दावी रहेको छ । यी 
�ितवादीउपर िकटानी जाहेरी भएको भए पिन अदालतमा 
आई बकप� गन� जाहेरवालासमेतका �यि�ह�ले यी 
�ितवादीले जाहेरवालाह�िसत रकम िलएखाएको भनी 
भ�न सकेको पाइदैँन भने अ�य सहअिभय�ुह�ले पिन 
ियनीउपर कुनै पोल उजरु गन� सकेको पिन पाइदँैन । 
के कित रकम यी �ितवादीले िलएखाएका ह�न् �य�तो 
कु नै िबल भरपाई पिन वादीबाट पेस ह�न सकेको 
छैन । यसरी अ�य �ितवादीह�ले पोल पिन गन� 
नसकेको र यी �ितवादीले अिभयोग दावीबमोिजमको 
कसरु गरकेो पिु� ह�ने अ�य सबदु ् �माण पिन पेस ह�न 
नसक� जाहेरीलाई समथ�न ह�न नसककेको अव�थामा 
खाली जाहेरी परकैे आधारमा अभयोग दावीअनसुारको 
कसरु यी �ितवादीसमेतबाट भएको भनी कसरु ठहर 
गन� निम�ने । 

यी �ितवादीलाई अिभयोग दावीबाट सफाइ 
िदने ठहर ्याई र आतेजाते खच�तफ� को दावी नप�ुने गरी 
भएको स�ु वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको िमित 
२०७०।१।३० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने ।
इजलास अिधकृत : उमानाथ गौतम
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल काि�क ५ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी देवे�� 
गोपाल ��े, ०६९-CR-०९८२, वैदिेशक रोजगार 
ठगी, नेपाल सरकार िव. टीकादेवी गु�ङ

यी ��यथ� �ितवादी उि�लिखत क�पनीको 
म�ुय �यि� नभै स�चालक सद�यको हैिसयतले 
मा� काम गरकेो दिेखएको र जाहेरवालाह�समेतलाई 
वैदेिशक रोजगारका लािग िवदेश पठाउन �म �वीकृित 
िलने, रकम िलनेलगायतका काय�मा ��य� संल�न 
भएको अव�था नदेिखएको एवम् यसै म�ुाबाट कसरु 

ठहर भै सजाय पाएका �ितवादीह�ले समेत पोल उजरु 
गन� नसकेको साथै कसरुमा ियनको संल�नता खि�बर 
ह�ने सबदु ् �माण वादी प�बाट पेस भै पिु� ह�न नसकेको 
अव�थामा यी ��यथ� �ितवादीको कसरु ठहर गरी 
सजाय ह�नपुन� भ�ने वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजिकरिसत सहमत ह�न सिकएन । तसथ� स�ु 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणले अ�य �ितवादीको 
कसरु ठहर गरी यी �ितवादी टीकादेवी ग�ुङलाई 
अिभयोग दावीबाट सफाइ िदने ठहर ्याएको िमित 
२०६९।०८।१० को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने 
ठहछ�  । वादी नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजिकर प�ुन 
नस�ने । 
इजलास अिधकृत: उमानाथ गौतम 
क��यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल काि�क ५ गते रोज ४ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-११७६, िनषेधा�ा, ल�मी 
ढकाल िव. �ी उ�च�तरीय शिहदपाक�  एवम् िनजामती 
पाक�  िनमा�ण सिमित गोकण��रको हाल राि��य शहीद 
तथा शाि�त पाक�  (�मारक) िनमा�ण काय�दल स�पादन 
काय� सिमित, गोकण��र, काठमाड�समेत

यसै िवषयमा पिहला पिन िनषेधा�ाको म�ुा 
दायर गरी िवप�ीको भनाइमा सहमत भै पिहला दायर 
भएको म�ुामा ता�रखै छोडी म�ुा तामेलीमा गएको 
अव�था र पिछ सोही िवषयमा पनुः िनषेधा�ाको ��ततु 
िनवेदन िदई िवप�ीह�को उ�तै िलिखत जवाफ भएको 
अव�था एवम् िनवेदकले पखा�ल भ�काई िनजको ज�गा 
�यापी बाटो बढाउन लागेको  भने पिन सािवकदेिख नै 
िनवेदकसमेतले बाटोको लािग छोडेको ज�गामा बाटो 
बढाउन लागेको भ�ने िवप�ीको िलिखत जवाफबाट 
देिखएको अव�थामा िनवेदन दावीबमोिजम िनवेदकको 
ज�गा यी ��यथ�ह�ले िमची सडक ढल िनमा�ण गन� �ेन 
बनाउने िपच गन�समेतका काय�ह� गन� आशङ्काको 
ि�थित नभै यी िनवेदक पनुरावेदकको िनवेदन खारजे 
ह�ने ठहर ्याई गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
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िमित २०६९।६।४ को फैसला �यायको रोहमा िमलेकै 
देिखदँा सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृत : उमानाथ गौतम
क��यटुर: स�जय िघिमर े
इित संवत् २०७१ साल असोज ५ गते रोज १ शभुम् ।

