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सव"#च अदालत बुले.टन २०७१, काि8क - १
२

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.श्री
रामकु मार प्रसाद शाह, ०६७-CI-०६२३,परमादे श,

सं युक्त इजलास

दWपा जोशी .व. िजjला िशKा कायाEलय, बैतडीसमेत

१

Rनयुिl

RमRत

२०६६।६।१

ले

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री रामकु मार प्रसाद शाह, ०६७-CI-११०६,

Rनजको कायEकाल RमRत २०६६।१२।१ सSम

यशोवधEन ूधान .व. भगवती Kेऽी

`दएकोमा Rनजको Rनयुिl िशKा RनयमावलW,

परमादे श, ःवाः@य सेवा .वभागका तफEबाट डा.

रहने गरW ६ म.हनाको लाRग अःथायी Rनयुिl
२०५९ को Rनयम ९७(२) को ू.बया.वपरWत

नेपाल ःवाः@य सेवा ऐन, २०५३ को

भएबाट उl Rनयुिl सोहW RनयमावलWको Rनयम

दफा २१(१) (२) र (३) अनुसारको अवRधसSम

९७(६)

दुगम
E ःथानमा बसेको साथै सो ःथानमा रहW

बमोिजम

िजjला

िशKा

कायाEलयले

उपचार हुन नसYने रोग लागेको भनी मेRडकल

RमRत २०६६।७।१५ मा बदर गरे बाट यी

उपचार

गनE नपाएपRछ आफूलाई मकाE परे को .वषयमा

Rनवे`दकाले RमRत २०६६।७।१९ बाट अxयापन

बोडEबाट समेत RसफाZरस भई आएको अवःथामा
हुने

ःथानमा

स^वा

गZरपाउनको

सोहW बखत नै उपचारको माग गनुप
E दE@यो ।

लाRग सSबि_धत Rनकाय .वपKी .वभागसमK
ँ ा dयःतो
Rनवेदनसमेत `दइसकेको अवःथा दे िखद

Rनवेदनउपर

कुनै

ु ाइ
सुनव

नगरW

तर RमRत २०६६।६।१ बाट Rनयुिl तो.कएको

अवRध ६ म.हना RमRत 2066।12।1 मा नै

अRनणEयको

समा भएपात् RमRत 2067।2।16 मा माऽ
ँ ा Rनवे`दकाको
.वलSब गरW Rनवेदन गरे को दे िखद

अवःथामा राख्नु _या.यक g.hबाट उिचत माi

Rमjदै न । dयसकारण उl Rनवेदनउपर यथाशीय

RनणEय

गरW

Rनवे`दकालाई

सोको

Rनयुिlको समयावRध नै समा भइसकेको हुँदा

जानकारW

Rनवे`दकाको माग ूयोजनहWन दे िखएको साथै

गराउनु .वपKीह^को कानूनी कतEpय र दा.यdव
ँ ा Rनवे`दकाले स^वा गZरपाउँ भनी RमRत
दे िखद

समयमा

नै

आनो

हक

ूचलनाथE

Rनवेदन

सेवा

E नमा .वलSब गरW Rनवेदन गरे काले ूःतुत
गनुप

RनणEय गरW सोको जानकारW Rनवे`दकालाई `दनु

गरे को पुनरावेदन अदालत, महे _िनगरको RमRत
ँ ा
२०६७।५।२३।४ को आदे श Rमलेकै दे िखद

२०६७।३।२५

मा

.वपKी

ःवाः@य

.वभागसमK `दएको Rनवेदनको सSब_धमा कुनै
ँ ा यथाशीय उl Rनवेदनमा
कारवाहW भएको नदे िखद

Rनवेदन

एवम् पुनरावेदन िज.करउपर .वचार
गZररहन नपन हुँदा Rनवेदन खारे ज हुने ठहर

भनी .वपKीह^का नाममा परमादे शको आदे श
जारW

हुने

ठहर

गरे को

पुनरावेदन

सदर हुने ।

अदालत,

इजलास अRधकृत: दWपक ढकाल

पाटनको RमRत २०६७।८।२२ को आदे श
ँ ा सदर हुने ।
Rमलेको दे िखद

इRत सं वत् २०७१ साल जेठ १ गते रोज ५ शुभम् ।

३

इRत सं वत् २०७१ साल जेठ १ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अRधकृत : दWपक ढकाल

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.श्री
सुशीला काकीर्, ०६8-CR-०३७४, ०४०८,
1

सव"#च अदालत बुले.टन २०७1, काि8क
१२४१, कतEpय यान र जबजEःती चोरW, ौीहा

बयान र ूRतवादWह^बाट बरामद भएको Rबगो
धनमालबाट समेतलाई g.hगत गदाE अRभयोग
दावीअनुसार नै पूरै Rबगो कायम गरW सजाय

राईसमेत .व. नेपाल सरकार, राजे_ि तामाङ .व.
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार .व. ौीहा राईसमेत
अनुस_धानको

बममा

भएको

E छE भiे वादW नेपाल सरकारको पुनरावेदन
गनुप
िज.करसँग सहमत हुन नस.कने ।
ु 
ऐन,
ूRतवादWह^लाई
मुलक
यानसSब_धीको
महलको
१३(३)
नं.
बमोिजम सवEःवस.हत ज_मकैद र Rबगो ^.
१४,१०,२१४।३५
पैसा
चोरW
गरे को
्
समेतको भोजपुर िजjला अदालतको
ठहरयाएको

ूRतवादWको मौकाको साRबती बयान तथा अ_य
सहअRभयुlह^को पोलबाट Rनजले मृतकको
शरWरमा हात हालW कुटपीट गरW बचन `दएको
वा सं योग पारे को भiे अवःथा नभै मृतकको
घरबा.हर बसी घेरा `दने, बाटो छे Yनेसमेतको गै॑
कायE गरW यान मानE सं योग पारे को भiे कुरा

RमRत
२०६७।९।२५।१
को
फैसला
नRमलेकोले केहW उjटW भै ूRतवादWह^ ौीहा
ु 
राई, नरबहादुर Rबक तथा दWपे_ि राईलाई मुलक

पु.h हुन आएको दे िख_छ । यःतो अवःथामा

यानसSब_धीको महलको १३(३) नं. को
दावी Rलने वादW नेपाल सरकारको तफEबाट
Rनजको हकमा त@ययुl सबुद ूमाण गुजानE
ँ ा सो कसुर ूमािणत हुनसYने
सकेको नदे िखद

ऐन, यानसSब_धीको महलको १३(३) नं.
बमोिजम ज_मकैद तथा ूRतवादW राजे_ि योन
तामाङलाई ऐ. १७(२) नं. बमोिजम ५ (पाँच) वषE
कैद हुने ठहर गरW सबै ूRतवादWह^को मौकाको

दे िखएन । तसथE Rनजको हकमा अ_य
सहअRभयुlह^को पोल तथा ःवयं ूRतवादW

बयान तथा बरामद भएको Rबगोसमेतको ूमाणको
आधारमा Rबगो ^. १६,५४५।६५ को धनमाल
चोरW गरे को समेत ठहर गरW सबै ूRतवादWह^लाई

राजे_ि योनको मौकाको साRबतीबाट खुjन
आएबमोिजम यानसSब_धीको महलको १७(२)
नं. आक.षEत हुने ।
अRभयोगपऽमा

उjलेख

चोरWको महलको १४(२) नं. बमोिजम ४५ `दन
र जZरवानाबापतसमेत २ वषE ९ म.हना कैद
र ऐ. १०(३) नं. बमोिजम जाहे रवालालाई सबै
ूRतवादWह^बाट दामासाहWले उl Rबगो `दलाई

भएबमोिजम

यी ूRतवादWह^ले १४,१०,५००।- बराबरको
धनमाल जबजEःती चोरW गरे काले सोबमोिजम
सजाय हुनपु छE भiे वादWको पुनरावेदन िज.करतफE

भराई `दने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,
धनकुटाको RमRत २०६८।३।२२ को फैसला
ँ ा सदर हुने ।
Rमलेकै दे िखद

.वचार गदाE, दावीबमोिजमको धनमाल बरामद
भएको अवःथा छै न । ूRतवादWह^ले Rलई खाई

मासेको वा हराई नासेको भiे दावी पRन नभएको
र तdसSब_धमा .वसनीय ूमाणह^ गुजारW
सSपूणE RबगोतफEको दावी ूमािणत गन भार रहे को
वादWबाट

तdसSब_धमा

ठोस

तथा

- १

इजलास अRधकृत: ईर पराजुलW

इRत सं वत् २०७१ साल जेठ ५ गते रोज २ शुभम् ।

४

शार.हत

ूमाण गुळन नआएकोले ूRतवादWह^ले अRभयोग
दावीबमोिजमको पूरै Rबगो १४,१०,५००।- को
धनमाल जबजEःती चोरW गरे को भiे कुरा ूमािणत

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.श्री
सुशीला काकीर्, ०६७-CR-००५७, 0225,

परमादे श, िशरमान बुढामगर .व. नेपाल सरकार,

नेपाल सरकार .व. .वमपुरा बुढामगरसमेत

भएको पाइएन । यी ूRतवादWह^को मौकाको
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ूRतवादWले आनो लेकको घरमा आगो
लगाई `दएको .वषयमा छलफल गनE जाँदा
वीरग_जको घरमा आएक मृतक सातमाया

Rनहdथा

म.हलालाई मानसSमको ूयोजनले
जोिखमी हRतयार खुकुरWसमेतले ूहार गरW अि_तम
समयमा मुाले मृतकको दा.हने कटमा हानी
E
गZरएको जघ_य अपराधमा चक"
मनसायपूवक

बुढामगर भादै गरे को अवःथामा कपालमा समाती
लछारपछार पारW प.हले ढु ाले हानी दा.हने खुा
भाँची `दएको र पRछ खुकुरWले सोहW दा.हने खुामा
ँ ाको भागमा हानेको हुँ । मृतक लुYन
र आख
गएको अवःथामा लुकरहे को ठाउँबाट jयाई

सजाय हुने भनी अ.बं . १८८ नं. अनुसार कम

सजाय गन राय pयl गनE नRमjने ।
इजलास अRधकृत: भीमबहादुर Rनरौला

कSयुटर: .वकेश गरागा

लेकको घरतफE लै जाँदै गदाE Zरसले मुाले कटमा
हा_दा मृतक सातमायाको मृdयु भएको हो भनी
कसुरमा साRबत भई अRधकारूा अRधकारWसमK
र

अदालतमा

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख १५ गते रोज २ शुभम् ।

५

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री जगदीश शमार् पौडेल, ०७०-WO-०१६२,

समेत

साRबती बयान गरे को
दे िख_छ । वारदातमा ूयोग भएको खुकुरW दसी
ूमाणको ^पमा बरामद भएको र उl खुकुरWलाई

.व¡ान_द
िशKा कायाEलय, रौतहटसमेत

उdूेषण/परमादे श,

झा

.व. िजjला

Rनवेदक .व¡ान_द झाको एसएलसीको
ूमाणपऽलगायतमा Rनजको ज_मRमRत सन् २५
जुलाई १९५२ तदनुसार .व.सं . २००९।४।१०
ँ ा कानूनबमोिजम
गते भiे उjलेख भएको दे िखद

ूRतवादW िशरमान बुढामगरले सनाखतसमेत गरे को
ँ ा मुलक
ु  ऐन, यानसSब_धीको महलको
दे िखद
१३(१) नं. अनु^पको कसुर दे िखएकोले Rनजलाई

सोहW महलको १३(१) नं. बमोिजम सवEःवस.हत
ज_मकैदको सजाय हुने ।
ु 
ूRतवादW िशरमान बुढामगरलाई मुलक

Rनजले अRनवायE अवकाश पाउने अवRध ६० वषE
उमेर RमRत २०६९।४।९ गते पुने दे िखनुको
साथै यी Rनवेदक ौी मा..व. िचकना जेठर.हया,

ऐन, अ.बं . १८८ नं. बमोिजम १५ (प_ी) वषE माऽ
कैदको सजाय हुनपन गरW पुनरावेदन अदालत,
तुलसीपुरबाट pयl भएको राय सSब_धमा
.वचार गदाE यी पुनरावेदकले मृतक सातमाया
बुढामगरलाई पूव E ZरसइRबको आधारमा साँझको
समयमा भादै गदाE समाती सु^मा कपालको

रौतहटमा RमRत २०६९।४।९ गतेसSम ^जु
हािजर रहW कामकाज गरW आएको अवःथामा
कानूनबमोिजम Rनजले पाउने तलबभ8ा तथा
सयकोषसमेतको

रकम Rनवेदकको औषRध
उपचार, Rबरामी Rबदा र Rनवृि8भरण अRधकारपऽले
पाउने रकमबाट का गरW .हसाब Rमलान गन

जगेjटामा पब बाटोमा लछारपछार गद ढु ाले
हानी दा.हने खुा भाँिच`दएको, सोहW भाँिचएको
ँ ाको
खुामा धाZरलो हRतयार खुकुरW ूहार गरW आख

गरW .व¡ालय िशKक .कताबखानाबाट भएको
RमRत 2070।४।१३ को RनणEय एवम् सो
सSब_धी सSपूणE कामकारवाहW उdूेषणको

भागमा पRन हानेको दे िख_छ । dयसपRछ मृतक
सातमाया बुढामगर Rनज ूRतवादWको बूरतापूवक
E
खुकुरWसमेतको ूहारबाट ब#ने ूयासःव^प लुYन
जाँदा पRन लुक राखेको ठाउँबाट RनकालW पुन:
Rनर_तर कुटपीट गन, लछारपछार गद एउटW

आदे श£ारा बदर हुने । Rनवेदक .व¡ान_द झा
आफू कायEरत .व¡ालयमा ^जु हािजर रहW काम

गरे को

RमRत २०६९।४।९ गतेसSम सेवा
अवRध कायम गरW Rनजले Rनयमानुसार पाउने
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ँ ा सदर हुने ।
फैसला Rमलेको दे िखद
इजलास अRधकृत: िशवूसाद खनाल
कSयुटर: .वकेश गुरागा

तलब, भ8ालगायतको सSपूणE सु.वधाको रकम
भ ुlानी `दनु भनी .वपKीमxयेको .व¡ालय
िशKक .कताबखानासमेतको नाउँमा परमादे शको

आदे शसमेत जारW हुने ।
इजलास अRधकृत: हZर कोइराला

इRत सं वत् २०७१ साल जेठ २८ गते रोज ४ शुभम् ।

यसै लगाउका RनSन मु¨ाह^मा पRन यसै अनुसार
आदे श भएका छन्:
§ ०६८-CI-०३५४, अंश चलन, सीता

कSयुटर: अRमरर¤ महजEन

इRत सं वत् २०७१ साल असार ३२ गते रोज ४ शुभम् ।

मान_धरसमेत .व. पुनमाया मान_धर

६

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.श्री
जगदीश शमार् पौडेल, ०68-CI-०३५३, अंश

§

०६८-CI-०४३१, 0646,
हालै को
बकसपऽ बदर, मीना मान_धरसमेत .व.

