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सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - 2
यःतो िःथOतको अD8यका लाOग ूहरN सेवाको
सारभूत (वषयअDतगMत पनd Oनयुि} यो~यता,
Oनवृिjभरण, अवकाशसTबDधी Uयवःथा आuद
कुराहh OनयमावलNको UयवःथाअDतगMत नराखी
ऐनकै UयवःथाअDतगMत रािखएमा कानूनमा ःपgता
र Oनि]तता रहने भै कायाMDवयनमा ूभावकाIरता
रहनसkने अपेsा गनM स(कDछ । यसका लाOग
ूहरN ऐनमा नै (वधा(यकw (हसाबले पुनरालोकन
गरN उपरो} सबै कुराहhको सTबोधन गनd
ँ ा ूहरN OनयमावलN,
Uयवःथा गनM जhरN दे िखद
२०४९ को Oनयम ९८(१) को सDदभMमा हे दाM
यस अदालतको पटकपटकको OनणMयसमेतको
पृभूOममा उ} Uयवःथामा Oनि]तता ूदान गनM
र Oनयम सं शोधनका ू(बयाबाट थप अOनि]तता
नबढोस् भका लाOग अवकाशको लाOग सेवा
अवOध तोkदा वा उमेर हदको कारणले सेवाबाट
अवकाश Oलने Uयवःथा गदाMसमेत OनयमावलN
सं शोधनको बाटो नअपनाई ूहरN ऐनमा नै जो
चा(हने आवँयक Uयवःथा गनd गरN Oमलाउनु भनी
(वपsी नेपाल सरकारका नाममा Oनदd शना8मक
आदे श जारN हुने ।
इजलास अOधकृतः (व नाथ भराई
कTयुटर : रानु पौडेल

िवशेष इजलास
१

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ, मा.न्या.श्री सुशीला काकीर्,
मा.न्या.श्री वैद्यनाथ उपाध्याय, मा.न्या श्री तकर् राज
भट्ट र मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६९-

WS-००११, उ8ूेषण परमादे श, मदनबहादुर
ख@कासमेत (व. ूधानमDऽी तथा मिDऽपIरषJको
कायाMलयसमेत
ूहरN OनयमावलN, २०४९ को Oनयम

९८(१) को अवकाशसTबDधी Uयवःथामा कुनै
वैWाOनक आधारOबना पटकपटक सं शोधन गनाMले
ूहरN सेवामा वाि[छत हदसTम सेवा अवOधको
सुOनि]तता जःतो हुनपु _य 8यःतो नभई
आbनोअनुकूल Uयवःथा गनd गराउने वा 8यःतो
अवकाशसTबDधी Uयवःथाले Oनयम सं शोधनमाफMत्
आbनो अनुकूल सं शोधन वा पIरवMतन गराउने
चेgाहh OनरDतर हुने ूवृिj दे खा परे को र
सो OनरDतर रहनसkने सTभावनासमेत रहे को
दे िखDछ । यःतो खालको ूवृिjको रोकथाम
गरN अवकाशसTबDधी Uयवःथालाई Uयविःथत
गनM ट@कारो आवँयक रहे को दे िखने ।
ूहरN ऐन, २०१२ जुन पIरवेशमा आएको
Oथयो, सो सDदभMमा र पIरवेशमा हाल Uयापक
पIरवMतन भई वतMमानमा भएको पIरवतMनको नयाँ
आलोकमा ूहरN कमMचारNहhको सेवा शतMका
Uयवःथाहh हे न M जhरN दे िखDछ । आधुOनक
समयका हरे क सेवा वा सं गठनमा पारदिशMता
एवं Oनंपsतामा जोड uदइएको शासकwय शैलN
(वकOसत भई रहे कोमा इछानुसारको अवOधसTम
सेवामा बहाल राxे गरN अOनि]तता बढाउने
खालका Uयवःथालाई OनरDतर गनुक
M ो औिच8य
नदे िखने ।
OनयमावलNमाफMत् गIरएका Uयवःथालाई
पटकपटक सं शोधन वा सं शोधन ूयास अOन मु{ा
ँ ैन ।
माOमलाले पOन िचj बुझाउन सकेको दे िखद

इOत सं वत् २०७० साल चैत २० गते रोज ५ शुभम् ।

२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार्, मा.न्या
श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.प्रा.डा.श्री भरतबहादरु
काकीर्, ०६९-WS-०००१, उ8ूेषण, भरतमिण
जम (व. ूधानमDऽी
कायाMलयसमेत

तथा

मिDऽपIरषJको

(वधा(यकw अOधकारूा कायMपाOलकाले
आbनो नीOतगत (वषयका कुराहhलाई लागू
गनd ूयोजनका लाOग कुनै अयादे श जारN गदाM
त8काल सो अयादे शको आवँयकता Oथयो वा
Oथएन भे कुरा Dया(यक पुनरालोकनको (वषय ब
स}ैन । यसरN जारN हुने अयादे शले ऐन सरहको
माDयता पाउने हुँदा सं (वधानमा लेिखएको कुराको

1

सवच अदालत बुले(टन २०७1, वैशाख - 2
००७१, उ_ूेषण, अ6धवuा

च<िलाल
ौे समेत
(व.
ूधानम<ऽी
तथा
मि<ऽपeरषको कायाIलयसमेत भएको

ू6तकूल भए नभए स;ब<धमा सो अ@यादे शको यस
अदालतबाट <या(यक पुनरालोकन हुनसEने भए
प6न कुनै अमूक अ@यादे श जारG गनुप
I नJ अवःथा
6थयो वा 6थएन भMे (वषय (वशुO कायIपा6लकPय
Qेऽा6धकारको (वषय हुने ।
पूव I पदा6धकारGलाई सु(वधा ूदान गदाI
ठू लो धनराशीको Wययभार राXयलाई पनJ भMे
ूY प6न उठाउनु भएको छ । राXयले यःतो
खचI क6तस;म गनI सEने, के कःता सु(वधा क–
कसलाई \दन सEने यो सरकारले अ@ययन गरG
औिच_यको आधारमा तय गनJ कुरा हो । यःतो
कायIता6लकाको 6नधाIरण गनJ नी6तगत ूYमा
सरकारले आमजनताको जीवनःतर, राXयको
ु को समम आ6थIक िःथ6त
आ;दानीको ॐोत, मुलक
र सरकारdारा 6नधाIeरत खचIको ूाथ6मकताका
आधारमा तय गनJ (वषयमा अदालतले सं (वधान
तथा कानूनको ठाडो उhलiन भएकै ूYमा
बाहे क सामा<यतया हःतQेप गनI न6मhने ।
कायIपा6लका, Wयवःथा(पका र <यायपा6लकाका
पदा6धकारGहjको राXय सkालनको काममा
अलगअलग
भू6मका
र
िज;मेवारG
रहने
6सOा<तसमेतलाई l(mगत गदाI साल (वशेषलाई
माऽ आधार बनाई प(हले सेवा6नवृo भएका सबै
पदा6धकारGहjलाई एउटै मापदpड कायम गदाI
अ<तeरम सं (वधान, २०६३ को धारा १३ को ममI
र भावनासमेतको (वपरGत हुने हुँदा उu धारा
१३ को सं वैधा6नक Wयवःथा, यस अदालतको
6म6त २०६८।८।२२को 6नदJ शना_मक आदे श
र 6म6त २०६६।८।२८ को आदे शसमेतलाई
l(mगत गरG यस स;ब<धमा जो जे गनुप
I छI
उपयुu Wयवःथा गनुI भनी (वपQी नेपाल
सरकारका नाममा 6नदJ शना_मक आदे श जारG
हुने ।
इजलास अ6धकृतः (वyनाथ भzराई
क;{युटर: (वकेश गुरागा}

मुामा प6न यसै अनुसार आदे श भएको
छ ।

सं युक्त इजलास
१

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६८-WO-०४२२, उ_ूेषण

परमादे श, डा. छे वाङ ना;गेल लामा (शेपाI) (व.
ूधानम<ऽी तथा मि<ऽपeरषको कायाIलयसमेत

6नवेदक मनोनयन भएको सदःय सिचव
पदाव6ध 6म6त २०७०।१।२ स;म रहनेमा सो
अव6ध पूरा भैकसकेको छ।साथै 6नवेदकसमेतका
Wयिuहjउपरको
उजूरGबमोिजमको
अनुस<धान कारवाहG तामेलGमा रािखएको भनी
अितयार दुjपयोग अनुस<धान आयोगको
6म6त २०६९।९।२ को पऽबाट दे िखन
आउँछ । तसथI, 6नवेदकको पदाव6ध समा भै
eरट 6नवेदनसमेत माग 6नंूयोजन भएकोले eरट
6नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ6धकृत: महे <िूसाद पोखरे ल
क;{युटर: रानु पौडेल
इ6त सं वत् २०७० साल माघ ५ गते रोज १ शुभम् ।

यसै ूकृ6तका 6न;न मुाहjमा प6न यसै अनुसार
आदे श भएका छन्:
§
०६८-WO-०४२३, उ_ूेषण, रबहादुर

गाहा
मगर
(व. ूधानम<ऽी
मि<ऽपeरषको कायाIलयसमेत

इ6त सं वत् २०७० साल फागुन २२ गते रोज ५ शुभम् ।

§
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०६८-WS-

2

तथा

दाताराम
खनाल (व. ूधानम<ऽी तथा मि<ऽपeरषको
कायाIलयसमेत

§

०६८-WO-०४२५, उ_ूेषण,

§

०६८-WO-०४६२,

उ_ूेषण परमादे श,

डा. च<िमिण अ6धकारG (व. ूधानम<ऽी
तथा मि<ऽपeरषको कायाIलयसमेत

सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - 2
§

०६८-WO-०८४९,

१० वषL कैद हुने ।
इजलास अXधकृत: महे Bिूसाद पोखरे ल
कhzयुटर: अXमरर{ महजLन

उ:ूेषण परमादे श,

दाताराम खनालसमेत (व. ूधानमBऽी तथा
मिBऽपGरषHको कायाLलयसमेत
२

इXत सं वत् २०७० साल फागुन २३ गते रोज ६ शुभम् ।

३
स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-RC-००५३, कतLOय स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-CI-०४७३, परमादे श,
Pयान, नेपाल सरकार (व. यमकुमारQ काकR

अ_णकुमार चौधरQसमेत (व. Gरं कु झा

लासको (ववरणमा उSलेख भएको
Oयहोरा, शव परQWण ूXतवेदनमा उSलेख भएको
मृ:युको कारणको Oयहोरा, ूXतवादQले मौकामा
गरे को साXबती बयान कागज र अदालतमा गरे को
साXबती बयान, मौकामा बुिझएका Oयि^ह_ र
घटना (ववरणका माXनसह_को Oयहोरासमेतबाट
ूXतवादQ यमकुमारQ काकRले जानीजानी मृतक
नवजात िशशु भीमबहादुर काकRको घाँटQ Xथचेर
कतLOय गरQ मारे को दे िखBछ । ूXतवादQले मृतक
भीमबहादुर काकRलाई हातले घाँटQ Xथचेर कतLOय
ु f ऐन,
गरQ मारे को पु(e भएको हुनाले मुलक
PयानसhबBधी महलको १३(३) नं. को कसूर
अपराधमा सवLःवस(हत जBमकैदको सजाय गरे को
शु_ XसBधुलQ िजSला अदालतको फैसला सदर
गरQ पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट गरे को
इBसाफ मनाXसब भै साधक जाहे रQ फैसला सदर
हुने ।
ूXतवादQलाई अ.बं . १८८ नं. बमोिजम
१० वषL कैद सजाय हुनका लाXग राय लगाई
ँ ा त:सhबBधमा
साधक पेश हुन आएको दे िखद
(वचार गदाL ूXतवादQ जेठs ौीमती हुँदाहुँदै अक
(ववाह गरे को घरमा हे लाहोचो गरे को र घर
पGरवारबाट ूXतवादQउपर फजुल आरोप लगाउने
गरे को कारणले ूXतवादQ मानXसक तनावमा
रहे को पृuभूXममा यो घटना घ(टत भएको
दे िखBछ । ूXतवादQ ःवयं बाट कारागारमा जBम
Xलएको सBतानको िशWा र हे रचाहको कुरालाई
पXन यथोिचत vयानमा राwदा उपरो^ अवःथामा
ूXतवादQलाई सवLःवस(हत जBमकैदको सजाय गदाL
ँ ा अ.बं . १८८ नं. बमोिजम
चक पनL जाने दे िखद

(व}ापनअनुसार Xलइएको Xलिखत तथा
मौिखक परQWामा यी Xनवेदक उ~ीणL भई XमXत
२०६७।३।३२ मा Xनयुि^ दइएको र XमXत
२०६७।४।८ मा ौी ूा.(व. पदमपुरबाट ौी
Xन.मा.(व. Xसं गराहQ म(टअवाLमा स_वा गGरएको
दे िखBछ । यी Xनवेदका ूा.(व. तहको राहत िशWक
पदमा Xनयुि^ ूा िशिWका भएको र Xनजले
XनयXमत_पमा (वालयमा हािजर भई अvयापन
गद आएको अवXधको तलब भ~ा Xनवेदकले ूा
नगरे को भ े कुरामा समेत (वपWीले ःवीकार नै
गरे का छन् । यसरQ (वXधसhमत्_पमा Xनयुि^
गGरएकf िशिWकालाई अvयापनको कामकाज गनL
लगाइएता पXन Xनजले पाउने पाGरौXमक उपलध
गराइएको नदे िखने ।
Xनवेदकाले िशWक पदमा Xनयुि^
पाएको XमXतबाट Xनज सो पदमा बहाल रहे सhम
कानूनबमोिजम तलब भ~ा उपलध गराउनुपन
कानूनी दा(य:व सhबिBधत Xनकायको हो ।
तर, (वालयमा हािजर भई कायLरत् रहे को
अवXधको तलब भ~ा Xनवेदकाले पाउनेमा तलब
भ~ा उपलध नगराएको (वपWीह_को :यःतो
नXमSने
कायLलाई कानूनसhमतको कायL भ
हुँदा Xनवेदकाले Xनयमानुसार पाउने तलब भ~ा
Xनजलाई भ ु^ानी दनु भनी (वपWीह_को नाउँमा
परमादे शको आदे श जारQ हुने ।
इजलास अXधकृत: दQपक ढकाल
कhzयुटर: (वकेश गुरागा
इXत सं वत् २०७० साल असार ११ गते रोज ३ शुभम् ।
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5नषेधा8ा, िज;ला

5सरहािःथत
ौी
5नBन माDय5मक (वGालय, 5सं गराहJ
म(टअवाKसमेत (व. Mरं कु झा भएको मुRामा

गन दुई पfको सहम5तमा (फताKसBम 5लनjदन
स(कने हो । आफ}ले गरे को सxापxामा आफले
ना5लस गनK अ.बं .३६ नं. ले वादJलाई सु(वधा
jदएको छै न । घरका मु{य मा5लकलाई राजी
नगराई घरका अ_ सदःयले गरे को यवहारमा
ँ ा आफले
माऽ यःतो सु(वधा ूा हुनस ने दे िखद
सxापxाको 5लखत गरJ आफ}ले उg 5लखत
बदरको ला5ग ना5लस गनKको ला5ग हकदै या ूा
हुन नस ने ।
दावीबमोिजम 5लखत बदर हुने ठहर
गरे को दाङ दे उखुरJ िज;ला अदालतको 5म5त
२०६८।७।२९ को फैसला हकदै याको
अभावमा उ;टJ हुने ठहर गरे को पुनरावेदन
अदालत, तुलसीपुरको 5म5त २०६९।३।२७ को
ँ ा सदर हुने ठहछK । तर,
फैसला 5मलेको दे िखद
हकदै याको अभावमा दायर गरे को (फराद दावी
खारे ज गनुप
K नमा सोतफK केहJ नबोलJ शु_को
इaसाफ उ;टJमाऽ गरे को दे िखए प5न \यसले
इaसाफमा तािवक असर नपन हुँदा \यसतफK
केहJ बो5लरहन नपरJ (फराद दावी अ.बं . १८०
नं. बमोिजम खारे ज भई पुनरावेदन अदालत,
तुलसीपुरको 5म5त २०६९।३।२७ को फैसला
सदर हुने ।
इजलास अ5धकृत: दJपक ढकाल

प5न यसै अनुसार आदे श भएको छ ।
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स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६८-CI-०५८६, उ\ूेषण

परमादे श, जीतबहादुर गु_ङ (व. ूधानमaऽी तथा

मिaऽपMरषcको कायाKलयसमेत

नेपाल सरकार मिaऽःतरको 5म5त
२०६८।१।२७ को 5नणKयानुसार दुई वषKका
ला5ग पोखरा उप\यकामा नगर (वकास स5म5तको
अDयf पदमा यी 5नवेदकलाई 5नयुिg गरे कोमा
उg पदाव5ध भ ुgान नहुँदै नेपाल सरकार
मिaऽःतरको २०६८।९।७ को 5नणKयानुसार
यी 5नवेदकलाई अवकाश jदई उg पदमा
िशवूसाद आचायKलाई 5नयुिg गMरएकोमा उg
5नणKय कायाKaवयन गनK रोकk पाउन यी 5नवेदकले
अaतMरम आदे शसमेत माग गरJ 5नवेदन गरे कोमा
Mरट 5नवेदनको अिaतम टु lो नलागेसBम उg
5म5त २०६८।९।७ को 5नणKय कायाKaवयन
नगनुK नगराउनु भनी सवच अदालत 5नयमावलJ,
२०४९ को 5नयम ४(१) बमोिजमको अaतMरम
आदे श जारJ भई 5नवेदक उg पदमा बहाल
रहJ कायK गरJ आएकोमा 5नयुिg 5म5त
२०६८।१।२७ बाट दुई वषKको कायKकाल
भ ुgान भई ूःतुत Mरट 5नवेदनको औिच\य नै
नरहे बाट Mरट 5नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ5धकृत: दJपक ढकाल

इ5त सं वत् २०७० साल असार ११ गते रोज ३ शुभम् ।

6

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-CI-११५०, उ\ूेषण

बालगो(वaद साह (व. पूणरूसाद
उपाDयायसमेत
परमादे श,

इ5त सं वत् २०७० साल असार ११ गते रोज ३ शुभम् ।

5

5नवेदक हाल बहाल रहे को सहलेखापाल
पदमा 5नयुिg 5म5त २०६३।३।८ दे िख
२०६७।१०।२८ सBमको येता, भौगो5लक
fेऽको अ, शैिfक योयता, कायKसBपादन
मू;यानलगायतका अ बढु वामा गणना गMरएको
र हाल बहाल रहे को ौे णीभaदा त;लो ौे णीको
पदमा काम गरे को अव5धको अ ूा गनK स ने

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-CI-०७९५, सxापxाको

5लखत बदर हक कायम, लेकबहादुर बःनेत (व.