इजलास न.ं ६

१
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., २०६८-CI-०१३८, छुट  ज�गा 
दता�, सीताराम बमा� िव. मीनादेवी िसंह
 एउटै ज�गाउपर दबैुप�बाट दावी पन� 
आएपिछ कसको हक कायम ह�नस�ने हो सो कायम 
गराई �याउन िनण�याथ� ��ततु म�ुा िज�ला अदालतमा 
पठाइिदनपुन�मा मालपोत काया�लय, स�रीले स�ुमा 
िनवेदन गन� सीताराम बमा�को नाममा दता� ग�रिदने गरी 
िमित २०६६।५।१७ मा िनण�य गरकेो देिखयो । य�तो 
दोहोरो िनवेदन हकदावी परी तेरोमेरो �� शङ्ृखला 
भएको अव�थामा िव�मान ऐनको �यव�था हेदा� 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ को �ितब�धा�मक 
वा�याशँमा “… दफा ७ बमोिजम मालपोत काया�लयको 
हक बेहकस�ब�धी �� उठाई अदालतबाट िनण�य 
गनु�पन� गरी गरकेो िनण�यउपर पनुरावेदन अदालतमा 
पनुरावेदन ला�ने छैन” भ�ने �यव�था रहेको 
देिख�छ । जसअनसुार �यसरी हकबेहकको ि�थित 
िसज�ना भएपिछ िववािदत ज�गाउपर प�ह�लाई 
आ�नो हक प�ुने नप�ुने िवषयमा टुङ्गो लगाई �याउन 
स�बि�धत िज�ला अदालतमा नै पठाउनपुन� ।
 ��ततु म�ुामा प�ह�ले दोहोरो हकदावी 
ग�ररहेको ि�थित ह�दँाह�दँै मालपोत काया�लय, 
स�रीले पनुरावेदक वादीको नाममा दता� गन�गरी 
िमित २०६६।५।१७ मा गरकेो िनण�य बदर गरी हक 
बेहक स�ब�धमा िनण�य गरी �याउन स�री िज�ला 
अदालतमा पठाइिदने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराज, स�रीले िमित २०६७।४।२४ मा गरकेो 

फैसला िमलेको देिखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: बस�तजङ्ग थापा
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल भदौ १९ गते रोज ५ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी चोले�� 
शमशेर ज.ब.रा., २०६७-CR-०९०१, लागऔुषध, 
(�ाउन सगुर) नेपाल सरकार िव. सु�मा गु�ङ 
 �ितवादी स�ुमा ग�ुङ्ले लागऔुषध केवल 
सेवनस�ममा� गन� गरकेो नभएर िब�� िवतरणसमेतको 
ि�याकलापमा संल�न रहेको भ�ने देिखन 
आउछँ । यस ि�थितमा �ितवादीको अदालतसम� 
भएको इ�कारी केवल इ�कारीको लािग मा� भएको 
ह�नहु�दैँन सो त�यपरक ढङ्गले समिथ�तसमेत भएको 
ह�नपुद�छ । अ�य त�यय�ु सबदु ् �माणले पिु� गन� 
नसकेको ि�थितमा �य�तो इ�कारीलाई �माण�ा� 
मा�न िम�ने नदिेखने ।
 िवप�ी �ितवादी स�ुमा ग�ुङले िब�� 
िवतरणसमेतको काय� गरकेो दिेखदँा िनजलाई १ 
वष� मा� कैद सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन अदालत, 
पोखराको फैसला िमलेको नदेिखदँा उ�टी भई स�ु 
का�क� िज�ला अदालतबाट िवप�ी �ितवादीलाई 
लागऔुषध िनय��ण ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को 
६(१) बमोिजम ५ वष� कैद र �. ५ हजार ज�रवानासमेत 
ह�ने ठहर ्याएको फैसला मनािसब ह�ने ।
इजलास अिधकृत: बस�तजङ्ग थापा
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल भदौ १९ गते रोज ५ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, २०६७-CI-१६५९, िनषेधा�ा, िपता�बर 
पिडत कु�हारसमेत िव. िशवनाथ पिडत कु�हारसमेत
 पनुरावेदकह�ले स�ुमा िलिखत जवाफ 
िफराउदँा िववािदत ज�गामा आ�नो भोग रहेको छ 
भने तापिन िलिखत �माण�ारा हकभोग �थािपत गन� 
सकेको नदिेखएको र िववादको िवषय उ� िक.नं. ७२ 
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को ज�गा ख�रद िब��को िवषय भएको देिखएको य�तो 
ि�थितमा िनवेदकह�ले िनवेदनमा उ�लेख गरकेो 
�यहोरा फरबेपूण� छ भनी अथ� गन� निम�ने ।
 िनवेदकह�को िनिव�वाद हक भोगको 
ज�गाको िवषयलाई िलएर ��यथ� िनवेदकह�को हक 
अिधकारलाई �ितकूल असर पान�स�ने आशङ्का 
कायमै रहेको अव�था देिखदँा उि�लिखत आधारसमेत 
िलई िनवेदकह�का �व. िपताको नाउ ँदता�को िक.नं. 
७२ को ज�गामा िनवेदकको जोत भोग क�जामा 
कुनै िकिसमले ह�त�ेप नगनु�  नगराउन ु भनी यी 
पनुरावेदकह�का नाउमँा िनषेधा�ाको आदेश जारी 
गन� गरी पनुरावेदन अदालत, हेट�डाबाट भएको िमित 
२०६७।८।२९ को आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर ह�ने ।
इजलास अिधकृत: समुनकुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७१ साल फागनु १२ गते रोज ३ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी दीपकराज जोशी र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल., ०६८-CI-०३१७,  साव�जिनक इनारको 
ज�गा िखचोला घर, नाद ख�ुा हटाई िनकास बाटो 
खलुाई चलन, रामआिशष पिडत कु�हार िव. अिमचन 
साह तेली