ओमबहादुर मान_धर, पुनमाया मान_धर
.व. ओमबहादुर मान_धर

चलन, सीता मान_धरसमेत .व. पुनमाया मान_धर
सीता मान_धर एकासगोलको अंिशयार
ओमबहादुर मान_धरक एकसगोलक ौीमती

भएको र सगोलको अवःथामा Rनजको नाममा
रहे को सSपि8 Rनजको Rनजी आजEनको पु.h हुने
कुनै ूमाण पेस हुन नसकेको अवःथामा ब_डा

इजलास नं . १
१

लाने एकासगोलको सSपि8 हो भनी ःवाभा.वक
E न हु_छ । उl जगा घर र
अनुमान गनुप

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
बैद्यनाथ उपाध्याय, ०६६-CR-०३८२, जबजEःती

करणी, Rब^ भiे वीरबहादुर मगर .व. नेपाल

गाडी सीता मान_धरको Rनजी आजEनको हो भiे
ँ ा उl सSपि8समेत
ूमाण£ारा पु.h भएको नदे िखद
ँ ा पुनरावेदक ूRतवादW
ब_डायोय सSपि8 नै दे िखद
ओमबहादुर मान_धरले सगोलको अवःथामा
भ ुमादे वी भ¦डारWलाई Rलखत गZर`दएको ऋण रकम

सरकार

जबजEःती करणीको .ववादमा वीयE ःखलन
पRन एउटा ूमाण हो तर वीयE ःखलन नहुँदैमा
जबजEःती करणी नहुने भनी यसलाई अRनवायE
तवको ^पमा कानूनले राखेको नभई योनीमा

^.२४,५२,५००।- लेनदे न मु¨ामा अदालतको
फैसलाबमोिजम भZरपाउने साँवा ©याज रकम र
सीता मान_धरको नाममा रहे को .क.नं. १७० को

Rल केहW भाग माऽ ूवेश गरे पRन जबजEःती
करणीको वारदात हुन पयाE हु_छ । पीRडत
बाRलकाको Post Fourche!e मा Redness दे िखनुले
योRनमा Rल रगडेको र केहW माऽामै भएपRन

जगा एवSसो जगामा RनमाEण भएको घर र
बा.३ च 2734 नं. को कारसमेतका सSपि8
E नमा नगरे को सु^ काठमाड¬ िजjला
ब_डा गनुप

ूवेश गरे को माiुपन नै हु_छ । यस ूकार
पुनरावेदक ूRतवादWले अनुस_धानको RसलRसलामा
आरो.पत कसुरमा साRबत रहW गरे को कागजलाई

अदालतको फैसला सो हदसSम केहW उjटW गरW
उl सSपि8समेतबाट पुनरावेदक वादW पुनमाया
मान_धरले ३(तीन) भागको १ (एक) भाग अंश

.पडीत बाRलकाको Post Fourche!e Redness
दे िखनु र पीRडतले यी ूRतवादWलाई .कटानी पोल

पाउने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको

4

सव"#च अदालत बुले.टन २०७१, काि8क - १
हुन ु लगायतका ःवत_ऽ ःथा.पत ूमाणह^बाट
ूRतवादWले अनुस_धानको RसलRसलामा गरे को
साRबती बयान कागज सSपु.h (Corroborate)
ँ ा ूRतवादW वीरबहादुर मगरले
भइरहे को दे िखद

E ाट सSपु.h (Corrobora"on) भइरहे को यस
गनुब
अवःथामा ूRतवादWले पीRडतलाई जबजEःती करणी
ँ ा ूRतवादW वीरबहादुर मगरले
गरे को नै दे िखद

पीRडत मि_जला खपाी मगरलाई जबजEःती
करणीको उ¡ोग गरे को ठहर गरे को सु^ झापा
िजjला अदालतको फैसला केहW उjटW गरW
्
ूRतवादW
अRभयोग दावीबमोिजमकै कसुर ठहरयाई

पीRडत भूRमका Kेऽीलाई जबजEःती करणीको
उ¡ोग गरे को ठहर गरे को सु^ झापा िजjला
अदालतको फैसला केहW उjटW गरW अRभयोग
्
कसुर
ठहरयाई
ूRतवादW
दावीबमोिजमकै

वीरबहादुर मगरलाई जबजEःती करणीको १(ग)
नं. को कसुरमा ऐ. को ३(२) नं. ले कैद वषE १०
(दश) सजाय हुने र ^.२५,०००।- पीRडतलाई
Rनजबाट ऐ. को १० नं. बमोिजम KRतपूRतE भराई
्
`दने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, इलामको

वीरबहादुर मगरलाई जबजEःती करणीको १(ग)
नं. को कसुरमा ऐ. को ३(१) नं. ले कैद वषE १०
सजाय हुने र ^.२५,०००।- पीRडतलाई निजबाट
ऐ. को १० नं. बमोिजम KRतपूRतE भराइ`दने
्
पुनरावेदन अदालत, इलामको RमRत
ठहरयाएको
ँ ा
२०६७।२।७ को फैसला मनाRसब दे िखद
सदर हुने ।
इजलास अRधकृत: द¦डपािण लाRमछाने

RमRत २०६७।२।२७ को फैसला मनाRसब
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अRधकृत: द¦डपािण लाRमछाने
कSयुटर: रामशरण RतRमिjसना

कSयुटर: रामशरण RतRमिjसना

इRत सं वत् २०७१ साल असार २४ गते रोज ३ शुभम् ।

२

इRत सं वत् २०७१ साल असार २४ गते रोज ३ शुभम् ।

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
बैद्यनाथ उपाध्याय, ०६६-CR-०३८३, जबजEःती

इजलास नं . २

करणी, बीरबहादुर मगर .व. नेपाल सरकार
RमRसल सं लन पीRडतको शारWZरक
परWKण ूRतवेदन हे दाE ×Rनजको योनीको िझjलW

१

फाटे को छ र Mul"ple Search mark on Back

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र
लाल, ०६९-CI-००६१, Rनषेधा¯ा, असार माया

छै न । पुनरावेदक ूRतवादW वारदात समयमा Rनज
पीRडतसँग रहे को त@य Rनजले नै अदालतमा बयान

.ववा`दत जगा सँगसँगै बाटो रहे को
अवःथामा उl जगा हुँदै पुन: बाटो खोjनुपन
अवःथा .वपKीह^लाई .कन आएको हो भiेसमेत
सबै कुराको ःपh उjलेख पुनरावेदकले गनE

राई(तामाङ) .व. परशुराम लाRमछानेसमेत

and Chest” भनी उjलेख भएको पाइ_छ । वषE
५ क नाबाRलकाको योनीको िझjलW फा®नुको
अ_य कारण अनुस_धानबाट खुjन सकेको

सकेको पाइएन । .ववा`दत जगामानै सावEजRनक
बाटो छ छै न उl जगाको ःथलगत अxययन
गरW नाप नYसा Rभडाई हे नप
Eु न अवःथा रहे को
ँ ा सोअनुसारको कायE गनE गराउन ूःतुत
दे िखद
मु¨ाको रोहबाट हुनसYने दे िखएन । आनो

गदाE ःवीकारे को, कसुर गरे को त@यतफE पीRडतले
अनुस_धानको RसलRसलामा .कटानी पोल गरे को

E ो
र अदालतमा बकपऽ गरW dयसको पु.h गनुक
अRतZरl ५ वषEक पीRडतको योनीको क_याजालW
फा®नु, पीRडतको छाती र पछाRड कोZरएको
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Rन.वEवाद हकभोगको .वषयमा माऽ कुनै pयिl वा
Rनकाय .व^° जारW हुनसYने Rनषेधा¯ाको ूकृRत

ूRतकूल हुने जाने ।
भूRमसुधार

Rनवेदकले सामा_य कायE.वRधको अनुशरण गरW
सोहWअनुसारको कानूनी ू.बया अपनाई आनो

कायाEलयको उl RनणEय बदर भएको र पुन:

कायाEलयले

RमRत

२०५९।३।२४ मा गरे को RनणEयउपर Kेऽपाल
यादवको यस अदालतमा दायर गरे को २०५९
को Zर.नं. २७२६ मा आदे श हुँदा भूRमसुधार

हुने भएकोमा ूःतुत मु¨ामा दावी रहे को जगामा
ःथलगत अxययनका साथसाथै ूमाणको मूjयान
गरW RनणEयमा पुनुपन दे िखयो । यसका लाRग

मु¨ाको कारवाहW गरW जगा बाँडफाँडतफE
RनणEय गनुE भनी परमादे श जारW भएको

कानूनी हकको उपचार गनE पाउने माxयमको

पाइयो । यस अदालतबाट जारW भएको परमादे शको

.व¡मानता रहे कै पZरूेआयमा Rनषेधा¯ाको रोहबाट
RनणEय गनE Rमjने दे िखन नआउने ।
पुनरावेदकले उठाएको .वषयका सSब_धमा

आदे शले प.हलेको RनणEय बदर भई शू_यको
िःथRत हुन आएको हुँदा RमRत २०६८।२।२४

को भूRमसुधार कायाEलयको पRछjलो RनणEयलाई
पुनरावेदकको िज.करअनुसार पटकपटक RनणEय
भएको भनी माi नRमjने ।

ूमाणह^ बुझी मूjयान गरW RनंकषEमा पुनुपन
दे िखएको हुँदा Rनषेधा¯ाको Rनवेदन खारे ज गन
गरW भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको RमRत
ँ ा
२०६९।१।१३ को आदे श Rमलकै दे िखद
सदर हुने ।
इजलास अRधकृत: अRनलकुमार शमाE

यस अदालतबाट RमRत २०६०।११।२६
मा परमादे शको आदे श जारW गदाE यRत समयRभऽ
जगा बाँडफाँडतफE RनणEय गनुE भनी अवRध .कटान

कSयुटर: कjपना बत³ला

गरे को दे िखएन । वःतुत: हदSयादको Rस°ा_तको
उ¨ेँय कुनै pयिl आनो हक अRधकार बहाल

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शुभम् ।

गराउन सतकE रहनुपन र अक" पKलाई पRन सदै व
आफूउपर मु¨ा पदEछ .क भनी स_ऽासको अवःथा

२

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र
लाल, ०६९-CI-०१२२, उdूेषण, शाRलकराम

पैदा हुन न`दने हो । .वपKी Kेऽपाल यादवले
मोहW कायम गराई पाउन SयादRभऽै Rनवेदन
न`दएको र कारवाहW ू.बया सु^ नै भएको
िःथRत यसमा रहे को छै न । यस अदालतमा दायर
भएको Zरट Rनवेदनको कारवाहW ूकृया र आदे श

अ.हरसमेत .व. Kेऽपाल यादवसमेत

कुनै _या.यक वा अधE_या.यक Rनकायले
_यायको रोहमा एक पटक RनणEय गZरसकेपRछ

माRथjलो तहको अदालतले बदर वा उjटW गरे मा
बाहे क अ_य अवःथामा RनणEय स#याउन वा सो
RनणEयको .वपरWत हुने गरW अक" RनणEय गनE
पाउँदैन । यो सवEःवीकायE कानूनी Rस°ा_त हो ।

कायाE_वयनको बममा भएको .ढलाइले गदाE माऽ
ऐनमा भएको हदSयादअ_तगEत कारवाहW टु ो
नलागेको भनी अथE गनE नRमjने ।
पुनरावेदकले िज.कर Rलएजःतो भूRमसुधार

आफूले गरे को RनणEय आफ́ले उjटW गनुE वा कुनै

Rनकायको पदाRधकारWले _यायको रोहमा RनणEय
गZरसकेपRछ अक" पदाRधकारW सो पदमा भएको
अवःथामा सो RनणEयलाई असर पन गरW अक"
RनणEय गनुE फैसला िःथरताको Rस°ा_तसमेतको

कायाEलय, ब`दEयाले हदSयादRभऽ RनणEय नगरे को,
पटकपटक RनणEय गरW आफूले गरे को RनणEय
ूRतकूल हुने गरW ब¶Rनयतले पुन: RनणEय गरे को
भiे दे िखन आएन । मोहW नहुनपु न pयिlलाई
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मोहW कायम गरW भूRमसुधार अRधकारWले RनणEय
गरे को भiे पुनरावेदकको अक" िज.करतफE हे दाE

गZरने भनी उjलेख गरे को छ । यःतो जगाको
मोल एकमुh वा .कःताब_दW^पमा समयसमयमा

पुनरावेदकका बाबु भगौतीूसाद अ.हरका नाममा

नगद बुझाउनुपन उl ऐनको दफा २२ को
pयवःथाअनुसार Rनज Rनवेदकह^लाई जगाको

दताE कायम रहे को िजjला ब`दEया, खैरापुर गा..व.स.
वडा नं. १ .क8ा नं. २२० को ज..व.१-१५-१०
जगामा मोहW Kेऽपाल अ.हर हुन भiे कुरामा
मोहW र जगा धनी बीच .वगतमा चलेको मु¨ामा

मोलको बाँक .कःता बुझाउन सूचना जारW गरे को
पऽ Rनवेदकह^ले Rनवेदनसाथ पेस गरे को पRन
पाइ_छ । जगा दताE हुन नसकेको हो भiे
कुराको पु.h हुनेसSमको भनाई वा ूमाण पेस
ँ ा भूRमसSब_धी ऐन, २०२१
गनE सकेको नदे िखद

मोहW बेदखलW गरे को र Rनज Kेऽपालको नाममा
्
मोहW नामसारW हुने ठहरयाई
भएको पुनरावेदन
अदालत, नेपालग_जको फैसला यस अदालतबाट

को दफा २१(२) बमोिजम पुनरावेदकह^को
नाममा जगावालाको है Rसयतले दावीको जगा

RमRत २०५८।५।६ मा सदर भई फैसला भएको
हुँदा ूःतुत मु¨ामा यस सSब_धमा थप .ववेचना
गनE आवँयक नहुने ।
इजलास अRधकृत: अRनलकुमार शमाE

दताE हुन नसकेको र उl जगामा Rनजह^को
Rन.वEवाद हक कायम हुन सकेको नदे िखएको
अवःथामा Rनषेधा¯ाको Rनवेदन खारे ज हुने गरW
भएको पुनरावेदन अदालत, .वराटनगरको RमRत

कSयुटर: कjपना बत³ला

२०६८।१२।२० को
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शुभम् ।

३

आदे श

मुनाRसब

नै

इजलास अRधकृत: अRनलकुमार शमाE
कSयुटर: कjपना बत³ला

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र
लाल, ०६९-CI-०१९४, ०१९५, Rनषेधा¯ा,
ॄतलाल राजवंशी .व. िजjला ूशासन कायाEलय,
मोरङसमेत

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शुभम् ।

४

.वपKीह^ खेमराज चौधरW र िशवराज

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र
लाल, ०६९-CI-०८०५, Rनषेधा¯ा, कृंणकुमार

चौधरWले Rलिखत जवाफ पेस गदाE Rनवेदकको
दावी Rलएको जगामा हक नै नपुने भनी
िज.कर Rलएको पाइएको र RमRसल अxययन
गरW हे दाE Rनवेदकले दावी Rलएको हालको .क.नं.
९९ मxयेको १-०-० जगाको जगाधनी दताE

ौे ¹समेत .व. मदनकुमार ौे ¹

ूःतुत मु¨ामा नै .वपKी मदनकुमार
ौे ¹लाई पबाउ गनE वा आवँयक सोधपुछका
लाRग ूहरW वा ूशासनलाई रोक लगाइनु हुँदैन
भiे पुनरावेदन िज.करका सSब_धमा हे दाE Rनज
मदनकुमारलाई केहW सावEजRनक (अपराध र

ॐे ःता Rनवेदकह^ले पेस गरे को दे िखएन । यी
Rनवेदकह^को िज.करअनुसार Rनजह^ले जोतभोग

सजाय) ऐन, २०२७ एवम् सरकारW मु¨ासSब_धी

गZरआएको भनेको दावीको जगामा हदब_दW
लागेको हुँदा Rनजह^लाई ूा हुन आएको भiे

ऐन, २०४९ ले RनधाEरण गरे को ू.बया अवलSबन
गरW पबाउ गन वयान गराउने अRभयोगपऽ दायर

उjलेख छ । भूRमसSब_धी ऐन, २०२१ को दफा
२१(२) ले यसारW ूा गरे को जगा ूा गन

गनसमेतका कायEह^ पुरा गरW िजjला ूशासन
कायाEलयबाट धरौटW ताZरखमा छु टे को अवःथा

pयिlको नाममा जगावालाको है Rसयतले दताE
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छ । ूहरWबाट कुनै अRभयुlको अनुस_धानको
कायEसSपi भएर Rनजलाई अRभयोगपऽसाथ
मु¨ा हे न Rनकायमा पेस गZरसकेपRछ सामा_यत:
Rनजलाई सोहW मु¨ाको RसलRसलामा पुन पबाउ
गन, सोधपुछ गन आ`द कायE गन गराउने अRधकार
सरकारW मु¨ासSब_धी ऐन, २०४९ ले ूहरWलाई
ँ ा अ_य .वषयमा बाहे क ूःतुत
`दएको नदे िखद

अवलSबन नगरW अ.बं . ६१ नं. अ_तगEतको
Rनवेदन .वचाराधीन अवःथामै रहे को अवःथामा
नागZरक अRधकार ऐन, २०१२ अ_तगEत `दन
आएको Rनवेदन खारे ज गन गरW भएको पुनरावेदन

अदालत, महे _िनगरको RमRत २०६८।९।२६
को आदे श मुनाRसब नै हुँदा सदर हुने ।
इजलास अRधकृत: अRनलकुमार शमाE
कSयुटर: कjपना बत³ला

मु¨ामा Rनवेदकलाई गैरकानूनी^पमा पबाउ नगनु,E
नगराउनु भनी .वपKीह^को नाममा Rनषेधा¯ाको

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शुभम् ।

आदे श जारW हुने ठहरW भएको पुनरावेदन अदालत,
पाटनको RमRत २०६९।५।२० को आदे श
ँ ा सदर हुने ।
मुनाRसब नै दे िखद

६

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र
लाल, ०690-CI-०२९०, Rनषेधा¯ा, ूेम महजEन

.व. पावEती भ¦डारWसमेत

इजलास अRधकृत: अRनलकुमार शमाE
कSयुटर: कjपना बत³ला

जुन घर जगाको Rललामी ू.बया रोYन

Rनषेधा¯ाको Rनवेदन `दएको हो सो घरजगाको
Rललाम कायE सSपi भइसकेको कुरालाई ःवयम्
पुनरावेदकले पुनरावेदन िज.करमा ःवीकार

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र
लाल, ०६८-CI-१५५७, उdूेषण, ूकाश साकº