(पमाकुमारJ डाँगी

घरका मु{य मा5लकले आफ}ले गरे को
सxापxामा केहJ कारणले िच~ नबुझेमा सxापxा

4

सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - 2
गरे को भनी Rनवेदकले दावी Rलए तापRन बाजे
गुलट र Rनजको मृqयुपRछ आyना पRत मुिs
यादवले मोहDमा कमाई आएको र Rनजको मृqयु
भएकोले आyनो नाउँमा मोहD नामसारD हुनपु नN
भनी दे वकxदे वीले मोहDमा (ववाद जनाई भूRमसुधार
कायाZलय, सFरDमा मोहD मुzा (वचाराधीन
अवःथामा रहे को दे िखने हुँदा मोहDका (वषयमा
भूRमसुधार कायाZलयमा (वचाराधीन रहे को मुzाबाट
ठहरे बमोिजम हुने नै भएबाट ूःतुत Rनषेधाiाको
Rनवेदन खारे ज हुने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,
राज(वराजको RमRत २०६७।११।८ को आदे श
ँ ा सदर हुने ठहछZ ।Rनवेदकको
Rमलेको दे िखद
पुनरावेदन िजकxर पुlन नस|ने ।
इजलास अRधकृत: दDपक ढकाल
कabयुटर: (वकेश गुरागाc

कानूनी 8यवःथा नभएबाट जुन पदमा वहाल छ
सोहD पदमा ूाF गरे को अIको आधारमा सबै
भLदा बढD अI ूाF गनN खडानLद िघRमरे लाई
लेखापाल पदमा बढु वा गनN गरD बढु वा सRमRतबाट
RमRत २०६८।३।९ मा भएको RनणZयलाई सदर
गनN गरD पुनरावेदन अदालतका रिजःशारबाट
RमRत २०६८।८।२ मा भएको RनणZयमा कुनै
कानूनी ऽु(ट नदे िखएकोले ]रट Rनवेदन खारे ज
हुने ।
इजलास अRधकृत: दDपक ढकाल
कabयुटर: (वकेश गुरागाc
इRत सं वत् २०७० साल असार ११ गते रोज ३ शुभम् ।
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स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-CI-००५३, Rनषेधाiा,
ह]रकृंण साह हलुवाईसमेत (व. िजkला अदालत,
Rसरहासमेत

इRत सं वत् २०७० साल असार ११ गते रोज ३ शुभम् ।

9

Rनवेदकले दावी गरे को जlगा गाउँ
oलकRभऽको भpे कुरा रे कडZबाट नदे िखएकोले
ःवाRमqव (कटान गनZ नस(कने भpे 8यहोरा
गाउँ (वकास सRमRतको कायाZलय, Rसरहाको
RमRत २०५१।२।८ को पऽमा उkलेख छ ।
ूमाणःवrप पेश गरे को उs पऽबाट नै (ववाtदत
जlगा Rनवेदकहrको भोगमा रहे को नदे िखएबाट
कारवाहD अगाRड बढाउनुपनN औिचqय नभएकोले
Rनवेदकको Rन(वZवाद हकदै या नदे िखएको अवःथामा
(वपvीहrको नाममा कारण दे खाउ आदे शसमेत
जारD नगरD Rनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अRधकृत: दDपक ढकाल
कabयुटर: (वकेश गुरागाc

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.श्री
वैद्यनाथ उपाध्याय, ०६६-CR-०३६८, नाग]रकता

ूमाणपऽ रz गरD नेपालD नाग]रकताबाट हटाउने,

शेष नैमtु zन (व. नेपाल सरकार

पुनरावेदक शेष नैमtु zन नेपालD वंशज
नाग]रक नभै भारतीय नाग]रक हो भने सो
दावी पु(~ गनZको लाRग पयाZF आधार ूमाण
हुनपु दZछ । िजkला ूशासन कायाZलय, पसाZबाट
कानूनबमोिजम खडा ग]रएका नाग]रकताको
लगतसaबLधी अRभलेखहr र पुनरावेदकले
नाग]रकता ूमाणपऽ ूाF गरे को सaबLधमा गृह
मLऽालयको पऽबमोिजम जाँचबुझ गनN बममा
तयार ग]रएको सजZमीन मुच ुkकालगायतका
Rलखतहrबाट पुनरावेदक ूRतवादD ३ पुःतादे िख
वीरगंज न.पा.वडा नं २ मा ःथायी बसोबास
ग]रएको भpे दे िखने ।
पुनरावेदकले झू ा (ववरण पेश गरD
नेपालD नाग]रकता ूमाणपऽ ूाF गरे को भpे
ठहर गरD तqकालDन गृहमLऽीले पुनरावेदकले

इRत सं वत् २०७० साल असार ११ गते रोज ३ शुभम् ।

8

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६८-CI-०१३७, Rनषेधाiा,
िशवजी यादव (व. दे वकxदे वी यादवसमेत

(ववाtदत जlगा अमानती कूतमा जोतभोग
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, वैशाख - 2
१०

ूा6 गरे को नेपाल< नाग=रकताको ूमाणपऽ रA
गर< नेपाल< नाग=रकताबाट हटाउने गर< DमDत
२०५९।७।५ मा DनणHय गरे को पाइKछ ।
तMकाल<न नेपाल< नाग=रकता ऐन, २०२० को
दफा (३क) मा "झू Vो (ववरण वा बयान Wदई
जKम वा वंशजको नाताले नेपाल< नाग=रक हो भनी
झु]याई कसै ले नेपाल< नाग=रकताको ूमाणपऽ
ूा6 गरे को कुरा थाहा हुन आएमा ौी ५ को
सरकारले Mयःतो ूमाणपऽ रA गर< Dनजलाई
नेपाल< नाग=रकताबाट हटाउन आदे श Wदन स]नेछ
भcे उdलेख छ" यस ऐनको उपरोe fयवःथाले
कसै ले ूा6 ग=रसकेको नेपाल< नाग=रकताबाट
हटाउन आदे श गनg अDधकार तMकाल<न ौी
५ को सरकारमा Dन(हत रहे को भए पDन सो
हटाउनस]ने कायHको अिjतयार< ूयोग गनg
अिjतयारवाला ौी ५ को सरकारले फरे बkारा
वा झू Vा बयान वा (ववरण Wदई नाग=रकता ूा6
गरे को हो भcे कसूरजKय तlयको पु(m गनुप
H नg
हुKछ । ूःतुत मुAामा पुनरावेदक ूDतवाद<ले
ूा6 गरे को नेपाल< नाग=रकताको ूमाणपऽ Dलँदा
पुनरावेदकले फरे बक गर< वा झुoा वयान वा
(ववरण Wदएको हो भcे कुराको पु(m हुन नसकp
रहे को यस अवःथामा Dनजलाई नाग=रकताबाट
हटाउने DनणHयलाई यथोिचत माc नDमdने ।
पुनरावेदक ूDतवाद<ले ूा6 गरे को
वंशजको नेपाल< नाग=रकताको ूमाणपऽ िजdला
H
अDभलेख
ूशासन कायाHलय, पसाHबाट र<तपूवक
तयार ग=रWदएको ःथलगत सजHमीन हुँदा नेपालको
ःथायी बाDसKदा भcे उdलेख भएको दे िखएको
अवःथामा Dनजलाई नाग=रकताबाट हटाउने
ँ ा तMकाल<न
गर< भएको फैसला ऽु(टपूणH दे िखद
गृहमKऽीले गरे को DनणHय सदर गर< पुनरावेदन
अदालत, पाटनबाट DमDत २०६३।५।१८ मा
गरे को फैसला उdट< हुने ।
इजलास अDधकृत: महे Kिूसाद पोखरे ल
कwxयुटर: (वकेश गुरागाy

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री वैद्यनाथ उपाध्याय, ०६६-CR-०७२४, कतHfय

}यान, नेपाल सरकार (व. कुशे म~डलसमेत
बुहार<कै
ूDतवाद< कुशे म~डलले
(बयाकलापको कारणले =रसको झोकमा आफले
माऽ खाल< हातले कुटपीट गदाH बुहार<को मृMयु
हुन पुगेको भनी साDबत भएको दे िखKछ ।
ूDतवाद< कुशे म~डलले फेकनी दे वीको }यान
मानाHको लाDग हातहDतयार Dलई छोराहसमेत भई
पूवत
H यार< गरे को पDन नदे िखएकोले आवेशूे=रत
हMयामा }यानसwबKधीको महलको १४ नं
बमोिजम सजाय गरे को मनाDसबै दे िखने ।
ूDतवाद<ह
रामWदनेश
म~डल
रामवरण म~डलको मौकाको बयान कागज र
अदालतसमको बयानमा कसूरमा इKकार
छन् । बाबु कुशे म~डलले यी ूDतवाद<हलाई
पोल गरे को छै न । बुिझएका fयिeह,
वःतुिःथDत मुच ुdकाका fयिeह कोह< पDन
ूMयदश छै नन् र Dनजहले अबाट घटनाबारे
सुनेको भनी उdलेख गरे का छन् । Dनजहको
}यान मानg षयKऽमा सं लनता रहे को भcे ःपm
ँ ै न । ूDतवाद< कुशे म~डलले
आधार ूमाण दे िखद
}यान मारे पात्माऽ (यनीहले घटनाबारे थाहा
पाएको दे िखKछ । यस अवःथामा अनुमानका
भरमा Dनज ूDतवाद<ह रामWदनेश म~डल र
रामवरण म~डलले पDन मृतकलाई मानHका लाDग
बाबु कुशे म~डललाई मAत गरे होलान् भनी
}यानसwबKधी महलको १३(३) नं. अनुसार
सजाय गनH Dमdदै न । यसकारण यी ूDतवाद<ह
रामवरण म~डल र रामWदनेश म~डल तथा }यान
मरे को थाहा पाई जाहे र नगनg ूDतवाद<ह कार<
म~डल, ौी(कशुन महतो, (वरे Kि म~डल, रामचKि
लDलत
साह
तथा
म~डल, जतन ठाकुर,
झग चौधर<लाई }यानसwबKधी महलको २५
नं. बमोिजम जनह< . २०।- जर<वाना हुने
ँ ा
्
शुको इKसाफ मनाDसबै दे िखद
ठहरयाएको

इDत सं वत् २०७० साल माघ ७ गते रोज ३ शुभम् ।
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - 2
लूटपीट र कुटपीटको जhरयाबाट उठे को
करकापको (वषयमा एउटै (फरादबाट दावी
6लएकोमा करकापसँग कागज भएको हो होइन सो
स?ब@धमा बुvनुपनw ूमाण बुझी 6नणIय गनुप
I नwमा
सो ू(बया पूरा नगhरएको एवं (क.नं. ६६७ को
जzगामा वाद7को हका6धकार रहे को ःवीकार
गरे को अवःथामा उq जzगाको Lख लुटपीट
भएको हो होइन भ|े (वषयमा ूवेश नै नगर7
ु ासभा िजOला
(फराद दावी खारे ज गरे को शुL सं खव
अदालतको फैसला बदर गर7 पुन: 6नणIयको ला6ग
शुLमा पठाउने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,
धनकुटाको फैसला अ@यथा नदे िखने ।
इजलास अ6धकृत: द7पक ढकाल
क?Xयुटर: स(वना अ6धकार7

ू6तवाद7 कुशे म:डललाई =यानस?ब@धीको
महलको १४ नं. अनुसार १० वषI कैद सजाय
गर7 अ@य ू6तवाद7लाई L २०।- जर7वाना हुने
शुL धनुषा िजOला अदालतको फैसला सदर हुने
्
पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको 6म6त
ठहरयाएको
ँ ा
२०६६।६।२१ को इ@साफ 6मलेकै दे िखद
सदर हुने ।
क?Xयुटर : अ6मररZ महजIन
इजलास अ6धकृत: महे @िूसाद पोखरे ल
इ6त सं वत् २०७० साल माघ ७ गते रोज ३ शुभम् ।

११

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री वैद्यनाथ उपाध्याय, ०६९-WO-०२४८,

उcूेषण परमादे श, मुनेeर चौधर7 (व. जयराम

ला6मछानेसमेत

इ6त सं वत् २०७० साल भदौ ११ गते रोज ३ शुभम् ।

१३

6नवेदकले अ@तhरम आदे शसमेत माग
गर7 6नवेदन गरे कोमा hरट 6नवेदनको अि@तम
टु jो नलागेस?म वा hरट 6नवेदकको 6नवाIचन
कायIकाल (जुन 6छटो हु@छ) स?म नेपाल 6नमाIण
mयवसायी महासं घको 6म6त २०६९।५।१४ को
पऽ कायाI@वयन नगनु,I नगराउनु भनी सवच
अदालत 6नयमावल7,
२०४९ को 6नयम
४१(१) बमोिजम (वपpीहLका नाममा 6म6त
२०६९।५।३१ अ@तhरम आदे श जार7 भई
6नवेदक उq पदमा बहाल रह7 हालस?म कायI
गर7 आएकोमा 6नवाIिचत 6म6त २०६८।५।३
बाट दुई वषIको कायIकाल भ ुqान भई ूःतुत hरट
6नवेदनको औिचcय नै नरहे बाट ूःतुत 6नवेदन
खारे ज हुने ।
इजलास अ6धकृत: द7पक ढकाल
क?Xयुटर : रानु पौडेल

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, २०६९ सालको साधक नं.
०६९-RC-००३७, कतImय =यान, नेपाल सरकार

(व. नीरबहादुर दाहाल

मृतक र यी ू6तवाद7बीच (वगतमा
समयसमयमा झगडा हुने र वारदातको }दनमा
प6न झगडा भई ू6तवाद7ले लखे~दै गई 6नमIम
तhरकाले कुटपीट गलाIन ् भ|े डरले मृतक
घरबाट भागेक अवःथा र ू6तवाद7ले कुटपीट
गरे को सो बखत यसलाई मार7 यसको लास
पोमाटIम गनI पठाउँछु भनी भनेकोले ू6तवाद7ले
मृतकलाई मानw मनसायसमेत mयq गरे को
दे िख@छ । मृतकउपर ग?भीर कुटपीट भएको
कारण ूcयpदशहLले हःतpेप गर7 छु ाएको
अवःथा छ । ूcयpदशहLको भनाइमा प6न
मृतक मनIस ने गर7 कुटपीट भएको अवःथा
छ । }दउँसो कुटपीट गर7 अशq अवःथा
ु 
भएक 6तलमायालाई यी ू6तवाद7ले बेलक
प6न गई कुटपीट गरे को र सोह7 कुटपीटबाट
ँ ा (कटानी
6तलमायाको मृcयु हुन गएको दे िखद
जाहे र7 दरखाःत, अनुस@धान अ6धकार7समp र

इ6त सं वत् २०७० साल भदौ १० गते रोज २ शुभम् ।

१२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री वैद्यनाथ उपाध्याय, ०६९-CR-०७४७,

लुटपीट करकाप, शाि@तराम पोखरे ल (व. पूणू
I साद

पोखरे ल
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अदालतमा समेत ू7तवाद8 आरो(पत कसूरमा
सा7बत रहे को अवःथा, मौकाको कागज र शव
पर8Eण ू7तवेदनलगायतका ूमाणबाट 7तलमाया
दाहालको मृIयु ू7तवाद8 7नरबहादुर दाहालको
ँ ा ू7तवाद8 7नरबहादुर
कतJKयबाट भएको दे िखद
ु Q ऐन, SयानसTबUधीको १३(३)
दाहाललाई मुलक
नं. बमोिजम सवJःवस(हत जUमकैदको सजाय
हुने ।
इजलास अ7धकृत: िशवूसाद खनाल
कT`युटर : स7बना अ7धकार8

समाf पानm मनसायकासाथ वारदात घटाएको
भpे कुरा 7नजको कसूरमा सा7बती बयान र
वारदातको िचऽणबाट दे िखन आएको अवःथामा
7नज ू7तवाद8मा मृतकको Sयान मानm मनसाय
7थएन भp 7मलेन । यसर8 मनसायपूवक
J मृतक
ँ ा
लEीमाया बःनेतलाई कतJKय गर8 मारे को दे िखद
ु Q ऐन, SयानसTबUधी महलको
ू7तवाद8लाई मुलक
१३(३) नं. बमोिजम सवJःवस(हत जUमकैदको
सजाय हुने ।
इजलास अ7धकृत: िशवूसाद खनाल
कT`युटर: रानु पौडेल

इ7त सं वत् २०७० साल असार २ गते रोज १ शुभम् ।

१४

इ7त सं वत् २०७० साल असार २ गते रोज १ शुभम् ।

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
१५
श्री तकर् राज भट्ट, २०६९ सालको साधक नं. स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
०६९-RC-००५६, कतJKय Sयान, नेपाल सरकार श्री तकर् राज भट्ट, ०७०-CI-००२९, परमादे श,
रामचUिूसाद यादवसमेत (व. वलरामबहादुर
ूधाना~

(व. गोपाल बःनेत

ू7तवाद8ले अदालतमा बयान गदाJसमेत
अ7धकारूाf अ7धकार8समE गरे को बयान Kयहोरा
आgनो हो भनी मृतक लEीमाया बःनेतलाई
घटनाःथलमा डोर8ले घाँट8मा पासो लगाई jखमा
झुUlयाई मारे को हुँ । 7नजलाई मानm कायJमा म
बाहे क अj कसै को सं लnनता छै न, अपराध गरे को
हुँदा सजाय होस् भpे Kयहोरा लेखाई qदएका
छन् । शव पर8Eण ू7तवेदन, वःतुिःथ7त
मुच ुrकामा कागज गनm नारायणूसाद ढकाल,
तुलसीकुमार सुवेद8 तथा मौकामा कागज गनm
इtर8ूसाद दुलाल, सरःवता बःनेत, झलकबहादुर
बःनेतसमेतले शुj अदालतसमE उपिःथत भई
गरे को बकसपऽबाट ू7तवाद8को सा7बती बयानलाई
थप पु(w गरे को छ । यसबाट लिEमायाको
मृIयु कतJKयबाट भएको तxय ःथा(पत भएको
र उy वारदात (यनै ू7तवाद8 गोपाल बःनेतको
सं लnनताबाट भएको पु(w हुन आउने ।
ू7तवाद8ले तIकाल उठे को {रसको
आवेगमा नभई अनै7तक सTबUधलाई सदै व
लुकाउने उ|ेँयले मृतकलाई एकाUत 7नजJन
ज~लमा बोलाई Iयह8 मृतकको इह7लला

7नवेदकले चौहq| (कटान गर8 सूमाण
दावी गरे को जnगा उिrलिखत ठे गानामा भए
नभएको तफJ ःथलगत सजJमीन आqद गर8 Iयसबाट
दे िखएको यथाथJ (ववरणको आधारमा 7नवेदकलाई
7सफा{रश qदने वा qदनु नपनm दे िखन आएकोमा
सोह8 Kयहोरा खोल8 7नवेदकलाई जानकार8 qदनुपनm
कानूनी कतJKय (वपEीको रहे भएकोमा (वपEीबाट
ँ ा आवँयक
सो कतJKय पालना भएको भpे नदे िखद
जाँचबुझ गर8 7नवेदकले दताJ गराएको 7नवेदनमा
सजJमीनलगायत आवँयक कारवाह8 गनुJ गराउनु
भनी परमादे शको आदे श जार8 गरे को पुनरावेदन
अदालत, जनकपुरको 7म7त २०६९।९।३ को
ँ ा सदर हुने ।
आदे श 7मलेकै दे िखद

इजलास अ7धकृत: महे Uिूसाद पोखरे ल
कT`युटर: रानु पौडेल
इ7त सं वत् २०७० साल माघ ६ गते रोज २ शुभम् ।

१६

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६८-CI-०९०५, 7नषेधाा

परमादे श, लआमण तामाङ (व. (ूया ौे समेत
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सदर हुने ।
इजलास अ5धकृत: दTपक ढकाल

5नवेदकले आ8नी प;ी (ूया ौे ?ले
आफूलाई छाडी 5म5त २०६३।६।५ दे िख
बेपKा भएको र २०६७।१०।१३ मा आफू
(वPQ उजूरT Uदएको भVे 5नवेदन दावी भए
ताप5न (ूया ौे ?ले 5म5त २०६७।१०।१० मा
महानगरTय ूहरT पYरसर म(हला तथा बालबा5लका
सेवा के[ि कालTमाटTसम] पेश गरे को 5नवेदनमा
आफूहPबीच समयसमयमा शारTYरक स^पक_समेत
हुने गरे को भVे `यहोरा उaलेख गरे कb
5छन् । साथै 5नज प5त प;ी दुबै प]बीच 5म5त
२०६७।१०।१८ मा 5मलापऽसमेत भएको
अवःथामा (वप]ीहPबाट 5नवेदकलाई धरपकड
गनh, पबाउ गनh तथा थुVेलगायतका काय_
हुनसjने अवःथा नदे िखई आदे श जारT गनुप
_ नh
अवःथा (वkमान नभएबाट 5नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ5धकृत: दTपक ढकाल
क^pयुटर: (वकेश गुरागाq

इ5त सं वत् २०७० साल असार १० गते रोज २ शुभम् ।

१८

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६६-CR-०२९३, कbतh

जालसाज, बदामीदे वी साह (व. पुहप
ु लाल साहू तेलT
वादT पुहप
ु लाल ू5तवादT बदामीका ससुरा
नथु साहू को छोरा नभै आ8नो कुनै नाता नै
नभएका `यिलाई आ8नो जेठाजु नाता पनh
ु
र 5नज मरT 5न:स[तान रहे काले 5नजको सं य
दता_5भऽको 5नजको हक लानेसमेतको जगा
आफू हकवाला भनी सज_मीन र गाउँ (वकास
स5म5तको 5सफाYरशसमेत गराई सोहT आधारबाट
ँ ा उ काय_
हक हःता[तरण गरे गराएको दे िखद
कbतh कागजको ३ नं. (वपरTत जालसाजीको कसूर
ठहर गरT 5नज ू5तवादT बदामीदे वी हलुवाइनलाई
कbतh कागजको १० नं. बमोिजम 5बगोको सयकडा
२५ ू5तशतले जरTवाना हुने।
इजलास अ5धकृत: दTपक ढकाल
क^pयुटर: रानु पौडेल

