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सवच अदालत बुले(टन २०७१, भदौ - १
२०६७।१।२९ को फैसला सदर गरR साधक
जाहे र गरे को पुनरावेदन अदालत, तुkसीपुरको

सं युक्त इजलास

ँ ा
BमBत २०६८।६।३ को फैसला Bमलेको दे िखद
सदर हुने ।

१

इजलास अBधकृत: िशवूसाद खनाल

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.श्री
सुशीला काकीर्, ०६९-RC-००१३, कत78य :यान,

क[sयुटर: रानु पौडेल

नेपाल सरकार (व. गो(व?दबहादुर घBत7मगर
वारदातका

बलबहादुर

डोर

२

जाहे रवाला

ूEयFदशH

घBत7मगर,

इBत सं वत् २०७१ साल वैशाख ५ गते रोज ६ शुभम् ।

बहादुर

(िोण)

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.श्री
सुशीला काकीर्, ०६९-RC-००३५, कत78य :यान,

घBत7मगर, शा?ता बुढाथोकQ र रRताकुमारR घतHले
BमBत २०६६।१२।९ गते
बजेको

समयमा

वारदातःथलमा

गो(व?दबहादुरसमेतलाई
स[झाउन

खो:दा

झगडा

भYबहादुर

ूBतवादR

नेपाल सरकार (व. नेमीलाल महतो कहार

साँझ अ.७:००
गनW

ूBतवादRउपर परे को (कटानी ूBतवेदन,

आई

अBधकारूाy

गो(व?दबहादुरले

ूBतवादR

अBधकारRसमF

आरो(पत

कसूरमा

भएको
साBबत

बयानमा
रहे को.

टाउकोमा

घटनाका ूEयFदशHहrले Bनज ूBतवादRले अनुप

खुकुरRले हानी भागी गएकोमा मृतकलाई उपचार

साहलाई गोलR ूहार गरे को हो भनी लेखाई

गन7 लै जाँदा बाटै मा मृEयु भएको हो भनी मौकामा

zदएको मौकाको कागज एवम् अदालतमा आई

कागज गरR सो 8यहोरालाई समथ7न गदd अदालतमा

गरे को बकपऽ र शव परRFण ूBतवेदनलगायतका

आई बकपऽसमेत गरे को पाइ?छ । यसरR (कटानी

ूमाणबाट अनुप साहको मृEयु ूBतवादR Bनमी

जाहे रR दरखाःत, ूBतवादRले कसूरमा साBबत भई

भ{े नेमीलाल महतो कहारले जोिखमी हBतयार

गरे को बयान 8यहोरा, घटनाका ूEयFदशHको

ब?दुकबाट गोलR ूहार गरR भएको ूमािणत भएको

ए_ासी

पछाBडबाट

भYबहादुरको

बकपऽ, मृतकको टाउकोमा धाiरलो हBतयारले

हुँदा Bनज ूBतवादR Bनमी भ{े नेमीलाल महतो

ूहार गरे को तjय लासजाँच मुच ुkकाबाट दे िखनु

ु Q ऐन, :यानस[ब?धी महलको १
कहारलाई मुलक

र यस तjयको थप पु(m शव परRFणबाट ःथा(पत

र १३(१) नं. बमोिजमको कसूरमा ऐ. १३(१)

हुन आएको हुँदा (यनै ूBतवादR गो(व?दबहादुर

बमोिजम सव7ःवस(हत ज?मकैदको सजाय हुने

घतHमगरको कत78यबाट भYबहादुर घतHमगरको

ठहर गरे को सुr बारा िजkला अदालतको BमBत

मृEयु भएको तjय शnार(हत तवरबाट पु(m हुँदा

२०६६।३।१० को फैसला सदर गरR साधक

ु Q
ूBतवादR गो(व?दबहादुर घतHमगरलाई मुलक

जाहे र गरे को पुनरावेदन अदालत, हे ट|डाको BमBत

ऐन, :यानस[ब?धीको महलको १ र १३(३)

ँ ा
२०६८।११।१६ को फैसला Bमलेको दे िखद

नं. बमोिजमको कसूरमा १३(३) नं.

सदर हुने ।

सव7ःवस(हत

ज?मकैदको

सजाय

बमोिजम
हुने

इजलास अBधकृत: िशवूसाद खनाल

ठहर

गरे को सुr sयुठान िजkला अदालतको BमBत

इBत सं वत् २०७१ साल वैशाख ५ गते रोज ६ शुभम् ।

1

सवच अदालत बुले(टन २०७1, भदौ

- १
४

३

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या. स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-CI-०२५५, 8नषेधा;ा/ श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-CI-०५७१, उ^ूेषण/
परमादे श, रमेशूसाद गुCा (व. भैरहवा भFसार

गUभीरूसाद यादव भTे गUभीरा
राउत अ(हर (व. िज]ला िश_ा कायाIलय, बारा
कलैयासमेत
परमादे श,

कायाIलय, JपFदे हKसमेत

भFसार अ8धकृतले भFसार कायाIलयमा

दािखल भएका मालवःतु वा सवारK साधनहJ

8नवेदकले

िज]ला

कायाIलयमा

भFसार छलK अवैध चोरKको हो होइन भTेसUबFधमा

tदएको 8नवेदन यथाशीय टु vो लगाउनु, 8म8त

उपलWध ूमाणहJको (वYेषण गरK (ववादको

२०६८।७।७ र 8म8त २०६८।७।२४ को

कुरा

सम8थIत

पऽबमोिजम अक स8म8त गठन गरK 8नयुिw

छ । ूःतुत (ववादमा दावीका सवारK साधनहJ

ू(बया अगा8ड बढाउनु भनी (वप_ीहJको नाममा

अवैधJपमा

अवःथामा

परमादे शको आदे श जारK गhरपाउन माग गरे को

बरामद भएको भTे कुरा बरामदK मुच ु]काबाट

तफI हे दाI (वxालय yयवःथापन स8म8तको 8म8त

दे िखFछ । ^यसरK बरामद भै (वप_ी भFसार

२०६८।६।१२ को 8नणIयले िश_क छनौटको

कायाIलयमा दािखल भई हक दावीको सूचना

ला8ग

ूकाशन भएप8छ 8नवेदक हक दावी गनI नगई

मगाउने

कानूनबमोिजम

ब(ढसकेको

8नयम ९६क. (१)(ख) को आधारमा िज]ला

अवःथामा ती सवारK साधन 8नवेदकले मैले

िश_ा कायाIलयले (वप_ी बृज(कशोर ूसादलाई

ू;ापन पऽ भरK अनुम8त 8लई ]याएकोले (फताI

िश_क छनौट स8म8तको सदःय पदमा लेिखएको

कारवाहK

(कनारा

गनI पाउने

बाटामा

ू(बया

रािखएको

अगा8ड

िज]ला
8नणIय

िश_ा

कायाIलयबाट

भएको, उw

अ8धकृत

8नयमावलKको

गhरपाउँ भनी अदालत ूवेश गरे को आधारमा माऽ

दे िखएको र 8म8त २०६८।६।१२ को िश_क

भFसार कायाIलयको नाममा परमादे शको आदे श

छनौट स8म8तको अzय_ तथा (वषय (वशेष;

जारK गनI 8म]ने दे िखएन । यसरK (वप_ी भFसार

तो{ने कायI कानूनको ऽु(ट गरK भए गhरएको

कायाIलयले कानूनबमोिजम हक दावीको सूचना

ँ ा परमादे शको आदे श प8न जारK हुने
नदे िखद

ूकाशन गरK कारवाहK ू(बया अगा8ड बढाएको

अवःथा दे िखएन । तसथI, मा8थ (ववेिचत आधार

ँ ा 8नवेदन
कायIमा कुनै कानूनको ऽु(ट नदे िखद

र कारणबाट पुनरावेदन अदालत, हे ट|डाको 8म8त

खारे ज हुने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,

२०६९।३।२० को फैसला (आदे श) 8मलेकै

बुटवलको 8म8त २०६८।९।२० को फैसला

ँ ा सदर हुने ।
दे िखद

इजलास अ8धकृत: भीमबहादुर 8नरौला

इ8त सं वत् २०७० साल फागुन २९ गते रोज ५ शुभम् ।

ँ ा सदर हुने ।
(आदे श) 8मलेकै दे िखद

इजलास अ8धकृत: भीमबहादुर 8नरौला

कUpयुटर : रानु पौडेल

५

स.का.मु.प्र.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
प्रकाश वस्ती, ०६७-CI-०५८६, लेनदे न, पTखर

इ8त सं वत् २०७० साल फागुन २९ गते रोज ५ शुभम् ।

2

सवच अदालत बुले(टन २०७१, भदौ - १

काक4 (व. भरतमिण शमा:

६

कारोबार भएको =म=तबाट ५ म(हना=भऽै

स.का.मु.प्र.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
प्रकाश वस्ती, ०६९-MS-०००३, अवहेलना,

अथा:त ् =म=त २०६३।८।२६ मा (फराद दता:

ठाकुरूसाद पुडासैनी (व. नारायणमान डrोलसमेत

भएको दे िखएको अवःथामा वादKले (फरादमा

(वपfीमsयेका

हदLयादको सLबNधमा लेनदे न Pयवहारको २ नं.

नारायणमान

tयाLपस

को दावी =लएको भए प=न लेनदे न Pयवहारको

ूमुखमा =नयु] हुनपु ूव : प=न का.मु.tयाLपस

महलको ४० नं.

ूमुखकै है =सयतमा रहे को र सोको सLबNधमा

को हदLयाद नाघेको भVे

अवःथा नदे िखएको र Wय=तकै कारणले कानूनले

=नवेदकलगायत

कसै को

गुनासोसमेत

नरहे

लाYने हदLयाद=भऽ (फराद परे को कुराको अनदे खा

नभएको िःथ=तमा अदालतको आदे शपvात उWपV

गन: =म[दै न । तसथ: उ] हदLयाद आक(ष:त भै

पeरिःथ=तको अNWय गन: सwालक स=म=तले कुनै

(फराद हदLयाद=भऽै पन: आएको माVुपन` ।

न कुनै उपाय अवलLबन गनxपन` अवःथामा

लेजरमा भएको सहKछापको सNदभ:मा

दै =नक ूशास=नक कामको सwालनका ला=ग

उठाएको िजकdरतफ: हे दा: उ] लेजरमा गeरएको

=नज नारायणमानलाई का.मु. tयाLपस ूमुखको

सहKछाप

नमूना

हःताfरको

पeरfणबाट

gपमा

काम

गन`

िजLमेवारK

तोकेको

भVे

हःताfरको सुgवात गन` आदत =मलेको र

=लिखत जवाफको भनाईसमेत रहे को पeरूेआयमा

प=छको फरक परे को भनेको दे िखNछ । दश

Wयसबाट अदालतको अवहे लना नै भयो भनी माV

वष:को अNतरालमा भएका हःताfरहgमा सहK गन`

=मलेन । ूःतुत मुzामा =नवेदन दावी पुYन

आदतमा पeरवत:न हुँदै जाने सLभावनालाई इNकार

गन: स(कँदै न

।

पुनरावेदकले

नसtने ।
इजलास अ=धकृत: ईoर पराजुलK

अदालतसमf

kदएको नमूना =नयतवश =बगारे र kदएकाले अNयऽ

कL{युटर: स=बना अ=धकारK

लेखेको सहKछापलाई =भडाउन परे को भVे =म=सल

इ=त सं वत् २०७० साल भदौ ४ गते रोज ३ शुभम् ।

ँ ा प=न हःताfर
सं लYन कागजातहgबाट दे िखद

७

जाँचको ला=ग =लएको नमूना र कारोबार गदा:

स.का.मु.प्र.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
प्रकाश वस्ती, ०६८-MS-००२५, अवहेलना,

ःवभा(वकgपमा परे को सहKछाप हुबहु =मलेकै

जयनारायण महतो (व. माननीय उ|ोग मNऽी
अ=नलकुमार झा, उ|ोग मNऽालयसमेत

हुनपु छ: भनी अदालतले भV न=म[ने हुँदा वादK
दावी

पुYने

्
ठहरयाएको

सुg

डो[पा

िज[ला

अदालतको =म=त २०६५।१२।३० को फैसला

(वपfीहgले अदालतबाट जारK भएको

सदर गन` गरे को पुनरावेदन अदालत, जुLलाको

अNतeरम आदे शको जानाजान (Willful) अव~ा गन`

ँ ा
=म=त २०६७।१।८ को फैसला =मलेकै दे िखद

काय: गन` गरे को भVे कुरा पु( हुन नआएको र

सदर हुने ।

यस अदालतबाट =म=त २०६८।१२।७ मा जारK

इजलास अ=धकृत: ईoर पराजुलK

भएको अNतeरम आदे शको अव~ा गरे को भनी

इ=त सं वत् २०७० साल भदौ ४ गते रोज ३ शुभम् ।

दायर भएको ०६८-WO-०८४२, को मूल eरट

3

सवच अदालत बुले(टन २०७1, भदौ
4नवेदनमा 4नवेदकले ता7रख गुजारे को भनी यस

इजलास नं . १

अदालतबाट 4म4त २०६९।१२।९ मा तामेलBमा
गैसकेको भDे 4म4सल सं लFन उH आदे शको

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
िगरीश चन्द्र लाल, ०६९-WO-०४७२, उQूेषण,

ँ ा उH मूल 7रटको औिचQय
ू4त4ल(पबाट दे िखद

नै समाR भै उH 7रट 4नवेदनमा जारB भएको

मान4सं ह बोहरा (व. महानगरBय ूहरB आयुHको
कायाyलय, रानीपोखरB काठमाड|समेत

अTत7रम आदे शसमेत ःवत: 4निंबय भएको हुँदा

सो अTत7रम आदे शको अवZा गरB अदालतको

(वभागीय कारवाहB भएको ूहरB कमyचारB

अवहे लना गरे को माD न4म[ने ।

ःवयम्ले चाहे को वा रोजेको सजायमाऽ ग7रनुपनs

इजलास अ4धकृत: ई`र पराजुलB

िजक~र 4लनुको कुनै कानूनी आधार रहे को दे खाउन

कabयुटर: (वकेश गुरागाc

सकेको नहुनाले सजाय गनy पाउने अ4धकार भएको

इ4त सं वत् २०७० साल भदौ ४ गते रोज ३ शुभम् ।

अ4धकारBले ूहरB 4नयमावलBमा तो(कएको अनेक

८

सजायमxये अवःथाअनुसार कुनै प4न सजाय गनy

स.का.मु.प्र.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.प्रा.
डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६९-CI-०७४२,

उQूेषण/परमादे श,

राजेTि भmडारBसमेत

सqम रहे को हुँदा सोमxये त[लो टाइमःकेलमा
घटु वा

कमलबहादुर बाँ4नया (व.

अTयथा

भD

(वभागीय

कारवाहB

ःवयम्ले प4न आनो कतytय पालनामा ग[ती
भई पदBय आचरण उ[लन गरे को ःवीकार

ःवत: ःथायी पदमा काम गनs tयिHसरह हक

ग7ररहे को अवःथामा अ4धकारूाR अ4धकारBबाट

वा सु(वधा ूाR गनs हकदार हुTछ भनी सaझन

(वभागीय कारवाहB गरB कानूनबमोिजम सजाय

न4म[ने हुँदा अनुदान कोटाबाट तलब भvा खाने

4नधाyरण ग7रएको सaबTधमा 7रट qेऽा4धकारबाट

मा4थ[लो तहको व7रwतम िशqक भनी पुनरावेदक

हःतqेप गनy न4म[ने हुँदा 4नवेदकको िजक~रका

(वपqी ह7रराज गौतमलाई 4न4मv ूधानाxयापक

सaबTधमा थप (वचार ग7ररहनु नपनs ।

पदमा 4नयुH गरे को कायy िशqा 4नयमावलB,

4नवेदक ूहरB सठनको कमyचारB भएको

२०५९ तथा सोको 4नयमन गनs 4नकायहoबाट
रहे को

गरे कोलाई

ू(बया कानूनी ऽु(ट रहे को नदे िखएको र 4नवेदक

गरे कै कारण अःथायी पदमा काम गनs tयिH

4नदs शनअनुकूल

सजाय

4नवेदकउपरको

भDे दे िखएको अवःथा हुँदाहुँदै अविछD सेवा

भएको

गनs

न4म[ने ।

4नवेदकहo ःथायी दरबTदBका िशqकहo

जारB

- १

र अ4त सं वेदनशील िजaमेवारBमा रहे को अवःथामा

माD

लापरवाहBपूणy त7रकाले आनो िजaमेवारB 4नवाyह

न4म[ने ।

नगरB आनो पदBय िजaमेवारB र आचरणको

इजलास अ4धकृत: ई`र पराजुलB

उ[लन गरे को अवःथामा ूहरB 4नयमावलB,

कabयुटर: (वकेश गुरागाc

२०४९

इ4त सं वत् २०७० साल भदौ ३ गते रोज २ शुभम् ।

बमोिजम

तो(कएबमोिजमको

ू(बया

अवलaबन गरB ूहरB 4नयमावलB, २०४९ को

4

सवच अदालत बुले(टन २०७१, भदौ - १
3नयम ८४(ङ) बमोिजम सजाय गरे को दे िखएको

भनी उNलेख नगरे को अवःथामा उ} कायVलाई

र 3नज 3नवेदकले ूहरE कFशोलको १०० नं. को

V नd
रो~नको ला3ग उoूेषणको आदे श जारE गनुप

आपतकालEन KयुटEमा खटे को बेलामा फोनलाई

अवःथा प3न दे िखन नआउने हुँदा गुठs सं ःथानले

कQRयुटरमा

खेलेको

आWनो सQपिy बहालमा zदनस~ने (वषयलाई

पाइएको भUे आरोपमा सो कायV 3नजले गरे को

गुठs सं ःथान ऐन, २०३३ ले 3नषेध गरे को

होNडमा

राखी

ःनुकर

ँ ा
भनी आWनो ःपXीकरणमा ःवीकार गरे को दे िखद

ँ ा जjम मठअFतगVतको ःथान भाडामा
नदे िखद

3नजलाई तNलो टाइम ःकेलमा घटु वा अथाVत ् मेड

zदने 3नणVय तथा कामकारवाहE बदर गनुV नपनd

घटाएको 3नणVयमा कुनै कानूनी ऽु(ट (वbमान
रहे को

ँ ा
नदे िखद

3नवेदकको

गरE भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको 3म3त

ँ ा
२०६९।९।२५ को आदे श 3मलेकै दे िखद

मागबमोिजमको

आदे श जारE गनd अवःथा नहुँदा ूःतुत eरट खारे ज

सदर हुने ।

हुने ।

इजलास अ3धकृत: अ3नलकुमार शमाV

इजलास: भिकालE पोखरे ल

कQयुटर: कNपना बतला

कQRयुटर: मिFजता ढु jाना

इ3त सं वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शुभम् ।

इ3त सं वत् २०७१ साल असार १६ गते रोज २ शुभम् ।

२
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मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र
लाल, ०६९-CI-१०१०, 3नषेधाा, शु~लाफाँटा

वFयजFतु कायाVलय, कनपुरसमेत (व. छ(वलाल
सेजवालसमेत

१

पत

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र
लाल, ०६९-CI-०९७३, उoूेषण/परमादे श,

जगामा

3नवेदकहले

भोग

गरे को 3नवेदनबाट दे िखएको छ र सो जगामा

भरतमिण जjम (व. गुठs सं ःथान, केFिEय कायाVलय
3डNलEबजारसमेत

पुनरावेदकहले हःत{ेप नगनुV नगराउनु भUे

र भावनामा ू3तकूल असर नपनd गरE एवम्

ॐे ःता भएका जगाहमा पुनरावेदक प{हबाट

गुठsका

सं ःथापकको

धा3मVक

3नषेधााको माग 3नवेदकको प3न होइन ।

आःथा

केवल 3नवेदकहका नाममा कानूनबमोिजम दताV

धा3मVकःथलको अिःमता र प(वऽतामा खलल्

अनाहक हःत{ेप गनd कायV नगनV, नगराउन

नपनd ूकृ3तको vयवसाय गनd गरEमाऽ भाडामा

eरट 3नवेदनको दावी भएको र सो (वषयमा यी

लगाउने (वषयमा सतकV हुनपु नd हुFछ । ूःतुत

पुनरावेदक प{को प3न असहम3त जनाउने ूकारको

मुxामा मठ सyल रहे को ःथलमा भाडामा zदँदा

3लिखत जवाफ वा पुनरावेदन िजकर रहे भएको

दे वीदे वताको मू3तV वा अFय कुनै धा3मVक आःथाका

नपाइँदा 3नवेदकहको नाउँको दताV ॐे ःताको

सं रचनामा {3त पुगेको भUे दे िखएको छै न ।

उिNलिखत जगामा 3नजहको हक अ3धकारमा

मठ सyल भएको ःथलमा भाडामा zदनेसQमको

ू3तकूल असर पनd गरE गैरकानूनी तeरकाबाट

कायV गुठs सं ःथान ऐन, २०३३ ले कानून(वपरEत

अ3तबमणलगायतका कुनै गैरकानूनी कायV नगनुV
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, भदौ

- १

नगराउनु भनी (वप9ीह;का नाउँमा पुनरावेदन

४

अदालत, महे ?िनगरबाट AमAत २०६९।३।२५

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती,

ँ ा सदर
जारH गIरएको AनषेधाNा मनाAसब नै दे िखद

०६६-CR-०२४८, ०५२०, ०८७०, ०८७१, RC-

०००९, कतVrय sयान, नेपाल सरकार (व. मो.