गरे को दे िखयो । यसरW Rललाम ू.बया सSपi
भइसकेको अवःथामा पुनरावेदन िज.करमा उjलेख

.व. कनपुर िजjला अदालतका तहRसलदारसमेत

मातहत अदालतमा अ.बं . ६१ नं. बमोिजम
िजjला _यायाधीशसमK परे को Rनवेदन .वचाराधीन

गरे जःतो

दा.खा. नामसारW

नगनE

नगराउनका

लाRग Rनषेधा¯ा जारW हुने अवःथा हुँदैन । ूःतुत
मु¨ामा पुनरावेदकले बैले अपनाएको Rललामी
ू.बयामा कानूनी रWत नपुगेको भनी औ ंjयाउन
सकेको पाइँदैन।कानूनबमोिजम Rललामी ू.बया

रहे को

अवःथामा
अदालतको
असाधारण
KेऽाRधकारबाट dयसलाई हःतKेप गरW आदे श

गदाE तjलो Rनकाय ःवत_ऽ र सKम तZरकाले
आनो काम कतEpय RनवाEह गनE असफल हुने
माऽ नभई िच8 नबुझेको ख¦डमा तहगत^पमा
उजुरW गन कानूनी ूावधानको पRन अिःतdव
रहँदैन । अदालतको साधारण KेऽाRधकार
अ_तगEत

- १

पूरा गZर_छ भने ठोस कानूनी आधारRबना dयसको
दा.खा. नामसारW रोYन मुनाRसब नहुने ।
पुनरावेदकले दावी गरे को जगामा

Rनजको Rन.वEवाद हक ःवाRमdव रहे भएको भiे
नदे िखएको, Rधतो बदरसमेतका मु¨ा सामा_य

गZरने

कानूनी कारवाहWलाई अ_य
घुमाउरो तवरले माRथjलो अदालतबाट हःतKेप
गनुE गराउनु कानूनी Rस°ा_त तथा अदालतको
तहगत सं रचनाको कानूनी ूणालWको ूRतकूल हुने

ू.बयाअ_तगEत मातहत अदालतमा .वचाराधीन
रहे को, Rललामी ू.बया रोYन Rनषेधा¯ाको माग

गZरएको सSबि_धत जगाको Rललाम कायE सSपi
भइसकेको र बैका नाममा सकार भइसकेको

भएकोले फैसला कायाE_वयनका बममा अपनाउन
सYने वैकिjपक कानूनी pयवःथाको पूण^
E पले

भiे दे िखएको हुनाले समेत पुनरावेदन अदालतको
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E े आफूले गन काम कतEpयूRतको उदासीनता
गनुल
र जवाफदे हW.वहWनतातफE सेत गरे को माiुपन
हुँदा फरक पारW मोहW साRबऽी गोRडयाका नाउँमा

आदे शमा कुनै पZरवतEन गनुE परे न । Rनवेदन
खारे ज गन गरW भएको पुनरावेदन अदालत,

पाटनको RमRत २०६८।९।६ को आदे श Rमलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद

दा.खा. गन गरे को मालपोत कायाEलय, बाँकेको

इजलास अRधकृत: अRनलकुमार शमाE
कSयुटर: कjपना बत³ला

RमRत २०६५।१।२६ को RनणEय उdूेषणको
आदे शले बदर गZर`दएको पुनरावेदन अदालत,

नेपालग_जको RमRत २०६९।३।१३ को आदे श
ँ ा सदर हुने ।
Rमलेकै दे िखद
इजलास अRधकृत: अRनलकुमार शमाE

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शुभम् ।

यसै लगाउको RनSन मु¨ाह^मा पRन यसै बमोिजम
RनणEय भएका छन् ।
§
§
§

०690-CI-०२९१, Rनषेधा¯ासमेत, ूेम

कSयुटर: कjपना बत³ला

महजEन .व. पावEता भ¦डारWसमेत

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शुभम् ।

महजEन .व. पावEता भ¦डारWसमेत

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, ०६७-CR-०९१२, सवारW यान, नेपाल

०690-CI-०२९२, Rनषेधा¯ासमेत, रमेश

८

०690-CI-०२९३, Rनषेधा¯ासमेत, रमेश

सरकार .व. ँयाम पाठक

महजEन .व. पावEता भ¦डारWसमेत

आफूले चलाएको गाडीको ठरबाट
.वपरWत `दशाबाट आइरहे को बा१ज ७०४१
को माइबोबसको पछाRडप.को दायाँ साइडमा
रहे का राजे_ि पा¦डेलाई ठर लागी मृdयु हुन

७

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र
लाल, ०६९-CI-०९५०, उdूेषण/परमादे श,

मालपोत कायाEलय, बाँके .व. ¯ानुदेवी उपाxयाय

पुनरावेदनको अRधकार पKलाई तjलो
Rनकाय वा पदाRधकारWले गरे को फैसलामा कानूनी
ऽु.ट रहे को वा ूमाणको उिचत मूjयान नगरW
फैसला वा आदे श भएकोमा माRथjलो Rनकायबाट
सोउपर पुन.वEचार गन ूयोजनको लाRग ूदान गZरएको
हु_छ । अदालतले फैसला वा आदे श गदाE
Rनवेदकको मागबमोिजमको .वषयमा केि_ित र
E न हु_छ । ूशासRनक
RसRमत रहW RनणEय गनुप
ूकृRतका सानाRतना समःयाह^लाई .वभागीय वा

गएको त@यलाई Rनज ूRतवादW ँयाम पाठकले

सु^ कारवाहWदे िख नै ःवीकार गरे को तथा गाडी
चलाइरहे को अवःथामा मादक पदाथE सेवन
ँ ा Rनजलाई
नगरे को भनी ख¦डन गरे को दे िखद

सवारW तथा यातायात pयवःथा ऐन, २०४९ को
दफा १६१(३) बमोिजम ६ म.हना १५ `दन
कैद र ^. २०००।- जZरवाना गन गरW भएको
सु^ धा`दङ िजjला अदालतको फैसला र सोहW
्
फैसलालाई सदर हुने ठहरयाई
भएको पुनरावेदन
अदालत, पाटनको RमRत २०६६।१०।२४ को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला Rमलेकै दे िखद

म_ऽालयःतरको Rनद शनले समाधान गरे जःतो सबै
अ_तरवःतुलाई एउटै फैसलामा समा.हत हुने गरW
Rनद शन `दन सSभव पRन हुँदैन । ूःतुत मु¨ामा

इजलास अRधकृत: .वंणुूसाद गौतम
कSयुटर: बेदना अRधकारW

E ो ठोस कारण अदालतलाई
तफE पZरवतEन गनुक
उपल©ध गराउन नसYनु तर dयसबाट RसिजEत

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख ८ गते रोज २ शुभम् ।

समःयाको समाधान भने अदालतबाट खोने ूयास
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मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, ०६५-CR-०५५३, लुटपीट, `दनेशराय
यादव .व. RऽपुरारWदास वैरागी

.क.नं. ३९३ को ०-१-३ जगामा मठ
ँ का ८
रहW सो मठले चच को जगामा रहे का आप

वटा ^खसमेत ूRतवादWले कटाई लगेको र सो
^खको मूjय ^. ८०,०००।- पन दावीस.हत
वादWले .फराद दायर गरे को दे िख_छ । ूRतवादWले
दावीको .वषयउपर ूRतवाद गद आफूले सो

^खह^ लुटपीट गरे को होइन भने पRन RमRसल
सं लन वादWका साKी हे मनारायण महतोको
बकपऽ हे दाE ूRतवादW `दनेश राय र निचनेका
१५ जनासमेत भै मठको जगामा रहे को ८ थान
ँ को ^ख काटW टायर गाडामा लगेको भनी
आप

खुलाइ`दएको र सोको Rबगोसमेत उjलेख गरे को
ँ ा लुटपीटको दावी पुन नसYने ठहरW
दे िखद
भएको सु^ रौतहट िजjला अदालतको फैसला
उjटW गरW लुटपीटको दावी पुने ठहरW पुनरावेदन
अदालत, हे ट¬डाबाट
RमRत
२०६४।६।७
ँ ा सदर
मा भएको फैसला Rमलेकै
दे िखद
हुने ।
इजलास अRधकृत: .वंणुूसाद गौतम
कSयुटर: बेदना अRधकारW

आफूलाई मान गै बुबा आमाले Rनजलाई भीमसेन
थापासँग Rबहे गनE `दएपRछ Rबहे गरे को भनी Rबहे
E रे को पZरिःथRत उjलेख गरW बयान गरे को
गनुप
एवम् Rनजक साKीसमेतले अदालतमा गरे को

बयानमा समेत मRनषा थापाले घर छाडेको
भiे कुरा मेल खान आएको अवःथामा Rनजले
भीमसेन थापाक जेठ¼ ौीमती मRनषा थापासमेत
रहे को भनी आफूलाई जानकारW रहे को भiे
कुरा खSबीर हुन आएन । यःतो अवःथामा

मनोगत अथE गरW अकाE ूRतवादWले गरे को
कसुरबाट उdपi फौजदारW दा.यdवसमेत यी
ूdयथ½ जानक थापाउपर थोपनE नRमjने हुँदा

ूRतवादW जानक थापालाई अRभयोग दावीबाट
्
सफाइ `दने ठहरयाई
भएको सु^ सjयान िजjला
अदालतको फैसलालाई सदर गन गरW पुनरावेदन
अदालत, तुलसीपुरबाट RमRत २०६८।२।१०
ँ ा सदर
मा भएको फैसला Rमलेकै
दे िखद

हुने ।
इजलास अRधकृत: .वंणुूसाद गौतम
कSयुटर: बेदना अRधकारW

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख ८ गते रोज २ शुभम् ।

११

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, ०६८-CI-०२६८, लेनदे न, मोहनदे व

जोशी .व. पदमबहादुर साउद

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख ८ गते रोज २ शुभम् ।

१०

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, ०६८-CR-०३८५, बहु.ववाह, नेपाल

सरकार .व. जानक थापा

अनुस_धान अRधकारWसमKको बयानमा

भीमसेन थापाक जेठ¼ ौीमती रहे को जानकारW
भएको भनी Rनज जानक थापाले बयान गरे
पRन सो कुरालाई इ_कार गरW अदालतमा बयान

गरे को, अदालतसमKको बयानमा भीमसेन थापाले

- १

पुनरावेदक ूRतवादW Rलखत गदाEको
अवःथामा १६ वषEमRु नको नाबालक रहे को भiे
वःतुRन¹ ूमाणको अभावमा Rनज र ूdयथ½बीच
भएको

RमRत

२०५८।८।१२

को

तमसुक

Rलखतलाई अ_यथा भi नRमjने भै यी पुनरावेदक
ूRतवादWले दावीबमोिजमको रकम ूdयथ½ वादWलाई
RतनुE बुझाउनु पन दे िखएबाट दावी पुन नसYने
्
भएको सु^ बैतडी िजjला अदालतको
ठहरयाई
RमRत २०६७।८।६ को फैसला उjटW गरW
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नै समा हुने गरW र dयःतो Rलखतमा भएको
भावनालाई पराःत गन गरW .क.नं. २६७ को पूरै
जगा खZरदकताE गोकुलूसाद गौतमको भएको
माi र सोहWबमोिजम Rनजको मृdयु भैसकेकाले

दावीबमोिजमको साँवा र सोको कानूनबमोिजमको

©याज यी पुनरावेदक ूRतवादWबाट ूdयथ½
्
वादWले भZरपाउने ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत,
महे _िनगरबाट RमRत २०६८।१।१४ मा भएको
ँ ा सदर हुने ।
फैसला Rमलेकै दे िखद

Rनजका कानूनबमोिजमका हकदार यी पुनरावेदक
ूRतवादW शाि_त गौतमसमेतका नाउँमा दािखल

इजलास अRधकृत: .वंणुूसाद गौतम
कSयुटर: बेदना अRधकारW

खारे ज नामसारW हुने भनी अथE गनE नRमjने ।
.क.नं. २६७ को १-४-०-० जगामxये

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख ८ गते रोज २ शुभम् ।

०-१०-० जगा माऽ र.नं. २४७६ बाट
ँ ा सSपूणE जगाको सा.वक
हक छाडेको दे िखद
जगाधनी गोकुलूसादको नममा का गरW

१२

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, ०70-CI-००५७, ०२३६, नामसारW

दािखल खारे ज, सरोज गौतमसमेत .व. कुमारूसाद

ूdयथ½ ूRतवादWह^का नाममा .क.नं. २६७ को
सSपूणE जगा नामसारW हुने ठहर गरे को मालपोत

गौतमसमेत, कुमारूसाद गौतमसमेत .व. शाि_त
गौतमसमेत

कायाEलय, कलीको RमRत २०६८।८।२१ को
RनणEय आधा बदर गरW आधा जगा वादWका
्
नाममा नामसारW हुने ठहरयाई
पुनरावेदन
अदालत, पाटनबाट RमRत २०६९।६।१५ मा
ँ ा सदर हुने ।
भएको फैसला Rमलेकै दे िखद
इजलास अRधकृत: .वंणुूसाद गौतम

RमRत २०२६।२।२२ को र.नं. २४७६
को राजीनामा Rलखतको छायाँूRत हे दाE उl
Rलखतमा .क.नं. २६७ को जगाको Kेऽफल

१-४-०-० उjलेख भएकोमा सो जगामxयेबाट
०-१०-०-० (दश आना) जगा माऽ Rनज
गोकुलूसाद गौतमले बिWूसाद गौतमलाई
राजीनामा गZर`दएको दे िखन आउँछ । यःतो

कSयुटर: बेदना अRधकारW

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख ८ गते रोज २ शुभम् ।

१३

अवःथामा RमRत २०२६।२।२२ को र.नं.
२४७६ को Rलखतबाटै ०-१०-०-० जगा यी
ूRतवादW शाि_त गौतमको पRत बिWूसाद गौतमले
वादWका .पता गोकुलूसाद गौतमबाट राजीनामाबाट

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, ०६९-CR-०००७, वैदेिशक रोजगार ठगी,

नेपाल सरकार .व. मनोजकुमार Rसं हसमेत

ूा गरे को अवःथामा RमRत २०२६।२।२२
को Rलखतबाट नै समु#चा जगा आफूले ूा
गरे को भनी यी ूRतवादWले अथE गनE नRमjने ।
सजEमीन मुच ुjका pयहोराले .ववा`दत

RमRत

रोजगार
_यायाRधकरणबाट
वैदेिशक
२०६७।९।२० मा जाहे रवालालाई

बकपऽको लाRग िझकाउने आदे शसमेत भएकोमा
सो आदे शबमोिजम जाहे रवाला वैदेिशक रोजगार

_यायाRधकरणसमK उपिःथत भै आनो जाहे रW
तथा वैदेिशक रोजगार .वभागसमKको बयानलाई
E नमा सो गरे को दे िखi । ब^ यी
खिSबर गनुप

.क.नं. जगा बिWूसाद गौतमको हकदारबाट
जोतकमोद भैरहे को र Rनजका हकदार प¤ी शाि_त
गौतम तथा छोरा सरोज गौतमको नाउँमा दाखेल
खारे ज नामसारW गZर`दएसSम हुने भनी उjलेख
आधारमा राजीनामाको अिःतdव
गZर`दएकै

जाहे रवालाले आनो जाहे रWलाई खि¦डत हुने गरW
RमRत २०६७।१२।२४ मा वैदेिशक रोजगार
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_यायाRधकरणसमK Rनवेदन `दँदा .वपKीलाई
घरायसी ूयोजनको लाRग `दएको रकम
.वपKीह^बाट बुझी कागजसमेत गZर`दएको
र अRभयोग दावीको रकम .वपKीह^सँग
बुिझRलइसकेको भiे pयहोरा उjलेख गरW Rनवेदन
दायर गरW सो Rनवेदनमा उिjलिखत pयहोरामा
सनाखतसमेत गरे को दे िखएको छ । यसरW सु^
जाहे रW तथा वैदेिशक रोजगार .वभागसमKको
बयानसमेत खि¦डत हुने गरW जाहे रवालाले नै
आनो कथन फेरबदल गZररहे को RमRसलबाट
दे िखएको यःतो अवःथामा वैदेिशक रोजगारको
कसुर भनी ूRतवादWह^लाई सजाय गनE नRमjने
हुँदा ूRतवादWह^का हकमा सफाइ `दने गरW
वैदेिशक
रोजगार
_यायाRधकरणबाट
RमRत
२०६८।२।३१ मा भएको फैसला Rमलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अRधकृत: .वंणुूसाद गौतम

- १

गरW पुनरावेदनपऽ दताE गरे को RमRसल सं लन
ँ ा अ.बं . ८३ नं. अनुसारको
पुनरावेदनपऽबाट दे िखद
ू.बया पूरा नगरW दायर भएको पुनरावेदनपऽको
रोहबाट मु¨ाको त@यमा ूवेश गरW पुनरावेदकय
अRधकारKेऽ महण गरW इ_साफ गनE मनाRसब
नहुँदा पुनरावेदनपऽ नै खारे ज गन गरW पुनरावेदन
अदालत, तुलसीपुरबाट RमRत २०६८।१२।१२
ँ ा सदर हुने ।
मा भएको फैसला Rमलेकै दे िखद
इजलास अRधकृत: .वंणुूसाद गौतम
कSयुटर: बेदना अRधकारW
इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख ८ गते रोज २ शुभम् ।