इ5त सं वत् २०७० साल असार ९ गते रोज १ शुभम् ।

१७

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६८-RC-००४०, कत_`य

uयान, नेपाल सरकार (व. राजु (व.क.
ू5तवादTउपर परे को (कटानी जाहे रT
दरखाःत, अनुस[धान अ5धकारTसम] र अदालतमा
समेत ू5तवादT आरो(पत कसूरमा सा5बत रहे को
अवःथा, मौकाको कागज र शव परT]ण
ू5तवेदनलगायत ूमाणबाट (कसनबहादुर (व.क.
को मृxयु ू5तवादT राजु (व.क.ले ूहार गरे को
जोिखमी धाYरलो ह5तयारबाट भएको तyयमा
ु b
(ववाद नहुँदा ू5तवादT राजु (व.क.लाई मुलक
ऐन, uयानस^ब[धी महलको १३(१) नं. बमोिजम
सव_ःवस(हत ज[मकैदको सजाय हुने ठहर गरे को
शुP नवलपरासी िजaला अदालतको 5म5त
२०६७।६।१३ को फैसला सदर गरT साधक
जाहे र गरे को पुनरावेदन अदालत, बुटवलको 5म5त
ँ ा
२०६८।८।२१ को फैसला 5मलेको दे िखद

इ5त सं वत् २०७० साल असार ९ गते रोज १ शुभम् ।

१९

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६६-CI-१०२३, छूट जगा

दता_, मालपोत काया_लय, उदयपुर (व. सुकल चौधरT
तेरो मेरो हक बेहकको ूमा स^बि[धत
अदालतबाट हक कायम गराई aयाउनु भनी
5नण_य सुनाउनुपनhमा सो नगरT 5नवेदन खारे ज
गनh ठहर गरे को मालपोत काया_लय, उदयपुरको
5म5त २०६६।२।३१ को 5नण_य बदर गरT जो
जे बुनुपछ_ बुझी कानूनबमोिजम 5नण_य गनु_ भनी
उपिःथत प]हPलाई शुP मालपोत काया_लय,
उदयपुरको ताYरख तोकb 5म5सल 5नण_यका ला5ग
शुPमा पठाउने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,
राज(वराजको 5म5त २०६६।८।४ को फैसला
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ँ ा सदर हुने ।
5मलेको दे िखद
इजलास अ5धकृत: दCपक ढकाल
कFGयुटर: (वकेश गुरागाJ
इ5त सं वत् २०७० साल असार ९ गते रोज १ शुभम् ।

२०

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६९-CI-१०५९, उSूेषण

परमादे श, रमेश झा (व. उच माXय5मक (वYालय,

आमसाल बसहा-४, उदयपुरसमेत

ःवेछापूवक
_ राजीनामा aदएको नभै कर
दबाबमा परC राजीनामा aदएको भए कानूनबमोिजम
सो राजीनामा बदर गराउन ना5लस गन_ सcनुपनd
र 5म5त २०६७।६।१२ दे िख लामो समय
5नज (वYालयबाट अलग भै चूपचाप बःनुपनd
ँ ा
कारणसमेत 5नवेदकले खुलाउन सकेको नदे िखद
5नवेदकले ःवेछापूवक
_
राजीनामा aदएको भeे
5नण_यपुिःतकामा उfलेख भएको र करकाप
(वषयमा gरट hेऽ आक(ष_त हुन नसcने हुँदा gरट
्
5नवेदन खारे ज हुने ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत,
राज(वराजबाट 5म5त २०६९।८।२४ मा गरे को
ँ ा सदर हुने ।
इmसाफ मना5सबै दे िखद
इजलास अ5धकृत: महे mिूसाद पोखरे ल
कFGयुटर: रानु पौडेल
इ5त सं वत् २०७० साल माघ ६ गते रोज २ शुभम् ।

२१

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६९-RC-००७८, कत_sय

tयान, नेपाल सरकार (व. सुर लुहार
ू5तवादCले अनुसmधान अ5धकारCसमh र
अदालतमा गरे को बयान सम5थ_त हुन आएको
छ । मृतकको टाउको तथा कुमसमेतमा धाgरलो
ह5तयारले ूहार गरे को तvय लासजाँच मुच ुfकाबाट
दे िखनु र यस तvयको थप पु(w शव परChणबाट
ःथा(पत हुन आएको छ । यी तvयहxलाई
ू5तवादCले ःवीकार गरे को हुँदा (यनै ू5तवादC सुर
लुहारले ूहार गरे को हँ5सयाको चोटबाट (कडी
लुहारको मृSयु भएको तvय पु(w हुने ।

ू5तवादCउपर परे को (कटानी जाहे रC
दरखाःत, अनुसmधान अ5धकारCसमh र अदालतमा
समेत ू5तवादC आरो(पत कसूरमा सा5बत रहे को
अवःथा, मौकाको कागज र शव परChण
ू5तवेदनलगायतका ूमाणबाट सुर लुहारले
आyनी ौीमती (कडी लुहारको टाउकोलगायत
शरCरको (व5भe भागमा जोिखमी धाgरलो ह5तयार
हँ5सयाले ूहार गरे को कारण सोहC चोट पीडाबाट
ँ ा ू5तवादC सुर
(कडी लुहारको मृSयु भएको दे िखद
ु { ऐन, tयानसFबmधी महलको
लुहारलाई मुलक
१३(१) नं. बमोिजम सव_ःवस(हत जmमकैदको
सजाय हुने ।
इजलास अ5धकृत: िशवूसाद खनाल
इ5त सं वत् २०७० साल असार २ गते रोज १ शुभम् ।

२२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६९-RC-००९७, कत_sय
tयान, नेपाल सरकार (व. टाउके अ5भनास भeे

गौरC aदलपालC राई

मृतकको छातीमा धाgरलो ह5तयारले
ूहार गरे को तvय लास जाँच मुच ुfकाबाट दे िखनु
र यस तvयको थप पु(w शव परChणबाट ःथा(पत
हुन आएको छ । यी तvय एवं ूमाणहxलाई
अmयथा नभनी ू5तवादCले ःवीकार गरे को
हुँदा (यनै ू5तवादC टाउके अ5भनास भeे गौरC
aदलपालC राईले ूहार गरे को च ुGपीको चोट
पीडाबाट मनबहादुर साFपाङ राईको मृSयु भएको
ँ ा
तvय शार(हत तवरबाट पु(w भएको दे िखद
ु { ऐन, tयानसFबmधी महलको
ू5तवादCलाई मुलक
१३(१) नं. बमोिजम सव_ःवस(हत जmमकैदको
सजाय हुने ठहर गरे को शुx पाँचथर िजfला
अदालतको 5म5त २०६७।५।३० को फैसला
सदर गरC साधक जाहे र गरे को पुनरावेदन
अदालत, इलामको 5म5त २०६९।३।२१।५
ँ ा सदर हुने ।
को फैसला 5मलेकै दे िखद
इजलास अ5धकृत: दCपक ढकाल
इ5त सं वत् २०७० साल असार १० गते रोज २ शुभम् ।
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - 2
२३

२५

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या. स.का.मु.प्र.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६९-CI-०४०४, उ:ूेषण श्री वैद्यनाथ उपाध्याय, ०७०-WO-०१६१,
(व. सूयक
I ु मारF

उ:ूेषण, सहयोगी उच माwयUमक (वxालय (व.

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१
मा भएको Qयवःथाबमोिजम UनयUमत ू(बयाबाट
नै पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाWने
ूभावकारF कानूनी मागI भएको अवःथामा
ऐनZारा ूदA हकको मौकामा उपयोग नगरF
]रट ^ेऽाUधकारअaतगIत ूवेश गरे को अवःथामा
अदालतले :यःतो Uनवेदकको हक ूचलन गराउन
नUमbने हुँदा ूःतुत Uनवेदन एवं पुनरावेदन िजकeर
ँ ा ]रट Uनवेदन खारे ज
कानूनी आधार(वहFन दे िखद
हुने ।
इजलास अUधकृत: दFपक ढकाल

दावीको जWगा Uनवेदक सहयोगी उच
माwयUमक
(वxालयले
नेपाल
सरकारबाट
ःवाUम:व हःताaतरण गरF ूाz गरे को जWगा
नभई भोगाUधकारस{म माऽ ूाz गरे को, उq
जWगाको ःवाUम:व नेपाल सरकारकै नाममा
भएको, भोगाUधकारमाऽ अsलाई हःताaतरण
गरे को अवःथामा उq जWगाको जWगाधनीले
सो जWगाको ःवाUम:व अsलाई हःताaतरण गनI
र भोगाUधकार अsलाई |दनसmने नै भएकोले
उq जWगामा Uनवेदक (वxालयलाई भोगाUधकार
|दने गरF गरे को UनणIय प]रवतIन वा सशोधन
गरF Uनवेदन (वxालयलाई भोगाUधकारूाz उq
जWगामwये केहF जWगा काठमाड~ उप:यका
खानेपानी Qयवःथापन बोडIलाई |दने भनी गरे को
नेपाल सरकारको UमUत २०७०।३।२० को
UनणIयले Uनवेदकको कुनै कानूनबमोिजमको
ँ ा Uनवेदन
हकाUधकारमा आघात पुगेको नदे िखद
मागबमोिजमको आदे श जारF गनI Uमलेन ।
ूःतुत ]रट Uनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अUधकृत: मनोज ौे L

परमादे श, उAमराज

ौे Lसमेत

भDडारF

ूधानमaऽी तथा मिaऽप]रषyको कायाIलयसमेत

इUत सं वत् २०७० साल असार ९ गते रोज १ शुभम् ।

२४

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६७-CR-०४६२, कुटपीटबाट

गभIपतन, नेपाल सरकार (व. कलावती चौधरFसमेत
जाहे रवाला र ःवयम् पीUडतले वारदातका
(वषयमा नै (वरोधाभाष कुरा उbलेख गनुI र
पीUडतको शारF]रक प]र^णसमेतबाट कुटपीट
गरे को कुनै िचaह नपाइनुबाट वारदात नै ःथा(पत
हुनसmने अवःथा छै न । वारदात ःथा(पत हुने
:यःतो (वoासूद ूमाणसमेत वादF प^बाट
गुजानI सकेको पाइँदैन । वारदात नै ःथा(पत
हुन नआएको अवःथामा जाहे रवाला तथा पीUडत
भUनएकe मीनाकुमारFले शpाःपद (कUसमले Qयq
गरे को कुरालाई अदालतले ूमाणको sपमा महण
गनI Uमbने दे िखएन । :यसकारण यी ूUतवादFको
कायIबाट मीनाकुमारF चौधरFको गभIपतन भएको
तuय ःथा(पत नभएको हुँदा ूUतवादFहsले
आरो(पत कसूरबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अUधकृत: दFपक ढकाल

इUत सवत् २०७० साल मUसर ९ गते रोज १ शुभम् ।

इजालास नं . १
१

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
कल्याण श्रेष्ठ, ०७०-WO-४७६, ूUतषेध, परमादे श

उ:ूेषण, (वoेaि पासवान (व. ूधानमaऽी तथा

मिaऽप]रषyको कायाIलय

हरे क राको आ नो इUतहास , पर{परा र
सं ःकृUत हुaछ । राको भूगोल र ॐोत साधनको
योगदान हुaछ । :यसै ले इUतहास, सं ःकृUत, कला,

इUत सं वत् २०७० साल असार ९ गते रोज १ शुभम् ।
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, वैशाख - 2
सा(ह6य, कानून, उ;ोग वािण@य, अथBशाC, सूचना
एवं सFार, नागHरक समाज, िशKा, समाज सेवा,
ूशासन, मनोरMन, खेलकुद, पवBतारोहण र यःतै
अPय कQतपय महRवपूणB KेऽहT रा(Uय जीवनका
अQभX अY हुन ् र यी कुनै पQन Kेऽबाट योगदान
[दई (विश] ^यि_Rव हाQसल गरे को छ वा Qतनबाट
जनता र राUले कुनै Tपमा लाभ हाQसल गरे को छ
र ती अनुभवहT पQन सं (वधान QनमाBणको बममा
साPदQभBक र आवँयक दे िखPछन् भनी Qतनको
समावेिशतालाई नै केिPित गरे र धारा ६३(३)
B नj ।
(ग) को ूयोजनको लाQग मनोनयन गनुप
मिPऽपHरषmलाई
धारा
सं (वधानले
६३(३) (ग) अPतगBत सं (वधानसभाको लाQग
सदःय मनोनयन गनj कायB अ6यPत (विश]
ूकृQतको िजoमेवारp सुoपेको छ । यसबाट
सं (वधानसभालाई आवँयक (वशेषqता वा (वशेष
अनुभवबाट सुसि@जत हुने एवं (व;मान अभाव
हटाउने महRवपूणB अवसर Qमrने दे िखPछ ।
सं (वधानसभालाई नै अपूणत
B ाबाट पूणत
B ातफB
लै जान सघाउने (हसाबले रािखएको यःतो (वशेष
^यवःथालाई राजनीQतक शि_ समीकरणमा
तालमेल र दलगत सीQमत ःवाथBको (वषय बनाउन
कदािचत नQमrने ।
सं (वधानको अधीनमा रहp अब १५ [दनQभऽ
उ_ धाराबमोिजमको सं वैधाQनक दा(य6व पूरा गरp
मनोनयन गनुB भनी (वपKी मिPऽपHरषmको नाउँमा
ूधानमPऽी तथा मिPऽपHरषmको कायाBलयमाफBत्
परमादे श जारp हुने ।
धारा ६३(३) को खxड (ग) बमोिजम
मनोनयनसoबPधी QनणBय गदाB मनोनीत हुने
^यि_ले रा(Uय जीवनका के कुन Kेऽबाट के
कःतो (विश] योगदान [दएको भई मनोनयन
गरे को हो सोको आधार खुलाउनु सावBजQनक
ूकृQतको र सं वैधाQनक QनणBयको लाQग जTरp
दे िखएकोले उपयु_
B
ू(बया र शतB पूरा नगरp
मनोनयन नगनुB नगराउनु र उ_ धारा तथा माQथ
(वzेषण गHरएअनुसार ६३(३) को खxड (ग)
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बमोिजम मनोनयन गदाB उपधारा (३) को खxड
(ग) अPतगBत QनवाBचनको ू(बयामा उoमे{ार
भई सामेल भईसकेको राजनैQतक दलसँग आब|
^यि_ बाहे कलाई तथा उपधारा ३ को खxड
(क) र (ख) बमोिजम QनवाBचनबाट ूQतQनQध6व
हुन नसकेको आ[दबासी जनजातीम}येबाट बाहे क
अPयलाई मनोनयन नगनुB नगराउनु भनी (वपKीको
नाममा ूQतषेधको आदे श जारp हुने ।
इQत सं वत् २०७१ साल बैशाख २९ गते रोज २ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
वैद्यनाथ उपाध्याय, ०६६-CR-०३०८, जीउ माःने

बेने, नेपाल सरकार (व. राजु बःनेत
ूQतवादpम}येक आईतीमाया गुङले
अनुसPधान अQधकारp र अदालतमा समेत बयान
गदाB ूQतवादp पवनकुमार ौे  र पीQडत को(पला
थापाबीच (ववाहको कुरासoम गHर[दएको हो भनी
बयान गरे को अवःथा छ । कुनै (ववाहसoबPधी
कायBमा सं लन हुन ु र जीउ माःने बेने कायBमा
सं लन हुन ु पृथकपृथक कायB हुन ् । तथा(प
ूQतवादp आईतीमाया गुTङ र यी ूQतवादp
राजु बःनेत दुबैजनाउपर जीउ माःने बेने कायB
(QनयPऽण) ऐन, २०४३ को दफा ८(छ) को
कसूरमा दफा ८(४) बमोिजमको सजायको माग
दावी Qलई अQभयोग दायर भएकोमा ूQतवादp
पवनकुमार ौे  र पीQडत को(पला थापाबीच
(ववाहको कुरा गनj भQनएक ूQतवादp आईतीमाया
गुङले आरो(पत कसूरबाट सफाइ पाउने ठहरp
(वशेष अदालतबाट QमQत २०५९।६।१४
मा भएको फैसला अिPतम भइ बसेको दे िखन
आउँछ । यसरp ूQतवादp पवनकुमार ौे  र
पीQडत को(पला थापाबीच (ववाहको कुरा गनj
भQनएक ूQतवादp आईतीमाया गुङले नै कसूरबाट
सफाइ पाउने ठहरp भएको फैसला अिPतम भै
बसेको िःथQतमा ूQतवादpहT पवनकुमार ौे  र
आईतीमाया गुङबीच िचनजान गराई [दने कायB
गनj आईतीमाया गुङसरह समान अQभयोग लागेका

सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - 2
यी ू8तवाद9लाई कसूरदार ठहर गनA न8मCने हुँदा
ू8तवाद9उपरको कसूर ूमािणत हुने तJययुK
र ठोस ूमाण पेश हुन नसLनुका साथै समान
ःतरका ू8तवाद9 आईतीमाया गुPङले सफाइ
पाउने ठहर9 भएको फैसला अिVतम भै बसेको
दे िखएसमेतको आधार र ूमाणबाट ू8तवाद9
्
(वशेष
राजु बःनेतलाई सफाइ Yदने ठहरयाई
अदालत, काठमाड]बाट 8म8त २०६६।३।२८
ँ ा सदर हुने
मा भएको फैसला 8मलेकै दे िखद
ठहछA । वाद9 नेपाल सरकारको पुनरावेदन
िजकcर पुdन नसLने ।
इजलास अ8धकृत: (कशोर िघ8मरे

कसूर ःथा(पत हुनको ला8ग तJयको आबsता
मालाकारqपमा जो8डएको हुनपु नu ।
ू8तवाद9ले आरो(पत कसूर गरे को भoे
कुराको ूnयv र (वwसनीय ूमाण वाद9 पvबाट
पेश हुन नसLनुको साथै 8भसेरा पर9vण गनu
(वशेषlले ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७)
र ५२ बमोिजम बकपऽ नगरे को हुँदा उK
पर9vण ू8तवेदनलाई अका{य ूमाण माo
नस(कने भएकोले केवल श|ा र अनुमानका भरमा
माऽ ू8तवाद9लाई दोषी ठहर गनA न8मCने हुँदा
क}नपुर िजCला अदालतको फैसला उCट9 गर9
्
ू8तवाद9लाई सफाइ Yदने ठहरयाएको
पुनरावेदन
अदालत, महे Vिनगरको 8म8त २०६६।१०।१८
ँ ा सदर हुने ।
को फैसला 8मलेको दे िखद
इजलास अ8धकृत: (कशोर िघ8मरे

इ8त सं वत् २०७० साल फागुन ११ गते रोज १ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
वैद्यनाथ उपाध्याय, ०६६-CR-०७२३, कतAiय

इ8त सं वत् २०७० साल फागुन ११ गते रोज १ शुभम् ।

jयान, नेपाल सरकार (व. वीरबहादुर ऐर
8भसेरा जाँच गर9 ू8तवेदन Yदने (वशेषlको
बकपऽ हुन नसके प8न nयसलाई ूमाणमा 8लएको
अवःथामा प8न (वष खाने खुवाउने कायA मृतकले
A ूव A भएको 8थयो भoे िःथ8त
बाटोमा बाVता गनुप
बाVता भएको पदाथAको जाँचबाट नदे िखएको यस
अवःथामा ू8तवाद9ले मृतकलाई (वष खुवाएका
हुन ् भनी भoसLने अवःथा नदे िखने ।
मृतक ू8तवाद9को घरबाट आpनो
घरतफA जाँदै गदाA बाटामा नै बाVता गरे को छ
र 8नजहqबीच पुन: भेटघाट भएको छै न । सो
बाVतामा कुनै (क8समको (वष दे िखएको छै न ।
बाVता गरे प8छ मृतक आpनो घरमा गएका र
घरमा पुगेप8छ बेहोस भई बेहोसी अवःथामा नै
8नजलाई अःपताल लै जाँदा बाटोमा 8नजको मृnयु
भएको दे िखएको छ । मृतक ू8तवाद9का घरबाट
(हँडेप8छ ू8तवाद9 र मृतकबीच पुन: भेटघाट नहुन,ु
मृतकको बाटामा बाVता गनुA तर सो बाVतामा
कुनै (वष नदे िखनुसमेतका तJयहqबाट ूःतुत
मुrाको तJयको कडीको आबsता टु (टसकेको
दे िखन आउँछ । पtरिःथ8तजVय ूमाणबाट

४

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
वैद्यनाथ उपाध्याय, ०६७-WO-०५२३, उnूेषण

परमादे श, टे कबहादुर भडार9 (व. वन तथा भू
सं रvण मVऽालयसमेत

8नजी जdगामा लगाइएका सालका
qख कान 8बबc (वतरण र ओसारपसार गनA
अनुम8त नYदने गर9 गरे को 8नणAयउपर यस
अदालतमा परे का (व8भo tरट 8नवेदनहqमा
ु
यस अदालतको सं यK
इजलासबाट पृथकपृथक
राय कायम भई एकqपता कायम भएको दे िखन
आउँदैन । वन ऐन, २०४९ र सो ऐनको उrेँय
पूरा गनA जार9 भएको वन 8नयमावल9, २०५१ को
8नयम १२ मा iयवःथा भएबमोिजम कुनै खास
ूकारको वन पैदावारको उपयोग, 8बबc (वतरण,
(वदे श 8नकासी र कटानसमेतमा सरकारले
ू8तबVध लगाउने गर9 सूचना ूकाशन गनAसLने
गर9 भएको कानूनी iयवःथाअनुसार नै (व8भo
समयमा सूचना ूकाशन भएको दे िखएको र
सबभVदाप8छ २०६४।७।१९ मा सालको qख
कटान, 8बबc (वतरणसमेतमा ू8तबVध लगाउने
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, वैशाख - 2
ँ ा ूचAलत
गर7 भएको सूचना बहाल रहे को दे िखद
नेपाल कानूनअCतगDत जार7 भएको सूचनाबमोिजम
Aनवेदकको जGगामा रहे का सालका HखहH
काIन नपाउने भनी इजाजत नMदएको कायD
कानूनअनुकूल नै रहे को दे िखएको छ । तर, यस
अदालतबाट माAथ उRलेख गSरएको (वAभT Sरट
Aनवेदनमा परःपर (वरोधी र AभTाAभTै राय WयX
गर7 AनणDय भएको हुँदा रायमा एकHपता कायम
हुनका लाAग सोको AनHपण पूणD इजलासबाट हुन
उपयुX दे िखएकोले सयुX इजलासको दायर7को
लगत कZा गर7 सवच अदालत Aनयमावल7,
२०४९ को Aनयम ३ को उपAनयम (१) को
खaड (ख) बमोिजम पूणD इजलासको दायर7मा
दताD गर7 पूणD इजलासमा पेश हुने ।
इजलास अAधकृत: (कशोर िघAमरे
कfgयुटर: रामशरण AतAमिRसना
इAत सं वत् २०७० साल फागुन १२ गते रोज २ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
वैद्यनाथ उपाध्याय, ०६९-CI-०९६३, ०९६४,

रै कर लगत कZाको AनणDय बदर, सुशीला ौे n (व.