हुने ।

हसन खाँ, मोहWमद हसन खाँ (व. नेपाल सरकार,
सAलम खाँ (व. नेपाल सरकार, मोहWमद हसन खाँ
(व. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार (व. ह(फज
खाँसमेत

इजलास अAधकृत: अAनलकुमार शमाV

कWXयुटर: कZपना बत[ला
इAत सं वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शुभम् ।

३

धेरै

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र
लाल, ०६९-CI-१२०१, परमादे श, राजे^रकुमार
शाह (व. भूAमसुधार कायाVलय बारा, कलैया
भूAमसुधार

कायाVलयले

AनणVय

समयको

अ?तरालमा

भएको

जाहे रवाला र बुिझएका माAनसह;को बकपऽका
केहH सानाAतना कुराह; मौकामा rयv गरे को

गदाV

भनाई

rयहोरासँग

मेल

नखानु

अःवाभा(वक

नहुने हुँदा यःता सामा?य अ?तरका आधारमा

अपुतालHका हकदार को को हुन ् भaे स?दभVमा
पAन AनणVय हुनपु नb हो भaे पुनरावेदन िजकcरका

ूAतवादHह;ले वारदातमा सं लxनता दे िखने अ;

सWब?धमा भूAमसWब?धी ऐन, २०२१ ले अपुतालH

ूiय9 र पIरिःथAतज?य ूमाणह;को उपिःथAतमा

माग गनbको छु fै पIरवार कायम गरH कारवाहH

यी ूAतवादHह;लाई Aनदष भनी माa AमZने

V नb
गनुप

कुराको

उZलेख

गरे को

पाइँदैन

ँ ै न । अत: आरो(पत कसूरबाट सफाइ
दे िखद

।

अपुतालHको हक अंश हक जःतो हुँदैन । अपुतालH

पाउनुपनb

भaे

पुनरावेदक/ूAतवादHह;को

खानका लाAग जसको अपुतालH खाने हो उसको

पुनरावेदन िजकcरसँग सहमत हुन स(कएन ।

नाममा सWपिh भएको र Aनजको मृiयु भैसकेको

पुनरावेदन

अदालत, नेपालग?जले

ूAतवादHह;

हुनपु नb हु?छ । यसो भएमा माऽ अपुतालH खाने

सAलम खाँ र हुसेन खाँको हकमा sयानसWब?धीको

अवःथाको AसजVना हुने हु?छ । अपुतालHसWब?धी

महलको १३(३) बमोिजम ज?मकैद हुने तथा

हक बेहकको AनणVय गनb 9ेऽाAधकार भूAमसुधार

ूAतवादH हसन खाँलाई ऐ.१७(३) बमोिजम सजाय

कायाVलयलाई नहुने भएकाले समेत यस सWब?धमा

गनb गरे को पुनरावेदन अदालत, नेपालग?जको

पुनरावेदन िजकcरसँग सहमत हुन नस(कँदा Aनवेदन

फैसला Aमलेकै दे िखने ।

खारे ज हुने गरH भएको पुनरावेदन अदालत,

ूAतवादHको वारदातमा सं लxनता दे खाई

हे टmडाको AमAत २०६९।२।२४ को आदे श

मौकामा बयान गनb ूAतवादHह; मोहWमद सलHम

ँ ा सदर हुने ।
Aमलेकै दे िखद

खाँसमेतले पोल गनुप
V नb (व^ासलायक कारण

इजलास अAधकृत: अAनलकुमार शमाV

ँ ैन ।
यी ूAतवादHले उZलेख गनV सकेको दे िखद

कWXयुटर: कZपना बत[ला

यसरH यी ूAतवादHह; मोहWमद सरHफ खाँ र

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

मोहWमद ह(फज खाँसमेत भै मृतक ह(फजुZला
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, भदौ - १
खाँलाई दाउरा, लात, मु9ासमेतले कुटपीट गर>

िजRला िशjा कायाmलयको लेटरaयाडमा

सोह> कारण Bनजको मृEयु भएको हो भनी

िजRला िशjा अBधकार>को दःतखत र छापबाट

आफूहKसमेत आरो(पत कसूरमा साBबत भै बयान

नेपाल बालमिUदर ूा.(व. लाई सरःवती उच

गनM ूBतवाद>हK मोहOमद हुसेन खाँ समेतको

माxयBमक (वkालयमा िजRला िशjा सBमBतको

बयान BमBसल सं लQन मृतकको लास ूकृBत

Bनणmयानुसार गाlने भनी िजRला िशjा अBधकार>ले

मुच ुRका एवम् लास जाँच ूBतवेदनसमेतका ःवतUऽ

गरे को पऽाचार िशjा ऐन, २०२८ को दफा १५

ूमाणबाट यी ूBतवाद>हK, मोहOमद सर>फ खाँ र

र िशjा Bनयमावल>, २०५९ को Bनयम १८५ को

मोहOमद ह(फज खाँलाई समेत WयानसOबUधीको

कानूनी oयवःथाको ममm र भावना(वपर>त दे िखन

महलको १३(३) नं. बमोिजम जUमकैदको सजाय

आयो । िजRला िशjा अBधकार>को छु uै है Bसयतमा

गनM गरे को पुनरावेदन अदालत, नेपालगUजको

आफ{ले

ँ ा सदर हुने ।
इUसाफ Bमलेको दे िखद

ँ ा िजRला िशjा
गरे को माt BमRने अवःथा नदे िखद
सBमBत, खोटाङको BमBत २०६९।३।१५ को

५

नेपाल

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६९-WO-००९४, उEूेषण/परमादे श,

कृंणबहादुर खऽी (व. िशjा मUऽालयसमेत
िशjा

सBमBतको

उRलेख

गाlनेसOबUधी
गरे

तापBन

सो

बालमिUदर

माxयBमक

ूा.(व.लाई सरःवती

(वkालयमा

गाlनेसOबUधी

उच
Bनणmय

उEूेषणको आदे श}ारा बदर हुने ।

इजलास अBधकृत: ट>काभूषण िघBमरे

BमBत

कOaयुटर: कRपना बतला

२०६९।३।१५ को (वkालय गाlनेसOबUधी
oयहोरा

गनुप
m नM

कारणले माऽै िजRला िशjा अBधकार>ले Bनणmय

इBत सं वत् २०७० साल असोज १६ रोज ४ शुभम् ।

(वkालय

सोह>बमोिजम

िजRला िशjा कायाmलयको पऽमाफmत् लेिखएको

कOaयुटर: ूेमबहादुर थापा

Bनणmयमा

कायm

हुUछ । िजRला िशjा सBमBतको Bनणmयलाई

इजलास अBधकृत: आEमदे व जोशी

िजRला

गनुप
m नM

ू(बयागत

इBत सं वत् २०७० साल मBसर १२ गते रोज ४ शुभम् ।

६

(वkालय

गाlनुपनMसOमको पयाmp र उिचत कारण पBन

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६८-WO-०९०५, उEूेषण/

खुलाइएको दे िखएन । साथै सो Bनणmयबमोिजम

अBधकारपृछा, रेरूसाद Bसं ह (व. ूधानमUऽी

सOपिq हःताUतरणसOबUधी कानूनी आधार पBन

तथा मिUऽप रषको कायाmलयसमेत

दे िखएको छै न । उs (वkालय गाlनेसOबUधी

नेपालको

(वषयमा (वkालय oयवःथापन सBमBतको राय

अUत रम

सं (वधान, २०६३

Bलएको भtे (वपjीहKको Bलिखत जवाफबाट

को धारा १५१ मा मिUऽप रषको Bसफा रशमा

खुRन

(वkालय

रापBतले सजाय माफ गनm सनेछ भtे oयवःथा

गाlनेसOबUधी िजRला िशjा अBधकार>को छु uै

छ । ूःतुत मुाका ूBतवादलाई सवmःवस(हत

सकेको

ँ ैन
दे िखद

।

उs

Bनणmय भएको पु(v गनM कुनै कागजात पेश हुन

जUमकैद हुने गर> सवच अदालतबाट अिUतम
फैसला भएकोमा (ववाद छै न । उिRलिखत

सकेको नदे िखने ।
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, भदौ
ःव@प

सव>ःव

मि?ऽपEरषHको 7सफाEरशबमोिजम 7नज 7नवेदकको

िजकMर

सं वैधा7नक

9यवःथाको

काया>?वयन

ु े सवच
बाँकM रहे को कैद 7मनाहा हुने 7नण>य हुनल

अदालतबाट

भएको

अि?तम

प7न

- १
माफM

तक>सqत्

पाएको
नभएको

भ[े

हुँदा

7नवेदकको
ज?मकैद

माफM पाउनुले सव>ःव प7न माफM पाएको मा[
7मUदै न

फैसलाउपरको

।

मि?ऽपEरषHको

7सफाEरशबमोिजम

पुनरावेदनको ःतर महण गरे को वा उT फैसला

7नजलाई उT सव>ःवस(हत ज?मकैदको सजाय

सयाएको वा उUVाएको अथ>मा 7लन 7मUदै न,

भएको अवःथामा ज?मकैदको सजायबाट माऽ

न त 7नज 7नवेदकलाई अदालतले

माफM

7नधा>रण

^दने

7नण>य

भएको

हुँदा

सव>ःवहरण

गनlतफ>को कारवाहZलाई कानून(वपरZत भयो भनी

गरे को दा(यXवको आ7धकारZकतामा पEरवत>न नै

गरे को मा[ 7मUछ । यसो हुँदा कैद 7मनाहा

भ[ न7मUने ।

^दनुले केवल द_ड काया>?वयनको 7सल7सलामा

सव>ःवस(हत ज?मकैद हुने गरZ सजाय

सुधाराXमक पa7तलाई अनुशरण गन>का ला7ग

भएकोले ज?मकैदको सजायबाट 7मनाहा ^दए प7न

कैदZको आचरणमा सकाराXमक पEरवत>न आएको

सव>ःव ःवतः 7निंबय भएको वा काया>?वयन गनु>

अथ>मा ू7तवादZलाई 7नधा>रण भइसकेको सजायमा

सजायलाई

ँ ा र भ(वंयमा राॆो आचरणमा बःने भ[े
दे िखद

नपनl ूकृ7तको सजाय भ[ 7मलेन । सव>ःवको

केहZ छूट ^दएको अवःथासhम हो र 7नवेदकलाई

कानूनबाटै

हटाउनेसhब?धी

यस

अदालतबाट आदे श भएको भ[े 7नवेदन िजकMर

भएको सhपूण> सजायबाट उ?मुिT ^दइएको भ[

भए ताप7न सोसhब?धी कानूनी 9यवःथामा अtा(प

ु M
सं शोधन वा पEरवत>न भएको प7न नदे िखई मुलक

न7मUने ।
अदालतबाट

ऐन, द_ड सजायको महलको ७ नं.को कानूनी

कानूनबमोिजम सजाय गनु> वा उ?मुिT ^दनु र सो

9यवःथा हाल कायमै रहे को र सो कानून कायम

सजायमा राj ूमुखबाट केहZ Eरयायत ^दनु अलग

रहे सhम र 7नवेदकलाई सव>ःवतफ>को सजाय

कसूरमा

फौiदारZ

अलग अवःथा हुन ् । सव>ःव गनlतफ> कारवाहZ

7मनाहा भएको अवःथासमेत दे िखन नआएकोले

अगा7ड नबढाउने वा सो सव>ःव हरणको फैसला

कानूनबमोिजम भएको सजाय काया>?वयन गनु>

काया>?वयन नगनl हो भने सजाय नै नभएसरह वा

नपनl भ[े हुँदैन । अतः आ7धकाEरक 7नकायबाट

अपराधै नगरे सरह अपराधीलाई उ?मुिT ^दएको

कानूनबमोिजम गEरएको कामकारवाहZबाट Eरट

ठहछ> । यो उ?मुिTको अवःथा सं (वधान र उT

7नवेदकको सं वैधा7नक तथा कानूनी हकमा आघात

मि?ऽपEरषHको 7सफाEरशको भावना र मम>(वपरZत

परे को अवःथा नहुँदा 7नवेदकको मागबमोिजम

हुन जा?छ । सं (वधानले सव>ःवतफ>को सजाय

> नl अवःथा दे िखएन । पुनरावेदन
Eरट जारZ गनुप

माफ

गनl

सं वैधा7नक

9यवःथा

गरे को

भ[

अदालत, हे टxडाको 7म7त २०६८।१०।०५ को

7मUदै न । यसरZ ज?मकैदमा राiयबाट छूट
पाएको

भरमा

अक

ूकृ7तको

आदे श कानूनबमोिजमकै दे िखएकोले ूःतुत Eरट

सव>ःवको

7नवेदन खारे ज हुने ।

सजायबाट प7न उ?मुिT पाउने भ[े अथ> गन>

इजलास अ7धकृतः टZकाभूषण िघ7मरे

7मUदै न

इ7त सं वत् २०७० साल चैत २१ गते रोज ६ शुभम् ।

।

कैदको

सजाय

माफM

पाएकोमा
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, भदौ - १

तफMबाट ूाचायM रामवृq ठाकुर (व. िजnला िशqा
कायाMलय, Hसरहासमेत

७

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्,
०६८-WO-०१३२,
उ7ूेषण/

(वhालय गाsनेसlबQधी मौजुद रहे को

केशवूसाद मैनालB (व. सं (वधानसभा
सिचवालयसमेत

कानूनी tयवःथा हे दाM िशqा ऐन, २०२८ को

२०६३

सvालन

परमादे श,

दफा १५ मा ×….. नेपाल सरकार वा तो(कएको

Gरट Hनवेदक केशवूसाद मैनालBले आफू
सालको

सं (वधानसभाको

अHधकारBले िजnला िशqा सHमतको राय Hलई

HनवाMचनमा

त7कालBन च ुरे भावर रा(Nय एकता पाटP, नेपालको

भइरहे को

ःथानबाट

अक

कुनै

ःथानमा

(वhालयलाई
सानM वा

दुई

एक
वा

तफMबाट समानुपाHतक HनवाMचन ूणालBअQतगMत

दुईभQदा बढB (वhालयलाई गाभी एउटा (वhालय

सं (वधानसभामा HनवाMिचत सदःय भएकोमा सो

कायम गनM वा (वhालयको नाम पGरवतMन गनM

दलबाट दल7याग ऐनबमोिजम छु (Wई जानकारBसमेत

वा (वhालय बQद गनM अनुमHत वा ःवीकृHत

गराएकोमा सं (वधासभाको सदःय पदबाटै मुY गनZ

fदनसxनेछ” भbे tयवःथा रहे को छ । सोहB

कानूनी tयवःथाअनुसार िजnला िशqा कायाMलय,

गरB सभामुखबाट गैरकानूनी]पमा HनणMय भएको

हुँदा सं वैधाHनक तथा कानूनी हकमा आघात

Hसरहाबाट (वhालय गाsने ू(बया अिघ बढाएको

परे को भbे Hनवेदन दावी Hलएको दे िखए तापHन

दे िखQछ । तर 7यसरB (वhालय गाsने गरB HमHत

Hनवेदन

हाल

२०६८।३।३ मा HनणMय गदाM िजnला िशqा

(वघटन भइसकेको र (वघ(टत सं (वधानसभामा

सHमHतको राय नHलई उY HनणMय गGरएको

Hनवेदन मागबमोिजम सभामुखले गरे को HनणMय

भनी भ(वंयमा कानूनी बाधा आउन सxछ भbे

बदर गराउनु र Hनवेदकलाई उY सं (वधानभाको

आधारमा उY HनणMयलाई त7काल कायाMQवयन

सदःयमा यथावत् राख्न आदे श fदनु HनरथMक र

नगरB कानूनी ू(बया पूरा गनMको लाHग िजnला

िजकcरबमोिजमको

सं (वधानसभा

ँ ा Hनवेदकको सं वैधाHनक
औिच7यहBन हुने दे िखद

िशqा कायाMलयबाट HमHत २०६८।३।२९ मा

तथा कानूनी हकमा आघात परे को भbे अवःथा

HनणMय भएको दे िखQछ । सो HनणMयले (वhालय

नै (वhमान नरहे कोले ूःतुत Gरट Hनवेदन खारे ज

गाsने सlबQधमा भएको प(हलो HनणMयलाई बदर

हुने ।

गरे को नभई कानूनी ू(बया पूरा गनMको लाHग

इजलास अHधकृत: टBकाभूषण िघHमरे

उY HनणMयको कायाMQवयन त7कालको लाHग
रोकेको भbेसlम दे िखने ।

कlmयुटर: बेदना अHधकारB

(वhालय

इHत सं वत् २०७० साल असोज ६ गते रोज १ शुभम् ।

गाHभएको

भbे

HमHत

२०६८।३।७ को पऽ र उY पऽलाई कायाMQवयन

८

गनMबाट

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६८-WO-००२२, उ7ूेषण,

रोकेको

HमHत

२०६८।३।२९

को पऽमpये कुनलाई कायाMQवयन गनZ भbे

Hसरहा िजnला, Hमरचैया गा(वस वडा नं. २ िःथत
मोहन उच माpयHमक (वhालय, रामनगरको

सlबQधमा परे को f}(वधा सlबQधमा qेऽीय िशqा
HनदZ शनालयले िशqा ऐन, २०२८ को दफा १५
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- १

को ूकृयाबमोिजमको िज<ला िश>ा स?म?तको

डाँक ?ललाम सकार गरे को जqगाको ?म?त

राय ?लई यथाशीय (वEालय गाGने ू(बया अिघ

२०६७।६।१९

बढाउनु भनी ?नदL शन Mदइसकेको अवःथामा

ग^रसकेको दे िखएकोले ूःतुत ^रट ?नवेदनको

मा

चलन

पूजlसमेत

ूाr

?नवेदन मागबमोिजम ?म?त २०६८।३।२९ को

ँ ा ?नवेदन
औिचgय नै समाr भइसकेको दे िखद

पऽलाई बदर गरW अिघ<लो ?म?त २०६८।३।३

मागबमोिजमको आदे श जारW गनुY परे न । ूःतुत

को ?नणYयानुसार (वEालय गाGने गरW भएको

^रट ?नवेदन खारे ज हुने ।

?नणYयानुसारको (वEालय गाGने कायYलाई यथावत्

इजलास अ?धकृत: फिणuि पराजुलW

राख्नु भनी आदे श जारW ग^ररहनुपनL अवःथा

इ?त सं वत् २०७१ साल असार २६ गते रोज ५ शुभम् ।

२

दे िखन आउने ।
इजलास अ?धकृत: बाबुराम सुवेदW
कbcयुटर: बेदना अ?धकारW

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, २०६७ सालको दे .पु.नं.०६७-

इ?त सं वत् २०७० साल वैशाख २४ गते रोज ३ शुभम् ।

CI-००१२, अंश,

मwलूसाद फौजदार
वादW

इजलास नं . ३

सोहनूसादकx

िजतेuिूसाद

मwलूसादले

चौधरW

?नजको

(पयारWयादे वीका

पyी

(व.