िक.नं. ३० को ज�गामा साव�जिनक 
इनार भएको कुरामा समेत िववाद रहेको 
देिखएन । अदालतबाट िमित २०६५।४।१८ मा 
भई आएको िमिसल संल�न न�सा कु�डली हेदा� 
िक.नं. ३० अ�तग�तको नं.नं. १२, १३, १४ र १५ 
मा झगडा जिनएको तथा न.नं. १७ मा झगडा जिनए 
पिन सोतफ�  दावी रहेको नदिेखएको र िववािदत 
ज�गाम�ये न.नं.१२,१३,१४ मा नाद ख�ुा गाडेको 
तथा नादको पानी फोहर फालेको र नं.नं. १५ मा 
�ितवादीको खपडाको घर रहे भएको देिख�छ । 
न.नं. १० इनारको ज�गा भएको र नं.नं. ११ इनार 
भएको दिेखएको र उ� नं. नं. १० र ११ को ज�गाको 
�े�फल ०-०-३-३ मा� रहे भएको देिखएबाट 
न.नं. १२, १३, १४, १५ मा �ितवादीले िखचोला 
गरकेो भ�ने कुराको िववािदत िवषय ख�्ुयाउन 

स�ुबाट भएको िमित २०६५।४।१८ को नाप 
न�साबाट नै िक.नं. ३० को ज�गा साव�जिनक हो 
भ�ने �� देिखएको र उ� साव�जिनक इनारको 
ज�गामा नाद ख�ुा गाडी घरसमेत बनाई यी 
पनुरावेदक �ितवादीले िखचोला गरकेो �प� देिखएको 
अव�था ह�दँा उ� ज�गामा �ितवादीले गरकेो िखचोला 
मेटाई घर भ�काई साव�जिनक इनारमा वादीले चलन 
पाउने ठहर ्याएको स�ु िज�ला अदालतको फैसला 
सदर गन� गरी भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको 
िमित २०६७।२।१४ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर 
ह�ने । 
इजलास अिधकृतः समुन कुमार �यौपाने
क��यटुर: रान ुपौडेल
इित संवत् २०७१ साल फागनु १२ गते रोज ३ शभुम् ।

