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सव��च अदालत बलेु(टन २०७१, साउन - 2

संय�ु इजलास

१
स.का.म.ु#.$ा.%ी दामोदर#साद शमा+ र मा.$ा.
%ी #काश व-ी, ०६८-RC-००४७, जबज7ःती 
करणी, कत7=य ?यान, नेपाल सरकार (व. अAतराम 
चौधरE
 ूAतवादEले अदालतमा बयान गदा7 
आरो(पत कसूरमा इLकार रहे पAन Aनजउपर 
मतृककO आमा रामकलE चौधरEले Pदएको 
(कटानी जाहेरEमा छोरE आगँनमा खेUदै गरेको 
अवःथामा ू AतवादE अAतराम चौधरEले खेUन जाउँ 
भनी फकाइ लगेको र राती अबेरसZम पAन छोरE 
घरमा नआई भोAलपUट आ]नै गोठमा छोरEको 
योनी रगताZमै र �याAतएको तथा घाँटEमा 
नीलडाम भई मतृ अवःथामा फेला परेको भ`े 
उUलेख भएको देिखLछ । जाहेरवालEले सोहE 
=यहोरा अनसुLधानको बममा कागज गदा7 
पAन उUलेख गरE अनसुLधानको बममा गरेको 
कागज र जाहेरE =यहोरालाई समथ7न हनेु गरE 
अदालतमा समेत बकपऽ गरेको देिखLछ । 
ूAतवादEले मौकामा गरेको बयानलाई जाहेरE 
दरखाःतको eयहोरा, लासजाँच मचुUुका, 
केLिEय ूहरE (वAध (वgान ूयोगशालाको 
ूAतवेदन र वादEको साiीको बकपऽसमेतले 
प(ुj गरेको देिखLछ । ूAतवादEले अदालतमा 
गरेको इLकारE बयानलाई प(ुj हनेु कुनै आधार 
ूमाण AमAसलमा रहेको देिखएन । उिUलिखत 
अवःथामा ूAतवादEलाई कसूरदार ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, नेपालगLजको फैसलालाई 

अLयथा भ` नAमUने हुँदा ूAतवादEको मौकाको 
साAबती बयान, लास जाँच मचुUुका, शव परEiण 
ूAतवेदनलगायतका ू माणका आधारमा ू AतवादE 
अAतराम चौधरEलाई ?यानसZबLधीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सव7ःवस(हत जLमकैदको 
सजाय हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

नेपालगLजको AमAत २०६७।११।१ को 
फैसला Aमलेको देिखदँा साधक सदर हनेु ।
इजलास अAधकृत: (वqनाथ भrराई
कZsयटुर: रान ुपौडेल
इAत संवत ्२०७० साल कािtक १५ गते रोज ६ शभुम ्।

२
स.का.म.ु#.$ा.%ी क0ाण %े3 र मा.$ा.%ी 
4ाने6बहादरु काक:, ०६९-RC-०११७, कत7=य 
?यान, नेपाल सरकार (व. Pदनेश यादव
 वारदात देख् ने भAनएकO जाहेरवालE 
फूलोदेवीले जाहेरEमा यी ूAतवादE Pदनेश 
यादवले तेतर यादवको छाAतमा कटुवा 
पेःतोलले गोलE ूहार गरेको र उपचारको 
बममा UयाउँदाUयाउँदै मwृय ु भएको भनी 
जाहेरE Pदई सोहEअनxुप अदालतमा आई 
बकपऽसमेत गरेको देिखLछ । घाइते 
रामनारायणको घाजाँच केश फाराम तथा मतृक 
तेतर यादवको शव परEiण ूAतवेदन, बरामदE 
तथा लास जाँच मचुUुकासमेतबाट जाहेरवालाको 
उिUलिखत बकपऽ =यहोरा अLयथा रहेछ भ`े 
अवःथा नदेिखदँा यी ूAतवादEले नै दबैुजनाउपर 
गोलE ूहार गरेको अवःथा ूमािणत भैरहेको    
मा`ुपनy ।
 तेतर यादवलाई हzरचरण र वीरेLिले 
गोलE ूहार गरेको भनी अनसुLधानमा बयान 
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गदा4 5दनेश यादवले पोल गरे प;न मौकामा 
वारदात दे? ेफूलोदेवी र सतनीदेवीको बकपऽ 
Dयहोराले सो तFय प(ुG नभै (यनै ू ;तवादK 5दनेश 
यादवले नै ूहार गरेको गोलKको चोटबाट तेतर 
यादवको मMृय ुभएको अवःथा प(ुG भैरहेको र 
;नज ू;तवादKले आSनो ;नद�(षता ूमािणत गनW 
वःत;ुनX ूमाण पेश गन4 नसकेको समेतका 
आधारमा ;नजले अदालतमा गरेको इ[कारKकै 
भरमा माऽ ;नज ;नद�ष रहेको भनी मा\  
न;म]ने ।
 ू;तवादKउपर परेको (कटानी जाहेरK 
दरखाःत, अनसु[धान अ;धकारKसम` आरो(पत 
कसूरमा सा;बत रहेको अवःथा, मौकाको 
कागज, शव परK`ण ू;तवेदन, बरामदK 
मचु]ुकालगायतका अ[य ूमाणबाट तेतर 
यादवको मMृय ुू ;तवादK 5दनेश यादवले चलाएको 
पेःतोलको चोटबाट भएको देिखदँा ू;तवादK 
5दनेश यादवलाई मलुकुc ऐन, eयानसfब[धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव4ःवस(हत 
ज[मकैदको सजाय हनेु ठहर गरेको सनुसरK 
िज]ला अदालतको ;म;त २०६७।९।२१ को 
फैसला सदर गरK साधक जाहेर गरK ू;तवादK 
5दनेश यादव वारदातका बखत १६ वष4भ[दा कम 
उमेरको देिखई ;नजलाई बालबा;लकासfब[धी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम आधा 
अथा4त ्१० (दश) वष4 कैदको सजाय हनेु ठहर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, (वराटनगरको ;म;त 
२०६९।२।२४ फैसला ;मलेकै देिखदँा सदर 
हनेु ।
इजलास अ;धकृत: ईsर पराजलुK 
इ;त संवत ्२०७० साल भदौ ७ गते रोज ६ शभुम ्। 

इजलास नं. १

मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा.
�ी िगरीश च� लाल, ०६६-WO-११४६, 

उMूषेण/परमादेश, काठमाडv िज]ला, काठमाडv 
नगरपा;लका वडा नं. १ िःथत लिुfबनी बैw 
;ल;मटेडको तफ4 बाट अिxतयारूाy ूमखु 
काय4कारK अ;धकृत शोभनदेव प[त (व. मालपोत 
काया4लय, चाब(हल काठमाडvसमेत

एउटा ूयोजनका ला;ग रोzा रािखएको 
सfपि{ सो ूयोजन समाy नभई अका4को 
ूयोजनका ला;ग पनुः रोzा राxदा प(हले रोzा 
रािखएको ूयोजन नै ;नरथ4क वा ूयोजनहKन 
हनेु गरK दोहोरो रोzा राख् न नहनेु । 

;नवेदक बैwले बैw तथा (व{ीय 
संःथासfब[धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(४) 
बमोिजम ;ललाम सकार गनW स;ुनलभ~ ौेXका 
नाउँमा दाखेल खारेज ग�र5दन लेखी पठाई 
सकेप;छ दािखल खारेज गनW अ;धकारूाy 
;नकाय मालपोत काया4लय, चाब(हलले दफा 
५७(५) बमोिजम दािखल खारेज गनु4पनW              
ह[ुछ । तर सोबमोिजम नगरK म�यमा�ल ̀ ेऽीय 
िश`ा ;नदWशनालयको ;म;त २०६६।९।१४ 
को पऽानसुार रोzा रहेको भनी ;ललाम सकार 
गनW Dयि~ स;ुनलभ~ ौेXका नाउँमा दािखल 
खारेज गन4 इ[कार गनW (वप`ी मालपोत 
काया4लय,  चाब(हलको काय4 मालपोत ऐन, 

२०३४ तथा बैw तथा (व{ीय संःथासfब[धी 
ऐन, २०६३ अनकूुल नदेिखने ।

;नवेदक बैwबाट (वप`ी (व�ालयले 
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3लएको कजा8 भाखा3भऽ न3तरेकोले बै> तथा 
(व@ीय संःथासEबFधी ऐन, २०६३ को दफा ५७ 
बमोिजम 3ललाम 3बबP गदा8 सबैभFदा बढS रकम 
कबलु गनT स3ुनलभU ौेWका नाउँमा दािखल 
खारेज गन8 मालपोत काया8लय, चाब(हलमा 
पठाएकोमा (वप\ी म]यमा^ल \ेऽीय िश\ा 
3नदTशनालयको 3म3त २०६६।९।१४ को 
पऽबाट रोcा रहेको भनी दािखल खारेज गन8 
इFकार गरेको मालपोत काया8लय, चाब(हलको 
काम कारवाहS कानूनअनकूुल नहनुकुा साथै 
उU 3ललामसEबFधी काय8बाट (वप\ी ऋणी 
(वhालयको हक (हतमा प3न कुनै ू 3तकूल असर 
पनT नदेिखएको समेतका आधार कारणहkबाट 
दोहोरो रोcा राख् न पठाउने म]यमा^ल \ेऽीय 
िश\ा 3नदTशनालयको 3म3त २०६६।९।१४ 
को पऽ र सोसँग सEबिFधत काम कारवाहSसमेत 
उmूषेणको आदेशoारा बदर गरS pदएको         
छ । (वप\ी (वhालयले 3नवेदक बै>बाट 
तथा 3ड.3स.3ब.एल. बाट 3लएको कजा8को साँवा 
tयाजसमेत 3तन8 पuुने अवःथा हुँदा म]यमा^ल 
\ेऽीय िश\ा 3नदTशनालयको पऽबमोिजम रोcा 
रािखएको जuगा फुकुवा गरS 3नवेदक बै>को 
पऽानसुार रोcा रहेको जuगा 3नवेदकले दािखल 
खारेज गन8 पठाएबमोिजम स3ुनलभU ौेWका 
नाउँमा दािखल खारेज गरS pदन ुभनी (वप\ी 
मालपोत काया8लय, चाब(हलसमेतका नाउँमा 
परमादेश जारS हनेु । 
इजलास अ3धकृतः (कशोर िघ3मरे 
कEyयटुरः रामशरण 3त3मिzसना
इ3त संवत ्२०७१ साल वैशाख २१ गते रोज १ शभुम ्। 

इजलास नं. २

१
मा."ा.#ी क&ाण #े) र मा."ा.#ी +काश 

व/ी, ०६९-CI-०७९८, लेनदेन, नरहाङ राई 
(व. उम~ला राई
 पनुरावेदक ू3तवादSले 3म3त 
२०६३।१०।४ को 3लखत आफूले तयार 
नगरेको भनी िजकPर 3लए प3न उU (ववाpदत 
3लखतमा लागेको zयाyचे र 3नजको नमूना 
3लइएका zयाyचेसँग समानता रहेको भ�े 
देिखइरहेको अवःथामा 3नजले इFकार गद�मा 
सो 3लखतमा लागेको zयाyचे 3नजको होइन भनी 
मा� 3मzने भएन । तसथ8 3लखतबमोिजमको 
k. ८,००,०००।- साँवा ू3तवादSबाट वादSले 
भराई 3लन पाउने ।

3लखतसEम जालसाज भनी बयान 
गरेको तर अFय केहS लाभ वा फाइदा हा3सल 
नगरेको अवःथामा (वधा(यकP ूावधानअनkुपकै 
जरSवाना असूल गदा8 यसले जरSवाना तो�ने र 
जरSवाना असूल गन8स�ने तज3बजी अ3धकारको 
दkुपयोग हनुस�ने हFुछ । यःतोतफ8  Fयायकता8 
सजग हनुपुनT ।
 ू3तवादSलाई Fयून सजाय गदा8 प3न 
द�डसजायको महलको  १८ नEबरको (वधा(यकP 
मनसाय पूरा हनेु अवःथा हुँदा तज3बजीःवkप 
k. २०,०००।- जरSवाना हनेु ।
इजलास अ3धकृत: (वंणुू साद गौतम
कEyयटुर: बेदना अ3धकारS
इ3त संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्।
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२
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �काश व�ी, 

०६८-CR-०७८७, लटुपीट, घनँयाम ;लंथेप 
(व. तलुाराम ;लंथेप 

 वाद?ले आफूले लटुपीटको दावी ;लई 
अदालतसमF उपिःथत भै मKुाको कारवाह?मा 
रहेको अवःथामा प;छ अदालतको आदेशानसुार 
तो(कएको ;म;तको पेशी ताPरख नै गजुार? बसेको 
र थाTने थमाउने Tयादसमेत भUुान गPरसकेको 
अवःथामा उिVलिखत कानूनी Wयवःथाको 
अधीनमा रह? Yयाय सTपादन गनZ अ;धकार?ले 
फैसला गन[स\ने नै देिखदँा सु̂  संखवुासभा 
िजVला अदालतबाट भएको ;डस;मस फैसला र 
सो फैसलालाई सदर गनZ गर? भएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला कानूनस`त देिखने ।
इजलास अ;धकृत: (वंणुू साद गौतम
इ;त संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्।

 § यसै ूकृ;तको ०६८-CR-०७८६, 

लटुपीट, घनँयाम ;लंथेप (व. तलुाराम 
;लंथेप भएको मKुामा प;न यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

३
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �काश व�ी, 

०६८-CR-०००७, कुटपीट अ`भ`, नेपाल 
सरकार (व. जीवछ यादवसमेत
 मलुकुl ऐन, कुटपीटको महलको २ 
नं. मा मे^दnड, डडाVन,ु हात, खoुा वा (यनैको 
जोनp भाँची फोर? फुकाल? बेकTमा पाPरqदएमा 
समेत अ`भ` हनेु उVलेख गरेको देिखYछ । 
तर बी.पी.कोइराला ःवाःsय (वtान ू;तuानको 
पऽ Wयहोराबाट पी;डतको खoुा अ`भ` काम 

नलागी बेकTमा नै भएको भwेसमेत देिखन 
नआएको र उU Pरपोट[मा उVलेख भएबमोिजम 
;नजको खoुा सहारा;बना नै (हँडडलु गन[स\ने 
भwे देिखदँा नेपाल सरकारले पनुरावेदन 
िजकlरमा दावी गरेजःतो कुटपीटको महलको 
२ नं. अYतग[त अ`भ` भएको भनी माw                 
न;मVने ।
 सु̂  महोxर? िजVला अदालतबाट 
भएको फैसला उVट? गर? ूःततु मKुाबाट 
सरकार? मKुासTबYधी ऐन, २०४९ को दफा 
२७ बमोिजम पी;डत सरोकारवाला पFलाई 
िझकाई ;नजले मKुा सकार गरेमा वाद? पF 
कायम गर? साधारण कुटपीटतफ[  पPरणत 
गर? कारवाह? (कनारा गन[ महोxर? िजVला 
अदालतमा पठाई qदन ुभनी पनुरावेदन अदालत, 