गुठp सं ःथान केCि7य कायाDलय, काठमाडrसमेत,
सुAधरबहादुर ौे n (व. गुठp सं ःथान शाखा कायाDलय,
लAलतपुरसमेत
लगतमा र sेऽीय (कताबमा (वरह
फरकफरक रहे को र sेऽीय (कताब र ॐे ःता
पूजाDमा समेत गुठp जAनएको अवःथा दे िखन
आउँदैन । उजूर7 गनwले पAन सो जGगा कुन
आधार, कारण र ूमाणबाट गुठpको हो भनी
दे खाउन सकेको छै न । लगत नं. ४६ को जGगा
(क.नं. ७० सँग Aभडेको छ भTे कुनै ःपx आधार
दे खाउन सकेको पAन पाइएन । सो हुँदा (ववाMदत
जGगा वाद7 तफDबाट दावी Aलएबमोिजम गुठpकै
जGगा हो भनी भT सyने अवःथा नदे िखने ।
दावीको (क.नं. ७० को जGगा नापी हुँदा
रै कर भनी नापी भएको र दताD गराई तहतह
मालपोत कायाDलयको AनणDयले हकूा{ WयिXमा

हक हःताCतरणसमेत हुँदै आएकोमा सोलाई हक
पुGने WयिX िशवलाल ताॆाकारले आ}नो नाउँमा
दताDसमेत गराएको दे िखCछ । उX (ववाMदत
जGगामा नyसापास गराई घर AनमाDण भई
भोगचलन गर7 आएको पAन दे िखCछ । यसर7
दताD ॐे ःता ूा{ गर7 सो जGगामा घर AनमाDण गर7
लामो समयसfम भोगचलन गर7 आएको त~यमा
कुनै (ववाद रहे को दे िखन नआउने ।
गुठp वा रै कर जGगाको यकन नै नगर7
जGगाको लगत नAभडेको अवःथामा अनुमानको
भरमा १५ वषDभCदा अिघदे िख तहतह हक
हःताCतरण भई आएको एकाको नाममा दताD
भइसकेको जGगालाई Aबनाआधार Aबनाूमाण
लगत Aभडेको भनी रै कर जGगालाई गुठp कायम
गनw अAधकार उX दफाले गुठp सं ःथानलाई
ँ ै न । (क.नं. ७० को जGगा गुठpको
Mदएको दे िखद
हो भTे ूमाणबाट नदे िखएको र हक हःताCतरण
हुँदै ूAतवाद7हHको नाउँमा दताD भई नyसा
पास गर7 घर AनमाDण गर7 भोगचलनसमेत गर7
आएको अवःथामा उX जGगालाई गुठpको जGगा
्
गुठp सं ःथान केCि7य कायाDलयको
ठहरयाएको
AनणDयलाई सदर गनw गरे को पुनरावेदन अदालत,
ँ ा उRट7 हुने ।
पाटनको फैसला Aमलेको नदे िखद
इजलास अAधकृत: मनोज ौे n
इAत सं वत् २०७० साल माघ ५ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं . २
१

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, २०६७-CR-०५५०, ०८५५, ०९९१,

कतDWय यान, नेपाल सरकार (व. शेरबहादुर

बःनेत, भागीरथी बःनेत (व. नेपाल
शेरबहादुर बःनेत (व. नेपाल सरकार

सरकार,

घटनाःथल लास जाँच मुच ुRकामा रातो
कपडाको डोर7ले घाँट7 कAसएको, U आकारको
डाम तथा घाउसमेत रहे को भनी उRलेख भएको
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - 2
पाइ7छ । जातकको Autopsy Report हे दा> मृAयुको
कारणमा Asphyxial death due to cloth’s rope
around the neck भनी उHलेख भएकोसमेतबाट
ूKतवादL भाKगरथी बःनेतले ज7माएको जातक मृत
ज7मेको नभै जी(वत ज7मेको बालकको हो भPे
कुरा पु(Q हुने ।
ूKतवादL भाKगरथी बःनेतले मौकामा
गरे को बयानमा कपडाको डोरLले घाँटLमा बाँधी
गाँठो पारे को कारण बचाको मृAयु भएको भनी
उHलेख गरे को पाइ7छ । Kनजले अदालतसमX
बयान गदा> बचा रोईकराई नगरे को र ZासूZास
नभएको कारण मरे को ठानेको भनेको भए पKन
मरे नमरे को यक[न खुलाउन पKन नसकेको
र कपडाले बेरL राखेको भनी उHलेख गरे बाट
मौकाको बयानलाई अ7यथा भP नसकेको
अवःथामा Kनजको मौकाको बयान ूमाणयो\य
माPुपन] हु7छ । Kनजको उ^ कथन मृतक
बालकको Autopsy Report मा उHलेख भएको
मृAयुको कारणबाट समेत समKथ>त हुने ।
ूKतवादL शेरबहादुर बःनेत नवजात
बालकलाई मान>मा ूAयX_पमा सहभागी भएको
भPे कुरा कहLंकतै बाट खुHन आएको अवःथा
नभए पKन अवैध करणी गरे को र गभ>धारण हुँदा
हाडनाताबाट जोKगनलाई Kनज पKन ूयासरत्
रहे को KमKसल सं ल\न ूमाणह_बाट दे िखइरहे को
छ । बचा जि7मइसकेपKछ ूKतवादL भाKगरKथले
Kनज शेरबहादुरलाई बोलाएको र Kनजको
Kमलेमतोमा िजउँदो ज7मेको बचालाई ूKतवादL
भाKगरथीले मारL ूKतवादL शेरबहादुरले आdनो
बारLमा खाHडो खनी गाडेको भPे कुरा Kनज
ूKतवादLह_को बयानबाट दे िखएको छ ।
जाहे रवालाले खुलाएको मा(हलो छोरा शेरबहादुर
बःनेत र जेठe बुहारL भाKगरथीबीच अवैध करणी
लेनदे न भैरहे को गभ>बाट ज7मेको िजउँदो बचा
दुबैको Kमलेमतोमा मारL गाडेको भPे कथनबाट
समेत पु(Q भैरहे को पाइ7छ । यःतो िःथKतमा
Kनज ूKतवादL शेरबहादुर बःनेतको हकमा
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fयानसgब7धीको १७(२) नं. आक(ष>त हुने नभई
ऐ. १७(३) नं. आक(ष>त हुने हुँदा Kनजको हकमा
fयानसgब7धी महलको १७(२) नं. बमोिजम कैद
वष> १ गन] गरे को हदसgम पुनरावेदन अदालत,
तुलसीपुरको फैसला नKमलेको हुँदा सो हदसgम
उHटL भई Kनज ूKतवादL शेरबहादुर बःनेतलाई
fयानसgब7धी महलको १७(३) नं. बमोिजम कैद
वष> २१/२ (दुई वष> छ म(हना) हुने र ऐ. महलको
४ नं. बमोिजम थप ६ म(हना कैद हुने ।
ूKतवादL
भाKगरथीले
कत>rय
गरL
जातक मारे को र ज7मकैदको सजायसgमको
कसूर गरे को अवःथामा शु_ तथा पुनरावेदन
अदालतबाट अ.बं . १८८ नं. बमोिजम ३(तीन)
वष> राय rय^ गरे को सजाय अAय7त 7यून रहे को
दे िखयो । कसूर गदा>को पuरिःथKत, गभ>
पतनको सेवा Kलन नसकेको अवःथा, सामािजक
लाvछनाको भयसमेतको िःथKत (वचार गदा> अ.बं .
१८८ नं. बमोिजम Kनजलाई कैद वष> १०(दश)
को सजाय Kनधा>रण गदा> पKन ऐनको मनसाय पूरा
हुने भै Kनजका हकमा समेत सो सजाय पया>w हुने
दे िखएकोले Kनजको हकमा शु_ तथा पुनरावेदन
अदालतको रायको हकमा पuरवत>न भै Kनजलाई
१०(दश) वष> कैद हुने ।
इजलास अKधकृत: (वंणुूसाद गौतम/आAमदे व
जोशी
इKत सं वत् २०७० साल मङKसर २४ गते रोज २ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट,
०७०-WH-०००५, ब7दLूAयXीकरण, दे वराज

केसीको हकमा िशव काक| (व. िजHला वन
काया>लय, सुनसरLसमेत

ब7दLूAयXीकरणको Kनवेदनमा थुनाको
वैधता जाँचीने कुरा हो । वन ऐन, २०४९ को
> को KनKम~
दफा ६४ बमोिजम कानूनले पुपX
थुनामा राे हदKभऽको होइन भPे कुरा Kनवेदन
rयहोराबाट र Kलिखत जवाफबाट समेत दे िखन
नआएकोले थुनालाई Kसधै गैरकानूनी भP स(कने

सवच अदालत बुले(टन २०७1, वैशाख - 2
सेवन नगर; pयान tदई तथा होशीयार;पूवक
9 साइड
बी बाWदै एवं हन9समेत बजाउँदै र सुःत गNतमा
हाँKदा ३९ (फट चौडा फरा(कलो सडक भएको
चोक बजारमा याKसीले एासी बाटो कादा
शक चालकले आ नो सवार;को ॄे क लगाएपNछ
पछाNड आउँदै गरे को मोटरसाइकल त=काल
उ~ शकमा ठोtएर दुघट
9 ना भएको NमNसल
सं लoन कागजातबाट खुWदछ । सवार; चलाएको
बेलामा भएको चालकको अवःथा, उ~ शकको
याि:ऽक अवःथा, घटनाःथल ूकृNत (ववरण,
सडक दुघट
9 ना ूNतवेदन ःकेच, ूNतवाद;को
9 ना
बयान, शकका सहयोगीको कागज एवं दुघट
भएको अवःथामा त=काल दे े माNनसहgको
अदालतमा भएको बकपऽसमेतका NमNसल सं लoन
सUपूण9 कागज ूमाणहgको रोहमा हे दा9 ूःतुत
ऐनको दफा १६१(३) मा विण9त अवःथाको
सवार; दुघट
9 ना भई माNथ ूकरणहgमा (वेषण
गरएका आधारमा मोटरसाइकल चालकहgको
मृ=यु भएको NमNसल सं लoन कागजातबाट पु(
हुँदा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट ूNतवाद;
गीतबहादुर पुनलाई यातायात यवःथा ऐन,
२०४९ को दफा १६१(३) बमोिजम एक वष9
्
कैद र दुईहजार gपैयाँ जर;वाना हुने ठहरयाई
ँ ा सदर हुने ।
भएको फैसला मनाNसबै दे िखद
इजलास अNधकृत: ट;काभूषण िघNमरे
कUVयुटर: कWपना बतXला

भएन । तसथ9 ब:द;ू=य?ीकरणको आदे श जार;
हुने पूवश
9 त9को अभावमा सो जार; हुनसKने अवःथा
दे िखएन । ूःतुत Nनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अNधकृत: ट;काभूषण िघNमरे
कUVयुटर: कWपना बतXला
इNत सं वत् २०७० साल भदौ ३० गते रोज १ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६९-CI-००२९, Nनषेधाaा, परमादे श,

रे णु बुढाथोकc राना (व. ूहर; ूधान काया9लय,
काठमाडfसमेत

(वप?ीहgले पबाउ गर; जबज9ःती
लेनदे नको कागज गराएका र पुन: पबाउ
गनj आशkा रहे को भनी Nनवेदन दावी Nलएको
दे िखए तापNन सो दावीलाई खUबीर हुने
कुनै ूमाण गुजान9 नसकेको र ू=यथmहgले
सो दावीलाई पूणत
9 : इ:कारसमेत गरे को
दे िख:छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनको रे कड9
NमNसल सं लoन ू=यथmमpयेका Nब:द;का गुgङको
Nलिखत जवाफसाथ सं लoन NमNत २०६७।११।१८
को कपाल; तमसुकको फोटोकपी हे दा9 ू=यथm
Nब:द;का गुgङ तथा Nनवेtदकाबीच लेनदे न भएकै
दे िख:छ । सो तuयलाई Nनवेtदकाले अ:यथासमेत
ँ ै न । (यनै आधार र
भv सकेकोसमेत दे िखद
कारणबाट पुनरावेदकको पुनरावेदन िजकcर पुoन
नसKने ।
इजलास अNधकृत: ट;काभूषण िघNमरे
कUVयुटर: कWपना बतXला

इNत सं वत् २०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शुभम् ।

५

इNत सं वत् २०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शुभम् ।

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट,

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट,

म:सार; (व. िजWला महोर;, धमौरा गाउँ (वकास
सNमNतको काया9लय, धमौरासमेत

०६७-CI-०९४०, Nनषेधाaा

४

०६६-CR-०७९६, सवार; yयान, नेपाल सरकार

(व. गीतबहादुर पुन

परमादे श, अजमत

Nनवेदक प(हले काय9रत् रहे को ूा.स.
पदमा NमNत २०६५।४।१ दे िख अक यि~
Nनयु~ भई काय9रत् रहे को गा(वसको Nलिखत
जवाफबाट दे िखन आएको ूःतुत अवःथामा
यी पुनरावेदकको मागबमोिजम Nनज Nनवेदक

शक चालकले
२०५६ सालदे िख
(वNधवत् सवार; चालक अनुमNतपऽ ूा} गर;
सवार; चलाएको िजकcर Nलएको र याि:ऽकgपमा
दुgःत रहे को उ~ सवार; साधन मादक पदाथ9
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काया=लयसमेत

अ(विछ78पमा काया=लयमा काय=रत् रहे को
भ7े पु(C हुन सकेन । सो पु(C हुन नसकेबाट
Eनवेदकको दावीअनुसारको आशHाको िःथEत
रहे को भ7 Eमलेन । (यनै आधारबाट EनषेधाMा
= नQ औिचSय दे िखएन । २०६६ साल
जारO गनुप
पुस १२ गतेसVम काया=लयमा हािजर रहे को
हािजरO रे कड= Eनवेदकले Eनवेदनसाथ पेश गरे को
ँ ा सो अवEधमा Eनज काया=लयमा हािजर
दे िखद
रहे को गाउँ (वकास सEमEत काया=लयको हािजरO
रे कड=बाट पु(C हुन आएकोले सो अवEधको तलब,
भZा भने Eनज पुनरावेदकले पाउने नै दे िखने ।
इजलास अEधकृत: टOकाभूषण िघEमरे
कVaयुटर: बेदना अEधकारO

शिo पृथकxकरणको Eस}ाhतअनुसार
पEन काय=पाEलकxय अ~अhतग=तको Eनकायको
अEधकारuेऽअhतग=त (वचाराधीन र छानEबनकै
बममा रहे को (वषयमा अ(हले नै hया(यक uेऽले
vरटको मायमबाट हःतuेप गरO vरट Eनवेदक
राजु शैयद महVमदलाई अ~ीकृत नागvरकता दने
Eनण=य गनु= भEनहाmन Eमलेन । तथा(प साव=जEनक
जवाफदे हOता बहन गनुप
= नQ Eनकायको 8पमा
रहे को (वपuी गृह मhऽालयले आफूले सVप7
= नQ काम कारवाहO (वलVबर(हत, पारदश र
गनुप
जवाफदे हOपूण= भने हुनैपनQ हुँदा माग दावी Eलइएको
(वषयमा Eनण=य गन= गृह मhऽालयले अनुिचत
(वलVब गरे को अवःथा
दे िखएको हुँदा vरट
Eनवेदक राजु शैयद महVमदले दएको अ~ीकृत
नेपालO नागvरकताको Eनवेदनउपर छानEबन गनQ
काय= बाँकx रहे को भए सो काय= यथाशीय Eछटो
सVप7 गरO Eनजलाई अ~ीकृत नेपालO नागvरकता
दन Eमmने नEमmने के हो सो सVबhधमा यथाशीय
Eनण=य गनु= भनी (वपuी गृह मhऽालयको नाउँमा
परमादे शको आदे श जारO हुने ।
इजलास अEधकृत: बाबुराम सुवेदO
कVaयुटर: कmपना बतyला

इEत सं वत् २०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६६-CI-१०२२, छूट जeगा दता=, मालपोत
काया=लय, उदयपुर (व. ढोढाई चौधरO

छूट दता=सVबhधी (ववादमा कानूनबमोिजम
Eनण=य हुनसiने अवःथा रहे कै हुँदा पुनरावेदन
अदालत, राज(वराजले जो जे बुjनुपनQ हो बुझी
ूमाणको मूmयाHन र (वnेषण गरO उo जeगा
pयिo (वशेषका नाममा दता= गनQ वा नगनQ
सVबhधमा Eनण=यका लाEग मालपोत काया=लय,
उदयपुरमा (फता= पठाएको मुsाको नै ू(बयामा
हःतuेप गvररहनु पनQ नदे िखएकोले पुनरावेदन
अदालत, राज(वराजबाट EमEत २०६६।१।१४
मा भएको फैसला सदर गvररहनु परे न, सो बदर
हुने ठहछ= । पुनरावेदक नेपाल सरकारको
पुनरावेदन िजकxर पुeन नसiने ।
इजलास अEधकृत: टOकाभूषण िघEमरे
कVaयुटर: कmपना बतyला

इEत सं वत् २०७० साल असार २६ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं . ३
१

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, कत=pय यान, ०६८-CR-०६५४, राजन
भ7े पदम सेढाई (व. नेपाल सरकार

वारदातको EमEत समयमा घरायसी pयवहारका
कुरामा हजुरआमा असहमत हुन ु भएको कारण
तSकाल vरस उठ आवेशमा आई फलामको
दाउले मृतकलाई झटारो हाhदा Eनजको टाउकोमा
लागी मृतक Eसलौटामा लडी रगत बगेको र सो
दे खेपEछ फलामको दाउले पुन: झटारो हाhदा

इEत सं वत् २०७० साल कािZक ३ गते रोज १ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६७-WO-१२४९, परमादे श, राजु शैयद