इजलास न.ं ७

मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा�याय र मा.�या.�ी 
चोले�� शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०३६०,  मोही 
�े�ता �मािणत गरी मोही �माणप�को न�कल पाउ,ँ 
स�तराम अिहर िव. गङ्गाराम अिहर
 प�ह�बीच मोही स�ब�धमा कुनै िववाद 
नरहेको िववाद भनेको मोहीले दािय�व पूरा नगरकेो 
भ�नेस�म रहेकोमा मोही नै नरहेको भनी पनुरावेदन 
अदालतले तथा दािय�व पूरा नगरकेो िवषयमा 
आकिष�त नह�ने दफा २६(१)(ग)  आकिष�त गरी स�ु 
भूिमसधुार काया�लयले गरकेो िनण�य �िुटपूण� दोषय�ु 
ह�नकुा अित�र� �यसमा ग�भीरताको समेत अभाव 
देिखने ।
 �रट िनवेदक मोहीले ज�गा नजोती बाझँो 
राखेको भए त�स�ब�धमा स�बि�धत िज�ला 
अदालतमा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
२९(२) को हद�यादिभ� उजरु गरी लगत क�ा गराउन 
स�नपुन�मा सो नगरी दफा २६(१)(ग) र दफा २९(२) 
लाई िमसािमस गरकेो पिन िमलेको देिखदैँन । य�तो 
उजरुीको आधारमा दावीको ज�गा मोहीले जोतेको नभै 
िवप�ी ज�गाधनीले जोतेको कुरा कदािप मा�न सिकँदनै 
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भ�ने कानून �ितपादन गरेकाले उ� सज�िमनलाई 
पनुरावेदक वादी िव�� �माणमा िलन िम�ने 
नदेिखने ।
 भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)
(ग) को २५ िदनको �यादिभ�समेत ��यथ� ज�गाधनीले 
उजरु गन� नसकेको अव�थामा मोही लगत क�ा गन� 
निम�नेमा मोही लगत क�ा गरकेो स�ु फैसला यसै 
लगाउको म�ुामा यस इजलासले आजै उ�टी गरी 
फैसला गरकेो समेतबाट वादी दावी प�ुन नस�ने 
ठहर ्याएको स�ु भूिमसधुार काया�लय, बाकेँको िमित 
२०६२।२।२९ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग�जको िमित २०६७।१२।१६ को 
फैसला निमलेकाले उ�टी भै वादीको मागबमोिजम 
दावीको िक.नं. २४८ को ज�गाको मोिहयानी 
�माणप�को न�कल िदई �े�ता �मािणत ग�रिदन ु
पन�समेत ठहन� ।
इजलास अिधकृत: गेहे��राज र�ेमी
क��यटुर: �ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल काि�क २१ गते रोज ६ शभुम् ।
यसै लगाउका िन�न म�ुाह�मा पिन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन्:
 § ०७०-CI-०३५९, मोही लगत क�ा, 

स�तराम अिहर िव. गङ्गाराम अिहर
 § ०७०-CI-०३६१, मोही बेदखली, स�तराम 

अिहर िव. गङ्गाराम अिहर

इजलास न.ं ८

१
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-RC-१०६, कत��य �यान, नेपाल 
सरकार िव. शेखरकुमार थापामगर
 मलुकु� ऐन, द�ड सजायको महलको ८ नं. 
ले एकै जनाले धेर ै पटक सव��वसिहत ज�मकैद वा 
अ� कुनै सजाय ह�ने खत गरकेो भए पिन कुनै खतमा 
सव��वसिहत ज�मकैद र ज�मकैदम�ये ठूलो सजाय 
भएपिछ अ� सानो सजाय ह�ने खत खािपदैन भ�ने 

कानूनी �यव�था भएबाट स�ुले दावीको �यान मान� 
उ�ोगसमेतको कसरु �ितवादीले गरकेो कायम गरी 
�ितवादीलाई ठूलो खत �यानस�ब�धीको महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी 
गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

�ितवादीले त�काल उठेको �रस था�न नसक� 
िनजको िदमागले सही�पबाट काम गन� नसकेको 
अव�थामा खकुुरी �हार गर ेपिन पूव� �रसइिब नभएको र 
मानिसक िवचलनको कारणले त�काल उठेको �रसबाट 
आ�नै भा�जा नाताका �यि�लाई मारकेो ह�दँा िनज वष� 
१८ को किललो उमेरसमेतको कारण देखाई िनजलाई 
फैसला ह�दँा ठह�रएको ज�म कैद गदा� चक� पन� ह�दँा 
अ.बं.१८८ नं. बमोिजम १० वष� कैदको सजाय तो�न 
भनी लगाएको रायसमेत िमलेको नै दिेखने । 
इजलास अिधकृतः शा.अ.अि�बका�साद दाहाल 
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७१ साल चैत २० गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, २०७१-RC-००९८, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. डबलबहादुर िसहंसमेत 
 �ितवादीह�ले अदालतमा गरकेो 
बयानलाई समथ�न गरी भएको बकप�, जाहेरी 
दरखा�त, घटना�थल �कृित, बिुझएका �यि� 
तथा �ितवादीह�को अिधकार�ा� अिधकारी तथा 
अदालतको बयानसमेतका िमिसल संल�न सबदु ् 
�माणह�बाट यी �ितवादी रोशनबहादरु िसहं तथा 
डबलबहादरु िसहंले मतृकसगँ रहेको धनमाल िलने खाने 
िनयतले मतृकलाई �हार गरी मारी �यानस�ब�धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम कसरु गरकेो देिखने ।