जनकपरुबाट ;म;त २०६६।८।२१ मा भएको 
फैसला ;मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ;धकृत: (वंणुू साद गौतम
कT}यटुर: बेदना अ;धकार?
इ;त संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �काश व�ी, 

०६८-CI-०७८३, लेनदेन, रामनारायण नायक 
(व.  (कशोर? महतो
 ;लखत कपाल?मा पPरणत भै वाद?ले 
साँवाको रकम ^.२,६०,०००।- र 
रिजःशेसनवापतको ̂ .२,०८०।- समेत च;लतर 
साहबाट पाउनेमा ;नज मर? ;नजको अपतुाल? 
खाने यी पनुरावेदक ू;तवाद? रामनारायण 
नायकसमेतले Wयहोनु[पनZ देिखदँा सु̂  महोxर? 
िजVला अदालतबाट मYजकुुमार? स;ुडनले माऽ 
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उ3 दा(य5व 6यहोन9 ठहर ्याई भएको सAुको 
फैसला उDटE गरE पनुरावेदक रामनारायण 
नायक तथा ूLतवादEMय मNजकुुमारE सLुडन 
र राजनारायण नायकसमेतबाट वादE (कशोरE 
साहले दावीको Lलखतबमोिजमको रकम र 
रिजःशेसन दःतूर A. २,०८०।- समेत भZरपाउने 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट LमLत 
२०६७।११।१५ मा भएको फैसला Lमलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अLधकृत: (वंणुू साद गौतम
कdeयटुर: बेदना अLधकारE 
इLत संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्। 

५
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �काश व�ी, 

०६८-CR-१२८३, सवारE iयान, नेपाल सरकार 
(व. ूमेबहादरु बढुा
 ू5यथk ूमेबहादरु बढुाले चलाएको 
ना.३ख. ३३२३ को रो(कराखेको शक 
ःटाटl गरE साइड mलास हेदn गाडी oयाक 
गरेको अवःथामा ूःततु वारदात भै नैनसरा 
बढुाको घटनाःथलमै म5ृय ु भएको देिखदँा 
Lनजलाई सवारE तथा यातायात 6यवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा ११६(३) बमोिजम ६ 
म(हना कैद र A.२,०००।- जरEवाना गन9 
गरE भएको सAु सखु9त िजDला अदालतको 
फैसला सदर गन9 गरE पनुरावेदन अदालत, 
सखु9तबाट LमLत २०६८।२।२९ मा भएको 
फैसलामा कानूनी ऽटुEको (वvमानता देिखन 
आएन । अत: सो फैसलामा पZरवतlन गनl 
नपरE पनुरावेदन अदालत, सखु9तबाट भएको 
फैसला सदर हNुछ । वादE नेपाल सरकारको 

अLभयोग दावीबमोिजम सजाय हनुपुछl भyे 
पनुरावेदन िजकzर पmुन नस{ने ।
इजलास अLधकृत: (वंणुू साद गौतम
कdeयटुर: बेदना अLधकारE
इLत संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �काश व�ी, 

०६७-CI-१०९९, लेनदेन, बेचन ठाकुर वडहE 
(व. जयनारायण यादव
 LमLत २०५३।४।१५ को Lलखत 
6यहोरा हेदाl A. ९०,०००।- कजाl लेनदेन भएको 
र २०५३ माघ मसाNतसdमको भाखा राखेको 
देिखNछ । Lलखतका बारेमा ूLतवादEले सो 
Lलखतमा लागेको सहEछाप आ|नो नभएको 
भनेका छन ् । तर यस अदालतबाट भएको 
आदेशबमोिजम Lलखत जाँच गरेका लेखा 
तथा रेखा (वशेष~को परE �ण ूLतवेदनको 
(वशेष~को रायमा कपालE तमसकुको कारणीको 
Dयाeचेछापको जात र रेखाका गणुहAसँग 
अदालतबाट Lलएका नमूना Dयाeचे छापको 
जात र रेखाका गणुहA आपसमा Lभडी Lमलेको, 
तमसकुको हःता�र सहE र नमूना हःता�र 
सहEको लेखन गणु र मूल ःवभाव Lभडी Lमलेको 
भyे राय लेिखएको र Lनजको यस अदालतसम� 
भएको Lनजको बकपऽ 6यहोरासमेतबाट वादE र 
ूLतवादEका बीच तयार भएको उ3 Lलखतमा 
भएको सहEछाप यी पनुरावेदक ूLतवादEकै 
रहे भएको प(ु� भएको यःतो अवःथामा यी 
ूLतवादEबाट ू5यथk वादEले दावीबमोिजमको 
रकम र सोको कसूरबमोिजमको oयाज भरE 
Lलन पाउने नै देिखदँा दावीबमोिजमको रकम 
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र सोको 6याजसमेत वाद:ले ू<तवाद:बाट भराई 
पाउने । 

इजलास अ<धकृत: (वंणुू साद गौतम
इ<त संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी  तक� राज भ�, 
०६९-CI-०३३७, ०३३८, ०३३९, ०३४०, 

०३४१, <नषधेाTा, रमेश बUवाल (व. सूयWबहादरु 
रोYा, भीमबहादरु ौे\ (व. सूयWबहादरु रोYा, 
माधव खऽी (व. सूयWबहादरु रोYा,  केशरबहादरु 
खऽी (व. सूयWबहादरु रोYा, नवराज खऽी (व. 

सूयWबहादरु रोYा
 <नवेदक सूयWबहादरु रोYाका नाउँमा 
ज`गाधनी दताW ॐेःता रहेको देिखएको कठजोर 
गा(वस वडा नं. ९घ (क.नं. २४३, २४५ 
२४७ २४९ २५१ २५३ र २५८ समेतका 
ज`गाहi अjयथा ूमािणत नभएसlम <नजकै 
<न(वWवाद ःवा<मmव हक रहेको सlपिn माoुपनp 
हुँदा <नजको सहम<त वा मqूरबेगर उr 
सlपिnको भोग चलनमा कुनै प<न तवरबाट 
हःतsेप बाधा अवरोध गनW <मtने देिखदैँन । 
यuद सावWज<नक ूयोजनको ला<ग आवँयक 
भएमा ूच<लत कानूनबमोिजमको र:त ू(बया 
पूरा गर: ूाy वा ूयोग गनW स(कनेबाहेक यी 
<नवेदकको मqूर:<बना ूच<लत र:त ू(बया 
पूरा नगर: <नवेदकको हकभोग दताWको ज`गामा 
गैरकानूनीiपमा कुनै ूकारको हःतsेप गनp, 
बाटो खoेलगायतका कायW नगनुW नगराउन ु
भनी (वपsीहiका नाउँमा <नषधेाTाको आदेश 
जार: गzरuदएको छ भनी पनुरावेदन अदालत, 

जनकपरुबाट <म<त २०६८।१०।२४ मा 
भएको आदेश <मलेकै देिखदँा सो सदर हनेु ।
इजलास अ<धकृत: ट:काभषूण िघ<मरे
कl|यटुर: बेदना अ<धकार:
इ<त संवत ्२०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शभुम ्।

८
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.!ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक', ०६८-WO-०९३०, 

उ}ूषेण/परमादेश, ससुन ौे\समेत (व. 

ूधानमjऽी तथा मिjऽपzरष�को कायाWलयसमेत
 नेपाल सरकार (मjऽीःतर) को <म<त 
२०६८।१२।२३ को <नणWयानसुार स<म<तको 
केjि:य कायाWलय, सागरनाथ वन (वकास 
पzरयोजना रहेको ःथान सलाWह:मा रहने गर: 
<नणWय भएको र वन तथा भ-ूसंरsण मjऽालय 
(मjऽीःतर) बाट <म<त २०६८।१२।२८ 
मा स<म<तको केjि:य कायाWलय, सागरनाथ 
वन (वकास पzरयोजना रहेको ःथान सलाWह:मा 
रहने गर: वन पैदावार (वकास स<म<त 
(गठन) आदेश, २०३३ को दफा १३ 
संशोधन गनW मिjऽपzरष� मा ूःताव पठाई 
<म<त २०६९।१।७ मा मिjऽपzरष� बाट सो 
ूःताव ःवीकृत भएको अवःथा देिखjछ । 
यसर: नेपाल सरकारबाट स<म<तको केjि:य 
कायाWलय, सलाWह:मा रहने गर: <नणWय भएको र 
सो स<म<तअjतगWत कायWरत ्रहेका कमWचार:को 
दरबjद:समेत स<म<तको केjि:य कायाWलय 
रहने ःथान सलाWह:मा ःथानाjतरण हनुलेु यी 
<नवेदक कमWचार:हiको पेशा, रोजगार गनp 
हक वि�त भएको अवःथा नहुँदा zरट <नवेदन 
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मागबमोिजमको आदेश जार< गनु= नपर< ूःततु 
Aनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अAधकृत: कमलूसाद Iवाल<
कJKयटुर: कMपना बतNला
इAत संवत ्२०७० साल फागनु ११ गते रोज १ शभुम ्।

 § यसै लगाउको ०६८-WO-११५८, 

उWूषेण/परमादेश, ससुन ौे\समेत 
(व. ूधानम]ऽी तथा मि]ऽपaरषbको 
काया=लयसमेत भएको मdुामा पAन 
यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

९
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०७०-WH-००४१, 
ब]द<ूWयhीकरण, iदनेश भjे भीमलाल ौे\ 
(व. कारागार काया=लय, जगjाथ देवल, Aऽपरेुkर 
काठमाडnसमेत
 मलुकुo ऐन, दqडसजायको महलको ४१ 
नं. ले कैदको सजाय तो(कएकोमा उs ४१ 
नJबरले tयवःथा गरेको भए पAन जबज=ःती 
चोर<को कानूनबमोिजम सजाय गदा= जर<वाना 
भै सोवापत पAन कैद गनु=पनv tयवःथाअनसुार 
कैद ठेwदाको (वशेष अवःथालाई उपरोs ४१ 
नJबरले समेटेको देिखएन । मलुकुo ऐन, चोर<को 
महलको १४(२) मा भएको कानूनी tयवःथा 
हेदा= जबज=ःती चोर< गनvलाई यसै महलको १२ 
नं. बमोिजम सजायको डेढो बढाई सजाय गर< 
जर<वानावापतसमेत कैद गनु=पछ= भjेसमेतको 
tयवःथा भएको देिख]छ भने उs महलको 
२७ नं. मा Aबगो जर<वाना कैद वा तीनै थोकमा 
समेत गदा= पAन चोर<मा आठ वष=, नकबजनी 
वा जबज=ःती चोर<मा दश वष=, रहजनीमा बा॑ 

वष=, र डाँकामा अठार वष=देिख बढ< कैद गन= 
हुँदैन भनी चोर<को कसूरका हकमा कैद 
हदको Aनधा=रणसमेत गरेको देिख]छ । यसर< 
मलुकुo ऐन, चोर<को महलको २७ नJबरले यस 
सJब]धमा छु~ै हदको tयवःथासमेत गरेकोले 
सो कानूनी tयवःथालाई समेत जानाजान 
अनदेखा गन= नAमMने ।
 aरट Aनवेदकका हकमा स�ु काठमाडn 
िजMला अदालतमा अAभयोग दायर हुँदा जबज=ःती 
करणी उ�ोग र जबज=ःती चोर< मdुाको 
अAभयोग लगाइएको र सो अAभयोगसमेतलाई 
aरट Aनवेदकले aरट Aनवेदन tयहोरामै ःवीकार 
गर< (वपhी काठमाडn िजMला अदालतबाट 
भएको फैसलासमेतलाई ःवीकार गर< फैसला 
काया=]वयनको रोहमा उs मdुामा भएको कैद 
तथा सजायको हद गaरपाउन माग गद� Aनजले 
गरेको मागबमोिजम कैद हक नभएउपर म�ुय 
चनुौती iदई aरट Aनवेदन दायर गरेको यःतो 
अवःथामा कानूनले नै कैद हदका सJब]धमा 
छु~ाछु~ै�पमा ःप� tयवःथा गरेको देिखदँा 
Aनवेदकको Aनवेदन िजकoरमा उMलेख भएजःतो 
मलुकुo ऐन, दqडसजायको महलको ८, १० र 
४१ नJबर(वपर<त भएको भनी सोह< Aनंकष=मा 
प�ुन नAमMने हुँदा Aनवेदकले उठाएको आ�नो 
थनुा गैरकानूनी थनुा मानी ब]द<ूWयhीकरणको 
आदेशबाट Aनजलाई थनुामsु गन= परेन । 
ूःततु ब]द<ूWयhीकरण जार< गaरपाउँ भjे 
Aनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अAधकृत: (वंणुू साद गौतम
कJKयटुर: कMपना बतNला
इAत संवत ्२०७० साल फागनु १६ गते रोज ६ शभुम ्।



8

सव��च अदालत बलेु(टन २०७1, साउन - 2

इजलास नं. ३

१
मा."ा.#ी िगरीश च* लाल र मा."ा.#ी  
+ाने*बहादरु काक3, ०७०-WO-०३९४, 

उ7ूषेण/परमादेश, (वजलुAनाथ योगी (व. ूहरA 
ूधान कायाJलय, नKसाल काठमाडNसमेत
 घरेल ु (हंसा (कसूर र सजाय) ऐन, 

२०६६ ले मेलVमलाप गराउने ूयोजनका 
लाVग ूारिXभक छानVबनको बममा (वप\ीलाई 
िझकाई बयान गराउनसXम \ेऽाVधकार तोकेको 
अवःथामा 7यःतो Vनकायले थप अनसुaधान 
गनJसKने वा मbुा हेरA VनणJय नै गनJसKने 
अिdतयारA ूाe भएको झg गरA आफूलाई 
परेको अaयायको (वषयमा jदएको उजूरA 
Vनवेदनमा माग भएकै आधारमा माऽ डी.एन.ए. 
जःतो संवेदनशील (वषयमा परA\ण गराउन ु
भनी गरेको ूहरA कायाJलयको आदेशबाट 
नातासXबaधी (ववादको Vनlपण गनm अदालतको 
\ेऽाVधकारको अVतबमण हनुजाने हुँदा 7यःतो 
कायJलाई कानूनसXमत माo नVमpने ।
 कानूनले अनसुaधान गनJसKने वा 
मbुा हेरA VछoसKने भनी VनधाJरण गरेको 
Vनकायभaदा फरक ूहरA कायाJलयले (ववादको 
Vनlपणको लाVग Vड.एन.ए. परA\ण जःतो 
संवेदनशील (वषयमा परA\ण गराउन भनी 
ूमाणको मूpयाrन गरA (ववादको Vनlपण गनm 
अदालतलाई भएको अVधकार ूयोग गरA ूहरA 
Vनकायले jदएको आदेश र सोसXबaधी भए 
गरेका सXपूणJ कामकारवाहAहl \ेऽाVधकारको 