दाजु

नाउँको

सbपिz तायदातीमा दे खाएकोमा सोबाट अंशबuडा

१

भएको

नदे िखएको

हुँदा

ू?तवादW

बनाइएकx

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६७-WO-०२४४, उgूेषण, ूगास

(पया^रयादे वीलाई बुझी ू?तवादW पावYतीदे वीका

पूजlउपर

ू?तवादW कायम ग^रएको भए प?न ?नजह}सँग

ूःतुत ^रट ?नवेदनमा दावी नभएको तथा ?म?त

तायदाती मा?गएको नदे िखएको र यःतै वादWकx

राय यादव (व.रामनारायण राय यादवसमेत
डाँक

?ललाम

२०६३।९।२५ मा

र

चलन

भएको डाँक ?ललामसमेत

छोराह}

िजतेuि, उपेuि

र

लोकेuिसमेतलाई

आमा कलावती र दाजु भाइह}समेतसँग फाँटवारW
ःव. लालबाबुको

पyी

उपर ू?तवादWले यसै अदालतमा दायर गरे को

मा?गएको

०६३-WO-०६०९ को ^रट ?नवेदन खारे ज हुने

पावYतीदे वीबाट अंश पाउने भनी ठहर गरे प?छ

ठहरW ?म?त २०६६।२।७ मा आदे श भई उo

?नजका छोराह} िजतेuि, उपेuि र लोकेuिबाट

डाँक ?ललाम सदर कायमै रहे को, ू?तवादWबाट

समेत र वादWको आमा कलावती र वादWका अuय

बैpकको रकम दािखला गराउने गरW भएको

दाजुभाइह} मोहन, सोहन र महे uिलाई समेत

सलाYहW िज<ला अदालतको ?म?त २०६७।१।९

ु x ऐन, अ.बं . १३९ नं. बमोिजम नबुझेको
मुलक

नदे िखनाले

को आदे श बेरWतको दे िखएको भनी पुनरावेदन

भए बुझी ?नजह}समेत सगोलका अंिशयार हुन ्

अदालत, जनकपुरबाट

Y नLमा
होइनन् यकxन गरW uया(यक ?न}पण गनुप

?म?त

२०६७।५।११

मा बदर भएअनुसार सलाYहW िज<ला अदालतको

सोबमोिजम

?म?त २०६७।६।७ को आदे शबमोिजम वादWले

भएको पुनरावेदन अदालत, हे टडाको फैसलामा
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बुनुपनL

ूमाण

बुदै

नबुझी

सवच अदालत बुले(टन २०७१, भदौ - १
ँ ा
ूमाणको मू9या;नको रोहबाट ऽु(टपूण@ दे िखद

को दफा १४ बमोिजम मुQाका पSहVलाई

बदर गEरFदएको छ । अब जो जे बुKनुपछ@

पुनरावेदन अदालत, तु9सीपुरमा हाजीर हुन जानु

बुझी पुनरावेदन अदालत, हे टNडाबाट नै मुQाको

भनी ताEरख तोकU पुनरावेदन अदालतको XमXसल

कारवाहR (कनारा गनु@ भनी ताEरखमा रहे को

पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरमा पठाई Fदनु ।

पSलाई पुनरावेदन अदालत, हे टNडाको ताEरख

इजलास अXधकृत: हे मबहादुर सेन

तोकU Fदई सुV तथा पुनरावेदन अदालतको

क^_युटर: (व`राज पोखरे ल

XमXसलसमेत पुनरावेदन अदालत, हे टNडामा पठाई

इXत सं वत् २०७१ साल असार १८ गते रोज ४ शुभम् ।

Fदनु ।
इजलास अXधकृत: हे मबहादुर सेन

इजलास नं . ४

क^_युटर: (व`राज पोखरे ल
१

इXत सं वत् २०७१ साल असार १८ गते रोज ४ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६८-CR-०१६४, ०१९४,
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, २०६३ सालको दे .पु.नं.०६७- जबज@ःती करणी र जबज@ःती करणी उvोग,

CI-०३५५, अंश, पदमबहादुर कँवर (व. रामबहादुर

कँवर

(वंणुदास भpे (वंणुूसाद सेढाy (व. नेपाल
सरकार, नेपाल सरकार (व. (वंणुूसाद सेढाy

पुनरावेदकले घटR वा नपुग कोट@फU

ूXतवादRले

अनुसrधान

अXधकारRसमS

दािखल गरR पुनरावेदन दता@ गराएको रहे छ भने पXन

गरे को बयान, पीXडत मिrदर १ को कागज

कोट@फU ऐन, २०१७ को दफा १४(४) बमोिजम

तथा

कोट@ फU दािखल गन@ लगाई मुQाको कारवाहR

पीXडत मिrदर-१ को ःवाःzय जाँच परRSण

@ नnमा कोट@फU ऐन, २०१७ को दफा
(कनारा गनुप

ूXतवेदनसमेत हे दा@ करणी भएको पु({ हुन आएको

१८(१) बमोिजम बुझाउनुपनn कोट@फU दािखल

दे िखrछ । यी ूXतवादRले िच(क|सकले Fदएको
रायलाई कहR } कतै च ुनौती Fदएको समेत नदे िखएको

नगरR पुनरावेदन दता@ गराएको भpे आधारमा

अदालतसमS

भएको

बकपऽ

तथा

ु U ऐन, अदालती बrदोवःतको १९३क
माऽ मुलक

हुँदा मिrदर-२ को हकमा जबज@ःती करणीको

्
बमोिजम पुनरावेदन खारे ज हुने ठहरयाई

्
पनn भpे वादR नेपाल सरकारको
उvोग ठहरयाउनु

नं.

XमXत

पुनरावेदन िजकUर पु~न सैन । यी ूXतवादR

२०६६।५।१४ को फैसलामा कोट@ फU ऐन,

(वंणुदास भpे (वंणुूसाद सेढाईले ६ वष@कU

२०१७ को दफा १४(३) र १४(४) समेतको

नाबाXलका मिrदर-१ लाई जबज@ःती करणी गरR

भएको

पुनरावेदन

अदालत, तु9सीपुरको

ऽु(ट हुँदा बदर गरR Fदएको छ । अब पुनरावेदक

ु U ऐन, जबज@ःती करणीको महलको १ र
मुलक

ूXतवादRबाट कोट@फU दािखला गराउनुपनn भए

३ को कसूर गरे को पु({ भएको हुँदा Xनजलाई

दािखल गन@ लगाई यथाशीय मुQाको कारवाहR

सोहR मलहको ३(१) नं. अनुसार १२ वष@ कैद

(कनारा गनु@ भनी rयाय ूशासन ऐन, २०४८

र ऐ.को १० नं. बमोिजम Xनजबाट मिrदर-१

11

सवच अदालत बुले(टन २०७1, भदौ
लाई

5.६०,०००।-

(साठ:

हजार

- १

ँ ा
२०६८।२।२६।५ को फैसला Dमलेकै दे िखद

5पैयाँ)

्
सु5को फैसला
CDतपूDतF भराइHदने ठहरयाएको

सदर हुने ।

इजलास अDधकृत: (वदुर का{ले

सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको DमDत

ँ ा
२०६७।११।१७ को फैसला Dमलेकै दे िखद

कXYयुटर: मिVदरा रानाभाट

सदर हुने ।

इDत सं वत् २०७१ साल साउन १८ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अDधकृत: शकुVतला काकW

कXYयुटर: मिVदरा रानाभाट

इजलास नं . ५

इDत सं वत् २०७० साल फागुन २१ गते रोज ४ शुभम् ।

१

२

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
गोिवन्दकु मार उपाध्याय, ०६८-CR-०३६५, उपाध्याय, २०६७ सालको ०६७-CR-०८९२,
०५२२, ॅ`ाचार, नेपाल सरकार (व. सु(वलकुमार

२०६९ सालको ०६९-CR-०१३३, लागु औषध

राई, अDनलकुमार मaल (व. नेपाल सरकार

खैरो हे रोइन, सपुरा खातुन (व. नेपाल सरकार,

(कसनदे व राउत (कुम~) (व. नेपाल सरकार

बैbकको ूबVधक अDनलकुमार मaलको

मातहतमा रहे का यी ूDतवादeउपर ूबVधकको

सरकारe

मुासXबVधी

ऐन, २०४९

अनुपिःथDतमा कायाFलयको काम ूभा(वत हुन

अVतगFतका मुाह5मा कुनै पDन कुराह5 बरामद

नHदने कतFiय र दा(यjवसमेत रहे कोले एक Hदनको

गदाF सोहe ऐनको दफा ८ र १० बमोिजमका

लाDग माऽ ूबVधक Dबदामा बसेको अवःथामा

साथै लागु औषध DनयVऽण ऐन, २०३३ को

ँ
बैbकको ूDतlामा आच
आउन नHदने तथा

दफा ८ बमोिजम र अ.बं . १७२ नं. बमोिजम

सेवामाहeलाई मकाF पनF नHदनको लाDग आपसी

बरामदe मुच ुaका तयार गनुप
F नrमा अनDधकृत

(वoास र सpभावमा काम गनqपनr अवःथाको

iयिबाट बेरeतपूवक
F
बरामदe मुच ुaका तयार

DसजFना भएको दे िखVछ । सोहeअनुसार ूDतवादe

गरएको

सु(वलकुमार राईले ूबVधकसमेतउपर (वoास

दे िखयो । DमDत २०६४।९।१३ मा भएको

गरe Dनजको अनुपिःथDतमा DनDमt ूबVधक भै

बरामदe

कायF गरे को र सो गनqपनr बाuयता DसजFना भएको

दुई

अवःथामा बैbककै कायF सXपादनको DसलDसलामा

तीनैजनालाई रोहबरमा राखेको, ू.ना.Dन. खेमराज

गनुF Vयायोिचत नहुने हुँदा ूDतवादe अDनलकुमार
आरो(पत

ूDतवादe

स(वलकुमार

कसूर

्
ठहरयाएको

राईलाई

सफाइ

पुनरावेदन

खानतलासी

iयिह5

िजक र

मुच ुaकामा

रोहबरमा

रावत, ू.ज. Dनरकुमारe

रकम िझकेको कारणबाटै Dनजलाई दोषी ठहर
मaललाई

भनी

राई

Dलएको
ःथानीय

राखेको, ूDतवादe
(म(हला

ूहरe)

समेत रोहबरमा भई उ मुच ुaका तयार गरे को

र

दे िखएकोमा के कारणले उ मुच ुaका बेरeतपूणF

Hदने

भएको हो भनी ःप` िजक र Dलन सकेको

्
(वशेष अदालत, काठमाडzको DमDत
ठहरयाएको

अवःथासमेत

12

नहुँदा

ूDतवादeह5ले

अDभयोग

सवच अदालत बुले(टन २०७१, भदौ - १
दावीबमोिजम कसूर गरे कोले <नजह>लाई १५

ू<तवादMह> रोहबरमा रहे को दे िखनुका साथै सो

(पCी) वषG कैद तथा पाँच लाख >पैयाँ जरMवाना

मुच ुRका र अ<धकारूाj अ<धकारMसम] भएको

्
हुने ठहरयाई
सु> काठमाडQ िजRला अदालतबाट

<नजह>को बयान अCयथा ूमािणत हुन गएको

<म<त २०६५।१२।४ मा भएको फैसलालाई

अवःथा प<न नदे िखने ।
लागु औषध सेवन गनw गरे काले खरMद गरे को

सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको <म<त

ँ ा
२०६७।३।२२ को फैसला <मलेकै दे िखद

हो भxेस_मको ू<तवादMह>ले अदालतसम]को

सदर हुने ।

बयानमा िजकyर <लन सकेको प<न नदे िखएको

इजलास अ<धकृत: हकGबहादुर ]ेऽी

र ॅमणको ला<ग <नःकेका यी ू<तवादMह>ले

क_`युटर: (वदुषी रायमाझी

G े प<न सेवनका
२७ माम लागु औषध खरMद गनुल

ला<ग माऽ हो भxे आधार पु(u हुँदैन । तसथG

इ<त सं वत् २०७० साल माघ २२ गते रोज ४ शुभम् ।

२

उपरोtानुसारको बरामद भएको पnरमाणसमेतलाई

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय, २०६७ सालको ०६७-CR-०४७६,

हे दाG ू<तवादMह>ले सेवनको ला<ग माऽ उt
लागु औषध खैरो हे रोइन खरMद गरे को माx

लागु औषध, नवीनकुमार ौे g (व. नेपाल सरकार

न<मRने ।

ौे gले

पुनरावेदक ू<तवादM नवीनकुमार ौे gलाई

आरो(पत कसूर अपराध गरे कोमा अदालतसम]

लागु औषध (<नयCऽण) ऐन, २०३३ को दफा

इCकार रहे प<न अ<धकारूाj अ<धकारMसम]

४(च) को कसूरमा सोहM ऐनको दफा१४(१)

बयान गदाG काम (वशेषले वीरगCज जान लाkदा

(६)(२) बमोिजम कैद वषG १० (दश) र

पुनरावेदक

ू<तवादM

नवीन

्
>.७५,०००।- जरMवाना हुने ठहरयाई
सु> बारा

यातायात बCद भई <समरामा लामा लजमा बःदा

(कसन गु>ङसँग भेट भै कुराकानी गnररहे को

िजRला अदालतबाट <म<त २०६५।१२।११ मा

अवःथामा दुई जना अपnरिचत मा<नसह> हामी

भएको फैसला सदर गरे को पुनरावेदन अदालत,

निजक आई लागु औषध <लने हो भनी सोधेकोले

हे टQडाको <म<त २०६७।१।१४ को फैसला
ँ ा सदर हुने ।
<मलेकै दे िखद

>.४५०।- मा तीन पोका खैरो हे रोइन (कनी
आoनो साथमा राखेको र एक पोका फुकाई सेवन

इजलास अ<धकृत: हकGबहादुर ]ेऽी

गनG लागेको बेला ूहरMह> आई पबाउ गरे का हुन ्

क_`युटर: (वदुषी रायमाझी

भCदै लागु औषध खैरो हे रोइन खरMद गरM साथमा

इ<त सं वत् २०७० साल माघ २२ गते रोज ४ शुभम् ।

राखेको तrयलाई ू<तवादM नवीनकुमार ौे gले

३

र (कसन गु>ङले ःवीकार गरM बयान गरे को

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६८-WO-१११३, उ~ूेषण, रामनाथ साह

दे िखCछ । ू<तवादMह>को उt ःवीकारोिtलाई

(व. ःवाःrय तथा जनसया मCऽालयसमेत

बरामदM मुच ुRका तथा ू<तवेदक नCद(कशोरूसाद
यादवको
पाइCछ

बकपऽले
।

उt

समेत
बरामदM

पु(u
मुच ुRकामा

गरे को

<नवेदकलाई

<नज

<म<त

13

ःवाःrय

२०६८।१२।३०

सेवा

को

(वभागको

<नणGयानुसार

सवच अदालत बुले(टन २०७1, भदौ

- १

िज6ला

गदा; कुटपीटको ७ नं. अनुसार ूEतवादBलाई

जनःवाः8य काया;लय, महो@रBमा सCवा तथा

C.२०००।- जरBवाना हुनेमा कुटपीटको २५

EमEत २०६९।१।१२ को रमानापऽअनुसार नै

नं. अनुसार आधा घा खच; वापत C.१०००।-

(वभागको च.नं. ११३७ को पऽबाट हाजीर गराई

्
पीEडत डा. अशोकानSद Eमौले पाउने ठहरयाएको

कामकाज गन;समेत लगाइसकेको भनी नेपाल

पुनरावेदन अदालत, राज(वराजको फैसला Eमलेकै

िज6ला

ःवाः8य

सरकार, ःवाः8य

काया;लय,

तथा

पव;तबाट

जनसQRया

मSऽालय

र ःवाः8य सेवा (वभागको Eलिखत जवाफबाट
ँ ा ूःतुत Xरट Eनवेदन खारे ज हुने ।
दे िखद

ँ ा सदर हुने ।
दे िखद

इजलास अEधकृत: हक;बहादुर qेऽी

क\]युटर: (वदुषी रायमाझी

इजलास अEधकृत: दे वीकुमारB चौधरB

इEत सं वत् २०७० साल पुस १८ गते रोज ५ शुभम् ।

५

क\]युटर: सEबना अEधकारB

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, २०६७ सालको ०६७-CI-११२७, जtगा

इEत सं वत् २०७० साल म_Eसर ९ गते रोज १ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, २०६७ सालको ०६७-WO-१२८१,
२०६८ सालको ०६८-WO-००९७, उपचार

खच; र घा खच; भराइपाउँ, डा.उदयूताप Eसं ह

(व. डा.अशोकानSद Eमौ, डा.अशोकानSद Eमौ (व.
डा.उदयूताप Eसं ह

नामसारB Eनण;य दता; बदर अपुतालB हक कायम,

राजेSिबहादुर Eनरौला (व. सुरेSिबहादुर Eनरौला
ःव. भगवती

Eनरौलाले

ूाw

गरे को

जीउनीमा Eनजलाई पालनपोषण गनx, औषEधउपचार
गनx तथा कम; गनx छोराले खान पाउने भनी
ःपzCपमा उ6लेख गरे को साथै EमEसल सं लtन

वादB अशोकानSद Eमौलाई (Perfora!on

डोरबाट भै आएको मुच ु6कासमेतबाट वादB सुरेSि

of le" tympanic membrane with bleeding

Eनरौलाले आमालाई पालेको भiे दे िखन आएको

Lt.ear) चोट परे को भiे Eनजको घाउ जाँच

अवःथामा अपुतालBको ६ नं. बमोिजम आमालाई

केश फारामबाट दे िखSछ । सो चोटको ूकृEत

हे दा; कुट(पटको ७ नं. सँग सामSजःयता राख्ने

पालनपोषण गनx वादBले एकलौटB खान पाउने हुँदा
मालपोत काया;लय, बेलबारBले छ जना दाजुभाइका

कुटपीटको

ु
्
नाउँमा सं य{
नामसारB दता; हुने ठहरयाएको

महलबमोिजमको दावी Eलई दायर भएको भए

२०६२।३।९ र २०६२।३।२२ को Eनण;य र

दे िखSछ
पEन

।

पीEडतलाई

कुटपीटको
Eलएको

ूःतुत
ूEतवादBले

महलबमोिजम

मुlा

कुटपीट
सजाय

गन;

गरे तफ;

