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सवच अदालत बुले(टन २०७१, असार - 2
हुने गरP Eऽभ ुवन भCसार काया[लयबाट EमEत
२०७०।३।१९
मा
भएको
Eनण[यउपर
Eनवेदकले राजःव CयायाEधकरण, काठमाडIमा
सोहP
दता[
गन[
iयाएको
पुनरावेदनपऽ
CयायाEधकरणका ॐे ःतेदारबाट दरपीठ गनU
गरP २०७०।४।२१ मा भएको आदे शलाई
सदर गनU गरे को राजःव CयायाEधकरण,
काठमाडIबाट भएको EमEत २०७०।५।७ को
आदे श उ5ूेषणको आदे शyारा बदर गpर_दएको
छ । अब यी Eनवेदकले थुनामा रहे को
अवःथामा राजःव CयायाEधकरण, काठमाडIमा
EमEत २०७०।४।२० मा दता[ गन[ iयाएको
पुनरावेदनपऽ दता[ गरP कानूनबमोिजम Eनण[य गनु[
भनी (वपZीहcका नाउँमा परमादे शसमेत जारP
हुने ।
मुJा पुपZ
[ को लाEग थुनामा रहे को वा
भCसार काया[लयको Eनण[यानुसार लागेको दOड
जरPवाना Eतन[ बुझाउन नसकY थुनामा रहे को
dयि]ले एक तह राजःव CयायाEधकरणमा
पुनरावेदन गन[ पाउने dयवःथाको सaबोधन हुने
गरP भCसार ऐन, २०६४ को दफा ६२ मा थप
dयवःथास(हत ःप{ गनु[ र सaबिCधत सबै भCसार
काया[लयहcलाई समेत यो आदे शको जानकारP
गराउनु भनी (वपZी नेपाल सरकार मिCऽपpरष|,
ूधानमCऽी तथा मिCऽपpरष}को काया[लयको
नाउँमा EनदU शना5मक आदे श जारP हुने ।
इजलास अEधकृतः हpर कोइराला
कaयुटरः (वकेश गुरागा

िवशेष इजलास
१

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ, मा.न्या.श्री सुशीला काकीर्
र मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती, ०७०–WO–००१५,
उ5ूेषण/परमादे श, इकवाल

CयायाEधकरण, काठमाडIसमेत

हक (व. राजःव

जुन मुJामा फैसला भई दOड जरPवाना
लागेको हो सोहP मुJाको रोहमा थुनामा
र(हरहे को भए वा पुनरावेदन गनU ूयोजनको
लाEग दOड जरPवाना धरौट राख्न नसकY
सशरPर अदालतसमZ समप[ण गरे को भए 5यःतो
अवःथामा दOड जरPवाना तो\ने फैसलाउपर
पुनरावेदन गन[ धरौटP राख्ने ूयोजन हुनै
स]ैन । कुनै रकममा न_दएको दOड जरPवाना
असूलPको लाEग सो Eतन[ नस\ने भएमा हालसaम
ूचEलत कानूनबमोिजम कैदमा cपाCतरण गरP असूल
गनU dयवःथा भएकोले थुनामा नै रहे को अवःथामा
पEन पुनरावेदनको लाEग धरौट अEनवाय[ गनु[
(ववेकसeगत, Cयायसeगत एवम् कानूनसeगत हुन
नस\ने ।
Eनवेदक इकवाल हक भCसार अEधकृतको
Eनण[यानुसार लागेको दOड, जरPवाना बुझाउन
नसकY थुनामा रहे को अवःथा दे िखएकोले Eनजले
राजःव CयायाEधकरण, काठमाडIमा _दएको
पुनरावेदन सुhबाट इCकार गन[ Eमiने दे िखएन ।
तर भCसार ऐन, २०६४ को दफा ६२(२) को
कानूनी dयवःथा मुJाको पुपZ
[ को EसलEसलामा
धरौटP वा ताpरखमा रहे को dयि]को हकमा
आक(ष[त हुने कानूनी dयवःथा भएको हुँदा उ]
कानूनी dयवःथालाई Eनवेदकले माग गरे बमोिजम
सं (वधानसँग बािझएको भनी अमाCय र बदर
घो(षत गन[ नEमiने ।
Eनवेदक इकवाल हकलाई ३ वष[ ६
म(हना कैद र c.३,६७,९०,५७२।– जरPवाना

इEत सं वत् २०७० साल माघ २ गते रोज ५ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ, मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती, ०७०–WO–

सयकुमार साह
(व. ःवावलaबन लघु(व (वकास बक EलEमटे ड
केCिPय काया[लय, जनकपुरसमेत
००४४, उ5ूेषण/परमादे श,

ःवावलaबन

1

लघु(व

(वकास

सवच अदालत बुले(टन २०७1, असार - 2
(व आ3थ7क अपराध, राय (व का अपराध
ःवभावत: सीन र गUभीर ूकृ3तका अपराधको
(व(वध
पका
आधारमा
अवःथासमेतका
(वधा(यकाले यःता अपराधको वगकरण गन7
सने ।
नै3तक पतन दे िखने फौजदार8 कसूरमा
सजाय पाएको ;यिj सं (वधानसभाको सदःय हुन
नसने गर8 नेपालको अVतPरम सं (वधान, २०६३
को धारा ६५ को खड (ग) मा ;यवःथा
गPरएको दे िखVछ । सं (वधानसभा सदःयको
3नवा7चनसUबVधी अयादे श, २०७० को दफा
१८ को खड (ग) ले समेत नै3तक पतन दे िखने
फौजदार8 कसूरमा सजाय पाएको ;यिjलाई
सं (वधानसभाको सदःय पदमा उUमेवार ब~को
ला3ग रोक लगाएको अवःथा हुँदा सं (वधानको
;यवःथासँग अयादे शको ;यवःथा मेल नखाएको
वा नै3तक पतन दे िखने फौजदार8 कसूरमा सजाय
पाएको ;यिjलाई सं (वधानसभाको सदःय पदमा
उUमेवार हुन बाटो खोलेको भ~े 3नवेदकको
िजकnर तक7सगत् दे िखन आएन । eयसै ले
3नवेदकले भने जःतो सबै फौजदार8 मुालाई
नै3तक पतन दे िखने फौजदार8 अपराधको सूचीमा
राख्न उपयुj हुँदैन । समयसापे हुने गर8
(वधा(यकाले कुनै (वशेष गUभीर ूकृ3तका खासखास
(क3समका अपराधलाई नै3तक पतन दे िखने
फौजदार8 अपराधको कोट8मा राख्न सने हुँदा
सबै ूकृ3तका फौजदार8 कसूरमा सजाय पाएका
;यिjहलाई सं (वधानसभा सदःयको 3नवा7चनमा
उUमेवार हुन अयोय हुने भनी 3नधा7रण गन7
न3मoने ।
सं (वधानसभा सदःय 3नवा7चन अयादे श,
२०७० को दफा १९(घ)(ङ) र (च) मा उिoलिखत
;यवःथा नेपालको अVतPरम सं (वधान, २०६३ को
ूःतावना र धारा ६५(ग) सँग बािझएको अवःथा
ँ ा 3नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार8 गन7
नदे िखद

3ल3मटे ड कम7चार8 सेवा 3नयमावल8, २०६२
;यवःथा(पका?ारा 3न3म7त ऐनले Aदएको अ3धकार
ूयोग गर8 बनाएको होइन । (वधा(यका?ारा
3न3म7त ऐनबमोिजम अिLतयारूाM 3नकायले
नबनाएका यःता (व3नयमावल8लाई कानूनको
पPरभाषा3भऽ नपनT कुरा कानून ;याLयासUबVधी
ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले ू\
पाद7छ । तसथ7, ःवावलUबन लघु(व_ (वकास बैक
3ल3मटे डको (व3नयमावल8, २०६२ सं (वधानसँग
7 ो कुनै औिचeय
बािझएको भनी बदरको माग गनुक
नहुने ।
ःवावलUबन लघु(व_ (वकास बfक
3ल3मटे डमा आवँयक पनT जनशिj छनौट
गर8 भना7 गन7 उj कUपनी ःवाय_ वा ःवतVऽ
भएकोले कम7चार8को (वmापन गदा7 पदसं Lया
नतोकn —केह8‘ पदसं Lया भनी (वmापन गरे कोले
ःवावलUबन लघु(व_ (वकास बfक 3ल3मटे डको
(व3नयमावल8, २०६२ को (व3नयममा उिoलिखत
;यवःथा नेपालको अVतPरम सं (वधान, २०६३
ँ ा असं वैधा3नक भनी बदर गन7
(वपर8त नदे िखद
3मoने अवःथा नदे िखने ।
इजलास अ3धकृत: हPर कोइराला
कUtयुटर: चVिा 3तमoसेना
इ3त सं वत् २०७० साल माघ २ गते रोज ५ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ, मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती, ०७०–WS–
००७९, उeूेषण/परमादे श, अ3धवjा रामचVि

पौडेल (व. रा{प3तको काया7लय, शीतल 3नवास,
काठमाड}समेत

फौजदार8 कसूरमा सजाय पाएको
भ~ासाथ 3नरपेपमा सबै अवःथामा नै3तक
पतन दे िखने फौजदार8 कसूरलाई इ(त गछ7 भ~े
होइन । कसूरको गाUभीय7ता, eयसको समाजमा
पनT असर, सामािजक कल, नै3तक आचरण

2

सवच अदालत बुले(टन २०७१, असार - 2
Hयाकेिजङमा चेतावनीमूलक स_दे श र िचऽ छाHने
तथा अ(wत गनn 3नदn िशका, २०६८ एवम् नेपाल
सरकारबाट 3न3मZत सु3तZज_य पदाथZ (3नय_ऽण र
3नयमन गनn) 3नयमावलt, २०६८ लाई तjकाल
ूभावकारtoपमा कायाZ_वयन गनु,Z गराउनु सो
(वपरtतका उjपा{दत सु3तZज_य पदाथZहoलाई
अ(वलGब बजारबाट हटाउनु भनी (वप]ीहoको
नाउँमा परमादे श जारt हुने ।
इजलास अ3धकृतः हEर कोइराला
कGHयुटर: च_िा 3तम5सेना/रानु पौडेल

3म5ने अवःथा दे िखन आएन । ूःतुत 3नवेदन
खारे ज हुने ।
इजलास अ3धकृत: हEर कोइराला
कGHयुटर: रानु पौडेल
इ3त सं वत् २०७० साल माघ २ गते रोज ५ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ, मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट
र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६८–WO–

काठमाडY िज5ला,
कामनपा वडा नं. ३१ बागबजार कायाZलय रहे को
उपभो\ा (हत सं र]ण म_च, नेपालको तफZबाट
अिaतयारूाb भई आdनो हकमा समेत अ3धव\ा
eयो3त बा3नयासमेत (व. नेपाल सरकारसमेत
०३८३,

परमादे शसमेत,

इ3त सवत् २०७० साल पुस १४ गते रोज १ शुभम् ।

सं युक्त इजलास

धू ॆपान तथा सु3तZ सेवन मानव
ःवाःiयको ला3ग अjय_त हा3नकारक भएको र
सवZसाधारण जनताको ःवछ वातावरणमा बाँन
पाउने ःवाःiयसGब_धी हकको ूjयाभू3त हुने
Z नn हुँदा सवZसाधारण
कायZ राeयले 3नवाZह गनुप
जनताको ःवाःiयसँग ूjय]oपमा ूभाव पानn
सु3तZज_य पदाथZ (3नय_ऽण र 3नयमन गनn) ऐन,
२०६८ ःवाःiय म_ऽालयबाट जारt गEरएको
्
सु3तZज_य पदाथZ, बuा, Hयाकेट, रयापसZ
, पेटt तथा
पासZल, Hयाकेिजङमा चेतावनीमूलक स_दे श र
िचऽ छाHने तथा अ(wत गनn 3नदn िशका, २०६८
एवम् सु3तZज_य पदाथZ (3नय_ऽण र 3नयमन गनn)
3नयमावलt, २०६८ मा उि5लिखत कानूनी xयवःथा
ूभावकारtoपमा कायाZ_वयन गरt राeयले आdनो
दा(यjव पूरा गनZ तjपरता दे खाउनुपनn।
समममा
उि5लिखत
सं वैधा3नक
xयवःथा, यस अदालतबाट ू3तपा{दत 3स|ा_त
एवम् धू ॆपान 3नषेध गनnसGब_धी अ_तराZ(~य
महासि_धसमेतको ममZ र भावनानुoप 3न3मZत
सु3तZज_य पदाथZ (3नय_ऽण र 3नयमन गनn) ऐन,
२०६८, ःवाःiय म_ऽालयबाट जारt सु3तZज_य
्
, पेटt तथा पासZल,
पदाथZ, बuा, Hयाकेट, रयापसZ

१

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, साधक नं. ०६९-RC-००७५,

कतZxय eयान, नेपाल सरकार (व. कणZबहादुर

टमाटा

ू3तवादt कणZबहादुर टमटा वारदातप ात्
फरार रहे प3न अदालतसम] उपिःथत भएको
ँ ै न । मौकामा पबाउ परे को सहअ3भयु\
दे िखद
राजे_ि (व.क.ले अनुस_धानको बममा अ3धकारूाb
अ3धकारtसम] बयान गदाZ यी ू3तवादt कणZबहादुर
र आफू दुबै जनाले 3ब_दt (व.क. लाई कुटपीट
गरt िजउँदै बरको oखमा झु_याई मारे का हY
भनी यी ू3तवादt कणZबहादुरलाई समेत पोल गरे को
दे िख_छ । यी ू3तवादt कणZबहादुरका बाबु 3बखn
टमटाले यी ू3तवादtउपर (कटानी जाहे रt {दएको
दे िख_छ । लास जाँच मुच ु5कामा अनुहारको पूरै
भागमा रगत जमेको, 3तयामा नीलडाम, घाँटtमा
पटु काको पासोको डाम रहे को भे उ5लेख भएको
दे िख_छ । मृतकको शव परt]ण ू3तवेदनमा
मृjयुको कारणमा झु_याई (Hanging) भे
ज3नएको समेतको तiयगत अवःथाहoबाट यी

3

सवच अदालत बुले(टन २०७1, असार - 2
ू4तवाद5समेतको सं ल:नतामा उ< वारदात
भएको दे िखन आउँछ । यसै मुGाका अकाH
्
ू4तवाद5 राजेJि (व.क.लाई कसूरदार ठहरयाई
सजाय हुने ठहरे को फैसला यस अदालतबाट
समेत सदर भई अिJतम भइसकेको पUरूेआयमा
समान ःतरका कसूरदार यी ू4तवाद5लाई प4न
YयानसZबJधीको महलको १३(३)नं. बमोिजम
्
सवHःवस(हत जJमकैदको सजाय हुने ठहरयाएको
सु` फैसला सदर गरे को पुनरावेदन अदालतको
फैसला अJयथा भc न4मdने ।
इजलास अ4धकृत: (वgनाथ भhराई
कZiयुटर: (वकेश गुरागाk

३

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
प्रा.डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६९-CI-0२९४,
उrूेषण/परमादे श, ममता पटे ल (व. िजdला पसाH,

गा(वस भौराटार वडा नं. ६ फुलकौलिःथत नेपाल
रा( य 4नZन माय4मक (वालयसमेत

4नवेदकालाई सेवाबाट बखाHःत गUरएको
4म4त २०६७।१।३० को पऽ बुिझसकेप4छ
आफूलाई मकाH परे को भए सो सZबJधमा
उपचार ूा} गनH उिचत र मना4सब समय4भऽ
अदालतमा दावी गनH सनुपन{मा अनुिचत
(वलZब गर5 4म4त २०६८।११।११ मा
माऽ Uरट 4नवेदन 4लई अदालत ूवेश गरे को
दे िखJछ । यी 4नवेदकाले 4नवेदनपऽमा अदालत
ूवेश गनH (वलZब भएको कारणबारे समेत कुनै
ँ ैन ।
तकHसगत आधार उdलेख गरे को दे िखद
यस अवःथामा 4नवेदकको 4नवेदन खारे ज गरे को
पुनरावेदन अदालत, हे टडाको आदे शलाई अJयथा
भc न4मdने ।
इजलास अ4धकृत: (वgनाथ भhराई
कZiयुटर: (वकेश गुरागाk

इ4त सं वत् २०७० साल कािlक १५ गते रोज ६ शुभम् ।

२

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
प्रा.डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६९-CI-0१८५,

उrूेषण/परमादे श, द5पक भcे ौीधर खनाल (व.

िजdला सरकार5 वकvल कायाHलय, मकवानपुरसमेत

4नवेदकले दावी गरे को बा.६च २५४२
नZबरको कार लागु औषध गाँजा मुGामा जफत
हुने ठहर5 मकवानपुर िजdला अदालतबाट
4म4त २०६८।०९।११ मा फैसला भएको
दे िखJछ । उ< कारको साइभरले उ< कारबाट
लागु औषध गाँजा ओसापसार गन{ गरे को कुरा
गर5 4नवेदकलाई थाहा नभएको भcे 4नवेदकको
िजकvर भएकोमा सो कुरा 4नवेदकलाई थाहा भए
नभएको (वषयमा सबूद ूमाणको मूdया|न गर5
सोह5 लागु औषध गाँजा मुGाबाटै 4न`पण हुने
(वषय हुन आउँछ । यसर5 लागु औषध मुGाबाट
नै Jया(यक 4न`पण हुने (वषयमा सोह5 मुGाबाट
नै उपचार ूा} गनH स(कने अवःथा रहे काले
यो (वषय Uरट ~ेऽबाट हे न H 4मdने नदे िखने भनी
4नवेदकको 4नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ4धकृत: (वgनाथ भhराई
कZiयुटर: (वकेश गुरागाk

इ4त सं वत् २०७० साल कािlक ११ गते रोज २ शुभम् ।

४

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
प्रा.डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, पुनरावेदन नं.

०६९-CI-0८६३, 4नषेधाा/परमादे श, ईgरमान

कायःथ (व. (हरादे वी महजHनसमेत

4नवेदकले 4नवेदनपऽमा नै (क.नं.
१७० को ज:गाको पखाHल सZबJधमा सा(वक
पखाHल सीमाना ((कdला) सदर कायम गUरपाऊँ
भनी ११ जना गुठयारले काठमाड िजdला
अदालतमा मुGा दई (वचाराधीन रहे को भcे
उdलेख गरे को पाइJछ । यसर5 4नवेदकसमेतले
यह5 (वषयमा िजdला अदालतमा दएको मुGाबाट
नै ूःतुत (वषयको Jया(यक 4न`पण हुने
िःथ4तमा 4नषेधाा मुGाबाट उपचार गन{ अवःथा

इ4त सं वत् २०७० साल कािlक ११ गते रोज २ शुभम् ।

4

सवच अदालत बुले(टन २०७१, असार - 2
हुँदैन । सोह8 मु:ाबाट नै सबूद ूमाणको मू?याAन
हुने भै Cनवेदन मागबमोिजमको उपचार ूाI हुने
अवःथा दे िखMछ । यस अवःथामा Cनवेदन खारे ज
हुने ।
इजलास अCधकृत: (वSनाथ भTराई
कVWयुटर: (वकेश गुरागाY

६

स.का.मु.प्र.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.प्रा.
डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६९-CI-0६०६,
िज?ला (वकास सCमCतको
कायाkलय, कैलाल8, धनगढ8समेत (व. खzकराज भT
उwूेषण/परमादे श,

एउटै Cनकायबाट पटकै(पछे अवकाश
nदँदा अलगअलग CमCत कायम गर8 दोहोरो
मापद{ड अपनाउँदा Cनवेदकले पाउने सेवा
सु(वधामा Cनि|त्gपमा फरक पनk जाने
दे िखMछ । Cनवेदकको बढु वा भएको CमCतलाई नै
Cनयुि} भएको CमCत भनी Cबना आधार फरक अथkमा
महण गरे को दे िखMछ । यसर8 एउटै Cनकायबाट
फरकफरक CमCत कायम गर8 मनोमानी ढबाट
Cनणkय गन छूट (वपी पुनरावेदक िज?ला (वकास
सCमCत, कैलाल8समेतलाई कुनै पCन कानूनले nदएको
ँ ै न । जुन कुरा कानूनको रोहबाट उिचत
दे िखद
पCन माe Cम?दै न । CमCत २०३५।२।२५ मा
Cनयुि} भएकै आधारमा CमCत २०३८।४।१ गते
टा.मु. पदमा बढु वा भएको दे िखMछ । (वपीले
अनुमान गरे जःतो यी यि} तwकाल8न समयमा
अःथायी रहे को भए बढु वा हुने भeे ूै रहँदैन ।
यःतो अवःथामा tरट Cनवेदक अवकाश भैसकेपCछ
ु ाइ Cनजको सेवा सु(वधामा फरक पन
Cबनासुनव
गर8 एकलौट8 एवम् मनोमानी (कCसमबाट Cनणkय
गदाk Cनवेदकको सं वैधाCनक तथा कानूनी हकको
ःपqgपमा उ?लन भएको दे िखन आएकोले
wयःतो ःवेछाचार8 Cनणkयलाई रोन अदालतबाट
k न ।
उपयु} आदे श जार8 गनुप
खzकराज
भT
CमCत
Cनवेदक
२०३५।२।२५ मा ःथायी Cनयुि} भई
CमCत २०३८।४।२८ मा बढु वा भएको भeे
CमCसलसं लlन ूमाणहgबाट पु(q भएको दे िखएको
हुँदा Cनजलाई अवकाश हुँदा ःथायी भएको CमCत
२०३५।२।२५ बाट Cनज अवकाश भएको CमCत
२०६८।२।१६ सVमको पाउने सु(वधा उपलध
नगराई बढु वा भएको CमCत २०३८।४।२८