अभावमा उ7ूषेणको आदेशsारा बदर हनेु ।
शाखा अVधकृत: तीथJ भwराई
कXxयटुर: (वyराज पोखरेल
इVत संवत ्२०७० साल फागनु ४ गते रोज १ शभुम ्।

२
मा."ा.#ी िगरीश च* लाल र मा."ा.#ी  
+ाने*बहादरु काक3, ०६९-RC-०११९, कतJ|य 
}यान, नेपाल सरकार (व. साXबा तामाङ
 मतृकले मनुJभaदा अिघ नोचmल 
तामाङसमेतसँग इशारा गरA आफूलाई यी 
ूVतवादAले भीरबाट घचेटA ढु�ाले हानेको भनी 
बताएको र सो त�यलाई नोचmल तामाङको 
कागजबाट प(ु� भैरहेको देिखaछ । मतृकको 
म7ृय ु हनुभुaदा अिघ ग�रएको घा जाँच केश 
फारामबाट Vनजको शरAरमा चोटपटक 
रहेको भoे देिखएको र उ� चोट आफूले 
ूVतवादAलाई भीरबाट धकेpदा लडेर लागेको हो 
भनी ूVतवादAको साVबतीसमेतबाट प(ु� भैरहेको 
पाइaछ । यसरA यी ूVतवादAउपर (कटानी 
जाहेरA परेको, मौकामा कागज गनm |यि�हlले 
पVन (कटानीसाथ यी ूVतवादAउपर पोल गरA 
कागज ग�रjदएको र सो कागजलाई ू VतवादAको 
अनसुaधानको बममा भएको साVबतीसमेतबाट 
प(ु� भैरहेको देिखदँा ूVतवादA साXबा तामाङले 
कुटपीट गरA भीरबाट धकेVलjदएको कारण 
मतृक Vमङमार दोजm तामाङको म7ृय ुभएको त�य 
Vमसल संल�न कागजातहlबाट प(ु� भइरहेकोले 
Vनजलाई मलुकु� ऐन, }यानसXबaधीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सवJःवस(हत जaमकैद 
गरेको सlु रसवुा िजpला अदालतको फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको VमVत 
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२०६९।११।१५ को फैसला ;मलेकै देिखदँा 
साधक सदर हनेु ।

अ.बं. १८८ नं. बमोिजम राय HयI 
गरेतफK  (वचार गदाK मतृक र यी ू;तवादO 
काका भ;तजा नाताका HयिI रहेको, Qयान 
मानुKपनSसTमको पूवK इ;ब र कारण नदेिखएको, 
जोिखमी ह;तयार ूयोग भएको प;न नदेिखएको, 
मादक पदाथK सेवन गरO झगडा भै वारदात 
घटेको, अनसु]धान हुँदा ूहरOसम^को बयानमा 
ू;तवादO सा;बत भै ]या(यक ू(बयालाई 
सहयोग परु ्याएको र वारदातको ८० bदनप;छ 
माऽ मतृकको मeृय ु भएको अवःथासमेतबाट 
ू;तवादOलाई सवKःवस(हत ज]मकैद गदाK चक� 
पनS देिखदँा ;नज ू;तवादO साTबा तामाङलाई 
सhु िजiला अदालतले ८ वषKमाऽ कैद 
हनेु ठहर गरेको रायको हकमा वारदातको 
ू(बयालाई हेदाK धकेलाधकेल र ढुmासमेतले 
कुटपीट भएको कारणले मतृकको मeृय ुभएको 
देिखदँा उI सजाय न;मलO कैद वषK दश गदाK 
उपयIु हनेु देिखएकोले कैद वषK १० (दश) 
हनेु ।
शाखा अ;धकृत: तीथK भpराई
कTqयटुर: (वrराज पोखरेल
इ;त संवत ्२०७० साल फागनु ९ गते रोज ६ शभुम ्।

इजलास नं. ४

१
मा."ा.#ी सुशीला काक( र मा."ा.#ी *काश 
व,ी, २०६७ सालको स.फौ.प.ुनं. २०६७-CR-

०३०३, वन पैदावार चोरO ;नकासी, सरोजकुमार 

झा (व. नेपाल सरकार
 वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ हेदाK 
"कसैले प;न यो ऐन वा यस ऐनअ]तगKत बनेका 
;नयममा अ]यथा Hयवःथा भएकोमा बाहेक 
रा(wय वनमा देहायका कामकारवाहO गनK वा 
गराउन र सो गनS गराउने उxोगसमेत गनK        
हुँदैन । यःतो कुनै कामकारवाहO गरेमा कसूर 
गरेको मा;ननेछ" भyे कानूनी Hयवःथा र 
ऐ. दफाकै (घ) मा "उI कायKअ]तगKत वन 
^ेऽबाट वन पैदावार हटाउन वा ओसारपसार 
गनK वा ;बब} (वतरण गनK" भनी eयःतो कायK 
उiलेख भएको पाइ]छ । eयसैगरO उI 
कायKको द~डसजायको hपमा रहेको ऐ. को 
दफा ५०(१)(घ)(३) मा ″दफा ४९ को 
ख~ड (३)(ङ), (च)(घ) वा (ज) अ]तगKतको 
कसूर गनSलाई कसूरसँग सTबि]धत वन पैदावार 
जफत गरO एकहजार hपैयाँदेिख पाँच हजार 
hपैयाँसTमको ;बगो भए ;बगोबमोिजम जरOवाना 
वा छ म(हनासTम कैद वा दबैु सजाय हनेुछ" 

भyे कानूनी Hयवःथा रहेको हुँदा उI कानूनी 
Hयवःथाअनhुप यी पनुरावेदक ू;तवादO 
सरोजकुमार झा मूल कसूरदार नभएकोले 
;नजलाई ;बगोबमोिजममाऽ h.३०२०।- 
अ^hपी तीन हजार बीस hपैयाँमाऽ जरOवाना 
गदाK कसूरअनसुारको सजायको अनपुात ;मiने नै 
देिखने र पनुरावेदक ू ;तवादO सरोजकुमार झाले 
वन ऐन, २०४९ को दफा ४९(घ) को कसूर 
गरेकोले ऐ. को दफा ५०(१)(घ)(३) ;नजलाई 
;बगोबमोिजम h.३०२०।- (तीन हजार बीस 
hपैयाँ) जरOवाना हनेु र बरामद काठ जफत हनेु 
गरO भएको पनुरावेदन अदालत, हेट�डाको ;म;त 



10

सव��च अदालत बलेु(टन २०७1, साउन - 2

२०६६।७।१७ को फैसला :मलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ठहछC । पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजकFर पGुन नसHने ।
इजलास अ:धकृत: शकुNतला काकO
कPQयटुर: गीता िघ:मरे :गरV
इ:त संवत ्२०७० साल माघ १४ गते रोज ३ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी  बै�नाथ 
उपा�ाय, ०६६-CR-०५००, कतC]य ^यान, 

नेपाल सरकार (व. सहवीर रानासमेत
 _रसइ:ब राखी पूवCयोजना बनाई 
मतृकलाई योजनाबb त_रकाबाट कुटपीट गरV 
मcृय ुभएको उeलेख भएकोमा सो कुरा ू मािणत 
गनh भार ूमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ 
बमोिजम "फौजदारV मkुामा आmनो अ:भयnुको 
कसूर ूमािणत गनh भार वादVको हनेुछ" भoे 
कानूनी ]यवःथा रहेको छ । उn कानूनी 
]यवःथाबमोिजम सो कुरा ूमािणत गनh भार 
वादV पrमा हनेु देिखएको हुँदा यी ू :तवादVहsले 
योजनाबbsपमा वारदात गराएको भनी कुनै 
ठोस ूमाण गजुानC नसकेसPम :नज(वsb कसूर 
ःथा(पत गनC न:मeने ।
 जाहेरवालाले (कटानी जाहेरV tदए प:न 
तcकालै जाहेरV दरखाःत खuडन हनेु गरV छोरा 
लडी मरेको भनी :नवेदन tदनकुो अ:त_रn 
अदालतमा बकपऽ गदाCसमेत पखाCलबाट लडेको 
कुरा भनी सsु जाहेरV(वपरVतको ]यहोरा लेखाएको, 
ू:तवादVहs अनसुNधानको :सल:सलामा 
साधारण कुटपीटसPमको वारदातमा सा:बत 
रहे प:न अदालतमा इNकार रहेका, :नजहsकै 

कतC]यबाट यामबहादरु रानाको मcृय ुभएको हो 
भoे चँमदVद गवाहको अभाव र ू :तवादVहsको 
मानh मनसाय _रसइ:ब प:न रहे भएको तyय 
नदेिखएको, यस अवःथामा अनमुान वा अNदाज 
गरV ^यान मानुCजःतो गPभीर अपराधमा सबूद 
ूमाण:बना ू:तवादVहsलाई कसूरदार ठहर ्याई 
सजाय गनुC फौजदारV Nयायको :सbाNतबाट प:न 
:मeने नदेिखदँा ू:तवादVहsलाई सफाइ tदने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पोखराको :म:त 
२०६६।७।४ गतेको फैसला :मलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ठहछC । पनुरावेदक वादV नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजकFर पGुन नसHने ।
इजलास अ:धकृत: खेमकुमारV बःनेत 
कPQयटुर: मिNदरा रानाभाट
इ:त संवत ्२०७० साल माघ १२ गते रोज शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी  
!ाने#बहादरु काक�, २०६८-WO-१०५४, 

उcूषेण, उदयनारायण :सGदेल (व. सामाNय 
ूशासन मNऽालयसमेत
 सsवा गनh सा:धकार :नकाय सामाNय 
ूशासन मNऽालयले गरेको सsवा :नणCयानसुार 
सा(वक कायाCलयबाट सsवा भएको कायाCलयमा 
रमानापऽ :लई हाजीर गनC गएको अवःथामा 
:नजामती सेवा :नयमावलV, २०५० को 
:नयम ३९ मा भएको उिeलिखत कानूनी 
]यवःथाअनसुार दरबNदV नभएको भoे आधारमा 
सा:धकार :नकायबाट भएको सsवा :नणCयलाई 
नै ूभा(वत हनेु गरV हाजीर गराउन इNकार गनC 
न:मeने ।
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 3नवेदकले सा(वक काया6लय िज9ला 
(वकास स3म3तको काया6लय, 3स<धपुा9चोकबाट 
रमानापऽ 3लइसकेको र सBवा भएको 
काया6लय मालपोत काया6लय, कलEीमा दरब<दG 
नभएको भHे आधारमा हाजीर नगराई हाजीर 
गराउने कुरामा समःया देखाई 3नवेदकलाई 
२०६९।१।५ को पऽSारा भ3ूमसधुार तथा 
Vयवःथापन (वभागमा सWपक6  राख् न पठाएको 
मालपोत काया6लय, कलEीको पऽ एवम ्भ3ूमसधुार 
तथा Vयवःथापन (वभागले प3न 3नवेदकलाई पद 
Zर[ नभएकोले हाजीर गराउन नस(कएकोले 
सBवा Vयवःथापनको ला3ग २०६९।१।२७ 
मा सामा<य ूशासन म<ऽालयलाई लेिखएको 
पऽसमेत 3नजामती सेवा 3नयमावलG,  २०५० 
को 3नयम ३९ समेतको (वपरGत देिखदँा 
उ[ पऽहB उ`ूषेणको आदेशSारा बदर 
गZरcदएको छ । सा3धकार 3नकाय सामा<य 
ूशासन म<ऽालयको 3म3त २०६८।२।१५ 
को 3नण6यानसुार 3नवेदकलाई सBवा भएको 
मालपोत काया6लय, कलEीमा रमानापऽानसुार 
हाजीर गराउन ुभनी (वपfी मालपोत काया6लय, 

कलEीको नाउँमा परमादेशसमेत जारG हनेु ।
इजलास अ3धकृत: लालकाजी ौेj
कWkयटुर: मि<दरा रानाभाट
इ3त संवत ्२०७० साल पसु २३ गते रोज ३ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ा.डा.�ी  
भरतबहादरु काक�, २०६८-CR-००८८, कत6Vय 
nयान, लआमी थाB (व. नेपाल सरकार
 पनुरावेदक ू 3तवादG लआमी थाB ःवयम ्
मौकाको बयान र अदालतसमfको बयानमा 

मतृकलाई हँ3सयाले (हका6एको कुरा ःवीकार 
गरेको, उ[ बरामद भएको हँ3सया 3नजकै 
ससरुाको हो भHे कुरासमेत 3म3सल संलrन 
यी ू3तवादGको ससरुा बजाB थाBले गरेको 
सनाखत कागजबाट देिखएको हुँदा मतृक nवाला 
चौधरGको मृ̀ य ु3नज लआमी थBनीकै कत6Vयबाट 
भएको हो भHे कुरालाई अ<यथा प(ुs हनेु                                              
देिखएन । फौजदारG कानूनमा कुनै प3न काय6 
अपराध हनुको ला3ग मuुयतया दईु कारक 
तvव (वwमान हनुपुद6छ । ूथम अपरा3धक 
काय6 (Actus Rea) र दोॐो अपरा3धक मनसाय 
(Mens Rea) अथा6त ्शारGZरक एवम ्मान3सक 
दबैु तvवको आपरा3धक (बयामा (वwमानता 
हनुपुद6छ । यी ू3तवादG लआमी थBनीका प3त 
र मतृकक| आमाबीच प(हले अनै3तक सWब<ध 
रहेको र गाउँघरमा छलफल गरेर उ[ (ववाद 
3मलाइएको 3थयो भHे कुरा 3म3सल संलrन 
कागजातबाट उ9लेख हनुकुा अ3तZर[ ू 3तवादG 
लआमी थBनीले समेत मौकाको बयानमा भनेको 
देिख<छ । यसरG अिघदेिखको Zरसइ3ब साँ~न 
ू3तशोधको भावनाले 3नजले हँ3सया जःतो 
जोिखम ह3तयारले मतृकलाई ज�लमा 3लएर 
गई ूहार गरG ब�चाको ह`या गरेको हुँदा उ[ 
वारदातमा यी ू3तवादGको कत6Vय nयानजःतो 
जघ<य अपराधमा आवँयक अपरा3धक काय6 
(Actus Rea) र अपरा3धक मनसाय (Mens 