१५

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, ०६८-CR-०९९६, सवारW यान, नेपाल

सरकार .व. कृंण था^

अदालतसमKको बयानमा यी ूRतवादWले
लु.अ. १ख २५०३ नSबरको गाडीका चालक
.पसाब फेनE Rनःकेको बेला पछाRडबाट गाडीह^
आई हनE बजाएपRछ आफूले गाडी अगाRड बढाउन
खोदा आफूले चलाएको गाडीको बायाँ ढोकामा
खडा रहे का मृतक अक" गाडीको पछाRडको
भागमा ठर लान गै Rनज घाइते भएको
भiेसमेतको बयान गरे को दे िखएको छ । RनयRमत
तZरकाबाट गाडी चलाएको भए अथवा सवारW
चालक अनुमRतपऽ नै ूा नगरे को अवःथामा
RनयRमत^पमा सवारW चलाई दुघट
E ना भएको
भएसSम पुनरावेदन िज.करका हकमा .वचार गनEपन
हु_छ । तर तdकाल बाटो खुलाउने .हसाबले
सडकमा भएको जामसSम खोjने मनसायले यी
ूRतवादW कृंण था^ले तत् बखत .टपर अगाRड
बढाउने बममा .टपरको ढोकामा रहे का मृतक
अक" .टपरसँग ठो`ई घाइते भएको र सोहW
कारणबाट Rनज चेतबहादुर रानाको मृdयु भएको
ँ ा ूRतवादW कृंण था^लाई सवारW
ःपh दे िखद

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख ८ गते रोज २ शुभम् ।

१४

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, ०६९-CR-०३२६, सSब_ध Rब#छे द,

युवराज खनालको हकमा अनुमRतूा RडjलWराज
खनाल .व. माया आचायE

ु  ऐनमा रहे को उिjलिखत
ूचRलत मुलक
pयवःथाअनुसार
ूRतवादW
ःपh
कानूनी
युवराज खनालका हकमा Rनजको तफEबाट
पुनरावेदनपऽसमेत दायर गदाE अनुमRतूा
E नमा Rनजका तफEबाट पुनरावेदन अदालत,
गनुप
तुलसीपुरमा पुनरावेदन दताE गदाE Rनजको
हकमा पुनरावेदनपऽ दताE गन यी पुनरावेदक
ूRतवादWसमेत
रहे का
RडjलWराज
खनालले
अ.बं . ८३ नं. बमोिजमको ू.बया पूरा गरW
पुनरावेदनपऽ दताE गरे को नभई सीधै आनो
हकमा पुनरावेदनपऽ दताE गनE पाउने जःतो
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ूःतुत Zरट Rनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अRधकृत: .वंणुूसाद गौतम
कSयुटर: कjपना बत³ला

तथा यातायात pयवःथा ऐन, २०४९ को दफा
१६१(३) तथा बालबाRलकासSब_धी ऐन, २०४८
को दफा ११(२) बमोिजमसमेत सजाय गन गरW
भएको सु^ ^प_दे हW िजjला अदालतको फैसला
र सो फैसलालाई सदर गन गरW भएको पुनरावेदन
अदालत, बुटवलको RमRत २०६८।५।१८ को
ँ ा सो फैसला सदर
फैसला कानूनसत दे िखद
हुने ।
इजलास अRधकृत: .वंणुूसाद गौतम

इRत सं वत् २०७१ साल असार ३ गते रोज २ शुभम् ।

१७

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री देवेन्द्रगोपाल
श्रेष्ठ, ०६७-CI-१११६, मानाचामल नाता कायम,

ईरबहादुर मjलसमेतको वारे स भई आनो
हकमा समेत मीनाकुमारW मjलसमेत .व. गुमा
RगरW

इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख ८ गते रोज २ शुभम् ।

१६

Rड.एन.ए. परWKण गदाE वादWको कोखबाट
ज_मेको ब#चाको .पतृdव ूRतवादW ईर मjलसँग
मेल नखाएको भiे दे िखएको छ । अदालतले
Rड.एन.ए. परWKण गराउने आदे श गरW ूRतवेदन
आइसकेपRछ उl परWKण ूRतवेदनमा उिjलिखत
रायलाई ःवीकार वा अःवीकार गरW RनणEय गनE
अदालत ःवत_ऽ हुने भए तापRन dयसको ठोस
कारण उjलेख गनE सYनुपदEछ । Rड.एन.ए.
परWKण शत ूRतशत सdय हु_छ भनी माi
नसYने तकE गन हो भने dयःतो परWKणबाट ूा
नRतजालाई RमRसल सं लन अ_य ूमाणह^सँग
Rभडाई हे दाE मेल नखाएको र शाःपद अवःथामा
माऽ dयसलाई नजरअ_दाज गनE स.क_छ ।
ूःतुत मु¨ामा वादW र Rनजका साKीको भनाईमा
नै त@यगत फरक दे िखएको अवःथामा यःतो
ूRतवेदनको कुरालाई उपेKा गZरहाjन नRमjने ।
करणीजःतो .वषय सबैले दे Àे गरW हुने
ःथानमा हुने नभए तापRन करणी भएको `दन र
रातमा ूRतवादW वादWलाई एकैसाथ दे Àे साKी
वादWले एकजनाबाहे क अ_य पेस गनE सकेको
अवःथा छै न । ती एकजना साKीको कुरा पRन
वादWको भनाइसँग शत ूRतशत Rमलेको अवःथा
नहुँदा नाता कायम जःतो मु¨ामा Rड.एन.ए.
परWKणबाट ूा .वशेष¯को रायलाई .वना
आधार अनयथा हो भi नRमjने । ूRतवादWले

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री देवेन्द्रगोपाल
श्रेष्ठ, ०७०-WH-००६३, ब_दWूdयKीकरण,

अRल सैद ऐफान .व. नीमा के.सी.समेत

र
.वपKीमxयेक
रWता
Rनवेदक
के.सी. बीच सSब_ध Rब#छे दसमेत भइसकेको
पZरिःथRतवश तdकालको लाRग नाबाRलकालाई
आनो आमाको काखमा छोडी काम .वशेषको
लाRग .वदे शमा जानुपरे को यथाथEतालाई नजर
अ_दाज गनE स.कi । रWता के.सी. ःवदे शमै
रहW नाबाRलकालाई उिचत हे रचाह नगरW
मातृवाdसjयबाट .वमुख गराई थजाभावी .हँ¿ने
गरे को अवःथा भए यी नाबाRलकालाई Rनवेदकले
दावी गरे जःतो Rनजकै िजSमा लगाउनु पनसSम
हुन सY@यो । इजलाससमK उपिःथत गराइएक
Rनज नाबाRलकाको मनिःथRत हे दाE यी Rनवेदकसँग
जान डराउने, ^ने र मRलन हुने जःता अRतसय
् । यःतो
बालमनोवृि8 इजलासले महसूस गरयो
अवःथामा बालमनोवृि8लाई असर पुने गरW
बाबु भएकै नाताले Rनजको िजSमा लगाउँदा
Rनज नाबाRलकाको कRललो बाल मिःतंकमा
सदै व भय, ऽास र.हरहनसYने एYलो अवःथामा
रहे का यी Rनवेदकको मागबमोिजम नाबाRलकालाई
.वपKी नीमा के.सी.को िजSमाबाट अलग गरW
ँ ा
Rनवेदकलाई बुझाउनसYने अवःथासमेत नदे िखद
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वादW दावीलाई अिःवकार गरे का Rड.एन.ए.
परWKणबाट ब#चाको जै.वक बाबु ूRतवादW
होइन भiे दे िखएको र .वशेष¯ले सो कुराको
पु.h हुने गरW बकपऽ गरे को, Rड.एन.ए. परWKण
ूRतवेदनको आRधकाZरकतामा ख¦डन गनE सघाउ
्
पुरयाउने
ूमाणको अभाव रहे को एवम् वादWले
आनो भनाइ पु.h गन भरपद" ूमाण पेस गनE
नसकेको अवःथामा वादW र ूRतवादWमxयेका
ईर मjलबीच लोने ःवाःनीको नाता कायम
हुने र वादWले ूRतवादWबाट मानाचामल भराइRलन
पाउने ठहर गरW भएको सु^ फैसलालाई सदर
गरW भएको पुनरावेदन अदालत, बालुङको
RमRत २०६६।११।१२ को फैसला Rमलेको
नदे िखएकोले उjटW हुने ।
इजलास अRधकृत: अRनलकुमार शमाE
कSयुटर: बेदना अRधकारW
इRत सं वत् २०७१ साल असार २४ गते रोज ३ शुभम् ।

१८

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री देवेन्द्रगोपाल
श्रेष्ठ, ०६८-CR-०८७९, जबजEःती करणी,
लालबाबु भiे ललनकुमार यादव .व. नेपाल
सरकार

अदालतमा आई बकपऽ गन पीRडतक
आमा शाि_तदे वी मेहता, म_जुदेवी मेहता एवम्
जाहे रवालासमेतको भनाइबाट पRन वारदातको
तdकालपात् पीRडत Rनजको घरमा हुँदा पRन
योनीबाट रगत आइरहे को, पीRडत डरले थरथर
काँ.परहे को अवःथामा Rथइन् भiे दे िख_छ । RमRत
२०६३।११।१६ गते साँझ अं . ५.०० बजेको
समयमा वारदात भएकोमा RमRत २०६३।११।१८
गते साँझ ४.३० बजेको समयमा शारWZरक
परWKण हुँदा पRन घटनाको अÁचालWस घ¦टासSम
पीRडतलाई दुखेको र परWKण दु:खदायी (Painful)
रहे को भनी िच.कdसकय ूRतवेदनबाट दे िखएको
छ । यःतो अवःथामा ूRतवादWले पीRडतलाई

- १

जबजEःती करणी नगरे को भनी माiसYने अवःथा
नरहने हुँदा ूRतवादWले पीडीतलाई जबजEःती
करणी गरे को ठहर गरW भएको सु^ फैसला सदर
गरे को पुनरावेदन अदालत, .वराटनगरको RमRत
२०६८।२।४ को फैसला सदर हुने ।
इजलास अRधकृत: अRनलकुमार शमाE
कSयुटर: कjपना बत³ला
इRत सं वत् २०७१ साल असार २३ गते रोज २ शुभम् ।

१९

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री देवेन्द्रगोपाल
श्रेष्ठ, ०६९-CR-०९३४, सवारW यान, आसीराम

माझी .व. नेपाल सरकार

शक
घटनाःथल
मुच ुjकाअनुसार
ःथानबाट
२५
.फट
रो.कएको
भनेको
िघसाZरएर
अगाRड
पुगी
पिjटएको
भiे
दे िख_छ । ूRतवादWले चलाएको बसले शकलाई
ठर `दँदा Rनजले चलाएको बस Rनजले भने जःतै
३५/४० .क.Rम. ूRतघ¦टाको गRतमा भएको
भए शक िघसाZरएर २५ .फटअगाRड पुनसYने
ँ ै न । ©याशWले काम न`दने अवःथामा नै
दे िखद
गाडी चलाउनु र रो.कराखेको शकमा नै ठर `दन
पुनुले लापरवाहWतफE सेत गरे को माiुपदEछ ।
अचानक बसको ॄे क लगाउँदा बiे टायरको िचÃ,
ँ ैन ।
डाम, सेतसमेत रहे को भiे RमRसलमा दे िखद
यसबाट बस अRनयि_ऽत गRतमा रहे को भiेसमेत
पु.h हुन आउँदछ । ूRतवादWले आनो बयानमा
कसुरमा इ_कार रहW pयहोरा उjलेख गरे को
पाइयो, तर Rनजले राखेका साKीह^को अदालतमा
बकपऽ हुन सकेको पाइएन । यःतो अवःथामा
E बस चलाएको
ूRतवादW चालकले लापरवाहWपूवक
होइन भiे िज.करसँग सहमत हुन नस.कने ।
ूRतवादWले सवारW तथा यातायात pयवःथा
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को कसुर गरे को
पु.h भएको हुँदा Rनजलाई सोहW दफाबमोिजम
२(दुई) वषE कैद हुने गरW भएको पुनरावेदन
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अदालत, हे ट¬डाको RमRत २०६९।४।२३ को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला Rमलेकै दे िखद
इजलास अRधकृत: अRनलकुमार शमाE
कSयुटर: कjपना बत³ला

कानूनसSमत माi नRमjने हुँदा ूःतुत Zरट
Rनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अRधकृत: जगiाथ पौडेल
कSयुटर: .वराज पोखरे ल

इRत सं वत् २०७१ साल असार २४ गते रोज ३ शुभम् ।

इRत सं वत् २०७१ साल असार ३ गते रोज ३ शुभम् ।

§

इजलास नं . ३

नवराज
Rबh .व. नेपाल खा¡ सं ःथान, अल
कायाEलय, धनगढWसमेत भएको मु¨ामा

०७०-WH-०३५७,उdूेषण,

पRन यसै अनुसार आदे श भएको छ ।
२

१

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, ०७०-WH-००३३, ब_दWूdयKीकरण, मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री
नवराज Rबh .व. नेपाल खा¡ सं ःथान, अल सुशीला काकीर्, ०६८-CR-११८४, ११८५,
कायाEलय, धनगढWसमेत

१२०२,069-RC-०१०२, खुन डाँका कतEpय
यान, खÅ काSबा RलSबु .व. नेपाल सरकार,

ॅhाचार जःतो अपराध गरे बापत भएको
द¦ड जZरवाना Rबगो असुलWमा तहतहबाट फैसला
हुँदै अि_तम तह सव"#च अदालतसमेतबाट फैसला
सदर भई Rबगो असुलसमेत गन RनणEय भएको
फैसला कानूनी ूावधान (Statutory Provision)
बाट भएको फैसला हो र dयःतो फैसलाबमोिजम
भएको कारवाहWको स_दभEमा हुने कैद, जZरवाना
Rबगो जायजातबाट कायम हुने थुनाको सजायलाई
वैयिlक ःवत_ऽताको अपहरण भएको हो भनी
पZरभा.षत गनE Rमjदै न । वैयिlक ःवत_ऽताको
अपहरण कानूनी ूावधान भ_दा बा.हर गई
गैरकानूनी ू.बयाबाट pयिlको ःवत_ऽता
अपहरण भएको अवःथामा माऽ ःवत_ऽताको
अपहरण भएको भनी ब_दWूdयKीकरण ZरटमाफEत
थुनामुl हुने आदे श जारW गनE स.कने हुन
आउँदछ । तर ूःतुत .ववादमा माRथ .ववेिचत
ु  ऐन,
आधार कारणह^बाट Rनवेदकले मुलक
बाँक नRतनको महलको ३(ख) नं. ले RसिजEत
गरे को कानूनी दा.यdवबाट उ_मुिl पाउने
ँ ा वैयिlक ःवत_ऽता अपहरण
अवःथा नदे िखद
भई _या.यक अRधकार कुि¦ठत भयो भनी दायर
गरे को ब_दWूdयKीकरणको ूःतुत Zरट Rनवेदन

मानबहादुर RलSबु .व. नेपाल सरकार, नेपाल
सरकार .व. खÅ काSबा RलSबुसमेत, नेपाल
सरकार .व. आकाश भiे हकEबहादुर साकº

ूRतवादW हकEबहादुर साकºले अRधकारूा
अRधकारW र अदालतसमKको बयानमा समेत
मृतकलाई Zरभjवरले गोलW हानी मारे को हुँ भनी
आफूले गरे को कसुरमा साRबत भै बयान गरे को
Rनजलाई सहअRभयुl खÅ काSबा RलSबुले
अRधकारूा अRधकारWसमKको बयान गदाE पोल
गरW बयान गरे को, घटनाःथलमा मृतकलाई मानE
ूयोग गZरएको Zरभjवर बरामद भएको पाइएको,
मृतकको शवपरWKण ूRतवेदनमा मृdयुको कारणमा
The cause of death is acute hemorrhage shock
due to mul"ple visceral injury as a result of
ﬁrearm injury भनी पाइएबाट मृतक .वंणुमाया
RलSबुको मृdयु ूRतवादW हकEबहादुर साकºको
ँ ा
कतEpयबाट भएको कुरामा .ववाद नदे िखद
ूRतवादW हकEबहादुर साकºको सSब_धमा पेस
भएको साधक सदर हुने ।
वारदातको `दन RमRत २०६५।१।२५
गते सहअRभयुl हकEबहादुर साकºसँगसँगै बसी
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Rनजको .व^° सहअRभयुl खÅ काSबा RलSबुले
अRधकारूा अRधकारWसमKको बयानमा Rनजलाई
पोल गरे को भए पRन Rनज सहअRभयुlको सो
बयानमा उिjलिखत कुरा अ_य ःवत_ऽ ूमाणबाट
समRथEत भएको नदे िखएकोले यी ूRतवादW अRभयोग
माग दावीबमोिजमको कसुरमा सं लन रहे को
ूमािणत भएको भi Rमलेन । अतएव: यी ूRतवादW
ु  ऐन,
शा_ते भiे मानबहादुर RलSबुलाई मुलक
यानसSब_धीको महलको १७(३) नं. बमोिजम
३ वषEको कैद सजाय गन गरे को पुनरावेदन
अदालत, इलामको RमRत २०६८।१०।२ को
फैसला ूमाणसत^पले भएको नदे िखनाले उjटW
भै ूRतवादW शा_ते भiे मानबहादुर RलSबुले
अRभयोग दावीबमोिजमको कसुरबाट सफाइ
पाउने ।
इजलास अRधकृत: जगiाथ पौडेल