इCत सं वत् २०७० साल काि\क ११ गते रोज २ शुभम् ।

५

स.का.मु.प्र.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.
श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६९-CI-०३२५,

मोह8 ूमाणपऽ पाऊँ, रामेSर Cमौ (व. िझeा

Cमौाइनीसमेत

वाद8
र
ूCतवाद8हgका
पCत/
पालामा मोह8 बाँडफाँड
बाबु रामसमुझकै
गर8 पाउन भूCमसुधार कायाkलयमा Cनवेदन
पर8 CमCत २०५६।९।६ को Cनणkयले ३१
ँ ा
(क\ा जlगामा मोह8 बाँडफाँड भएको दे िखद
बाँडफाँड भएका ३१ (क\ा जlगा बाहे कका
अMय जlगा मो(हयानीमा कमाई पाउने र nदने
गर8 थप सVझौता भएको भeे वाद8 दावी पCन
ँ ै न । दताk नै नभएको बेदताkको (क.नं. ९०७
दे िखद
को जlगामा CमCत २०२८।२०३० सालमा नै
मोह8 कायम भैसकेको Cथयो भनी माe स(कने
ःपq आधार एवम् मोह8 कायम भएको तsय कुनै
ूमाणबाट समCथkत हुन नसकेको अवःथामा केवल
गाउँ (वकास सCमCतको Cसफाtरशको आधारमा
माऽ मोह8 कायम हुने ठहर गनk नCम?ने हुँदा
वाद8 दावीको (क.नं. ९०७ को जlगाको मोह8
ूमाणपऽ बनाई nदने ठहर गरे को सुg भूCमसुधार
कायाkलय, क(पलवःतुको CमCत २०६७।५।२९
को Cनणkय उ?ट8 हुने ठहर गरे को पुनरावेदन
अदालत, बुटवलको CमCत २०६८।९।१८ को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला Cमलेकै दे िखद
इजलास अCधकृत: ईSर पराजुल8
कVWयुटर: रानु पौडेल
इCत सं वत् २०७० साल भदौ ७ गते रोज ६ शुभम् ।
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ँ ा
बाटमाऽ सु(वधा उपल8ध गराएको दे िखद
@नवेदकको मागबमोिजम @म@त २०३५।२।२५
मा ःथायी भएको @म@तबाट अवकाश @म@तसKमको
पाउने सKपूणN सु(वधा उपल8ध गराउनु भनी
(वपOी िजPला (वकास स@म@तको कायाNलय,
कैलालR धनगढRको नाउँमा परमादे श जारR हुने
ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत, Vदपायलको @म@त
ँ ा
२०६९।३।१९ को आदे श @मलेकै दे िखद
सदर हुने ।
इजलास अ@धकृत: ई_र पराजुलR
कK`युटर: रानु पौडेल

लापरवाहR गरR चलाएको भनी माkुपन~ ।
वासुदेव यादवले चालक अनुम@तपऽ
ूाh नगरे को }यिzलाई सवारR चलाउन Vदएको
कायN अ@भयोग दावीको कसूर भएकोमा rयःतोमा
N न~मा सो नगरR
अ@भयोग दावीअनुसार सजाय गनुप
ू@तवादR मोहन यादवलाई सवारR तथा यातायात
}यवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(३)
बमोिजम १ म(हना कैद र |. १५००।जरRवाना र वासुदेव यादवको हकमा सजायतफN
केहR नबोलR झापा िजPला अदालतले @म@त
२०६५।३।२४ मा गरे को फैसला @मलेको
ँ ा उz फैसला सो हदसKम केहR उPटR
नदे िखद
भै @नज ू@तवादRमयेका मोहन यादवलाई सवारR
तथा यातायात }यवःथा ऐन, २०४९ को दफा
१६१(२) अनुसार २ वषN कैद र ऐ ऐनको दफा
१६१(५) अनुसार २,०००।- (दुईहजार) |पैयाँ
जरRवाना हुने, ू@तवादRमयेका वासुदेव यादवको
हकमा ऐ. ऐनको दफा १६१(५) अनुसार १
म(हना कैदको सजाय हुने ठहर गरे को पुनरावेदन
अदालत इलामको @म@त २०६६।६।२६ को
फैसला सदर हुने ।
इजलास अ@धकृत: ई_र पराजुलR
कK`युटर: रानु पौडेल

इ@त सं वत् २०७० साल भदौ ३ गते रोज २ शुभम् ।

७

स.का.मु.प्र.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.प्रा.
डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६६-CR-0६९३,

सवारR fयान, मोहन यादव (व. नेपाल सरकार
सवारR चालक अनुम@तपऽ ूाh नै नगरR
को१त ३०३ नं. को शयाjटर चलाइरहे को भkे
कुरा @नज मोहन यादवले ःवयKको बयान, सवारR
सlालकको बयानसमेतबाट पु(m भएको दे िखएको
छ । चालकले गु@डराखेको शयाjटरलाई
आoनो @नयpऽणमा राख्नु र आवँयक
परे को अवःथामा रोjनु @नजको दा(यrव हुन
N ना हुनमा यािpऽक
आउँछ । शयाjटर दुघट
गडबडी @थयो भनी िजकtर @लए प@न सो कुरा पु(m
गनN सकेको दे िखएन । @नजको सवारR साधन
पKप बःने र uयाvकt च ुहन
ु े अवःथाको @थयो भkे
पूव N जानकारR भए प@न सोतफN सावधानी नअपनाई
rयःतो सवारR साधन जबजNःती चलाई लxनु आफy
प@न लापरवाहR हुन आउँछ । दुघट
N ना भएको
समयमा उz सवारR @नज मोहन यादवले चलाई
गएको र बाटोमा ठे ला रो(करहे कt मृतक सा(वऽी
ताजपु{रयासमेतलाई ठक्कर Vदई @नजको मृrयु
ँ ा
भएको कुरा ःपm|पमा पु(m भइरहे को दे िखद
सवारR चालक अनुम@तपऽ ूाh नभएको }यिzले
सवारR चलाई दुघट
N ना भएको कायNलाई जानीजानी

इ@त सं वत् २०७० साल भदौ ३ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं . १
१

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
िगरीश चन्द्र लाल, २०६७-CI-१००१, हालैदेिखको
बकसपऽको @लखत बदर, दताN बदर दताN, सहदे व

मुिखयासमेत (व. मु.स. गन~ @सरRवती दे वीसमेत

पुनरावेदक ू@तवादR सहदे व मुिखयाले
उिPलिखत (का जxगाह| ःवआजNनको @नजी
सKपि हो भkे (ववादर(हत ःपm ूमाण पेश गनN
सकेको नपाइएको र वादR (वरे (वन मुिखयासमेत
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एकै समयमा एक Sयिg दुई ठाउँमा
उपिःथत हुन असiभव छ भनी अ4भयुgले
ूमाणबाट ःथा(पत गनC सUनुपदCछ । तर यी
ू4तवाद5 Qदपकबहादुर िघ4मरे ले घटना हुँदाका
Qदन र समयमा आफू उपिःथत रहे को भ4नएको
ःथान ल4लतपुरको भtे डाँडा र घटनाःथल
भ4नएको काठमाडuको सुकेधाराबीचको दूर5,
यातायात र सवार5 साधनको उपलvधता आQदको
(वचार गदाC कुनै Sयिg सो दुबै ःथानमा उपिःथत
ँ ा ू4तवाद5 Qदपकबहादुर
रहन असiभव नदे िखद
िघ4मरे ले 4लएको अwयऽ ःथल (Alibi) को िजकdर
तzय, ूमाण र यातायात साधनको उपलvधताको
{(|ले माwय हुनसUने दे िखएन । अwयऽ ःथल
(Alibi)) को िजकdर अका}य र 4न(वCवाद
ूमाणबाट ःथा(पत र ूमािणत हुन नसकेमा सो
िजकdर 4नजैका (व^~ ूमाण ला]ने हुwछ ।
ूच4लत नेपाल कानूनबमोिजम सजायमा कमी
वा छूट हुने वा सजायबाट bरहाई पाउने कुनै
कुराको िजकdर ू4तवाद5ले 4लएमा सो कुराको
्
ूमाण पुरयाउने
भार ूमाण ऐन, २०३१ को दफा
२७(१) बमोिजम 4नज ू4तवाद5को नै हुने।
मृतक मीना नेपाल5को Autopsy मा
मृRयुको कारण Ligature Strangula!on भनी
उEलेख भएबाट मृतक मीना नेपाल5को मृRयु
कतCSयबाट भएकोमा (ववाद छै न । ू4तवाद5
स4बना सापकोटासमेतको बयानबाट यी ू4तवाद5
Qदपकबहादुर िघ4मरे ले अनुसwधान अ4धकृतसम
गरे को बयान सम4थCत भई कसूर पु(| भई रहे को
अवःथा हुँदा काठमाडu िजEला अदालतबाट
ु d ऐन, rयानसiबwधीको महलको
4नजलाई मुलक
१ नं. र १३ नं. को कसूरमा ऐ. १३(४) नं.
बमोिजम जwमकैद हुने ठहर गरे को फैसला सदर
्
हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, पाटनको
फैसला ऽु(टपूणC छ भे पुनरावेदन िजकdरसँग
सहमत हुन नस(कने ।
मृतकको मृRयुको कारण Ligature

ू4तवाद5 सहदे व मुिखयासमेत भएको दे .नं.
१०२१।२४ को अंश दताC मुDा चEदाचEदै को
अवःथामा ू4तवाद5 सहदे व मुिखयाले रIदे वी
मुिखया 4बनलाई हालै देिखको बकसपऽ 4लखत
पार5त गर5 हक छाडी Qदएको दे िखएकोले Rयःतो
4लखत Sयवहार दान बकसको १ नं. (वपर5त भै
कानूनत: सदर हुन नसUने भएकोले उिEलिखत
(क.नं. ३५८, १९८ र ३६४ समेतका ज]गाह^मा
वाद5 दावीबमोिजम ३ ख_डको २ ख_ड 4लखत
बदर हुनपु न` नै दे िखने ।
वाद5ले दावी 4लएको (क.नं. ३५८, १९८
र ३६४ समेतका ज]गाह^ सगोलमा रहँदाको
अवःथामा खbरद गर5 अंश दताC मुDा चEदाचEदै को
अवःथामा ू4तवाद5 सहदे व मुिखयाले हालै देिखको
बकसपऽ 4लखत ू4तवाद5मcयेकd रIदे वी
मुिखयाका नाममा पार5त गर5 हक छाडी गbरQदएको
4लखतमा वाद5 दावीबमोिजम ३ ख_डको २ ख_ड
4लखत बदर हुने र वाद5ले दावी 4लएको (क.नं.
५३५ र ६२९ को ज]गाह^ यी पुनरावेदक
ू4तवाद5 सहदे व मुिखयाले बकसपऽबाट पाएको
दे िखएकोले सो ज]गामा अंश नQदलाएको र आफूखुश
गनC पाउने उg ज]गा ू4तवाद5मcयेकd रIदे वी
ँ ा उg
मुिखयालाई बकसपऽ गbरQदएको दे िखद
(कhा ज]गाह^ बकसपऽ गbरQदएको हदसiमको
्
पुनरावेदन अदालत,
4लखत बदर नहुने ठहरयाएको
राज(वराजको 4म4त २०६६।३।२४ को फैसला
मना4सब हुँदा सदर हुने ।
इजलास अ4धकृत: द_डपािण ला4मछाने
कiqयुटर: रामशरण 4त4मिEसना
इ4त सं वत् २०७१ साल वैशाख ३ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
िगरीश चन्द्र लाल, २०६६-CR-०१४७, ०६८-

CR-०१२३, कतCSय rयान, Qदपकबहादुर िघ4मरे

(व. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार (व. Qदपक
सापकोटा
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२०६५।४।२४ मा >दइएको दे िखएको छ ।
<नवेदकलाई >दइएको उK <म<त २०६५।४।२४
को पऽको yयहोराबाट नै <नवेदकलाई कारवाह=
l न| आधार र
गनl ला<गएको कुरा सजाय गनुप
कारणसमेत ःपP, त~यगत र कानूनीRपमा
खुलेको पाइएकोले <नयमावल=को <नयम ८९(२)
बमोिजमको कायl(व<ध पूरा गर= ूाकृ<तक Gयायको
ु ाइको मौकासमेत >दएर
<साGतबमोिजम सुनव
नै <नवेदकलाई नोकर=बाट बरखाःत गरएको
दे िखने ।
ूहर= जवान पदमा कायlरत् यी <नवेदक
सश (विोहमा सं लNन रहे को दे िखएकोले
अ<धकारूा
अ<धकार=ले ूहर= <नयमावल=,
२०४९ बमोिजमको कायl(व<धको अवल[बन गरे र
सफाइको मौकासमेत >दई भ(वंयमा सरकार=
नोकर=को <न<म सामाGयतया अयोNय ठहरने
गर= नोकर=बाट बखाlःत गन| दvा <नयGऽण गण
कोहलपुर, बाँकेका गणप<त ूहर= उपर=कको
<म<त २०६५।४।२९ को <नणlय र उK
<नणlयलाई सदर गन| गर= मयपिम ेऽीय ूहर=
कायाlलय, सुख|तका ूहर= नायब महा<नर=कबाट
<म<त २०६७।५।६ मा भएको <नणlयसमेतमा
कुनै कानूनी ऽु(ट नदे िखई <नवेदकको सं वैधा<नक
ँ ा
एवम् कानूनी हक हनन् भएको नदे िखद
<नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार= गररहन
परे न । ूःतुत रट <नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ<धकृत: (कशोर िघ<मरे
क[pयुटर: रामशरण <त<मि7सना

Strangulaon भनी Autopsy Report मा उ7लेख
भएबाट र यी ू<तवाद= >दपक सापकोटाले
मृतकको घाँट=मा डोर=ले फGका मार= कसी >दएको
भनी मौकामा र अदालतमा समेत बयान गरे को
दे िखएबाट उK वारदातमा <नजको सं लNनता
ःपP र ूामािणकRपमा ःथा(पत हुन आउने ।
िघ<मरे लाई
ू<तवाद=
>दपकबहादुर
ु X ऐन, Zयानस[बGधीको महलको १ नं.
मुलक
र १३ नं. को कसूरमा ऐ. को १३(४) नं.
बमोिजम जGमकैदको सजाय हुने ठहर गरे को
सुR काठमाडf िज7ला अदालतको इGसाफ सदर
्
हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, पाटनको
<म<त २०६५।१०।२३ को फैसला मना<सब
हुँदा सदर हुने ठहछl । पुनरावदे क ू<तवाद=को
पुनरावेदन िजकXर पुNन सmदै न । अकाl ू<तवाद=
ु X ऐन, Zयानस[बGधीको
>दपक सापकोटालाई मुलक
महलको १ नं. र १३ नं. को कसूरमा ऐ. को
१३(३) नं बमोिजम सवlःवस(हत जGमकैद हुने
ठहर गरे को सुR काठमाडf िज7ला अदालतको
इGसाफ साधक सदर हुने ।
इजलास अ<धकृतः दoडपािण ला<मछाने
क[pयुटर: रामशरण <त<मि7सना
इ<त सवत् २०७० साल चैत ३० गते रोज १ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
बैद्यनाथ उपाध्याय, ०६७-WO-०४९९, उsूेषण/

परमादे श, <बनोद थापा (व. दvा <नयGऽण ूहर= गण

कोहलपुर, बाँके हाल नेपालगGजका गणप<तसमेत

<नवेदकसमेत भई <म<त २०६५।३।२८
का >दन दvा <नयGऽण गण<भऽ रहे को
yयायामशालामा zयाट<मGटन खे7न आएका ूहर=
अ<धकृतसमेतलाई <नयGऽणमा <लनेसमेतका कायl
गर= ूहर= <नयमावल=, २०४९ को <नयम ८८(ङ)
(च) को कसूरमा <नजलाई ऐ. <नयमावल=को <नयम
८४(ज) बमोिजम (कन कारवाह= गनुl नपन| भ}े
yयहोराको ःपPीकरण पेश गन|स[बGधी पऽ <म<त

इ<त सं वत् २०७० साल फागुन १२ गते रोज २ शुभम् ।

§

०६७-WO-०५००, उsूेषण/परमादे श,

खोमबहादुर गैरे (व. िज7ला ूहर=
कायाlलय, सुख|तका ूहर= उपर=कसमेत
४

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
बैद्यनाथ उपाध्याय, ०७०-WO-०४९०, उsूेषण/

परमादे श, सGतोष यादवसमेत (व. ूधानमGऽी तथा
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, असार - 2

मि5ऽप8रष:को काया>लयसमेत

उQूेषणको आदे शmारा बदर ग8रnदएको छ ।
अब नेपालको अ5त8रम सं (वधान, २०६३ को
धारा २१, ?नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
७(७), छाऽवृिJसTब5धी ऐन (सं सोधन स(हत),
२०२१ को दफा ३ ख र छाऽावृिJ ?नयमावलB
(सं शोधनस(हत), २०६० को ?नयम १०क(१) र
(२) को कानूनी Wयवःथाअनुकूल हुने गरB अक
?नदZ िशका वा ?नयमावलB जे जो बनाउनुपनZ हो
बनाई सो छाऽवृिJको (वतरणमा समानुपा?तक र
समावेशी हुने गरB लागू गनु> भनी परमादे शसमेत
जारB हुने ।
इजलास अ?धकृत: भिकालB पोखरे ल
कTrयुटर: मि5जता ढु tाना

?नजामती
कम>चारBको
स5ततीलाई
उपलEध हुने छाऽवृिJ नेपाल सरकारले उपलEध
गराएको आ?थ>क अनुदानबाट सOा?लत भएकोले
Qयःतो छाऽवृिJ (वतरण गदा> छाऽवृिJसTब5धी
ऐन, २०२१ र छाऽवृिJ ?नयमावलB, २०६०
ले Wयवःथा गरे को समानुपा?तक समावेशी
> नZ हु5छ । Qयःतो
?सYा5तलाई अवलTबन गनुप
कानूनी Wयवःथालाई बेवाःता गन> वा Qयःतो
Wयवःथाको ू?तकूल हुने गरB छाऽवृिJसTब5धी
?नदZ िशका बनाउन, छाऽवृिJ (वतरण गन>
न?म^ने ।
काय>कारB अ?धकारको ूयोग गरB कुनै
आदे श, प8रपऽ वा ?नदZ िशका जारB गदा> नेपाल
सरकारले ूच?लत सं (वधान, ऐन वा ?नयमावलB
> नZ र ती कानूनी
अनुकूल हुने गरB जारB गनुप
Wयवःथाू?तकूल जारB गरे का Qयःतो आदे श
प8रपऽ वा ?नदZ िशका कानूनसTमत् नहुने भई
बदरभागी हुने कुरामा (ववाद हुँदैन । तर उc
?नदZ िशका नेपालको अ5त8रम स(वधान, २०६३ को
धारा २१, ?नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा
७(७) र छाऽवृिJसTब5धी ऐन, (सं शोधनस(हत),
२०२१ तथा छाऽवृिJसTब5धी ?नयमावलB (तेॐो
ँ ैन ।
सं शोधन), २०६० समेत अनुकूल रहे को दे िखद
उc ?नदZ िशकामा छाऽवृिJसTब5धी ऐन, २०२१
को दफा ३क र छाऽवृिJसTब5धी ?नयमावलB,
२०६० को ?नयम १०क ले तो(कएबमोिजम
समानुपा?तक समावेशी हुने गरB कुनै आरlण
ँ ै न । तसथ> उc ?नदZ िशका
ग8रएको दे िखद
छाऽवृिJसTब5धी ऐन, २०२१ को दफा ३क र
छाऽवृिJसTब5धी ?नयमावलB, २०६० को ?नयम
१०क(१) र (२) को Wयवःथा र कानूनअनुकूल
रहे को नदे िखने ।
काय>कारB
अ?धकारको
ूयोग
कानूनू?तकूल गरB जारB ग8रएको सो ?नदZ िशका

इ?त सं वत् २०७० साल चैत २६ गते रोज ४ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६७-CR-१३२३, जबज>ःती

करणी, आिशष (वvकमा> (व. नेपाल सरकार
ू?तवादBले पी?डतलाई जबज>ःती करणी
गरे को भनी जाहे रवाला तथा पी?डतले अनुस5धान
अ?धकारBसमl Wयc गरे को कुरालाई अदालतमा
आई बकपऽ गरB पु(x गरB nदएको र पी?डतको
ःवाःyय परBlण गनZ डाzटरले nदएको राय
(ववादाःपद भई ूमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२
तथा २३(७) बमोिजम ूमाणयो{य नदे िखएको
समेतका आधार, ूमाणबाट ू?तवादB आिशष
(व.क. ले पी?डत ?नरमायाँ (व.क. लाई जबज>ःती
ँ ा िचतवन िज^ला अदालतको
करणी गरे को दे िखद
फैसला केहB उ^टB गरB ू?तवादB आिशष
ु } ऐन, जबज>ःती करणीको
(वvकमा>लाई मुलक
महलको ३(१) नं. को कसूरमा सोहB नं. बमोिजम
१० वष> कैद सजाय हुनेमा बालबा?लकासTब5धी
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम सोको
आधा ५(पाँच) वष> कैद सजाय हुने र पी?डतले
ू?तवादBबाट सोहB महलको १० नं. बमोिजम
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, असार - 2
3.२,०००।-(दुईहजार) :;तपू;त> भराई ;लन
्
पुनरावेदन अदालत, हे टGडाको
पाउने ठहरयाएको
;म;त २०६७।१०।१८ को फैसला ;मलेको
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अ;धकृत: (कशोर िघ;मरे
कXYयुटर: मिZजता ढु \ाना
इ;त सं वत् २०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं . २

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

२

१

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

मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६७-MS-००१५, अदालतको अपहेलना,
aानीबहादुर ;नरौला (व. ूधानमZऽी
मिZऽपgरषiको काया>लयसमेत

रहे को उu अनुगमन स;म;तले ठहर गरे का बखत
काठमाडG महानगरपा;लकालगायतका ;नकायबाट
lयःता पसल कवल हटाउन स}ने अवःथा
(व~मान नै दे िखएकोले हाल ;नवेदन मागमा
उलेख भएझ अदालतको अपहे लना भएको भनी
माn न;मने ।
इजलास अ;धकृत: ईर पराजुलj
कXYयुटर: (वकेश गुरागा

तथा

अदालतबाट जारj भएको ;नदk शनाlमक
आदे शको पालना भयो भएन भnेतफ> हे दा>
काठमाडG
महानगरपा;लका, शा(फक
ूहरj
महाशाखालगायतका
ूlयथpह3को
;लिखत
जवाफह3 हे दा> दुई सदःयीय अनुगमन स;म;त
गठन भै (बयाशील रहे को भnे दे िखयो । यस
अदालतबाट ;म;त २०६९।१२।१२ मा भएको
आदे शानुसार ूाt जवाफ र सोको हालसXम भएको
ूग;त ू;तवेदन हे दा> उu स;म;त (बयाशील
रहे कै माnुपनk हुZछ । यस अदालतबाट भएको
;नदk शाlमक आदे शसमेतले ;नधा>रण गरे को जमल
ु को भZदा बढj पसल
र रxपाक>को आकाशेपल
राखी आवागमनमा अवरोध ;सज>ना भएको
भnे ;नवेदन दावी नभै ;नमा>णाधीन अवःथामै
ँ ा पसल के क;त सं yयामा
रहे को भnे दे िखद
राख्ने भnे कुरा भो;ल ;नमा>ण सXपn भएप;छ
अनुगमनबाट दे िखने कुरा भएको र तो(कएको
मापदzडअनु3प हुने ू;तब{ता (वप:ीह3को
;लिखत जवाफसमेतबाट |यu भएको अवःथामा
;नमा>ण सXपn भैसकेप;छ बढj पसल कवल
राखी आवतजावतमा अवरोध भएमा ःथायी3पमा

०६७–CR-०३५२, कत>|य यान तथा यान मानk
उ~ोग, बाबुराम पुजा> (व. नेपाल सरकार
ःवयम् ू;तवादj बाबुराम पुजा>ले मौकामा
एवम् अदालतमा बयान गदा> आफूले खानामा (वष
;मसाई मानk (वचारले मृतक फबहादुरलाई सो (वष
राखेको खाना खुवाएको हुँ भnे उलेख गरे बाट
यी ू;तवादjले अ;भयोग दावीबमोिजमको कसूर
गरे को पु( हुने ।
ू;तवादjको (बयाबाट मृतकको मृlयु हुन
गएको दे िखएको र यी ःवयम् ू;तवादjले खानामा
(वष ;मसाई lयःतो (वषादj खाना खाए मा;नस
मछ> भnे थाहा पाइपाइकन lयःतो (वषादj खाना
खान दZछ र lयःको जानकारj ददै न भने lयो
;नदष र ;बना कुनै मनसाय सो (वषादj खाना
खान दएको भn ;मने अवःथा नरहने ।
ू;तवादj बाबुराम पुजा>ले अ;भयोग
्
सु3
दावीबमोिजमको कसूर गरे को ठहरयाई
Xयादj िजला अदालतबाट ;नज ू;तवादj बाबुराम
ु  ऐन, यानसXबZधीको १३(२)
पुजा>लाई मुलक
नं. बमोिजमको कसूर अपराध गरे को ठहर गरj
सोहj नं. बमोिजम सव>ःवस(हत जZमकैद गनk र
मु.ऐ., अ.बं . १८८ नं. बमोिजम सो सजाय गदा>
चक हुन जाने हुँदा १० वष> कैद गन> मना;सब
दे खी पुनरावेदन अदालत, बागलुङमा साधक जाहे र
गरे कोमा पुनरावेदन अदालत, बागलुङबाट ;म;त
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, असार - 2
सहम=त जvर8 हुDछ । सोको (वपर8त कुनै करार
हुDछ भने iयःतो करारले माDयता पाउने भ}े ूै
आउँदैन । ूच=लत कानूनको (वपर8त भएको
करार कायम रहन नसने ।
सरकार8 ःवा=मiवमा रहे का साँःकृ=तक
तथा पुरातािवक महव बोकेका धरोहरहvलाई
|यापार |यवसायसमेत स~ालन गन? पाउने गर8
ूयोग गन? =नजी uेऽलाई भोगा=धकार ूदान गदा?
=नि त कानूनी मापदड बनाएरमाऽ हःताDतरण
? नN हुDछ । iयःतो uेऽमा कानूनी मापदड=बना
गनुप
नै (व=भ} |यापाoरक घर टहरा =नमा?ण गर8
|यापार |यवसाय गन?दने काय?ले iयःतो uेऽको
साँःकृ=तक तथा पुरातािवक महवलाई घटाउने
माऽ होइन iयःता uेऽको उपेuा गरे को ठहन?
जाDछ । यःतो महव बोकेका धरोहरहvको
सं रuण र स5ब?न गर8 (वकास गनN दा(यiव
राCय ःवय5कै हुDछ । यद सो काय? गन? iयःतो
uेऽ =नजी uेऽलाई सु5पने हो भने प=न iयस
स5बDधमा ूयोग र स~ालनको =नि त कानूनी
मापदड आवँयक मा=नने ।
हनुमानढोका दरबार uेऽलाई समावेश
गर8 (वपuी काठमाडs महानगरपा=लका र (वपuी
साईड वाकस? शे डस? ूा.=ल बीच भएको =म=त
२०६९।१२।५ को पूरक करार कानून(वपर8त
र यस अदालतको उि;लिखत =म=तको फैसलाको
(वपर8त रहे को भ}े स5बDधमा मा=थ गoरएको
(ववेचनाले ःप गoरसकेको छ । अ=धकार
नै नभएको र अस5बिDधत (वषयमा करार गनN
अ=धकार (वपuीहvलाई हुँदैन । मूल करारकै
(वषयमा सवच अदालतले ू उठाई iयसका
(ववादत शत?हvलाई साव?ज=नक (हत =न(हत हुने
गर8 पुनरालोकन गन? आदे शसमेत भएकोमा सो
आदे शको सह8 काया?Dवयन गनNतफ? ला7दै नलागी
(वपuीहvबाट सो आदे शको काया?Dवयन गरे को
भDदै आदे शमा उ;लेखै नभएको हनुमानढोका
दरबारuेऽको (वषयमा समेत पूरक करार गoरएको

२०६६÷१०÷६ मा 5या7द8 िज;ला अदालतबाट
ू=तवाद8 बाबुराम पुजा?लाई मु.ऐ., Cयानस5बDधीको
१३(२) नं. बमोिजम सजाय गरे को सदर गनN गर8
=नज ू=तवाद8ले आपरा=धक मनसायका साथ (वष
राखेको खाना मृतक फबहादुरलाई खुवाएको हुँदा
=नजू=त दयाभाव राख्नुपनN अवःथासमेत नहुँदा
ू=तवाद8लाई १० वष? कैद गनN अ.बं . १८८
नं. बमोिजमको रायसँग असहमत भई सो सजाय
नघटाई =म=त २०६६÷१०÷६ मा पुनरावेदन
अदालत बागलुङबाट भएको फैसला =मलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अ=धकृतः कमलूसाद bवाल8
क5cयुटरः क;पना बतdला
इ=त सं वत् २०७० साल फागुन १४ गते रोज ४ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री
प्रकाश वस्ती, ०७०–WO-००७५,उiूेषण/

परमादे श, द8पक(वबम

तथा मिDऽपoरषpको
काठमाडsसमेत

=मौ (व. ूधानमDऽी
काया?लय, =सं हदरबार,

हनुमानढोका दरबार uेऽको अवलोकनमा
आउने (वदे शी पय?टकहvलाई सुDधारा धरहरा
uेऽस5म लै जाने ूयोजनको ला=ग iयस uेऽमा
ूचारूसारका साममी (वतरण, सूचना केDि,
पय?टकहvलाई आवँयक पनN साव?ज=नक
शौचालय, चमेना गृह जःता पूवा?धारका साथै
दरबारuेऽबाट
धरहरास5म
हनुमानढोका
पय?टकहvलाई आवत जावत गराउन सवार8
साधनहvको |यवःथापन गनु? पदा? हनुमानढोका
दरबार uेऽमा ःथानीय सव?साधारण जनताहvले
ूाचीन र पर5परागतvपबाट मनाउँदै आएका
चाड, पव? तथा (व=भ} जाऽाहvको =नवा?ध
स~ालनमा कुनै न कुनै vपबाट अवरोध
पु7छ । यसथ? यःतो सं वेदनशील अवःथामा
रहे को ःथानको (वषयमा कुनै =नण?य गदा? iयस
uेऽमा बसोबास गनN ःथानीय सव?साधारणहvको
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, असार - 2
(वषयलाई कानूनअनु8प र फैसलाअनु8पको काय=
भ? स(कने अवःथा नहुने ।
धाEम=क, साँःकृEतक पुरातािJवक महJव
बोकेका यःता सKपदाह8को सं रMण गनु=
राPयको मुQय दा(यRव हुSछ । यसो हुनाले
कुनै गैरसरकारU वा Eनजी Mेऽलाई यःता
सKपदाह8को Yयवःथापन सुKपनुपनZ भएमा पEन
के कःतो अवःथामा र के कसरU सुKपने हो,
Rयस सKबSधमा ःथानीय जनताको धाEम=क तथा
साँःकृEतक हकह8समेतको ूEतकूल असर पन=
न]दन ःथानीय जनता, सं ःकृEत(व^, पुरातJव(व^,
पया=वरण(व^ एवम् ःथानीयजन ूEतEनEधह8 समेत
सं ल`न (वशेषb समूहको सहभाEगतामा कानूनी
्
मापदcड बनाई कानूनको रUत पुरयाएरमाऽै
Rयःतो बSदोवःतको सKझौता आ]द गनु,= सो बाहे क
यःतो महJवपूण= सKपदाको (वकास सं रMण र
सKबh=नमा राPयले जो चा(हने वैbाEनक एवम्
Yयावहाiरक उपायह8को Yयवःथापन ूभावकारU
हुने गरU अिSतम िजKमेवारUको Eनवा=ह गनु= भनी
(वपMी नेपाल सरकारको नाममा परमादे शसमेत
जारU हुने ।
इजलास अEधकृतः बाबुराम सुवेदU
कKmयुटरः बेदना अEधकारU
इEत सं वत् २०७० साल पुस १६ गते रोज ३ शुभम् ।

४

मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री प्रकाश
वस्ती, ०६७–CR-००५०, ००४५३, लागु औषध,

नेपाल सरकार (व.Eबuी साहसमेत, Eबuी साह (व.
नेपाल सरकार

ूEतवेदकह8 अदालतमा उपिःथत भई बकपऽ गदा=
ूEतवादU Eबuी साहको साथबाट उz लागु औषध
बरामद भएको भनी बकपऽ गरे को दे िखएबाट यी
ूEतवादU Eबuी साहले आरो(पत कसूर गरे को पु({
हुन आयो । Rयसै गरU अका= ूEतवादU रणबहादुर
गु8ङ ूEतवादU Eबuी साहको साथबाट १४०
माम लागु औषध खैरो हे रोइन बरामद हुँदा साथै
रहे को, ूEतवादU Eबuी साहले मौकामा गरे को
बयानमा सो Yयहोरा ःवीकार गरU बयान गरे को
एवम् ूEतवेदकह8ले अदालतमा गरे को बकपऽमा
Eनज साथै रहे को Yयहोरा उxलेख गरे का, Eनज
ूEतवादU रणबहादुर गु8ङले मौकामा गराइएको
सहUछाप आ}नो हो भनी ःवीकार गरे को अवःथा
हुँदा Eनज ूEतवादU रणबहादुर गु8ङले उz काय=
सहयोगीको 8पमा गरे को पु({ हुने ।
ूEतवादU Eबuी साहलाई लागु औषध
(EनयSऽण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
(३) बमोिजम १५ वष= कैद र ५ लाख जरUवाना,
अका= ूEतवादU रणबहादुर गु8ङलाई सोहU ऐनको
दफा १७ बमोिजम ७ वष= ६ म(हना कैद र
२ लाख ५० हजार जरUवाना हुने ठहर गरे को
सु8 काठमाड िजxला अदालतको फैसला सदर
गनZ गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको EमEत
ँ ा सदर
२०६६÷७÷२४ को फैसला Eमलेको दे िखद
हुने ।
इजलास अEधकृतः कमलूसाद bवालU
कKmयुटरः कxपना बत ला
इEत सं वत् २०७० साल फागुन १४ गते रोज ४ शुभम् ।

५

ूEतवादU Eबuी साहको साथबाट बरामद
भएको १४० माम लागु औषध खैरो हे रोइन
भएको ूमािणत भएको, बरामदU मुच ुxका Eनज
रोहवरमा
भएको, अEधकारूाy
ूEतवादUकै
अEधकारU एवम् अदालतसमेतमा ूEतवादU Eबuी
साह कसूर गरे कोमा साEबत भई बयान गरे को,

मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री प्रकाश
वस्ती, ०६७–CR-०१७२, ०६८-CR-०२९८,

०२९९, जबज=ःती करणी, नेपाल सरकार (व. ख
कुमार, अकबर अSसारU (व. नेपाल सरकार, राम
लामा (व. नेपाल सरकार
ूEतवादUह8
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ख

कुमार, ूकाश

राई,

सवच अदालत बुले(टन २०७१, असार - 2
ु q ऐन,
लामा र अकबर अ5सार6 समेतलाई मुलक
जबज9ःती करणीको महलको ३क नं. बमोिजम
जनह6 थप ५ वष9 कैद र अका9 ूAतवाद6 ख
कुमारलाई बालबाAलका ऐन, २०४८ को दफा
११(३)) नं. बमोिजम थप २ वष9 ६ म(हना कैद
गनR गर6 भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको
ँ ा
AमAत २०६६÷५÷१६ को फैसला Aमलेकै दे िखद
सदर हुने ।
इजलास अAधकृतः कमलूसाद mवाल6
कd}युटरः क^पना बत~ला

राम लामा र अकबर अ5सार6ले अदालतमा
बयान गदा9 आफूह>ले पीAडत क कुमार6लाई
जबज9ःती करणी गरे का होइनI । मौकामा
गराइएको बयान कागज झू Nा हो भनी
इ5कार6 बयान गरे तापAन इ5कार6 बयानलाई
पुPयाइँ गनR कुनै तTयगत ूमाण पेश गन9
सकेका छै नन् । जाहे रवाल6 पीAडत क कुमार6ले
अदालतमा बकपऽ गदा9 ख कुमार, ूकाश राईले
मलाई चौरमा लगी जबज9ःती करणी गरे का
हुन ् । [यसपAछ म बेहोश भएपAछ कसकसले
जबज9ःती करणी गरे थाहा छै न भनी उ^लेख
गरे काले यी ूAतवाद6ह>ले Aनज जाहे रवाल6लाई
ँ ैन ।
जबज9ःती करणी गरे कोमा कुनै श_ा दे िखद
बेहोश भैसकेपAछ कAतजनाले जबज9ःती करणी
ु ाई अःवाभा(वक माa पAन
गरे सो थाहा नहुनल
ँ
स(कदै न । यसर6 AमAसल सं लcन रहे का सdपूण9
तTयगत ूमाणह>ले यी ूAतवाद6ह> ख कुमार,
ूकाश राई, अकबर अ5सार6 र राम लामाले
पीAडत क कुमार6लाई जबज9ःती करणी गरे को
पु(e भैरहे को अवःथामा यी ूAतवाद6ह>ले केवल
अदालतमा उपिःथत भई बयान गदा9 इ5कार
गरे कै कारणले उ5मुिf पाउन नसgने ।
ूAतवाद6 ख कुमारले dयाद थपका
बममा उमेर जाँच गiरपाऊँ भनी Aनवेदन गरे कोमा
Instute of Medicine, Maharajgunj Campus का
Medico Legal Expert डा.हiरहर वःतीले Aनजको
उमेर १५ दे िख १७ को बीचमा रहे को भaे
उ^लेख गरे कोले वैmाAनक पर6nणबाट कायम हुन
गएको उमेरलाई अ5यथा माa नAम^ने ।
पुनरावेदक/ूAतवाद6ह> राम लामा र
अकबर अ5सार6समेतले पीAडत क कुमार6लाई
ु q
जबज9ःती करणी गरे को कसूर अपराधमा मुलक
ऐन, जबज9ःती करणीको महलको ३(३) नं.
बमोिजम जनह6 ५ वष9 कैद गनR गर6 सु>
काठमाडI िज^ला अदालतबाट भएको फैसला
उ^ट6 गर6 यी पुनरावेदक/ूAतवाद6ह> राम

इAत सं वत् २०७० साल फागुन १४ गते रोज ४ शुभम् ।

६

मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री प्रकाश
वस्ती, ०६७–CR-०४४१, मानव ओसारपसार,
कलामुीन पठान मुसलमान (व. नेपाल सरकार

पीAडतको (कटानी जाहे र6 एवम् बयान,
मौकामा ूAतवाद6ह>को साAबती बयान, पीAडत
अदालतमा उपिःथत भै ूAतवाद6ह>ले अपहरण
गरे को, करणी गरे को, Aबबq गनR कुरा गरे को सुनेको
भनी ःपe खोल6 गरे को बकपऽ, अका9 ूAतवाद6
ूमान5द भरले घरधनी भनेका राजु थापालाई साnी
राखे पAन बकपऽ गराउनसमेत नसकq Aनजले
यस अदालतमा पुनरावेदन नगर6 िच बुझाई
बसेको अवःथासमेत दे िखई केवल ूAतवाद6ह>ले
अदालतमा इ5कार6 बयान गर6 सो इ5कार6 बयान
पु(e हुने कुनै आधार नदे िखएको अवःथामा यी
ूAतवाद6 कलामुीन पठान मुसलमानसमेतले
अAभयोग दावीबमोिजम मानव बेच(वखन तथा
ओसार पसार (Aनय5ऽण) ऐन, २०६४ को दफा
३(१) र ४(२)(क) (व> को कसूर अपराध
गरे को ठहराई ऐ.ऐनको दफा १५(१)(ङ)(१)
बमोिजम जनह6 १५ वष9 कैद र १ लाख जर6वाना
हुने र दफा १७ बमोिजम पीAडतलाई nAतपूAत9
भराईदने गर6 सु> >प5दे ह6 िज^ला अदालतबाट
भएको फैसला सदर गरे को पुनरावेदन अदालत,
बुटवलको AमAत २०६७।३।२९ को फैसला
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, असार - 2
ँ ा सदर हुने ।
3मलेकै दे िखद
इजलास अ3धकृतः कमलूसाद BवालC
कDEयुटरः बेदना अ3धकारC
इ3त सं वत् २०७० साल फागुन १४ गते रोज ४ शुभम् ।

७

मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री प्रकाश
वस्ती, ०६७–CR-०६५९, कतSTय Uयान, नेपाल
सरकार (व. को(पला पाXडेसमेत

ू3तवादC लालबहादुर पाXडेको साZी ह\र
ौे ^ले अदालतमा बकपऽ गदाS रे `र वीरशaर
महतोले ू3तवादC लालबहादुर पाXडेको ौीमती
को(पला पाXडेसँग यौन सDपकS ग\ररहे को दे खी
तcकाल \रसको आवेगमा आeलोले (हकाSएको
3नज ू3तवादC लालबहादुरले भनेको सुनेको हुँ
भनी बकपऽ गरे को दे िखएको र अgय 3म3सल
सं लeन तhयगत कागज ूमाणसमेतबाट ू3तवादC
लालबहादुर पाXडेले आjनी ौीमती को(पला
पाXडेसँग मृतक वीरशaर महतोले करणी
ग\ररहे को दे खी ढोकामा लगाउने आeलोले ूहार
गरC सोहC चोटबाट 3नजको मृcयु भएको पु(m
हुने ।
कोहC कसै ले आjनो ौीमतीलाई करणी
ग\ररहे को दे oछ भने cयःतो अवःथामा \रस थाDन
नसsने हुgछ र cयःतो प\रिःथ3तमा cयःतो (बया
गनu लोeने माgछे उपर निजकमा जे भे(टयो cयसै ले
ूहार गदाS मनसाय रहे को भv सsने अवःथा
नरहने ।
ू3तवादC लालबहादुर पाXडेले आjनी
ौीमती को(पला पाXडेसँग मृतक वीरशaर महतोले
करणी ग\ररहे को दे खी तcकाल \रस थाDन नसकw
ढोकामा लगाउने गरे को आeलोले ूहार गदाS
सोहC चोट ूहारकै कारणबाट मृतकको मृcयु
हुन गएको पाइएबाट यी ू3तवादC लालबहादुर
पाXडेलाई अ3भयोग दावीबमोिजम UयानसDबgधीको
१३(३) नं. बमोिजम सजाय ग\रपाऊँ भvे वादC
नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजकwरसँग सहमत