Rea) दबैुको अवःथा (वwमान रहे भएको 
त�य 3म3सल संलrन कागजातबाट प(ुs भएको 
देिखदँा ू3तवादG लआमी थBनीलाई सBु बcद6या 
िज9ला अदालतले मलुकु| ऐन, nयानसWब<धीको 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव6ःवस(हत 
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ज4मकैद हनेु ठहर गरेको फैसलालाई सदर गन? 
गर@ पनुरावेदन अदालत, नेपालग4जबाट BमBत 
२०६७।१०।९ मा भएको फैसला Bमलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अBधकृत: शकु4तला काकQ
कRSयटुर: गीता िघBमरे Bगर@
इBत संवत ्२०७० साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम ्।

5
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी  ओम�काश 
िम�,  २०६७-CI-१५०९, बाल@ \दलाई मोह@ 
Bनंकाशन, जतनदेवी चौड`रया (व. मेथर चौधर@
 २०५२ सालको कुतबाल@ 
ूBतवाद@ले वाद@लाई नबझुाएकोले कुत 
\दलाई मोह@ Bनंकाशन ग`रपाउँ भनी BमBत 
२०५२।१२।२५ मा नै मdुा दायर भई 
चलेको ूःततु मdुामा सोह@ समयमा (वfमान 
रहेको कानूनको ूयोग गनुhपदhछ । BमBत 
२०५३।९।२४ मा भBूमसRब4धी ऐन, 

२०२१ को चौथो संशोधनlारा थप भएको 
२६(ख) को कानूनी oयवःथा भ4दा प(हpयै 
दायर भएको ूःततु मdुामा पBछpलो BमBत 
२०५३।९।२४ मा बनेको कानून आक(षhत हनु 
नसsने ।
 २०५२ सालको कुतबाल@ नबझुाउने 
मोह@ यी ूBतवाद@लाई सोह@ समयमा लागू 
भएको कानूनी oयवःथाअनसुार मो(हयानी 
हकबाट Bनंकाशन गनुhपन?मा मोह@ हक यथावत ्
कायम रहने ठहर ्याएको भBूमसधुार कायाhलय, 

सtर@को BमBत २०६०।१।१५ को Bनणhयलाई 
सदर हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

राज(वराजको BमBत २०६७।१।१४ को 

फैसला Bमलेको नदेिखदँा उpट@ भई ूBतवाद@ 
मेथर चौधर@लाई दावीको िजpला सtर@, ह`रहर 
गा.(व.स.वडा नं. ८ को (क.नं. २३२ को 
१-११-६ जwगाको मोह@ हकबाट Bनंकाशन 
हनेु ।  
इजलास अBधकृत: ूमेूसाद 4यौपाने
इBत संवत ्२०७१ साल जेठ २३ गते रोज ६ शभुम ्।

 § यसै ूकृBतको २०६७-CI-१५१०, 
बाल@ \दलाई मोह@ Bनंकाशन, 
जतनदेवी चौड`रया (व. (वलट चौधर@ 
भएको मdुामा पBन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

इजलास नं. ५

१
मा.�ा.�ी �काश व'ी र मा.�ा.�ी तक) राज भ+, 
०६९-WO-०२२४, उxूषेण, Bनलह`र काyले 
(व. सूचना तथा सzार म4ऽालयसमेत
 Bनवेदकलाई नेपाल सरकार सूचना 
तथा सzार म4ऽालय (म4ऽीःतर) को BमBत 
२०६८।१०। १२ गतेको Bनणhयानसुार 
चलिचऽ (वकास बोडhको सदःयमा दईु वषhको 
लाBग Bनय|ु ग`रएकोमा पदावBध समाt 
हनुअुगावै सूचना तथा सzार म4ऽालयको BमBत 
२०६९।५।१४ को Bनणhयानसुार अवकाश 
\दने गर@ ग`रएको Bनणhय कानूनअन}ुपको 
देिखन नआएकोले उxूषेणको आदेशlारा बदर 
हनेु ।
इजलास अBधकृत: देवीकुमार@ चौधर@
इBत संवत ्२०७० साल म~ Bसर ९ गते रोज १ शभुम ्।
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२
मा.�ा. �ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी तक� राज भ�, 
०६८-WO-११५६, उ6ूषेण, गो(व<द म<डल 
(व. ःवाः@य तथा जनसDEया म<ऽालयसमेत
 ूशासन चलाउन र सेवा सIालन गनJ 
कानूनका अधीनमा रहP अQधकारूाR अQधकारPले 
गरेको सSवासTब<धी QनणJयमा ठाडो उVलWन 
भएको देिखएमा बाहेक अदालतले हःत\ेप 
गनुJ <यायोिचत हुँदैन । Qनवेदकको सSवा 
QनणJयमा कुनै कानूनी ऽ(ुट पाइएन । तहको 
नाम नखलुाइए पQन सो तहअनSुपकै तलब 
भbा पाउने िःथQतमा 6यसलाई घटुवा भe 
नQमVने । 
इजलास अQधकृत: देवीकुमारP चौधरP
कTiयटुर: (वदषुी रायमाझी
इQत संवत ्२०७० साल मm Qसर ९ गते रोज १ शभुम ्।

३
मा.�ा. �ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी तक� राज भ�, 
०६८-WO-१२४१, उ6ूषेण, सीमा Qसंह (व. 

ूधानम<ऽी तथा मि<ऽपqरषrको कायाJलयसमेत
 Qनवेदकलाई नेपाल सरकार, कृ(ष तथा 
सहकारP म<ऽालय ((वभागीय म<ऽीःतर) को 
QमQत २०६८।४।२७ को QनणJयानसुार रा(uय 
सहकारP (वकास बोडJमा म(हला सहकारP 
कायJतकताJहSमvयेबाट ूQतQनQध6व हनेु बोडJ 
सदःयमा दईु वषJको लाQग मनोनयन भई 
Qनजको पदावQध QमQत २०७०।४।२६ मा 
नै समाR भई qरट Qनवेदन Qनंूयोिजत भएको 
हुँदा qरट Qनवेदनमा उठाइएका ूxहSमा ूवेश 
गqररहन परेन । ूःततु qरट Qनवेदन खारेज  

हनेु ।
इजलास अQधकृत: देवीकुमारP चौधरP
कTiयटुर: सQबना अQधकारP
इQत संवत ्२०७० साल मm Qसर ९ गते रोज १ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी तक� राज 
भ�, २०६९ को पनुरावेदन नं. ०६९-CI-

०३८१, Qनषधेाyा, महेशूसाद Qसँह (व. हPरानाथ 
महजJनसमेत
 टहरा बनाएको जzगामा Qनवेदकको 
कुनै हक ःवाQम6व नरहेको जzगामा 
अQनि{तकालसTम बQसरहन पाउने हक 
यी पनुरावेदकसँग सरुि\त  छैन । िजVला 
ःकाउट कायाJलयले आ~नो ःवQम6वमा रहेको 
जzगा नयाँ घर बनाउन आवँयक परP 6यहाँ 
रहेको टहरा पनुरावेदकसँग गरेको शतJबमोिजम 
सूचना �दई हटाउँदा पनुरावेदकको कुनै पQन 
हकमा आघात पनJस�ने आश�ाको िःथQतसमेत 
नदेिखदँा Qनवेदनबमोिजम Qनषधेाyाको आदेश 
जारP गनुJपन� अवःथाको (व�मानता नहुँदा 
ूःततु Qनवेदन खारेज हनेु ठहछJ भनी पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको QमQत २०६५।२१।४ को 
आदेश Qमलेको देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अQधकृत: लोकनाथ पराजलुP
कTiयटुर: (वदषुी रायमाझी
इQत संवत ्२०७० साल फागनु २० गते रोज ३ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी तक� राज भ�, 
२०६८ को पनुरावेदन नं. ०६८-CR-०९९४, 

साधारण चोरP, नेपाल सरकार (व. (व�ास 
मVलसमेत
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  ू4यथ7ह9म;येका सरेुश सनुार र श?र 
भAे तलुाराम सनुारले चोरC गरेको माल बाँडी 
खाएको प(ुK भइसकेको अवःथामा Nनजह9लाई 
सोहC महलको २० नं. बमोिजम Nबगोबमोिजम 
जरCवाना र कैदसमेत गनुTपनUमा 4यसो नगरC 
मलुकुV ऐन, चोरCको महलको १२ नं. बमोिजम 
ूथम पटकको लाNग एक म(हना कैद सजाय 
हनेु ठहर ्याई जरCवानाका हकमा केहC नबोलेको 
हदस[म पनुरावेदन अदालत, नेपालग\जको 
फैसला सो हदस[म ऽ(ुटपूणT देिखने ।
  सरेुश सनुार र श?र भAे तलुाराम 
सनुारलाई मलुकुV ऐन, चोरCको २० र १२ नं. 
बमोिजम जनहC एक म(हनाका दरले कैद हनेु 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग\जको 
फैसला केहC उbटC भई ू4यथ7 सरेुश सनुार 
र श?र भAे तलुाराम सनुारलाई मलुकुV ऐन, 

चोरCको २० नं. बमोिजम जनहC एक म(हना 
कैद र सोहC महलको १२ नं. बमोिजम जनहC 
9.११,७४४।- का दरले जरCवाना हनेु ।
इजलास अNधकृत: लोकनाथ पराजलुC
क[gयटुर:(वदषुी रायमाझी
इNत संवत ्२०७० साल फागनु २० गते रोज ३ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी तक� राज भ�, 
२०६७ को पनुरावेदन नं. ०६७-CI-१२०८, 
लेनदेन, मानबहादरु च\द (व. अजबहादरु शाहC

 (ववाmदत Nलखत ब\दC बनाइएको 
अवःथामा डर, ऽासमा पारC जबजTःतीसँग 
तयार पानT लगाइएको भएमा उn तमसकुको 
ूNतNल(प कसरC NमNत २०६५।१०।२६ गते 

पेश भएको उजूरC Nनवेदनका साथ वादCले 
पेश गरेका हनु ् पनुरावेदक यस स[ब\धमा 
मौन बसेका छन ्। अक�तफT  िजbला ूशासन 
कायाTलयको दबाबमा उिbलिखत Nलखत तयार 
भएको भए यी पनुरावेदकले ऐन कानूनका 
[यादNभऽ साNधकार Nनकायमा करकाप मrुा 
वा उपयnु कानूनी मागT अवल[बन गरC 
उn Nलखत बदर गराउनपुनU Nथयो । तर, यी 
पनुरावेदकले 4यसतफT  केहC कारवाहC गरेको 
NमNसलबाट नदेिखदँा वादC दावीबमोिजमको साँवा 
9.६,३०,०००।- तथा सोको कानूनबमोिजम 
sयाज वादCले ूNतवादCबाट भtरपाउने ठहर 
गनुTपनUमा वादC दावी पuुन नसvने भAे स9ु 
बाँके िजbला अदालतको फैसला उbटC भई 
वादC दावी पuुने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग\जको NमNत २०६७।९।२० 
को फैसला Nमलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अNधकृत: लोकनाथ पराजलुC
क[gयटुर: (वदषुी रायमाझी
इNत संवत ्२०७० साल फागनु २० गते रोज ३ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी !ाने$बहादरु 
काक), २०६७ को पनुरावेदन नं. ०६७-CI-

००१३, परमादेश, लालदेव यादव (व. िजbला 
ूहरC कायाTलय, सxरC राज(वराजसमेत
  NमNत २०६६।१०।५ को जाहेरCमा 
कारवाहC नभएको भए त4कालै समिुचत उपचार 
खोyनपुनUमा NमNत २०६७।९।२९ मा पनु: 

हलुाकमाफT त जाहेरC mदएको भAे Nनवेदक कथन 
भए पNन २०६६।१०।५ मा जाहेरC mदएको 
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वःत4ुन5 आधार पनुरावेदनमा समेत देखाउन 
सकेको नपाइएकोले अनावँयक (वलBब गरD 
परमादेशको आदेश माग गरD दायर हनु आएको 
ूःततु मHुामा 4लिखत जवाफ माग गनुLको 
औिचNयसमेत नदेिखएको भनी Qरट 4नवेदन 
खारेज हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

राज(वराजको 4म4त २०६७।१२।८ को 
आदेश 4मलेको देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ4धकृत: लोकनाथ पराजलुD
कB[यटुर: (वदषुी रायमाझी
इ4त संवत ्२०७० साल फागनु १९ गते रोज २ शभुम ्।

८
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, २०६६ सालको  ०६६-CR-०६६५, 
चोरD, नेपाल सरकार (व. महेश चौधरD
  आफb ले (कटानीसाथ चोरD भएको भनी 
जाहेरD cदने तर आफb ले भलूवश शeा मानी 
जाहेरD cदएको भनी बकपऽ गनg र मौकामा 
कागज गनg पhटुराम चौधरD र बलराम 
चौधरDसमेतलाई मौकामा चोरD भएको भनी भjे 
तर प4छ भलूवश भनेको भjेसमेत देिखएको 
िःथ4तमा जाहेरवालाले झूlो (बनावटD) जाहेरD 
cदएको माjुपनg अवःथा देिखन आयो । चोरD 
जःतो गBभीर कसूरमा शeा र हतारमा (कटानी 
जाहेरD cदने जाहेरवाला ःवयम ् सजायका 
भागीदार हनुपुनg देिखन आयो । जाहेरवाला वषL 
१८ का क4ललो उमेरको भjे देिखएकोले झूlो 
(बनावटD) जाहेरD cदएको कसूरमा 4नजलाई 
सरकारD मHुासBबoधी ऐन, २०४९ को दफा 
२८(२)(क) अनसुार तज4बजी r.१,०००।- 
जरDवाना हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

महेoिनगरको फैसला 4मलेकै देिखन आउने ।
इजलास अ4धकृत: हकL बहादरु uेऽी
कB[यटुर: (वदषुी रायमाझी
इ4त संवत ्२०७० साल पसु १८ गते रोज ५ शभुम ्।

९
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, २०७० सालको  ०६९-CI-१०१५, 
परमादेश, िजhला सvरD, बस4बwी गाउँ (वकास 
स4म4तको कायाLलयसमेत (व. सकुर 4मयाँसमेत
  कानूनबमोिजम मा4गएका कागजातको 
नxल नcदन ु सावLज4नक 4नकायका ला4ग 
शोभनीय कुरा होइन । नxल cदन मलुकुy 
ऐन, कागज जाँचको महलको १७ नं. र अ.बं. 
२११ नं. ले यी पनुरावेदक बाzय नै छन ्। 
कानूनी कतL{य पूरा नगनुL  परमादेशको (वषय 
हुँदा 4नवेदकले माग  गरेको कागजातका 
कानूनबमोिजम नxल नcदन ु कानूनसBमत                                 
देिखएन । पनुरावेदन अदालतले जारD गरेको 
आदेशउपर गQरएको पनुरावेदकका िजकyरसँग 
सहमत हनु नस(कने हुँदा 4नवेदकले माग गरेको 
आफूसँग रहेका कागजातको कानूनबमोिजम 
नxल cदन ूNयथ|हrको नाउँमा परमादेशको 
आदेश जारD हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