खाना नाःतासSम खाएको तर मृतकको घरमा
डाँका गन कुनै योजना आफूले नबनाएको,
जाँदै नगएको भनी
वारदातःथलमा आफू
आरो.पत कसुर गरे कोमा इ_कार रहW अदालतमा
बयान गरे को पाइए तापRन Rनजले अRधकारूा
अRधकारWसमK मौकाको बयान कागज गदाE
गोपाल मादे न, हकEबहादुर साकºसँग लजमा बसी
मृतकको घरमा डाँका गनE जाने सjलाह भएकोमा
साRबत भई बयान गरे को पाइ_छ । वारदात
भएकै `दन सहअRभयुl हकEबहादुर साकºसँग
खाना नाःता सँगै खाएको त@यलाई अदालतमा
बयान गदाEसमेत ःवीकार गरे का र सहअRभयुl
आकाश भiे हकEबहादुर साकºले खÅ काSबा
RलSबुको आदे शमा मृतकको घरमा डाँका गनE
गएको भनी यी ूRतवादWउपर पोल गरW अनुस_धान
अRधकारW र अदालतसमKको बयानमा लेखाई
`दएका र यी ूRतवादWको घरमा खानतलासी
गदाE खुकुरW तथा आलु बमसमेत बरामद भएको
भनी बरामदW मुच ुjकामा लेिखएको पाइएबाट
यी ूRतवादWको अRधकारूा अRधकारWसमKको
साRबती बयान माRथ उिjलिखत ूमाणह^बाट
समRथEत हुन आएको दे िखनाले Rनजले अRधकारूा
अRधकारWसमK गरे को बयानलाई अ_यथा भi
Rमलेन । dयसकारण यी ूRतवादWले मृतकको
ु  ऐन,
घरमा डाँका गन योजना बनाई मुलक
यानसSब_धीको महलको १६ नं. समेतको
कसुरमा सं लन रहे को पु.h हुने ।
ूRतवादW शा_ते भiे मानबहादुर RलSबुको
हकमा .वचार गदाE यी ूRतवादW अRधकारूा
अRधकारWसमK उपिःथत नभएको Rनजलाई
अदालतमा माऽ उपिःथत गराइएको र Rनजले
अदालतमा बयान गदाE मृतक आनो सासु नाताको
भएको र आफूले अ_य ूRतवादWह^को साथ लागी
मृतकको घरमा डाँका गनE नगएको भनी आरो.पत
कसुर गरे कोमा इ_कार रहW बयान गरW `दएका र

इRत सं वत् २०७० साल फागुन १९ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं . ४
मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.प्रा.डा. श्री
भरतबहादरु काकीर्, २०६७-CI-०१८२, परमादे श,

खÅबहादुर रोकाया .व. ूेमराज RगरWसमेत

Rनवेदक RमRत २०६२।६।१ दे िख
उमेर हदका कारण अRनवायE अवकाश पाउनुपनमा
माओवादW £_£कालमा भएको आबमण£ारा
कायाEलयमा भएको अRभलेख नh भएबाट अRनवायE
अवकाश पाउनुपन अवRध जानकारW नभएको र
कायाEलयबाट पRन अRनवायE अवकाशको जानकारW
`दएको नदे िखएको अवःथा भै अRनवायE अवकाश
पाउने अवRधपात् पRन बढW अवRध समय सेवा
गरे बापत खाईपाईसकेको तलब भ8ा सु.वधा
अRनवायE अवकाशपात् Rनवेदकले पाउने सित
घरRबदा, Rबरामी Rबदा, कमEचारW कjयाणकोष,
उपचार खचE, उपदान, कमEचारW सयकोषसमेत
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का गरW असुल गन गरे को िजjला .वकास
ु ा ःथानीय .वकास
सRमRतको कायाEलय, मुगक
अRधकारWबाट RमRत २०६६।६।२५ को
तोक
आदे श
कानूनसSमत्
र
_यायपूणE
दे िखएन । Rनवेदकको Rनवेदन मागदावी खारे ज
्
पुनरावेदन अदालत, जुSलाको
गन ठहरयाएको
फैसला नRमलेकोले उjटW हुने ।
Zरट Rनवेदकले RमRत २०६८।६।१
दे िख २०६५।११।२५ सSम सेवा अवRधपात्
बढW अवRध कायE गरW खाईपाईसकेको तलब भ8ा
सु.वधा Rनजको सित घरRबदा, Rबरामी Rबदा,
कमEचारW कjयाणकोष, उपचार खचE, सावRधक
जीवनबीमा एवम् सयकोषसमेतका रकम का
नगनुE र २०६५।११।१ दे िख १५ गतेसSम
^जु हािजर रहW कायE गरे को भए र तलब भ ुlानी
भैनसकेको भए उl तलब भ ुlानी हुन छु ट
भएको `दन प_ीको तलब Rनकासा गरW Zरट
Rनवेदकलाई भ ुlानी `दनु भनी .वपKीह^ िजjला
ु ा ःथानीय
.वकास सRमRतको कायाEलय, मुगक
.वकास अRधकारWको नाउँमा परमादे श जारW
हुने ।
इजलास अRधकृत: लालकाजी ौे ¹
इRत सं वत् २०७० साल माघ २६ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं . ५

परWKा ूणालW र परWKाको वातावरणले उdकृh
पZरणाम हाRसल गनE सKम भूRमका खेjछ ।
RनंपK र शु° वातावरणमा साRलत परWKाबाट
सफल जनशिlले नै भ.वंयमा आउनसYने
च ुनौतीह^लाई सफलताका साथ समाधान गनE
सlछन् ।यःतो परWKा सालन गनE ख.टने pयिl
अdय_त िजSमेवार र परWKा ूणालWूRत उ8रदायी
हुनैपछE । राय£ारा RनRमEत ऐनकानूनसमेतका
दायराRभऽ रहW पदWय िजSमेवारW इमा_दारWताका
E न पदाRधकारW ःवयम् नै आना
साथ बहन गनुप
.व¡ाथ½लाई कसरW अRधक अ ूा गरW राॆो
ौे णीमा उ8ीणE गराउन स.क_छ भiेतफE यी
पुनरावेदक योजनाब°^पमा लाRगपरW ूचRलत ऐन,
कानून, .वRनयम, पZरपऽ तथा Rनद शकह^समेतको
बिखEलाप हुने कायE गरW ूÆपऽको गोपनीयता भ
गरW आनो पदWय िजSमेवारWसमेत इमा_दारWताका
ँ ा पुनरावेदक ूRतवादW
साथ पालना गरे को नदे िखद
अजयकुमार यादवले आरो.पत कसुर गरे को
ूमािणत भएबाट Rनजलाई ॅhाचार Rनवारण ऐन,
२०५९ को दफा १२ को कसुरमा Rनजलाई
तीन म.हना कैद र ^. ५,०००।- (पाँच हजार)
्
जZरवाना हुने ठहरयाएको
.वशेष अदालत,
काठमाड¬को RमRत २०६६।१०।१३ को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला Rमलेकै दे िखद
इजलास अRधकृत: लोकनाथ पराजुलW
इRत सं वत् २०७१ साल जेठ २० गते रोज ३ शुभम् ।

२

१

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री
दीपकराज जोशी, २०६६ सालको पुनरावेदन ओमप्रकाश िमश्र, २०६७-CR-१२८६, कतEpय
यान, ताराबहादुर घत½ .व. नेपाल सरकार
कसै ले कसै लाई मानE जाउँ भनी
करबल गरे को आधार दे खाउँदैमा गZरएको
मान आपराRधक कायEको सजायबाट कसै ले पRन
्
उ_मुिl पाउन सlैन । बाबुले करबल गरयो
र बाबुको कुरा .वRभi पZरिःथRतले का®न नसक

नं. ०६६-CR-०६०९, ूÆपऽको गोपनीयता भ
गरे को, अजयकुमार यादव .व. नेपाल सरकार
परWKाको
माxयमबाट
परWKामा
सिSमRलत परWKाथ½ह^मxये उdकृh भै सफल
ु का लाRग चा.हने
हुने .व¡ाथ½ नै भ.वंयमा मुलक
योयतम, सKम र दK जनशिlसमेत हुने हुँदा
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् भने पRन dयो यानमारा नै
यान मान कायE गरयो
हु_छ । आफूले गरे को कायEको पZरणाम आफूले
भोनपन नै हु_छ । तसथE बाबुको करबलबाट
अपराध गरÈ भनी कसुरज_य सजायबाट उ_मुिl
पाउन Rलइएको पुनरावेदक ताराबहादुर घत½को
पुनरावेदन िज.करसँग सहमत हुन नस.कने हुँदा
ु  ऐन,
ूRतवादW ताराबहादुर घत½ मगरलाई मुलक
यानसSब_धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
कसुर ठहर गरW सजाय गन गरे को सु^ SयादW
िजjला अदालतको RमRत २०६६।११।१८
को फैसला सदर गरे को पुनरावेदन अदालत,
बालुङको RमRत २०६७।४।३१ को फैसला
ँ ा सदर हुने ।
Rमलेकै दे िखद
दुरमती घत½ र कुमारW रोकालाई
E नसSमको पूव E ZरसइRब यी ूRतवादWको हकमा
मानुप
रहे को भiे RमRसल सं लन कागज ूमाणह^बाट
दे िखएको अवःथा नरहनु, Rनजले कसुरमा आनो
सं लनता सSब_धमा अनुस_धान अRधकारW र
अदालतसमेतमा सdय pयहोरा भनी अदालतलाई
गुमराह गनE नखोजी _या.यक कामकारवाहWमा
्
सहयोग पुरयाएको
अवःथा र कसुर अपराध
गरे उपर Rनजमा उdपi भएको पातापको
भावसमेतका आधार कारणह^बाट पुनरावेदक
ूRतवादW ताराबहादुर घत½लाई ऐनबमोिजमको
सजाय गदाE चक" पन भई अ.बं . १८८ नं. बमोिजम
ँ ा SयादW
८ (आठ) वषE कैद गनुE मनाRसब नै दे िखद
िजjला अदालतबाट ूRतवादW ताराबहादुरलाई
अ.बं . १८८ नं. बमोिजम ८ (आठ) वषE कैद
गन गरW pयl भएको राय सदर गन पुनरावेदन
ँ ा सदर
अदालत, बालुङको राय Rमलेकै दे िखद
हुने ।
इजलास अRधकृत: केशवूसाद िघRमरे
कSयुटर: .वदुषी रायमाझी
इRत सं वत् २०७१ साल असार ११ गते रोज ४ शुभम् ।

- १
३

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, २०६८-CI-०८८३, Rनषेधा¯ा,

महे _िमान शाYय .व. सानुछोरW शाYय

.वपKीले िज.कर Rलएको .क.नं. ७३ र
७६ मा बाटो रहे को भनी उjलेख गरे को भए पRन
.क.नं. ७३ र .क.नं. ७६ ले Rनवेदकको .क.नं. ६८
ँ ा .क.नं. ७७
र ६९ को जगालाई छोएको नदे िखद
बाहे क अ_य वैकिjपक Rनकास रहे भएको उl
RमRतको नYसा मुच ुjकाबाट दे िखन आएन । बाटो
भनी िज.कर Rलएकोमा सभ नYसामा .क8ाकाट
भएको नYसाको ूकृRत, बाटो भRनएको ःथानको
ःव^प र ूकृRत, बाटो भनेको घरजगासँग बाटोको
E न
पहुँच, इdया`द सबै सेरोफेरोलाई .वचार गनुप
हु_छ । यहाँ .क.नं. ७७ को आकारूकार बाटोको
छ, dयो ःथलमा कालोपऽ (पीच) बनेको छ ।
Zरट Rनवे`दकाको जगालगायत अ^ह^को .वRभi
.क8ाबाट बाटो Rनकासको ूकृRत दे िखएको छ ।
यःतो आवतजावत र Rनकास जःतो सं वेदनशील
.वषयलाई सामा_य ढबाट Rलन Rमjने अवःथा
ँ ा Rनवेदकले Rनवेदनमा उjलेख गरे का
नदे िखद
.क.नं.६८ र ६९ को जगामा ओहोरदोहोर र
आवत जावत गनEको लाRग .क.नं.७७ बाहे क अ_य
वैकिjपक Rनकास नभएको र .क.नं.७७ पीच
(कालोपऽ) भनी नYसामा जRनएकोबाट Rनवेदकको
उिjलिखत जगामा आउने जाने Rनकास बाटो
ब_द नगनुE नगराउनु भनी RमRत २०६८।३।२२
मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला
ँ ा सदर हुने ।
Rमलेकै दे िखद
इजलास अRधकृत: रामूसाद बःयाल
कSयुटर: .वदुषी रायमाझी
इRत सं वत् २०७१ साल असार २२ गते रोज १ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६८-CR-०१८४, कतEpय
18

सव"#च अदालत बुले.टन २०७१, काि8क - १
यान, भरत .व.क. .व. नेपाल सरकार
ूRतवादWका साला नाता पन मृतकले
आनो बाबु गणेश पZरयारलाई अनावँयक
गालWगलौज गदाE ूRतवादWले Rनजलाई सSझाउने
बुझाउने RसलRसलामा रYसीको नशामा रहे का
मृतकले प.हला ूRतवादWलाई हातपात गरे को
dयसको केहW समयपRछ आना नातागोता
गठमेलका माRनसह^ साथमा Rलई ूRतवादWलाई
कुटपीट गरे को तdकालको िःथRतमा ूRतवादWको
साथबाट चु Rनिःकन पुगी बायाँ पाखुरामा लान
गएको पाखुराको घाउको ूकृRत पRन सामा_य
भई तdकाल उपचार नगराएको कारण बढW रगत
बन जाँदा मृतकको मृdयु हुन पुगेको दे िख_छ ।
पZरिःथRतवश मृतककै कारण .ववादका बममा
चोट लागी वारदात घ®न गएको अवःथा .वचार
गदाE ूRतवादWलाई ऐनबमोिजम सजाय `दँदा चक"
ँ ा ूRतवादW भरत .व.क.लाई Rनजले
हुने िच8ले दे िखद
गरे को कसुरको ूकृRतअनुसार आवेशूेZरत भ_दा
कम भ.वतpय भ_दा केहW बढW कैद वषE ५ हुन
मनाRसब दे िख_छ । यस िःथRतमा अ.बं . १८८ नं.
बमोिजम पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरबाट pयl
ँ ा सदर हुने ।
भएको रायसमेत मनाRसब दे िखद
इजलास अRधकृत: क.पलमिण गौतम
कSयुटर: .वदुषी रायमाझी
इRत सं वत् २०७१ साल असोज २२ गते रोज ४ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री
जगदीश शमार् पौडेल, ०६८-RC-००९७, कतEpय