�ितवादीह�लाई मलुकु� ऐन, 
�यानस�ब�धीको महलको १३ (३) नं. बमोिजम 
सव��वसिहत ज�म कैद ह�ने र रहजनी चोरीतफ�  थप 
सजायको मागतफ� को कानूनी �यव�थालाई हेदा� 
एकै कागजका म�ुामा दईु वा सो भ�दा बढी ऐन लगाई 
खत पटक खापी सजाय गनु�परमेा कैद ह�ने कलममा जनु 
ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले मा� सजाय गनु�पछ�  
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भ�ने �यव�था भएबाट मलुकु� ऐन, द�ड सजायको 
महलको १० नं. बमोिजम थप सजाय गनु�  नपन� ठहर 
गरी भएको स�ु दाचु�ला िज�ला अदालतको िमित 
२०७०।२।२७।२ को फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरको िमित २०७०।१२।१७।२ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने । 
इजलास अिधकृतः  अि�बका�साद दाहाल 
क��यटुर: च��ा ितम�सेना
इित संवत् २०७१ साल चैत २० गते रोज ६ शभुम्  ।

३
मा.�या.�ी ओम�काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा� पौडेल, ०७१-RC-००९७, कत��य �यान, 
नेपाल सरकार िव. �ेमिसंह बुढाथोक�समेत 

िमिसल संल�न कागजह� अ�ययन गरी 
हेदा� यी �ितवादीह� �ेमिसंह बढुाथोक�, गोिव�द 
िसंह भ�डारी र गजे��िसंह भ�डारीले मतृक तपके 
तामाङलाई कत��य गरी मारी �.१६ सो� लाख बाडँी 
िलए खाएकोमा मौका अनसु�धान र अदालतमा समेत 
सािबती भै बयान ग�रिदएको देिखनकुा साथै जाहेरी 
दरखा�त एवम् सा�ी बकप�लगायतका िमिसल 
संल�न अ�य �माण कागजबाट यी �ितवादीह� 
अिभयोग माग दावीअन�ुप कसरुदार रहे भएको 
�� देिखयो । यी �ितवादीह�लाई आरोिपत कसरु 
गरकेोमा सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने ठहर गद� 
�ितवादीम�येका गजे��िसंह भ�डारीको उमेर अव�था 
स�दभ�मा िमिसलसाथ संल�न रहेको रा�ला गा.िव.स. 
बाट २०६९।१।१५ मा िलएको ज�मदता� �माणप� र 
२०६०।१।२ मा िलएको सव�िहत �ा. िव. द�ुलीङको 
�थाना�तरण �माणप�समेतका दबैु �माणप� हेदा� 
िनजको ज�म २०५४।१।५ मा भएको देिखएको, सो 
�माण कागजको आधारमा िनजको उमेर वारदात 
िमितमा १६ वष�मिुनको रहे भएको देिखदँा बालबािलका 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) नं. बमोिजम १४ 
वष�मािथ र १६ वष�मिुनको बालकले कुनै अपराध गर े
उमेर पगेुको �यि�लाई ह�ने सजायको आधा सजाय 
ह�ने गरी स�ु दाचु�ला िज�ला अदालतबाट भएको उ� 
फैसला िमलेकै देिखने ।

       वादीको ��ततु पनुरावेदन िजिकर एवम् 
पनुरावेदन नगन� �ितवादीह�को हकमा साधकको 
रोहबाट �याियक िन�पण गदा� �ितवादीह� 
गजे��िसहं भ�डारी, �ेमिसहं बढुाथोक� र गोिव�द िसंह 
भ�डारीलाई �यानस�ब�धीको महलको १३(३) नं. 
बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद ह�ने र �ितवादीम�येका 
िनज गजे��िसंह भ�डारीको हकमा िनजको नाबालक 
उमेर अव�था भएको देिखएकाले िनज �ितवादी 
गजे��िसहं भ�डारीलाई बालबािलकास�ब�धी ऐन, 
२०४८ को दफा ११(३) बमोिजम आधा सजाय 
ह�ने ठहर गरी यी �ितवादीह�ले अिभयोग माग 
दावीबमोिजम रहजनी चोरी गरकेाले िबगोबमोिजम 
ज�रवानासमेत गरी चोरीको १४(३) नं. बमोिजम िबगो 
�पैया ँ�ितवादीह�बाट जाहेरवालालाई िदलाई भराई 
िदने ठहर ्याई स�ु दाचु�ला िज�ला अदालतबाट िमित 
२०६९।९।८ मा भएको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, महे��नगरको िमित २०७०।१०।२८ को 
फैसला िमलेकै देिखदँा साधक सदर ह�ने ।   
इजलास अिधकृतः  शा.अ.अि�बका�साद दाहाल
क��यटुर: च��ा ितिम�सेना
इित संवत् २०७१ साल चैत २० गते रोज ६ शभुम्  ।