राज(वराजबाट 4म4त २०६९।०३।१७ मा 
भएको आदेश 4मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ4धकृत : लोकनाथ पराजलुD 
कB[यटुर : स4बना अ4धकारD 
इ4त संवत ्२०७० साल फागनु १९ गते रोज २ शभुम ्। 

१०
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, २०६९ सालको पनुरावेदन नं.  ०६९-CI-
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०८४४, 5नषधेा8ा, ँयामा पाठक (व. रामबाब ु
म@डल धानकुसमेत
  ूःततु 5नषधेा8ा मDुा र अदालतको 
अपहेलना मDुा एकै ूकृ5तका र एउटै पJरणाम 
Lदने मDुा होइनन ् । 5नषधेा8ाको उपचार 
PयिRका हक अ5धकारमा सी5मत रहT ती 
अ5धकार अ5तबमण हनुसVने आशYा छ (क 
छैन [यायको रोहमा हेरT अ5तबमण हनुसVने 
आशYा देिखएमा अ5तबमण हनुबाट रोVनका 
ला5ग जारT ह[ुछ । 5नषधेा8ाको मDुामा कैद 
तथा जरTवानाको गु̀ ायस हुँदैन । केवल 
अ5धकार अ5तबमण हनुबाट रोVनसbम यसको 
पJर5ध हो । तर अदालतको अपहेलना मDुाले 
कसैको अ5धकार ू5तःथापना तथा संरdणसमेत 
गदeन बf अदालतको मयाgदा कायम गराई 
राख् नेतफg  केि[ित रहेको ह[ुछ । अदालतको 
अपहेलना मDुा ठहरेमा ू5तवादTलाई कैद, 

जरTवानामkये कुनै एकमाऽ वा दबैु सजाय 
कायम गरT सजाय मलुतवी माफmसमेत हनु 
सVदछ । तर 5नषधेा8ा मDुामा कैद तथा 
जरTवानाको कुनै गु̀ ायस नै हुँदैन । यसूकार 
5नषधेा8ा र अदालतको अपहेलना मDुाको उDेँय 
र पJरणामसमेत फरकफरक भएको अवःथामा 
एकैसाथ राखी हेनुgपछg भoे बाkयाpमक हुँदैन । 
[यायकताgले एकैसाथ राखी हेनुgपनq आवँयकता 
[यायको रोहमा महसूस गरेमा माऽ एकैसाथ 
राखी हेरT 5नणgय Lदन सVदछन ्। साथै यस 
मDुामा पनुरावेदकले आफs ले दायर गरेको 
अदालतको अपहेलना मDुा यसै 5नषधेा8ा 
मDुासँग साथै राखी एकैसाथ 5नणgय गJरपाउँ 
भनी 5नवेदन माग गरेको प5न 5म5सलबाट 

नदेिखदँा 5नवेदकको मागबमोिजम 5नषधेा8ाको 
आदेश जारT गनg न5मtने हुँदा ूःततु 5नवेदन 
खारेज हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

जनकपरुको 5म5त २०६८।११।२३ को 
आदेश 5मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ5धकृत: लोकनाथ पराजलुT
कbyयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ5त संवत ्२०७० साल फागनु १९ गते रोज २ शभुम ्।

११
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, २०६९ सालको पनुरावेदन नं.  ०६९-CI-

०८६७, उpूषेण/परमादेश, जाय}र लbसाल 
(व. (हमाल उ�च माkय5मक (व~ालय, खकु�ट 
पवgतसमेत
  पनुरावेदक जाय}र लbसाललाई 
(व~ालयको आ[तJरक ॐोतबाट तलब स(ुवधा 
उपल�ध गराउने गरT अःथायी 5नयRु भएको 
र 5नजलाई Lदएको िजbमेवारT अनशुासनपूवgक 
सbपादन नगरेको अवःथामा सो5धएको 
ःप�ीकरण स[तोषजनक नभएको र सफाइ पेश 
गनg पनु: मौका Lदँदा प5न उदासीन रहT आ�नो 
ःप�ीकरण पेश गरेको 5म5सलबाट देिखएन । 
साथै यी पनुरावेदक आफू सो पदमा ःथायी 
भएको वा कानूनबमोिजम सेवा समायोजन 
भएको भनी ले� देखाउन र सोको ूमाण पेश 
गनg सकेको नदेिखदँा अःथायीfपमा 5नयRु 
भएका यी पनुरावेदकलाई Lदइएको िजbमेवारT 
इमा[दारTपूवgक बहन नगरेको तथा सो5धएका 
ःप�ीकरणको जवाफ प5न नLदएको अवःथामा 
5नवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरT (व~ालय 
Pयवःथापन स5म5तबाट 5म5त २०६८।८।१ 
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मा भएको 8नण:य उ<ूषेणको आदेशले बदर गरC 
यथावत ्िजHमेवारC Iदलाई Iदन ुभनी परमादेशको 
आदेश जारC गMरपाउँ भनी दायर भएको 8नवेदन 
माग खारेज हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

बागलङुको 8म8त २०६९।३।२६ को फैसला 
8मलेको देिखदँा सदर हनेु ठहछ: । पनुरावेदन 
िजकZर प[ुन नस\ने ।
इजलास अ8धकृत: लोकनाथ पराजलुC
कHaयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ8त संवत ्२०७० साल फागनु १९ गते रोज २ शभुम ्।

१२
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, २०६९ सालको पनुरावेदन नं.  ०६९-
CI-०९०१, 8नषधेाdा, राज(कशोर चौधरC (व. 

पानवती साह सडुीसमेत
  8नषधेाdा केवल आशgाको िःथ8तमा 
जारC हनेु हो । आशgाको चरण समाi भई 
नै सकेको अवःथामा 8नवेदकले साधारण 
अ8धकारjेऽअlतग:तको उपयmु उपचार 
खोnनपुनo हlुछ । यःतो अवःथामा अदालतले 
सबूद ूमाण बझुी उपयmु इlसाफ Iदनस\ने नै 
हlुछ । 8नवेदकको (क.नं.६३९ मा 8नमा:ण नगन: 
अlतMरम आदेश जारC भएको छ। सो अlतMरम 
आदेशको अपहेलना भयो भqे 8नवेदकको चनुौती 
छैन । यस 8नषधेाdा मrुाको जMरयाबाट जाँचबझु 
गदा: ू<यथsहtले पेश गरेका तःवीरका घर 
(क.नं.६३९ मै ब8नरहेको पाइए प8न 8नषधेाdा 
मrुाबाट 8नवेदकलाई मrत गन: स(कँदैन । 
ू<यथsले 8नजहtका नाउँको (क.नं.४४६ को 
ज[गामा घर 8नमा:ण गन: नपाउने भq न8मwने 
हुँदा 8नवेदन खारेज हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन 

अदालत, जनकपरुबाट 8म8त २०६८।१२।७ 
मा भएको आदेश 8मलेकै देिखदँा सदर हनेु । 
इजलास अ8धकृत: लोकनाथ पराजलुC
कHaयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ8त संवत ्२०७० साल फागनु १९ गते रोज २ शभुम ्।

१३
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-०११३, 8नषधेाdा, रामदलुार 
यादवसमेत (व. राम(वलास यादवसमेत
  8नवेदक राम(वलास यादवसमेतले 
अंशवापत ूाi गरेको घरबासको ज[गामा 
आवतजावत गन: बlडापऽमै उwलेख भएको 
बाटो अवty गMरIदन ु lयाय र भोगा8धकार 
z({बाट वा|छनीय   नदेिखने ।
  Mरट 8नवेदनको पारHपMरक सनुवुाइबाट 
अlतMरम आदेश जारC हनुपुनo वा नहनु ु सो 
8नवेदनउपरको अिlतम आदेशका ला8ग 
8नण:याधार बq सmैन । मrुाको पMरणामलाई 
त<काल ू भाव पान:स\ने अवःथा र सोको कारण 
पjलाई अपूरणीय j8त प[ुनस\ने अवःथामा 
माऽ अlतMरम आदेश जारC हनेु िःथ8त एकातफ:  
रहेको हlुछ भने अिlतम आदेश दबैु पjका 
भनाइ सनुी त}य र कानूनको सूआम (व�षेण 
गरC 8नण:यमा प[ुने पr8त भएको हुँदा सtु 
8नवेदनउपर अlतMरम आदेश जारC नभएको 
कारण पनुरावेदन अदालतबाट भएको आदेश 
ऽ(ुटपूण: रहेको भqे पनुरावेदन िजकZरसँग सहमत 
हनु स(कएन । िजwला अदालतमा (वचाराधीन 
मrुाहtमा हनेु अिlतम 8नण:यबमोिजम 8नःकने 
8नंकष:लाई ूःततु आदेशले कुनै ू8तकूल 
ूभाव पान:स\ने िःथ8त देिखएन । बt रहC 
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आएको भोगी आएको बाटोमा सा;पि>क 
हककै अA भोगाBधकारलाई सो (वषयमा 
अिHतम BनणJय नहुँदास;म वा BनणJयानसुार हनेु 
गरL संरNण गOरPदन ुBनषधेाQाको मूल अBभूाय 
नै हुँदा पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट BमBत 
२०६८।१०।२४ मा BनषधेाQाको आदेश 
जारL गन[ गरL भएको आदेश Bमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ठहछJ । पनुरावेदन िजक_र पु̀ न 
नसaने ।
इजलास अBधकृत: केशवूसाद िघBमरे
क;fयटुर: (वदषुी रायमाझी
इBत संवत ्२०७० साल चैत २३ गते रोज १ शभुम ्।

 § यसै लगाउको ०६९-CI-०११४, 
BनषधेाQा, (वचारL रायसमेत (व. 

राम(वलास यादवसमेत भएको मkुामा 
पBन यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

१४
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६८-CI-०९०६, परमादेश, राजेmर 
मnडलसमेत (व. िजpला सqरL, कोचाबखारL 
गा(वस वडा नं. ९, खदुLबखारL कुपहL िःथत 
जनता माtयBमक (वuालयसमेत
  िजpला िशNा कायाJलय, सqरLको 
च.नं.१५६२, १५६३ BमBत २०६७।७।४ 
को जनता माtयBमक (वuालय, खदुLबखारL 
कुपहLलाई लेखेको पऽमा सxयकुमार मnडल 
र सशुीलाकुमारL मnडललाई सो (वuालयको 
अःथायी िशNक पदमा BमBत २०६६।१०।१८ 
मा Pदइएको Bनयिुy िजpला िशNा कायाJलयको 
BमBत २०६७।७।४ कै BनणJयबाट अBभलेख 
जनाइस(कएको भzे {यहोरा उpलेख भएको 

देिखएकोले Bनवेदकले बदरको माग दावी 
Bलएको परLNाको कायJ स;पz भई सफल भएका 
उ;मे| वारलाई Bनयिुyसमेत Pदई कामकाजमा 
लगाइसकेको देिखदँा स;पz भइसकेको 
कायJका स;बHधमा परमादेशको आदेश जारL 
हनुसaने अवःथा नहुँदा पनुरावेदन अदालत, 

राज(वराजबाट Bनवेदन खारेज हनेु ठहरL BमBत 
२०६७।९।२५ को आदेश Bमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अBधकृत: केशवूसाद िघBमरे
क;fयटुर: (वदषुी रायमाझी
इBत संवत ्२०७० साल चैत २३ गते रोज १ शभुम ्।

१५
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, २०६८-CR-०११३, कतJ{य 
}यान, (वनोद साहू (व. नेपाल सरकार
  मतृक (वकास Nेऽीको बायाँ पेटमा 
१×१‘ गोलो fवाल परेको घाउ, दायाँ पेटमा 
२×२‘ का दईुवटा fवाल परेको घाउ, पेटमा 
१०‘ लामो टाँका लगाएको घाउ देिखएको भzे 
लास जाँच मचुpुकाबाट देिखएको र मतृकको 
पेटको Bभऽी भागस;म धाOरलो हBतयारबाट 
घाउ लागी म~ृय ु भएको भzे शव परLNण 
ूBतवेदनबाट म~ृयकुो कारण खलुL आएको 
छ । मतृकउपर परेका उिpलिखत चोट (यनै 
ूBतवादL (वनोद साहूले ूहार गरेको च�ुको 
चोट हो भzे त�यलाई ःवयम ्ूBतवादL (वनोद 
साहूको मौकाको साBबती बयान गदाJ ःवीकार 
गरेको अवःथा, लास जाँच ूकृBत मचुpुकाबाट 
देिखएको चोटको ूकृBत र शव परLNण 
ूBतवेदनबाट समBथJत भएको छ । ूBतवादLले 
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मौकामा बयान गदा8 पूव8;रसइ>बको कारण 
मतृकलाई शरDरका यऽतऽ भागमा चGुले 
ूहार गरेको हुँ भनी लेखाएको तNयलाई >म>सल 
सलOन अPय सबूद ूमणहQले मालाकारQपमा 
सम>थ8त ग;ररहेको दिखदँा >नजको उU सा>बती 
बयानलाई अPयथा रहेछ भW नस(कने हुँदा 
तNय, ूमाणहQबाट ू>तवादD (वनोद साहूको 
चोट ूहारबाट (वकास Xेऽीको मYृय ु भएको 
ठहर गरD >नज ू>तवादD (वनोद साहूउपर 
मलुकु[ ऐन, ]यानस^बPधीको महलको १ नं. 