यान, नेपाल सरकार .व. तपसी महतो
मृतक र ूRतवादW काम गZररहे को
अवःथामा मृतकलाई ूRतवादW तपसी महतोले नै
सुत½ बनाउन `दएको अवःथामा तdकालै यान
E न कुनै कारण नै
Rलने इRबलागले ूहार गनुप
ँ ै न । यःतो अवःथामा ूRतवादWले आफूलाई
दे िखद
तdकाल उठे को Zरसको कारणले ूहार गरे को
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हुँ भiे नै भनाइलाई सहW माiुपन बाहे क
अ^ .वकjप रहे को दे िखन आएन । तdकाल
उठे को Zरसको आवेगमा ूहार गदाE यान
मरे को अवःथामा यानसSब_धीको महलको
E न
१४ नं. आक.षEत हुने हो .क भनी .वचार गनुप
ु  ऐन, यानसSब_धीको महलको
दे िखयो । मुलक
१४ नं. आक.षEत हुन ूहार हुने काम लाठा, ढु ा,
लात, मुा इdया`दको ूयोग भएको अवःथामा
आकृh हुनसYछ । लाठा, ढु ा, लात, मुा
इdया`द ूयोग भiे श©दह^ले धाZरलो हRतयार,
भाला, ब_दुक जःतो जोिखमी हRतयारह^लाई
समे®दै न । तसथE जोिखमी हRतयारको ूयोग
भएको अवःथामा यानसSब_धीको महलको
१४ नं. लाई सा_दRभEक कानून माi Rमjने
ँ ै न । ूःतुत मु¨ाको वारदातमा कोदालो
दे िखद
जःतो धाZरलो जोिखमी हRतयारको ूयोग भएको
हुँदा ूRतवादWलाई यानसSब_धीको महलको
१४ नं. अनु^पको कसुर मानी सजाय गनE
नRमलW ूRतवादWलाई यानसSब_धीको महलको
१३(१)
बमोिजम
सवEःवस.हत
ज_मकैद
हुने ।
तdकाल उठे को Zरसको कारण ूहार
गरे को कसुरमा लाठा, ढु ा, लात, मुाको ूयोग
गरे कोमा यानसSब_धीको महलको १४ नं.
अनु^प १० वषE कैद सजाय हुन सYनेमा कोदालो
जःतो जोिखमी हRतयारको ूयोग भएको कारणले
उl नSबरअनु^पको कसुर र सजाय हुन नसक
यानसSब_धीको महलको १३(१) नं. अनु^पको
कसुर र सजाय हुन पुगेको अवःथा छ । तसथE
अपराध हुँदाको अवःथा, ूRतवादWको अपराध गन
पूव E मनसाय, तयारW नभई तdकाल उठे को Zरसबाट
अपराध घ.टत भएको अपराधको ूकृRतसमेतको
आधारबाट Rनजलाई १० वषEको हाराहारWमै केहW
थप वा घट गरW कैद सजाय तो.कनुपन दे िखन
ु  ऐन, अ.बं . १८८ नं. बमोिजम १६
आयो । मुलक
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वषE कैद गन गरW सु^ धनुषा िजjला अदालतबाट
राय pयl भएकोमा पुनरावेदन अदालत,
जनकपुरबाट १६ वषE कैद गदाE चक" पन भनी
१० वषE माऽ सजाय गनE उपयुl हुने भनी राय
pयl भएको पाइ_छ । अब, ूRतवादWलाई १०
E न हो वा घटW हुनपु न
वषEभ_दा बढW कैद गनुप
हो भiेतफE .वचार गदाE ूRतवादWले एक पटक
ँ ा
माऽ ूहार नगरW पटकपटक ूहार गरे को दे िखद
E न
Rनजलाई १० वषE कैदभ_दा बढW नै कैद गनुप
अवःथा रहे कोले Rनजलाई पुनरावेदन अदालतले
लगाएको राय १० वषEको कैद सजायभ_दा माRथ
र िजjला अदालतबाट लगाएको १६ वषE कैद
सजायको रायभ_दा कमको सजाय लगाउनुपन
अवःथा रहे को पाइयो । ूRतवादWले Zरसकै झोकमा
ूहार गरे को भए पRन पटकपटक ूहार गरे को
ँ ा Rनजलाई कैद वषE १३ गदाE यथोिचत हुन
दे िखद
पुने दे िखन आयो । ूRतवादWले कोदालो जःतो
धाZरलो जोिखमी हRतयारले पटकपटक ूहार
गरे को र सोहW चोटबाट मृdयु भएको अवःथा हुँदा
ु  ऐन, अ.बं . १८८ नं. बमोिजम १३ वषE कैद
मुलक
हुने ।
इजलास अRधकृत: कृंणूसाद पौडेल

बयान, RमRसल सं लन लास जाँच घटनाःथल
मुच ुjका तथा शव परWKण ूRतवेदन तथा
जाहे रवाला र मौकामा कागज गन pयिlह^को
बकपऽसमेतका RमRसल सं लन ूमाणह^
टे कबहादुर Rब.क. को मृdयु ूRतवादWह^,
खÅबहादुर RसदालW मगर, जीतबहादुर लाRमछाने,
धनबहादुर RसदालW मगर, िचऽबहादुर RसदालW
मगर र दुगाEबहादुर सा^को कतEpयबाट भएको
भiे त@य शार.हत तवरले पु.h भएको हुँदा
ु  ऐन, यानसSब_धीको
Rनज ूRतवादWलाई मुलक
महलको १३(३) नं. को कसुरमा सोहW १३(३)
नं. बमोिजम ज_मकैदको सजाय गन गरW सु^
Rस_धुलW िजjला अदालतबाट भएको फैसला सदर
गन गरW पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको
RमRत २०६८।९।१३ को फैसला Rमलेकै
ँ ा साधक सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अRधकृत: कृंणूसाद पौडेल

इRत सं वत् २०७१ साल असार ६ गते रोज ६ शुभम् ।

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री जगदीश
शमार् पौडेल, ०६४-CR-०८०२, अदालतको

६

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री
जगदीश शमार् पौडेल, ०७०-RC-००१४, कतEpय

यान, नेपाल सरकार .व. खÅबहादुर RसदालWमगर
ूRतवादWह^ले
अRधकारूा
अRधकारWसमK गरे को साRबती बयान ूRतवादW
जीतबहादुर लाRमछानेले आफू कसुरमा साRबत
भै ूRतवादW खÅबहादुर RसदालW मगर, धनबहादुर
RसदालW मगर िचऽबहादुर RसदालW मगर र
दुगाEबहादुर सा^ले गरे को कसुरसमेत खुलाई
अदालतसमK गरे को बयान, ूRतवादW खबहादुर
RसदालW मगरको अदालतसमK भएको साRबती

इRत सं वत् २०७१ साल असार ६ गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास नं . ६
१

अवहे लना, अिSबकादे वी

ढकाल

ौे ¹

.व. कृंणमुरारW

.वपKीले अदालतको आदे श यस ूकारले
उjलÉन भएको भनी Rनवेदकबाट वःतुRन¹
ँ ै न । जहाँसSम
ूमाणसमेत पेस हुन सकेको दे िखद
पRऽकामा ूकािशत समाचारलाई आधार Rलई
Rनवेदकले घर भdकाउन गएको भiे पुनरावेदन
िज.कर छ सोतफE .वचार गदाE पRऽकामा ूकािशत
समाचार वःतुRन¹ एवम् सdयतामा आधाZरत हु_छ
भi स.कँदै न । पRऽकामा ूकािशत सूचनालाई
ूमाणको ^पमा ःवीकार गरW अदालतको
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सव"#च अदालत बुले.टन २०७१, काि8क - १
यान, मRनसा राई .व. नेपाल सरकार, नेपाल

अवहे लनामा सजाय गZरपाउँ भiे पुनरावेदन
िज.करसँग सहमत हुन स.कएन । तसथE
अदालतको अवहे लनामा सजाय गZरपाउँ भiे दावी
पुन नसYने गरW पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट
RमRत २०६४।८।१२ मा भएको फैसला Rमलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अRधकृत: चाणकमिण अयाEल
कSयुटर: रानु पौडेल

सरकार .व. राजन राईसमेत

मृतकले
ूRतवादW र आफूबीचको
शारWZरक सSब_धको कुरा ूकाशमा jयाई
ूRतवादWलाई धाकधSक `दई कुनै अनुिचत
माग गरे को समेतको कुरा ूमािणत भएको
पाइँदैन । उjटो ूRतवादWको दुखेको हातमा
मृतकले ©या_डेज बाँधेको र dयसरW बाँxदा
ँ ै न । यी दुईबीच
जोरजबजEःती गरे को दे िखद
शारWZरक सSपकE रहे को ःतरसSमको पूव E सSब_धमा
केहW मनमुटाव आएको, dयसबाट मृतक आहत
भएको, सो कुराले गदाE प¤ीसँग मृतकको झगडा
परW Rनजको पाZरवाZरक जीवन पRन अशा_त भएको
कारणले गदाE ूRतवादWले मृतकलाई प.हला जःतै
E त् सSब_ध कायम गनEको
माया गन गरW पूवव
लाRग ूRतवादWको मन िज¤े स_दभEमा ूRतवादWले
जाऊ भ_दासमेत मृतक अटे र गरW खाटमा सुती
बःदै मा ूRतवादWले मृतकको यानै Rलनुपन
.कRसमको कुनै पRन औिचdय कानून तथा _यायले
ूRतवादWलाई ूदान गरे को छै न । मृतकसँगको
सSब_धबाट मुिl पाउनका लाRग ूRतवादWले
Rनजक आमा आ`दलाई गुहान कुनै बाधा
ु  ऐन, अ.बं . १४ नं.
Rथएन । यसथE यसमा मुलक
को अवःथा रहे को नदे िखने ।
ूRतवादW मRनसा राईलाई यानसSब_धीको
महलको १३(३) नं. बमोिजम सवEःवस.हत
्
सु^ धा`दङ िजjला
ज_मकैद हुने ठहरयाएको
अदालतको फैसला सदर गरे को र ूRतवादWह^
राजन राई र धनमाया राईलाई यानसSब_धीको
महलको ४, २५ र २६ नं. बमोिजम जनहW १
वषE ६ म.हना कैद र ^. २०।- जZरवाना हुने
्
सु^को फैसला केहW उjटW गरW Rनज
ठहरयाएको
ूRतवादWह^लाई यानसSब_धीको महलको ४
र २५ नं. बमोिजम जनहW ६ म.हना कैद र
्
^. २०।- जZरवाना हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन

इRत सं वत् २०७१ साल भदौ १५ गते रोज १ शुभम् ।
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मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री जगदीश
शमार् पौडेल, ०६९-CI-०६५२, अंश नामसारW,

माRनराम ढाडीसमेत .व. गोबधEनूसाद ढाडी

ूRतवादW रामपत ढाडीले बकसपऽ£ारा
सगोलको
ूा गरे को जगाह^ आनै
हजुरआमाबाट पाएको दे िखएको र यसरW सगोलको
अंिशयारबाट बकसपऽका ^पमा ूा गरे को
जगालाई Rनजी आजEनको भनी माi Rमjने अवःथा
ँ ै न । सगोलका अंिशयारबीच अंशब_डा गनुप
दे िखद
E न नै
हु_छ । अत: .क.नं. ५१३ को जगा ब_डा
नलाने गरे को तथा हालै को बकसपऽ बदर
Rलखत बदर मु¨ाबाट Rलखत बदर भई वादWले
तायदाती फाँटवारWमा उिjलिखत घर जगामxये
्
२ ख¦डको १ ख¦ड अंश पाउने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसला Rमलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अRधकृत: सुमनकुमार _यौपाने
कSयुटर: रानु पौडेल
इRत सं वत् २०७१ साल साउन १६ गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास नं . ८
१

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय र मा.न्या.
श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०७०-CR-०३४६, कतEpय
21

सव"#च अदालत बुले.टन २०७1, काि8क
अदालत, पाटनको RमRत २०६९।११।१५ को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला Rमलेकै दे िखद
ूRतवादW मRनसा राईलाई अ.बं . १८८ नं.
को ूयोग गरW कैद वषE ५ गनुप
E न भनी सु^ तथा
पुनरावेदन अदालतबाट pयl भएको राय सSब_धमा
.वचार गदाE मृतक र ूRतवादW मRनसा राईबीचको
सSब_ध सहमRतयज_य यौन सSपकEसमेतको
तहमा पुगी घRन¹ता पZरणत भएको सो सSब_ध
नटु टोस् भiका लाRग सदाझ´ राRतको समयमा
ूRतवादW मRनसा राईको कोठामा मृतक पुगेको
र ूRतवादW मRनसा राईको सहमRतबेगर जबजEःती
गनE खोजेको भiे कुरा ूमािणत हुन नसकेको,
सSब_ध .वासपूणE रहे को अवःथामा सदाझ´
मृतक मRनसा राईको खाटमा बःनुसमेतको कायE
आफËमा आपि8जनक अःवाभा.वक नदे िखएको,
धान गो¿दा ूRतवादW मRनसा राईको हात दुखेको
थाहा पाएपRछ मृतकले ूRतवादWको हातमा
©या_डेजसमेत गZर`दएको, मृतकले ूRतवादWसँग
वाद.ववाद गरे को वा ूRतवादWलाई शारWZरक
वा मानRसक तवरबाट धाक धSक `दएको,
ूRतवादWउपर अनुिचत कायE वा कुटपीट, धरपकड,
लछारपछार गालW बेइजती गरे को समेतको काम
कुरा ूमािणत हुन नसकेको र मृतक Rनित भै
ूेRमकाको खाटमा पjटे को अवःथामा ूRतवादW
मRनसा राईले झुYयाएर मृतकको पेट र Rल
जःतो सं वेदनशील अमा ला8ीले पटकपटक
ूहार गनुE र dयसबाट मृतकलाई ठू लो बेदना भै
इँइँ गदाE Rनजलाई बचाउने कुनै ूयास नगरW उjटै
मृतकको ूाण नउडु_जेल मुख Rथ#याRथ#यै गनुE
जःता कायE औिचdयर.हत Rनयतज_य हdयाRभऽ
ु  ऐन, अ.बं .
पन दे िख_छ । यसलाई मुलक
१८८ नं. मा भ.वतpय हो .क भi हुनेसSमको
शाले वा अपराध गरे को अवःथाको .वचार गदाE
भनी उjलेख भएको वाYयांशले समे®नसYने
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ँ ै न । तर ूRतवादW मRनता राईलाई अ.बं .
दे िखद
१८८ नं. को अKरले समे®न नसके पRन यस
अदालतबाट ूRतपा`दत निजरह^ले अRभयुlको
उमेर, _यायसSपादनमा Rनजले गरे को सहयोग (यो
आंिशक पRन हुन सYछ जःतो .क यो मु¨ामा
ू. मRनसाको ूहरW साRबती) आ`द कुराह^लाई
पRन अ.बं . १८८ नं. बमोिजम कम सजाय गन
आधार बनाएको पाइ_छ ।तर उl आधार महण
गदाEसमेत अवैध जातक हdया जःता वारदातमा
सSम २, ३, ५ र १० वषE कैदको राय pयl
भै आएको यस अदालतको रायसSब_धी इRतहास
रहे को पृ¹भूRममा .वासघात गरW वयःक
साथीलाई कतEpय गरW मारे को ूःतुत वारदातमा
ूRतवादW मRनता राईलाई ५ वषEमाऽ कैद हुनपु न
भनी pयl भएको पुनरावेदन अदालतसमेतको
रायसँग सहमत हुन स.कएन । यसमा ूRतवादW
मRनसा राईको उमेर, Rनजलाई परे को तनाव आ`द
.वचार गरW Rनजलाई ८ वषE कैद सजाय गदाE
ँ ा ूRतवादW मRनसा
_यायको उ¨ेँय पूRतE हुने दे िखद
राईलाई ८ (आठ) वषE कैद हुने ।
इजलास अRधकृत: स_तोषूसाद पराजुलW
कSयुटर: रानु पौडेल
इRत सं वत् २०७१ साल भदौ ११ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६९-CR-०४३७, जबजEःती

करणी, यदुकुमार भiे यदुलाल सुनार .व. नेपाल

सरकार

ूःतुत मु¨ाक पीRडत यी पुनरावेदक
ूRतवादWक साखै छोरW र १३ वषE उमेरक
नाबाRलका भएक र Rनजले आनो बाबुले
आफूउपर अपराधज_य कुनै कायE नगरे को भए
Rबनाकारण Rनजलाई फसाउने उ¨ेँयले माऽ
जाहे रW गनुप
E न कुनै वःतुRन¹ कारण यी ूRतवादWले

सव"#च अदालत बुले.टन २०७१, काि8क - १
ँ ै न । पुनरावेदकले आफूले
पेस गनE सकेको दे िखद
का_छ¼ ौीमती jयाएको कारणले आफूमाRथ झुÌा
उजुरW `दएको भiे िज.कर Rलएको स_दभEमा सो
कारणले पीRडत छोरWले आनो बाबुउपर जबजEःती
करणीजःतो गSभीर ूकृRतको आरोपमा नभए
नगरे को कुरा गरW आफËउपर नकाराdमक ूभाव पन
गरW जबजEःती करणीको आरोप लगाएक होRलन्
ँ ै न । पीRडतको
भनी माi स.कने अवःथा दे िखद
जाहे रW, Rनजको अनुस_धान अRधकारWसमKको
कागज र अदालतमा गरे को बकपऽमा बाबुले
आफूले आफूमाRथ गरे को आपराRधक .बयाकलाप
ःवाभा.वक र RसलRसलेवार^पमा pयl गरW
लेखाई `दएको पाइँदा छोरWले आनो साखै
बाबुूRत Rम@या आरोप माऽ लगाएक हुन ् भनी
माi नRमjने ।
E न
आफूले लालनपालन, सं रKण गनुप
आनै नाबाRलका छोरWलाई डर, धाक, धSक `दई
अनुिचत ूभावमा पारW जबजEःती करणी तथा यौन
दुpयEवहारज_य घृिणत आपराRधक कायE गरे को
ँ ा Rनजलाई मुलक
ु  ऐन,
कुरा पु.h भएको दे िखद
जबजEःती करणीको महलको १ र २ नं. को
कसुर अपराधमा ऐ. ३(२) नं. बमोिजम १२ वषE
कैद र ऐ. ९क. नं. बमोिजम थप १ वषE कैद तथा
हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोिजम १०
वषE कैद हुने र जबजEःती करणीको महलको
१० नं. बमोिजम ^. ४०,०००।- KRतपूRतE
्
पीRडतले ूRतवादWबाट भराई पाउने ठहरयाएको
सु^ रसुवा िजjला अदालतको फैसला सदर हुने
्
पुनरावेदन अदालत, पाटनको RमRत
ठहरयाएको
ँ ा
२०६९।४।२३ को फैसला Rमलेकै दे िखद
सदर हुने ।
इजलास अRधकृत: स_तोषूसाद पराजुलW
कSयुटर: च_िा RतRमjसेना
इRत सं वत् २०७१ साल भदौ ११ गते रोज ४ शुभम् ।
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१