हुन नस(कने ।
ू3तवादCह| लालबहादुर पाXडे र
को(पला पाXडेलाई पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले
सु| 3सgधुलC िज}ला अदालतबाट अ3भयोग
दावीबमोिजम सजाय गनu ठहर गरे को फैसला
उ}टC गरC ू3तवादC लालबहादुर पाXडेलाई
ु w ऐन, UयानसDबgधीको १४ नं. अgतगSत
मुलक
१० वषS कैद गनu र अकाS ू3तवादC को(पला
पाXडेले सफाइ पाउने ठहर गरC गरे को फैसला
ँ ा सदर हुने ।
3मलेकै दे िखद
इजलास अ3धकृतः कमलूसाद BवालC
कDEयुटरः बेदना अ3धकारC
इ3त सं वत् २०७० साल फागुन १४ गते रोज ४ शुभम् ।

८

मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री प्रकाश
वस्ती, ०६७–CR-०४५२, लागु औषध, 3ब ी साह
(व. नेपाल सरकार

ू3तवेदक सुरेश थापा, शुभलआमी लामा
एवम् बरामदC मुच ु}काका ऋ(षकेश पाXडे एवम्
उcसव कुमार िचमौ\रयाले अदालतमा बकपऽ
गदाS 3म3त २०६२÷११÷२१ गते का. िज.,
का.म.न.पा. वडा नं. १४ िःथत बाबा पेशोल
पDपअगा3डबाट यी ू3तवादC मीना के.सी. को
साथबाट ९६ माम अवैध लागु औषध खैरो
हे रोइन बरामद ग\रएको हो भनी बकपऽ गरे को
दे िखएको, सो लागु औषध ू3तवादC 3ब ी साह
माफSत मीना के.सी. ले ूा गरे को Tयहोरा 3नज
ू3तवादC 3ब ी साहकै बयानबाट पु(m भएको
दे िखgछ । ू3तवादC 3ब ी साहले सुरेgि कुमले
अ॑ाएको काम गरे को हुँ, मेरो साथबाट ९६ माम
लागु औषध खैरो हे रोइन बरामद भएको है न भvे
िजकwर 3लए प3न 3नजले सो लागु औषध ू3तवादC
्
मीना के.सी. लाई पुरयाएको
कुरामा सहमत नै
ँ ा 3नजले अ3भयोग दावीबमोिजमको कसूर
दे िखद
गरे को पु(m हुने ।
ू3तवादC 3ब ी साहलाई लागु औषध
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अ3धकारD (व. नेपाल सरकार, ूदDप पौडेल (व.
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार (व. आशा तामा~
लामासमेत

3नय5ऽण ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) र (च)
को कसूरमा सोहD ऐनको दफा १४(१)(छ)(२)
बमोिजम १२ (बा॑) वषJ कैद र १ (एक) लाख
जरDवाना हुने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,
पाटनको 3म3त २०६६÷७÷२४ को फैसला
ँ ा सदर हुने ।
3मलेकै दे िखद
इजलास अ3धकृतः कमलूसाद YवालD
कZ[युटरः क\पना बत]ला
इ3त सं वत् २०७० साल फागुन १४ गते रोज ४ शुभम् ।

९

मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८–CR-१३८४, अदालतको अपहेलना,
ु ु मारD साहसमेत
3म3थलेश यादव (व. रे णक

(वपfी इhा उjोगउपर आवँयक 3नयमन
गनm घरे ल ु तथा साना उjोग कायाJलय, सnरDको
3लिखत जवाफमा (वपfी उjोगको उoपादन
कायJ गनुJ वा गराउनु भनी यस कायाJलयले कुनै
अनुम3त, इजाजत, आदे श नpदएको र सZमानीत
अदालतको आदे श पालना गरे को भनी तथा
(वपfी उjोगसमेतले अ5तqरम आदे श जारD
ु 5दा अगावै नै उoपादन कायJ सुr भएको,
हुनभ
आदे शको जानकारD पाएप3छ उoपादन कायJ
रोकेको भनी 3लिखत जवाफ उ\लेख गरे को
दे िख5छ । दुबै (वपfीहrको 3लिखत जवाफबाट
अदालतको आदे शपsात् आदे शको अवYा गरे को
छै नt भनी 3लिखत जवाफमा ू3तबuता vयw
गरे को अवःथामा 3नजहrले पुनरावेदन अदालत,
राज(वराजको आदे शको अवYा गरे को भyे
अनुमानको भरमा अपहे लनामा सजाय ठहर गनुJ
मना3सब नहुने ।
इजलास अ3धकृत (वंणुूसाद गौतम
इ3त सं वत् २०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शुभम् ।

१०

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री गोिवन्दकु मार
उपाध्याय, ०६८-CR-११११, ११८१,११९८

कतJvय |यान तथा |यान मानm उjोग, सुवास
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J ो (ववादको पृभू3म छ,
वारदातपूवक
oयसको कारणले मृतक र ू3तवादDबीच झगडाले
3नर5तरता पाएको छ । आआनो सं रfण र
बचाउका ला3ग शिw ूदशJन भएको छ, एक
अवःथाको झगडाप3छ oयसलाई 3नर5तरता pदई
धु5चेपाखादे िख चपाचोसZम लखे ने र बाटोमा
हा5दै गरे कोसमेत दे िखएको छ, सोहD 3सल3सलाको
अ5तमा भीड जZमा भई भीडको 3नय5ऽणमा
पुगेप3छको घटनाबमले मृतकहr माqरनेसZमको
अवःथा पुगेको छ । सुrदे िखको सबै ौृलामा
ू3तवादDहrको सरोकार र सं लनता भएप3छ
अि5तम अवःथाको भीडको समेत सं लनताले
ू3तवादDहrले आनो असं लनता र 3नद(षताको
िजकर 3लनसने अवःथा रहे न । तसथJ
कतJvयबाट मृतकहrको मृoयु भएको कुरामा
ू3तवादDहr सारभूतrपले सं लन भै सोसमेतका
कारणबाट वारदात भएको दे िखएकोले सुr भwपुर
िज\ला अदालतबाट ू3तवादDहr सुवास अ3धकारD
ु  ऐन, |यानसZब5धीको
र ूदDप पौडेललाई मुलक
१, १३(३) नं. को कसूरमा ऐ. १३(३) बमोिजम
्
इ5साफलाई पुनरावेदन
ज5मकैद हुने ठहरयाएको
अदालत, पाटनले 3म3त २०६८।८।२७ मा
सदर गरे को इ5साफ मना3सब हुने ।
ू3तवादDहrको कायJको अ3तqरw आनो
3नय5ऽण नभएको भीडसमेतको सं लनतामा
J ा पाएको हुनाले कसूरको ूकृ3त र
वारदातले पूणत
ू3तवादDहrको उमेर अवःथासमेत हे रD पुनरावेदन
अदालत, पाटनले ू3तवादD सुवास अ3धकारD र
ु  ऐन, अदालती
ूदDप पौडेलका हकमा मुलक
ब5दोवःतको १८८ नं. बमोिजम राय vयw गरे को
उw रायबमोिजम पाँच वषJ कैदसZम सजाय तोके
प3न कानूनको उेँयसमेत पूरा हुने दे िखएकोले
पुनरावेदन अदालत, पाटनको उw रायसमेत सदर

सवच अदालत बुले(टन २०७1, असार - 2
पटकपटक जबजRःती करणीको कसूर गर? सोह?
जjरयाको कारण यी ू7तवाद?हhकै कतRVयबाट
मृतक जुठw द7मनीको मृZयु हुन गई अ7भयोग
माग दावीबमोिजमको कसूर गरे को तyय पु(z
हुने ।
ब_दRया
िजDला
अदालतबाट
सुh
ु u ऐन, जबजRःती करणीको
ू7तवाद?हhलाई मुलक
३(५) र ३(क) नं.बमोिजम १०(दश) वषR
कैदको सजाय र Wयानस@बXधीको महलको
१३(३) नं. बमोिजम सवRःवस(हत जXमकैदको
सजाय हुने गर? भएको फैसलालाई सदर गनr
गरे को पुनरावेदन अदालत, नेपालगXजको 7म7त
ँ ा
२०६७।४।१७ को फैसला 7मलेकै दे िखद
सदर हुने । ू7तवाद?को पुनरावेदन िजकuर पुmन
नसने र पुनरावेदन नपर? साधक जाँचको ला7ग
पेश हुन आएका ू7तवाद?हhका हकमा समेत
साधक सदर हुने ।
इजलास अ7धकृत: जगाथ पौडेल
क@Aयुटर: चXिा 7तमDसेना

हुने ।
इजलास अ7धकृत: कमलूसाद >वाल?
क@Aयुटरः कDपना बतFला
इ7त सं वत् २०७१ साल जेठ २६ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं . ३
१

मा.न्या. श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६७-CR-०८८९, ०६८-RC-०१००,

जबजRःती करणी, कतRVय Wयान, करन सुनार (व.

नेपाल सरकार, नेपाल सरकार (व. नगेXिूकाश
रसाइल?समेत

मृतकको मृZयुको कारणमा Due to
Haemorrhage (Internal External) भनी शव
पर?\ण ू7तवेदनमा लेखाई _दएको, जाहे रवाला
गोपाल दजaले यी ू7तवाद?उपर (कटानी जाहे र?
_दएका र अदालतमा आई आdनो जाहे र?
Vयहोरालाई समेत समथRन हुने गर? बकपऽ गर?
_दएका र घटना (ववरणका मा7नसहhले आरो(पत
ँ ा
कसूर समथRन हुने गर? कागज गjर_दएको दे िखद
मा7थ (ववेिचत 7म7सल सं लmन अXय ःवतXऽ
ूमाणहhको समम मूDयाoनबाट ू7तवाद?हhको
अ7धकारूाp अ7धकार? र अदालतसम\को सा7ब7त
बयान सम7थRत हुन गई यी तीनैजना ू7तवाद?हh
जबजRःती करणी र कतRVय Wयानको वारदातमा
सं लmन रहे को दे िखने ।
ू7तवाद?हhले अ7धकारूाp अ7धकार? र
अदालतसम\को सा7ब7त बयान, मृतकको लासजाँच
एव घटनाःथल मुच ुDकाको Vयहोरा, मृतकको
शव पर?\ण ू7तवेदनमा उिDलिखत Vयहोरा,
जाहे रवालाको बकपऽ, घटना (ववरणमा कागज
गनr मा7नसको भनाईसमेतका आधार कारणबाट
ू7तवाद?हh करन सुनार, नगेXिूकाश रसाइल?
र तुलबहादुर सुनारले ७३ वषRकu वृv मृतक
जुठw द7मनीलाई कुटपीट, लछारपछारसमेत गर?

इ7त सं वत् २०७० साल फागुन २१ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या. श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६७-CR-११७०, ०६८-CR-०१५८,

ु ार
०६९-RC-००६४, कतRVय Wयान, अनुप सुनव
ु ार (व. नेपाल
(व. नेपाल सरकार, िजतबहादुर सुनव
सरकार, नेपाल सरकार (व. नगेXिूकाश अनील
थापासमेत

ू7तवाद?मयेका अ7नल थापाले मृतकलाई
घरबाट बोलाई घटनाःथलमा Dयाई सबैजनाले
सँगै रसी खाई नाचगान गदाRगद िजतबहादुरले
ु ारले
मृतकको खुा कुDची 7नहु िझकu अनुप सुनव
मृतकलाई खुकुर?ले काट? मार? दे भनी बचन
_दएको र साथमा 7लएर गएको खुकुर?ले
िजतबहादुर र (वकासले मृतकलाई घाँट? काट?
7छनाल? मार? _दई लासलाई सेdट? यांकu7भऽ
दबाएको पूणR मनसायपूवक
R र योजनाबv ढले
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ग4रएको जघ:य आपरा>धक काय@मा सं लCन यी
ू>तवादFहHको उJ काय@ भ(वतLय ूकृ>तको
नभएको र अपराधको अनुपातमा >नजहHलाई
ग4रएको सजाय कानूनसPमत् नै दे िखन आएको
हुँदा अ.बं . १८८ नं. बमोिजम सजाय कम ग4रपाऊँ
भXे ू>तवादFको पुनरावेदन िजकYरसँग प>न सहमत
हुन नस(कने ।
रामेछाप
िज\ला
अदालतले
सुH
ु ारलाई
ु Y
सुनव
मुलक
ू>तवादF
िजतबहादुर
ऐन, ^यानसPब:धीको १३(१) नं. बमोिजम
सव@ःवस(हत ज:मकैद, ू>तवादF अनुप सुनवार
र अ>नल थापालाई ^यानसPब:धीको १४(४)
नं. बमोिजम ज:मकैदको सजाय गरF ू>तवादF
ु ारलाई सव@ःवस(हत ज:मकैदको
(वकास सुनव
सजाय हुनेमा बालबा>लकासPब:धी ऐन, २०४८
को दफा ११(३) नं. बमोिजम १० वष@को
कैद सजाय गनg गरF भएको फैसला >मलेकै
ँ ा साधकको रोहबाटसमेत सदर हु:छ ।
दे िखद
ू>तवादFहHको पुनरावेदन िजकYर पुCन नसhने ।
इजलास अ>धकृत: जगXाथ पौडेल
कPmयुटर: च:िावती >तम\सेना
इ>त सं वत् २०७० साल फागुन २१ गते रोज ४ शुभम् ।

३

मा.न्या. श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६७-CR-०७३०, कत@Lय ^यान, राजेश
भXे qानबहादुर दाहाल (व. नेपाल सरकार

मृतकको शव परFrण ू>तवेदनमा
मृtयुको कारणमा Haemorrhage and Asphyxia
due to injuries of vital parts of neck भनी लेखाई
uदएको अनुस:धानको बममा ूहरFमा कागज गनg
लज मा>लक गोपालजी गुwाले मृतकलाई मान@
ूयोग ग4रएको द>बया मासु काxन भनी ू>तवादF
qानबहादुर दाहाललाई uदएको र फलामको
धा4रलो ह>तयार द>बया दे खाउँदा दे खy िचने भनी
सनाखतसमेत गरF uदई ू>तवादFले नै मृतकलाई
द>बयाले घाँटF काटF कत@Lय गरF मारे का हुन ्
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भनी लेखाई uदएको, घटनाःथल एवम् लासजाँच
ूकृ>त मुच ु\कामा कागज गनg LयिJहH रघुनाथ
साह, शzर साह, पmपु गुwा र ू>तवेदक ू.ना.>न.
पूणू
@ साद िघ>मरे समेतले अदालतमा उपिःथत भई
घटना (ववरण र जाहे रFलाई समथ@न हुने गरF
बकपऽसमेत गरF uदएको पाइएबाट ू>तवादFको
अ>धकारूाw अ>धकारF र अदालतसमrको
सा>ब>त बयानमा>थ उि\लिखत >म>सल सं लCन
अ:य ःवत:ऽ ूमाणहHबाट समेत सम>थ@त भएको
पाइयो । तसथ@ मा>थ (ववेिचत >म>सल सं लCन
आधार ूमाणहHको मू\याzनबाट यी ू>तवादFले
मृतकलाई मानgसPमको पूव @ योजना बनाई
@ नै द>बयाले घाँटF रे टF ू>तवादFकै
मनसायपूवक
कत@Lयबाट मृतकको मृtयु भएको त|य पु(}
हुने ।
ू>तवादFलाई मृतकले भारतमा काममा
लगाइuद:छु भनी लगी भा.H. १५००।- मा
काममा लगाइएको सो रकम प>न नuदई >नजले
नै उठाई खाएको, बेलाबेलामा मलाई एhलै पारे र
ु समेत गरF अtयाचार गरे को हुँदा
गुदा मैथन
4रस उठ भारतदे िख नै माछु @ भनी सोिचरहे को
>थए ँ भनी ू>तवादFले अ>धकारूाw अ>धकारF र
अदालतसमr बयान गदा@ आरो(पत कसूर गरे कोमा
सा>बत भै बयान गरF uदई :या(यक ू(बयालाई
्
सहयोग पुरयाएको
पाइयो । अदालतको बयानमा
ू>तवादFले आनो उमेर १७ वष@ भनी लेखाइuदएको
र घटना घxदाको अवःथा, प4रिःथ>त, ू>तवादFको
उमेरसमेतलाई मयनजर गरF हे दा@ सव@ःवस(हत
ज:मकैदको सजाय गदा@ >नजलाई चक पन@ जाने
ँ ा अ.बं . १८८ नं. बमोिजम ू>तवादF राजेश
दे िखद
भXे qानबहादुर दाहाललाई १० (दश) वष@ माऽ
कैद सजाय हुने ।
इजलास अ>धकृत: जगXाथ पौडेल
कPmयुटर: (व नाथ पोखरे ल
इ>त सं वत् २०७० साल फागुन २१ गते रोज ४ शुभम् ।
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इजलास नं . ४

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री
बैद्यनाथ उपाध्याय, ०६८-WO-१२७९, उ9ूेषण/

परमादे श, अAनतादे वी

AबHसमेत

शाहD

(व. पुEयूभादे वी

एउटै अदालतमा परे का दुई मुMाहNमOये
Pयाद तामेल हुँदा एउटामा ूAतवादD र ूAतवादDको
घर फेला पनU र अकमा फेला नपनU हुन
सVदै न । 9यसकारण AमAत २०६७।१२।२ को
बेरDतपूवक
Y तामेल भएको बेपZे Pयाद बदर गरD
Aनवे\दकालाई पुन: इतलायनामा Pयाद \दने गरे को
काठमाडa िजdला अदालतको २०६८।११।१९
को आदे श कानून र ूाकृAतक gयायको
AसhाgतअनुNप भएको नै दे िखन आउँछ । सो
आदे शलाई बदर गनU गरे को पुनरावेदन अदालत,
पाटनको AमAत २०६९।१।२१ को आदे श
कानूनबमोिजम भएको भनी माk नAमdने ।
Aनवे\दका (वNh परे को मुMाको जानकारD
नै Aनजलाई नभई ूAतवाद गनU मौकाबाट
बिmत हुने भएको अवःथामा ूAतवादDलाई
हातै मा अpैबाट Pयाद बुझाई ूAतउZर दताY
गरD Aनयमानुसार गनुY भkे सुN काठमाडa
िजdला अदालतले AमAत २०६८।११।१९ मा
गरे को आदे श बदर गरे को पुनरावेदन अदालत,
पाटनको AमAत २०६९।१।२१ को आदे श
ँ ा सो
gयायोिचत् एवम् कानूनअनुसारको नदे िखद
आदे श बदर गsर\दएको छ । अब Aनवेदकको
माग दावीअनुसार Aनवेदक ूAतवादD अAनतादे वी
शाहDलाई ूAतवाद गनU अवसर ूदान गरD
ताsरखमा राखी कानूनबमोिजम मुMामा सहभागी
गराई कामकारवाहD गनुY गराउनु भनी काठमाडa
िजdला अदालतका नाममा परमादे शको जारD
हुने ।
इजलास अAधकृत: टे कराज जोशी
कPuयुटर: (वvनाथ पोखरे ल
इAत सं वत् २०७० साल मxAसर १९ गते रोज ४ शुभम् ।

१

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, २०६७-CR-०२४१, आयकर (आ.व.