महVमदसमेत (व. ूधानमhऽी तथा मिhऽपvरष|को
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लडी उपचार गन; लै जाँदै गदा; घटनाःथलमा नै
मृCयु भएको हो भनी लेखाइKदएको पाइएबाट Lनज
ूLतवादN आरो(पत कसूर गरे कोमा अLधकारूाR
अLधकारN र अदालत समS साLबतै रहN बयान
गरे को पाइयो । Lनजको उU साLबती बयान
LमLसल सं लWन मृतकको लास जाँच मुच ुXकामा
टाउकाको अगाLड पछाLड बीच भागमा ठू लो
ग(हरो घाउ भनी लेखाइKदएको, वारदातःथलबाट
धारNलो फलामे दाउ र धारNलो च ुलेसी रगत
लागेको अवःथामा बरामद भएको भनी घटनाःथल
मुच ुXका (ववरणमा लेखाइKदएको टाउकाको र]
रगतले Lभजेको, टाउकोको ठाउँ ठाउँमा काटे को
चोट रहे को, Scalp Fracture भएको र टाउकोको
भागमा Heamatoma रहे को र मृCयुको कारणमा
टाउकोमा लागेको चोटको कारण मृCयु भएको
Due to Head Injury भनी मृतकको शव परNSण
ूLतवेदनमा लेखाइKदएको, ूहरNमा र वःतुिःथLत
मुच ुXकामा कागज गन_ माLनसह`ले समेत
(यनै ूLतवादNले हानेको दाउको चोट ूहारबाट
मृतकको मृCयु भएको हो भनी लेखाइKदएको
पाइएबाट Lनज ूLतवादNको अLधकारूाR अLधकारN
र अदालतसमSको साLबती बयानसमेतमाLथ
उिXलिखत एवं (ववेिचत अaय ःवतaऽ ूमाणह`बाट
समLथ;त भएको पाइयो । तसथ; माLथ (ववेिचत
LमLसल सं लWन आधार ूमाणह`को मूXयाcनबाट
(यनै ूLतवादNले नै ूहार गरे को दाउको चोटको
ूहारबाट मृतक बछलादे वीको मृCयु भएको तdय
पु(e हुँदा ूLतवादN राजन भfे पदम सेढाईलाई
ु i ऐन, kयानसlबaधी महलको १३(१) नं
मुलक
बमोिजम सव;ःवस(हत जaमकैदको सजाय गन_
गरे को शु` झापा िजXला अदालतको फैसला सदर
गन_ गरN पुनरावेदन अदालत, इलामबाट LमLत
२०६८।६।३० मा भएको फैसला
Lमलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
ूLतवादNले मृतकलाई मान_सlमको
मनसाय राखी इLब अदावत Lलई प"वय
; ोजना बनाई
मृतकको हCया गरे को नभई घरायसी tयवहारका

कुरा गदा; मृतक आuनै हजुरआमाले आफूलाई
गालNगलौज गरे कोले तCकाल उठे को wरसको
कारणले आuनै घरको खाटमुनी रहे को फलामको
दाउले ूहार गदा; मृतकको मृCयु भएको दे िखएको
हुँदा सव;ःवस(हत जaमकैदको सजाय गदा;
ँ ा घटना घxदाको अवःथा,
चक पन;जाने दे िखद
पwरिःथLत, ूLतवादNको उमेरसमेतलाई मyयनजर
गदा; अ.बं .१८८ नं बमोिजम Lनज ूLतवादNलाई
१० वष;माऽ कैदको सजाय हुने ।
इजलास अLधकृत: जगfाथ पौडेल
इLत सं वत् २०७० साल फागुन १९ गते रोज २ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६८-CI-०७०४, बाँकi रकम Kदलाई

भराईपाऊँ, भाजुर

इिनीयwरङ
LलLमटे ड (व. गो(वaदूसाद ौे 

एड

सेXस

वादN दावीको रकम ूLतवादNले (वLभf
माहकह`लाई उधारोमा Kदएको हो भfे कुराको
ःवीकारोिU वादNले नै गरे को दे िखएको र उधारो
Kदएको सामानको रकम ूLतवादNले माहकबाट
बुिझLलएकोले कुनै पLन Lनःसा भपा;ई वादNले पेश
दािखल गन; नसकेको िःथLतमा उधारो रकम
असूल हुन नसकेकै कारणबाट कामदारले मासी
खाएको भf स(कने अवःथा हुन सदै न ।
अतः ूLतवादNले बाँकi नLतन_को ९ नं (वपरNत
काय; गरे को भनी भf Lमलेन । माLथ उXलेिखत
(ववेचनाबाट उधारोमा Lबबi गरN असूलउपर हुन
बाँकi रकम ूLतवादNबाट Kदलाई भराई पाऊँ भfे
ँ ा
वादNको पुनरावेदन िजकiर कानूनसlमत् नदे िखद
पुनरावेदन िजकiर पुWन नसने ।
इजलास अLधकृतः जगfाथ पौडेल
इLत सं वत् २०७० साल कािक २५ गते रोज २ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६७–CI-१४५४, लेनदे न, दे वनारायण साह
(व. कालNूसाद साह

पुनरावेदक ूLतवादNले साहुकi पीलाई रकम
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - 2

तेलV (व. शोभाकुमारV यादवसमेत

वुझाएको भ:े भरपाई भए प>न प>त र प?ीबीच अंश
मुCासमेत चलेको र पDरवारको मुEय भै प?ीले नै
ु K ऐन, लेनदे न Mयवहारको
कायG नगरे को हुँदा मुलक
८ नं मा भएको उP कानूनी Mयवःथाबमोिजम
वादVको प?ी सोमती दे वीले गDरWदएको भपाGईलाई
घरको मुEयले गरे को भनी कानूनतः मा: >मZने
ँ ा ू>तवादVको पुनरावेदन िज(कर पु\न
नदे िखद
नस]ने ।
इजलास अ>धकृतः जग:ाथ पौडेल
इ>त सं वत् २०७० साल कािeक २५ गते रोज २ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६८–CI-०७०४, >नषेधाjा, पुंकर जोशी

(व. कामनपा वडा नं. ३२ का>लकाःथान िःथत
ःटे mडडG पिnलशर एmड >डिःशnयुटर ूा.>ल.

>नवेदन दावीमा >नषेधाjाको आदे श
जारV गDरपाऊँ भ:े माग दावी रहे कोमा ूकािशत
भैसकेका पुःतकहr >नवेदकले ूःतुत >नवेदन
G mदा अिघ नै (वपsीबाट भूलसुधारतफG
दायर गनुभ
प>ऽकामा सूचना ूकािशन गनv कायGसमेत भएको
िःथ>तमा >नवेदकको मागबमोिजम ूकािशत
भैसकेको पुःतकको सwबmधमा >बबK (वतरण
गनG नपाउने गरV >नषेधाjाको आदे श जारV भएमा
प>न हाल आएर MयवहाDरकrपमा सो आदे श
>नंूयोिजत एवं असाmद>भGक हुने र सो आदे शको
ँ ा पुनरावेदन िजकKर
पालनासमेत हुन नस]ने दे िखद
पु\न नस]ने ।
इजलास अ>धकृत: जग:ाथ पौडेल

इ>त सं वत् २०७० साल माघ २० गते रोज २ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६७–CI-१३७०, >नषेधाjा, सूयक
G लाकुमारV

दे वीसमेत (व. रामर>तदे वीसमेत

इ>त सं वत् २०७० साल माघ २० गते रोज २ शुभम् ।

§

पुंकर
जोशी (व. का.म.न.पा. वडा नं. ३२
का>लकाःथान िःथत ःटे mडडG पिnलशर
एmड >डिःशnयुटर ूा.>ल.

०६८–CI-०७०५,

>नवेदन िजकKरको रोड चैनलको सwपूणG
ज\गामा कुनै (क>समको नयाँ घर >नमाGण
नगराउनु, माटो पुनvलगायतका काम नगनुG
नगराउनु र >नवेWदकालाई रोड चैनलको ज\गाबाट
घरज\गासwम तथा सडकमा आवतजावतमा
अवरोध नगनु,G नगराउनु रोड चैनलको ज\गा
यथािःथ>तमा रा|ु भनी पुनरावेदन अदालत,
राज(वराजबाट >म>त २०६७।२।२३ मा
भएको आदे शबाट >नवेदकको आवतजावत गनv
ु ो साथसाथै पुनरावेदक
ःवतmऽताको रsा हुनक
ू}यथ~को कुनै कानूनसwमत् अ>धकारमा आघात
पुगेको दे िखएको नहुनाले ू}यथ~को पुनरावेदन
िजकKर पु\न नस]ने ।
इजलास अ>धकृत: जग:ाथ पौडेल
कwयुटर: (वराज पौडेल

>नषेधाjा,

५

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६७–CI-१३३५, >नषेधाjा, राजकुमार साह
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>नवेदकले
>नवेदनमा
उठाइएको
सwबmधमा हक बेहकको ू
ज\गाहrकै
उपिःथत भई उP ज\गा िखचोला मुCा चलेको
कारणबाट >नवेदकको >नवेदनमा आश ा गरे को
िःथ>तको (वमानता नदे िखएको र >नवेदकलाई
गैरकानूनीrपले पबाउ गनGस]ने सwभावना
पुनरावेदनमा MयP गरे प>न सोसwबmधी कुनै
(वासलायक आधार ूःतुत गनG सकेको
ु ो साथै पुनरावेदक >नवेदकलाई
अवःथा नहुनक
गैरकानूनीrपले पबाउ गनv भएमा सोको
कानूनसwमत् उपचार हुनस]ने नै हुँदा >नवेदकको
पुनरावेदन िजकKर पु\न नस]ने ।
इजलास अ>धकृत: जग:ाथ पौडेल
कwयुटर: (वराज पोभेल
इ>त सं वत् २०७० साल माघ २० गते रोज २ शुभम् ।
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७

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या. प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६७-CR-०८०७, ०८०८,

०९९७, मानव बेच9बखन ओसारपसार, अमर

लामा तामाङ (व. नेपाल सरकार, वस?ती लामा
तामाङ (व. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार (व.
अमर लामा तामाङसमेत

ू9तवादB अमर लामाले आफूहG चारै
जनालाई एउटै टे Lपोबाट पबाउ गरे को भने ताप9न
जाहे रवालBहGले सो कुरालाइ समथSन गरे को
अवःथा छै न । मौकामा कागज गरB अदालतमा
समेत बकपऽ गनY फूलमाया तामाङ, कृंण राना
मगरको कागज तथा बकपऽसमेतबाट पुनरावेदक
ू9तवादB अमर लामा अगा9ड नै र_सौल गई
सकेको भ`े खुaन आएबाट 9नजको अदालतमा
भएको इ?कारB बयान पु(b हुन सकेको छै न ।
मा9थ उaलेिखत 9म9सल सं लeन कागज ूमाण एवं
बुिझएका मा9नसहGको भनाइ समेतबाट अ9भयोग
मागदावीबमोिजमको कसूरबाट सफाइ पाऊँ भ`े
ू9तवादB अमर लामा तामाङको पुनरावेदन िजकiर
खिjडत हुन गएको दे िखयो । तसथS अ9भयोग
माग दावीबमोिजमको कसूरबाट सफाइ पाऊँ
भ`े पुनरावेदन िज(करसँग सहमत हुन स_ने
िःथ9त दे िखएन । 9नजले मानव बेच9बखन तथा
ओसारपसार (9नय?ऽण) ऐन, २०६४ को दफा
४(२)(क) को कसूर गनY उoोग गरे को दे िखने ।
ू9तवादB
वस?ती
लामा
तामाङले
अमर लामा तामाङको म9तयार ठहराई सजाय
गनY गरे को फैसला न9मलB अ9भयोग मागदावी
बमोिजम कसूरबाट सफाइ पाउनुपछS भनी
9लएको पुनरावेदन िजकiरतफS (वचार गदाS
ू9तवादB वस?ती लामा तामाङ अ9भयोग मागदावी
बमोिजमको कसूरको योजना बनाउनेलगायतको
शुGदे िखको कायSमा सं लeन नभई सहू9तवादB
अमर लामाले पी9डतहGलाई पोखराबाट हे टqडा
्
पुरयाइसक
े प9छ हे टqडाबाट वीरगंज र वीरगंजबाट
्
र_सौल पुरयाउनसLम
सहयोग मागेबमोिजम

9लएर जान खोsदा नेपाल सरहद9भऽबाट पबाउ
परे को पु(b हुन आएकोले 9नज मानव बेच9बखन
तथा ओसारपसार (9नय?ऽण) ऐन, २०६४ को
दफा ४(२)(क) को कसूरको म9तयारसLम रहे को
दे िखने ।
ू9तवादBहG अमर लामा तामाङ र
वस?ती लामा तामाङले पी9डतलाई बेने उtेँयले
्
(वदे श पुरयाई
नसकेको, नेपाल सरहद9भऽ पबाउ
परे को अवःथामा अ9भयोगपऽ मागदावीबमोिजम
मानव बेच9बखन तथा ओसारपसार(9नय?ऽण)
ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(१) बमोिजम
सजाय गरे को शुG पसाS िजaला अदालतको 9म9त
ँ ा
२०६६÷८÷२९ को फैसला 9मलेको नदे िखद
उaटB भई पुनरावेदक ू9तवादB अमर लामाले
उपरोx ऐनको दफा ४(२)(क) को कसूर गनY
ँ ा ऐ.को दफा १५(१)
उoोगसLम गरे को दे िखद
(ज) बमोिजम ७ वषS ६ म(हना कैद र {.
५०,०००।– जरBवाना र पुनरावेदक ू9तवादB
वस?ती लामा उपरोx कसूरमा म9तयारसLम
दे िखएकोले 9नजलाई सोहB दफाबमोिजम ६ वषS
कैद र {. ४०,०००।– जरBवाना हुने ठहराई
9म9त २०६७÷६÷१९ मा पुनरावेदन अदालत,
ँ ा सदर
हे टqडाबाट भएको फैसला 9मलेकै दे िखद
हुने ।
इजलास अ9धकृतः जग`ाथ पौडेल
कL~युटरः कaपना बतला
इ9त सं वत् २०७० साल कािक २७ गते रोज ४ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.प्रा.
डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६८–CI-०८०५,

अंश छु याई पाऊँ, काशीूसाद कमाSचायS (व.

नारायणूसाद कमाSचायSसमेत

काठमाडq
िजaला,
काठमाडq
महानगरपा9लका वडा नं. २१ (कनं २१८१ को
घरजeगा 9म9त २०४२।३।३१ र.नं. ११४९३
मा पूणक
S ु मारB ौे बाट नारायणूसाद कमाSचायS
र 9नमSलूसाद कमाSचायSले रझगुणबापत हालै को
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - 2
कारणह@ समेतबाट ूःतुत मुामा पुनरावेदकको
पुनरावेदन िजकर पुHने दे िखTछ । ूःतुत
मुामा पुनरावेदन अदालत, हे टडाबाट IमIत
२०६७।१२।९ मा जारO भएको Iनषेधाlाको
ँ ा उSटO भई बदर हुने ।
आदे श Iमलेको नदे िखद
इजलास अIधकृत: गेहेTिराज पTत
क^eयुटर: गीता िघIमरे IगरO

बकसपऽबाट ूा9 गरे को दे िखएको र सो
बकसपऽह@को कै(फयतमा उE घरजHगाह@
IनमJलूसाद कमाJचायJसमेतलाई Lरझगुणबापत
हालै को बकसपऽ पारOत गLरPदए भRे उSलेख
भएकोसमेत दे िखTछ ।उिSलिखत जHगाह@
ृ अंश पाउने अंिशयारभTदा बा(हरका
आXनो पैतक
ँ ा उE (क]ा
[यिEह@बाट बकस पाएको दे िखद
न^बरका जHगाह@बाट वादOले अंश छु _याई Iलन
्
नपाउने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, पाटनको
फैसला Iमलेकै दे िखने ।
इजलास अIधकृत: हे मबहादुर सेन
क^eयुटर: (वfराज पोखरे ल

इIत सवत् २०७० साल पुस १ गते रोज २ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, २०६७-CR-०६७४, ०२४०, ००२२,
आXनो िज^मामा रहे को सरकारO हातहIतयार
खरखजाना
बेचIबखन
गरे को, महे Tि(वबम

इIत सं वत् २०७० साल फागुन २७ गते रोज ४ शुभम् ।

शाहसमेत (व. नेपाल सरकार , जीतेTिूसाद Iसं ह
(व. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार (व. दे वीूसाद
IतIमिSसना

इजलास नं . ४
१

बरामद भएको गोलOगाह@ अTय
ूIतवादOह@सँग IमलO भारतीय नागLरक वीरे Tि
यादवलाई २०६४।७।१ मा बेन भनी आXनो
कोठामा राखेको भनी ूIतवादO जीतेTिूसाद
Iसं हले अनुसTधानको बममा बयान गरO अTय
ूIतवादOह@लाई पोल गरे को दे िखTछ । अTय
ूIतवादOह@ भीमबहादुर खका र महे Tि(वबम
शाहले पIन बरामद भएको गोलOह@ Iबब गनm
उेँयले राखेको भनी अनुसTधानको बममा
बयान गरे को दे िखयो । ूIतवादO जीतेTिूसाद
Iसं ह, भीमबहादुर खका र महे Tि(वबम शाहले
शु@ सश ूहरO (वशेष अदालतमा बयान
गदाJ पIन आXनो अनुसTधानको बममा भएको
बयानलाई पु( हुने गरO बयान गरे को दे िखTछ ।
ूIतवादOह@ले अनुसTधानको बममा र अदालतमा
समेत एक अकाJलाई पोल गद आरो(पत कसूरमा
साIबत भई बयान गरे को दे िखएको छ उE बयानमा
[यE भएको तrयलाई बरामदO मुच ुSका र वादO
पtका साtी ूIतवेदक शािTतराम थापासमेतको
ँ ा ूIतवादOह@लाई
बकपऽले पु( गरे को दे िखद

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, २०६८-CI-०२५२, Iनषेधाlा, धमmTिूसाद
J साह कानू
यादवसमेत (व. सयुग

सा(वकदे िखको कुलोलाई नयाँ बनाउन
लागेको भRे झू pा [यहोरा बनाई अदालतसमेतलाई
सqयतrय ढाँटO (वपtी Iनवेदकले Iनषेधाlाको
आदे श जारO गनJ माग गरे को दे िखTछ । उE
कुलो Iन(वJवाद@पमा ममJत गनm र कुलोको
माvयमबाट Iसं चाईको कायJ गनm कायJलाई सुचा@
गनुJ qयस नहरका आम उपभोEा कृषकह@को
सु(वधासमेतलाई हे दाJ उपयुE नै दे िखन
आउँछ
।
रौतहट
िजSला
लआमीनीया
मयाJदापुर
गा(वसअTतगJतको
(वजयपुरदे िख
गा(वस वाड नं ९ को िचरिचरयास^मको ११
(कIम ३०० Iमटर लामो कुलो २०३३ सालमा
तयार भै सोहO सालदे िख नै उE कुलोबाट
धेरै tेऽ Iसि|त हुँदै आएको अवःथामा हाल
आएर Iसं चाई एवं ममJत कायJ रोनु Tयायोिचत
ँ ै न । अत: माIथ (ववेिचत आधार एवं
दे िखद
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वाद9को ूःतुत पुनरावेदन िजकर पुpन नसने ।
इजलास अSधकृत: शकुIतला काक

सश5 ूहर9 ऐन, २०५८ को दफा २७(१)
(ग) बमोिजम सवGःवस(हत जIमकैदको सजाय
्
हुने ठहरयाएको
शुN फैसला सदर गरे को
पुनरावेदन अदालत, पाटनको २०६६।८।९ को
ँ ा अIयथा पVरवतGन गVररहन
फैसला Sमलेकै दे िखद
परे न । उX फैसला सदर हुने । पुनरावेदन
नगनY ूSतवाद9 दे वीूसाद SतSमि[सनाको हकमा
साधक सदर हुने । ूSतवाद9हNले सरकार9
गोल9ग]ा Sब(ब गनY योजना र तयार9समेत
गरे को दे िखएपSन Sब(ब गVरसकेको अवःथा नहुँदा
ँ ा
ऐनबमोिजमको सजाय गदाG चक पनG जाने दे िखद
अ.बं .१८८ नं. बमोिजम ूSतवाद9हN महे Iि(वबम
शाह, Sभमबहादुर खcका, िजतेIिूसाद Sसं हलाई
५(पाँच) वषG कैद हुने ।
इजलास अSधकृत: (वiनाथ भjराई
कklयुटर: भांकर पगेनी

इSत सवत् २०७० साल असार २१ गते रोज ६ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री
काकीर्, ०६९-WO-०३३१,
ज्ञानेन्द्रबहादरु

उtूेषण परमादे श, डा. भुपेIिूसाद (व. ूधानमIऽी

तथा मिIऽपVरषको कायाGलयसमेत

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री
काकीर्, २०६९-CI-०७८६,
ज्ञानेन्द्रबहादरु

Sनवेदकले SनSम भई कायG गVरआएको
नेपाल खानेपानी सं ःथानको महाूबIधकको
पदमा SमSत २०७०।२।१६ को SनणGयबाट
G बाबु ढकालको SनयुिX भइसकेको र उX
अजुन
SनयुिX सावGजSनक सं ःथान SनदY शन बोडGबाट
कायGसkपादनमा आधाVरत सkझौताको अनुगमन
हुने भे उ[लेख भइरहे को अवःथामा Sनवेदकले
SनSम
भै कामकाज गनG आफूले पाउनुपनY
भे दावी रहे को ूःतुत Vरट Sनवेदन िजकरको
कुनै औिचtय नरहने हुँदा Vरट Sनवेदन खारे ज
हुने ।
इजलास अSधकृत: तीथG भjराई

कायाGलय, बाpलुङ

§

इSत सं वत् २०७० साल साउन ३० गते रोज ४ शुभम् ।

३

मो(हयानी, उमाकाIत

सापकोटा

(व. मालपोत

इSत सं वत् २०७० साल मSसर १६ गते रोज १ शुभम् ।

अदालतले
मुrाको
औिचtय
वा
तuयSभऽ ूवेश गनुअ
G गाSड (वचार गनुप
G नY
अहम् कानूनी ूyहN जःतो हदkयाद, हकदै या
G नY नै
तथा zेऽाSधकारको ूyमा (वचार गनुप
हुIछ । यीम|ये कुनै एकको अभाव रहे को
िःथSतमा इIसाफ गनG नSम[ने ।
मोह9 कायम गनY वा नगनY (वषयमा
SनणGय गनY साSधकार Sनकाय भूSमसुधार
कायाGलयमा रहे भएको अवःथामा मोह9 कायम
सkबIधमा zेऽाSधकार महण गर9 मोह9 कायम
्
हुने ठहरयाएको
शुN बाpलुङ िज[ला अदालतको
फैसला बदर गर9 zेऽाSधकारको अभावमा
वाद9को (फराद अ.बं . १८० नं. बमोिजम खारे ज
्
हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, बाpलुङको
ँ ा सो सदर हुने ठहछG ।
फैसला Sमलेकै दे िखद

लगाउको ०६९-WO-०४१५,
यसै
उtूेषण परमादे शसमेत, डा. भुपेIिूसाद

(व. ूधानमIऽी तथा मिIऽपVरषको
कायाGलयसमेत भएको मुrामा पSन

यसै अनुसार फैसला भएको छ ।
५

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री
काकीर्, ०६८-WO-०४३७,
ज्ञानेन्द्रबहादरु

उtूेषण परमादे श, जीवनराज कँडेलसमेत (व.