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६८-CI-१५०४, Rनषेधा¯ा/
परमादे श, रामेरW कँडेलसमेत .व. कृ.ष .वकास

बै, बै.ङ कायाEलय, काRलमाटW, काठमाड¬समेत

बैले अiपूणE पोh दै Rनकमा ूकािशत
गराएको सूचनामा ऋणी कायEिशला क_सशYसन
ूा.Rल.लाई कानूनबमोिजम बैबाट Rलएको
कजाE रकम ३५ `दनRभऽ बुझाउन आउनु र
उl SयादRभऽ रकम नबुझाएमा कानूनबमोिजम
Rधतो सुरKणबाट असुलउपरको कारवाहW अगाRड
बढाउने भiेसSमको pयहोरा उjलेख भएको
दे िखएबाट .वपKी बैबाट यी Rनवेदकह^को
साSपि8क हकमा कानून.वपरWत आघात परे को
भनी माi Rमjने दे िखएन । साथै .वपKी बैबाट
ऋणी कायEिशला क_ःशYसन ूा.Rल.ले Rलएको
कजाE रकम फरफारक भैसकेको नदे िखएको
अवःथामा Rनवेदन मागबमोिजम सुरKणबापतको
Rधतो फुकुवा गनुE भनी आदे श गनEसमेत Rमjने
ँ ा Rनवेदन खारे ज हुने ठहरयाई
्
पुनरावेदन
नदे िखद
अदालत, पाटनबाट RमRत २०६८।९।१३ मा
ँ ा सदर हुने ।
भएको RनणEय Rमलेकै दे िखद
इजलास अRधकृत: मनोज ौे ¹
इRत सं वत् २०७१ साल साउन २७ गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६८-CR-०६७२, लुटपीट,

हZरकृंण यादव .व. सरयुग यादवसमेत

ु ा ४ बजेसSम
Rबहान ७ बजेदेिख बेलक
ूRतवादWह^ले गहुँबालW लुटपीट गरW घरमा
लगेको भiे टे Yटरको नSबरसमेत वादWले

सव"#च अदालत बुले.टन २०७1, काि8क
खुलाउन सकेको पाइँदैन । वारदातःथलमा वादW
ु  लामो
मौजुद रहे कै अवःथामा Rबहानदे िख बेलक
अ_तरालसSम ूRतवादWह^ले गहुँबालW लुटपीट
गदाEसमेत पRन सो रोYन वादWको कुनै ूयास
ु ाट समेत लुटपीटको वारदात भएको भiे
नहुनब
पु.h भएको माi नRमjने हुँदा ूRतवादWले लुटपीट
्
गरे को ठहरयाई
सु^ Rसरहा िजjला अदालतबाट
RमRत २०६६।३।१६ मा भएको फैसला उjटW
्
पुनरावेदन
गरW वादW दावी नपुने ठहरयाएको
अदालत, राज.वराजको RमRत २०६७।४।३१
ँ ा सदर हुने ।
को फैसला Rमलेकै दे िखद
इजलास अRधकृत: मनोज ौे ¹
इRत सं वत् २०७१ साल असार १९ गते रोज ५ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०११२, Rनषेधा¯ा,

दे वनारायण महजEन .व. नारायणकृंण भुसालसमेत

Rनवेदकले आफूलाई कागज गराई छाडेको
भनी िज.कर Rलएको सSब_धमा अRधकारूा
Rनकायले पुनरावेदकले िज.कर Rलएअनुसारको कुनै
कागज नबनाएको भनी इ_कार गरW जवाफ `दएको
र dयःतो कागज गराएकै भए पRन ःवत: बदर हुने
नै हुँदा Rनवेदन दावीअनुसार कारवाहW गन, पबाउ
गन र ूहरWमा लगी कागज गराउनेसमेतका
सSभावनासमेत नरहे को अवःथामा .वपKीमxयेका
नारायणकृंण भ ुसालले Rनवेदन दावी ःवीकार गरW
Rलिखत जवाफ ूःतुत नगरे को कारणले माऽ
Rनषेधा¯ाको आदे श जारW गZरपाउँ भनी Rलनुभएको
पुनरावेदन िज.करसँग सहमत हुन नस.कने हुँदा
्
पुनरावेदन
Zरट Rनवेदन खारे ज हुने ठहरयाई
अदालत, पाटनबाट
RमRत
२०६९।२।३
ँ ा सदर
मा भएको फैसला Rमलेकै
दे िखद
हुने ।
इजलास अRधकृत: मनोज ौे ¹

- १
४

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०५३५, Rनषेधा¯ा,

छबु Rमयाँ .व. कुलान_दूसाद साहसमेत

.ववा`दत .क.नं. ३५८ को जगा
सावEजRनक जगा भएको कुरा RमRसल सं लन
अदालतबाट RमRत २०६६।६।२७ मा भएको
नYसा मुच ुjकाबाट पु.h भएको छ भने Rनवेदक
ःवयं ले पRन सो कुरालाई अ_यथा भi सकेको
ँ ै न । उl नYसा मुच ुjकाको न.नं. १ मा
दे िखद
जानक मि_दर रहे को र न.नं. ६ मा नाथको
थान रहे को दे िख_छ । यी दुई मि_दरह^को
बीचमा न.नं. २, ३, ५ र ९ मा यी Rनवेदकसमेतका
मुिःलम समुदायका माRनसह^को घर रहे को
दे िख_छ । नेपाल बहुभा.षक, बहुसाँःकृRतक,
बहुधाRमEक र धाRमEक स.हंणुता भएको दे श
ु ा साथै सबैले ूचRलत सामािजक एवम्
हुनक
E े िख
साँःकृRतक परSपराको मयाEदा राखी परापूवद
चRलआएको आनो धमEको अवलSबन, अÍयास
र सं रKण गन र ूdयेक धाRमEक सSूदायलाई
कानूनबमोिजम आनो ःवत_ऽ अिःतdव कायम
राखी आनो धाRमEक ःथल र धाRमEक गुठ¼को
सालन र सं रKण गन हक सं .वधानले नै ूदान
गरे को अवःथामा धाRमEक स¶भाव खjबRलने अ_य
कारण रहे को भनी यी Rनवेदकले आनो Rनवेदनमा
खुलाउन नसकेको अवःथामा Rनवेदकसमेतका
घर निजक .ह_दु धमाEवलSबीको मि_दर रहे कै
कारणले माऽ धाRमEक स¶भाव खjबRलन जा_छ
ँ ा Zरट
भनेर भiु सरासर अनुिचत हुन जाने दे िखद
्
पुनरावेदन अदालत,
Rनवेदन खारे ज हुने ठहरयाई
ँ ा सदर
राज.वराजबाट भएको फैसला Rमलेकै दे िखद
हुने ।
इजलास अRधकृत: मनोज ौे ¹
इRत सं वत् २०७१ साल भदौ २ गते रोज २ शुभम् ।

इRत सं वत् २०७१ साल भदौ २ गते रोज २ शुभम् ।
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कायाEलयसमेत

५

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-१५५९, उdूेषण/

परमादे श, दुखीूसाद हलुवाई .व. ःथानीय .वकास

म_ऽालय, पुjचोक, लRलतपुर

दायर
गरे को
गाूसाद
यादवले
उdूेषण मु¨ाको RनणEयले यी Rनवेदकको नोकरW
ँ ैन ।
पुन: बहाल रहे को अवःथा रहे को दे िखद
यसरW नोकरWमा पुन: बहाल भएको नदे िखएको
अवःथामा Rनवेदकलाई नोकरWमा बहाल रहे सरह
मागबमोिजमको तलब भ8ा `दन कानूनत: Rमjने
ँ ै न । यसरW Rनवेदकले आफूलाई नोकरWबाट
दे िखद
हटाउने गरW सगरमाथा अलाधीश कायाEलयबाट
भएको RनणEयउपर पुनरावेदन गनE पाउने वैकिjपक
उपचारको मागE अवलSबन नगरW उl RनणEयलाई
ःवीकार गरW बसी ५८ वषEको उमेर नाघेपRछ माऽ
अनुिचत .वलSब गरW Rनवेदन दायर गनE आएको
दे िखएको र Rनवेदक अदालतको आदे श£ारा पुन:
Rनजामती पदमा बहाल रहे को पRन नदे िखएकोले
Rनवेदन मागबमोिजम तलब भ8ा `दलाउन Rमjने
ँ ा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलालाई
नदे िखद
अ_यथा भi नRमjने हुँदा Zरट Rनवेदन खारे ज
्
हुने ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट RमRत
२०६८।१०।१८ मा भएको RनणEय Rमलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अRधकृत: मनोज ौे ¹
इRत सं वत् २०७१ साल भदौ २ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं . १०
१

भ_सार ऐन, २०६४ को दफा १९(२)
मा ×उपदफा (१) बमोिजम जाँच गदाE dयःतो
मालवःतु Rनकासी वा पैठारW गनE नपाइने वा
ूRतबि_धत भएको पाइएमा ूचRलत कानूनबमोिजम
अनुस_धान वा कारवाहWका लाRग सSबि_धत
Rनकाय वा अRधकारWसमK पठाउनु पनछ” भiे
pयवःथाअनुसार भ_सार अRधकृतले Rनकासी गनE
jयाएको सुपारWको सSब_धमा उपदफा (१)
बमोिजम जाँच गदाE ूRतबि_धत भएको अवःथामा
माऽ थप अनुस_धान वा कारवाहWको लाRग
सSबि_धत Rनकाय वा अRधकारWकोमा पठाउनुपनमा
dयःतो Rनकासी गनE ूRतब_ध लागेको सुपारW हो
वा होइन भiे सSब_धमा अRधकारूा Rनकाय
E नमा
.वराटनगर भ_सार कायाEलयले RनणEय गनुप
dयःतो RनणEय नगZररहे को अवःथालाई कानून£ारा
्
भi नRमjने ।
RनधाEZरत ू.बया पुरयाएको
अदालत, .वराटनगरबाट
पुनरावेदन
साRधकार Rनकायले आनो साRधकार KेऽRभऽको
.वषयमा आफ́ले र आफूसामु पनE आएको आफूले
हे न E नRमjने .वषय भएमा सSबि_धत Rनकायमा
पठाई `दनुपन हु_छ । Rनवेदक मनकामना
इSपोटE एYपोटE कSपनीउपर मु¨ा चलाउनुपन
नपन वा Rनकासा `दन Rमjने नRमjने सSब_धमा
आदे शको जानकारW पाएका RमRतले २० (बीस)
`दनRभऽ RनणEय गनुE भनी .वपKीको नाममा
्
परमादे शको आदे श जारW हुने ठहरयाएको
RमRत २०६९।६।१ को पुनरावेदन अदालत,
ँ ा सदर हुने ।
.वराटनगरको आदे श Rमलेको दे िखद
इजलास अRधकृत: .वनोद रखाल
इRत सं वत् २०७१ साल साउन २० गते रोज ३ शुभम् ।

२
मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या. श्री
जगदीश शमार् पौडेल, ०६९-CI-०४५४, 1022 मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.
उdूेषण/Rनषेधा¯ा/परमादे श, .वनोदबहादुर कँ ु वर श्री जगदीश शमार् पौडेल, ०६९-WO-१२६५,

.व. मु थापा, मु थापा .व. .वराटनगर भ_सार

उdूेषण,
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अदालत, जनकपुर, धनुषासमेत

एकाRतर .वRध र ू.बया पूरा गरW Rस_धुलW
िजjला अदालतको तहRसल शाखाबाट भएको
पकृते मूjयान मुच ुjकालाई Rस_धुलW िजjला
अदालत हुँदै पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेतले
तहतह गद सदर गरे को अवःथा छ भने अक"तफE
Zरट Rनवेदक हZरबहादुर थापामगरले RमRत
२०७१।०२।१८ गते यस अदालतमा Rनवेदन
`दई वादW पशुपRत काकº र आफू ूRतवादW भएको
Rबगो मु¨ामा Rस_धुलW िजjला अदालतबाट आफूले
ूdयथ½ पशुपRत काकºलाई ^. १,१२,०६८ `दनु
बुझाउनुपन गरW भएको फैसला र सो फैसलालाई
पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले सदर गरे को Rबगो
RमRत २०७०।०७।१४ गते Rस_धुलW िजjला
अदालतमा दािखला गZरसकेको र सोबमोिजम
आनो रोा रहे का .क.नं. १०७ र ३७
फुकुवासमेत भैसकेकोले आफूले यस अदालतमा
`दएको ूःतुत Zरट Rनवेदन तामेलWमा राÀ अनुरोध
गरे को दे िखएबाट Zरट Rनवेदनमा उठान गZरएका
.वषयह^ समाधान भैसकेको दे िखएको हुँदा र
यसलाई RमRत २०७०।०७।२४ गते Rस_धुलW
िजjला अदालतबाट ौी मालपोत कायाEलय,
Rस_धुलWलाई रोा जगा फुकुवा गZर`दन लेखेको
पऽसमेतबाट पु.h भएबाट यस Zरट Rनवेदनको
औिचdयता र सा_दRभEकता समा भै सकेकोले यस
.वषयमा थप केहW बोRलरहन परे न । अत: ूःतुत
Rनवेदन खारे ज हुने ।
E ूसाद कोइराला
इजलास अRधकृत: अजुन
इRत सं वत् २०७१ साल भदौ २६ गते रोज ५ शुभम् ।

एकल इजलास
१

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल, ०७०-WO-०७२५,

उdूेषण, र.व.वबम शाह .व. ऋण उपभोlा सं घ
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नेपाल, के_िWय कायाEलय चाब.हल काठमाड¬समेत

Rनवेदकले ूचRलत कानूनबमोिजमको
सबै उपचारको मागE अवलSबन गZरसकेपRछ
माऽ असाधारण अRधकारKेऽअ_तगEत ूःतुत Zरट
Rनवेदन दायर गरे को दे िख_छ । यी Rनवेदकलाई
काठमाड¬ िजjला अदालतबाट कैदमा राÀ पबाउ
पुज½ जारW गन भनी गरे को आदे श पुनरावेदन
अदालत, पाटनबाट समेत सदर गन गरW भएको
ु  ऐन, लेनदे न pयवहारको
उl आदे श मुलक
महलको १९ नं., द¦ड सजायको महलको ४२ नं.
बमोिजमको कानूनी दायराRभऽ रहW गरे को दे िखएको
र यसरW कानूनसSमत् भएको कामकारवाहWलाई
Rनवेदन मागबमोिजम असाधारण अRधकारKेऽ
महण गरW उdूेषणको आदे श जारW गरW बदर
गZररहन औिचdयपूणE नदे िखनाले .वपKीह^बाट
Rलिखत जवाफ मगाइरहनु परे न । ूःतुत Zरट
Rनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अRधकृत: जगiाथ पौडेल
कSयुटर: .वराज पोखरे ल
इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख २ गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल, ०७०-WO-०७2२,

रणबहादुर तामाङ .व. काॅेपलाोक
िजjला जनागाल उमतारा गा.वस वडा नं. ५
िःथत िचहानडाँडा पानीघाट सामुदा.यक वन
उपभोlा समूहसमेत

ूRतषेध,

Rनवेदन दावीमा उिjलिखत जगा
Rनवेदकको नाउँमा दताE ॐे ःता कायम भएको
नदे िखनुको साथै Rनवेदकले उl जगाको दताE
सSब_धमा ूचRलत कानूनबमोिजमको उपचारको
मागE अवलSबन गरW सSबि_धत Rनकायमा
कारवाहWसमेत चलाएको पRन दे िखन आएको
छै न । dयसकारण Rनवेदन दावीको जगा Kेऽीय
.कताब .फjडबुकमा पRतE जRनएको Rनवेदकसँग
उl जगाको हकाRधकारको ूमाण पRन नभएको

सव"#च अदालत बुले.टन २०७१, काि8क - १
र सो जगामा Rनजको भोगाRधकार रहे को भiे
कुराको .वासलायक ूमाणसमेत Rनवेदनमा
दे खाउन नसकेको िःथRतमा Rनवेदन मागबमोिजम
असाधारण अRधकारKेऽ महण गरW ूRतषेधको
आदे श जारW गन कुरा औिचdयपूणE नहुनाले
.वपKीह^सँग Rलिखत जवाफसमेत मगाइरहनु
परे न । Rनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अRधकृत: जगiाथ पौडेल
इRत सं वत् २०७१ साल वैशाख २ गते रोज ३ शुभम् ।

रीत/बेरीत आदेश
१

मा.न्या.श्री िगिरश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-RE-०१७६, यान मान