; नxमा सो
सोको आधारमा भएको दता;समेत बदर गनुप

दावी

नगरB सुरेश Eनरौलाबाहे कका छ भाइ छोराहCको

ँ ै न । सोतफ;को दावी नभै सोहB
दे िखद

कुटपीटको महलको ७, ८ र २५ नं. बमोिजम भनी
उपचार खच;, घा खच;समेत तफ; माऽ स\बिSधत
दे िखSछ । पीEडतलाई परे को चोटसमेतलाई (वचार

बराबरB हक लाtने गरB भएको मोरङ िज6ला
अदालतको EमEत २०६५।३।२६ को फैसला

केहB उ6टB भै सो जtगा वादBको नाउँमा एकलौटB

्
हक कायम भै नामसारB हुने ठहरयाई
पुनरावेदन

14

सवच अदालत बुले(टन २०७१, भदौ - १
अदालत, (वराटनगरले
मा

गरे को

फैसला

5म5त

२०६७।४।२६

दे िखiछ । घटनाको तkय ःथा(पत भैरहे को

सदर

र सरकारको एउटा िजKमेवार पदमा आसीन

ँ ा
दे िखद

5मलेकै

ू5तवादZ डा. उदयूताप 5सं हले आnनो िजKमेवारZ

हुने ।

इजलास अ5धकृत: हकGबहादुर Hेऽी

पूरा गरZ बा(हर 5नःकन लागेका डा. अशोकानiद

कKLयुटर: ूेमबहादुर थापा

5मौउपर गरे को साpा5तक आबमणलाई सामाiय

इ5त सं वत् २०७० साल पुस १८ गते रोज ५ शुभम् ।

G नs िःथ5त र
कसूर गरे को भनी iयून सजाय गनुप
अवःथा रहे को माb न5म`ने ।

६

घटनामा बुिझएका uयिvहWको बकपऽ

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, २०६७ सालको ०६७-CR-००७४,

फरकफरक भएकोले आफूले सावGज5नक अपराध

जालसाजी, डKबरबहादुर गुWङ (व. लोकबहादुर

टYडन

ू5तवादZ

लोकबहादुर

नगरZ (वपHी डा.अशोकानiद 5मौले नै मलाई र
मेरो ौीमतीसमेतलाई कुटपीट गरे को भनी डा.
उदयूताप 5सँहको 5लिखत ू5तवाद रहे को छ ।

टYडनले

लालकुमारZ गुWङसँग राजीनामा गरZ ज[गा खरZद
लालकुमारZले

बकसपऽबाट

फैसलाबाट नै घटना ःथा(पत भएको र ू5तवादZले

ज[गा 5लएको र 5नजको नाग]रकतामा समेत सुौी

सो फैसलालाई ःवीकार गरZ ब5सरहे को अवःथामा

गदाG

हालै देिखको

सो सKबiधमा हे दाG िज`ला ूशासन कायाGलयको

ँ ा सो
लालकुमारZ खऽी भनी उ`लेख भएको दे िखद

घटना

नघटे को

भbे

5नजको

ू5तवादलाई

(ववाaदत ज[गा पुनरावेदक वादZहWको हक ला[ने

कानूनत: ःवीकार गनG 5म`दै न । आफू र आnनो

नला[ने भbे कुराको जानकारZ ूcयथd ू5तवादZ

ौीमतीलाई कुटपीट गरे को भए सोतफG कानूनी

लोकबहादुर टYडनलाई 5थयो भbे माb न5म`ने

G नs दा(यcव 5नजको भएकोमा सो
कारवाहZ गनुप

हुँदा वादZको पुनरावेदन िजकfर पु[न नसgने ।

नग]रएको अवःथामा cयःता का`प5नक कुराले

इजलास अ5धकृत: दे वीकुमारZ चौधरZ

कुनै अथG नराख्ने ।
केहZ सावGज5नक (अपराध र सजाय)

कKLयुटर: ूेमबहादुर थापा

ऐन, २०२७ को दफा ६(१) ले प5न कसूरको

इ5त सं वत् २०७० साल पुस ७ गते रोज १ शुभम् ।

७

G नs भनी उ`लेख भइरहे को
माऽाअनुसार सजाय गनुप

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, २०६७ सालको ०६७-CR-१२८२, केहZ

प]रूेHमा सो कुरालाई समेत zयान aदनुपनs
दे िखiछ । कसूरको ूकृ5त गKभीर ूकृ5तको

सावGज5नक अपराध, डा. उदयूताप 5सँह (व. नेपाल

सरकार

5मौलाई

रहे को छ । पी5डत आnनो कतGuय पालनको
5सल5सलामा रहे को अवःथा छ । ू5तवादZ एउटा

डा. अशोकानiद

िजKमेवारZयुv uयिvले अपराध गरे को र पी5डत

″Perfora!on of le" tymponic

ू5तको दा(यcव 5नवाGह नगरे को िःथ5त छ । यी

घटनाबाट

पी5डत

membrane with bleeding Lt.ear″ समेतको

सबै कुरालाई मनन गरZ कसूरको माऽा 5नधाGरण

चोट परे को भbे केश फाराममा उ`लेख भएको

G नsमा W.१००।- माऽ ू5तवादZलाई सजाय
गनुप
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- १

गरे को 8म8त २०६६।८।२२ को िज?ला ूशासन

टु (टसकेको अवःथामा फैसला अिkतम रहे को र

कायाCलय, सDरEको फैसला 8मलेको दे िखएन भनी

हक टु (टसकेका दाताबाट ूाD गरे को आधारमा

केहE सावCज8नक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७

dरट 8नवेदन दायर गनs हक 8सजCना हुन नसtने

हुँदा 8नवेiदकाको मागबमोिजमको आदे श जारE

को दफा ६(१) मा उ?लेख कसूरको माऽालाई

मनन गरE 8नज ू8तवादE डा. उदयूताप 8सँहलाई

गनुC परे न । ूःतुत dरट 8नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ8धकृत: लोकनाथ पराजुलE

W.५०००।- पाँचहजार Wपैयाँ जरEवाना हुने
्
ठहरयाएको

पुनरावेदन

क_`युटर: (वदुषी रायमाझी

अदालत, राज(वराजको

फैसला 8मलेको दे िखने ।

इ8त सं वत् २०७१ साल जेठ २२ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अ8धकृत: हकCबहादुर ^ेऽी

९

क_`युटर: (वदुषी रायमाझी

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६६-CI-११३६, हक कायम,

इ8त सं वत् २०७० साल पुस १८ गते रोज ५ शुभम् ।

ँयामबहादुर ौे y (व. गोपालबहादुर ौे y

८

पुनरावेदक

ू8तवादE

ँयामबहादुर

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री
गोिवन्दकु मार उपाध्याय, २०६८ सालको dरट नं.

ौे yका

०६७-WO-१२४६, उfूेषणलगायतको

२०४५।१२।१७ मा अंश मुzाको 8मलापऽ

जारE

ु
गdरपाउँ, जुलम

महजCनसमेत

महजCन

(व. आशामाया

ु
जुलम

दाजुभाइबीचमा

8म8त

ु
हुँदा बाबु काकाको नाममा सं यn
दताC रहे को
(क.नं.८७ ज.(व.०-४-१० को आधा (हःसा पूव C

महजCनको

तफCबाट ज.(व.०-२-५ ज{गा (क.नं.१९० दे िख

हकको ॐोत भनेको दाता तुलसीरामबाट 8म8त

१९५ स_म परःपरमा बkडा गरE दताC गराएको र

२०६५।११।२१ मा पारEत गराई 8लएको

पि|मतफC आधा ज.(व.०-२-५ बाँक} नै छोडेको

राजीनामा

दाता

र सो बाँक} ज{गा िजतबहादुर तफCका अंिशयारहW

तुलसी रावलले लामा बाङजी शेपाCबाट 8म8त

ु
(वंणुकुमारE, बालकृंण र गोपालबहादुरको सं यn

२०६५।०५।११ को 8लखतबाट ूाD गरे को

नाममा (क.नं.१८९ मा दताC भएको यवहारबाट

दे िखkछ । परदाता लामा बाङजी शेपाC र उनको दाता

दे िखएको छ । वादE गोपालबहादुरले

8छdरङ गुWङसमेतका हकको ॐोत भनी दे िखएका

बालकृंणसँगको

अंश

8लखतहW सबै चारभागको एक भाग 8लखत र

(क.नं.२४३

सोको आधारमा भएको दताC बदर भई सो एक

सोमा रहे को घरसमेत सोहE (क.नं.१८९ बाटै

dरट

8नवेiदका

आदे श

हाँगातफCका

दे िखkछ

।

8नवेiदकाका

मुzाबाट

ूाD

ज.(व.०-०-१०-११/२

दाजु
गरे को

ज{गा

र

भागमा (वप^ी आशामाया महजCनको हक कायम

ँ ा उn
(काफोड भई कायम हुन आएको दे िखद

हुने गरE पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट फैसला

घर ज{गा आ ना बाबु चबबहादुरको अंशभागको

भई अिkतम भइरहे को छ । उn फैसला (वWo

ज{गा हो भे पुनरावेदक ू8तवादEको िजक}र

ँ ा 8नवेदकको
कुनै उजूर ना8लस गरे को नदे िखद

ँ ा मोरङ, (वराटनगर
तयसत् भ 8म?ने नदे िखद

परदातासमेतको 8लखत फpसलाबाट बदर भई हक

उपमहानगरपा8लका वडा नं.१२(क) (क.नं.८७ र
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१८९ बाट (क6ाकाट भई कायम हुन आएको
(क.नं.२४३

को

ज.(व.०-०-१०-११/२ जCगा

इजलास नं . ६

र सो जCगामा भएको घर वादG गोपालबहादुर
ौे Jको एकलौटG हक कायम हुने ठहर गरG मोरङ

१

िजNला अदालतबाट OमOत २०६०।३।१९ मा

मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६५-WO-०७०२, परमादे शलगायतको

भएको फैसला सदर गनT गरG पुनरावेदन अदालत,

आnा आदे श जारG गiरपाउँ, बुxमाया महजfनसमेत

(वराटनगरबाट OमOत २०६३।३।२७ मा भएको

(व. बिGगो(वsद जोशीसमेत

ँ ा सदर हुने ।
फैसला Oमलेकै दे िखद

इजलास अOधकृत: केशवूसाद िघOमरे

Oनवेदकहvले दायर गरे को फैसला बदर

क]^युटर: (वदुषी रायमाझी

मुlामा OमOत २०६४।२।३० मा सजfOमन डोर

इOत सं वत् २०७१ साल असार १० गते रोज ३ शुभम् ।

खटाउने बाहे क अsय कुनै पOन कामकारवाहG

यसै लगाउको ०६६-CI-११३५, फैसला

(वप{ी भूOमसुधार कायाfलयबाट भए गरे को कुरा

बदर, Oनणfय बदर चलन पूजh बदर गरG

(वप{ीतफfबाट ूःतुत Oलिखत जवाफसमेतबाट

§

हक कायम गiरपाऊँ, ँयामबहादुर ौे J

दे िखन

यसै अनुसार फैसला भएको छ ।

मुlामा जे जो बु~नुपनT हुsछ बुझी कानूनबमोिजम

१०

जे जो गनुप
f नT हुsछ गरG ३ (तीन) म(हनाOभऽ

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६७-CI-१४२१, Oनषेधाnा,

मुlाको कारवाहG (कनारा गनुf भनी (वप{ीहvका

(व. गोपालबहादुर ौे J भएको मुlामा पOन

नआएकोले

Oनवेदन

मागबमोिजम

Oनवेदकहv वादG भै चलेको फैसला (Oनणfय) बदर

नाममा परमादे शको आदे श जारG हुने ।

नारायणभo (कजु (व. कृंणूसाद qवनाबासु

इजलास अOधकृत: वसsतजं ग थापा

िजNला अदालतमा मुlा परG (वचाराधीन रहे को

इOत सं वत् २०७० साल पुस ३० गते रोज ३ शुभम् ।

क]^युटर: ूेमबहादुर थापा

(ववाrदत जCगाको स]बsधमा भoपुर

अवःथामा उo घर टहराहv पुनरावेदकको

२

Oन(वfवाद हक भोगको जCगा हो भw OमNने अवःथा

मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६६-CI-११४१, दा.खा. दताf बदरसमेत,

ँ ै न । भoपुर िजNला अदालतबाट नै तहाँ
दे िखद

उमेरजं ग मादे न (व. नारायण Oल]बुसमेत

(वचाराधीन रहे को िखचोला मेटाई हक कायम

गरG चलन चलाईपाउँ भwे मुlामा (ववादको जCगा

आमा कणfकुमारGको शेषपOछ माऽ यी

कसको हो भwे स]बsधमा sया(यक Oनvपण हुने

वादGको हक हुन आउनेमा आमाको जीवनकालमा

्
नै हुँदा Oनवेदन खारे ज हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन

नै Oबब भै आमा कणfकुमारGको नै हकमा नरहे को

अदालत, पाटनको OमOत २०६७।९।१३ को

जCगामा वादGको हक कायम रहे को भw OमNने

ँ ा सदर हुने ।
फैसला Oमलेकै दे िखद

ँ ा आनो हक कायम नभएको (ववाrदत
नदे िखद

इOत सं वत् २०७१ साल असार २२ गते रोज २ शुभम् ।

जCगामा वादGलाई दावी गनT हकदै या रहे को
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, भदौ
नदे िखनाले हकदै याको अभावमा वाद< दावी पु?न

अवःथा

ूःतुत

- १
मुrाको

सGदभdमा

दे िखन

्
सुE इGसाफलाई उKट< गर<
नस@ने ठहरयाएको

आएन । यh(प खुसाdनीको धुलोमा काठको धुलो

्
(फराद दावी नै खारे ज हुने ठहरयाई
पुनरावेदन

पाउनु माऽै पNन आफsमा गुणःतरह<न सामान तयार

अदालत, इलामबाट NमNत २०६६।७।१० मा

पारे को र बेसार तथा मसलाको धुलोमा उपभो?य

भएको फैसला मनाNसब हुँदा सदर हुने ।

NमNत र nयाच नं. समेत उKलेख नगtरनुबाट यी

इजलास अNधकृत: वसGतजं ग थापा

(वपeी ूNतवाद<ले काठको धुलो NमNसएको तथा

कWXयुटर: ूेमबहादुर थापा

तो(कएको मापदkडसमेत नभएको गुणःतरह<न

इNत सं वत् २०७० साल मZNसर ६ गते रोज ५ शुभम् ।

ँ ामा छारो
मसलाजGय पदाथd आम जनताको आख

३

हाल< बजारमा बेने कुNनयत राखेको भjे ूu

मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६८-CR-0१४६, कालो बजार, नेपाल

हुँदा पुनरावेदन अदालत, पोखराले ूNतवाद<मvये
यी

नागेGिदासलाई

E.२५,०००।-

माऽ

सरकार (व. नागेGिदास बाNनयासमेत

जर<वाना हुने र अGय ूNतवाद<हEलाई सफाइ

ूNतवाद< नागेGिदासले गुणःतरलाई (वचार

iदने गर< िजKला ूशासन कायाdलय, तनहुँबाट

नगरे को भनी कसूरमा साNबत रह< िजKला ूशासन

भएको Nनणdयलाई सदर कायम गरे को पुनरावेदन

बरामद< सामानहE हे दाd काठको धुलो NमNसएको

हुने ।

कायाdलय, तनहुँसमe बयान गरे को दे िखGछ भने

ँ ा सदर
अदालत, पोखराको फैसला मनाNसब दे िखद

जःतो दे िखएको भNनएको र eेऽीय खाh ू(वNध

इजलास अNधकृत: वसGतजं ग थापा

तथा गुण NनयGऽण कायाdलय, भैरहवाले iदएको

कWXयुटर: ूेमबहादुर थापा

NमNत २०६७।३।४ को ूNतवेदनमा पोका १

इNत सं वत् २०७० साल मZNसर २० गते रोज ५ शुभम् ।

को ×खुसाdनीको धुलोमा काठको धुलो पाइएको

४

भjे ूNतवेदनमा उKलेख भएको पाइGछ भने

मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६९-CR-०५७२, लुटपीट, िझKके साकy

मसला धुलो पोका ४ र बेसार धुलो पोका ३ को
लेबल नेपाल सरकारले तोकेको मापदkडअनुEप
ु ो साथै कै(फयत
नपाइएको भjे उKलेख हुनक

(व. माधवूसाद दाहालसमेत

(क.नं.५७२ को ज?गाकै सGदभdमा (यनै

महलमा उmपादन NमNत, उपभो?य NमNत र nयाच

पुनरावेदक िझKके साकy ूNतवाद< र नेऽबहादुर

नं. समेत उKलेख भैरहे को पाइGछ । सो बाहे क

खऽी वाद< भै चलेको दताdबदर सिGधसपdन कायम

अGय हाNनकारक अखाh तथा रासायNनक तoवहE

मुrामा (ववाiदत ककzल< पानी धारा र mयसले

(वhमान रहे को ूNतवेदनबाट दे िखन आउँदैन ।
यस िःथNतमा यी (वपeी ूNतवाद<को कसूरलाई

चचz को न.नं. ९, ११ र १२ समेतका ज?गा

सावdजNनक दे िखएको हुँदा यी ूNतवाद<ले आ{नो

मानव ःवाःqयउपर अmयGतै हाNनकारक हुनस@ने

नाममा नापी र दताd गराएको कायd गैरकानूनी हुँदा

तoवहEसमेत

भjेसWमको

सो हदसWमको दताd बदर हुने ठहछd भनी दोलखा

गनdस(कने

िजKला अदालतबाट NमNत २०५३।३।२८ मा

गWभीर

Nमसाएर

कसूरको

Eपमा

बेचेको
ःथा(पत

18

सवच अदालत बुले(टन २०७१, भदौ - १
भएको फैसला अि9तम;पमा रहे को दे िख9छ ।

जालसाजी मुpा दायर गqरसSनुपनGमा सो नगरH

सो फैसलाबमोिजम सावCजDनक सि9धसपCन कायम

सो भए गरे को चौध वषC छ म(हना १५ \दनपwात्

भएको ककGलH पानी धारा र Jयसले चचG को जKगामा

अथाCत ् २०६१।७।२६ मा माऽ सोउपर (फराद

रहे को २।३ वटा ;खह; सामू(हक (हतको लाDग

दायर हुन आएको अवःथामा उx लामो समयको

का(टएको भOे ूDतवादHह;को िजकQरलाई नSसा

अ9तरालमा हक लाKने सdपिyलाई तदा;खताका

मुच ुTका तथा सजCDमनको Vयहोराले समेत पु(W

साथ सोधखोज नगरH आzनो हकूDत सचेत र

गरे को दे िखनाले वादHको हकभोगको जKगाबाट

सजग नरहH थाहा पाएको ६ म(हनाDभऽ भOे

;खह; काटH लुटपीट गरH लगेको भO DमTने

वाSयांशलाई माऽ समाती (फराद दताC गराएको

ँ ा पुनरावेदन अदालत, पाटनले
अवःथा नदे िखद

दे िखन आयो । यस िःथDतमा अदालतले आzनो

सु;को फैसला उTटH गरH लुटपीटको कसूरबाट

हकूDत सजग र सचेत रहन नसSने Vयिxको

ँ ा
२०६९।२।१ को फैसला मनाDसब दे िखद

×थाहा

हकको र{ा गनCसSने िःथDत नहुने हुँदा केवल

्
DमDत
ूDतवादHह;लाई सफाइ \दने ठहरयाएको

पाएको

DमDतले

६

महनाDभऽ”

भOे

ु ै र जDतसुकै समयपwात
वाSयांशलाई ज(हलेसक

सदर हुने ।

इजलास अDधकृत: वस9तजं ग थापा

पDन थाहा पाएको भनी मुpा दताC गनC स(क9छ

कdeयुटर: ूेमबहादुर थापा

भनी ऐनको अथC गदाC हदdयादसdब9धी Dसlा9त

इDत सं वत् २०७० साल मfDसर ६ गते रोज ५ शुभम् ।

तथा (वलdबको Dसlा9त (Principle of Laches)
समेतका

५

सवCमा9य

Dसlा9तह;को

बिखCलाप

ँ ा हदdयादको आधारमा पुनरावेदन
हुनजाने दे िखद

मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६६-CR-०७८०, जालसाज, उमेरजंग

अदालत, इलामबाट वादHको दावी िजकQरलाई

मादे न (व. नारायण Dसँह मादे नसमेत

्
DमDत २०६६।७।१०
खारे ज हुने ठहरयाएको
ँ ा सदर हुने ।
को फैसला मनाDसब दे िखद

अःवाभा(वक (वलdब (Un reasonable

इजलास अDधकृत: वस9तजं ग थापा

delay) अथाCत ् (वलdबको Dसlा9त (Principle of
Laches) समेतको आधारमा ऐनको मनसाय(वपरHत

कdeयुटर: ूेमबहादुर थापा

ु ै
ज(हलेसक

इDत सं वत् २०७० साल मfDसर ६ गते रोज ५ शुभम् ।

र

जुनसुकै

अवःथामा

पDन

मुpा

दायर हुनसSछ भनी कQतG कागजको १८ नं.