(वपरDतको कसूरमा ऐ.को १३(१) नं. बमोिजम 
सव8ःवस(हत जPमकैदको सजाय गनf गरD सQु 
बाँके िजgला अदालतबाट >म>त २०६७।३।१ 
मा  भएको फैसला सदर गनf गरD पनुरावेदन 
अदालत, नेपालगPजबाट >म>त २०६७।१०।९ 
मा भएको फैसला >मलेकै देिखदँा सदर हनेु                   
ठहछ8 । पनुरावेदक ू>तवादDको पनुरावेदन 
िजक[र पOुन नसlने ।
इजलास अ>धकृत: केशवूसाद िघ>मरे
क^oयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ>त संवत ्२०७० साल चैत २४ गते रोज २ शभुम ्।

१६
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, २०६९-CR-००४३, कत8tय 
]यान, मuल>संह मादेन (व. नेपाल सरकार
  रातको समयमा नाबालक ू>तवादD 
र आमा भएको घरमा मतृक जबज8ःती ूवेश 
गरD आमाको इ]जत लxुने ूयास गरेको 
अवःथा देिखई ू>तकार गनf बममा असामाPय 
प;रिःथ>तमा नाबालकबाट घटना घ(टत भएको 
अवःथा हुँदा हदैस^मको सजाय गदा8 सजाय 

चक� पनf भएकाले मलुकु[ ऐन, अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम ५ वष8 सजाय हनु पनुरावेदन 
अदालतबाट tयU भएको रायसमेत >मलेको 
देिखने ।
  ू>तवादDको उमेर वारदातको समयमा 
१५ वष8 माऽ रहेको देिखदँा बालबा>लकास^बPधी 
ऐन, २०४८ को दफा ११(३) नं.  बमोिजम 
सोको आधा १० वष8 सजाय हनेु ठहर गरD 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद वष8 ५ हनु राय 
tयU गरेको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
>म>त २०६९।१।१८ को फैसला >मलेको 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ>धकृत: कृंणूसाद पौडेल
इ>त संवत ्२०७० साल फागनु २६ गते रोज २ शभुम ्।

१७
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, २०६९-CR-०३९०, कत8tय 
]यान, सकुमाया >ब.क. (व. नेपाल सरकार
  आफूले जPमाएको ब�चाको घाँटD 
अ~ँाई भइँूमा फा>ल�दएको र ब�चाको लास 
गPहाउन थालेप>छ थैलोमा पोको पारD घरदेिख 
पर ढाँडमा लगी भWे पनुरावेदक ू>तवादDको 
अ>धकारूा� अ>धकारDसमXको बयान ″The 

cause of death is due to Asphyxia due 

to Suffoca"on” भWे शव परDXण ू>तवेदन 
tयहोराबाट सम>थ8त भएको र ब�चा जिPमदा 
सालनाल ब�चाको घाँटDमा बे;रएको कारण 
ब�चाको मYृय ु भएको हो भWे ू>तवादDको 
अदालतसमXको बयान घटनाःथल लास जाँच 
मचुgुका, घटना (ववरण कागज गनf गuाबहादरु 
पाइजा, कृंणबहादरु बःनेत, कृंणकुमारD सवेुदD 
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र योमाया पाइजाको बकपऽ, <म<सल संल>न 
मतृक िशशकुो फोटोसमेतबाट खिDडत भएको 
हुँदा अJय ःवतJऽ सबूद ूमाणबाट समथPन 
नभएको ू<तवादQको अदालतसमRको इJकारQ 
बयानकै आधारमा माऽ ू<तवादQलाई आरो(पत 
कसूरबाट सफाइ Wदन <मXने नदेिखने ।
  ू<तवादQले परपZुषसँगको 
यौनस^पकP बाट गभPधारण गरQ लोकलाजका 
कारण आफ_ ले जJमाएको िशशलुाई कतP̀ य गरQ 
मारेको       देिखJछ । घटनाको पcृभ<ूम र 
सामािजक पdरवेशसमेतलाई (वचार गदाP मलुकुe 
ऐन, gयानस^बJधीको महलको १३(३) नं. 

अनसुारको सजाय चक� पनm िचnले देखी अ.बं. 

१८८ नं. बमोिजम तीन वषP कैद सजाय हनु 
`यp राय प<न वारदातको ूकृ<त हेदाP अ.बं. 

१८८ नं. ूयोग हनुसqने अJतरवःत ुदेिखएबाट 
सZु ^या>दQ िजXला अदालत एवम ् पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुको सो रायसमेत मना<सब 
देिखने ।
इजलास अ<धकृत: कृंणूसाद पौडेल
क^vयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ<त संवत ्२०७० साल फागनु २६ गते रोज २ शभुम ्।

१८
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, २०६९-CR-०४८९, कतP̀ य 
gयान तथा जबजPःती करणी, पाडा भ{े मेहेरमान 
गणेश (व. नेपाल सरकार 
  पनुरावेदक ू<तवादQले पनुरावेदनपऽमा 
अ<धकारूा| अ<धकारQसमR लेखाएको बयान 
कागज जबजPःती ई�छाबेगर भएको भने प<न 
अJय मौकामा र अदालतसमेतमा भएका 

बकपऽसमेतका कागजबाट <नजको मौकाको 
बयान सम<थPत भएको पाइँदा पनुरावेदन 
िजकeरकै भरमा <नज <नद�ष रहेछन ् भ{  
न<मXने ।
  ू<तवादQ मेहरमानले प(हलेदेिख मतृक 
ौीमती र मJसरु <मयाबीच रहेको स^बJध 
थाहा पाए प<न मतृकलाई स^झाई बझुाई सँगै 
राखेको, घटना हुँदाका अवःथामा मतृक आ~नी 
ौीमती र मJसरु <मयाबीच शारQdरक स^पकP  
गरेको ू�यR देखी मJसरु <मया भागेप�ात ्
आवेशमा आई ौीमतीलाई साथमा रहेको 
हँ<सयाले घाँटQमा काटेको कारण <नजको म�ृय ु
हनु गएको, ू<तवादQको पूवPयोजना, मनसाय 
कहQकंतैबाट खXुन नआएको र नाबालक 
ब�चाहZको भ(वंयको हेरचाहसमेतको 
�(�कोणबाट ू<तवादQ मेहरमान गणेशलाई 
सवPःवस(हत जJमकैद गदाP चक� पनP जाने 
देिखएबाट अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद वषP 
५ हनु `यp गरेको सZु एवम ् पनुरावेदन 
अदालतको रायसमेत <मलेको देिखने ।
इजलास अ<धकृत: कृंणूसाद पौडेल
क^vयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ<त संवत ्२०७० साल फागनु २६ गते रोज २ शभुम ्।

१९
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, २०६९-CR-०७५७, कतP̀ य 
gयान, सेती भ{े मनकुमारQ साक� (व. नेपाल 
सरकार
  Forensic test बाट ब�चा जी(वत 
अवःथामा जJमेको (Alive birth) भ{े त�य 
प(ु� भएको हुँदा जी(वत ब�चा जJमाई 



21

सव��च अदालत बलेु(टन २०७१, साउन - 2

खरबार5मा छाडेको र सो ब�चाको म<ृय ु
भएको अवःथा हुँदा यी पनुरावेदक ूGतवाद5को 
हकमा HयानसIबJधीको महलको १८ नं. 

बमोिजमको सजाय आक(षRत हनेु अवःथा देिखन        
आयो । पनुरावेदक ूGतवाद5लाई मलुकुU ऐन, 

HयानसIबJधीको महलको १३(३) बमोिजम 
सवRःवस(हत जJमकैदको सजाय हनेु ठहर 
गरेको ःया]जा िज^ला अदालतको फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पोखराको 
फैसला Gमलेको देिखने ।
  पनुरावेदक ूGतवाद5को ूशव पीडा 
र वेदनाको अवःथामा आaनै कोखबाट 
जिJमएको बाGलकालाई खरबार5मा छाडेको 
र उb ब�चाको म<ृय ु भएको अवःथा                     
देिखJछ । घटनाको ूकृGतसमेतलाई (वचार 
गदाR मलुकुU ऐन, HयानसIबJधीको महलको 
१३(३) नं. अनसुारको सजाय चक� पनd िचeले 
देखी अ.बं. १८८ नं. बमोिजम चार वषR कैद 
सजाय हनु fयb राय पGन वारदातको ूकृGत 
हेदाR अ.बं.१८८ नं. ूयोग हनुसhने अJतरवःत ु
देिखएबाट पनुरावेदन अदालत, पोखराको सो 
रायसमेत मनाGसब देिखने ।
इजलास अGधकृत: कृंणूसाद पौडेल
कInयटुर: (वदषुी रायमाझी
इGत संवत ्२०७० साल फागनु २६ गते रोज २ शभुम ्।

२०
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, २०६६-CR-०४५९, 
कुटपीट, अशोक हजारा दसुाद (व. महमद 
इसलाम भuे इसलाम देवानसमेत
 vयाhचर भएको दा(हने हातको GमGत 

२०६७।७।२४ को एhस रे पर5wण गदाR 
Gनजको दा(हने हात भाँिचएको (Mid Sha! 

Radius) हात सा(वक जःतो काम नलाxने 
देिखJछ भuे उ^लेख भएको देिखदँा सा(वक 
जःतो काम नलाxने भए पGन कामै नलाxने 
भu सकेको अवःथा नदेिखदँा सो भाँिचएको 
हात काम नलाxने भuे अथR गर5 ठूलो सजाय 
गरेको हदसIम पनुरावेदन अदालत, हेटzडाको 
फैसला Gमलेको देिखएन । सा(वक जःतो काम 
नलाxने भuुको ता<पयR काम नलाxने भu Gम^ने 
नदेिखदँा Gनज पनुरावेदक ूGतवाद5 अशोक 
हजारा दसुादलाई मलुकुU ऐन, कुटपीटको 
महलको ७ नं. बमोिजम {.२,०००।- जर5वाना 
र छ म(हना कैद र महIमद देवानलाई कुटपीट 
गरेतफR  कुटपीटको १३ नं. बमोिजम {.२००।- 
गर5 जIमा जर5वाना {.२,२००।- र कैद छ 
म(हना सजाय हJुछ । बढ5 सजाय गरेको 
हदसIम पनुरावेदन अदालत, हेटzडाको GमGत 
२०६६।३।२ को फैसला केह5 उ^ट5 हनेु ।
इजलास अGधकृत: कृंणूसाद पौडेल
कInयटुर: (वदषुी रायमाझी
इGत संवत ्२०७० साल फागनु २६ गते रोज २ शभुम ्।

२१
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, २०६९-CR-०७६२, जीउँदो 
बाGलका फाल5 Hयान मारेको, कमला कुमाल 
(व. नेपाल सरकार
 ूGतवाद5को अGधकारूा} अGधकार5 
तथा अदालतसमw भएको साGबती बयान, िज^ला 
ःवाः~य कायाRलय, गु̂ मीको शार5�रक पर5wण 
ूGतवेदन तथा GमGसल संलxन शव पर5wण 
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ू4तवेदनसमेतबाट ू4तवाद6ले बा4लकालाई 
ज:म ;दई आफूले ज:माएको नवजात िशशलुाई 
माटो खोॐी ककF लाको पातले छोपी छाडी 
(हँडेको र तापबम र अिNसजन नपगेुको कारण 
नवजात िशशकुो मRृय ुभएको अवःथा देिखदँा 
WयानसXब:धीको महलको १८ नं. बमोिजम 
ज:मकैदको सजाय नै ूःततु मु̂ ामा आक(षFत 
हनेु देिखन आयो । मा4थ उिaलिखत आधार 
र कारणबाट आफूलाई ज:मकैदको सजाय गनF 
न4मaने भbे ू 4तवाद6को पनुरावेदन िजकcर पdुन 
सNने अवःथा नभै पनुरावेदक ू4तवाद6 कमला 
कुमाललाई मलुकुc ऐन, WयानसXब:धीको 
महलको १८ नं. बमोिजम ज:मकैदको सजाय 
हनेु ठहर गरेको गaुमी िजaला अदालतको 
फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 

बटुवलको फैसला 4मलेको देिखने ।
 तgयलाई ःवीकार गर6 ू4तवाद6ले 
अ4धकारूाh अ4धकार6 अदालतसमi यथाथF 
बयान गर6 मु̂ ाको अनसु:धान तथा कारवाह6को 
बममा सहयोग परु ्याएको अवःथा 4म4सलबाट 
देिख:छ । ू4तवाद6को १८ वषFको क4ललो 
उमेरसमेतलाई (वचार गदाF WयानसXब:धीको 
महलको १८ नं. बमोिजम ज:मकैदको सजाय 
गदाF चक� पनk िचlले देखी अ.बं. १८८ नं. 

बमोिजम दईु वषF कैद सजाय हनु पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट mयn रायसमेत मना4सब 
देिखने ।
इजलास अ4धकृत: कृंणूसाद पौडेल
कXsयटुर ः (वदषुी रायमाझी
इ4त संवत ्२०७० साल फागनु २६ गते रोज २ शभुम ्।

२२
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६७-CR-०९१६, ०६७-
RC-००८०,  कतFmय Wयान, वीरबहादरु तामाङ 
(व. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार (व. वीरबहादरु 
तामाङ  

 घटनाको सXपूणF (ववरण र 
तgयस(हतको बयानलाई जाहेर6, जाहेरवालाको 
बकपऽ तथा वःतिुःथ4त मचुaुकाका 
मा4नसको बकपऽसमेतबाट प(ु{ गरेको 
देिख:छ । घटना भएको अवःथामा मतृक र 
यी ू4तवाद6माऽ भएका घटना रातको समयमा 
भएको, चँमद6द अ} कोह6 mयिn नभएको 
अवःथामा ू4तवाद6ले ःवे�छापूवFक}पमा 
अदालतमा गरेको सा4बती बयान नै 4नजको 
(व}~को खXबीर ूमाणको }पमा 4लनपुनk हनु 
आउँछ । बजारबाट फकF ने बममा बाटोमा 
आफू रहेको र मतृक लाइट बाaदै आउँदा 
आफूले को हो भनी सो~ा म हो भनी मतृकले 
भनेप4छ यी ू 4तवाद6ले मलाई प4न लाइट देखाउ 
भ:दा मतृकले ू4तवाद6लाई आ�नो हातको 
ड�डीले पाखरुामा (हकाFएको (कन (हकाFएको 
भ:दा पनु: दईु पटक बायाँ 4तयामा (हकाFएर 
गएप4छ केह6 पर पdुदा 4नज मतृकलाई यी 
ू4तवाद6ले भेटेप4छ (कन मलाई (हकाFएको 
भनी भbासाथ मतृकले ू4तवाद6लाई म�ुाले 
(हकाFएको Rयसप4छ दबैुबीच धकेलाधकेल भै 
अि:तममा मतृकले घाँट6मा बाँधेको भे{ यी 
ू4तवाद6ले तानी घाँट6 कसी ;दई �ासू�ास 
ब:द गराई मारेको भbे 4नजको बयानबाट नै 
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देिख5छ । यःतो घटनाबाट भएको मAृयमुा 
BयानसCब5धीको महलको ६ नं. आक(षKत 
भै भ(वतMय ठहर हनुपुनQ भRे ूTतवादUको 
पनुरावेदन; हAया सांयोTगक नहुँदा यिुYसZत ्
माR नTम\ने हुँदा मतृक ट]बहादरु भ5डारUको 
मAृय ु यी पनुरावेदक वीरबहादरु तामाङकै 
कतKMयबाट भएको देिखदँा Tनजलाई मलुकुb 
ऐन, BयानसCब5धीको महलको १३(३) नं. 