करदाता
कायाYलय,
ठू ला
हsरहरभवन लAलतपुरको तफYबाट ऐका ूमुख
ूशासक सुरेश ूधान (व. िजdला मोरङ
(वराटनगर उपमहानगरपाAलका वडा नं. ९ मा
रिजःशार कायाYलय रहे को नेपाल इgडिःशयल
एgड कमAसYयल बक Aल. का हकमा अAधकारूा
सmालक सAमAतबाट अAधकारूा ऐका ूमुख
कायYकारD अAधकृत सिशन जोशी
०५८।५९),

बोनसको लाAग छु  ाएको रकम (वतरण
गरे पAछ बाँक रहे को रकममOयेको ७० ूAतशतले
हुने रकम (वतरण गरे कोमा (वशेष शुdकबापतको
रकम समायोजन नगरD बोनस दावी गरे को रकम
॑ास समूह फरक पारD दावी गरे को भनी अमाgय
॑ास रकम र शाखा कायाYलय खोdने बममा
भएको होटल खचYलाई समेत माgयता न\दई
आयतफY समावेश गनU गरD भएको उ ठू ला
करदाता कायाYलयको AमAत २०६३।६।२९
को AनणYयपचाY, कर AनधाYरण आदे श र
सोलाई असमथYन गनU गरD आgतsरक राजःव
(वभागको AमAत २०६४।२।८ को AनणYयपचाY
्
कानूनसPमत् नहुँदा उdटD हुने ठहरयाएको
राजःव gयायाAधकरण, काठमाडaको AमAत
ँ ा सदर
२०६६।५।८ को फैसला Aमलेकै दे िखद
हुने ।
इजलास अAधकृत: शकुgतला काक
कPuयुटर: गीता िघAमरे
इAत सं वत् २०७० साल माघ १४ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, २०६६-CR-०५७३, आयकर (आ.व.
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आ9त:रक राजःव काया?लय
काठमाडC Dेऽ नं. १ लािजHपाट तफ?बाट ऐ.का
ूमुख कर ूशासक महे 9िमान गुRङ (व. िजTला
काठमाडC, बालाजुिःथत पायोWनयर Xलािःटक
ई. ूा.Wल. को तफ?बाट अWधकारूा[ स\ालक
रामूसाद ौे ^
०५८।५९),

करदाताले दे खाएको Wबबa मूTय वा
तत्सHब9धी आHदानीको अeलाई कर अWधकृतले
अ9यथा भh सकेको नदे िखएको अवःथामा लागत
मूTयभ9दा कम मूTयमा आiनो वःतु Wबबa गनु?
परे को अवःथा रहे को दे िखई लाभको अवःथा नभई
नोjसानीको अवःथा रहे को दे िख9छ । करदाताले
लागतभ9दा कम मूTयमा आiनो उmपादन Wबबa
गरे को भhे लेखा अWभलेखसमेतलाई अ9यथा नभनी
लागत मूTय र Wबबa मूTयको बीचको फरक
रकमबाट करदाता नोjसानीमा रहे को दे िखएको
अवःथामा उn नोjसानी रकम आयमा समावेश
्
राजःव 9यायाWधकरण,
नगनo भhे ठहरयाएको
काठमाडCको WमWत २०६५।३।२३।२ को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला Wमलेकै दे िखद
इजलास अWधकृत: लालकाजी ौे ^
कHXयुटर: मि9दरा रानाभाट
इWत सं वत् २०७० साल पुस २१ गते रोज १ शुभम् ।

३

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, २०६८-CR-०४८५, सरकारx छाप

दःतखत कaतo , भोजराज भyडारx (व. नेपाल सरकार
दता? नै नभएको सवारx साधन एकै
zदनमा २ वटा नHबरमा दता? गरx सोहx
zदनमा बेचWबखनसमेत गरx ूWतवादx रामूसाद
लHसालको नाउँमा दता? गनo जःता (बयालाई
ःवाभा(वक माh WमTदै न (कन(क मोटरसाइकलको
ूमाणपऽ जारx गन?को लाWग बुझाइएको उn
ु
सो काय?मा ूयोग नभई जीप दता?को
|लुबक
लाWग ूयोग भएको जारx ग:रएको ूमाणपऽमा
लागेको दःतखत तथा Wसफा:रशपऽमा लागेको

दःतखतसमेत कaतo भनी परxDण ूWतवेदनबाट
पु(} भएको अवःथामा सोहx कaतo Wसफा:रशका
आधारमा (यनै ूWतवादx भोजराज भyडारxले ठाउँ
नामसारx Wसफा:रशसमेत कaतo बनाई रा[ी अ\ल
यातायात ~यवःथा काया?लयबाट एकै zदनमा दुई
पटक फरकफरक नHबरमा सवारx दता? गराई
सोहx zदन रामूसाद लHसाललाई Wबबa गरे को
ँ ा सवारx साधनलाई गैरकानूनीRपमा दता?
दे िखद
ु र पऽ
गनo ूयोजनको लाWग उn कaतo |लुबक
तयार गनo, गन? लगाउने काय?मा यी ूWतवादx
भोजराज भyडारxको सं लनता रहे को भhे तय
शeार(हत तवरबाट पु(} हुन आउने ।
वामती अ\ल यातायात ~यवःथा
ु
नं. १०१२९१
को
काया?लयको
|लुबक
ु मा उn काया?लयको शाखा अWधकृत
|लुबक
(करण थापाको दःतखत कaतo गरx बा.१च
२९९७ को जीप दता? र उn काया?लयबाट
जारx ग:रएको WमWत २०५६।१२।२८ को च.नं.
३०१८ को पऽसमेत कaतo Rपमा खडा गरx सवारx
ठाउँ नामसारxका लाWग रा[ी अ\ल काया?लयमा
Wनवेदन परx सवारx साधनको नHबर प:रवत?न
ु a ऐन, कaतo कागजको १
गरे को उn काय? मुलक
नं. को कसूर गरे को हुँदा सुR लWलतपुर िजTला
अदालतको WमWत २०६६।२।१९ को फैसला
केहx उTटx गरx ूWतवादx रामूसाद लHसाल र
भोजराज भyडारxलाई ऐ. को ९ नं. बमोिजम R.
५०।- जरxवाना र ऐ. को १२ नं. बमोिजम १
्
पुनरावेदन
वष? कैदको सजाय हुने ठहरयाएको
अदालत, पाटनको WमWत २०६८।३।२८ को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला Wमलेको दे िखद
इजलास अWधकृत: शकु9तला काक
कHXयुटर: गीता िघWमरे
इWत सं वत् २०७० साल माघ १४ गते रोज ३ शुभम् ।

४

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६६-CR-०५७२, मूTय अWभवृ( कर
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आ4त5रक राजःव काया:लय काठमाड> ?ेऽ नं. ३,
लािजDपाटतफ:बाट ूमुख कर ूशासक महे 4िमान
गुMङ (व. िजOला काठमाड> बालाजुिःथत पायोRनयर
Sलािःटक ई. ूा.Rल. को तफ:बाट अRधकारूाW
सXालक रामूसाद ौे Z

करदाता उ\ोगको उ]पादन वःतु
असामा4य प5रिःथRतले गदा: लागत मूOयभ4दा कम
मूOयमा Rबबa गरे को भbे तcय करदाताको लेखा
(ववरणबाट
दे िखइरहे को अवःथामा करदाता
उ\ोगको उ]पाfदत वःतु 4यून (वजकaकरण
गरg वःतु आपूRत: गरे को भbे ूमािणत हुन
नसकेको अवःथामा 4यून (वजकaकरण गरे को
भनी कर Rनधा:रण गनi गरे को हदसDम आ4त5रक
राजःव काया:लय, काठमाड> ?ेऽ नं. ३ को RमRत
२०६०।३।३२ को अि4तम कर Rनधा:रण
आदे श र उl आदे शलाई समथ:न गनi गरे को
महाRनदi शकको RमRत २०६०।९।४ को Rनण:य
्
केहg उOटg हुने ठहरयाएको
राजःव 4यायाRधकरण,
काठमाड>को RमRत २०६५।३।२३।२ को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला Rमलेकै दे िखद
इजलास अRधकृत: लालकाजी ौे Z
कDSयुटर: मि4दरा रानाभाट

बकसपऽ Rलखत बदर ग5रपाऊँ भbे वादg दावी
्
सुM धनुषा िजOला अदालतको
नपुxने ठहरयाएको
्
फैसला सदर गनi ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत,
ँ ा सदर हुने
जनकपुरको फैसला मनाRसब दे िखद
ठहरg आजै यस इजलासबाट फैसला भएको हुँदा
सोहg मुwामा उिOलिखत आधार कारणसमेतबाट
(क.नं. १९४ जxगा र ब4डा नलाxने ठहरे का अ4य
सDपि बाहे क तायदातीमा उिOलिखत सDपिबाट
३ (तीन) भागको १ (एक) भाग सDपि वादgले
्
ूRतवादgबाट अंश पाउने ठहरयाएको
पुनरावेदन
ँ ा सदर
अदालत, जनकपुरको फैसला Rमलेकै दे िखद
हुने ठहछ: । (क.नं. १९४ बाट अंश छु याई
्
पाऊँ भbे वादgको पुनरावेदन िजकaर पुxन
नसने ।
इजलास अRधकृत: लालकाजी ौे Z
कDSयुटर: मि4दरा रानाभाट
इRत सं वत् २०७० साल पुस २८ गते रोज ३ शुभम् ।

यसै लगाउका RनDन मुwाहMमा यसै अनुसार
फैसला भएका छन्:
§ ०६७-CR-१२७०,जालसाजी, लRलतूसाद

साह (व. ह5रनारायण साहसमेत

§

इRत सं वत् २०७० साल पुस २१ गते रोज १ शुभम् ।

साह (व. ह5रनारयण साहसमेत

५

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६५-CI-०३९५, अंश दता:,

इजलास नं . ५

लRलतूसाद साह (व. ह5रनारायण साहसमेत

(यनै प? (वप? भएको यसै लगाउको
०६७-CI-१५६० को हालै देिखको बकसपऽ
Rलखत बदर मुwामा दावीको (क.नं. १९४ को
: 4दा अगावै सगोलमा रहे को
जxगा अंश मुwा पनुभ
ु a ऐन,
अवःथामा घरको मुzय {यिlले मुलक
अ.बं . १९(२) नं. ले आफूखुश गन: पाउनेसDमको
सDपि हालको बकसपऽ ग5रfदएको र उl
जxगा सDपूण: अचल सDपिको आधा भ4दा पRन
धेरै कम जxगा बकसपऽ ग5रfदएको अवःथामा

०६७-CI-१५६०, हालै देिखको बकसपऽ
Rलखत बदर दता: बदर दता:, लRलतूसाद

१

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

२०७० सालको पुनरावेदन नं. ०६९-CI-१३०८,
लेनदे न, टgकाबहादुर वलg (व. धनीराम खका
रे खा र लेखा (वशेषको अिघOलो र
पRछOलो राय (वरोधाभाषपूण: नभई पRछOलो राय
यथाथ:मा अिघOलो रायकै अRभb भाग र कडी
भएको अवःथामा पRछOलो रायलाई ूःतुत मुwामा
आRधका5रक माb नस(कने कुनै कारण दे िखएन ।
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, असार - 2
>म>त २०६९।११।९ मा भएको फैसला >मलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अ>धकृत: लोकनाथ पराजुल=
कwxयुटर: (वदुषी रायमाझी

तमसुकको लेखक सा7ी र अ9य सा7ीह<बाट
वाद= दावीको >लखत स?े र शुA Bयवहारबाट
K नMमा यी
भएको तEय >नजह<बाट ूमािणत गनुप
पुनरावेदकले आOना सा7ीह<लाई अदालतमा
उपिःथत गराई बकपऽ गराउन सकेकोसमेत
दे िखएन । अकतफK
ूWयथXका सा7ीह<
कमान>सं ह खऽी, न9दबहादुर खZका, तुलबहादुर
खऽी र कलबहादुर रानाले सु< अदालतसम7
वाद= दावी झू ]ा हो भनी बकपऽ गरे को दे िखने ।
अWयाधु>नक ू(व>धबाट (वशेष`aारा
पर=7ण भई तEय र आधारस(हत सो तमसुक
>लफामा खडा भएको भनी cदएको रायलाई अ9य
ःवत9ऽ ूमाणबाट प>न पु(d भइरहे को छ ।
ँ ाले हे दाK प>न
(ववाcदत >लखतलाई नाgो आख
>लखतका पंिiह< दुई शjदबीचको असमान
र अःवाभा(वक खाल= ठाउँसमेतबाट सो >लखत
ःवाभा(वक<पमा तयार भएको कपाल= तकसुक
माl स(कl । दावीको >लखत ूWयथXले
सु<दे िख नै झू ]ा हो भनी दावी >लँदै आएको
तथा सो कुरा (वशेष`को रायसमेतका ूमाणबाट
ूमािणत हुन आएको हुँदा यी पुनरावेदक वाद=ले
जालसाजीपूणK तवरले कnतM तमसुक खडा गरे को
ँ ा >नजलाई कानूनबमोिजम जर=वानासमेत
दे िखद
्
हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको
फैसलालाई अ9यथा भl नस(कने हुँदा पुनरावेदक
वाद=ले ूWयथXले अ9य ूयोजनका ला>ग cदएको
>लफामा >लखत खडा गरे को ूमािणत भएकोले
दावीको >लखत स?े नभई कnतM गर= खडा गरे को
दे िखन आउँदा वाद=ले साँवा <. ४,२०,०००।- र
सोको jयाजसमेत ू>तवाद=बाट भराई >लन पाउने
गर= रोqपा िजqला अदालतबाट भएको फैसला
मना>सब नहुँदा उqट= भई वाद=ले ू>तवाद=बाट
साँवा र सोको jयाज भराई >लन पाउने
ठहदr न । जालसाजी कागज खडा गरे बापत
वाद=लाई कnतM कागजको १० नं. अनुसार जर=वाना
्
हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरबाट

इ>त सं वत् २०७० साल फागुन २० गते रोज ३ शुभम् ।

२

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

२०६८ सालको पुनरावेदन नं. ०६८-CI-११३४,
7>तपू>तK, नरे 9िगो(व9द मुqमी (व. िजqला ल>लतपुर.

ल>लतपुर उपमहानगरपा>लका वडा नं. २० नटोल
िःथत मदनःमारक मा|य>मक (व}ालय

सा>धकार >नकायबाट ू(बयासगत<पमा
तहतहबाट फैसला भई अि9तम भइसकेको (ववाद
सदाको ला>ग अ9Wय हुनपु छK । एउटै (वषयमा
सामा9य Bयहोरा फरक पार= पुन: (ववाद िझकn
अदालतमा आइरहँदा 9याय सwपादनमा समेत
ू>तकूल असर पुन जा9छ र अदालतको बहुमूqय
समयसमेत बबाKद हुन जा9छ । एउटै मु?ामा
यो वा Wयो बहानामा सामा9य परवतKन गर=
पटकपटक अदालतमा ूवेश गदाK अदालतको
ु ा
समय, ौम तथा ॐोत अनावँयक लगानी हुनक
साथै राय तथा समाजको शाि9तको चाहनाको
समेत ू>तकूल हुन पुदछ । ूा9यायको
>सAा9तले प>न समान (वषयमा >बगो र अदालत
परवतKन गदr मा ूा9यायको >सAा9त आक(षKत
नहुने होइन । अ.बं . ८५ को मूल मनसाय
एकपटक (व>धवत् टु (gएको (वषयमा पटकपटक
मु?ा दायर गनKबाट रोनु हो । 7>तपू>तK नपाउने
भनी िजqला र पुनरावेदन अदालतले बो>लसकेको
(वषय र स9दभKलाई नै >लई पुनरावेदन अदालतबाट
सु< गरएको यो मु?ालाई अलग (वषय माl
नस(कने ।
पुनरावेदक नरे 9िगो(व9द मुqमीले (यनै
ूWयथXउपर यह= (वषयमा सा>धकार >नकायमा मु?ा
दायर गर= सो >नकायबाट (ववाद कानूनबमोिजम
अि9तम भैसकेको अवःथामा पुन: सोह= (वषय
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अदालतमा ूवेश गराएको दे िखएकोले ूःतुत
ु > ऐन, अ.बं . ८५ नं. बमोिजम खारे ज
मु=ा मुलक
्
हुने ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट JमJत
२०६८।७।२२ मा भएको फैसला Jमलेको
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अJधकृत: लोकनाथ पराजुलV
कWXयुटर: (वदुषी रायमाझी
इJत सं वत् २०७० साल फागुन २० गते रोज ३ शुभम् ।

३

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

२०६९ सालको पुनरावेदन नं. ०६८-CI-१२५५,
लेनदे न, िज_ला बाँके, नेपालग`ज नगरपाJलका

वाडb नं. १ धWबोहVिःथत ःटार एजे`सीको तफbबाट
अcदुल रसीद इdिसी (व. fवाJलटV क`फेfसनरV
इ`डिःशज ूा.Jल. दुहबी, सुनसरV नेपालसमेत

hयापारमा iयाJतलाई ठू लो सWपिk
माJन`छ । आपसी (वnासका आधारमा
hयापाoरक कारोबार सpालन भई आएको
हु`छ । सबै अवःथामा सामानको माग वा
अडbर Jलखतका आधारमा गoरने, सामान ूाq
भएपJछ सोको भरपाई dदइने तथा रािखने पJन
गoरं दै न । टे Jलफोनबाट सामानको अडbर Jलने
र सोहV आधारमा सामान पठाइसकेपJछ भ ुrानी
Jलनेdदने ूचलन hयापारमा सामा`य माJन`छ ।
ूःतुत मु=ामा पJन यी पुनरावेदकले (ववादपूव b
कारोबार गदाb सामानको अडbर Jलिखत्sपमा Jलने
गरे को र सामान ूाq गoरसकेपJछ सोको भरपाई
dदने गरे को Jथयो भनी उ_लेखसWम पJन गरे को
नपाइँदा आपसी (वnासका आधारमा कारोबार भै
आएको दे िखने ।
ूJतवादV
उuपादन
कWपनी
भई
b नv हु`छ ।
करलगायतका दा(यuव hयहोनुप
ूJतवादVको कारोबार यी वादVसँगमाऽ रहे को पJन
ँ ै न । ॐे ःतामा जJनएको सो अनुसार Jबल
दे िखद
का(टएको, चलानी (इनzवाइस) जJनएको समेतबाट
पु(| भएबाट ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १४
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बमोिजम ूJतवादVसँगै रहे का Jलखत भए पJन यी
ूमाणका sपमा ःवीकायb हु`छन् । वादVको
आपिk JबलसWममा छ, ूJतवादVले JनयJमतsपमा
राखेको र अदालतमा पेश भएको बहV खाता,
ॐे ःताका हकमा छै न । वादV ूJतवादVबीचको
कारोबार करVब ३२ लाखको छ भने करVब
२६ लाखको सामान पाएको वादVको ःवीकारोिr
छ । जुन ूकृJतबाट ूJतवादVले यी सामान
वादVलाई बेचेको छ, uयहV ू(बया (ववाdदत
करVब पाँच लाखको सामानको हकमा पJन
सामान _याइनु
छ । सुनसरVबाट बाँके
पठाउनुका पoरूेआयमा (फरादको JमJत र Jबलको
JमJत Jनणाbयक हुन सfदै न । मूलत: ूमाण
ऐन, २०३१ को दफा १४ अनुसार ूमाण
हुने कुरालाई `यायको रोहमा अःवीकार गनb
नJम_ने ।
पुनरावेदक र ूuयथका बीचमा गुडफेथ
((वnास) का आधारमा सामानको अडbर Jलने,
सामान पठाउने तथा पाउने कायb हुँदै आएको,
(ववाdदत भJनएका ४ थान Jबलमा उ_लेख भएका
मालसामान ूuयथले पुनरावेदकलाई पठाएको
JमJसल सामेल रहे का Jबब> खाताको Jबजक
नWबर इनzवाइस (Invoice) बाट पु(| भइरहे को
अवःथामा पुनरावेदक वादVले ूuयथ ूJतवादVबाट
ँ ा वादV दावीबमोिजम
मालसामान पाइसकेको दे िखद
वादVले ूJतवादVबाट s. ५,३१,८२३।६६
बराबरको क`फेfसनरV माल dदए सोहV माल
वःतु नdदएमा s. ५,३१,८२३।६६ भरV पाउने
्
बाँके िज_ला अदालतको फैसला सो
ठहरयाएको
ँ ा उ_टV भई वादV दावी
हदसWम Jमलेको नदे िखद
्
पुन नसfने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत,
नेपालग`जबाट JमJत २०६८।०२।२३ मा
ँ ा सदर हुने ठहछb ।
भएको फैसला Jमलेकै दे िखद
पुनरावेदकको पुनरावेदन िजक>र पुन नसfने ।
इजलास अJधकृत: लोकनाथ पराजुलV
इJत सं वत् २०७० साल फागुन २० गते रोज ३ शुभम् ।
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४

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

२०६९ सालको पुनरावेदन नं. ०६८-CI-१४०६,
नामसार< =नण?य दा.खा. दता? बदर दता?, (कशोरूसाद

रौ=नयार (व. (हरालालूसाद रौ=नयारसमेत

ु Gदा अगावै
(क.नं. १२०१ कायम हुनभ
वाद< ू=तवाद<बाहे कका अJ दुई अंिशयारले
आआNनो भाग ज=त नामसार< गराई =लएतफ?
यी पुनरावेदक तथा ूTयथUहJले ःवीकार गर<
उX नामसार<तफ? कुनै च ुनौती नYदई ःवीकार
गर< बसेको दे िखGछ । बाँक] वाद< ू=तवाद<
तीन जनाका बीच बराबर भाग लगाइनुपन_ ज`गा
ु ाई माऽ
छु aयाइ
् ँदा cेऽफल घट<बढ< नहुनल
बराबर भएको मा=नन स(कँदै न । यसका ला=ग
बाटो =नकास नरम गरम प=न =मgनुपन_ हुGछ ।
तीनैजनाको सहम=त भएको िःथ=तमा बे`लै कुरा
हो । तर सहम=त कायम भएको नदे िखएको
िःथ=तमा कुनै एक पcको ईछानुसार (कhा
काट हुन नसiने ।
अदालतको
आदे शानुसार
पुनरावेदन
भई आएको नiसामा दे िखएको बाटोलाई
केGि=बGदु माGदा नरमगरम =मलेको माk
स(कने िःथ=त छै न । अदालतबाट जार<
परमादे शले ू(बया आरmभ गरे को हो नरम
गरम न=मलाई (कhाकाट गन? आदे श Yदएको
होइन । तसथ? यी पुनरावेदक र ूTयथUहJका
बीच तीन भाग ज`गा छु aयाई
=लन बाँक] रहे को
्
अवःथामा समान हकवालाहJको सगोलमा नै
रहे को सmपिhलाई भागशािGत नरमगरम =मलाई
बाटो =नकास प=न Gयायोिचत् तवरले छु aयाउनु
्
? पमा यी
पन_मा एकतफn बाटो =नकास सmपूणJ
पुनरावेदकले माऽ उपभोग गन_ गर< र अGय
समान हकवालालाई ू=तकूल असर पु`ने गर<
आपसी सहम=तसमेत न=लई भएको (कhाकाट
नामसार<लाई माGयता Yदएको सुJ फैसला उgट<
गरे को पुनरावेदन अदालतको फैसला उgट<
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गpरपाऊँ भkे पुनरावेदकको पुनरावेदन िजक]र
तक?सrगत् तथा Gयायोिचत दे िखन नआउँदा
पुनरावेदक वाद< र ूTयथU ू=तवाद< समान
हकवाला दे िखएकोमा समान हकवालाले ज`गा
छु aयाई
=लँदा नरमगरम =मलाई छु aयाई
=लनुपन_मा
्
्
समान हकवालालाई बाटो =नकाससमेतमा असर
ँ ा दा.खा. दता?
Yदएको दे िखद
पन_ गर< छु aयाई
्
बदरतफ? (फराद दावी पु`न नसiने गर< सुJ
बारा िजgला अदालतबाट भएको फैसला =मलेको
ँ ा उgट< भई बाटो =नकाससमेत =मgने गर<
नदे िखद
नरमगरम =मलाई आआNनो एकएक भाग दा.खा.
दता? गराई =लन पाउने गर< भएको पुनरावेदन
अदालत, हे टtडाको =म=त २०६८।०८।५ को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला =मलेकै दे िखद
इजलास अ=धकृत: लोकनाथ पराजुल<
कmzयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ=त सं वत् २०७० साल फागुन २० गते रोज ३ शुभम् ।