६

ले हदdयादको पqरकTपना गरे को माO स(कने

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-१५६४, सdब9ध

ँ ै न । (कन(क ूःतुत मुpामा यी
अवःथा दे िखद

(वछे द अंशसमेत, गणेशभx ौे }समेत (व. गीता

पुनरावेदक/वादHकQ आमा कणCकुमारHको जीवन

ौे }

छँदैको अवःथामा Dलखत पास गनG काम कुरा DमDत
२०४७।१।१८ मा भए गरे कोमा उDतबेला नै
ऐनले तोकेको समयावDधDभऽ (ववा\दत Dलखतलाई
जालसाजी

घो(षत

गqरपाउँ

भनी

ूDतवादH

गणेशभx

ौे }सँग

यी

वादHको (ववाह २०६२ सालमा भएको भOे

हकवालाले

DमDसलबाट दे िखएको र ूDतवादHह;बीच DमDत

19

सवच अदालत बुले(टन २०७1, भदौ
२०६४।१२।१३

मा

अंशब;डाको

?लखत

भएको दे िख;छ । २०६२ सालमा सगोलको

- १

लगत कqा, सुखलदास बैरागी (व. यदै खाँ थाr

ू?तवादNले मोहN ूमाणपऽ ूाJ नगरे को

अंिशयारको है ?सयत ूाJ गKरसकेकL यी वादNको

भए प?न लामो समयदे िख वादNको घरबारNभ;दा

सं लOनता उQ ब;डापऽको ?लखतमा भएको

बाहे कको जOगा जोतभोग गदh आएको एवम्

६८३ को जOगाबाहे कको घर जOगाबाट माऽ

ू?तवादN मोहN होइनन् भनी ?नंकाशन गनc हो

यी वादNका प?तले ब;डा ?लए पाएको अवःथा

भने भू?मसfब;धी कानूनी wयवःथा र वैयिQक

दे िख;छ । सगोलकै अंिशयार रहे कL ू?तवादN

हक एवम् कानूनी राxयको अवधारणाको ू?तकूल

पाइँदैन । ब;डापऽको ू?त?ल(प हे दाV (क.नं.

गणेशभQ

ौे ^कL

आमा

तुलसीमायाको

नाउँमा रहे को (क.नं.६८३ को जOगालाई उQ

जOगाधनीले बालN बुझी भरपाई tदँदै आएबाट यी

ँ ा सुr भू?मसुधार कायाVलय, बाराले
हुनजाने दे िखद

ू?तवादN भदै खाँ थाrलाई मोहN ?नंकाशन गनc

ब;डापऽमा उaलेख नै नगरN ?नजै तुलसीमायाको

गरN गरे को ?नणVय बदर गरN मोहN लगत कायम

नाममा छाडेको अवःथा दे िख;छ । उQ (क.नं.

गनc गरे को पुनरावेदन अदालत, हे टyडाको ?म?त

६८३ को जOगा तुलसीमायाको ?नजी आजVनको

२०६७।६।३ को फैसला ू?तपाtदत कानूनी

हो भbे अथवा ब;डा लाOनु नपनc जOगा हो भनी

?सzा;त एवम् भू?मसfब;धी कानूनी wयवःथाको

पुनरावेदक पdले ूमाण दे खाउनसमेत सकेको

ँ ा सदर हुने ।
ू?तकूल नदे िखद

छै न । यसरN तुलसीमायाको नाउँमा रहे को उQ

इजलास अ?धकृत: उमानाथ गौतम

(क.नं.६८३ को जOगा सगोलकै सfपिg हो भbे

कf{युटर: च;िा ?तमaसेना

दे िखइरहे को ूःतुत अवःथामा यी वादNलाई उQ

इ?त सं वत् २०७१ साल जेठ १६ गते रोज ६ शुभम् ।

सfपिgबाट अंश पाउन बाहे क गनc अवःथा ?सजVना

•

गरN उQ ब;डापऽ खडा भएको दे िखएको हुँदा
कुनै अंिशयारको अंश नै नलाOने भनी माb ?मaने

पाटनबाट

?म?त २०६९।१।७ मा भएको

ँ ा सदर हुने ।
फैसला ?मलेकै दे िखद

०६७-CI-१५०२,

?नषेधा~ा, सुखलदास बैरागी (व. भदै खाँ

फैसला भएको छ ।

अवःथा नहुँदा वादN ू?तवादNबीच सfब;ध (वछे द

दावीले ब;डा पाउने गरN पुनरावेदन अदालत,

लगाउको

थाr भएको मुामा प?न यसैअनुसार

ब;डापऽमा उaलेख नगदh मा सगोलको सfपिgमा

हुने तथा उQ (क.नं. ६८३ को जOगासमेतबाट

यसै

८

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-११३९, जीऊ माःने

बेने, नेपाल सरकार (व. मोहन ौे ^समेत

मौकामा पबाउ परे का ू?तवादN चूडामिण

इजलास अ?धकृत: सुमनकुमार ;यौपाने

सुनारले बयान गदाV (यनै ू?तवादN भीमबहादुरलाई

इ?त सं वत् २०७१ साल जेठ ३० गते रोज ६ शुभम् ।

केटN खोजीtदन भनी भनेको भbे खुलाई बयान

७

गरे का छन् । (ववाह गराइtदने भनी केटN खोिजएको

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-१५०१, बेलगती मोहN

भनी भने ताप?न केटN पdको अ?भभावकलाई सो

कुराको जानकारN नगराई केटN माऽलाई एलै

20

सवच अदालत बुले(टन २०७१, भदौ - १

नUदलाल राउत कुमp (व. रामचUि सहनी

ललाई फकाई लगेको अवःथा दे िखएको छ ।

पुनरावेदन

यःतो िःथ@तमा वारदातको कायCमा यी ू@तवादF

अदालतको

फैसलामा

भीमबहादुरको सं लIनतासJम दे िखएको छ ।

ू@तवादFलाई पुनरावेदनको Jयाद Lदने भनी उ\लेख

@नजको सं लIनता केटF फकाई Lदने कायCसJम

गrरएतफC (वचार गदाC कानूनमा ःपg sयवःथा

रहे को तर MयसरF फकाइएकO केटFलाई (ववाह

भएको कुरालाई बाहे क गरF पुनरावेदनको Jयाद

गनP भQे केटाले (वदे श भारतमा @बबO गनC

Lदने गरF फैसलामा उ\लेख गrरएकै आधारमा

लै जाUछ भQे जानकारF @नजलाई रहे को भQे कुरा

Uयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग)

ू@तवादF चूडामिण सुनारको बयान तथा अदालतमा

को अवःथा@भऽ परे को भQ @म\दै न भने Mयःतोमा

बकपऽ गनP सजC@मनका मा@नसह[बाट समेत

पुनरावेदनको

खु\न सकेको पाइँदैन । यःतो िःथ@तमा केटF

Jयाद

Lदएको

कारणले

माऽ

पुनरावेदनमा दताC हुनस^ने प@न होइन । यस

बेिचन स^छे भQे जःता कुराको सJभावनाू@त

सJबUधमा सवच अदालतबाट नेपाल सरकार

ँ ा िचJलेको (यनको (बया
यी ू@तवादFले आख

(व[x यादव दवाडी भएको मुyामा ू@तपाLदत

गJभीर हे लचे`याइँ@भऽ पनP दे िखएको भQेसमेतको

कुनै अदालतले पुनरावेदनको Jयाद Lदयो वा कुनै

आधारमा ३ वषC कैद सजाय कायम गनP गरF

fेऽा@धकार तो(कLदयो भUदै मा यो कानूनसJमत

पुनरावेदन

अदालतले

गरे को

फैसला

छै न भने Mयसको कुनै अथC नहुने । (नेकाप

@मलेकै

२०६६, @न.नं.८१७८, अz ६, पृ{ १०३३)

दे िखने ।

भQे @सxाUत ूःतुत मुyामा समेत साUद@भCक

ू@तवादF चूडामिण सुनारले बयान गदाC

हुने हुँदा सु[ िज\ला अदालतको फैसलालाई

केटF फकाई \याएको रात @नज मदनबहादुरसमेत

सँगै

रहे को

भनी

अपराध

घटाउने

भू@मका

तथा

खुलाएको

बाहे क

सJबUधमा

@नजको

आधारभूत[पमा पुनरावेदन अदालतबाट पrरवतCन

ूःतुत
कुनै

नगरे को

ूःतुत

मुyामा

Uयाय

ूशासन

ऐन,

दे िखएको

२०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम पुनरावेदन

छै न । @नजको यो यःतो सं लIनता @थयो भनी

लाIने िःथ@त नदे िखएको अवःथामा पुनरावेदन

वादF पfले पु(g गनCसमेत नसकेको अवःथामा

अदालतको फैसलामा पुनरावेदनको Jयाद Lदने

@नज मदनबहादुर सुनारलाई सफाइ Lदने गरF

भनी उ\लेख भएकै आधारमा सवच अदलतमा

गरे को

पुनरावेदन लाIनस^ने अवःथा नरहने ।

सं लIनताको

पुनरावेदन

कायC

अदालत, बुटवलको

@म@त

ँ ा
२०६७।६।१० को फैसलासमेत @मलेकै दे िखद

ू@तवादFको
अदालतमा

सदर हुने ।

इजलास अ@धकृत: सुमनकुमार Uयौपाने

दताC

पुनरावेदनपऽ
गनC

न@म\ने

नै

सवच

अवःथाको

(व|मानता मा@थ (ववेिचत त}य, ू@तपाLदत @सxाUत

एवम् कानूनको रोहबाट दे िखएको हुँदा उ~

इ@त सं वत् २०७१ साल जेठ २५ गते रोज १ शुभम् ।

९

पुनरावेदनको आधारमा मुyाको त}यमा ूवेश गरF

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री जगदीश
शमार् पौडेल, २०६७-CI-१४२३, लेनदे न,

पुनरावेदन अदालतको फैसला @मलेको छ, छै न

भनी @नराकण गrररहनु नपनP हुँदा पुनरावेदनपऽ
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दता4 हुन नस6नेमा दता4 भए प:न ;याय ूशासन

ूहरaसँग सुरqा :लएर आफूलाई बचाउनुपनb

ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) तथा अ.बं .१८०

प(हलो काम कुरा गनुप
4 नb तर सो हु;जेल ^यान

नं. बमोिजम ूःतुत पुनरावेदनपऽ खारे ज हुने ।

जाने ूबल सVभावना दे िखएमा आoमरqाको ला:ग

इजलास अ:धकृत: सुमनकुमार ;यौपाने

4 नbमा बडो
नभै नहुने अoय;त कम बल ूयोग गनुप

कVWयुटर: अ:मररX महज4न

बूरतापूवक
4 मृतकलाई बोmन चटपटाउन नvदई

खुकुरaको अन:ग;ती ूहार गरa मारे को वारदात

इ:त सं वत् २०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शुभम् ।

आoमरqा:भऽ पनb नदे िखने ।
आफूसमq

इजलास नं .७

होशहवासमा
अथवा

१

ु k
मुलक

११६७, १०३६, कत4]य ^यान, िचऽबहादुर

नाजुक

अoय;त

पूरा

ू:तवादaले

:बनाकारण

कुरामा

बूरतापूवक
4

मामूलa

ऐन, अ.बं .१८८

नं. को

पdर:ध:भऽ

पनb नदे िखने ।

दनुवार (व. नेपाल सरकार, लआमी दनुवारसमेत
(व. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार (व. रामबहादुर
दनुवारसमेत
शरaरको

रहे का

मृतकलाई

खुकुरaले अन:ग;ती हा:न मारे को ूःतुत वारदात

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी र मा.न्या.श्री
गोिवन्दकु मार उपाध्याय, २०६८-CR-०९४३,

मृतकको

आएकk

ू:तवादa िचऽबहादुर दनुवारलाई अ:भयोग
दावीअनुसार ^यानसVब;धीको महलको १ र
१३(१) नं. को कसूरमा सोहa १३(१) नं. अनुसार
सव4ःवस(हत ज;मकैद, ू:तवादaहw रामबहादुर

भागमा

जोिखमी ह:तयार खुकुरaले पटकपटक ूहार गदा4

दनुवार र लआमी दनुवारलाई ^यानसVब;धीको

मा:नस मनb कुरा एकदम :निcत कुरा भएकोले

महलको ४ नं. अनुसार छ म(हना कैद सजाय हुने

यःतो पdरणाम हुने काय4को जानकारa हुँदाहुँदै सो

्
सुwको फैसला सदर गरे को पुनरावेदन
ठहरयाएको

गनु4 मनसाय:भऽै पनb कुरा भएको र गVभीर घा

अदलत, पाटनको :म:त २०६५।३।२८ को

ँ ा सदर हुने ।
फैसला :मलेकै दे िखद

चोट (Serious Injury) पानb मनसायका साथ भएको

पdरव:त4त फौजदारa ;यायको पृyभू:ममा

ूहारबाट मा:नस मरे मा सो कसूर manslaughter

वा Culpable Homicide नभै murder हुने हुँदा

ू:तवादaलाई सव4ःवको सजाय गदा4 ू:तवादaमा

मृतकको ^यान :लने मनसाय नरहे को भjे यी

आिौत ]यि{हwका अ:तdर{ पी:डतले समेत

ू:तवादaको पुनरावेदन िजकkरसँग सहमत हुन

कुनै राहत नपाउने र oयसबाट :नजहwको प:न

ँ ा िचिVलन
:बचmलa हुने अवःथाू:त कानूनले आख

नस(कने ।

ु मा पी:डतको
:मmदै न । (व|का क:तपय मुलक

मृतकले खुकुरa समाउनु भ;दा प(हmयै
ू:तवादaले सो खुकुरa खोसीसकेप:छ प:न मृतकबाट

^यान

ू:तवादaको ^यानमा तoकाल खतरा रहे को कुरा

q:तपू:त4

माj स(कँदै न । oयस अवःथामा यी ू:तवादaले

:लने

ू:तवादaबाट

पाउने

]यवःथा

उसमा
रहे को

आिौतले
पdरूेआयमा

ु k
(वmकुल बेpलै कालख}ड :नमा4ण भएको मुलक
ऐन, ^यानसVब;धीको महलको १३ नं. को सव4ःव

हारगुहार गरे र वा भाpने उVकने काम गरे र वा
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यथावत्@पमा

ँ नमा बेहोश
कुटपीट गर[ (वष सेवनपyात् आग

A Oदा यसमा
र दोषको अदालतले 4नराकरण गनुभ

मा4नसह@को अगा4ड प4न ौीमतीलाई मानAको

प4न गन6

7यवःथालाई हामीले

पालन गनुA उिचत हुँदैन । कानूनको ूKयेक कमी

ँ नमा भेला भएका
भै अचेत रहे को अवःथामा आग

शिTपृथकVकरणको

ँ ा ू4तवाद[
ला4ग ला{ी मु|ाले हानेको भpे दे िखद

4सWाOतअनुकूल हुOछ । तसथA सवAःवसYबOधी

पूणब
A हादुर तामाङले आuनो ौीमती rानीमाया

वतAमान (व4धशाZ र कानूनह@को अQययन गर[

तामाङलाई कुटपीट गर[ हKया गरे को उपरोT

(वधा(यकाले

Qयान

Rदनु

ु V ऐन, ]यानसYबOधीको महलको १३ नं. को
मुलक

ँ ा ू4तवाद[ पूणब
आधार ूमाणबाट दे िखद
A हादुर

A न6 7यवःथाको उपयुTताको बारे मा
सवAःव गनुप

तामाङलाई

(वचार गर[ प`रमाजAन तथा प`रशीलन गनAका

१३(३) नं. को कसूरमा सोह[ १३(३) नं. बमोिजम

ला4ग नेपाल सरकार कानून तथा Oयाय मOऽालय

सवAःवस(हत जOमकैदको सजाय गरे को पुनरावेदन

]यानसYबOधीको

महलको

१

र

एवम् नेपाल कानून आयोगसमेतलाई जानकार[

ँ ा सदर
अदालत, पाटनको फैसला 4मलेको दे िखद

गराई 4नजह@को QयानाकषAण ग`रRदने ।

हुने ।

इजलास अ4धकृत: जवाहरूसाद 4सं ह

ू4तवाद[ र मृतक ौीमान् ौीमतीको
A न6सYम
नाता रहे को दे िखOछ । मृतकलाई मानुप

कYgयुटर: ूेमबहादुर थापा

ँ ै न । वारदातको Rदन
पूव`A रसइ4ब रहे को दे िखद

इ4त सं वत् २०७१ साल असार ४ गते रोज ४ शुभम् ।

२

आवेशमा लाि{ मु|ाले वार[ घरमा कुटपीट

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी र मा.न्या.श्री
गोिवन्दकु मार उपाध्याय, २०६७-CR-१२५४,

गरे कोले ौीमतीको (वष सेवन गर[ बेहोश भैरहे को

कतA7य

मृKयु भएको दे िखOछ । जाहे रवालाले मृतकलाई

सरकार

]यान,

अवःथामा समेत कुटपीट जार[ राखेको कारणबाट

पूणब
A हादुर तामाङ (व. नेपाल

ू4तवाद[ले 4नयतवश (वष सेवन गराएको भpे

मृKयुको

कुरा ूKयl दे खेको भpे यकVन हुन नआएको

ूाn

र वारदातको अवःथामा मृतक र ू4तवाद[को

गरे प4छ खुलाइने भpे उqलेख भएको र ूहर[

२ वषAको अबोध बालक रहे को दे िखOछ ।

कारण

शव

पर[lण

ू4तवेदनमा

टोmसीकोलोजीकल

ू4तवेदन

(व4ध(वrान ूयोगशालाको 4म4त २०६५।५।६

ँ ा 4नजलाई
ू4तवाद[को उमेर २३ वषAको दे िखद

को ू4तवेदन हे दाA 4भसेरा पर[lणमा कVटनासक

तो(कएबमोिजमको सजाय गदाA चक पनA जाने

(वष (Insec!cide) नपाइएको तर मृतकले गरे को

िच{मा लागेकोले १० वषA माऽ कैद सजाय

बाOता पर[lण गदाA Dichlorvos भpे (कटनासक

हुने ।

(वष

पाइएको

र

सो

कVटनासक

इजलास अ4धकृत: जवाहरूसाद 4सं ह

Sulcholar

भpे उqलेख भएको पाइOछ । मृतकको मृKयु

इ4त सं वत् २०७१ साल असार ४ गते रोज ४ शुभम् ।

कुन कारणबाट भएको भpे यकVन नभए प4न

३

ू4तवाद[ले आuनो ौीमतीलाई वारदातको Rदन

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी र मा.न्या.श्री
गोिवन्दकु मार उपाध्याय, २०७०-WO-०५८३,