बमोिजम सवKःवस(हत ज5मकैद सजाय हनेु 
ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
TमTत २०६७।२।२७ को फैसला Tमलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
 यी ूTतवादU र मतृकको बीच कुनै 
पूवK iरसइTब नभएको, रkसीको नशाको सरुमा 
भएको अवःथामा सामा5य कुरामा (ववाद भै 
धकेलाधकेल हनेु बममा घटना घटेको भRे 
TमTसल संलoन ूमाणबाट देिखदँा ूTतवादUलाई 
मलुकुb ऐन, BयानसCब5धीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सवKःवस(हत ज5मकैद सजाय गदाK 
चक� पनK जाने देिखन आएकोले ऐ. महलको 
१८८ नं. बमोिजम आठ वषK माऽ कैद सजाय 
गनK उपयYु हनेु भनी पनुरावेदन अदालत, 

धनकुटाले MयY गरेको राय हेदाK घटनामा 
अ.बं. १८८ को अ5तरवःत ु देिखएबाट सो 
रायसमेत मनाTसब देिखने । 
इजलास अTधकृत: कृंणूसाद पौडेल
कCvयटुर: सTबना अTधकारU
इTत संवत ्२०७० साल फागनु २६ गते रोज २ शभुम ्।

२३
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६८-CR-०३५८, कतKMय 

Bयान, इि5दरा पiरयार (व. नेपाल सरकार
 आAमरxाको TसलTसलामा 
पTतलाई हँTसयाले हानेको हुँदा मलुकुb ऐन, 

BयानसCब5धीको महलको ७ नं. बमोिजम 
सजायबाट छूट पाउनपुनQ भRे ूTतवादUको 
पनुरावेदन िजकbर सCब5धमा (वचार गदाK 
मलुकुb ऐन, BयानसCब5धीको महलको ७ नं. 

को देहाय १ मा "कसैले हात हTतयार Tलई वा 
नTलई आyनो Bयान TलनासCमको जोरजलुमु 
गनK लागेकोमा Aयःतालाई पबाउ गनK गहुार 
मzत माoन नस(कने वा मागे पTन बखतमा 
मzत पoुन नसkने वा Aयःताको प{ाबाट भागी 
उCकb आyनो Bयान बचाउनसमेत फुसKद नपाउने 
अवःथामा आफूले केहU नगरे Bयान रहँदैन भRे 
पूरा (व|ास भै Bयान बचाउनका खाTतर उसै 
मौकामा केहU गदाK सो जलुमुीको Bयान मरेकोमा 
Bयानमाराको बात लाoदैन" भRे कानूनी ू ावधान 
रहेको पाइ5छ । यी ूTतवादUलाई Tनजको 
पTत कृंणबहादरु पiरयारले Bयान मानQसCमको 
जोरजलुमु गरेको भRे ःवयम ्ूTतवादUकै बयान 
}यहोरासमेतबाट नदेिखएको अवःथा हुँदा 
BयानसCब5धीको महलको ७ नं. ूःततु मzुामा 
आक(षKत हनेु नदेिखई अTभयोग दावीबाट सफाइ 
पाउनपुनQ भRे ूTतवादUको पनुरावेदन िजकbर 
पoुनसkने अवःथा नभै पनुरावेदक ूTतवादUलाई 
मलुकुb ऐन, BयासCब5धीको महलको १३(१) 
नं. बमोिजम सवKःवस(हत ज5मकैद हनेु ठहर 
गरेको संखवुासभा िज\ला अदालतको फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
फैसला Tमलेको देिखने ।
 ूTतवादUले पTतलाई मानुKपनQसCमको 
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मनसाय वा योजना बनाएको अवःथा प<न  
देिखदैँन । प<तले आफूलाई अपशGद ूयोग 
गरेको कारण Lरस उठN ू<तवादOले सोहO बखत 
हातमा भएको हँ<सयाले ूहार गरेको अवःथा 
देिखRछ । आTनो ू हारले मतृक भइँूमा लडेप<छ 
पानी खवुाउने, बोकेर खाटमा सतुाइYदने, <सरक 
ओढाउने जःता काय\ आफूले गरेको भनी 
ू<तवादOले बयान गरेको देिखRछ । ू<तवादOले 
अ<धकारूा^ अ<धकारO र अदालतसम_समेत 
घटनालाई तaयपरक ढbले ःवीकार गरO बयान 
गरेको अवःथासमेतलाई (वचार गदा\ मलुकुc 
ऐन, eयानसfबRधीको महलको १३(१) नं. को 
सजाय चक� पनl िचmले देखी अ.बं. १८८ नं. 

बमोिजम पाँच वष\ कैद सजाय हनु pयq राय 
प<न घटनाको ू कृ<त हेदा\ अ.बं. १८८ नं. ू योग 
हनुसrने अRतरवःत ुदेिखएबाट सsु संखवुासभा 
िजtला अदालत एवम ् पनुरावेदन अदालत, 

धनकुटाको सो रायसमेत मना<सब देिखने ।
इजलास अ<धकृत: कृंणूसाद पौडेल
कfyयटुर: ूमेबहादरु थापा
इ<त संवत ्२०७० साल फागनु २६ गते रोज २ शभुम ्।

रीत/बेरीत आदेश

१
मा.#ा.$ी िगरीश च( लाल र मा.#ा. $ी 

देवे(गोपाल $े-,  २०७० सालको ू<तवेदन 
नं. ०७०-RE-०१६४, कत\pय eयान, जयबहादरु 
शाहOसमेत (व. नेपाल सरकार
 ू<तवादO ल_ीराम घत|मगर, 

<नरकबहादरु घत| मगर र वीरबहादरु के.सी.

को  हकमा (वचार गदा\ <नजहsले मौकामा र 
अदालतसम_समेत मतृक डेकेRिराज थापाको 
ह~या हुँदाको अवःथामा घटनाःथलमा नै रहO 
घटनाप�ात लास गा�न खाtडो ख�ेसमेत 
काय\ गरेकोमा सा<बत रहO परःपर पोलसमेत 
गरेको लगायतका त~काल ूा^ ूमाणको 
आधारमा <नजहsलाई म�ुाको पपु\_को ला<ग 
मलुकुc ऐन, अ.बं. ११८ नं. को देहाय (२) नं. 

बमोिजम थनुामा राख् ने गरO तहाँबाट <म<त 
२०६९।१०।१९ मा भएको आदेशलाई 
सदर गनl गरO पनुरावेदन अदालत, सखुlतबाट 
<म<त २०७०।३।२०।५ मा भएको आदेश 
रOतपूव\कको नै देिखदँा पLरवत\न गLररहन                           
नपनl ।
 ू<तवादO जयबहादरु शाहO र हLरलाल 
पनुमगरको हकमा (वचार गदा\, <नजहs 
आरो(पत कसूरमा पूण\sपमा इRकार रहO 
मौकामा र अदालतमा समेत बयान गरेका 
सहअ<भयqुहsम�ये <नरकबहादरु घत| मगर, 
ल_ीराम घत|मगरले मौकामा बयान गदा\ लास 
गा�न खाtडोसमेत ख�े काय\मा संल�न रहेको 
भनी पोल गरेकोमा अदालतसम_ ू<तवादO 
ल_ीराम घत|मगरले मौकाको बयानबाट समथ\न 
गरेकोमा ू<तवादO <नरकबहादरु घत|मगरले 
वारदात हुँदा ू<तवादO जयबहादरु शाहO र 
हLरलाल पनुमगर घटनाःथलमा नरहेको भनी 
बयान गरेकोमा पनुरावेदन अदालत, सखुlतबाट 
ल_ीराम घत|मगर, <नरकबहादरु घत|मगर र 
वीरबहादरु के.सी. ले मौकामा र अदालतमा 
समेत ू<तवादO जयबहादरु शाहO र हLरलाल 
पनुमगरसमेत मतृक डेकेRिराज थापाको ह~याका 



25

सव��च अदालत बलेु(टन २०७१, साउन - 2

अवःथामा घटनाःथलमै रह: घटनाप<ात लास 
गा>न खा@डो खCे समेतका कायFमा संलHन 
रह: बयान गरेको भCे गलत तJय उ@लेख 
गर: तहाँ अदालतबाट LनजहNलाई मPुाको 
पपुFQका लाLग थनुामा राख् ने गर: भएको 
LमLत २०६९।१०।१९ को आदेशलाई 
सदर गरेको पाइयो । ूLतवाद: जयबहादरु 
शाह: र ह[रलाल पनुमगरसमेत घटनाःथलमा 
रहेको भनी ूLतवाद: लQीराम घत]मगरले 
मौकामा र अदालतसमQ बयान गरेको र 
ूLतवाद: Lनरकबहादरु घत]मगरले मौकामा 
ूLतवाद: जयबहादरु शाह: र ह[रलाल पनुमगर 
घटनाःथलमा रहेको भनी बयान गरेकोमा 
अदालतसमQ LनजहN घटनाःथलमा Lथएनन ्
भनी बयान गरेबाट माऽ ूLतवाद: लQीराम 
घत]मगरले मौकामा र अदालतसमQ गरेको 
पोललाई त`काल ूाa अbय ःवतbऽ ूमाणले 
प(ुd गरेको देिखन नआएकोले Lनज ू Lतवाद:हN 
जयबहादरु शाह: र ह[रलाल पनुमगरलाई 
मPुाको पपुFQको लाLग मलुकुf ऐन, अ.बं. ११८ 
को देहाय (२) नं. बमोिजम थनुामा राख् ने गर: 
`यस अदालतबाट LमLत २०६९।१०।१९ 
मा भएको आदेशलाई समथFन गर: पनुरावेदन 
अदालत, सखुkतबाट LमLत २०७०।३।२०।५ 
मा भएको आदेश Lमलेको नदेिखदँा बदर हनेु 
भई मPुाको पपुFQको लाLग पLछ ठहरेबमोिजम 
हनेु गर: हाललाई ू Lतवाद:हN जयबहादरु शाह: 
र ह[रलाल पनुमगरलाई मलुकुf ऐन, अ.बं. ४७ 
नं. बमोिजम ता[रखमा राख् नू ।
इLत संवत ्२०७१ साल साउन २१ गते रोज ४ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी देवे�गोपाल 
�े�,  ०७०-RE-०२०३, rयान मानk उsोग, 
डाँका, धनबहादरु मादेनसमेत (व. नेपाल सरकार
 ूLतवाद:हNले मौकामा बयान गदाF 
वारदात हुँदाको अवःथामा वारदातःथलमा 
रहेको भनी ःवीकार गरेकोमा अदालतसमQ 
LनजहN आरो(पत कसूरमा पूणFNपमा इbकार 
रह: आफूहN वारदात हुँदाको अवःथामा 
वारदातःथलमा नरहेको र ू. सागर Lलvब ु
पbदाकबाट बरामद भएको N.४७,०००।- 
Lनजले आwनो रहेको भCेसमेत xयहोराको िजकfर 
Lलई बयान गरेकोमा Lनवेदक ूLतवाद:हNको 
मौकाको बयान र LनजहNबाट बरामद भएको 
Nपैयाँसमेतको आधारमा डाँका मPुामा पपुFQको 
लाLग थनुामा राख् ने गर: `यस अदालतबाट 
LमLत २०७०।८।११ मा भएको आदेशलाई 
समथFन गनk गर: पनुरावेदन अदालत, इलामबाट 
LमLत २०७०।९।४ मा भएको आदेश बेर:तको 
भई Lमलेको नदेिखदँा बदर ग[रyदएको छ । 
Lनवेदक ूLतवाद: धनबहादरु मादेन, सागर 
Lलvब ु पbदाक, yदपचन आबहुाङ Lलvब,ु र{ी 
थेबे Lलvब ुर Lबिचbि मावो Lलvबलुाई मPुाको 
पपुFQका लाLग पLछ ठहरेबमोिजम हनेु गर: 
हाललाई मलुकुf ऐन, अ.बं. ४७ नं. बमोिजम 
ता[रखमा राखी कानूनबमोिजम गनूF ।
इLत संवत ्२०७१ साल साउन २८ गते रोज ४ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी दीपकराज जोशी र मा.�ा. �ी चोले� 
शमशेर ज.ब.रा.,  ०७०-RE-०१८२, बै(}ङ 
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कसूर, द6पे8ि काक:समेत (व. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार (व. मदनबहादरु बःनेतसमेत
 ू?तवाद6 द6पे8ि काक: अनसु8धान 
अ?धकार6 र अदालतको बयानमा समेत कजाD ू वाह 
गनF कायDमा सहभागी भए प?न बJ ?नयतपूवDक 
गरेको होइन भनी कसूरमा इ8कार भै बयान 
गरेको देिख8छ । ?नजले बJ ?नयतपूवDक कजाD 
ूवाह गरेको भQे आरोपपऽबाट नदेिखएको साथै 
?नज ?नवेदक ू?तवाद6सरहकै अकाD ू?तवाद6 
गUाबहादरु जी.सी.का  हकमा V.१,००,०००।- 
(एकलाख) मा धरौट6 ता[रखमा राख् ने गर6 
भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको ?म?त 
२०७१।२।२ को आदेश हालस^म कायम 
रहेको समेतका आधारबाट प?न यी ?नवेदक 
ू?तवाद6लाई मु̀ ा पपुDaको ?नि^त थनुामा 
राख् ने गर6 पनुरावेदन अदालत, पाटनको ?म?त 
२०७०।९।७।१ मा भएको आदेश ?मलेको 
नभई बेर6तको देिखदँा बदर ह8ुछ । अब 
ू?तवाद6 द6पे8ि काक:लाई प?न मु̀ ा पपुDaको 
?नि^त अ.बं.११८ नं. को देहाय ५ र १० 
बमोिजम V.१,००,०००।- (एकलाख)  नगद 
वा जेथा जमानत hदए ?लई मु̀ ा पपुDaको ?नि^त 
ता[रखमा राख् न ु । अकाD ?नवेदक ू?तवाद6 
मदनबहादरु बःनेतले बJ ?नयतपूवDक ऋण 
ूवाह नगरेको भनी कसूरमा इ8कार भै बयान 
गरेको र ?नज सरहकै ू?तवाद6 रमेश कुमार 
शमाDलाई V.५,००,०००।- (पाँच लाख) 
नगद धरौट माग गर6 ता[रखमा राख् ने गर6 
पनुरावेदन अदालतबाट ?म?त २०७१।१।९ 
मा आदेश भएकोमा सो आदेश हालस^म 
कायम रहेकोसमेतको आधारबाट प?न 

?नवेदक ू?तवाद6बाट V.४०,००,०००।- 
(चाल6स लाख) धरौट माग गनF गरेको lयस 
अदालतको ?म?त २०७०।९।७।१ को 
आदेश ?मलेको नभै बेर6तको देिखदँा बदर                                                  
ह8ुछ । अब ?नज ू?तवाद6 मदनबहादरु 
बःनेतलाई प?न अ.बं. ११८ को देहाय ५ र 
१० बमोिजम V.५,००,०००।- (पाँच लाख) 
hदए ?लई मु̀ ा पपुDa गनुD साथै ू?तवाद6हV 
मदनबहादरु बःनेत र कोमान8द अ?धकार6लाई 
मु̀ ा पपुDaको ?नि^त थनुामा राख् नपुनF कारण 
र अवःथा नदेिखदँा वाद6 नेपाल सरकारको 
?नवेदनबाट उm आदेश बेर6तको नदेिखदँा 
बदर गनुD परेन । अVमा कानूनबमोिजम                  
गनूD ।
इ?त संवत ्२०७१ साल साउन २१ गते रोज ४ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी दीपकराज जोशी र मा.�ा.�ी चोले� 

शमशेर ज.ब.रा.,  ०७०-RE-०२७७, ०२८३, 

०७१-RE-००२२, oयानमानF उpोग, संजय 
बा?नया (व. नेपाल सरकार, मधसूुदन डोटेल 
(व. नेपाल सरकार, लेखराम महजDन (व. नेपाल 
सरकार

?नवेदक ू?तवाद6हV अनसु8धान 
अ?धकार6 र अदालतमा समेत कसूर गरेको 
भQे कुरामा इ8कार6 भै बयान गरेको, 
?नजहVबाट अपराधसँग स^बि8धत दसी 
बरामद नभएको, ?नजहVले पी?डत मीनकृंण र 
?मलन ?सलवाललाई चोटपटक छाडेको भQे 
नदेिखएको, साथै पी?डतहVको अ?धकारूाt 
अ?धकार6समaको कागजबाट समेत 
वारदातःथलमा मोटरसाइकलमा आएका 
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ू4तवाद5ह7म9येका यी ू4तवाद5ह7 नभएको, 
घाउ जाँच ू4तवेदनबाट पी4डतह7लाई 
लागेको चोट मनGसHमको नदेिखएको समेतका 
आधारबाट 4नवेदक ू4तवाद5ह7 संजय बा4नया, 
मधसूुदन डोटेल र लेखराम महजPनलाई मQुा 
पपुPRको 4निHत अ.बं. ११८ को देहाय २ नं. 