५

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

२०७० सालको पुनरावेदन नं. ०७०-CR-०००४,
सेवा ूवेशको ला=ग न~ल< ःथायी अयापन
अनुम=तपऽ पेश गर< ॅाचार गरे को, हे मचGि

हजारा (व. नेपाल सरकार

सmबGधमा
अयापन
अनुम=तपऽका
िजgला ूशासन काया?लय, रौतहटबाट िशcक सेवा
आयोग सानोYठमी, भXपुरमा लेखी पठाउँदा उX
आयोगको =म=त २०६६।१२।२२ को पऽबाट
=नज ू=तवाद<का नामको बमा २७१६४९ को
ूाथ=मक तहको अयापन अनुम=तपऽ अ=भलेखमा
नभएको भनी लेखी आएको पऽ =म=सल सं ल`न रहे को
यी पुनरावेदकले द=लत ूाथ=मक (वालय, ूतापपुर
पgटु वामा पी.सी.एफ. िशcक पदमा =नयुिX =लन
पेश गरे को उX अयापन अनुम=तपऽ झू ा दे िखन
आयो । जहाँसmम यी पुनरावेदकले २०६६ साल
फागुनमा पर<cा Yदई २०६७ जेठ=तर ूाथ=मक
तहको िशcक सेवा आयोगबाट ःथायी अयापन
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अनुम4तपऽ 4लएको भनी खुलाएको त=यले सो
4म4त अगावै झू Cा अDयापन अनु4मतपऽ पेश गरF
िशHक पदमा 4नयुिI 4लएको कुरालाई समथLन
ँ ा अ4भयोग दावीबाट
गनLसMने अवःथा नदे िखद
सफाइ पाऊँ
भSे पुनरावेदक ू4तवादFको
पुनरावेदन िजकVरसँग सहमत हुन नस(कने हुँदा
पुनरावेदक ू4तवादF हे मचXि हजारालाई ॅ[ाचार
4नवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को
कसूरमा सोहF ऐनको दफा १६(१) बमोिजम छ
म(हना कैद र e. १०,०००।- जरFवाना हुने ।
इजलास अ4धकृत: लोकनाथ पराजुलF
कjkयुटर: (वदुषी रायमाझी

पेश गनz कायLमा आपरा4धक कायL र आपरा4धक
मनसमेतका दुबै तव समावेश भएको दे िखने ।
ू4तवादF केशवराज कडtरयाले HSLC
तहको परFHा उीणL गरे को भनेको ूमाणपऽ
झू Cा दे िखन आएकोले तकाल ूच4लत ॅ[ाचार
4नवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसूर
गरे कोले 4नजलाई सोहF ऐनको दफा १२ र दफा
२९(२) ले e. ५००।- जरFवाना हुने ठहछL ।
पुनरावेदकको पुनरावेदन िजकVर पुन नसMने ।
इजलास अ4धकृत: लोकनाथ पराजुलF
कjkयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ4त सं वत् २०७० साल फागुन २० गते रोज ३ शुभम् ।

७

इ4त सं वत् २०७० साल फागुन २० गते रोज ३ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट, काकीर्, ०६८-CR-००८०, लागु औषध (खैरो

२०७० सालको पुनरावेदन नं. ०६९-CR-०८९४,
सेवा ूवेशको ला4ग नrलF ःथायी अDयापन
अनुम4तपऽ पेश गरF ॅ[ाचार गरे को, केशवराज

कडtरया (व. नेपाल सरकार

अपराध हुनका ला4ग 4नuय नै
आपरा4धक कायL र अपराधी मन दुबै आवँयक
हुXछ । आपरा4धक कायL भSाले अपराधसँग
सjबिXधत शारFtरक वा भौ4तक कायL बुyनुपनz
हुXछ भने आपरा4धक मनले आपरा4धक अ4भूाय
वा उ|ेँयलाई बोध गराउँदछ । आपरा4धक वा
उ|ेँय(वहFनताको कायLबाट माऽ अपराध कायम
हुन सMदै न । (Actus Non facit reum, nisi mens
sit rea) भSे फौजदारF Xयायको सवLमाXय 4स}ाXत
रहे को दे िखने ।
पेश भएको स(टL(फकेट ओहदा पाउन,
ओहदामा बहाल हुन वा कुनै लाभ सु(वधा ूा
गनz उ|ेँयले पेश नगरे को भSे भएकोमा पेश
गनL आवँयकै नभएको स(टL(फकेट नrलF बनाई
पेश गनz कायL पछा4ड ओहदासjबXधी सjभा(वत
लाभ ूा गनz आपरा4धक अ4भूाय वा उ|ेँय
रहे को ःप[ दे िखन आउँदा नrलF ूमाणपऽ

हे रोइन), क(पल राई (व. नेपाल सरकार
ू4तवादFले
अ4धकारूा
पुनरावेदक
अ4धकारFसमH आफूबाट लागु औषध खैरो
हे रोइन ६९ माम नगद e. ७५,०००।- तराजु
तथा पाँच माम र एक मामको ढक बरामद
भएको भनी गरे को सा4ब4त बयान 4म4सल सं लन
खानतलासी तथा बरामदF मुच ुका र बरामदF
मुच ुकाका यिIहe क(पल काक र शुभलआमी
लामाले अदालतसमH गरे को बकपऽसमेतबाट
ँ ा केवल ू4तवादFले
पु([ भएको अवःथा दे िखद
अदालतसमH बयान गदाL २/३ माम माऽ लागु
औषध बरामद भएको हो भनी लेखाएकै भरमा
माऽ अXय कुनै प4न ूमाणबाट सम4थLत नभएको
अदालतको बयानकै आधारमा ू4तवादFबाट २।३
माम लागु औषध बरामद भएको भS 4मने प4न
दे िखएन । साथै ू4तवादFबाट लागु औषध तौल
गनz तराजु र ढकसमेत बरामद भएको अवःथा
हुँदा ू4तवादF क(पल राईलाई लागु औषध
(4नयXऽण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(६)
(२) अनुसार १२ वषL ३ म(हना कैद र e.
१,३५,०००।- जरFवाना गरF बरामद भएको
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, असार - 2
रकम 5. ७५,०००।- तथा ढक तराजुसमेत
्
जफत हुने ठहरयाएको
सु5 काठमाडC िजEला
अदालतको FमFत २०६६।३।२८ को फैसला
्
सदर हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत,
पाटनको FमFत २०६७।८।२१ को फैसला
ँ ा सदर हुने ।
Fमलेकै दे िखद
इजलास अFधकृत: कृंणूसाद पौडेल
कVWयुटर: ूेमबहादुर थापा
इFत सं वत् २०७० साल फागुन २८ गते रोज ४ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६७-WO-०३२९, उ_ूेषण/परमादे श,
Fबजुb महतो नुFनया (व. रामछ(वला साहसमेत

ू_यथdह5 रामछ(वला साह, राजकुमार
दास त_मा, नजामुefन अgसारh तथा (वFनता
Fतवारh FमFत २०६७।६।५ दे िख (वiालय
jयवःथापन सFमFतको पदाFधकारhमा चयन
भएको र माFथ उिEलिखत िशlा ऐन, २०२८
को दफा १२(५) को कानूनी ूावधानबमोिजम
(वiालय jयवःथापन सFमFतको पदावFध तीन
वषb हुने भई FमFत २०६७।६।५ मा गठन
भएको (वiालय jयवःथापन सFमFतको पदावFध
FमFत २०७०।६।४ मा नै समाs भैसकेको
अवःथा दे िखन आयो । उपरोuबमोिजम FमFत
२०६७।६।५ मा चयन गvरएका (वiालय
jयवःथापन
सFमFतका
पदाFधकारhह5को
पदावFध नै समाs भैसकेको अवःथा हुँदा
Fनज पदाFधकारhह5लाई (वiालय jयवःथापन
सFमFतको पदाFधकारhमा चयन गनw भनी गvरएको
उu FमFत २०६७।६।५ को Fनणbय बदर गरh
पुन: Fनवाbचन गनुप
b नw भxे vरट Fनवेदकको माग
ँ ा ूःतुत vरट Fनवेदन
दावी नै Fनंूयोिजत दे िखद
खारे ज हुने ।
इजलास अFधकृत: कृंणूसाद पौडेल
कVWयुटर: ूेमबहादुर थापा
इFत सं वत् २०७० साल फागुन २७ गते रोज ३ शुभम् ।

९

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६७-CI-००९३, Fनषेधाyा, महोzरh

िजEला, गोनपुरा गा(वस वडा नं. ८ मा रहे को
रा({य FनVन मा|यFमक (वiालय हvर(हरदुआको
(वiालय jयवःथापन सFमFतको तफbबाट ऐ.का
अ|यl नरे श पासवान (व. दhपलाल महतोसमेत

(वiालय jयवःथापन सFमFतको गठनमा
अFभभावकह5को उजूरh परh _यसअनुसार नै (वघटन
गरh तीन सदःयीय िजEला िशlा सFमFतले नै
(वiालय jयवःथापन सFमFतको काम गद~ आएको
र (वiालय jयवःथापन सFमFतको गठनको लाFग
ँ ा
आवँयक ू(बया अगाFड बढे को भxे दे िखद
Fनणbय नै भइसकेको (वषयमा Fनषेधाyाको आदे श
जारh गनb FमEने दे िखन नआउने ।
िजEला िशlा कायाbलयले Fनयमबमोिजम
तो(कएको ू(बयाअनु5प िशlक कमbचारhह5को
ँ ा आशाको काEपFनक
स5वा गनbसने नै दे िखद
आधारलाई Fलएर उसको lेऽाFधकारलाई नै
कुिठत गनb FमEदै न । िजEला िशlा अFधकारhले
Fनयम(वपरhत गै कुनै स5वा गरे मा _यसबखत
नै सVबिgधत पlले कानूनी उपचार खोनसने
अवःथा हुँदाहुँदै प(हEयै कानून(वपरhत हुने अनुमान
गरh Fनषेधाyाको आदे श जारh गनb नFमEने
हुँदा Fनवेदन खारे ज गरh पुनरावेदन अदालत,
जनकपुरबाट FमFत २०६७।२।४ मा भएको
ँ ा सदर हुने ।
आदे श Fमलेकै दे िखद
इजलास अFधकृत: यyूसाद आचायb
कVWयुटर: चgिा FतमEसेना
इFत सं वत् २०७० साल कािzक २८ गते रोज ५ शुभम् ।

१०

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६५-CI-०६१२, अंशचलन, खै5न
Fनशासमेत (व. रिजदा ूवीन खातुन

ूमाणमा Fलन FमEने कुरा FमFसल सं लन
हुgछन् र Fतनलाई खडन गनb असर पनw पlलाई
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कावेलN करNडोर १३२ केभी ूसारण लाइन
आयोजनाको कायाJलय, लखनपुर गा.(व.स. वडा
ँ ीसमेत
नं. १, पाडाजुग

अवसर 3दइँदा प7न 7नजले सो दा(य;व पूरा गरे को
पाइ? भने ती ूमाणको उपेFा गरे र Gया(यक
7नंकषJ 7नकाKन न7मKने ।
अदालतमा मुMा चलN अिGतम फैसला
नहुँदैको अवःथामा ू;यथU वादNले सफV
अहमदसँग (ववाह गरे को मा7थ विणJत तWयबाट
ँ ा ू;यथU वादNले पुनरावेदक
पु(X भइरहे को दे िखद
ू7तवादNहZबाट अंश नपाउने ।
अंश मुMा नै ;यःतो मुMा हो जसमा
(फराद ू7तउ]र र फैसलामा उKलेख नभएको
भए प7न अंिशयार घटबढ हुनसaने यथाथJलाई
ःवीकार गरN (फराद दावीभGदा घटN वा बढN तथा
अिGतम फैसलामा समेत कायम भएको भागमा
J नc ।
घटN वा बढN गरN फैसला कायJGवयन गनुप
ूःतुत मुMामा वादNको (फराद गदाJको
िःथ7त नभई फैसला हुँदाको िःथ7तलाई आधार
मा?ुपनc िःथ7त दे िखयो । वादN (ववा(हत छोरN
रहे को 7म7सल सं लgन आ7धकाhरक ूमाण र
7तनलाई खiडन गनJ अ.बं . १३९ समेत ूयोग गरN
यस अदालतबाट ूदान गhरएको अवसरमा समेत
वादN पFले कुनै त;परता नदे खाएकोले त;कालको
पhरिःथ7तमा सुZ मोरङ िजKला अदालतको फैसला
केहN उKटN गरN चार भागको एक भाग ू;यथU
वादNले पुनरावेदक ू7तवादNहZबाट अंश पाउने
भनी पुनरावेदन अदालत, (वराटनगरबाट भएको
7म7त २०६५।३।२२ को फैसला उKटN भै
ू;यथU वादNको अंश पाऊँ भ?े वादN दावी पुgन
नसaने ।
इजलास अ7धकृत: कृंणूसाद पौडेल
कuvयुटर: (वदुषी रायमाझी

नेपाल (व{ुत ूा7धकरण ऐन, २०४१ को
दफा २१ को कानूनी ~यवःथा हे दाJ ूा7धकरणलाई
ज7मनमा7थ वा मु7न (व{ुत तार वा लाइन जडान
गनJ (व{ुत ला ठयाउनेसमेत ूयोजनका ला7ग
नेपाल सरकारले ूच7लत कानूनबमोिजम आवँयक
जgगा ूा गhर3दन सaनेछ भ?े उKलेख भएको र
सो ूयोजनका ला7ग नेपाल सरकारले जgगा ूा7
ऐन, २०३४ को ू(बया पूरा गरN नेपाल (व{ुत
ूा7धकरणलाई आवँयक जgगा उपलध गराउन
सaने नै दे िखयो । ;यसै गरN (व{ुत 7नयमावलN,
२०५० अनुसार (व{ुत ूसारण लाइनको Fेऽ7भऽ
पनc जgगाको F7तपू7तJ जgगाधनीलाई उपलध
गराइने भ?े कानूनी ~यवःथा गरे को सGदभJमा
(वकास 7नमाJणको पूवाJधारको Zपमा रहे को १३२
के.भी. ूसारण लाइनको (वःतार गनc ूारिuभक
चरणमै अवरोध पुgने गरN अदालतले हःतFेप
गhर3दनु Gयायोिचत हुन नसaने ।
7नवेदक रामूसाद बाःकोटाको घर
घडेरNयु जgगाको ःवZपमा पhरवतJन हुन
सaने, हा7न नोaसानी हुने र वैयिक सuपि]मा
अि]बमण हुने आशाको (व{मानताको ू छ,
सोतफJ हे दाJ (व{ुत ूा7धकरणले कावेलN कोरNडोर
१३२ के.भी. ूसारण लाइन (वःतारको चरणमा
ःथानीय ःतरमा उ;पादन हुने (व{ुतलाई केGिNय
ूसारण लाइनमा आब गरN रा(य (वकास
्
लआय
अ7भयानमा महवपूणJ योगदान पुरयाउने
7लएको दे िखGछ । यस अवःथामा रा(य महवका
;यःता आयोजनाहZको सफल कायाJGवयनका
्
नागhरक दा(य;व
ला7ग सबैले सहयोग पुरयाउनु
प7न हो । (व{ुत ूा7धकरणले ऐन, 7नयमले 7न3दJX
गरे बमोिजम ूसारण लाइन Fेऽ7भऽ पनc ~यिका
सuपि]को उिचत मुआजा र F7तपू7तJ ूदान

इ7त सं वत् २०७० साल फागुन २५ गते रोज १ शुभम् ।

११

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, २०७०–CI–०३६२, 7नषेधाyा, रामूसाद
बाःकोटासमेत

(व.नेपाल

(व{ुत

ूा7धकरण
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ग4रने भ6े 7लिखत जवाफ <यहोराबाट अवगत
भएको हुँदा 7नवेदकको सCपिEमा अ7तबमण हुने
आशKाको (वLमानता तMकाल नदे िखएको हुँदा
पुनरावेदन िजकNरसँग सहमत हुन नस(कने ।
इजलास अ7धकृतः केशवूसाद िघ7मरे
कCVयुटरः ूेमबहादुर थापा

ठहर गरl पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट 7म7त
२०६९।५।१३ मा भएको आदे श 7मलकै
ँ ा सदर हुने ठहछc । पुनरावेदन िजकNर
दे िखद
पुiन नसxने ।
इजलास अ7धकृतः केशवूसाद िघ7मरे
कCVयुटरः ूेमबहादुर थापा

इ7त सं वत् २०७० साल चैत २३ गते रोज १ शुभम् ।

इ7त सं वत् २०७० साल चैत २३ गते रोज १ शुम ।

१२

१३

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, २०७०–CI–०८९६, 7नषेधा`ा/परमादे श, काकीर्, २०६९–CI–०६१२, 7नषेधा`ा, जबहादुर

c ि शमाc
इिbदरा पbत शमाc (व. पूणभ

सुg 7नवेदनमा (ववाhदत घर जiगासमेत
सबै अंिशयारहgबीच बbडा लाiने सगोलको सCपिE
c ि शमाcले िजकNर 7लएका
हो भनी 7नवेदक पूणभ
र Mयसै घरमा 7नजसमेतको बसोबास रहl आएको
तmय ःथा(पत भएको छ । उq घर रहे को जiगा
आrनो (पताबाट बकसपऽको 7लखत पारlत गरl
आफूले 7लएको र आrनो ःवआिजcत आयबाट
घर 7नमाcण गरे को भ6े ूMयथtको 7लिखत जवाफ
रहे को अवःथा छ । सो घर जiगा दुबै वा
जiगामाऽ वा घर माऽ बbडा लाiने नलाiने के हो
भ6े (ववाद सा7धकार 7नकायमा (वचाराधीन रहे को
कुरामा सबै पuको सहम7त नै छ । सो मुvामा
हुने 7नणcयानुसार हुने कायाcbवयनलाई ूःतुत
मुvाको आदे शले कुनै अनुकूल वा ू7तकूल ूभाव
पानc सxने हुँदैन । 7नषेधा`ाको ूयोजन केवल
भोगा7धकारलाई तMकालका ला7ग यथािःथ7तमा
रािखhदनुसCम हो 7नवेदकको वृyावःथा र (वपuी
इिbदरा शमाcसमेतसँगको नाता सCबbधको समेत
प4रूेआयमा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट
7नवेदकलाई हाल बसोवास ग4ररहे को घरबाट
7नकाला गन{ आशKा िज|ला ूशासन कायाcलय,
काःकNबाट िज|ला ूहरl कायाcलय, काःकNलाई
लेखेको पऽबाट पु(} भएको समेतका कारणबाट
(वपuीका नाउँमा 7नषेधा`ाको आदे श जारl गन{

चौधरlसमेत (व. गा(वसको कायाcलय पटे वाc,
स रlसमेत

7नषेधा`ा 4रट 7नवेदनको ूकृ7तअनुसार
कुनै 7नकाय वा <यिqारा कानूनूदE
हका7धकारमा ू7तकूल ूभाव पानc सxने
आशKाको (वLमानता दे िखएमा माऽ Mयःतो कायc
तMकाल रोxने ूयोजनका ला7ग आदे श जारl
हुनेमा ूःतुत (ववादका सCबbधमा 7नवेदन दायर
हुँदाको अवःथामा दावीको कायc सCप6 भइसकेको
ँ ा 4रट 7नवेदन खारे ज गन{ गरl पुनरावेदन
दे िखद
अदालत, राज(वराजबाट 7म7त २०६८।१२।१९
ँ ा सदर हुने
मा भएको आदे श 7मलेकै दे िखद
ठहछc । पुनरावेदन िजकNर पुiन नसxने ।
इजलास अ7धकृतः केशवूसाद िघ7मरे
कCVयुटर: स7बना अ7धकारl
इ7त सं वत् २०७० साल चैत २३ गते रोज १ शुभम् ।

१४

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, २०७०–CI–००४२, परमादे श, जनकपुर
नगरपा7लकाको तफcबाट र आrनो हकमा समेत
बिlकृंण शंखदे व (व. ूफु|लकुमार िघ7मरे

कानूनले तोकेको आrनो िजCमेवारlबाट
7बमुख भई लआमण सागर गुठ सं ःथान अधीनःथ
रहे को कारण Mयसको सं रuण सCबycनको काम
आrनो कायcuेऽ7भऽ नपन{ भ6े पुनरावेदन िजकNर
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गैरिज7मेवार र अनुिचतसमेत दे िखने ।
साव;ज<नक
सरोकार
र
मह@वका
पुराताि@वकःथलको सं रEण र स7बG;न गनु;
ःथानीय <नकायको ूमुख दा(यKव र िज7मेवारL
प<न हो । ूःतुत पोखरLको सा(वकको Eेऽफल
बमश: अ<तबमण हुँदै गएको अवःथामा
Kयःतो ज<मनको लगत राख्ने तथा सं रEण
गनU दा(यKवसमेत ःथानीय ःवायV शासन ऐनले
नगरपा<लकालाई नै तोकेको अवःथामा जनकपुर
नगरपा<लकाले सोतफ; Yयान Zदएको समेत
ँ ा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले (वपEीका
नदे िखद
नाउँमा परमादे शको आदे श जारL गनU ठहर गरL
<म<त २०६९।१।५ मा गरे को आदे श <मलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अ<धकृत: केशवूसाद िघ<मरे
क7fयुटर: (वदुषी रायमाझी

तुलनाKमक अYययनबाट दे िखvछ । तसथ;, sकुम
िजलाअvतग;त (वापन नं. ००५/०६६–०६७
को (वापनमा माYय<मक तह Zतीय ौे णीमा
बढु वा हुने अvय उ7मे~वारहsले बढु वा पाएकै
<म<तबाट yरट <नवेदक पmकुमार के.सी.को
जे ता कायम गyरZदनु भनी (वपEीहsको नाममा
परमादे शको आदे श जारL हुने ।
इजलास अ<धकृतः कृंणूसाद पौडेल
क7fयुटरः (वदुषी रायमाझी

इ<त सं वत् २०७० साल चैत २३ गते रोज १ शुभम् ।

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६९–CI–०७५८, <नषेधाा,

१५

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६७–CI–०६४०, उKूेषण/परमादे श,

पmबहादुर के.सी. (व. िशEक सेवा आयोग,
सानोZठमी भoपुरसमेत

<नवेदकले तो(कएको समय<भऽै भरL
(वpालयमा का.स.मू. फाराम पेश गरे को भrे
sिtमणी उच माYय<मक (वpालयको <म<सल
सं लuन पऽ तथा सोहL (वpालयको दता; (कताबबाट
दे िखvछ । Kयःतै , शैिEक सऽ २०६१ को
का.स.मू. <नयमावलLमा तो(कएको समयाव<ध<भऽ
भरL दता; गराएको नदे िखएकोले अx समावेश
नगyरएको भrे िशEक सेवा आयोगको <लिखत
जवाफ zयहोरासमेत <म<सल सं लuन स7बिvधत
(वpालयको दता; (कताबको ूमािणत ू<त<ल(पबाट
खि{डत भएको अवःथा छ । यी दुई वष;बापतको
का.स.मू. को अx <नवेदकलाई Zदएको भए
<नवेदकले सोहL समयमा बढु वा पाउने िःथ<त
<म<सल सं लuन उ7मे~वारहsको अx ता<लकाको

इ<त सं वत् २०७० साल फागुन २७ गते रोज ३ शुभम् ।

§

ूकृ<तको ०६७–WO–०२०३,
यसै
उKूेषण/परमादे श, सूयक
; ु मार
जोशी.