4म4त २०६५।२।९ गते बार[मा र घरमा

23

सवच अदालत बुले(टन २०७1, भदौ
उ5ूेषण परमादे श, काठमाड@ िजCला, काठमाड@

महानगरपाFलका वाडG नं. २२ Iयूरोडिःथत बोईFलङ
कIसCयाIटस् ूाFल र आSनो तफGबाट सरोज
बःनेतसमेत (व. शहरU (वकास मIऽालयसमेत
दै Fनक

रा(Wय

गोरखापऽमा

- १

हुने ।

इजलास अFधकृत: जवाहरूसाद Fसं ह
कktयुटर: ूेमबहादुर थापा
इFत सं वत् २०७१ साल असार २ गते रोज २ शुभम् ।

ूकािशत

सूचनाबाट ूाकृFतक Iयायको Fस[ाIतको प\रपालन

इजलास नं . ९

आaदको हकमा अपवादको bपमा माc स(कए

१

स(कँदै न । यस मुgामा 5यस ूकारको अपवादको

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.
श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०७०-WH-००५९,

हुने कुरालाई ठे गाना ू] नभएका _यि` फमG
पFन 5यःता कुरालाई सामाIयतया ःवीकार गनG
अवःथा (वhमान रहे को दे िखन आउँदैन ।

कानूनले _यवःथा गरे को ू5येक कुरा बाiया5मक

हुIछ । 5यसमा पFन kयाद सूचना र kयाद तामेल
G नl
गनुप

ूाकृFतक

ौे z (व. केIिUय
कारागार कायाGलय, FडCलUबजार काठमाड@समेत
Fनवेदकको

नाममा

जारU

भएको

कायG(वFधको

kयाद ठै ब गा(वस वडा नं. ७ मा जारU नभै

_यवःथा ःवछ Iयायको आधारःतkभ भएकोले

काठमाड@ िजCला, कामनपा वडा नं. २२ िःथत

यसमा

सावGजFनक सूचना पाटUमा टाँस भएको कारण

हुने

IयायसkबIधी

बIदUू5यnीकरण, wालेIि

सामाIय

तलमाFथ

वा

(वचलन

मनाFसब हुँदैन । यस मुgामा (वपnीहbलाई

Fनजले ूFतवाद गनG नपाएको त{य ःप] भएको

Fनवेदकहbको कायाGलय वा घरको ठे गाना थाहा

पाइयो । आफू(वb[ लागेको आरोप सkबIधमा

रहे को अवःथामा सो ठे गानामा सूचना जारU नगरU

यी

(वपnीले नेपाल रा(Wय दै Fनक गोरखापऽमा FमFत

नाममा जारU भएको समा|ान kयाद र तामेलUले

२०७०।१०।११ मा ःप]ीकरण पेश गनGका

Fनवेदकले

जानकारU

नपाएकोले

Fनजको

कानूनी माIयता ूा} गनG नसकेको हुँदा Fनजलाई

ूाकृFतक

्
भएको
आरो(पत कसूरमा कसूरदार ठहरयाई

Iयायको Fस[ाIतको प\रपालन भएको माc नFमCने

२०६५।९।९ को फैसला Fनवेदकको हकमा

ताहाचल, काठमाड@ले FमFत २०७०।१०।११

आयो । अत: Fनवेदकको नाममा जारU भएको

मा रा(Wय दै Fनक गोरखापऽमा सूचना ूकािशत

समा_हान FमFत २०६३।११।१५ को तामेलU र

गरU Fनवेदकहbउपर उठान गरे को कारवाहUलाई

काठमाड@ िजCला अदालतको FमFत २०६५।९।९

लाFग

ूकािशत

गरे को

सूचनाबाट

हुँदा (वपnी सावGजFनक खरUद अनुगमन कायाGलय,

(वFधसkमत् कारवाहU माc नFमCने हुँदा सो

ूाकृFतक Iयायको Fस[ाIतूFतकूल भएको दे िखन

को फैसलासमेत र सो फैसला कायाGIवयन गनG

सूचनालाई उ5ूेषणको आदे शpारा बदर गरU

भएको कैदU पूजलगायतका सkपूणG कामकारवाहU

aदएको छ । अब उूाIत कानूनको ू(बया

Fनवेदकको हकमा सkम उ5ूेषणको आदे शारा

्
पुरयाई

(वFधसkमत्

कामकारवाहU

गनुG

भनी

बदर भई Fनवेदक गैरकानूनी थुनाबाट मु`

(वपnीहbको नाममा परमादे शको आदे श जारU

हुने भनी बIदUू5यnीकरणको आदे शसमेत जारU
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अदालत,

हुने ।

हे ट<डाको

5म5त

२०६६।४।१३

5नवेदकसमेत (व89 काठमाड< िज?ला

ँ ा उ?टF भै 5म5त
को फैसला 5मलेको नदे िखद

अदालतमा दायर भएको ठगी र सरकारF छाप कIतJ

२०६०।११।१६ को तमसुक करकापबाट

मुKामा 5नजलाई ू5तवाद गनJ मौका ूदान गरF

तयार भएको ठहरF (वपsी (वजयूसाद यादवलाई

5नणOय गनुO ूाकृ5तक Qयायको 5स9ाQतअनुसार हुने

ु I ऐन, दuड सजायको १२ नं. बमोिजम
मुलक

हुनाले 5नजलाई कैदबाट तSकाल मुT गरF उT

8.१०००।- एकहजार जरFवाना गरे को बारा

मुKामा बयान गनO काठमाड< िज?ला अदालतमा

िज?ला अदालतको 5म5त २०६४।३।३२ को

उपिःथत

गराइYदनु

भनी

केQिFय

कारागार

ँ ा सदर हुने ।
फैसला 5मलेको दे िखद

कायाOलय, 5ड?लFबजारको नाममा र 5नवेदकको

O साद रे bमी
इजलास अ5धकृत: सूयू

हकमा जे जो बु[नुपनJ बुझी मुKाको कारवाहF

कcdयुटर: स5बना अ5धकारF

(कनारा गनुO भनी काठमाड< िज?ला अदालतको

इ5त सं वत् २०७० साल असार २ गते रोज २ शुभम् ।

नाममा परमादे शको आदे शसमेत जारF हुने ।

§

O साद रे bमी
इजलास अ5धकृत: सूयू
कcdयुटर: स5बना अ5धकारF

यसै लगाउको ०६६-CI-०४०५, लेनदे न,

रामजीूसाद कुशवाह (व. (वजयशwर
यादव भएको मुKामा प5न यसैअनुसार

फैसला भएको छ ।

इ5त सं वत् २०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शुभम् ।

२

इजलास नं .१०

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री
जगदीश शमार् पौडेल, ०६६-CR-०२९६, करकाप,

रामजीूसाद कुशवाहा (व. (वजयूसाद यादव
(ववाYदत

तमसुकमा

उ?लेख

१

भएको

5लखतको 5म5त हे दाO २०६० साल फागुन १६
गते रोज १ भनी उ?लेख भएकोमा वाःतवमा
उT 5म5त २०६०।११।१६ उT 5लखतमा
उ?लेख भएमुता5बक रोज १ आइतबार नभै रोज
७ श5नबार परे को भlे कुरा २०६० सालको

मा.न्या.श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री जगदीश
शमार् पौडेल, ०६६-CI-०३५०, लेनदे न, कपीलदे व
चौधरF कलवार (व. महमद सगीर
ू5तवादFले

वादF

दावीबमोिजमको

5लखतअनुसारको रकम बुझाइसकेको भlे कुराको
(ववादर(हत तवरले पु(x गनJ भरपाई मौकामा पेश

पाऽोबाट दे िखएकोले तमसुक खडा भएको 5म5तमा

गनO नस(क पुनरावेदन अदालतमा पेश गरे कोमा

नै सं शयको अवःथा दे िखन आएको पnरूेआयमा

माऽ ूा(व5धक कारण दे खाई Sयःतो भरपाई

ँ ा
उT 5लखत करकापबाट तयार भएको भlे दे िखद

5लखतलाई ूमाणमा महण नगरF 5नणOयमा पुbदा

बारा िज?ला अदालतबाट 5म5त २०६४।३।३२

Sयसले Qयायको ममO नै मनO जाने हुँदा पsले

मा

तSकाल ूाz गनO नसकेको भरपाईलाई प5छ

(ववाYदत

5लखत

करकापबाट

भएको

्
भएको फैसला उ?टF गरF करकापको
ठहरयाई

्
वादF दावी पुbन नसrने ठहरयाएको
पुनरावेदन

पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गदाO पेश गरे को
आधारमा माऽ ूमाणमा 5लन न5म?ने भlु कानूनी
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- १

4(5बाट समेत 7यायस9त् नहुने हुँदा ू>तवाद?ले

भएको फैसला उOट? गर? वाद? दावीबमोिजमको

पेश

(कःता

भरपाई

>लखतबाट

वाद?ले

साँवाEयाज

ँ ा वाद? दावीबमोिजम साँवाEयाज
बुिझसकेको दे िखद

रकम

>मनाहा

ू>तवाद?ले

uदनुपनk

्
पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको >म>त
ठहरयाएको

्
ू>तवाद?बाट भराई पाउने ठहरयाई
सुN रौतहट

ँ ा सदर
२०६७।१।८ को फैसला >मलेकै दे िखद

िजOला अदालतबाट >म>त २०६२।११।१८ मा

हुने ।

ँ ा उOट? गर? वाद?
भएको फैसला >मलेको नदे िखद

इजलास अ>धकृत: मनोज ौे |

्
भएको पुनरावेदन अदालत,
दावी नपुWने ठहरयाई

कr}युटर: गीता िघ>मरे

हे टXडाको >म>त २०६५।१२।२६ को फैसला

इ>त सं वत् २०७१ साउन १५ गते रोज ५ शुभम् ।

ँ ा सदर हुने ।
>मलेकै दे िखद

इजलास अ>धकृत: गेहे7िराज रे Wमी

एकल इजलास

इ>त सं वत् २०७१ साल असार ३० गते रोज २ शुभम् ।

१

२

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या. मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली,
श्री जगदीश शमार् पौडेल, ०६७-CI-१३१६, ठे bा ०४५२,२०७०-AP-०४२६,

२०६९-APअदालतको

अवहे लना, अ>धवyा अनी कुमार पोखरे ल (व.

महोdर?िःथत
जलेgर नगरपा>लकाको कायाhलय (व. राम >स(कल
साह

कैलाश >सरो(हयासमेत, अ>धवyा रकुमार? ौे |
(व. सु>धर शमाhसमेत

h नkमा आफूले पालना गनुप
h नk दा(यiव
पालना गनुप

>नवेदकहNले (वपjीहNको सालन¸ >नदk शन¸

पूरा नगनk पjले अक पjलाई करार?य दा(यiव

सrपादनमा रहे को काि7तपुर दै >नकले (व>भx लेख¸

रकम

>मनाहा

गcरपाउँ, िजOला

करारबमोिजमको

दा(यiव

दुबै

पjले

पेश

भै

आएका

दुवै

>नवेदनहNमा

ँ ैन ।
पूरा गनुप
h छh भनी बाoय गनh >मOने दे िखद

समाचार¸ सrपादक य आuद ूकािशत साममीारा

ूःतुत मुpामा यी पुनरावेदक ू>तवाद? जलेgर

7यायको रोहमा 7या(यक कायhसrपादन गरे को

नगरपा>लकाले बोलपऽ सrझौताबमोिजम आफूले

>बषयलाई 7यायालयू>तको जनआःथा कमजोर

गछु h भनेको काम वNणसर पोखर?को उdरपtीको

गराउने र अनाःथा पैदा गनk¸ अनुिचत र ॅामक

नuदएको

हOला (फँजाई (Scandalize) iयःता ूकाशनहN

अवःथामा ूiयथv वाद?को ठे bाको (कःता रकम

माफhत 7या(यक कामकारवाह?मा हःतjेप गनk

h नk दा(यiवलाई माऽ पूरा गराउन खोजेको
>तनुप

एवम् ःवत7ऽ 7यायपा>लकाको अ>भx अवयव

पाइयो । यःतो अवःथामा ूiयथv वाद?ले एक

Nपमा

वषhको ठे bाको (कःता रकम यी पुनरावेदक

कानून

>डलमा

अविःथत

मुहडी

बनाई

ू>तवाद?बाट >मनाहा पाउँदैन भनी भxु कानून र

रहे का

अदालतका

EयवसायीहNको

7यायाधीश
मयाhदामा

एवम्
आघात

पुWने गर? आधारह?न ला7छना लगाई ःवत7ऽ

7यायको 4(5कोणले युिyस9त् नहुँदा सुN महोdर?

7यायपा>लकाको
अवहे लनाiमक

िजOला अदालतबाट >म>त २०६४।१।१६ मा

26

अवधारणाू>तकूल
कायh

गरे काले

गrभीर

(वपjीहNलाई

सवच अदालत बुले(टन २०७१, भदौ - १
हदै स5मको सजाय ग<रपाउँ भAे Bनवेदन दावी

ु ाइका लाBग पेशी तो(कसकेको
दताJ भैसकेको र सुनव

दे िखFछ । यथाथJमा अदालतको अवहे लनास5बFधी

समाचार उdलेख ग<रसकेकोले (वपiीहjलाई सो

Bबषयमा Bनवेदकको भूBमका अदालतको अस5मान

(वषय अदालतमा (वचाराधीन (Subjudice) (वषय

वा अवNा भएको जानकारP गराउने स5म माऽ

बA पुगेको ःप| जानकारP भएको दे िखFछ ।

हुने भनी यस अदालतले नेकाप २०६३ अT

अदालतमा (वचाराधीन (ववादमा पBऽकाले आनो

१२ Bन.नं. ७८०१ पृY १५९३ लगायतका

धारणा यz गनुJ भनेको सो (वषयमा Media-trial

यःतै ूकृBतका कैय^ (ववादमा Bस_ाFत ूBतपादन

गरP जनमत तयार गनe अBभयान हो । अदालतको

ग<रसकेको सFदभJमा अवहे लनाजFय (बयाकलाप

(वचाराधीन (ववादको (वषयमा Media-Trial को

भएको छ वा छै न भAे तaयको Bनbयcल Bनवेदनमा

अBभ| Fयायाधीशहjलाई आनो अFतःकरणवाट

उिdलिखत तaय वा दावीमा माऽ सीBमत र(हरहनु

दे खेको Fयायको आवाज अBभयz गनJ अवरोध

पनe आवँयकता रहदै न । अदालतले समममा

्
पुरयाउनु
रहे को हुFछ । सं सारभरP नै Media-

(वपiीहjको

वा

Trial को यो अवःथालाई Fया(यक कायJमा अवरोध

kयसवाट हुने Fयाय स5पादन र Fयायूशासनको

गरे को स5झी अkयFत ग5भीर अवहे लनाजFय

कायJूBत सवJसाधारणमा अ(वnास वा अनाःथा पैदा

कायJका jपमा Bलने ग<रएको भएता पBन कािFतपुर

हुने वा अदालतको स5मान¸मयाJदा वा ूBतYामा

दै Bनकले पऽका<रताको यो आधारभूत र Fयूनतम

कामकारवाहPवाट

अदालत

आघात पुpने कायJ गरे को छ वा छै न भAे कुराको

माFयतालाई ठाडो उdलन गरे को दे िखने ।
२८ वैशाख २०७० को पृY ३ मा पद

Bनbयcल वःतुBनY jपमा गनJ सbने नै हुने ।
यस अदालतको BमBत २०७१।३।१८¸

र प(हचानबीचको महान अFतर भAे ःत5भमा
(वजयकुमारले

यस

अदालतका

२०७०।४।२८ र २०७०।२।१ को आदे श

ःत5भकार

बमोिजम पेश हुन आएको कािFतपुर दै Bनक

स5माननीय ूधान Fयायाधीशयू एवम् माननीय

पBऽकाको (वBभA BमBतमा ूकिशत साममीहjको

FयायाधीशयूहjूBत लिiत गरP "झगBडयालाई

अrययन

घरमा बोलाएर राती राती िचयसJ गरे र नेपालको

समेत

ग<रयो

।

इजलासमा

ूाt

साममीहj हे दाJ कािFतपुर दै Bनकको ३१ कािFतपुर

Fया(यक

नेतkृ वले

दै Bनकको ३१ वैशाख २०७० को ूथम पृYको

लाजको

ःथानमा

समाचार (टuपणीको प(हलो अनुछे दमा अदालतको

Fयायाधीशहj बुा भएको र नभएको (टसटJ

अवहे लना गरे को भFदै कािFतपुर(वj_ सवच

बाहे क केहP दे yदै नन्" एवम् "अब मुvा िज

अदालतमा मुvा परे को¸ दोॐो अनुछे दमा मुvा

व(कल होइन Fयायाधीश राख्नुपछJ" जःता झू ा

ु ाइका लाBग पेशी तो(कएको समाचार उdलेख
सुनव

र अनगJल एवम् Fयायालय¸ Fयायकम र समम

भएपBछ तेॐो अनुछे दमा अवहे लना भयो भनी

FयायपvBतूBत नै अkयFत अशोभनीय अमयाJxदत

च ुनौती xदइएको लेखको मुyय सारांश उdलेख

र (वे षपूणJ अBभयिzहj उdलेख गरP ूकाशन

गरP उz लेखको औिचkयता पु(| गनJ खोिजएको

गरे को दे िखने ।

दे िखFछ । साथै उz लेख(वj_ अवहे लना मुvा
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घनँयाम ख9काको नाउँबाट लेिखएको "नथुन

गनR सvने अवःथा पLन रहे कोमा ूःतुत लेखमा

Bयायको बाटो" भCे लेखमा सवच अदालतले

फैसलाका उिbलिखत आयामहYलाई नजरअBदाज

ूसङगमा

गर[ सो मागRको अवलcबन नगर[ फैसलाले कुनै

"मौLलक हकको रNा र सं वैधाLनक ूावधानको

खास सBदभRमा उbलेख गरे को iयहोरालाई आ}नो

पालना गनR बसेको सवचले नागSरकलाई Sरट

Lन(हत आमहअनुYप अपiयाjया गर[ अदालतूLत

Lलएर आउने बाटै थुLनVदएको छ"¸ "Sरट दायर

अनाःथा

R िघ (वपNीहYलाई जानकार[ Vदएको ूमाण
गनुअ

माCुपन^ ।

गरे को

अमूक

मुGाको

फैसलाको

पैदा

गन^

अकटक

ूयास

गरे को

Sरट साथै पेश गन^¸ Lनवेदकलाई कालोसूचीमा

(यनै (वपNीको LमLत १७ वैशाख २०७०

राख्ने¸ जर[वानासरह NLतपूLतR Lतराउने जःता

को "ौीमान्लाई (टसटR मन नपरे पLछ" भCे

ूावधान हाॆो अBतSरम सं (वधानले कbपनासcम

शीषRकको लेखमा Lनज ःवयम् यस अदालतका

पLन गरे को छै न । तर सं (वधानकै पालक

माननीय Bयायाधीशको याcबरमा ूवेश गर[

सवचले यःतो बखेडा Lनकालेर नागSरकको

Bयायाधीशलाई Lनजले लगाउने पोशाकका बारे मा

मौLलक हकलाई अपहरण गन^ दुःसाहस गरे को

अनेक ू ूLतू गरे को र qयसको लगतै

छ" भCे जःता अनुिचत, अवािfछत र अमयाRVदत

सcमाननीय ूधान Bयायाधीश यूको याcबरमा

शgदावल[ ूयोग गर[ यस अदालतबाट भएको

समेत जवाफ Lलन ूवेश गरे को iयहोरा उbलेख

फैसलाको अूास(hक र गलत iयाjया गरे को

भएको दे िखBछ । यस सcबBधमा यस अदालतको

दे िखएको छ । उk फैसलापlात पLन यस
Lनवेदन

यस अदालतको ूाशासन शाखाबाट ूा LमLसल

दताR गरे को तoयले Lनवेदकले उbलेख गरे को

सं लyन ूLतवेदन हे दाR (वपNी Lनज घनँयाम ख9का

"सवचले बखेडा Lनकालेको" भCे अLभiयिk

LबनाअनुमLत Lसधै माननीय Bयायाधीशको Lनजी

दे िखन

याcबरमा ूवेश गर[ Bयायाधीश यूलाई अqयBत

अदालतले

सरासर

सयmको

ॅामक

र

सnjयामा

अमयाRVदत

Sरट

आदे शानुसार सcबिBधत इजलास अLधकृत तथा

भCे

आउँछ । यो अदालतूLत नकाराqमक सBदे श
ूवाह गन^ दुंूयासको नमूना हो । अदालतका
फैसलाहYको ूािsक समीNा हुन ु अपेिNत माऽ