एकल इजलास

१
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह, ०७१-WO-
०३८६, �ितषेध/परमादशे, अिधव�ा कृ�ण�साद 
डोटेल िव. �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
काठमाड�समेत
 िनवेदकले Sapta Gandaki 
Multipurpose Project दवेघाटमा िनमा�ण गन� 
गरी अ�ययन गरी कारवाही अगािड बढाएको र उ� 
आयोजना काया��वयन भएमा देवघाट �े�को धािम�क, 
सा�ँकृितक र परुाताि�वक मह�व नरहने भएकाले उ� 
आयोजना काया��वयन नगनु�  भनी �ितवेदनको माग 
गरी ��ततु �रट िनवेदन परकेो छ । तर �रट िनवेदकले 
��ततु िनवेदनमा सो आयोजनाको अ�ययनस�म भई 
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नेपाल सरकार, ऊजा� म��ालयले िनद�िशका जारी 
गरकेो भ�नेस�म उ�लेख गरकेो छ । उ� आयोजनाको 
िनमा�णस�ब�धी कुनै योजना, िनण�य, बजेट िविनयोजन 
र पूव� तयारीलगायतका आव�यक�य काय� पिन �ार�भ 
भएको भ�ने कुनै पिन त�य िनवेदनमा उ�लेख भएको 
नदेिखने ।
 िनवेदकले ऊजा� म��ालयले जारी गरकेो 
जलिव�तु आयोजना अनमुितप�स�ब�धी िनद�िशका, 
२०६८ मा उि�लिखत आयोजना देवघाट �े�मा ह�ने 
भनी दावी िलएको भए पिन सो िनद�िशका िनवेदनसाथ 
पेस गन� सकेको छैन । िनवेदनसाथ पेस गरेको Sapta 
Gandaki Multi Purpose Project को दफा १० 
मा देवघाट�े� डुबानमा पन� भएकाले उ� आयोजना 
लागू गन� सिकँदैन भनी �प� उ�लेख भएको देिख�छ । 
उ� �ोजे�ट देवघाट �े�मा ह�ने भ�ने िनवेदन िजिकर 
रहे पिन नेपाल सरकारको तफ� बाट सो स�ब�धमा 
कुनै तयारी, आशयप� वा िनण�य भएको भ�ने कुरा 
िनवेदनमा दखेाउन र खलुाउन सकेको देिखदँनै । 
िनवेदनमा दावी िलएको आयोजना देवघाट �े�मा नै 
स�चालन ह�ने भ�ने कुनै ठोस, त�यय�ु र व�तिुन� 
आधार िनवेदकले देखाउन नसकेको  ि�थितमा त�य 
नै नभई क�पना र अनमुानका आधारमा िदएको 
अप�रप�व िनवेदनका आधारमा �रट जारी ह�ने अव�था 
नह�ने ।
इजलास अिधकृत: िकशोर िघिमरे
क��यटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर १२ गते रोज ६ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी िगरीश च�� लाल, ०७१-WO-०५५४, 
उ��ेषण/परमादेश, ल�मीराज �े� िव. मीरा �े�समेत

कोट�  िफ ऐन, २०१७ को दफा २३ को ख�ड 
(ख) ले �यवि�थत गरअेनसुारको िसफा�रससिहत 
िनवेदकले कोट� िफको सिुवधा पाउ ँ भनी िनवेदन 
निदएको साथै िनजले पनुरावेदन अदालत, पाटनसम� 
पनुरावेदन दता�को लािग िदएको िनवेदन कारवाहीय�ु 
अव�थामा रहेको बखत िनवेदकले ता�रख गजुारी बसेको 
ह�नाले िमित २०६९।१।१७ मा िनजको पनुरावेदन दता� 

ह�न नस�ने भनी भएको उपरिज��ारको आदशेउपर 
िनवेदकले यस अदालतसम� िमित २०७१।१०।४ 
मा अथा�त् दईु वष�भ�दा पिन बढी समय �यतीत गराई 
��ततु �रट िनवेदन दता� गराएको दिेखनाले िवल�बको 
िस�ा�त (Principle of Laches) को आधारमा 
समेत ��ततु �रट िनवेदन स�ब�धमा कारवाही गनु�  
औिच�यपूण� नदेिखदँा �रट िनवेदन स�ब�धमा कारण 
देखाउ आदेशसमेत जारी ग�ररहनपुन� नभई ��ततु 
�रट िनवेदन खारजे ह�ने ।
इजलास अिधकृत: टेकराज जोशी
क��यटुर: स�तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल माघ १५ गते रोज २ शभुम् ।