वािणय तथा आपूSतG मIऽालयसमेत

Sनवेदकलाई दएको SनयुिX SमSत
२०६७।१०।२७ बाट तो(कएको दुई वषGको
अवSधसमेत यतीत भइसकेको अवःथामा नेपाल
सरकारले SनवेदकहNलाई पदमुX गनY गर9
गरे को SमSत २०६८।८।१ को SनणGयलाई
G नY अवःथा दे िखएन । यःतो
अIयथा गनुप
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oदने गर@ भएको 8नणAय कायाA^वयन नगनA नगराउन
अ^त>रम आदे श जार@ भएकोमा उi आदे श
8नजको पदाव8ध रहे सxम वा दुई वषAसxम कायम
र(हरहे को अवःथा दे िख^छ । यसर@ ूःतुत मुzा
फैसला भएको अवःथासxम 8नज आ{नो पदमा
कायम र(हरहे को र 8नजलाई उi पदमा रहन
तो(कएको पदाव8ध दुई वषAसमेत समा| भैसकेको
अवःथा हुँदा 8नवेदकहeले 8नजलाई तो(कएको
पूणA अव8ध तो(कएको पदमा कायAरत् रह@ हाल
ँ ा
तो(कएको पदाव8ध समा| भइसकेको दे िखद
ँ ा >रट
ूःतुत >रट 8नवेदनको औिचCय नदे िखद
8नवेदन खारे ज हुने ठहछA । साथै >रट 8नवेदन
खारे ज हुने ठहरे को हुँदा यस अदालतको एक
^यायाधीशको इजलासबाट २०६८।९।७ गते
जार@ भएको अ^त>रम आदे शसमेत ःवत: 8निःबय
हुने ।
इजलास अ8धकृत: तीथA भQराई
कxयुटर: मि^दरा रानाभाट

अवःथामा 8नवेदन मागबमोिजमको >रट जार@ गनA
ँ ा >रट 8नवेदन खारे ज
औिचCयपूणA हुनेसमेत नदे िखद
हुने ।
इजलास अ8धकृत: तीथA भQराई
इ8त सं वत् २०७० साल मU8सर १६ गते रोज १ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री
काकीर्, ०६८-WO-०५१८,
ज्ञानेन्द्रबहादरु

उCूेषण परमादे श, पूणू
A साद पौडेल (व. ूधानम^ऽी

तथा मि^ऽप>रष`को कायाAलयसमेत

नगर (वकास ऐन, २०४५ मा स8म8तको
अcयd तथा मनोनीत सदःयहeको पदाव8ध (कटान
नगर@ नेपाल राजपऽमा तोकेबमोिजम हुने fयवःथा
गरे को र सोबमोिजम अcयd तथा सदःयहeको
पदाव8ध बढ@मा दुई वषA रहे को तhयमा कुनै
ँ ै न । यसर@ दुई वषA पदाव8ध रहे को
(ववाद दे िखद
पदमा 8नयुi पदा8धकार@ तथा सदःयको पदाव8ध
8नजहe 8नयुi भएको 8म8तले २ वषAभ^दा
बढ@ हुन नसkने र >रट 8नवेदकहeलाई नेपाल
सरकार मि^ऽःतरको 8म8त २०६८।०२।०२
A साद
को 8नणAयबमोिजम ईlरभi सुनार र पूणू
गौतमलाई बमश: सुखnत नगर (वकास स8म8तको
अcयd तथा सदःय पदमा कायAरत् र(हरहे को
अवःथामा नेपाल सरकार मि^ऽःतरको 8नणAयले
8नजहeको ःथानमा राजेश जोशी गौतमलाई
अcयd र सदःयको पदहeमा समेत अ^य
fयिiलाई नै चयन गर@ >रट 8नवेदकहeलाई
अवकाश oदएको भpे fयहोराको भौ8तक योजना
तथा 8नमाAण म^ऽालयको च. नं. १७६ 8म8त
२०६८।७।३ को मनोनयन पऽको fयहोराबाट
दे िख^छ । यसर@ बढ@मा भनी 8नयुिi oदएको
तथा पऽsारा पदाव8ध तोकt 8नयुिi भएको भए
ु ाइको अवसरबाट बिuत गराएको भpे
ताप8न सुनव
8नवेदन िजकtरतफA हे दाA 8नवेदकको 8नवेदनउपर
ु ाइ भएको अवःथामा यस अदालत एक
ूथम सुनव
^यायाधीशको इजलासबाट ूःतुत >रट 8नवेदनको
अि^तम टु wो नलागेसxम 8नवेदकलाई अवकाश

इ8त सं वत् २०७० साल मU8सर १६ गते रोज १ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६७-WO-१२३५, उCूेषण
परमादे श, गणेशबहादुर 8सं ह (व. मि^ऽप>रष`को

सिचवालयसमेत

ख|ड dेऽ पयAटन (वकास स8म8तको
कायAकार@ 8नदn शकको पदमा रहे का 8नवेदक
गणेशबहादुर 8सं ह 8म8त २०६६।६।३० गते
8नयुi भएको र ूःतुत मुzा पेश भएको 8म8तसxम
8नजलाई तो(कएको ४ वषAको पदाव8धसमेत भ ुiान
ँ ा 8नवेदन मागबमोिजम >रट जार@
भैसकेको दे िखद
हुनसkने अवःथा दे िखएन । >रट 8नवेदन खारे ज
हुने ।
इजलास अ8धकृत: तीथA भQराई
इ8त सं वत् २०७० साल मU8सर १६ गते रोज १ शुभम् ।

§

लगाउको
०६८-WO-०१२८,
यसै
उCूेषण परमादे श, गणेशबहादुर 8सं ह

(व.
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काया7लयसमेत

भएको मु<ामा प>न
यसै बमोिजमको आदे श भएको छ ।
८

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.प्रा.डा श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०७०-RC-००१५, कत7Gय

Hयान, नेपाल सरकार (व . खJबहादुर बुढाथोकN
ू>तवादPउपरको
(कटानी
जाहे रP,
ू>तवादPको सा>बती बयान, लास जाँच मुच ुTका,
शव परPUण ू>तवेदन, वारदातमा ूयोग
भएको बरामद फलामको कोदालो, मौकामा
कागज गनZ टोपे[ि बुढाथोकNको बकपऽ तथा
मेघबहादुर बाठासमेतले ग`रaदएको घटना (ववरण
कागजसमेतबाट ू>तवादPकै कत7Gयबाट मृतकको
मृcयु भएको पु(d हुन आएकोले सोसमेतको आधार
ूमाणबाट ू>तवादP खJबहादुर बुढाथोकNलाई
ु N ऐन, Hयानसhब[धी महलको १३(१)
मुलक
नं. को कसूरमा ऐ. को १३(३) नं बमोिजम
सव7ःवस(हत ज[मकैद हुने ।
इजलास अ>धकृत: ह`रकृंण ौे s
इ>त सं वत् २०७० साल फागुन ३० गते रोज ६ शुभम् ।

९

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.प्रा.डा श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०७०-RC-००१७, कत7Gय

Hयान, नेपाल सरकार (व .(वबम भxे (वंणु खऽी
ू>तवादPउपरको
(कटानी
जाहे रP,
ू>तवादPको
अ>धकारूाy
अ>धकारP
एवं
अदालतसमU भएको सा>बती बयान Gयहोरा,
मौकामा कागज गनZ Gयिzह{को भनाई एवं
खानतलासी तथा बरामदP मुच ुTकासमेतबाट
मृतकसँग उधारोमा >लएको ःटे सनरP सामानको
पैसा aदन नपरोस् भनी योजनासमेत बनाई कत7Gय
गरP मारे को त|य >न: स[दे ह{पमा पु(d भएको
ँ ा सोसमेतको आधार कारणबाट ू>तवादP
दे िखद
(वबम भxे (वंणु खऽीलाई अ>भयोग माग
दावीबमोिजम Hयानसhब[धी महलको १३(३)
्
नं. बमोिजम सव7ःवस(हत ज[मकैद हुने ठहरयाई
भएको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको >म>त

ँ ा
२०६९।११।२३ को फैसला >मलेको दे िखद
सदर हुने ।
इजलास अ>धकृत: ह`रकृंण ौे s
कh}युटर: मि[दरा रानाभाट
इ>त सं वत् २०७० साल फागुन ३० गते रोज ६ शुभम् ।

10

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.प्रा.डा श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०७०-RC-००३३, कत7Gय

Hयान, नेपाल सरकार (व .कृंणखर शमा7
ू>तवादPले आनै भाउजु नाताकN मृतक
दुगा7 शमा7लाई मारP भीरबाट खसालP aदएको
त|यमा सा>बत भै अ>धकारूाy अ>धकारP एवं
अदालतमा गरे को बयान Gयहोरालाई लास ूकृ>त
मुच ुTका, लास जाँच ू>तवेदन, मौकामा कागज
गनZ मा>नसह{को भनाईसमेतले >न(व7वाद{पमा
ँ ा सोसमेतका आधार
पु(d ग`ररहे को अवःथा दे िखद
ूमाणबाट ू>तवादP कृंणखर शमा7 अ>भयोग
ु N ऐन, Hयानसhब[धी
मागदावीबमोिजम मुलक
महलको १ नं. को कसूर अपराधमा ऐ. को
१३(३) नं. बमोिजम सव7ःवस(हत ज[मकैद
हुने ।
इजलास अ>धकृत: ह`रकृंण ौे s
कh}युटर: मि[दरा रानाभाट
इ>त सं वत् २०७० साल फागुन ३० गते रोज ६ शुभम् ।

११

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.प्रा.डा श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०७०-RC-००६६, कत7Gय

Hयान, नेपाल सरकार (व . इ[िलाल सरदार
घटनाःथल एवं वःतुिःथ>त मुच ुTका,
मृतकको लास जाँच ू>तवेदन एवं वःतिःथ>त
मुच ुTकाका
मा>नस
सीयावतीदे वी
सरदार,
घटनाःथल मुच ुTकाकN मा>नस भ ु[टP सरदार,
जाहे रवाला सुदPलाल सरदार र घटना (ववरण
कागज गनZ सूय 7 सरदारले अदालतसमU गरे को
बकपऽसमेतबाट >नज ू>तवादP इ[िलाल सरदारले
अ>धकारूाy अ>धकारP एवं अदालतसमU गरे को
सा>बती बयान Gयहोरालाई >न(व7वाद{पमा
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - 2
सं प(ु 7 गरे को अवःथा >मसल सं ल@न ूमाण
ँ ा ू>तवादH इJिलाल
कागजातहEबाट दे िखद
ु P
सरदारलाई अ>भयोग माग दावीबमोिजम मुलक
ऐन, RयानसSबJधी महलको १ र १३(१) नं. को
कसूरमा ऐ. को १३(१) नं. बमोिजम सवYःवस(हत
जJमकैद हुने ।
इजलास अ>धकृत: ह]रकृंण ौे `
कSaयुटर: मिJदरा रानाभाट
इ>त सं वत् २०७० साल फागुन ३० गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास नं . ५
१

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री वैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६७-CR-०६७१, ११०७, ०००४,

कतYfय Rयान, नेपाल सरकार (व. सJतोषकुमार

महतो सुडीसमेत,अनेककुमार महतो सुडी (व.
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार (व. रामनारायण
सुडीसमेत

मृतक लासको दायाँ >तयामा ४१२ इJच बायाँ
>तयामा चार इJच गोलाई सु>नएको नीलडाम
दायाँ मुkामा ११२ इJच सु>नएको निजकै
अक ११२ इJच सु>नएको डाम दे िखएको, दायाँ
ँ ादे िख दुई इJच तल २/२ इJचको दुईवटा
घुड
नीलडाम रहे को भnेसमेतको लास ूकृ>त मुच ुoका
दे िखJछ । मृतकको शव परHqण ू>तवेदनमा

Mul!ple injuries to the body with intes!nal
perfora!on leading to shock haemorrhage
and death भnे उoलेख भएको पाइJछ ।

मौकाको लास ूकृ>त मुच ुoका र शवपरHqण
ू>तवेदनसमेतबाट मृतक परHदे वीको शरHरमा
(व>भn भागमा ूहार ग]रएका साtघा>तक
घाउचोट दे िखएकोले मृतक परHदे वी आफv झुxडी
मरे कP हुन ् भnे अदालतसमqको ू>तवादHहE
ु े वीको बयान
रामनारायण महतो सुडी र मलेखद
उपरोy घाउचोटसमेतबाट खिxडत हुने ।
ू>तवादHहEमzये रामनारायण महतोले

मृतक परHदे वीलाई ढोकाको गजबारले शरHरका
(व>भn भागमा पटकपटक (हकाYएको र ू>तवादHहE
ु े वी र अनेककुमारले मृतकलाई ू>तवादH
मलेखद
रामनारायणले कुटपीट गरे को समयमा मुख
थुनी समाई |दएको एवं कुटपीटसमेत गरे को
भनी आफू कसूरमा सा>बती भई अJय ू>तवादH
ु े वीलाई पोल गरH गरे को
अनेककुमार र मलेखद
बयानलाई घटनाका ू}यqदश~ EवीकुमारHको
मौकाको कागज एवं >नजको अदालतको बकपऽ,
शवपरHqण ू>तवेदन, लासजाँच मुच ुoकासमेतका
>म>सल सं ल@न ूमाणबाट पु(7 हुने ।
शुE सलाYहH िजoला अदालतले ू>तवादH
ु P ऐन, RयानसSबJधी
रामनारायण महतोलाई मुलक
महलको १३(३) नं. बमोिजम सवYःवस(हत
जJमकैद ू>तवादH मलखुदेवी महतो र अनेककुमार
महतोलाई सोहH १३(३) नं. बमोिजम एक वषY
छ म(हना कैदको सजाय र ू>तवादH नागेJिदास
कथ>नयालाई सोहH १७(३) नं. बमोिजम दुई वषY
कैदको सजाय गन गरH >म>त २०६२।५।७ मा
्
गरे को फैसला सदर हुने ठहरयाई
गरे को पुनरावेदन
अदालत, जनकपुरको >म>त २०६७।१।२० को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला >मलेकै दे िखद
इजलास अ>धकृत: हकYबहादुर qेऽी
इ>त सवत् २०७० साल माघ २२ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६७-WO-०९४३, उ}ूेषण, रामसेवक

राय (व. िजoला (वकास स>म>तको कायाYलय,
सलाYहHसमेत

प(हलेदेिख नै (वालय आफvले पोखरHको
सालन ठे ा लगाएको र }यसबाट ूा हुने ूाय
आय सामुदा(यक (हतमै खचY गरे को दे िखJछ ।
पोखरHको सालनमा कुनै आ>थYक अ>नय>मतता
भएमा }यसउपर साधारण qेऽा>धकारबाट नै
उपचारमा जानसने अवःथा हुँदा >नवेदन
मागबमोिजमको यस अदालतको असाधारण
qेऽा>धकार आक(षYत भई आदे श जारH गनY >मoने
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ँ ा 7रट 9नवेदन खारे ज हुने ।
नदे िखद
इजलास अ9धकृत: यCूसाद आचायF
कGHयुटर: चIिा 9तमLसेना

ँ ा 7रट
उपचार ूा गनFसmने नै अवःथा दे िखद
9नवेदनमा उठाएका नी9तगत कुराहyको (वषयमा
यस अदालतको असाधारण अ9धकार`ेऽ आक(षFत
नहुने हुँदा 9नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार^
ँ ा 7रट 9नवेदन खारे ज हुने ।
गनF 9मLने नदे िखद
इजलास अ9धकृत: यCूसाद आचायF
कGHयुटर: चIिा 9तमLसेना

इ9त सं वत् २०७० साल भदौ १९ गते रोज ४ शुभम् ।

३

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६७-WO-१०९३, उYूेषण, 9नरबहादुर

के.सी. (व. मालपोत कायाFलय, सलाFह^समेत

सवच अदालतबाट भएको परमादे शको
आदे शबमोिजम दुबै प`लाई बुझी 9नणFय गनc
बममा मालपोत कायाFलयबाट (वप`ी रामूसाद
उूेतीको नाउँमा Gयाद तामेल गदाF अ.बं . ११०(१)
नं. मा उLलेख भएबमोिजमको ू(बया पूरा भएको
ँ ा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले अ.बं .
नदे िखद
१७ नं. अIतगFत दायर भएको 9नवेदनमा उi
Gयादलाई बदर गर^ अ.बं .२०८ नं बमोिजम
ू9तउkर पऽ 9लई दताF गर^ कानूनबमोिजम गनुF
भनी आदे श भएको हुँदा सोह^ आदे शबमोिजम
ू9तउkर दताF गर^ नmसा सं शोधन मुnा मालपोत
ँ ा 7रट 9नवेदन
कायाFलयमा (वचाराधीन रहे को दे िखद
खारे ज हुने ।
इजलास अ9धकृत: यCूसाद आचायF
इ9त सं वत् २०७० साल भदौ १९ गते रोज ४ शुभम् ।

४

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट,
०६७-WO-१२२१, उYूेषण, oदनेश चौधर^ (व.