अशी¸ अमयाRVदत¸ अशोभनीय र आपिzजनक
ढhले धcकाएको भCे iयहोरा उbलेख गरे को

दे िखएको र उk लेखले सोह[ कायRको पुंाइँ

होइन आवँयकसमेत हुन सvछ र अदालतबाट

ँ ा सो लेखलाई समेत Lनजको
गन^ चेा गरे को दे िखद

भएका

गcभीर

फैसला

र

आदे शको

साम(यकYपमा

गSरने ूािsक समीNाले (वLधशाwको (वकासमा

फौजदार[

ूकृLतको

अवहे लनाजनक

कायRको LनरBतरताको Yपमा Lलनुपन^ ।

महxवपूणR भूLमका LनवाRह गरे को हुBछ । यो सदा

Bयाय पSरषको LमLत २०७१।१।९

ःवागतयोyय कदम पLन हो । अकाRतफR अदालतको

को LनणRयले यस अदालतमा Sरk Bयायाधीशको

फैसला वा आदे शमा िचz नबु{ने पNले तो(कएको

पदमा

कानूनी ू(बया अवलcबन गर[ सNम अदालतमा

यथाथR छानLबन नै नगर[ LसफाSरशमा परे का

च ुनौती Vदन पाउने कानूनी iयवःथाको अवलcबन

BयायाधीशहYको
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त3यह6न र ॅमपूण= लेख र (ट?पणीहA ूकाशन
गरे को

दे िखHछ

Hयायाधीशको

।

तो(कएकालाई

यःतै २०७१।२।२० को "अदालतले

(२०७१।१।१०)

रातारात छाxयो महे श Nसं हलाई" भhे समाचार

"कारवाह6

NसफाPरश"

अवलUबन गरे को नदे िखने ।

(ट?पणीमा

(ट?पणीमा अदालतले Hया(यक ू(बया अवलUबन

कारवाह6 सUबHधमा Hयाय पPरषVबाट भए गरे को

गर6 Hयायको रोहमा ूNतवाद6ले सफाइ पाउने

थप ू(बया र Nनण=यका सUबHधमा यथाथ= सूचना

्
गरे को फैसलालाई साyी ूमाण नै नबुझी
ठहरयाई

शीष=कमा

ूकािशत

समाचारजHय

सUूेषण नगर6 आZनो आमह अनुकूलका आंिशक

छाडेको भhे जःता त3यह6न समाचार ूकाशन

सूचना माऽ उ_लेख गर6 आम पाठकहA र

गरे को दे िखHछ । अदालतले कानून{ारा तो(कएको

ु ाइ हुने Nनकाय (सं सद6य
ःवयम् सं सद6य सुनव

काय=(वNध अवलUबन गर6 मु|ाको कारवाह6 र

ु ाई सNमNत) लाई ॅमपूण= सHदे श ूवाह गरे को
सुनव

(कनारा गनv एवम् nयःतो कारवाह6 वा (कनारामा

दे िखने ।

ऽु(ट भएमा पुनरावेदन सुhे Nनकायबाट सयाउने

कािHतपुर

दै Nनकको

२०७१।१।१४

ू(बया

ूचNलत

नेपाल

कानूनमा

रहँदारहँदै

NसफाPरश

nयससUबHधी Hया(यक ू(बया नै ूभा(वत हुने

पूव =

गर6 nयःतो कानूनी jयवःथा नै नभए जःतो गर6

ूधान Hयायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले jयk

Hया(यक कारवाह6ूNत नै अनाःथा Nसज=ना हुने गर6

गरे को भनी पुनरावेदन अदालतका बहालवाला

(ट?पणी गरे को दे िखने ।

HयायाधीशहAलाई "ऐरे ¸ गैरे¸ नnथु खैरे" जःता

"मु}य

को

प(हलो

सं सदले

पृgमा

"Hयायाधीश

उ_टाउनुपछ="

भhे

शीष=कमा

अNभयुk

छु टे ,

चालक

माऽ

तुछ र अमया=oदत शpदावल6युk अNभjयिkलाई

जेलमा" भhे २०७१।२।३१ को घनँयाम

कािHतपुर दै Nनकले उच ूाथNमकताका साथ

खकाको समाचार (ट?पणी ूकाशन गPरएको

ँ ा उि_लिखत Hयायाधीशको
ूकाशन गरे को दे िखद

छ तर सो ूकािशत साममीमा के कुन आधार

पदलाई ऐरे , गैरे, नnथु, खैरे जःता अNभjयिk एवम्

कारणबाट त_लो Nनकायको आदे श बदर गPरएको

ूकाशनहA ूथम r(sमा नै अवहे लनाजHय रहे का

छ भhे सUबHधमा अदालतबाट भएको आदे श

छन् ।

pयहोराको एक शpदसUम पNन उ_लेख गPरएको
कािHतपुर

छै न । आदे शको पPरणामलाई मु}य Nबषयवःतु

"कुन

बनाइएको समाचारमूलक (ट?पणीमा आदे शमा

Hयायाधीश के (ववादमा" भhे शीष=कमा ूकािशत

लेिखएको jयहोरा उ_लेख गनु= कUतीमा पNन

समाचारमा त3य र यथाथ=ता भHदा पNन NसफाPरशमा

समाचार सUूेषकको Hयूनतम् नैNतकता हो ।

परे का HयायाधीशहA ूNतको आमह र uे षपूण=

आदे शमा उ_लेख भएको jयहोरा ऽु(टपूण= भए

२०७१।१।३०
समाचारपऽको

पृg

२

को
मा

ूकािशत

भावनाले मNसत भै हुँदै नभएको त3यको उ_लेखन

सोको

गर6 अनग=ल ूचार गनv दुंूयास गPरएको छ ।

पNन सह6 सूचना ूा गन= सने र Hया(यक

समाचार ूवाह गदा= Hयूनतम्Aपमा हुनपु नv त3यमा

काम कारवाह6मा पNन कुनै ऽुट6 भए सिचने

ःपsता र r(sकोणमा तटःथतालाई क(हँकतै

जानकार6

पाठकलाई

oदनुले

पाठकले

अवसर समेत ूा हुनेमा nयसतफ= पूरै बेवाःता
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गर6 आंिशक सूचना माऽ ूवाह गर6 पाठकमा

कायCरत HयायाधीशहXको बारे मा अनुिचत र ॅम

र सवCसाधारणमा अदालतूFत नकाराGमक सHदे श

FसजCना गर6 समम HयायपाFलकालाई

कमजोर

गKरएको

बनाउने र ःवतHऽ र सoम HयायपाFलकाबाट

छ । (टPपणीको छै ठS अनुछे दको तेॐो पंिUमा

ःवछ Hयाय ूाr गनC सवCसाधारण आमनागKरकको

C ूव C Fनकै (ववादमा ताFनएका
"Hयायाधीश FनयुिU गनुप

हक अFधकारमा वाधा FसजCना गनI¸ Hयायाधीशको

HयायाधीशहX" भYे उ[लेख गरे वाट अदालतबाट

मनोबल कमजोर बनाउने र पKरणामतः Hया(यक

भएको आदे शूFत जनमानसमा सHदे हको भावना

्
ू(बयामा नै अवरोध पुरयाउने
मनसाय रहे को

पैदा

भYे

ूवाह

कलु(षत

गनI

गराउने

दुरामहसमेत

र

धारणा

ूवाह

HयायाधीशहXूFतको

अFभ`यU

गनI

आ^नो

दुरासयका

साथ

(टPपणी गKरएको दे िखने ।
कािHतपुर

दै Fनकको

उU

चबयुU

लेख¸
ौृvलाबw

समाचारहXको

मालाकार

ूकाशनहXबाट

दे िखन

आउँछ । अवाःता(वक¸ तyयह6न र ॅमपूणC समाचार

२०७१।२।११

वा (टPपणी पFन बारeबार (वFभY भाषा शैल6¸

को "जता पराजुल6 उतै Kरट" शीषCकको कृंण

आशय र ःवXपमा ूकािशत गदाC आमपाठकमा

dवाल6को नामबाट ूकािशत समम समाचारमा

आफूले चाहे अनुसारको अदालतूFत नकाराGमक

(टPपणीको शीषCकदे िख समम ूकािशत साममी

ूभाव FसजCना गनC स(कHछ भYे माHयताबाट

नै HयायाधीशूFत `यिUगत पूवाCमह र दुराशय

कािHतपुर दै Fनकको सeपादकzय कायC सjालन

अFभ`यU गर6 अदालतको सeमान¸ मयाCदा र

भएको दे िखन आउँछ । उि[लिखत पKरिःथFतको

्
ःवछतामा आघात पुरयाउने
(कFसमको रहे को

FसजCनालाई ःवयम् समाचारगृहको अभी{ अFभयान

छ । अदालतमा दताC हुनआएका सबै ूकृFतका

होइन (क भनी माYलाई २०७१।१।१२ दे िख

सबै (ववादहXमा तो(कएका कायC(वFध अवलeबन

२०७१।३।४ सeमको दुई म(हना भHदा कम

गर6 सeमाननीय ूधानHयायाधीशबाट सुनवाइका

अवFधमा अदालत र Hयायाधीश एवम् Hया(यक

लागी वेj र Hयायाधीश तोkने पlFत रहे को

ू(बयाूFत अस(हंणुता र चेतावनीपूणC दजCनS

सवC(वmदतै छ । FनधाCKरत पlFत अवलeबन गर6

लेख¸ समाचार¸ (टPपणीका अFतKरU (वFभY

ु ाइ गर6
आफू समo पेश भएको मुlाको सुनव

FमFतमा चार पटकसeम लेिखएका सeपादकzय

Hया(यक मू[य माHयता र ःथा(पत पlFत समेतका

(टPपणीबाट समेत पु({ हुHछ । उदाहरणका

आधारमा

काम

लाFग सो दै Fनक पFऽकाको २०७१।३।४ को

कारवाह6लाई कुिGसत Fनयतले ॅमपूणC FनंकषC

Hया(यक (वचलन शीषCकको सeपादकzयमा यस

Fनकाल6 अदालत र Hया(यक FनकायूFत (वतृंणा

अदालतलगायत (वFभY पुनरावेदन र िज[ला

र अनाःथाको भावना जागृत गराउने दुंूयास

अदालतबाट (वFभY मुlाका सHदभCमा भएका

गKरएको सो ूकािशत साममीबाट दे िखने ।

आदे श र फैसलालाई "कै(फयत" भएको भनी

गKरएका

Hयाय

सeपादनका

उि[लिखत दुरामहपूण¸C कलु(षत एवम्

जबजCःती

(ववाmदत

बनाउने

कुिGसत

ूयास

पूवाCमहयुU `यिU लिoत लेख समाचार आmद

गरे को दे िखHछ । यसबाट अदालतका आदे श

अदालतूFत अनाःथा पैदा गर6 अदालत र यसमा

वा फैसला कानूनबमोिजम भएका छन् वा छै नन्
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भ3े मू6या8न ूथमतः उ= प?ऽकाबाट हुनपु नC र

दे िखन नआउने ।

तदनुEप आमपाठकले सो प?ऽकाले भने बमोिजम

नेपालको अSत[रम सं (वधान¸ २०६३ को

नै बुLनुपनC बाMयाNमक अवःथा ?सजPना भएको

धारा १२ को उपधारा (३) को खzड (क) ले

दे िखSछ । Sयायाधीशले फैसला वा आदे श गदाP

(वचार र अ?भmयि=को ःवतSऽता ूदान गरे को

Sयाय र कानूनको ममPअनुकूल गनुP भSदा प?न

छ तर सो ःवतSऽता सीमार(हत हुन नस{ने

कािSतपुरको कोपभाजनमा प[रने हो (क भनी ऽ?सत

भ3े अfीकार गरc उ= (वचार र अ?भmयि=

हुनपु नC ?बड]वनापूणP अवःथाको ?सजPना भएको

ःवतSऽतालाई सोहc उपधाराको ू?तबSधाNमक

छ । उ= अवःथा अ_ानतावश ब3 पुगेको हो

वा{यांशले (व?भ3 सीमा बSदे जहE ?नधाPरण गरे को

(क भ3लाई प?न एउटै (वषयलाई एउटै आमहका

छ । ू?तबSधाNमक वा{यांशको खzड (१) मा

साथ (व_ापन जःतो गरc पटकपटक ूकाशन

"कुनै कुराले नेपालको सावPभौमस}ा¸ अखzडता

गरे बाट अ_ानतावश वा भूलवश ूकाश भएको

वा (व?भ3 जात¸ जा?त¸ धमP वा स]ूदायहEका

रहे छ भनी मा3 ूारि]भक हे राइमा नै ?मलेन ।

बीचको

कािSतपुर प?ऽकाको यो अ?भयान Sयायूणालc र

बेइ~जती वा अदालतको अवहे लना हुने वा

Sयायकमeको सfgठत र सं ःथागतEपमा तेजोबध

अपराध गनP दुENसाहन gदने वा सावPज?नक

सुस]बSधमा

खलल

पनC

वा

गालc

ँ ा
गरc आफनो अमूक अभीi ूाj गनC भ3े दे िखद

िशiाचार वा नै?तकताको ू?तकूल हुने कायPमा

उ= समम अ?भयान नै अवहे लनाजSय दे िखन

मना?सब ू?तबSध लगाउने गरc कानून बनाउन

ँ ा
रोक लगाएको मा?नने छै न" भ3े भएको दे िखद

आउने ।
Sयायालय¸
ू(बयाका

Sयायकमe

स]बSधमा

र

ग[रएका

Sया(यक
सतहc

सं (वधानका ?नमाPताले (वचार र अ?भmयि=को

र

ःवतSऽताको ूबSध गदाP ?नित प[र?ध तोकेको

आमहपूणP अ?भmयि=लाई केवल समाचारदाता

दे िखSछ । यःतै सीमा बSदे जयु= ूबSध धारा

वा स]वाददाताका ?नजी n(iकोणका Eपमा माऽ

१५ को ूकाशन ूसारण तथा छापाखानास]बSधी

ःवीकार गनP नस(कने अवःथा एउटै (वषयवःतुमा

हकको उपधारा (१) मासमेत गरे को दे िखSछ ।

एउटै आमहका साथ अNयSत अशोभनीय ढfले

यसबाट के ःपi हुSछ भने (वचार र अ?भmयि=को

P ाट
पटकपटक स]पादकpय (टqपणी उ6लेख गनुब

ःवतSऽता

समेत ःपi हुन आउँछ । कािSतपुर दै ?नकका
ूकाशक¸

सrालक

सं ःथागतEपमा

नै

एवम्

स]पादक

Sयायालय¸

शासन

mयवःथाको

अधारःत]भ हो तर यो ःवतSऽता ?नरपे छै न ।

ःवयम्

Sयायकमe

ूजातािSऽक

बSदे जर(हत ःवतSऽताले समाजलाई सयतातफP

र

नभई

अराजकतातफP

धके6छ

।

यसै कारण

Sया(यक ू(बयाू?त जनमानसमा रहे को आःथा

ज?तसुकै उदार र ूजातािSऽक समाजमा प?न यी

र (वtासलाई धु?मल बनाउने अभीiका साथ

ःवतSऽताहEलाई ?नित सीमा?भऽ प[रसी?मत

अदालत(वEu अ?भयान पऽका[रतामा लागेको

गरे को

होइन

उि6लिखत

mयवःथा(पकाले कानूनको ?नमाPण गरे र बनाएको

आधार, कारण र अवःथावाट ूथम n(iमा नै

वा नबनाएकै िःथ?तमा प?न mयापक रा( य ूभाव

भनी

मा3

?म6ने

अवःथा
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पान5 स6ने आमस9ारका मा<यम वा >यःता स9ार

यो रहे को छ (क यःता आमहयुS ॅमपूण5 र दु(षत

मा<यम @यवःथापन गनC Dनकाय वा सं ःथाले

पाiयसाममीबाट Iयायाधीशको @यिSगत मया5दा

पेशागत नैDतकताको Iयूनतम् मया5दाका Lपमा

ँ आउने नभई अIततोग>वा
र सMमानमा माऽ आच

समेत अवलMवन गनुप
5 नC हुIछ। वःतुत: (वचार

@यिSको

अDभ@यिSको ःवतIऽता एवम् छापाखाना तथा

Iयाय ूाp गन5 पाउने अDधकारको उपभोगमा नै

पऽपDऽकाको ःवतIऽता र ःवतIऽ IयायपाDलका,

बाधा पुqन गएको हुIछ । आrनो अDधकारको

ूजातािIऽक शासन @यवःथा, कानूनको शासन

ूयोग गदा5 अLको अDधकारको सMमान र र\ा

सYय

नभई

गनु5 अDधकार (वDधशाsको आधारभूत माIयता

एकापसमा प[रपूरकका Lपमा रहे का हुIछन् ।

हो । स9ार ू(वDधको (वकासले आमस9ारको

IयायपाDलकाको ःवतIऽताको र\ा गन5 स(कएमा

ूभाव अ>यIत ूभावकारe Dसt भैरहे को वत5मान

माऽ ूेस ःवतIऽताको र\ा हुनस6छ भ]े यस

सIदभ5मा अमूक (वषयवःतुमा अदालतूDत अमूक

अदालतवाट

पऽपDऽकाउपर

आमह Dलई आrनो धारणालाई स>य ःथा(पत गनC

रा_यबाट हुनगएका हःत\ेपमा यस अदालतले

अDभयान (Mission) का Lपमा आrनो ःवाDम>वको

Dनवा5ह गरे को भूDमकाबाट ःप` हुIछ । यस

ूकाशनको दुLपयोग गनु5 कुनै पDन सामाIय

कुराको अनुभDू त ःवयम् कािIतपुर दै Dनक स9ार

समझको @यिS (Man of General Prudence) को

समूहले इDतहासको कालखbडमा गन5 पाएको यस

लाDग पDन ूथम v(`मा (Primafacie) नै पेशागत

अदालतको रे कड5 DमDसलबाट दे िखन आउने ।

मया5दा ूDतकूल र अदालतको अवहे लनाजIय दे िखन

समाजका

लाDग

(वगतमा

परःपर

(वDभ]

हटक

ःवतIऽ

IयायपाDलकाबाट

ःवछ

आमस9ारले साव5जDनक चासोका सबै

ँ छ । आrनो लेख, समाचार र सMपादकyय
आउ

\ेऽको सूचना ूवाह गनC र यसै का मा<यमबाट

(टzपणीहL कुनै न कुनैLपमा अदालत(वLt

ती \ेऽको रखवारe गनC काय5 समेत ग[ररहे को

लि\त गरe Iयायाधीशको मानमद5न गनC

हुँदा

>यःता

उदाहरणीय

सं ःथा
हुनपु नC

अ>यIत
हुIछ

।

र

ँ पुरयाउने
्
अदालतको सMमानमा आच
काय5 DनरIतर

लाDग

ग[ररहे को भ]े DमDसल सं लqन यस अदालतको

िजMमेवारe
यसका

र

अदालतसँग सMबिIधत समाचार लेख वा पाiय

आदे शानुसार पेश हुन आएको कािIतपुर दै Dनकको

साममी ूकािशत गदा5 कहeं कतै अस>य¸ ॅामक

(वDभ] अ{मा ूकािशत अदालतसMबIधी लेख,

र दोषपूण5 र तmयहeन समाचार छा(पन जाने

रचना, समाचार सMपादकyय (टzपणीको सरसत|

त होइन र यःतो साममीबाट अदालतूDतको

अ<ययनबाट जोसुकै @यिSले ूथम v(`मा नै

जनआःथामा ूDतकूल असर पनC त होइन र

पDन Dन6य}ल गन5स6ने अवःथा छ । यःतै

आफनो ूकाशनबाट अदालतको अवहे लना हुने त

Dनवेदन दता5 भैसकेपDछ २०७१।५।८ सMम

होइन भ]े कुरामा आमस9ार जगत सदा सजग र

पDन >यःता साममीहLको ूकाशनलाई DनरIतरता

सावधान रहनुपनC भ]े Iयूनतम् माIयता हो । तर

दई अदालतको अवहे लनाजIय कसूर गरे को ू`

यस माIयताूDत कािIतपुर दै Dनक उदासीन माऽ

हुन आउने ।
उिलिखत आधार तथा यस अदालतबाट

नभई अमसर रहे को दे िखIछ । महoवपूण5 प\ त
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२

ू4तपा6दत 4स7ा8तसमेतका आधारमा काि8तपुर
ूकाशन ूा.4ल. बाट ूकािशत काि8तपुर दै 4नक

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय,

कँ ु वर (व. तुलसीदे वी कँ ु वरसमेत

लेख¸ रचना¸ समाचार¸ सHपादकIयसमेतका (व4भE
पठनबाट

सHपूणQ

8यायपा4लकाको

(ववा6दत

्
अदालतको
ू4तRा र सHमानमा आघात पुरयाई

अंशभागभ8दा

4नंपWता¸

बाटो

सWमता

तथा

(वYसनीयतामा

नं.