रीत/बेरीत आदेश

१
मा.�या.�ी क�याण ��े र मा.�या.�ी बै�नाथ 
उपा�याय, ०७१-RE-००८०, �यान मान� उ�ोग, 
िछ�रङ लामा िव. नेपाल सरकार
 यसमा घाइते मीनकृ�ण महज�नले समेत 
िनवेदक �ितवादीको वारदातमा संल�नता रहेको भनी 
�प��पमा उ�लेख ग�ररहेको देिखएकाले सोसमेतको 
आधारमा पपु�� िनिम� थनुामा रा�ने गरकेो स�ु 
लिलतपरु िज�ला अदालतको आदेशमा प�रवत�न गनु�  
नपन� ठहर ्याई गरकेो पनुरावेदन अदालतको िमित 
२०७१।०२।२२।५ को आदेश प�रवत�न गनु�पन� कारण 
िव�मान नदिेखने ।
इित संवत् २०७२ साल जेठ ६ गते रोज ४ शभुम् ।

२
मा.�या.�ी सुशीला काक�  र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७१-AP-०३३१, डाकँा, ह�रबहादुर लामा िव. 
नेपाल सरकार
 यसमा िनवेदकलाई स�ु िज�ला अदालतबाट 
�. २०,०००।– धरौट िलई ता�रखमा रा�ने आदेश 
भएकोमा िनजले िज�ला अदालतबाट सफाइ पाएको 
र पनुरावेदन अदालतबाट सजाय भएकोमा सोउपर 
पनुरावेदन नगद� फैसला काया��वयनको �ममा प�ाउ 
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परकेो र कारागारबाटै पनुरावेदन गरी िवचाराधीन 
रहेको देिखदँा फैसला काया��वयनको �ममा प�ाउ 
परकेो कारणले मलुकु� ऐन, अ.बं. १९४ नं. को सिुवधा 
�दान गन� निम�ने गरी िमित २०७१।१२।२६ मा यस 
अदालतका सहरिज��ारबाट भएको दरपीठको आदेश 
िमलेको नदेिखदँा बदर ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभुम् ।

३
मा.�या.�ी सशुीला काक� र मा.�या.�ी ओम�काश 
िम�, ०७०-AP-०३५३, उ��ेषण, रामशङ्कर 
खड्का िव. शाली�ाम पराजुली
 यसमा िनवेदक रामशङ्कर खड्का िवप�ी 
शाली�ाम पराजलुी भई दता� गन� �याएको उ��ेषण 
�रट िनवेदन यस अदालतका रिज��ारबाट दता� गन� 
निम�ने भनी िमित २०७२।१।६ मा भएको दरपीठ 
आदेश बदर ग�रिदएको छ । दरपीठ भएको �रट िनवेदन 
दता� गरी ०७१-WO-०३५१ को �रट िनवेदनसगँ साथै 
राखी कानूनबमोिजम गनू� ।
इित संवत् २०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभुम् ।

४
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली र मा.�या.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७१-RE-०१९६, मानव अपहरण तथा शरीर 
ब�धक, स�जयकुमार साह िव. नेपाल सरकार  
 यसमा �पेशकुमार हराएको भ�नेमा 
िववाद दिेखदैँन तर िनज अपहरणमा परकेो 
अपहरण ग�रएको गराइएको ��य� �माणको अभाव 
देिख�छ । शरीर ब�धक म�ुामा देिखएको प�रि�थितज�य 
�माणलाई िववेचना गदा� िनज कही ँन कही ँकतै न कतै 
कुनै िनि�त वारदात�थलमा अपहरणको घटना घटेको 
देिखन ज�री ह��छ । �पेशकुमार हराएको भ�नेमा स�म 
िववाद नभए पिन ियनै �ितवादी �वयम् ले खोजतलास 
ग�रपाउन िदएको िनवेदनसमेतलाई हेदा� िनज �पेश 
अपहरणमा परकेो ियनै �ितवादीले नै सो काय� गरकेो 
भ�ने ��य� �माणको अभाव देिखदँा र म�ुाको उठान, 
�माणको सङ्कलन र प�रि�थितसमेतका �ित िवचार 
गदा� अ.बं. ११८ को दहेाय ४ समेतको िव�मानता 

देिखएकाले पिछ �माण ब�ुदै जादँा ठहरबेमोिजम ह�ने 
गरी यी �ितवादी स�जयकुमार साहबाट नगद �. 
२,००,०००।– (दईु लाख) धरौट वा जेथा जमानत 
िलई म�ुामा पपु�� गराउनपुन� दिेखएकाले थुनामा रा�ने 
गरकेो सनुसरी िज�ला अदालतको िमित २०७१।९।८ 
मा भएको आदशेलाई सदर गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०७१।११।१४ को 
आदशे बदर ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल जेठ १३ गते रोज ४ शभुम् ।