(व. िशEक
भoपुरसमेत

सेवा

आयोग, सानोZठमी

भएको
मुामा
यसै अनुसार आदे श भएको छ ।
१६

प<न

िखमबहादुर गुsङ (व. काःक िजला, पोखरा
उपमहानगरपा<लका वडा नं. ४ िःथत पोखरा
फाइनाvस <ल<मटे ड

<ललामको ला<ग सूचना ूकािशत गyरएको
जuगा (कVाहs <नवेदकको नाउँको भएको
ँ ै न । <ललामको सूचना ूकािशत भएप<छ
दे िखद
<नवेदकले काःक िजला अदालतमा अंश मुा
दायर गरे को दे िखvछ । अंशसमेतका मुा दायर
भएको अवःथामा अ.बं १७१ क, जuगा <मनेको
१० नं. र अंशबvडाको ३१ समेतका ू(बयाबाट
तKकालLन उपचार पाउन स(कने नै हुvछ ।
अंश मुा दायर गरे बाट भ(वंयमा अंश पाउने
पyरकपना <नषेधााको (वषयवःतु बr सtदै न ।
यसरL अदालतमा अंश मुा दायर गरे कै आधारमा
उo जuगा (कVामा <नवेदकको <न(व;वाद
ँ ा <नवेदन
हका<धकार <सज;ना हुने अवःथा नदे िखद
खारे ज हुने गरL पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट
<म<त २०६९।२।३२ मा भएको आदे श <मलेकै
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ँ ा सदर हुने ठहछ9 । ;नवेदकको पुनरावेदन
दे िखद
िजक@र पुAन नसBने ।
इजलास अ;धकृतः यHूसाद आचाय9
कKLयुटरः (वदुषी रायमाझी
इ;त सं वत् २०७० साल कािSक २८ गते रोज ५ शुभम् ।

§

ूकृ;तको
०६९–CI–०७५७,
यसै
;नषेधाHा, ह\रूसाद गु]ङ (व. काःक@

िजaला, पोखरा उपमहानगरपा;लका वडा
नं. ४ िःथत पोखरा फाइनाgस ;ल;मटे ड
भएको मुiामा प;न यसै अनुसार फैसला
भएको छ ।
१७

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६९–CI–०९४३, ;नषेधाHा, राजेgि

मुिखया मलाहासमेत (व. बिl महतो कोइरl

;नवेदकको ;न(व9वाद हकभोगको जAगामा
(वपmीह]ले कnजा गरl घरछाूो ;नमा9ण गन9
;मaदै न । ;नवेदकको जAगामा कुनै (क;समको
;नमा9ण काय9 गन9 लागेका छै नq भनी िखिखत
जवाफमा उaलेख गरे प;न उr जAगा (कSासँग
जो;डएको जAगामा (वपmीह]ले ;नमा9ण साममी
aयाई राखेको कुरालाई इgकार गन9 सकेको
दे िखएन । (वपmीह]ले आuनो हका;धकार भएको
जAगा (कSामा ;नमा9ण काय9 गन9 सBने नै भए
प;न ;नवेदकको हकभोगको जAगामा अ;तबमण
गरl घरछाूो ;नमा9ण गन9 नपाउने हुँदा पुनरावेदन
अदालत, राज(वराजबाट ;नवेदन मागबमोिजमको
आदे श जारl गरे को अgयथा हो भनी भw न;मaने
हुँदा ;नवेदन मागबमोिजमको आदे श जारl हुने
गरl पुनरावेदन अदालत, राज(वराजबाट ;म;त
२०६८।१२।१२ मा भएको आदे श ;मलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अ;धकृतः यHूसाद आचाय9
कKLयुटरः (वदुषी रायमाझी
इ;त सं वत् २०७० साल कािSक २८ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं . ७
मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र
शमशेर ज.ब.रा., २०६७ सालको WO-०४१३,

उxूेषण/ू;तषेध/परमादे श, अ;धवrा

तोयानाथ
ढु {ाना (व. gयाय प\रष| सिचवालय, काठमाडqसमेत

हाल ूचलनमा रहे को gयाय प\रष| ऐन,
२०४७ वा ;नयमावलl २०५६ मा gयायाधीश
;नयुिrसKबgधी मापद~ड वा यःतै ूकारको
;नद िशका आद बनाई लागू गन9 स(कने भwे
कानूनी यवःथा कहlंकतै उaलेख भएको
ँ ै न । अ(पतु ;नयमावलlको ;नयम २७ मा
दे िखद
बैठकसKबgधी काय9(व;ध भwे शीष9कमा "ऐनमा
उaलेख भएदे िख बाहे क प\रष को बैठकसKबgधी
काय9(व;ध, प\रष| आफले ;नधा9रण गरे बमोिजम
हुनेछ" भwेसKम उaलेख भएको दे िखन आयो ।
;नयम २७ को उr "प\रष| आफले ;नधा9रण
गरे बमोिजम हुनेछ" भwे वाBयांशले मापद~ड
;नमा9ण गनसKमको अ;धकारसमेतलाई समेछ
(क भwेतफ9 हे दा9 ूच;लत ऐन ;नयममा उaलेख
भएदे िख
”प\रष को
बैठकसKबgधी
बाहे क
काय9(व;ध” सKम प\रष| आफले ;नधा9रण गन9सBने
तर सोदे िख बाहे कका अgय काम, कत9य र
अ;धकार कानूनारा नै यविःथत हुनपु न दे िखन
आयो । बैठकको काय9(व;धसKम आफ ;नधा9रण
गन9सBने ;नयमको यवःथाले क;तपय सारभूत
्
ूकृ;तका यवःथाह]समेत अgतर;न(हत
रहे को
;नयुिr ू(बया मापद~ड ;नमा9ण गनसKमको
अितयारl ूदान गन9सBछ भनी माw ;मaने अवःथा
नदे िखने ।
gयाय प\रष लाई सं (वधान वा ूच;लत
कानूनले मापद~ड ;नमा9ण गरl लागू गन9सBने
अितयारl नै नदएको भwे दे िखन आएबाट कानूनी
अितयारl;बना नै gयाय प\रष ले gयायाधीश,
;नयुिr (ू(बया) मापद~ड २०६९ बनाई जारl
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ग4रएको मापद:डसमेतमा कानूनको अि>तयार@
दे िखन आएन । कानूनको अि>तयार@Dबना DनमाEण
ग4रएको (कानूनी माIयताूाK गनE नसLने हुनाले
ूःतुत) Iयायाधीश DनयुिR (ू(बया) मापद:ड
२०६९ मा कानूनको अि>तयार@ Dन(हतताको
आधारमा आजैका DमDतदे िख लागू हुने गर@
उYूेषणको आदे श[ारा Dनिंबय र बदर हुने ।
सु] अदालत (Trial Court) मा
Iया(यक ू(बयाको अDधकतम् कायE(वDध वा
औपचा4रकताह] पूरा गनुप
E न` िःथDत रहँदा
Yयःतो कायEसँग बढ@ प4रिचत Iयाय सेवाका
अDधकृतह]लाई नै अDधकतम् ूाथDमकताकासाथ
Iयायाधीश DनयुिR ग4रने सामाIय ूचलन भए
तापDन यस सgबIधमा सं (वधानमा नै ःपi jयवःथा
भइसकेको सIदभEमा उR सं वैधाDनक ूावधान
कायाEIवयन अपेिlत माऽ नभई अप4रहायE समेत
दे िखने ।
ःवतIऽ र सlम IयायपाDलकाको
DनमाEणको लाDग Iयायाधीशको DनयुिRमा नै
योnयता र lमताको मूoयाpनसgबIधी ूभावकार@
सं यIऽ DनमाEण ग4रनु ज]र@ हुIछ । योnयता
पुगेका अDधवRाह]लाई िजoला Iयायाधीशको
पदमा DनयुिR गदाE अDनवायE]पमा Dलिखत र
E न` भtे सं वैधाDनक
मौिखक पर@lा सsालन गनुप
ँ ा Yयःतो पर@lाबाट अYयIत
jयवःथा दे िखद
ूDतभाशाल@ र सlम jयिRमाऽ Iयायाधीशको
पदमा DनयुिR पाउन सकून् भtे सुDनिuतताको
लाDग Yयसर@ सsालन ग4रने पर@lाको पाvबम
DनधाEरण, ूwपऽ तयार@, पर@lा सsालन (वDध,
पर@lण पyDत, उxीणाEp तथा
उxरपुिःतका
ूःतुतीकरण र अIतवाEताEसमेत खुला ूDतयोDगताबाट
अDनवायE]पमा (Iयाय सेवा आयोगबाट सsाDलत)
राजपऽा(pत ूथम ौे णीका अDधकृत सरहका
हुनपु न` ।
पर@lा ूणाल@बाटै िजoला Iयायाधीशको
गन`सgबIधी
jयवःथा
Iयायाधीश
DनयुिR

DनयुिRका सgबIधमा (वशेष खालको सं वैधाDनक
jयवःथा भएकाले यो jयवःथाको कायाEIवयनको
सुDनिuतताको लाDग यथाशीय यससgबIधी (वधेयक
तयार गर@ कानून DनमाEणका लाDग सं सदमा पेश
गनुE भनी (वपlीम|येका कानून Iयाय, सं सद@य
jयवःथा तथा सं (वधानसभा मIऽालयका नाममा
परमादे शको आदे शसमेत जार@ हुने ।
इजलास अDधकृत: रणबहादुर कटु वाल
कg~युटर: अDमरर महजEन
इDत सं वत् २०७१ साल असार ४ गते रोज ४ शुभम् ।

एकल इजलास
१

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती,

२०७०-WO-०२०४,

परमादे श, इIिूसाद वाnले (व. िजoला ूशासन

कायाEलय, काठमाडसमेत

Dनवेदकले माग दावी Dलएको कागजातको
ूDतDल(प आवँयक परे अदालतले उपयुR
E Lने र कानूनअनुसार
आदे श[ारा िझकाई हे नस
Dतनमा ूDतवाद गनEसLने Dनवेदक हक सुरिlत
नै रहे बाट उR मुाह]लाई (ढलाइसमेतका
ूDतकूल ूभाव पान` अवःथा रह@ Dनवेदक
सफा र शुy हातले आएको माt नस(कएबाट
ूःतुत 4रट Dनवेदनमा (वपlीह]ले गरे Dबराएको
ूारgभत: नदे िखएबाट यसलाई अगाDड बढाइ रहन
आवँयक नदे िखने ।
इजलास अDधकृत: दे वीकुमार@ चौधर@
कg~युटर: (वदुषी रायमाझी
इDत सं वत् २०७० साल असोज ४ गते रोज ६ शुभम् ।

२

२०७०-WO-०३६९,
उYूेषण, युनाइटे ड Dलकर ूा.Dल.को तफEबाट

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती,

अि>तयारूाK ूबIध सsालक स(वनलाल ौे 
(व. मालती अDधकार@समेत
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सुपरभाइजरका 8पमा काय;रत् (वप=ी मालती
अ?धकारAलाई उDपादन काय; नहुने काठमाडHमा
स8वा गJरनु ौम ऐन, २०४८ को दफा ५(४)
मा उिUलिखत कामको ूकृ?तमा समेत असर
नपनY गरA स8वा गन; पाइने अ?धकारअनु8प हो
होइन भZे ू[ ौम अदालतले अि\तम ?नण;य
गदा; बोUने कुरा हो । ऐनको उ_ `यवःथा
(यनै (वप=ीलाई ?नवेदकले प(हले गरे को ?नलdबन
्
आदे श hदएको अवःथा
(व8e प?न अ\तरकालAन
र सोपjात् गJरएको यो स8वा (व8e hदइएको
अ\तरकालAन आदे शमा हःत=ेप गरA यस Jरटमा
कारण दे खाउ आदे श जारA गरA अगा?ड बढाइरहन
ँ ा Jरट ?नवेदन खारे ज हुने ।
\यायसlगत् नदे िखद
इजलास अ?धकृत: दे वीकुमारA चौधरA
कdpयुटर: (वदुषी रायमाझी

Jरट जारA हुनसने अवःथा नदे िखने ।
फैसला गदा; कानूनू?तकूल कैद ठे (कएको
भZे (वषयमा (व?धवत् च ुनौती hदइएमा (वचार
हुनसने अवःथा कायमै हुने हुँदा काःकx िजUला
अदालतबाट तामेल भएको ?म?त २०५३।१।१२
को तामेलA dयाद ?म?त २०५७।५।१३ को
फैसला र ?म?त २०७०।११।२ मा hदइएको
कैदA पूजसमेत उDूेषणको आदे शारा बदर
गJरपाऊँ भZे ?नवेदन खारे ज हुने ठहछ; ।
ँ ा सो
यस ?नवेदनमा तामेलA बेरAतको नदे िखद
आधारमा भएको फैसलासमेत बदर गनY अवःथा
ूारिdभक8पमै नदे िखएबाट कारण दे खाउ आदे श
जारA गJररहन नपनY ।
इजलास अ?धकृत: रामूसाद बःयाल
कdpयुटर: (वदुषी रायमाझी

इ?त सं वत् २०७० साल मl?सर ११ गते रोज ३ शुभम् ।

इ?त सं वत् २०७० साल चैत १३ गते रोज ५ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती,

४

२०७०-WO-०६७५,

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती,

उDूेषण/परमादे श, ?डलमाया तामाङ (व. कारागार

२०७०-WO-०६०७,

परमादे श/उDूेषण, वाJरस भई आनोहकमा समेत

काया;लय, काःकxसमेत

रामूसाद राय (व. रामनरे श रायसमेत

ु x ऐन, अ.बं . ११०(१) नं. को कानूनी
मुलक
`यवःथा हे दा; dयादवाला मा?नस घरमा भेट नभए
Dयसका उमेर पुगेको एकाघरका जहानमा भरसक
लो{ने मा?नसलाई र नभए ःवाःनी मा?नसलाई
hदई र ?नजह8 प?न भेट भएन वा भए प?न
बुिझ?लएन भने Dयसको घर डेराको ढोकामा
सबैले दे ख्ने गरA टाँसी तेॐो ू?तमा सो तामेलA
?म?त जनाई सdबि\धत गाउँ (वकास स?म?त वा
नगरपा?लकामा बुझाई छु ~ै भरपाई गराई hदनुपछ;
वा तामेलA ू?तको पीठमा नै सो जनाई सहAछाप
गराई ?लनुपछ; भZे `यवःथा रहे को पाइएको र
ूःतुत ?नवेदन सं ल{न dयाद तामेलA ू?त?ल(प
हे दा; Dयसमा अ.बं . ११० को उUलन भएको
माZ ?मUने िःथ?त दे िखएन । सो तामेलAका
आधारमा भएको फैसला बदर गरA पुन: dयाद
ु ाइको मौका hदई फैसला गन;
तामेल गराई सुनव

दे .नं. ६३४ को मुामा भएको नसा
मुच ुUकाको न.नं. ८ र ९ को ज{गा हालै देिखको
बकसपऽ ?लखत?भऽको भनी िखचोला ठहरA
चलनसमेत पाउने गरA सवच अदालतबाट
अि\तम फैसला भएको दे िख\छ । सो फैसलाउपर
पुनरालोकन गन; ?नवेदन hदएको कारणले माऽ
फैसला काया;\वयन रोन ?मUदै न । न.नं. ८
र ९ का ज{गा बाहे कका ज{गामा वादAले नै
यी ू?तवादAउपर चलाएको दे .नं. ११९४ र
११९५ को मुामा न.नं. ८ र ९ को फैसला
भएको ज{गाको सdब\धमा नभई अ\य ज{गाको
सdब\धमा चलाएको भZे उUलेख दे िख\छ ।
यस अवःथामा ?म?त २०६९।११।२४ मा
तह?सलदारबाट भएको आदे शलाई बदर गरे को
सला;हA िजUला अदालतको ?म?त २०७०।२।३१
को आदे शलाई सदर गरे को पुनरावेदन अदालत,
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7म7त
२०७०।११।८
को
जनकपुरको
आदे श ूारि@भकBपमै गरे 7बराएको अवःथाको
दे िखएन । फैसला कायाKLवयनको बममा
तहतहबाट भएको आदे शलाई अPयLत ग@भीर
कानूनी ऽु(ट नदे िखएस@म यस अदालतले हःतTेप
गनK LयायसUगत् नहुने हुँदा 7नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ7धकृत: रामूसाद बःयाल
क@\युटर: (वदुषी रायमाझी

रीत/बेरीत आदेश
१

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.श्री
दीपकराज जोशी, ०७०-RE-०१३२, wयान मानr

उxोग, बुलबुल भyे सौरभ गुBङसमेत (व. नेपाल

सरकार

पी7डत
उमेश
7ल@बुले
7म7त
२०७०।३।१३ मा महानगरoय ूहरo वृ{
महाराजगLज, काठमाड}मा ूहरo अ7धकृतसमT
गरे को कागजसमेतलाई (वचार गदाK 7नवेदक
ू7तवादoहB बुलबुल भyे सौरभ गुBङ र ड@बर
साँवा भyे सि~त साँवा तPकाल ूा ूमाणबाट
कसूरदार नदे िखएको अवःथामा 7नजहB कसूरदार
दे िखएको भनी थुनामा राखी मुuाको पुपT
K गनr
ु
गरे को ता\लेजङ
िजnला अदालतको 7म7त
२०७०।३।२५ को आदे श सदर गरे को पुनरावेदन
अदालत, इलामको 7म7त २०७०।५।१३ को
आदे श ऽु(टपूणK दे िखएकोले बदर गfरiदएको
छ । अब यी 7नवेदक ू7तवादoहBका हकमा
प7छ ूमाण बुदै जाँदा ठहरे बमोिजम हुने गरo
हाल ताfरखमा राखी मुuाको पुपT
K गनू K ।

इ7त सं वत् २०७० साल चैत ११ गते रोज ३ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती,

२०७०-WO-०५४८,

उPूेषणसमेत, चमनबहादुर खeका (व. आLतfरक

राजःव (वभाग, लािज@पाटसमेत

अपfरपgव अवःथामा मौिखकBपमा यःतो
जवाफ iदइयो भनेकै आधारमा ूःतुत fरट
7नवेदनलाई अगा7ड बढाइरहनुको औिचPय
ूारि@भकBपमा हे दाKसमेत पाइएन । यसको
अ7तfरm
वैकिnपक
कानूनी
उपचारको
बाटो
दे िखएको
अवःथामा
7नवेदकले
असाधारणTेऽअLतगKतको fरट 7नवेदन दताK
ँ ा 7नवेदक दावीको (वषय ूमाणको
गरे को दे िखद
आधारमा फाँटवारoसमेतका लेखा परoTण (ववरण
झू pा हो होइन भनी 7नgयqल गनुप
K नr ूकृ7तको
दे िखएको तथा अLय वैकिnपक उपचारको बाटो
दे िखन आएको (वषयमा fरट Tेऽबाट ूवेश गरo
7नणKय गनK न7मnने हुँदा यस 7नवेदनलाई अगा7ड
बढाइरहनुको औिचPय पाइएन । 7नवेदकको fरट
7नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ7धकृत: हकKबहादुर Tेऽी
क@\युटर: (वदुषी रायमाझी
इ7त सं वत् २०७० साल

§

इ7त सं वत् २०७१ साल असार १८ गते रोज ४ शुभम् ।

२

स.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या. श्री
दीपकराज जोशी, ०७०-RE-०१४०, मानव