उ¡ोग, नेपाल सरकार .व. सागर भ¦डारWसमेत
पीRडतको घा जाँच केस फारामबाट
मनEसYनेसSमको चोट दे िखएको, ूRतवादWह^का
.व^°मा .कटानी जाहे रW परे को र .यनै
ूRतवादWह^को
खुकुरW, तरबार
ूहारबाट
पीRडतह^ घाइते भएको भiेसमेत एकै pयहोराको
मुकु_द कवरसमेतले गZर`दएको घटना .ववरण
कागजबाट समेत ूRतवादWह^ सागर भ¦डारW र
स_तोष हमाललाई मु¨ा पुपK
E को RनिSत थुनामा
राख्नुपन दे िखयो । अत: Rनज ूRतवादWह^लाई
मु¨ा पुपK
E को RनिSत थुनामा राÀे गरW भएको दाङ
दे उखुरW िजjला अदालतको RमRत २०७०।७।२९
को आदे श बदर गरW ूRतवादWह^लाई साधारण
ताZरखमा राÀे गरW भएको पुनरावेदन अदालत,
तुलसीपुरको RमRत २०७०।८।२० को आदे श
ँ ा बदर हुने ।
Rमलेको नभई बेरWतको दे िखद
इRत सं वत् २०७१ साल काि8क १४ गते रोज ६ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय र मा.न्या.श्री
ओमप्रकाश िमश्र, ०७०- RE -०२४०, 0058,

यान मान उ¡ोग, आिशष पराजुलW .व. नेपाल

सरकार, पुजन महजEन .व. नेपाल सरकार

Rनवेदक आिशष पराजुलW आरो.पत कसुरमा
अRधकारूा अRधकारW र सु^ अदालतमा इ_कारW
रहW बयान गरे को, आरो.पत कसुरमा Rनजको
सं लनता रहे भएको कुरा पीRडत जाहे रवाला र
बुिझएका माRनसको pयहोरासमेतका तdकाल ूा
ूमाणह^बाट त@ययुl^पमा समRथEत भएको
नपाइएकोले Rनज आिशष पराजुलWलाई थुनामा
राखी मु¨ा पुपK
E
गन गरW भएको लRलतपुर
िजjला अदालतको RमRत २०७०।९।१४ को
आदे शलाई सदर गन गरW भएको dयस अदालतको
RमRत २०७०।१२।७ को आदे श सो हदसSम
E नभएकोले बदर गZर`दएको छ । अत:
रWतपूवक
यी Rनवेदक ूRतवादW आिशष पराजुलWलाई अ_य
मु¨ामा थुनामा राÀ नपन भए ूःतुत मु¨ामा
ु  ऐन, अ.बं . ४७ नं. बमोिजम साधारण
मुलक
E गनू E ।
ताZरखमा राखी मु¨ा पुपK
इRत सं वत् २०७१ साल काि8क ५ गते रोज ४ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय,

०७0-AP-

००६७, अंश दपोट, योRतकाजी सेलाRलक .व.

दानर¤ सेलाRलक

.यनै वादW ूRतवादW भै चलेको अंश
चलन मु¨ा सव"#च अदालतमा .वचाराधीन
रहे को कारणबाट माऽ कुनै मु¨ा मुलतबी रहने
ु  ऐन, अ.बं . १२ मा रहे भएको
कुरा मुलक
पाइँदैन । सो मु¨ामा फैसला नभै यस मु¨ामा
.कन फैसला गनE नRमjने हो सोको आधार र
कारण भएमा माऽ मुलतबी राÀ स.कने कुरा
ु  ऐन, अदालती ब_दोवःतको महलको
मुलक
१२ नं. मा pयवःथा रहे कोमा dयःतो आधार नै
नखुलाई ूःतुत मु¨ालाई मुलतबीमा राÀे गरW
ँ ा बदर हुने ।
भएको आदे श Rमलेको नदे िखद
इRत सं वत् २०७१ साल असोज ३१ गते रोज ६ शुभम् ।
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सव"#च अदालत बुले.टन २०७1, काि8क
४

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र, ०७१-WO-०२८४,

उdूेषण, उमेश फँ ु याल .व. गृह म_ऽालयसमेत
हे पी आवर ूा.Rल.ले pयवसाय सालन
गनE अ_तZरम आदे श भैरहे कोमा सो ूा.Rल. र
Rनवेदकबीच २०६९।३।१ मा १० वषEसSम
pयवसाय सालन गनE करार भएकोमा सो करार
बदर नभै कायम नै रहे को िःथRतमा Rनवेदकलाई
करारअनुसारको pयवसाय गनE रोक लगाउनु
पन अवःथा नरहे को र हे पी आवर ूा.Rल.सँग
.वRभi RमRतमा करारनामा गरW pयवसाय सालन
गZररहे को ूमोद भराई र सुRनलकृंण ौे ¹
Rनवेदक भएको बमश: ०७१-WO-०२९६ र
०७१-WO-०२७० को उdूेषण Zरटमा समान
ूकृRतको .वषयवःतु समावेश भएकोमा यसै
अदालतबाट Rनवेदकह^लाई pयवसाय सालन
गनE `दनु भनी RमRत २०७१।६।३० मा
अ_तZरम आदे श जारW भएको दे िखएको समेतका
कारणबाट हे पी आवर ूा.Rल.ले ूा गरे को
RमRत २०७१।४।१५ को अ_तZरम आदे शको
Rनर_तरता हुँदासSमको अवRधका लाRग सव"#च
अदालत RनयमावलW, २०४९ को Rनयम ४१(१)
बमोिजम अक" आदे श नभएसSम Rनवेदकले
आफूले लगानी गरW सालन गरे को pयवसाय
नरोYनु नरोकाउनु भनी यो अ_तZरम आदे श जारW
हुने ।
इRत सं वत् २०७१ साल काि8क २ गते रोज १ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०७१-RE-०००१,

उdूेषण/परमादे श, दानमाया राई .व. काठमाड¬

िजjला अदालतसमेत

सव"#च अदालत RनयमावलW, २०४९ को
Rनयम २७(३) बमोिजम रिजःशारले सं वैधाRनक
वा कानूनी ूÆ समावेश भएको कुरामा दरपीठ
गनE नRमjनेमा सो .वपरWत कानूनी ूÆमा बोलW

- १

दरपीठ गरे को दे िखएकोले यस अदालतका
रिजःशारबाट RमRत २०७१।२।२६ मा भएको
ँ ा बदर हुने ।
दरपीठ आदे श ऽु.टपूणE दे िखद
इRत सं वत् २०७१ साल काि8क १४ गते रोज ६ शुभम् ।

अन्तिरम आदेश
१

स.प्र.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह, ०७१-WO-

०२८६, उdूेषण, लाYपा तामाङ .व. अिÎतयार

दु^पयोग अनुस_धान आयोगसमेत

Rनवेदक ककRलङ उ#च माxयRमक
.व¡ालय, Rस_धुपाjचोकको सालक सRमRतको
अxयK पदमा .वRधवत् RनवाEिचत भएको दे िखएको
र .वपKी अिÎतयार दु^पयोग अनुस_धान आयोगले
Rनज Rनवेदक कतEpय यान मु¨ामा सजाय पाएको
pयिl भएकोले िशKा RनयमावलW, २०५९ को
Rनयम २९(ङ) बमोिजम Rनजलाई काम गनE रोक
नलगाएको दे िखएको छ । उl Rनयम २९(ङ) मा
नैRतक पतन दे िखने फौजदारW अRभयोगमा सजाय
पाएको pयिl भiे उjलेख रहे को पZरूेआयमा
कतEpय यान मु¨ामा सजाय पाएको .वषय
नैRतक पतन दे िखने फौजदारW कसुर हो होइन
भiे .वषयमा पRछ Zरट Rनवेदनको टु ो लागेको
अवःथामा .वचार हुने हुँदा अिÎतयार दु^पयोग
अनुस_धान आयोगको RमRत २०७१।४।२८ को
RनणEय कायाE_वयन भएमा Rनवेदकलाई अपूरणीय
KRत पुन जाने दे िखएकोले ूःतुत Zरटको टु ो
नलागेसSम अिÎतयार दु^पयोग अनुस_धान
आयोगको RमRत २०७१।४।२८ को RनणEय
र सो RनणEयका आधारमा जारW गरे को RमRत
२०७१।४।२९ को पऽसमेत कायाE_वयन
नगनुE नगराउनु, Rनजलाई अxयK पदमा यथावत्
काम गनE `दनु भनी .वपKीह^का नाउँमा सव"#च
अदालत RनयमावलW, २०४९ को Rनयम ४१(१)
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सव"#च अदालत बुले.टन २०७१, काि8क - १
बमोिजम अ_तZरम आदे श जारW हुने ।
इRत सं वत् २०७१ साल काि8क ४ गते रोज ३ शुभम् ।

२

स.प्र.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह,

०७१-WO-

धम_िकुमार िख¿हZर
पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेत
०२८१, उdूेषण,

.व.

Rनवेदकले आनो हकभोगको गाउँ
©लकको घर जगा अ^ pयिlको लेनदे न
मु¨ामा रोा राखेको भiे िज.कर गरे कोले गाउँ
©लकRभऽको घर जगामा भोगको आधारमा नै
हक हुने हुँदा dयःतो Rनवेदकको हकभोगको
घर जगा अ_य pयिlह^को लेनदे न मु¨ाको
फैसलाको आधारमा Rललाम भएमा Rनवेदकलाई
ँ ा ूःतुत Zरटको टु ो
अपूरणीय KRत हुनसYने दे िखद
नलागेसSम उl घर जगा जे जःतो अवःथामा
छ यथािःथRतमा राख्नु, यी Rनवेदक बाहे कका
pयिlह^को लेनदे न मु¨ाको फैसलाबमोिजम
Rललाम इdया`द नगनुE नगराउनु भनी .वपKीह^का
नाउँमा सव"#च अदालत RनयमावलW, २०४९ को
Rनयम ४१(१) बमोिजम अ_तZरम आदे श जारW
हुने ।
इRत सं वत् २०७१ साल काि8क ४ गते रोज ३ शुभम् ।

३

स.प्र.न्या. श्री रामकु मार प्रसाद शाह, ०७१-WO-

०२९१, उdूेषण, नरे _िबहादुर खऽी के.सी. .व.

अिÎतयार दु^पयोग अनुस_धान आयोगसमेत

यसै जगाको .वषयमा यस अदालतको
ु इजलासबाट सं वत् २०४९ सालको Zरट नं.
सं यl
३१३८ को नरे _िबहादुर के.सी. .व^° मालपोत
कायाEलय, काठमाड¬समेत भएको उdूेषणको
Zरटमा RमRत २०५१।४।१० मा भएको
फैसलाबाट यी Rनवेदकको नाममा दताE भएकोले
अिÎतयार दु^पयोग अनुस_धान आयोगको RमRत
२०७०।१०।७ को RनणEयबाट Rनवेदकलाई
अपूरणीय KRत हुनसYने हुँदा ूःतुत Zरटको

टु ो नलागेसSम अिÎतयार दु^पयोग अनुस_धान
आयोगको RमRत २०७०।१०।७ को RनणEय
कायाE_वयन नगनुE नगराउनु भनी .वपKीह^का
नाउँमा सव"#च अदालत, RनयमावलW, २०४९ को
Rनयम ४१(१) बमोिजम अि_तरम आदे श जारW
हुने ।
इRत सं वत् २०७१ साल काि8क ४ गते रोज ३ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली,

०७१-WO-२७०,

उdूेषण, सुRनलकृंण ौे ¹ .व. गृह म_ऽालयसमेत
.वपKीमxयेका Ïापी आवर ूा.Rल.
काठमाड¬ले यसै अदालतमा दताE गरे को ०७१WO-००२५ RमRत २०७१।४।१४ को
Rनवेदनबाट .वपKीमxयेको पयEटन तथा नागZरक
उÐययन म_ऽालयको RमRत २०७१।१।५
को RनणEय कायाE_वयन नगनुE नगराउनु भनी
सव"#च अदालत RनयमावलW, २०४९ को Rनयम
४१(१) बमोिजम २०७१।४।१५ मा भएको
अ_तZरम आदे श यथािःथRतमा रहे को र .वपKी
Ïापी आवर ूा.Rल. र यी Rनवेदकका बीचमा
RमRत २०६९।२।१ मा करार भई ८ वषEको
लाRग pयवःथापकय िजSमेवारW यी Rनवेदकले
ूा गरे कोमा .ववाद दे िखएन । इजाजतपऽको
नवीकरण दःतुर अ^ नेपाल सरकारसँगको सहमRत
तथा कानूनले तोकेको कायE भए नगरे मा .वपKी
Ïापी आवर ूा.Rल. ले बहन गनुप
E न दा.यdवका
सSब_धमा नेपाल सरकार नागZरक उÐययन
म_ऽालय, अथE म_ऽालय र गृह म_ऽालयका
तफEबाट आफूलाई असर परे को .वषय भएमा
उपचारको मागE आउने बाटो खुला रहे को नै
दे िख_छ । तथा.प RमRत २०७१।४।१५ मा
भएको अ_तZरम आदे शले Rनर_तरता पाइरहे को
पZरूेआयमा सोहW अ_तZरम आदे शबाट .वपKी
RसिजEत pयवसाय गनE पाउने छु टमा dयहW pयवसाय
गनE ूा गरे को हकले RसजEना गरे को करारले यी
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सव"#च अदालत बुले.टन २०७1, काि8क
Rनवेदकलाई पRन आफूले लगानी गरे को .व8ीय
pयवःथापनबाट वित गदाE मकाE पनE नजाने भi
Rमjने हुँदैन । साधारणत: करारWय दा.यdवको
.वषयमा यस अदालतले असाधारण अRधकारKेऽ
महण गद न । तर ूथम पKले ूा गरे को
अनुमRतले pयवःथापकय पK यी Rनवेदकले ूा
गरे को अवःथामा अनुमRत ूा गन पKले गरे को
सSझौताको पालना गन दा.यdव दुबै पKमा रहने
भएकोले pयवसाय सालन गनE पाउने हकमा
दुबैको बीच अ_यो_यािौत सSब_ध रहन जाने र
ूथम पKको अनुमRतलाई नRतजामूलक बनाउन
दुबैको बराबरW दा.यdव हुन जाने भएकाले जुन
अनुमRतले सु.वधा ूा गरे को हो, dयहW अनुमRतले
pयवःथापकय पKको िजSमेवारW यी Rनवेदकले
ँ ा दुबैमा pयवसाय गनE पाउने
पाएको दे िखद
सं वैधाRनक हक रहे को माiुपन हु_छ । जहाँसSम
कानूनमा सं शोधन भई ूथम पKले पालना गनEपन
दा.यdवमा पZरवतEन भएमा dयसमा असर पन
पKलाई उपचार खोने हक सुरिKत नै रहे को
हु_छ । सु.वधा स_तुलनको g.hकोणबाट हाल
अ_तZरम आदे श जारW गनE इ_कार गनE स.कने
अवःथा नभएकोले .वपKीमxयेको Ïापी आवर
ूा.Rल.ले ूा गरे को RमRत २०७१।४।१५
को अ_तZरम आदे शको Rनर_तरता हुँदासSमको
अवRधका लाRग Rनवेदकले पRन सोको सु.वधा पाउने
ँ ा सव"#च अदालत RनयमावलW, २०४९ को
दे िखद
Rनयम ४१(१) बमोिजम अक" आदे श नभएसSम
Rनवेदकले आफूले लगानी गरW सालन गरे को
pयवसाय नरोYनु नरोकाउनु भनी यो अ_तZरम

- १

आदे श जारW हुने ।
इRत सं वत् २०७१ साल असोज ३० गते रोज ५ शुभम् ।

यसै ूकृRतको ०७१-WO-२६९, उdूेषण,
ूमोद भराई .व. गृह म_ऽालयसमेत भएको
मु¨ामा पRन यसै अनुसार आदे श भएको
छ ।
५
मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय, ०७१-WO०२३३, उdूेषण, महे श शमाE .व. अिÎतयार
§

दु^पयोग अनुस_धान आयोग, टालसमेत

Rनवेदक धनबहादुर खऽीसमेत भएको
०७१-WO-०२२६, Rनवेदक च_िा भारती भएको
०७१-WO-0212 तथा Rनवे`दका राRधका
पने^समेत भएको 071-WO-०२११, को
उdूेषणयुl परमादे शको Rनवेदनमा अ_तZरम
आदे श जारW भएको दे िखए पRन Rनवेदक करारमा
Rनयुl भएका र करारWय हकाRधकारसSब_धी
.वषयमा लामो समयसSम अ_तZरम आदे शको
Rनर_तरता हुन ु मनाRसब नहुने भएकोले यथाशीय
टु ो लाने गरW ूःतुत मु¨ालाई अमाRधकार
`दई अिÎतयार दु^पयोग अनुस_धान आयोगको
RनणEयानुसार मxयपिमाल .व.व¡ालयको
RमRत २०७१।५।१५ को रकम जSमा गन
र RमRत ०७१।५।२२ को Rनयुिl र¨सSब_धी
पऽ तdकाल कायाE_वयन नगनEका लाRग सव"#च
अदालत RनयमावलW, २०४९ को Rनयम ४१(१)
बमोिजम अ_तZरम आदे श जारW हुने ।
इRत सं वत् २०७१ साल असोज २३ गते रोज ५ शुभम् ।
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