५
मा.�या.�ी क�याण ��े, ०७१-AP-०३२७, 
जबज��ती करणी, रोशन भ�ने रािजन �े� िव. नेपाल 
सरकार
 यसमा िनवेदक �ितवादीलाई स�ु 
अदालतबाट पपु�� िनिम� थुनामा राखी कारवाही 
गरकेो दिेखएको र जबज��ती करणीको कसरुदार ठहरी 
सजाय पाएको अव�था देिखएकाले मलुकु� ऐन, अ.बं. 
१९४ नं. बमोिजमको सिुवधा �दान गन� निम�ने भनी 
यस अदालतका सहरिज��ारले गरकेो आदशे िमलेकै 
देिखदँा प�रवत�न गनु�पन� अव�था नदेिखने ।
इित संवत् २०७२ साल जेठ ५ गते रोज ३ शभुम् ।

६
मा.�या.�ी क�याण �े�, ०७१-WO-०८४४, 
परमादेश, अिधव�ा तुलसी िसंखडा िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत
 िनवेदकले गत वैशाख १२ गते गएको 
महाभूक�पले परु ्याएको �यापक धनजनको �ितको 
उ�ार, राहत र �यव�थपन आव�यकतानसुार र 
कानूनको �यव�थाबमोिजम �भावकारी ढङ्गले भएको 
नदिेखएकाले उिचत उपचारको अिवल�ब �यव�था 
गनु�पन� भनी माग गरकेो देिखएको, भूक�प ज�तो 
दैवी �कोपको �यव�थापनका लािग िविभ�न ज�री 
�यव�था गनु�पन�मा दैवी �कोप (उ�ार) ऐन, २०३९ को 
�यव�था नै उिचत र पया�� �यव�था नभै अधरुो भएको 
र भइरहेको कानूनी �यव�था र सरंचना पिन उपय�ु 
ढङ्गले काया��वयन नभएको भई अ�य�तै ज�री 
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उपचारको �यव�था आव�यक भएको भ�नेसमेतको 
िजिकर िलएको दिेखयो ।
 भूक�पले परु ्याएको धनजनको �ितको 
अिवल�ब र असाधारण�पले �भावकारी �यायोिचत 
र पया�� स�बोधन गन� जे जो चािहने �यव�था गनु�पन� 
र उ�ार, राहत र �यव�थापनको लािग त�काल 
सम�वया�मक ढङ्गले स�चालन नभएमा थप �ित र 
असिुवधा बढ्न गई अमानवीय अव�था िसज�ना ह�ने 
अव�था दिेख�छ । उ�ार, राहत, �ितपूित�  र पनु: 
िनमा�णको �� कसैको कृपा, िनगाह र ऐि�छक िवषय 
नभै �भािवत �यि�ह� तथा प�रवार वा समदुायका 
जनताको आधारभूत जीवनसङ्गत् कानूनी हकको पिन 
�� भई य�तो ��मा िवचार गन� िकि�चत पिन िवल�ब 
गनु�  वा उपे�ा गनु�  सङ्कटको �यव�थापनमा कानूनी 
रा�यको िस�ा�तको सा�दिभ�कता नै इ�कार गनु�ज�तो 
ह�ने ह�नाले �रट िनवेदकले उठाएको ��को अित�र� 
भइरहेको उ�ार, राहत र �यव�थापनका संरचनाको 
अ�याविधक अव�थासिहत ७ (सात) िदनिभ� 
महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त् अिनवाय��पमा 
िलिखत जवाफ पेस गनु�  भनी िवप�ीह�का नाउमँा 

�याद सूचना पठाई िमित २०७२।२।१४ गते ��ततु 
म�ुा पूण� सनुवुाइका लािग पेस गनू�  ।
इित संवत् २०७२ साल जेठ ५ गते रोज ३ शभुम् ।

अ�त�रम आदेश

मा.�या.�ी क�याण �े�, ०७१-WO-०८५७, 
उ��ेषण, अिधव�ा मातृका�साद िनरौला िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमेत
 �रट िनवेदकले �रट िनवेदनको �करण नं. ३ मा 
उ�लेख गरबेमोिजम भूक�प र यसका परक�पनह�ले 
परु ्याएको �ितको प�रणाम�व�प जनसाधारण िहडँडुल 
गन� वा िनजह� बसेको ठाउ ँ निजक लड्न लागेका, 
धराप बनेर बसेका घर, भवनलगायतका संरचनाबाट 
िसज�ना ह�ने वा ह�नस�ने जोिखम, अवरोध र असरु�ा 
हटाउनेतफ�  पूव�सावधानीको उपायको �पमा जे जो 
गनु�पन� गरी त�ु�त �यव�था गनु�  गराउन ुभनी िवप�ी 
नेपाल सरकारका नाउमँा अ�त�रम आदेशसमेत जारी 
ह�ने ।
इित संवत् २०७२ साल जेठ ५ गते रोज ३ शभुम् ।