बेच7बखन, रे णु 7ल@बु भyे रे णु तामाङ (व. नेपाल

सरकार

अनुसLधानको
बममा
ू7तवादoले
र अदालतमा बयान गदाKसमेत आरो(पत
कसूरमा इLकार रहo पी7डतलाई कुबेतबाट
नेपाल आउनको ला7ग (टकटको पैसाबापत
B. तीस हजार (यनै ू7तवादoले पी7डतलाई
पठाइiदएको भyेसमेत बयानमा िजकर 7लइएको
दे िखLछ । Pयसका अ7तfरm (यनै जाहे रवालाले

माघ २३ गते रोज ४ शुभम् ।

यसै लगाउको २०७० सालको ०७०WO-५४९, उPूेषणसमेत, चमनबहादुर

खeका (व. आLतfरक राजःव (वभाग,
लािज@पाटसमेत भएको मुuामा प7न

यसै अनुसार आदे श भएको छ ।
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यी ू6तवाद7 6नर7Iण गनY tयिO नभै 6नर7Iण
गराएबमोिजम रकम हःताoतरण गरे को दे िखएको
सो रकम 6नजले 6लए खाएको नदे िखएबाट
6नजलाई 6म6त २०७०।६।१० को आदे शबाट
R.२,००,००,०००।- (दुई करोड) धरौट माग
गbरएकोमा सो धरौट 6नजको समम है 6सयतभoदा
बढ7 भएको अवःथा र यसै अदालतबाट 6म6त
२०५८।४।२४ मा ू6तवेदन नं. २०४ र
२०५ एवम् 6म6त २०६८।९।११ को RE००८६ मा धरौट माग गनY सrबoधमा भएको
tयाuया र ू6तपाJदत 6सzाoत ूःतुत ू6तवेदनको
सoदभHमा प6न ूास({क दे िखन आएकोले Xयस
अदालतको 6म6त २०७०।६।१० को आदे श
बदर गbरJदएको छ । अब ू6तवाद7 युगल(कशोर
साहसँग R. ५०,००,०००।- (पचास लाख)
धरौट माग गर7 सोबापत नगद वा जेथा Jदन
\याए 6लई र Jदन नसके कानूनबमोिजम गर7
मुPाको पुपI
H गनू H ।

(यनै ू6तवाद7उपर वैदेिशक रोजगार (वभागमा
वैदेिशक रोजगार (वषयमा कानूनी कारवाह7 गर7
पी6डतको उपचार खचH र I6तपू6तH Jदलाईपाऊँ
भनी 6म6त २०७०।२।७ मा जाहे र7 Jदई
उO मुPामा वैदेिशक रोजगार (वभागबाट 6म6त
२०७०।२।१६ मा यी ू6तवाद7बाट R.
पचास हजार धरौट7 माग भई ू6तवाद7ले धरौट7
बुझाई हाल मुPा कारवाह7युO अवःथामा रहे को
अवःथासमेतलाई (वचार गदाH ू6तवाद7लाई तXकाल
थुनामा राखी मुPाको पुपI
H गनY भनी काठमाड[
िज\ला अदालतबाट 6म6त २०७०।३।१६
मा भएको आदे श र सो आदे शलाई सदर
गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको 6म6त
ँ ा
२०७०।४।१८ को आदे श 6मलेको नदे िखद
बदर गbरJदएको छ । अब प6छ बुdदै जाँदा
ूमाणबाट ठहरे बमोिजम हुने गर7 ू6तवाद7बाट R.
२,००,०००।- (R. दुई लाख) धरौट7 Jदए 6लई
ताbरखमा राखी मुPाको पुपI
H गनू H । धरौट7 Jदन
नसके कानूनबमोिजम गनू H ।

इ6त सं वत् २०७१ साल असार २९ गते रोज १ शुभम् ।

यसै ूकृ6तका 6नrन मुPाहRमा प6न यसै अनुसार
फैसला भएका छन्:§ २०७० सालको ू6तवेदन नं. ०७०RE-००९२, ॅmाचार, रामे}र यादव (व.

इ6त सं वत् २०७१ साल असार १८ गते रोज ४ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री
ओमप्रकाश िमश्र, २०७० सालको ू6तवेदन नं.

नेपाल सरकार

०७०-RE-०२४९, ॅmाचार, युगल(कशोर साह

(व. नेपाल सरकार

§

(ववाJदत शाoसफमHरहR गुणःतरह7न
भqेमा (ववाद नदे िखएको । गुणःतरह7न
शाoसफमHरहR सrझौताबमोिजम 6नयाHत गनH
चाइना िःथत Hubei Sunlight Electric Co.Ltd.
कrपनी तयार भै केह7 शाoसफमHरहR (फताH प6न
भएको दे िखयो ।सrझौता, मsयःथता र करारको
पbरपालना सrबoधमा ूःतुत मुPामा कानूनको
ँ ा र यी ू6तवाद7
tयाuया उपिःथत भएको दे िखद
युगल(कशोर साहले सrझौताबमोिजमको रकम
आफूले नबुझाई कrपनीको कायH(व6धबमोिजम
एल.सी. माफHत् भ ुOानी गरे को दे िखएको एवम्

२०७० सालको ू6तवेदन नं. ०७०RE-००९३, ॅmाचार, रामे}र यादव (व.

नेपाल सरकार
§

२०७० सालको ू6तवेदन नं. ०७०RE-०१०२, ॅmाचार, हु झेङ वाङ (व.

नेपाल सरकार
§

२०७० सालको ू6तवेदन नं. ०७०RE-०१०३, ॅmाचार, हु झेङ वाङ (व.

नेपाल सरकार
§

२०७० सालको ू6तवेदन नं. ०७०-RE०१२१, ॅmाचार, डा. िजवेoि झा (व.

नेपाल सरकार
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४

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय, २०७०-AP०४०१, उ6ूेषण, (वंणुूसाद ;यौपानेसमेत (व. गृह

म;ऽालयसमेत

सवच अदालत DनयमावलE, २०४९
को Dनयम २७(२) अ;तगKत दताK गनK Lयाएको
Dलखत रEत नपुगेको आधारमा दरपीठ गनK
स(कनेमा DमDत २०७१।२।१२ को दरपीठ
आदे शमा सो Uयहोरा उLलेख हुन सकेको
दे िखएन । ऐ. उपDनयम (३) मा "सवच
अदालतबाट ःप[ Uया\या भई Dस_ा;त ूDतपादन
भइसकेको (वषय वा उहE (वषयमा कसै ले अिघ
नै cरट Dनवेदन दायर गरE अदालतमा (वचाराधीन
रहे को (वषय वा दे खादे खी (ूाइमाफेसी) eपमा
पुनरावेदन अदालत वा सवच अदालतमा
्
पुनरावेदन लाfने वा दोहोरयाउने
Dनवेदन
ु h ऐन, अ.बं .को १७ नं. वा
लाfने (वषय वा मुलक
१२४ ग नं. वा ;याय ूशासन ऐन, २०४८ को

दफा १६ बमोिजम पुनरावेदन सुmे अदालतमा
Dनवेदन लाfने (वषय वा सं वैधाDनक वा कानूनी
ूoबाहे कका अःप[ (कDसमको cरट Dनवेदन
दायर गनK Lयाएमा रिजःशारले आधार र कारण
खुलाई दरपीठ गनK सqनेछ" भmे कानूनी
Uयवःथा भइरहे कोमा उिLलिखत दरपीठमा सो
कुरा पDन उLलेख हुन नसqनुका अDतcरt अ;य
कानूनको आधार र ॐोतसमेत उLलेख नभएको
ु h ऐन, अ.बं . २७ नं. अ;तगKत यो यःतो
र मुलक
कारणबाट दरपीठ भएको भmे कुरा पDन ःप[
नगरE सवच अदालत DनयमावलE, २०४९ को
ु h ऐन, अ.बं .
Dनयम २७(२) र (३) तथा मुलक
२७ नं. को गोलमटोल ूयोग गरE (वषयवःतुको
;या(यक Dनeपण हुने गरE DनDमv रिजःशारबाट
भएको DमDत २०७१।२।१२ को दरपीठ आदे श
ँ ा बदर हुने ।
Dमलेको नदे िखद
इDत सं वत् २०७१ साल असार २० गते रोज ६ शुभम् ।
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धनगढीमा कानूनी नेपाली भाषाको प्रिशक्षण कायर्क्रम

S ँद
उhघाटनसऽ कायSबममा ूमुख आUतgयता महण गनुह
ु ै सवच अदालतका माननीय Vयायाधीश ौी जगदBश शमाS पौडेल

अदालतका माननीय Vयायाधीश ौी यkराज भlले
S एको Uथयो ।
गनुभ
उm कायSबम उhघाटनको बममा
आnनो मVतoय Xदं दै सवच अदालतका माननीय
Vयायाधीश ौी जगदBश शमाS पौडेलले शुF र
प6रःकृत भाषामा नै सो भाषाको बल Uन(हत
हुVछ । नेपालB भाषा rयसमा पUन अदालतबाट
स3पाXदत फैसला, आदे शलगायतका काम
कारवाहBमा भा(षक शुFता हुन ु जCरB छ ।
यसका लाUग सवच अदालतले चालेको कदम
स॑ानीय छ । यःता कायSबमबाट सहभागीहCको
kान र सीपमा अUभवृ(F भई अदालती काम
कारवाहBहCमा भा(षक शुFता र गुणःतरBयता
कायम हुनेछ भaे अपेQा गदH कायSबमको
S यो ।
सफलताका लाUग शुभकामना oयm गनुभ
सो कायSबममा बोYदै कैलालB िजYला
अदालतका माननीय Vयायाधीश ौी यkराज भlले

अदालतबाट स3पादन ग6रने फैसला,
आदे श, पऽाचार तथा ूकाशनलगायतका काम
कारवाहBहCमा भा(षक शुFता र एकCपता
कायम गदH जाने उKेँयले सMालन हुँदै आएको
भा(षक ूिशQण कायSबमको UसलUसलामा सवच
अदालत ूकाशन, सMार तथा स3पादन सUमUतको
आयोजनामा पुनरावेदन अदालत, महे Vिनगर र
पुनरावेदन अदालत, Xदपायल तथा मातहतका
िजYला अदालतहCमा कायSरत् अUधकृत तथा
सहायक कमSचारBहCका लाUग UमUत २०७१ साल
असार १५ गते दे िख १७ गतेस3म तीन Xदवसीय
कानूनी नेपालB भाषाको ूिशQण कायSबम स3पa
भएको छ ।
सवच अदालतका माननीय Vयायाधीश
ौी जगदBश शमाS पौडेलले सो कायSबमको
S एको Uथयो
ूमुख आUतgयता र शुभार3भ गनुभ
भने उhघाटनसऽको अjयQता कैलालB िजYला
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अदालती काम कारवाह7लाई सहज बनाउन यःतो
ता>लम आवँयक छ । ःथानीय जनिजॄोले गदाG
लेखाइमा फरकपन आउन सLने हुँदा Nयसलाई
एकPपता कायम गनG भा(षक ता>लमको महSवपूणG
भू>मका रहे को हुVछ । सवच अदालतबाट
सहभागीहPको सु(वधालाई X(Yगत गर7 ःथानीय
तहमा आई ता>लम सZालन ग[रनु खुशीको कुरा
हो भVदै यस ता>लमबाट सहभागीहPले अ>धकतम्
फाइदा >लनुहन
ु ेछ भ_े अपे`ास(हत शुभकामना
G यो । सोह7 िजcला अदालतका माननीय
aयb गनुभ
अ>त[रb िजcला Vयायाधीश ौी मातृकाूसाद
मरा>सनीले अदालतबाट भएका फैसला तथा

ु न
हुनह
G यो ।
ु ेछ भ_े शुभकामना aयb गनुभ
सो कायGबममा नेपाल बारका केVि7य
उपाqय` अ>धवbा ौी राजेVि साउदले शrद
शrद >मल7 वाLय बVछ तर Nयसको भाव ूY
हुन ु जPर7 छ । भाषा प>न औष>ध जःतै हो, ठuक
ठाउँमा ठuक ूयोग भएमाऽ Nयसको साथGकता
रहVछ । भा(षक शुvतामा qयान नwदँदा सुन
लसुन हुन गए जःतै Nयसको प[रणाम नै फरक
र अनथG हुन सLछ । Nयसै ले अदालतबाट हुने
फैसला र आदे शमा भा(षक शुvताको अNयVत
महSव छ । यसलाई ूाथ>मकतामा राखी यसर7
ता>लम सZालन हुन ु अNयVतै राॆो कायG हो

उ}ाटनसऽ कायGबममा ूिश`कहPका तफGबाट मVतaय wदँ दै >ऽ.(व.का ूाqयापक डा.कुमारूसाद कोइराला

भVदै ता>लम कायGबमको सफलताको कामना
G यो ।
गनुभ
ूिश`कहPको
तफGबाट
>ऽ.(व.का
ूाqयापक डा.कुमारूसाद कोइरालाले भाषाको
जVमःथान मै आएर नेपाल7 भाषाको ूिश`ण wदन
पाउँदा खुशी aयb गद{ नेपालको |यादै सgमानीत
>नकाय सवच अदालतबाट भा(षक शुvतालाई
महSव wदइनु नेपाल7 भाषाूेमीका ला>ग गौरवको

आदे शहP सवGसाधारण जनतासgम पुगेका
हुVछन् । ती फैसला तथा आदे श सहजPपमा
बुhन गा॑ो हुने र फैसला बुhनको ला>ग कानूनी
`ेऽकै (वk वा कानून aयवसायीहPकै सहारा
>लनुपछG भ_े जनगुनासो प>न छ । Nयसै ले
G नl च ुनौती प>न
अदालती भाषामा सरल7करण गनुप
ँ
छदैछ । अत: ूिश`णका ला>ग आउनुभएका
भाषा (वkहPबाट सहभागीहP बढ7 लाभािVवत
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महे Pिनगरका रिजःशार ौी सनतचPि लवट,
कैलालO िजdला बारका सिचव ौी हे मPतराज
पPत, सवच अदालतका इजलास अQधकृत ौी
हfरूसाद कोइराला, कैलालO िजdला अदालतका
ॐे ःतेदार ौी धनराज शमा5, सवच अदालतका
इजलास अQधकृत ौी लोकनाथ पराजुलO, ूिशKक
उपूाrयापक ौी रामचPि फुयाल, कैलालO
िजdला अदालतका तहQसलदार ौी राईभान
कुsेडालगायतका SयिTहFको पQन उपिःथQत
रहे को Qथयो ।
सो काय5बमको सVालन सवच
अदालतका शाखा अQधकृत ौी ढाकाराम पौडेलले
5 एको Qथयो भने ३ eदनसUम सVाQलत उT
गनुभ
ताQलम काय5बममा सहभागीहFलाई दुई समूहमा
छु vाछु vै (वभाजन गरO ५१ जना ूिशKाथxहFलाई
ूिशKण ूदान गfरएको Qथयो ।
ूिशKणसऽमा
Qऽ.(व.का
ूाrयापक
डा.कुमारूसाद कोइराला र काठमाड{ ःकूल
अफ ल का उपूाrयापक ौी रामचPि फुयालले

कुरा हो । यस ूिशKणबाट सहभागीहFलाई
बढO भPदा बढO लाभािPवत गराउने ूQतबRता
SयT गनुभ
5 यो ।
काय5बमको ूारUभमा सवच अदालत
ूकाशन, सVार तथा सUपादन शाखाका सUपादक
ौी अिUबकाूसाद Qनरौलाले ूिशKण काय5बमको
ूकाश पाद\
सो काय5बमको
उZेँयबारे
उ]घाटन तथा शुभारUभ सवच अदालतका
ु े भ(वंयमा यःता
माननीय Pयायाधीशबाट हुनल
काय5बमलाई अझ Sयविःथत र QनरPतरFपमा
सVालन गन5 हौसला ूदान गरे को छ भcुभयो ।
काय5बममा पाdनुहन
ु े ूमुख अQतQथ, अQतQथलगायत
सहभागीहFलाई हाeद5कताका साथ ःवागत गद\
यस काय5बमलाई Sयवहाfरक र फलदायीFपले
सUपc गन5 सहभागी तथा ूिशKकहFलाई आiान
गनुभ
5 एको Qथयो ।
सो शुभारUभसऽमा कPचनपुर िजdला
अदालतका माननीय िजdला Pयायाधीश ौी
भोजराज
अQधकारO, पुनरावेदन
अदालत,

काय5बम समापनप9ात् सामू(हक तिःवर िखचाउँ दै काय5बमका सहभागीहF
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नेपाल4 भाषाको ूयोगस<ब=धी (व@भA कायBपऽहE
B एको @थयो । ूिशLाथMहEलाई
ूःतुत गनुभ
OयावहाPरक
र
ूयोगाQमकEपमा
अSयःत
ु े स<पादक ौी अि<बकाूसाद
तुTयाउने हे तल
@नरौला, शाखा अ@धकृतZय ौी ढाकाराम पौडेल र
ौी राजन बाःतोलाले ूयोगाQमकसऽको स^ालन
B एको @थयो । सो कायBबमको Oयवःथापन
गनुभ
सवच अदालतका शाखा अ@धकृत ौी राजन
B एको @थयो भने कैलाल4 िजTला
बाःतोलाले गनुभ
अदालतका ौी aदपे=ि साउद, ौी गोकणB राना र
ौी स@तराम चौधर4ले कायBबम अव@धभर सहयोग
्
पुरयाउनु
भएको @थयो । साथै उe ूिशLण
कायBबममा दे हायबमोिजमका कमBचार4हEको
सहभा@गता रहे को @थयो ।

समूह ‘क’
नाम, पद, कायार्लय

१. नरे =िबहादुर बुढा, ॐे ःतेदार, बाजुरा िज.अ.
२. राइभान कु=जेडा, तह@सलदार, कैलाल4 िज.अ.
३. च=िकुमार जोशी, ना.सु., पु.वे.अ.महे =िनगर
४. ःविःतका पाlडेय, टा.ना.सु., कैलाल4 िज.अ.
५. नारायणदn ओझा, ना.सु., कैलाल4 िज.अ.
६. नवराज पाlडेय, ना.सु., कैलाल4 िज.अ.
७. सकु=तला बम, ना.सु., क=चनपुर िज.अ.
८. चेतबहादुर बोहोरा, ना.सु., डोट4 िज.अ.
९. अ<वादn भt, ना.सु., बाजुरा िज.अ.
१०. दुगाBदn जोशी, ना.सु., बैतडी िज.अ.
११. गणेशूसाद भt, ना.सु., पु.वे.अ.महे =िनगर
१२. लआमी भt पाlडे, ना.सु., पु.वे.अ.महे =िनगर
१३. भeबहादुर भt, ना.सु., क=चनपुर िज.अ.
१४. स=तोषी कुमार4 जोशी, क.अ., पु.वे.अ.महे =िनगर
१५. शैलेश गुvा, क.अ., डोट4 िज.अ.
१६. (वंणुदn भt, ता.@ड., कैलाल4 िज.अ.
१७. धनराज पुर4, ता.@ड., क=चनपुर िज.अ.
१८. (वंणुबहादुर खऽी, @डxा, कैलाल4 िज.अ.
१९. तुलसी कुमार4 जोशी, @डxा, कैलाल4 िज.अ.

२०.
२१.
२२.
२३.
२४.
२५.
२६.

का=ती भt, @डxा, क=चनपुर िज.अ.
गणेशच=ि भt, @डxा, क=चनपुर िज.अ.
(हरादn प=त, @डxा, क=चनपुर िज.अ.
इ=िबहादुर साकy, @डxा, क=चनपुर िज.अ.
रामूसाद जोशी, @डxा, डोट4 िज.अ.
रो(हतूसाद भt, @डxा, बैतडी िज.अ.

aदपे=ि साउद, @स.ने.स.क.(IT), कैलाल4 िज.अ.

समूह ‘ख’
नाम, पद, कायार्लय

1. जनक @सं ह बोहरा, शा.अ., पु.वे.अ.महे =िनगर
२. (वंणुराज प=त, शा.अ., पु.वे.अ.महे =िनगर
B साद पौडेल, शा.अ., बझाङ िज.अ.
३. सूयू
४. नेऽबहादुर माझी, ॐे ःतेदार, अछाम िज.अ.
५. पुंपा जोशी, ना.सु., पु.वे.अ.aदपायल
६. (वंणुदn अवःथी, ना.सु., पु.वे.अ.aदपायल
७. ूकाशबहादुर @सं ह, ना.सु., पु.वे.अ.aदपायल
८. उव @सं ह थापा, टा.ना.सु., पु.वे.अ.aदपायल
९. राजे=िबहादुर च=द, ना.सु., पु.वे.अ.महे =िनगर
१०. ौीराम ओझा, ना.सु., पु.वे.अ.महे =िनगर
११. लोकबहादुर रावल, ना.सु., बझाङ िज.अ.
१२. खडकबहादुर खका, ना.सु., बझाङ िज.अ.
ुB ा िज.अ.
१३. गजे=ि @सं ह महर, ना.सु., दाचल
१४. बेगमूसाद भ ुसाल, ना.सु., डडेTधुरा िज.अ.
१५. कृंण शाह4, ना.सु., अछाम िज.अ.
१६. पुEषोnमूसाद भt, क.अ., पु.वे.अ.महे =िनगर
१७. जनकबहादुर धामी, क.अ., पु.वे.अ.aदपायल
१८. सु@नता अवःथी, क.अ., बझाङ िज.अ.
१९. सुरे=ि यादव, क.अ., डडेTधुरा िज.अ.
२०. सुरेश ओखेडा, क.अ., बाजुरा िज.अ.
२१. जागुराम चौधर4, क.अ., अछाम िज.अ.
२२. शमसेर नाथ, @डxा, पु.वे.अ.महे =िनगर
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