ूधानमIऽी तथा मिIऽप7रषqको कायाFलयसमेत

9नवेदकले 7रट 9नवेदनमा उठाउनु
भएको सावFज9नक यातायातको भाडादरको
सGबIधमा सवार^ तथा यातायात tयवःथा ऐन,
२०४९ तथा यातायात tयवःथा 9नयमावल^,
२०५४ ले ःपxyपमा सGबोधन गरे को
छ । नेपाल ूहर^अIतगFत शा(फक ूहर^ले समेत
कानूनबमोिजम यातायात tयवःथापनमा कायF
गद} आएको अवःथामा 9नवेदकले यातायात `ेऽमा
रहे का आ~ना गुनासाहyलाई सGबिIधत शा(फक
ूहर^ कायाFलयमा जाहे र गर^ आवँयक कानूनी
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इ9त सं वत् २०७० साल भदौ १९ गते रोज ४ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६९-WO-१२२९, उYूेषण, िचरीवी

अ9धकार^ (व. राजःव अनुसIधान (वभागसमेत

काठमाड िजLला अदालतबाट Gयाद जार^
भई तामेल गदाF 7रट 9नवेदक र 9नजको एकाघरका
उमेर पुगेका प7रवारका सदःयहy फेला नपरे को
हुँदा 9नजको घरदै लोमा कानूनबमोिजमको र^त
्
पुरयाई
Gयाद टाँस गरे को र उi Gयाद टाँस
गदाF बुध9सँ गा(वसका अय`समेत रोहबरमा
बसी एकू9त Gयाद 9नजले नै बुझी लगेको
tयहोरास(हतको Gयाद तामेल^ ू9तवेदन रहे को
दे िखIछ । उi तामेल भएको Gयादको कानूनी
्
र^त हे दाF कानूनबमोिजमको र^त पुरयाई
तामेल
गरे को दे िखIछ । 7रट 9नवेदनको आ~नो हातै मा
Gयाद नबुझेको कारणले माऽ अदालतले र^त
्
पुरयाई
गरे को Gयाद तामेल^लाई अIयथा भ
न9मLने हुँदा 7रट 9नवेदन खारे ज
हुने ।
इजलास अ9धकृत: यCूसाद आचायF
कGHयुटर: चIिा 9तमLसेना
इ9त सं वत् २०७० साल भदौ १९ गते रोज ४ शुभम् ।

यसै ूकृ9तका 9नGन मुnाहyमा प9न यसै अनुसार
आदे श भएका छन्:
§
०६९-WH-००७६, बIद^ूYय`ीकरण,

§

िचरीवी अ9धकार^ (व. राजःव अनुसIधान
(वभागसमेत
०६९-WO-१२३०, उYूेषण, िचरीवी
अ9धकार^ (व. राजःव अनुसIधान
(वभागसमेत
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६

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट,

०६८-CI-००७६, ०३२८, 8नषेधा;ा परमादे श,

िजAला (वकास स8म8तको कायाEलय, राज(वराज
सFरGसमेत (व. ल8लतनारायण झा, ल8लतनारायण
झा (व. िजAला (वकास स8म8तको कायाEलय,
राज(वराज सFरGसमेत

सJझौताबमोिजम छूट 8मNहा पाउने वा
नपाउने भRे 8नणEय गनुप
E नT दा(यUव रहे को िजAला
(वकास स8म8तले आफूसमX कानूनबमोिजम 8नवेदन
E नT दा(यUव रहे को
पनE आएप8छ समयमै 8नणEय गनुप
सावEज8नक जवाफदे हGको पदमा आ8सन Zयि[
वा 8नकायले कानूनबमोिजम 8नणEय गनुप
E नTमा
सो नगरG छान8बन स8म8तले \दएको ू8तवेदन
पेश ग^र\दएको भनी 8नणEय गनुप
E नT दा(यUवबाट
ँ ै न । यसरG
उिJकन 8मAने 8स`ाNतत: दे िखद
छूट 8मNहा 8नवेदनमा कानूनबमोिजम यथाशीय
8नणEय गनुE भनी (वपXी िजAला (वकास स8म8त
र सो कायाEलयमा ःथानीय (वकास अ8धकारGका
्
नाउँमा परमादे श जारG हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन
अदालत, राज(वराजको आदे श 8मलेकै दे िखने ।
इजलास अ8धकृत: रामूसाद भkराई
इ8त सं वत् २०७० साल असोज १७ गते रोज ५ शुभम् ।

७

इ8त सं वत् २०७० साल असोज १७ गते रोज ५ शुभम् ।

§

यसै लगाउको २०६७-CR-०७७०,
अदालतको अपहे लना, 8बमला मानNधर
(व. कमला अ8धकारGसमेत, भएको मुyामा
प8न यसै अनुसार फैसला भएका छन् ।
८

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६९-CI-०५५६, उUूेषण परमादे श,

जनादEनूसाद शमाE पाzडे (व. मालपोत कायाEलय,
नुवाकोटसमेत
मालपोत कायाEलय, नुवाकोटले गरे को
अदालत, पाटनमा
8नणEयउपर
पुनरावेदन

पुनरावेदन दायर गरG इNसाफ माग गनुप
E नTमा सो
नगरG यी पुनरावेदकले ^रट Xेऽा8धकारमा ूवेश
गरG उपचार माग गरे को दे िखयो । यसूकार
वैकिAपक कानूनी उपचारको (व}मानता रहे को
अवःथामा ^रट Xेऽा8धकारमा ूवेश गरG दायर
हुन आएको ूःतुत 8नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ8धकृत: लोकराज पराजुलG
कJwयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ8त सं वत् २०७० साल फागुन १९ गते रोज २ शुभम् ।

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट,
०६७-CI-०८८७, 8नषेधा;ा, 8बमला मानNधर (व.

कमला अ8धकारGसमेत

ँ ा सदर हुने ।
आदे श 8मलेकै दे िखद
इजलास अ8धकृत: ह^रहर पौvाल
कJwयुटर: मो. अxतर अलG

दावीबमोिजम 8नवेदकको जoगा कpजा
गरG 8मिचएको वा िखचोला गरे को भए ूःतुत
8नषेधा;ाको 8नवेदनबाट 8नqयrल हुनसqने
हुँदैन । (क.नं. १११ को चार आना घर जoगामा
नqसापाससमेत गरG घर 8नमाEण भइसकेको भनी
ँ ा 8नवेदकको
(वपXीको 8लिखत जवाफबाट दे िखद
(क.नं. ३३ को जoगामा घर 8नमाEण गनT आशtा
भयो भRु सरासर गलत हुन जाने हुँदा 8नवेदन
खारे ज हुने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,
पाटनको 8म8त २०६७।२।१९ मा भएको

९

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०७०-RC-००५५, कतEZय ~यान, नेपाल

सरकार (व. दुगाE भRे दुगाEूसाद माःवा 8लJबूसमेत

ू8तवादGह दुगाEूसाद 8लJबू र दे उूसाद
चोङवाङ 8लJबूले बाँसको लौरो र भाटासमेतले
मृतक बु`कुमार माःवा 8लJबूलाई कुटपीट
कतEZय गरG मारे को भनी वारदात कसूरमा सं लoन
भएको कुरा अNय सहअ8भयु[ह शणEबहादुर
(व.क., 8नङतेJबा शेपाE, काजीमान बनेमको
शु अदालतसमX भएको बयानमा परःपरको
सा8बती पोल गरे का र सो पोललाई मृतक
बृ`कुमार माःवाको लासजाँच ू8तवेदनसमेतबाट
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सम6थ8त भैरहे को दे िख?छ । मौकाको (कटानी
जाहे रE, घटनाःथल तथा वःतुिःथ6त मुच ुHकाका
मा6नसहIको कागजसमेतबाट वारदातमा सं लLन
रहे भएका यी ू6तवादEहIले नै मृतकलाई
मरणासS हुने गरE कुटपीट गरे को तUय पु(V
भएकाले ू6तवादEहI दुगW भSे दुगा8ूसाद (माःव)
6लZबू र आशबहादुर भSे दे उूसाद चोङबाङ
्
6नज
6लZबूले आरो(पत कसूर गरे को ठहरयाई
ु a ऐन, cयानसZब?धी
ू6तवादEहIलाई मुलक
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव8ःवस(हत
्
ु
शुI ताgलेजङ
ज?मकैद सजाय हुने ठहरयाएको
िजHला अदालतको फैसला साधकको रोहबाट
ु a
केहE उHटE गरE 6नज ू6तवादEहIलाई मुलक
ऐन, cयानसZब?धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
्
पुनरावेदन
ज?मकैदको सजाय हुने ठहरयाएको
अदालत, इलामको 6म6त २०७०।२।२७ को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला 6मलेकै दे िखद
इजलास अ6धकृत: लोकराज पराजुलE
इ6त सं वत् २०७० साल फागुन १६ गते रोज ६ शुभम् ।

१०

8 े िख
भोगचलन गदx
आफूले परापूवद
आएको जLगामा रहे को मि?दरलाई कटाई (क.नं.
४० मा समावेश नगरE साव8ज6नक कायम गरे तफ8
भू6मसुधार म?ऽालय, 6सं हदरबारसमेतलाई (वपuी
बनाई दू(षत नापी बदर गरE िखचोला मेटाई
6नकास बाटो खुलाइपाऊँ भSे मु|ा 6लई बाँके
िजHला अदालतमा ूवेश गरे को पुनरावेदक/
6नवेदकको कथन हुँदा 6नषेधाpाको मा~यमले
तHलो अदालतको (वचाराधीन मु|ालाई ूभाव
पनW गरE मा6थHलो अदालतले केहE नबोHने
्
हुँदा 6नषेधाpाको आदे श जारE नहुने ठहरयाएको
पुनरावेदन
अदालत, नेपालगंजको
6म6त
२०६८।१२।२९ को आदे श 6मलेकै दे िखने ।
इजलास अ6धकृत: लोकनाथ पराजुलE
इ6त सं वत् २०७० साल फागुन १९ गते रोज २ शुभम् ।

१२

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६९-CI-०७४१, उूेषणयु परमादे श,

ौीमान् बःनेतसमेत (व. हरहर ढकाल

साव8ज6नक बाटोमा धम8शालाको नाउँमा
घर 6नमा8ण हुनसsने आशtा दे िखएको हुँदा
मागबमोिजम 6नवेदकको जLगासँग जो6डएको
साव8ज6नक बाटोमा घर नबनाउनु भनी (वपuीका
्
नाउँमा 6नषेधाpाको आदे श जारE हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन
अदालत, राज(वराजबाट
6म6त
२०६८।७।२७ मा भएको आदे श 6मलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अ6धकृत: लोकराज पराजुलE

(वालय यवःथापन स6म6तले 6म6त
२०६८।१०।१० मा भगवती उच मा.(व.
को अःथायी मा.(व. िशuक पदमा काय8रत्
ौीमान् बःनेतलाई 6न6म ूधाना~यापक पदमा
6नयु गदा8 िशuा 6नयमावलE, २०५९ को 6नयम
९३ ू6तकूल हुने गरE 6न6म ूधाना~यापक
पदमा 6नयु गरे को दे िखन आयो । कानूनी
यवःथाू6तकूल हुने गरE पुनरावेदकम~येका
ौीमान् बःनेतलाई 6न6म ूधाना~यापकमा
6नयु गरे को (वालय यवःथापन स6म6तको
6नण8य उूेषणको आदे शबाट बदर हुने ।
इजलास अ6धकृत: लोकनाथ पराजुलE
कZgयुटर: (वदुषी रायमाझी

इ6त सं वत् २०७० साल फागुन १९ गते रोज २ शुभम् ।

इ6त सं वत् २०७० साल फागुन १९ गते रोज २ शुभम् ।

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६९-CI-०४०९, 6नषेधाpा परमादे श,
रामबाबु मqडल (व. दुगा8कुमारE साह

११

१३

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
काकीर्, २०७०-WH-००३१,
काकीर्, ०६९-Ci-०३९५, 6नषेधाpा, अजुन8 6सं ह भरतबहादरु

6सजाप6त (व. िजHला ूशासन काया8लय, बाँकेसमेत

ब?दEूयuीकरण, 6बख8बहादुर ौे  र ूताप
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तामाङको हकमा सोमबहादुर ौे < (व. रा(=य
?नकु@ (वभागको कायाCलय, बबरमहलसमेत

?नवेदकहDलाई अ?भयोग मागबमोिजम
सजाय भएमा प?न दुईवषC कैद र दशहजार
Dपैयाँ सजाय हुने दे िखLछ । ?नवेदकहD ?म?त
२०६९।५।३० दे िख आजसTम करUब एकवषC
तीन म(हना चौध Yदन थुनामा रहे को दे िखयो साथै
माग भएको कैद जरUवाना भ ु[ान भएमा मु\ा
फैसला नभए प?न थुनाबाट मु[ गरU Yदनुपन^
अ.बं . ११९ मा कानूनी aयवःथा रहे को पcरूेआयमा
अ?भयोग दावीबमोिजम कसूरको माऽाअनुसार
ू?तवादUलाई हुनसgने सजायको आधारमा (वचार
गरU ?नज ?नवेदक ू?तवादUहDलाई थुनामा
बसेको अव?ध कhा गरU बाँकi अव?धका हकमा
कानूनबमोिजमका (हसाबले धरौट ?लन कानून र
LयायसTमत् हुने ।
इजलास अ?धकृत: हकCबहादुर nेऽी
कToयुटर: (वदुषी रायमाझी

ूहरU उपरUnकको ?म?त २०६६।४।४ को
?नणCयलाई पुनरावेदन सुनी मvयnेऽ ूहरU
कायाCलय, हे टwडाको ूहरU नायब महा?नरUnकबाट
२०६८।४।१० मा भएको ?नणCय ऽु(टपूणC
ँ ा उि~लिखत आधार, कारण एवं यस
नदे िखद
अदालतबाट उि~लिखत मु\ामा ू?तपाYदत नजीर
?साLतसमेतबाट यी ?नवेदकलाई भ(वंयमा
सरकारU सेवामा अयोय नठहcरने गरU मvयnेऽ
ूहरU कायाCलय, हे टwडाबाट भएको ?म?त
२०६६।४।४ को ?नणCयलाई सदर गरे को सोहU
कायाCलयका ूहरU नायब महा?नरUnकबाट भएको
ँ ा
२०६८।४।१० को ?नणCय कानूनअनुDप दे िखद
?नवेदन मागबमोिजमको आदे श जारU गनC ?म~ने
अवःथा दे िखन आएन । ूःतुत cरट ?नवेदन
खारे ज हुने ।
इजलास अ?धकृत: जवाहरूसाद ?सं ह
इ?त सं वत् २०७० साल माघ १३ गते रोज २ शुभम् ।

एकल इजलास

इ?त सं वत् २०७० साल पुस १४ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं ७

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह,

मा.न्या. श्री तकर् राज भट्ट र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
काकीर्, २०६८-WO-०२५८,
भरतबहादरु

उtूेषण, दे वीलाल पटे रU (व. मvयnेऽ ूहरU

कायाCलय, मकवानपुर हे टwडासमेत

?नवेदक दे वीलाल पटे रUलाई ता?लम
केLि भरतपुरमा ता?लममा पठाएकोमा ता?लममा
सहभागी भै आ{नो ठे (कएको दरबLदUमा हािजर
हुनपु न^मा ौीमती तथा आफू ?बरामी परे को
भ|े (व?भ| झू }ा बहाना बनाई आफूले गरे को
ग~ती, कसूर गुमराहमा राखी कुनै सूचनाबेगर
३५ YदनसTम कायाCलयमा गैरहािजर रहU आ{नो
कतCaय पालना नगरे कोले भ(वंयमा सरकारU
नोकरUको ला?ग अयोय नठहcरने गरU नोकरUबाट
हटाएको मvयnेऽ ूहरU कायाCलय, हे टwडाको

०७०-WO-

०६०४, उtूेषण, अDण मे?डकल सेLटर ूा?ल

कामनपा वडा नं २९, सामाखुशी, काठमाडwसमेत
(व. ूधानमLऽी तथा मिLऽपcरष को कायाCलयसमेत

?नवेदकले माग गरे को दावी र
(वषयवःतुका सTबLधमा (यनै ?नवेदकले २०७०WS-०००४, को cरट दायर गरU अदालतमा
(वचाराधीन रहे कोले सो cरट ?नवेदनको ?नणCय
हुँदा ूःतुत (ववादको ?नDपण हुनसgने नै
हुँदा ?नवेदक सफा हात न?लई र तय लुकाई
आएकोसमेत दे िखएबाट ूःतुत cरट ?नवेदनमा
(वपnीहDबाट ?लिखत जवाफ मगाई रहन
परे न । cरट ?नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ?धकृत: दडपािण ला?मछाने
इ?त सं वत् २०७० साल फागुन २० गते रोज ३ शुभम् ।
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नगराउनु भनी (वप~ीहका नाउँमा सवच
अदालत MनयमावलE, २०४९ को Mनयम ४१
बमोिजम अCतXरम आदे श जारE हुने ।

अन्तिरम आदेश
१

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल, ०७०-WO-०७६२,

उ8ूेषण, दे वीूसाद बराल (व. खा> सं ःथान
केCिEय कायाGलय, भिकालE काठमाडLसमेत

Mनवेदकलाई नेपाल सरकारको MमMत
२०७०।३।१३ को MनणGयअनुसार नेपाल खा>
सं ःथानको सSालक सMमMतको सदःय पदमा
बढEमा २ वषGको लाMग MनयुिW गXरएकोमा Mनजको
सो अवMध समा\ नहुँदै अवकाश _दनुपन` मनाMसब
ु ाइको
मा(फकको कारणसमेत नदे खाई सुनव
मौकासमेत न_दई MमMत २०७१।६।१६ को
नेपाल सरकार (मिCऽःतर) को MनणGय भनी
अवकाश _दएको कुरा ूथम g(hले समेत कानून
एवं Cयायको माCय MसjाCतअनुसार भएको भk
स(कने नदे िखनाले सु(वधा सCतुलन (Balance
of Convenience) लाई lयानमा राखी नेपाल
सरकारको MमMत २०७१।१।१६ को MनणGय
त8कालको लाMग कायाGCवयन नगनुG , Mनवेदकलाई
पूवव
G त् कामकाजमा लगाउनु भनी Mनवेदकको
मागबमोिजम अक आदे श नभएसoमको लाMग
सवच अदालत MनयमावलE, २०४९ को Mनयम
४१ बमोिजम अCतXरम आदे श जारE हुने ।
इMत सं वत् २०७१ साल वैशाख २४ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल, ०७०-WO-०७६५,

उ8ूेषण, कृंणूसाद

अदालत, हे टLडासमेत

खuीसमेत

(व. पुनरावेदन

सकुCतला शाहE (खuी) घरको मुwय
भई काम गरे को नदे िखएको अवःथामा लेनदे न
xयवहारको ८ र ९ नं. को xयवःथाअनुसार
सगोलको सoपिzबाट बेहोनुप
G न` ऋण नदे िखएकोले
Mनवेदकमlयेक| वषG ८२ क| वृjा ूाणमाया
खuीका नामको Mनवेदनमा उि}लिखत सoपिz
अक आदे श नभएसoमको लाMग Mललाम नगनु,G

इMत सं वत् २०७१ साल बैशाख २४ गते रोज ४ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल, ०७१-WO-०७३५,
रो(हतराज साहसमेत (व.
Mऽभुवन (व(व>ालय ूािक पXरषद क
् |MतGपरु समेत

उ8ूेषण

परमादे श,

Mनवेदकलाई (कःट मेMडकल कलेजले
MमMत २०७०।१।८ मा जानकारE गराएकोबारे
लेखेको पऽ र िच(क8सा शा अlययन
MमMत
सं ःथान, महाराजगंज, काठमाडLलाई
२०७०।१२।२३ मा सोहE मेMडकल कलेजले
लेखेको पऽअनुसार Mनवेदक (कःट मेMडकल
कलेजको MनयMमत छाऽ रहे को दे िखनाले अक
आदे श नभएसoमको लाMग सु(वधा सCतुलनको
g(hले Mनवेदकलाई ूथम वषGको पुन: परE~ामा
सामेल हुने गरE फाराम भन` एवं परE~ामा सामेल
हुनेलगायतका सबै कायG गन` गराउनेबाट बिSत
नगनुG भनी सवच अदालत MनयमावलE, २०४९
को Mनयम ४१ अनुसार अCतXरम आदे श जारE
हुने ।
इMत सं वत् २०७१ साल वैशाख १४ गते रोज १ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर्,

०७१-WO-०७४०,

उ8ूेषण परमादे श, िखमबहादुर Mब.क.समेत (व.