०७०-wo-०९३९, परमादे श/उ]ूेषण, (हरालाल

प4ऽकामा धारावा(हकDपमा (व4भE अFमा ूकािशत
साममीको

xरट

नै

ज{गा

घटbबढb

कानून(वपरbत

गरb

ू4तवादbहDलाई

मू~यवान

मोहडातफQको

पाउने

ज{गाको

जनमानसमा ॅम उ]पE गराउन खोजेको दे िखनाले

अंशभाग छु ाएको हो भEे 4नवेदन िजकIर

उ_ प4ऽकाका सHपादक सु4धर शमाQ एवम्

भए

सaालक कैलाश 4सरोहbया¸ ऐजनका 4नदd शक

२०७०।९।२६ को आदे शमा वादbू4तवादbलाई

ःविःतका 4सरो(हया र समाचारदाता घनँयाम

सHपूणQ (का

खgकालाई सवच अदालत ऐन, २०४८ को

र

दफा ७ बमोिजम अदालतको अवहे लनामा (कन

२०७०।१२।२७ को आदे शमा प4न ब8डा

कारवाहb र सजाय नगनd हो आफूउपर कारवाहb

मुच ु~का हे दाQ वादb ू4तवादbहDलाई सHपूणQ (का

र सजाय गनQ नपनd भए समाkान पाएको 4म4तले

ज{गाबाट नरमगरम 4मलाई ब8डा छु ाउने

७ 6दन4भऽ तारे ख थाHन नपाइने गरb यस

कायQसमेत सHपE भैसकेको भनी उ~लेख भएको

अदालतमा बयान गनQ ःवयम् उपिःथत हुन आउनु

दे िख8छ । यसरb 4नवेदकलाई तयगतDपमा

भनी 4नजहDको नाउँमा ूःतुत 4नवेदन र यस

प4न

बागलुङ

पुनरावेदन

िज~ला

ज{गाबाट

अदालतको
ब8डा

भएको

अदालत, बागलुङको

4म4त
भनी
4म4त

मकाQ परे को कुरा प4न ःथा(पत हुन नसकेको
यसूकार तहतह 4नDपण र परbWण भैसकेको

आदे शको ू4त4ल(पसाथ समाkान जारb गरb तामेल

गनुQ । अ8य (वपWीहDका नाउँमा ७ 6दन 4भऽ

तयगतसमेतका कुरामा xरटWेऽ आक(षQत हुन

4लिखत जवाफस(हत यस अदालतमा उपिःथत हुन ु

नसने भनी यस अदालतबाट कैय फैसलाहD भै

भनी ूःतुत 4नवेदन र यो आदे शको ू4त4ल(प साथै

नजीरको Dपमा ःथा(पत भैसकेकोले 4नवेदकको

राखी समाkान जारb गरb तामेल गनू Q । 4नवे6दका

मागबमोिजम (वपWीहDबाट 4लिखतजवाफ माग

रoकुमारb ौे Rले आqनो बहसको बममा ूःतुत

गनd आदे श गनुQ परे न । ूःतुत xरट 4नवेदन खारे ज

4नवेदन दायर गरे कै कारण आफू असुरिWत भएको

हुने ।

यस अदालतमा 4नवेदन गरे कै कारण असुरिWत

कHयुटर: च8िा 4तम~सेना

अ4भsयि_ ूकट गरे को हुँदा कुनै प4न sयि_ले

इजलास अ4धकृत: स8तोषूसाद पराजुलb

महसूस गनd वातावरण 4सजQना हुन ु प4न कानूनकै

इ4त सं वत् २०७१ साल असार २४ गते रोज ३ शुभम् ।

ू4तकूल हुने हुँदा यःतो ूकृ4तका (वषयमा सुरWा

३

्
सुरWा
ू]याभू4त हुनपु नdतफQ (वचार पुरयाउन

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय, xरट नं. ०७०-

4नकायलाई जानकारb गराउनू ।

wo-०९४१, उ]ूेषण/परमादे श,

6दलबहादुर
गोसाई (व. भू4मसुधार कायाQलय, भ_पुरसमेत

इ4त सं वत् २०७१ साल भदौ १० गते रोज ३ शुभम् ।
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भू5मस7ब8धी ऐन, २०२१ को दफा ५५
ले पुनरावेदन लाBने Cयवःथा गरे कोमा (ववाद

- १

पाटनबाट भएको 5म5त २०७०।४।२४ को

ँ ा बदर गरP nदइएको
आदे श 5मलेको नदे िखद

छै न । ती उपचारहM Nरट उपचारभ8दा बढP

छ । प5छ बुoदै जाँदा ठहरे बमोिजम हुने नै हुँदा

भरपदाQ र ूभावकारP रहे को दे िख8छ । तUलो

5नज ू5तवादP सुधीर बःनेतलाई अ.बं .११८(२)

तहको अ8तकाQलPन अ5नय5मतता वा सारवान् वा

Q को 5न5मq थुनामा राखी मुrाको
अनुसार पुप]

ूा(व5धकलगायतका यावत काम कुराको ला5ग

कारवाहP गनू Q ।

अ.बं . १७ नं. र अि8तम आदे श वा फैसलाको

इ5त सं वत् २०७१ साल भदौ ६ गते रोज ६ शुभम् ।

ला5ग पुनरावेदनको उपचार रहे को अवःथामा

§

ँ ै न । सौभाBयले
Nरटमा आउन 5मUने दे िखद

यसै अनुसार आदे श भएको छ ।

अ\ा(प ूशःत रहे को अवःथा प5न (व\मान रहे कै
यसमा

(वप]ीहMसँग

नं. ०७०-RE-०१००, ठगी, नेपाल सरकार

(व. सुधीर बःनेतसमेत भएको मुrामा प5न

5नवेदकले पुनरावेदन अदालतमा जान पाउने 7याद
हुँदासमेत

यसै ूकृ5तको २०७० सालको ू5तवेदन

5लिखतजवाफ

मा5गरहन परे न । ूःतुत Nरट 5नवेदन खारे ज
हुने ।

२

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री
जगदीश शमार् पौडेल, ०७०-RE-०१६३, ००३२,

००३८, sयान मानt उ\ोग, 5मऽलाल 5धताल (व.

इजलास अ5धकृत: स8तोषूसाद पराजुलP

नेपाल सरकार, नेपाल सरकार (व. ूेमलाल 5धताल,
न8दराज 5धताल (व. नेपाल सरकार, ूेमलाल
5धताल (व. नेपाल सरकार

इ5त सं वत् २०७१ साल असार २४ गते रोज ३ शुभम् ।

रीत/बेरीत आदेश

पी5डत कमQराज 5धतालले ू5तवादPहM

१

5मऽलाल

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, २०७० सालको ू5तवेदन नं.

०७०-RE-०१०१, ठगी, नेपाल सरकार (व. सुधीर

बःनेतसमेत

ू5तवादPहM मा5थ ठगीको ४ नं. को

दावीसमेत भएको, जाहे रवालासँग रकम 5लएको

र 5नजहMसँग रकम 5लएवापतको कायQ नगरे को
कुरामा ू5तवादPमfयेको सुधीर बःनेत सा5बत

5धताल, न8दराज

आचायQ, मायालाल
ूेमलाल

5धताल, पूणच
Q 8ि

5धताल, दे वीलाल

5धताल, भीमूसाद

5धताल,

आचायQ, मायाराम

5धतालसमेतका उपर (कटानीMपमा पोल गरP
कागज गरे का, पी5डतको टाउकोसमेतमा धाNरलो
ह5तयारको

चोट

लागेको

अवःथा, वारदातका

ूxय]दशy सा]ीहMको भनाई जःता तxकाल

ूाz ूमाणहM अ8यथा ूमािणत भइनसकेको हुँदा
ू5तवादPहM ूेमलाल 5धताल, मायाराम 5धताल

रहे को दे िखएको हुनाले अ.बं . ११८ को दे हाय

र भीमूसाद आचायQलाई पुनरावेदन अदालत,

(२) को अवःथा (व\मान रहे कोले 5नजको

जु7लाबाट जनहP M. १,००,०००।- धरौट मागी

हकमा काठमाडk िजUला अदालतबाट भएको 5म5त

ताNरखमा राखी मुrाको पुप]
Q गनQ nदने गरP भएको

२०६९।१०।२१ को र पुनरावेदन अदालत,

आदे श ऽु(टपूणQ हुँदा उ{ 5म5त २०७०।८।१४
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को

आदे श

बदर

ग9र:दएको

छ

ठहरे बमोिजम हुने गरE हाल ू>तवादEgय लआमण

।>नजहA
अदालतबाट

ु n ऐन,
तामाङ र मानबहादुर तामाङलाई मुलक

>म>त २०७०।७।२५ मा थुनामा राखी मुJाको

अ.बं . ११८ को दे हाय २ बमोिजम थुनामा राखी

तीनैजना

ू>तवादEहAको

हकमा

पुपM
L गनN गरE भएको आदे श रEतपूवक
L कै हुँदा

पुपM
L गनुप
L नN अवःथा हुँदा अ.बं . १२१ नं. बमोिजम

सोहEबमोिजम गनुL । अRय ू>तवादEहAको हकमा

ु ा पूजp :दई थुनामा राखी पुपM
थुनव
L गनू L ।

प>न सोहE तTकाल ूाU ूमाणहAको आधारबाट

इ>त सं वत् २०७१ साल साउन ९ गते रोज ६ शुभम् ।

४

समेत Tयस अदालतबाट थुनामा राखी मुJाको

पुपM
L गनN गरE भएको आदे श रEतपूवक
L कै हुँदा

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी,

०७०-RE-०२०८,

अंश, ँयामकलE मौयL (मुराउनी) (व. ँयामलाल

प9रवतLन ग9ररन परे न, कानूनबमोिजम गनू L ।

मुराउ

इ>त सं वत् २०७१ साल भदौ ४ गते रोज ४ शुभम् ।

३

वादE

ँयामकलE

मौयL

(मुराउनी)

ले २०६२ सालमा नै फैसलाको नvल ूाU

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-RE-०१७७, डाँका चोरE,

ग9रसकेको भनी उbलेख ग9रएको भएता प>न

नेपाल सरकार (व. लआमण तामाङसमेत

ूाU सvल >म>सलहAमा उिbलिखत कुरा दे िखन

ू>तवादEहA आरो(पत कसूरमा काठमाडa

नआएको र यस अदालतबाट भएको पऽाचारअनुसार

िजbला अदालतमा इRकारE नै बयान गरे प>न

पुनरावेदन अदालत, नेपालगRजबाट लेिखएको >म>त

तeयलाई

२०७०।९।१४ को पऽमा वादEले ू>त>ल(प

ःवीकारे कै पाइएको, अ>धकारूाU अ>धकारEसमM

लगेको >नवेदन सडाइस(कएको भनी उbलेख

कसूरमा सा>बत रहे को, जाहे रवालEले यी ू>तवादEgय

ग9रएको भए ताप>न कुन >म>तमा सडाइएको भxे

समेतको कसूरमा सं लhनता रहे को भनी (कटानी

खुbन नआएको अवःथामा ू>तवादEले >नवेदनसाथ

जाहे रE :दएको साथै ू>तवादEहAले आरो(पत कसूर

पेश

गरे को भनी सनाखतसमेत ग9र:दएको दे िखएकोले

नvलको आधारमा >नवे:दकाले २०६२।५।१२

तTकाल

मा नै नvल >लइसकेको मानी >नवेदन दरपीठ गनL

वारदातःथलमा

ूाU

उपिःथत

रहे को

ूमाणहAबाट

ू>तवादEहAले

गरे को

नvल

पाउँ

भxे

>नवेदनपऽको

आरो(पत कसूर गरे को कुराको पुiयाइँ भैरहे कोले

ँ ा यस अदालतका सह-रिजःशारबाट
>मbने नदे िखद

>नजहAबाट जनहE A.५०,०००।- नगद वा सो

भएको >म>त २०७०।१०।९ को आदे श बदर

रकम खाjने जेथा जमानी :दनसके >लई ता9रखमा

ग9र:दएको छ । >नयमानुसार >नवेदकको >नवेदन

राख्नु र :दन नसकेमा थुनामा राखी मुJा

L
दताL गरE कानूनबमोिजम पेश गनू।

पुपM
L गनुL भनी Tयस िजbला अदालतबाट >म>त

इ>त सं वत् २०७१ साल साउन १६ गते रोज ६ शुभम् ।

२०७०।१।१६ मा भएको आदे श सदर गनN

§

गरE भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको >म>त

यसै

लगाउको

०७०-RE-०२०७,

जालसाजी, ँयामकलE मौयL (मुराउनी)

ँ ा
२०७०।८।२८ को आदे श बेरEतको दे िखद

(व. ँयामलाल मुराउ भएको मुJामा प>न

बदर ग9र:दएको छ । बुmदै जाँदा ूाU ूमाणबाट

यसै अनुसार आदे श भएको छ ।
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५

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी,

- १

भएको IमIत २०७१।२।२३ को आदे श बदर
गHरfदएको छ । Iनयमानुसार Iनवेदकको Hरट

०७१-RE-०००४,

उ7ूेषण, रामकृंण चबधर (व. भBपुर िजFला

Iनवेदन दताY गरW कानूनबमोिजम गनू Y ।

अदालत, भBपुरसमेत

इIत सं वत् २०७१ साल साउन १६ गते रोज ६ शुभम् ।

ूःतुत Hरट Iनवेदनमा भएको दरपीठ

आदे श,

दरपीठ

Iलइएका

आदे शउपर

िजकRर

र

पेश

बदरका
भएको

७

लाIग

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी,

सूयब
Y हादुर खuका (व.
ूधानमaऽी तथा मिaऽपHरषvको कायाYलयसमेत

कै(फयत

उ7ूेषण/परमादे श,

ूIतवेदनसमेत अVययन गरW हे दाY यस अदालतका
IनIमZ रिजःशारबाट IमIत २०७१।२।१८ मा

ूःतुत Hरट Iनवेदनमा भएको दरपीठ

Iनवेदन दरपीठ गन^ बममा Iलइएको आधारह_का
हुँदाका

आदे श, दरपीठ आदे शउपर बदरका लाIग Iलइएका

बखत

िजकRर र पेश भएको कै(फयत ूIतवेदनसमेत

इजलासबाट (ववेचना गHरने अवःथा (वeमान

अVययन गरW हे दाY यस अदालतका रिजःशारबाट

स`बaधमा

aया(यक

आदे श

०७०-RE-००१६,

हुँदा Iनवेदन दताY नहुने गरW IनIमZ रिजःशारबाट

IमIत २०७१।३।९ मा Iनवेदकले उठाइएका

IमIत २०७१।२।१८ मा भएको आदे श बदर

ूxह_ यसअिघ नै Iनवेदक काaछाराम कaःशzसन

गHरfदएको छ । Iनवेदकको Hरट Iनवेदन दताY

क`पनी ूा.Iल. समेतका दुईवटा Iनवेदनमा उठाई

गरW कानूनबमोिजम गनू Y ।

यस अदालतमा (वचाराधीन रहे को र उिFलिखत

इIत सं वत् २०७१ साल साउन १६ गते रोज ६ शुभम् ।

Iनवेदन (वचाराधीन रहे कै अवःथामा Iनवेदकले

६

पुन: Hरट Iनवेदन दायर गनY Fयाएको दे िखएको र

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी,

०७०-RE-०२८७,

Iनवेदकले उठाएको ूxको Iन_पण उिFलिखत Hरट

उ7ूेषण/परमादे श, ूाण जीवन IनIध (व. गृह

Iनवेदनबाट हुने नै हुँदा एउटै (वषयमा पटकपटक

Iनवेदकले आnनो Hरट Iनवेदन दताY गनY

गरे को दे िखaछ । रिजःशारबाट दरपीठ गदाY

अदालत ूवेश गदाY कुनै oयिBलाई (वपqी नबनाई

Iलइएको आधारका (वषयमा इजलासबाट आदे श

मaऽालय, Iसं हदरबारसमेत

Hरट Iनवेदन दताY गनY नIमFने भनी Iनवेदन दरपीठ

ूवेश गरे को दे िखएको तथा Iनजले (वIभr IमIतमा

गदाYका बखत (ववेचना गHरने नै हुँदा रिज|ारको

(वIभr Iनकायमा दताY गराएको आnनो Iनवेदनको

IमIत २०७१।३।९ को दरपीठ आदे श बदर

स`बaधमा कुनै जवाफ नपाएको स`बaधमा ूःतुत

गHरfदएको छ । Iनवेदकको Hरट Iनवेदन दताY

Y न^ औिच7यपूणY आधार र
Iनवेदन दताY नगनुप

गरW कानूनबमोिजम गनू Y ।

कारण नदे िखएकाले यस अदालतका रिजःशारबाट

इIत सं वत् २०७१ साल साउन १६ गते रोज ६ शुभम् ।
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