सं घीय माMमला तथा ःथानीय (वकास मCऽालयसमेत
उपेि~त, उ8पीMडत र दMलतवगG उ8थान
(वकास सMमMत (गठन) आदे श, २०५४ को दफा

३ को उपदफा (३) मा मनोनीत सदःयहको
पदावMध चारवषGको हुनेछ र Mनजह पुन: मनोनीत
हुन सनेछन् भनी उ}लेख गरे को हुँदा र उपदफा
४ मा ौी ५ को सरकारले आवँयक दे खेमा
नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरE सMमMतका
सदःयहलाई आवँयक थपघट वा हे रफेर गनG
सनेछ भkे xयवःथा भएकोमा र Mनवेदकहलाई
MमMत २०७१।१।४ मा Mनंकाशन गन` MनणGयपूव G
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5नवेदकसँग ःप;ीकरणसमेत नसोधी ूाकृ5तक
Dयायको 5सFाDत(वपरGत 5म5त २०७१।१।७
मा पदबाट 5नंकाशन गनJ पऽ Lदएकोबाट र
Nयःतो 5नंकाशन गदाO राजपऽमा सूचना ूकाशन
O नJमा सोसमेतको कायO(व5ध पूरा नगरG
गनुप
5बनाआधार कारण 5नंकाशन गSरएको भUे
माग रहे को हुँदा यो 5नवेदनको अिDतम (कनारा
नभएसXम 5नजहYलाई उ\ पदमा यथािःथ5तमा
राखी कायO गनO गराउन Lदनु भनी अDतSरम आदे श
जारG हुने ।

३ को जhगा कायम रहG 5नवेदकको पूजाOमा
समेत कायम रहे को अवःथामा 5नवेदकलाई बुiदै
नबुझी ूाकृ5तक Dयायको 5सFाDत(वपरGत (वपfी
अिeतयार दुYपयोग अनुसDधान आयोगको 5म5त
२०७०।१२।९ को 5नणOयबाट सावOज5नक
कायम गनJ गरG (वपfी मालपोत कायाOलय,
5डmलGबजारसमेतलाई गरे को पऽाचारसमेतको
कामकारवाहGले 5नवेदकलाई अपूरणीय f5त हुने
हुँदा यो 5नवेदनको अिDतम (कनारा नभएसXम
5म5त २०७०।१२।९ को अिeतयार दुYपयोग
अनुसDधान आयोगको 5नणOय र पऽाचारहYलाई
कायाODवयन नगरG यथािःथ5तमा राnु भनी सवच
अदालत 5नयमावलG, २०४९ को 5नयम ४१
बमोिजम अDतSरम आदे श जारG हुने ।

इ5त सं वत् २०७१ साल वैशाख १५ गते रोज २ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर्,

०७१-WO-०७३८,

उNूेषण, शािDत ूधान (व. अिeतयार दुYपयोग

अनुसDधान आयोगसमेत

5नवेदकको

नाममा

(ववाLदत

इ5त सं वत् २०७१ वैशाख १५ गते रोज २ शुभम् ।

fे.फ. ०-०-१-
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जनकपुरमा नेपाली भाषाको प्रिशक्षण

प्रिशक्षण कायर्क्रमको शुभारम्भ गनुर्हुँदै पुनरावेदन अदालत, जनकपुरका
माननीय िन.मुख्य न्यायाधीश श्री तेजबहादरु के .सी.
Yयायाधीशको आ`नो शैलGमा भर पदFछ तर भा(षक
शुmताका Rेऽमा कमFचारGवगFको अहम् भू<मका
हुYछ । नेपाल कानून प<ऽका तुलनाpमकHपमा
यस Rेऽमा <नकै अगा<ड बढे को पाएको छु ।
अदालतमा ूयोग भइरहे को नेपालG भाषामा धेरै
आगYतुक शsदहH रहे का र ती शsदहH हाल
कानूनी नेपालG भाषामा पाय भई सकेका छन् ।
उिचत कानूनी शsदको चयन, ॑u/दGघFको Xयाल
र सबैले सहज ढwले बुxन सyने शsदको चयन
गरG लेिखएका फैसला र आदे शहHले (विशz
ःथान ओग|दछन् । YयायाधीशहHले लेखेका
F ा Nदँदा
छोटा आदे श तथा फैसलाहHलाई पूणत
सं लkन अ<धकृत तथा सहायक कमFचारGहHले यो
ता<लमप}ात् भा(षक प~रमाजFन गनुF हुनेछ भUे
आशा aय\ गनुF भयो । उ\ अवसरमा उहाँले
दोहोरो नकाराpमक शsद (Double Negave)
को ूयोग सकेस:म कम गनF, <सधा अथF Nदने
शsदहHको ूयोग गनF सुझाव Nदँदै यो ता<लम/
कायFबमको सफलताका ला<ग शुभकामना aय\
गनुभ
F एको <थयो ।
pयसै गरG धनुषा िजdला अदालतका

सवच अदालत ूकाशन, स7ार तथा
स:पादन स<म<तको आयोजनामा इजलास अ<धकृत
तथा सहायक कमFचारGहHका ला<ग <म<त २०७१
वैशाख १५ दे िख १७ गतेस:म जनकपुरमा तीन
Nदवसीय कानूनी नेपालG भाषाको भा(षक ूिशRण
कायFबम स:पU भयो । पुनरावेदन अदालत,
जनकपुरका माननीय <न.मुXय Yयायाधीश ौी
तेजबहादुर के.सी.ले उ\ कायFबमको शुभार:भ
गनुF भएको <थयो । कायFबम उ^घाटनको
बममा आ`नो मYतaय Nदँदै माननीय <न.मुXय
Yयायाधीश cयूले सवच अदालतले अदालतमा
काम कारवाहGको <सल<सलामा लेिखने नेपालG
भाषामा दे िखएका गdतीहHलाई भा(षक सुधार गनf
ूयास गदg छ भUे सुनेको <थए ँ । कानूनी नेपालG
भाषाको भा(षक ूिशRण कायFबम (वगत वषFदेिख
नै स7ालन हुँदै आएको प<न रहे छ । हाल यो
कायFबम यस पुनरावेदन अदालत, जनकपुर र
मातहतका िजdला अदालतहHमा फैसला लेखन
कायFमा सं लkन कमFचारGहHका ला<ग स7ालन गनF
लागेकोमा खुशी लागेको छ भUुभयो । फैसला
तथा आदे शहHको लेखन शैलG के कःतो हुने भUे
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अदालतबाटै हुने हुँदा कानूनी भाषाका समःयालाई
नै समेटेर कायWपऽ तयार गरे को छु । कानूनी
ँ ाउँछ, उठाउँछ र
aेऽमा कानूनी भाषाले नै tयूझ
सुताउँछ । भाषामा अKभtयm गदाW कःता
कjठनाई
भएका
छन्, Sयःता
समःयाको
गाँठो कसरF फुकाउनुपदWछ र ूिशaणका
सहभागीह[लाई कसरF ूिशिaत बनाउँन स(क;छ
भ\े उेँयका साथ यो कायWबम अगाKड बने
W ँद
छ भ\े कुरामा आdःत रहन आमह गनुह
ु ै यस
कायWबमले कानूनी नेपालF भाषाको (वकासको
aेऽमा एउटा आयाम थ ने कुरामा जोड
jदनुभयो । यस ूिशaण कायWबमको सlालन
सवच अदालत ूकाशन, सlार तथा सkपादन
शाखाका सkपादक ौी अिkबकाूसाद Kनरौलाले
W एको Kथयो । उm अवसरमा उहाँले
गनुभ
ताKलमका सबै सहभागीह[लाई हाjदWकताका साथ
W एको
ःवागत तथा भाषाको ममWका बारे मा ूN पानुभ
Kथयो । वणW र वाqयको सु;दर सं योजनबाट
भाषामा उSकृNता पाउन स(क;छ । ै धअथ
शoदको ूयोगले सkूेषण गनW खोजेको अथWमा
अनथW पKन आउन सqदछ । अमेजी सा(हSय
जःतो धनी नेपालF भाषा सा(हSय है न तापKन यसले
सरकारF कामकाजमा महवपूणW भूKमका खे:ने
हुँदा र यो aेऽ ओझेलमा पद गएको अवःथामा
सवच अदालत ूकाशन, सlार तथा सkपादन
सKमKतले यःतो कायWबम सlालन गद आएको
हो भ\ुभयो । यो एक (कKसमको सीप (वकास
ताKलम भएको हुँदा यसलाई कसरF सlालन गरे मा
बढF ूभावकारF हु;छ भ\े (वषयमा सुझाव ूा
हुनेछ भ\े अपेaासमेत राुभएको Kथयो ।
शुभारkभसऽमा
पुनरावेदन
अदालत,
जनकपुरका माननीय ;यायाधीश[ ौी पोषनाथ
शमाW, ौी ह`रकुमार पोखरे ल, ौी रमेश पोखरे ल,
ौी ूकाशच;ि गजुरेल, ौी िचऽदे व जोशी,
ौी हे मराज प;त, ौी राजे;िकुमार पोखरे ल,
ौी ईdरFूसाद िघKमरे , ौी जxगनाथ महतोको
उपिःथKत रहे को Kथयो । साथै, धनुषा िज:ला
अदालतका माननीय ;यायाधीशह[ कैलास के.सी,

माननीय िज:ला ;यायाधीश ौी कृंणबहादुर थापाले
नेपालF भाषा नेपालको राJ भाषा र सरकारF काम
काजको पKन भाषा भएको हुँदा यसले (विशN
ःथान राPदछ । Sयसमा पKन कानूनी नेपालF
भाषाको आVनै (विशN प(हचान र ःथान रहे को
स;दभW ूःतुत गनुW हुँदै उहाँले कानूनी सा(हSयको
लेखन अSय;त सरल र िशN भाषामा हुन ज[रF
छ भ\ुभयो । कायWबमका सहभागीह[ले यो
ताKलमलाई औपचा`रकताको [पमा नKलई आVनो
दaता अKभवृ(b गनुW हुनेछ र आVनो कायWaेऽमा
उतानुW हुनेछ भ\े (वdास Kलएको छु । eानको
सागर अन;त छ, Sयस सागरमा डुब:ु कg मारे र
कKत Kलने भ\े कुरा आफैमा भरपनi कुरा हो
भ\ुहँद
ु ै तीन jदनसkम सlालन हुने यस ूिशaण
W यो ।
कायWबमको सफलताको कामनासमेत गनुभ
Sयसै गरF पुनरावेदन सरकारF वकgल
कायाWलय, जनकपुरका सह–;यायाKधवmा ौी
मुरारF पौडेलले नेपालF भाषा नै भए पKन कानूनी
शoदको चयन गनi बममा (व(वधता आउन
सmछ । Sयसै गरF कpय भाषा र लेPय भाषामा
अ;तर आउन सqछ । लेPय भाषाको सहF
चयन र ूयोगमा (वशेष चनाखो रहन आवँयक
भइसकेको अवःथामा यो कायWबम हुन लागेको
पाउँदा आफूलाई गौरव लागेको कुरा tयm
W यो । सरकारF वकgल, ;यायाधीशलगायत
गनुभ
सबै सरकारF Kनकायले ूयोग गनi भाषा सरल
ँ ा
र बोधगkय होस्, अनथW नलागोस्, गाँसमा Kबय
र दाँतमा ढु wा नलाxने (कKसमको होस् भ\ुहँद
ु ै
ताKलमका सहभागीह[ले ताKलममा Kसकेका
कुराह[ अ[ सबै समकaीह[ समेतमा बाँyनुहोस्
कायWबम
आयोजकलाई
ध;यवाद
भ\ुहँद
ु ै
jदनुभयो ।
ूिशaण कायWबमको शुभारkभसऽकै
बममा ॐोत tयिm ूा.डा.ौी कुमारूसाद
कोइरालाले ;याय aेऽका राजहं सका अगाKड
अSय;त सूआम ढwले आज यो ताKलमको शुभारkभ
भएको पाएको छु भ\ुहँद
ु ै (वKध र कानूनले
नै राJ च:दछ । (वKध र कानूनको ूयोग
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, वैशाख - 2
ौी कृंणूसाद पौडेल, ौी मुकेश उपाAयाय
तथा िजFला सरकारH वकIल कायाJलय,
धनुषाका िजFला MयायाNधवOा ौी पुPयूसाद
पाठकको समेत उO शुभारTभसऽमा उपिःथNत
Nथयो । Xयसै गरH पZकMया [याTपसका ूा.डा.ौी
कुमारूसाद कोइराला र काठमाPडौ ःकूल अफ
ल का उपूाAयापक ौी रामचMि फुयाँलले उO
ूिशbणसऽमा नेपालH तथा कानूनी नेपालH भाषाका
J एको Nथयो ।
(वNभc पbमा कायJपऽ ूःतुत गनुभ
सTपादक ौी अिTबकाूसाद Nनरौला र शाखा
अNधकृत ौी राजन बाःतोलाले फैसला लेखन
तथा आदे श लेखनसTबMधी ूयोगाXमकसऽको
J एको Nथयो । सो ूयोगाXमकसऽको
सfालन गनुभ
भा(षक पbको सहजीकरण ूा.डा.ौी कुमारूसाद
कोइरालाले गनुJ भएको Nथयो । सवच अदालत
ूकाशन, सfार तथा सTपादन शाखाका ौी
J सुवेदH र का.स.मोNत
योगूसाद पोखरे ल, अजुन
्
चौधरHले कायJबम अवNधभर सहयोग पुरयाउनु
भएको Nथयो ।
समूह क र ख गरH तीन jदनसTम
दुई समूहमा सfाNलत उO कायJबम NमNत
२०७१।१।१७ गते सTपc भएको Nथयो ।
ताNलमका सहभागीहm यसूकार छन् M

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

समूह "क"

jदपेMि NतवारH, शा.अ., जनकपुर
खुमूसाद भPडारH, शा.अ., जनकपुर
सुशीलकुमार यादव, शा.अ., महोpरH
रामचMि मPडल, शा.अ., सलाJहH
मनोजकुमार ौीवाःतव, शा.अ., NसMधुलH
(वनोदकुमार काकt, ना.सु., महोpरH
अनाNमका शाह, ना.सु., महोpरH
घनँयाम चौधरH, ना.सु., रामेछाप
ँयाम यादव, ना.सु., जनकपुर
जाNमर हु सेनखाँ, ना.सु., जनकपुर
पंकजलाभ कणJ, टा.ना.सु., जनकपुर
िशवशरण ठाकुर, ना.सु., धनुषा
(ववेककुमार शाह, क.अ., महोpरH
सुनीता काकt, Nड|ा, महोpरH

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

34

राजेशकुमार चौधरH, Nड|ा , महोpरH
उमेशूसाद अNधकारH, Nड|ा, महोpरH
अmण कुमार, Nड|ा, महोpरH
ह}र अNधकारH, Nड|ा, रामेछाप
तीथJबहादुर राउत, Nड|ा, सलाJहH
हNलवा राईन, धनुषा
मुकेशबहादुर ख~का, धनुषा
सMतोषराज ौे , धनुषा
राम सिजवन महतो, धनुषा
jदनेश सुवेदH, धनुषा
अजयकुमार शाह, धनुषा
कृंणबहादुर काकt, जनकपुर
मिणराज िघNमरे , जनकपुर
कृंणूसाद लाNमछाने, जनकपुर
ललन झा, जनकपुर

समूह "ख"

सTभीकपुर शाह, शा.अ., जनकपुर
मोहन सुवेदH, शा.अ.÷ौे ःतेदार, रामेछाप
भरतकुमार िघNमरे , ना.सु., सलाJहH
मुहTमद राइन, ना.सु., जनकपुर
सुिजतकुमार मिFलक, ना.सु., जनकपुर
चMदे र मुिखया, ना.सु., धनुषा
रामूसाद भPडारH, ना.सु., धनुषा
कुवेर ढुं गेल, ना.सु., धनुषा
मोहनकुमार पौडेल, ना.सु., धनुषा
ह}रकुमार ौे , ना.सु., NसMधुलH
दे वनारायणूसाद शाह, टा.ना.सु. महोpरH
Nसताराम राय, क.अ., सलाJहH
jदपेMद यादव, क.अ., सलाJहH
NनNमसकुमार ौे , क.अ., जनकपुर
बिHूसाद पोखरे ल, Nड|ा, धनुषा
}रकेश शाह, Nड|ा, सलाJहH
jदपक बढाथोकI, Nड|ा, सलाJहH
थानह}र अNधकारH, Nड|ा, सलाJहH
सXयनारायण पाPडेय, Nड|ा, जनकपुर
अTबरबहादुर पुलामी मगर, रामेछाप
ठाकुरूसाद अNधकारH, NसMधुलH
पुPयदे व मPडल, NसMधुलH

सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - 2

नेपाली भाषाको भािषक प्रिशक्षण कायर्क्रम, जनकपुर
(२०७१, वैशाख १५, १६ र १७)
मत सभण समूह ‘क’

१. यो तािलम तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
(क) सामा<य

२

(ख) ठ?कै

२. तािलम अविध बारेमा तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
(क) छोटो भयो

१५

(ख) ठ?क छ

३

(ग) अBय<त उपयोगी

१

(ग) धेरै समय चा(ह<छ १३

३. तािलमलाई छािनएका िवषय कस्ता लागे ?
(क) (वषय कम भए

१०

(ख) ठ?कै छन् ६

४. यस्ता तािलम कित अविधको भए राम्रो होला ?
(क) ३ Pदने

११

(ख) ७ Pदने

१६

२४

(ग) अझ धेरै चा(ह<छ

१३

(ग) ३० Pदने

२

५. प्रिशक्षकहरू कस्ता लाग्नु भयो ? (आन्तिरक प्रयोजनका लािग मात्र)
(क) डा.श्री कु मारप्रसाद कोइराला
(क) सामा<य

(ख) श्री रामचन्द्र फु याँल
(क) सामा<य

६. प्रिशक्षण पद्धित कस्तो लाग्यो ?
(क) RयवहाSरक

१२

(ख) ठ?क

(ग) उQम

(ख) ठ?क

(ग) उQम

(ख) औपचाSरक २

(ग) सुधारका सUभावना छन्

७. यस्ता प्रिशक्षण कु न िनकायले िदँदा राम्रो होला ?
१5
(क) सवच अदालत ःवयम्
(ग) भाषा ूिश^ण Pदने गैरसरकार` Zनकाय

(ख) रा(Xय <या(यक ूZत[ान
५

७. अन्य के ही सुझाउ भए

९

Rयाकरणीय तथा भा(षक शुbताका लािग अZनवायcdपमा ताZलमको Rयवःथा गSरनुपनe ।

– आफूले राजेको उQरमा रे जा ( √ ) िच<ह लगाउने
– उQरदाताले आkनो नाम लेl चाहे मा लेmदा हुने ।
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१५

सवच अदालत बुले(टन २०७1, वैशाख - 2

नेपाली भाषाको भािषक प्रिशक्षण कायर्क्रम, जनकपुर
(२०७१, वैशाख १५, १६ र १७)
मत सभण समूह ‘ख’

१. यो तािलम तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
(क) सामा=य

(ग) अBय=त उपयोगी

(ख) ठ@कै

२. तािलम अविध बारेमा तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
(क) छोटो भयो

१२

(ख) ठ@क छ

६

३. तािलमलाई छािनएका िवषय कस्ता लागे ?
(क) (वषय कम भए

५

(ख) ठ@कै छन् १०

४. यस्ता तािलम कित अविधको भए राम्रो होला ?
(क) ३ Qदने

३

(ख) ७ Qदने

१७

२२

(ग) धेरै समय चा(ह=छ ४
(ग) अझ धेरै चा(ह=छ

७

(ग) ३० Qदने

२

५. प्रिशक्षकहरू कस्ता लाग्नु भयो ? (आन्तिरक प्रयोजनका लािग मात्र)
(क) डा.श्री कु मारप्रसाद कोइराला
(क) सामा=य

(ख) श्री रामचन्द्र फु याँल
(क) सामा=य

६. प्रिशक्षण पद्धित कस्तो लाग्यो ?
(क) SयवहाTरक

९

(ख) ठ@क

(ग) उRम

(ख) ठ@क

(ग) उRम

(ख) औपचाTरक

(ग) सुधारका सWभावना छन्

७. यस्ता प्रिशक्षण कु न िनकायले िदँदा राम्रो होला ?
१५
(क) सवच अदालत ःवयम्
(ग) भाषा ूिश^ण Qदने गैरसरकार` [नकाय

(ख) रा(Yय =या(यक ू[त\ान
४

७. अन्य के ही सुझाउ भए

१३

३

=यायसँग सWबि=धत सबै प^हbलाई समेटेर नेपाल` भाषााको बृहत भा(षक ूिश^ण Qदनुपनe ।
=यायसँग सWबि=धत कानूनी भाषाा शhदकोशको [नमाiण तथा ूकाशन गनुप
i नe ।

– आफूले राजेको उRरमा रे जा ( √ ) िच=ह लगाउने
– उRरदाताले आnनो नाम लेo चाहे मा लेpदा हुने ।
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