बमोिजम थनुामा राख् ने गरेको स7ु िजVला 
अदालतको 4म4त २०७०।११।५ को आदेश 
र सो आदेशलाई सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको 4म4त २०७१।२।२२ को 
आदेशसमेत 4मलेको नदेिखई बेर5तको देिखदँा 
उZ दबैु आदेशह7 बदर ग\र]दएको छ । अब 
4नवेदक ू4तवाद5ह7लाई मQुा पपुPRको 4न4म_ 
मलुकु` ऐन, अदालती बbदोवःतको ४७ नं.  

बमोिजम ता\रखमा राखी अ7मा कानूनबमोिजम 
गनूP ।
इ4त संवत ्२०७१ साल साउन २८ गते रोज ४ शभुम ्।

अ�िरम आदेश

१
मा."ा.#ी गोपाल पराजलुी,  \रट नं. ०७०-WO-

०९८५, उgूषेण, ह\रूसाद पाjडे (व. ू धानमbऽी 
तथा मिbऽप\रषlको कायाPलयसमेत

4नवेदकले ूाm गरेको नाग\रकताको 
ूमाणपऽ तथा ०३८।१।३१ को 4नणPयले 
4नजको जbम 4म4त २०१७।२।१ भoे 
देिखbछ । सोह5 pयहोराको 4म4त जनाई 
4सटरोल फाराम भ\रएको र सो 4सटरोललाई 
बदर ग\रएको अवःथा प4न देिखदैँन । 4नजामती 
सेवा ऐनको दफा ३३(३) मा उVलेख भएको 

कानूनी tयवःथाले 4नजामती कमPचार5ह7लाई 
अ4नवायP अवकाश ]दँदा कायम हनेु जbम4म4तको 
सHबbधमा अपनाउनपुनG सैuािbतक पRका 
सHबbधमा केह5 उVलेख भए प4न भैरहेको 
4सटरोल र अbय ूमाणपऽ बदर नहुँदाका 
अवःथामा कमPचार5ह7लाई अवकाश ]दने मvुय 
आधार 4सटरोल हनुपुनGमा सोको कानूनी ूwमा 
tयाvया नहुँदैका अवःथामा 4सटरोलमा उVलेख 
भएको जbम4म4त कायम नगर5 २०७०।८।१ 
लाई अवकाश 4म4त कायम गर5 (वपRी 
4नजामती (कताबखानाले जार5 गरेको च.नं. 

५८११ 4म4त २०७०।१२।१२ को पऽले 
यी 4नवेदकको हकमा असर परेको ू थम x(yमा 
देिखन आएकोले ू ःततु 4नवेदकको अिbतम टुzो 
नला{दासHमलाई उZ पऽ कायाPbवयन नगनुP, 
नगराउन ु र 4नवेदकलाई अ4नवायP अवकाश न]दन ु
भनी सव��च अदालत, 4नयमावल5 २०४९ को 
4नमय ४१(१) बमोिजम (वपRीह7को नाममा 
अbत\रम आदेश जार5 हनेु ।
इ4त संवत ्२०७१ साल साउन २३  गते रोज ६ शभुम ्।  

२
मा."ा.#ी चोले- शमशेर ज.ब.रा.,  \रट नं. ०७१-
WO-०००७, उgूषेण, वातावरणीय (वकास 
तथा संरRण कानूनी म}का तफP बाट र आ~नो 
हकमा समेत अ9यR अ4धवZा पदमबहादरु ौे� 
(व. काठमाड� महानगरपा4लकाको कायाPलय, 

बागदरबार काठमाड�समेत
 साधारण अवःथामा परमादेशको \रट 
4नवेदनबाट अbत\रम आदेश जार5 ग\रने 
ूचलन कमैमाऽ ग\रने (वषयवःत4ुभऽ पनG भए 
ताप4न 4नवेदक�ारा 4नवेदनसाथ पेश ग\रएका 
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फोटोसमेतका साममीह:बाट यो इजलास आफ?  
ममा@हत भएको महसूस गद@छ । यस िःथJतमा 
काठमाडM महागनरपाJलकाको सPुदरतामा 
Jनखार Rयाउन पJन तSकालै वातावरण कायम 
गनV काय@को थालनी तSकालै गनु@, गराउन ु
भनी (वपWीह:का नाउँमा सव��च अदालत, 

JनयमावलY, २०४९ को Jनयम ४१(१) 
बमोिजम अPत_रम आदेश जारY हनेु ।
इJत संवत ्२०७१ साल साउन १४ गते रोज ४ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी जगदीश शमा� पौडेल,  _रट नं. ०७१-
WO-००४१, उSूषेण, वीरेPि राउत (व.  िजRला 
(वकास सJमJतको काया@लय, बारासमेत
 Jनवेदकले Jनवेदनसाथ उिRलिखत 
ूमाणबाट गढYमाई मिPदर बारा िजRला, 
ब_रयारपरु गा.(व.स.वडा नं. २ िःथत नेपाल 
राiयको ूJसj शिkपीठह:मlये गढYमाई 
भगवती पJन एक भएको देिखन आएको छ । 
Jसंहदरबार काठमाडM, (वपm जोिखम nयवःथापन 
तथा नगरपाJलकाको योजना शाखाको JमJत 
२०७०।२।१ को घो(षत नगरपाJलकाको 
नाउँ केPि र वडा (वभाजन (वषयको िजRला 
(वकास सJमJतलाई लेिखएको पऽ हेदा@ नेपाल 
सरकार मिPऽप_रषqको JमJत २०७१।१।२५ 
को बैठकको Jनण@यानसुार ७२ नगरपाJलका 

घोषणा भएकोमा बारा िजRला गढYमाई 
नगरपाJलका वडा सstया १६ र नगरपाJलका 
केPि िजतपरु भनी सो नगरपाJलकामा गाJभने 
(वJभv गा.(व.स.ह: उRलेख भएको देिखएको 
छ । यो नगरपाJलकाJभऽ ूJसj गढYमाईको 
मिPदर भएको ब_रयापरु गा.(व.स. गाJभएको 
अवःथा छैन । Wेऽगत (हसाबले पJन बारा 
सदरमकुामबाट ब_रयापरु गा.(व.स. पूव@तफ@  
रहेकोमा हाल गढYमाई नगरपाJलका कायम 
भएका गा.(व.स.ह: ब_रयापरुसँग नजोJडई 
(वपरYत xदशातफ@  रहेको देिखएको छ । यस 
अवःथामा धाJम@क, साँःकृJतक र पय@टक{य 
|(}कोणले समेत ूJस(j ूा~ गरेको ब_रयापरु 
गा(वस िःथत ूJसj शिkपीठमlयेको भगवती 
मिPदरको नाउँबाट सो Wेऽबाहेकको गा.(व.स.  

समेटY नगरपाJलकाको नामाकरण गरेकोबाट 
सव@साधारण जनतासमेतमा ॅम Jसज@ना 
हनु स�ने अवःथा रहने देिखदँा स(ुवधा र 
सPतलुनको |(}बाट समेत गढYमाई नाउँ राखी 
नगरपाJलकाको नाउँबाट काय@ गन@ xदन ुउपयkु 
नदेिखदँा गढYमाई नाउँ तSकाल ू योग नगनु@, गन@ 
नxदन ुभनी सव��च अदालत JनयमावलY, २०४९ 
को Jनयम ४१(१) बमोिजम (वपWीह:को 
नाउँमा अPत_रम आदेश जारY हनेु ।
इJत संवत ्२०७१ साल साउन २३ गते रोज ६ शभुम ्।
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अदालतबाट स3पादन ग6रने फैसला, 
आदेश, पऽाचार तथा ूकाशनलगायतका 
काम कारवाहCहDमा भा(षक शGुता र 
एकDपता कायम गदI जाने उKेँयले सMालन 
हुँदै आएको भा(षक ूिशQण कायSबमको 
UसलUसलामा सव��च अदालत ूकाशन, सMार 
तथा स3पादन सUमUतको आयोजनामा सव��च 
अदालतलगायत उपVयकाका अदालतहDमा 
कायSरत ् अUधकृत कमSचारCहDका लाUग UमUत 
२०७१।४।२७ र २८ गते प(हलो समूह 
र UमUत २०७१।४।२९ र ३० गते दोॐो 
समूह गरC दईु समूहमा कानूनी नेपालC भाषाको 
ूिशQण कायSबम स3पc भएको छ ।

सव��च अदालत ूकाशन, सMार तथा 

स3पादन सUमUतका अeयQ माननीय fयायाधीश 
ौी बैhनाथ उपाeयायiयूले ू मखु आUतkय महण 
गदI कायSबमको शभुार3भ गनुSभएको Uथयो ।

कायSबम उm घाटनको बममा 
आoनो मfतpय qदँदै सUमUतका अeयQ तथा 
सव��च अदालतका माननीय fयायाधीश 
ौी बैhनाथ उपाeयायले शGु (कUसमको 
भाषा ूयोगले pयिrको pयिrVव (वकास 
गराउँदछ । यस ूिशQणले ूिशQाथsहDको 
pयिrVवको (वकाससँगै अदालतका फैसला 
तथा नजीरहDसमेत शGु, ःपu र सरल 
हनेुछन ् भcे अपेQा गरेको छु भcुभयो । 
भाषा प6रवतSनशील हfुछ तापUन pयाकरणीय 
v(uकोणबाट हेदाS भाषालाई ज(हले जUतबेला 

कायSबमको उm घाटन गनुSहुँदै ूकाशन, सMार तथा स3पादन सUमUतका अeयQ माननीय fयायाधीश ौी बैhनाथ उपाeयाय

सव�� अदालतमा काननूी नेपाली भाषाको 
�िश�ण काय��म स��
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प4न फेरबदल ग8ररहन ुराॆो होइन । भाषामा 
एक (क4समको ःथा(यFव हनुपुदGछ तर भा(षक 
प8रवतGनका समय सापेI पIहJमा प4न हामी 
FयिMकै चासो राO ेIमता व(ृQ गनG र चनाखो 

हनु जJरT छ । यसका साथै भाषा(वUहJका 
बीचमा हनेु भा(षक मतभेदबाट अलग राखी 
Vयायपा4लकामा ूयोग हनेु भाषालाई (वकास 
गदY लान ुहाॆो कतGZय हो । आगामी \दनमा 
भा(षक शQुताका पIमा अJ 4न^खार आउने 
र ूिशIणमा संलaन अ4धकृतहJको ZयिcFव 
(वकास हनेुछ भdुभयो ।

Fयसै गरT ू काशन, सeार तथा सfपादन 
स4म4तका सदःय तथा सव��च अदालतका 
माननीय Vयायाधीश ौी दTपकराज जोशीले 
भाषामा समयानकूुल प8रवतGन हुँदै जाने हुँदा 
Fयःता कुरामा हामी सबै सचेत र अjयाव4धक 

हनु जJरT भएकाले Fयसको एक कडीको 
Jपमा प4न यस ता4लमलाई 4लइन ुराॆो हVुछ 
भdुभयो । तर हाॆो अदालतले ू योग गनl भाषा 
प(हलेदेिख हालसfम प4न Fय4त प8रवतGन हनु 

सकेको छैन । भाषा ज(टलताबाट सरलता4तर 
बaनपुदGछ । भाषाका आ-आmनै मयाGदाहJ 
हVुछन ्। यसमा प8रिचत हनु (वःम4ृतमा रहेका 
(वषयलाई झpझpयाई ःम4ृतमा qयाउन प4न यो 
ता4लम सहयोगी4सQ हनेु छ । भाषाको Zया^या 
प4न सव��च अदालतबाट फैसलाको रोहमा हनेु 
हुँदा ूिशIणका बममा ूिशIाथsको jयान 
FयसतफG  प4न जानपुदGछ । फैसला ले^दा 
जे भd खोजेको हो FयहT कुरा सबैले बtुने 
गरT सोझो र सरल भाषामा लेिखनपुदGछ । यो 
ता4लमले FयसतफG  (वशेष jयान \दने छ भdे 
अपेIा गदGछु, उहाँले भdुभयो ।

कायGबममा मVतZय \दनहुुँदै ूकाशन, सeार तथा सfपादन स4म4तका अjयI माननीय Vयायाधीश ौी बैuनाथ उपाjयाय
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ूिश6ण काय:बमका ॐोत ?यि@ 
Aऽ.(व.(व.का ूाDयापक डा.ौी कुमारूसाद 
कोइरालाले भाषा अAभ?यि@को माDयम 
हो । OयायमूAत:बाट अAभ?य@ आदेश तथा 

फैसलाहUलाई लेWय भाषाको माDयमबाट 
आम नागYरकसम6 सZूषेण भइरहेको             
हOुछ । यसलाई Dयान \दई सव��च अदालतले 
नेपाल] भाषालाई बचाउन ठूलो भAूमका खेलेको 
पाए ँ। सरकारका अU Aनकायमा पAन यःतो 
ताAलम सcालन भए नेपाल] भाषाको लेखनमा 
शdुता हनेु Aथयो भeुभयो । भाषा पYरवत:नशील 
हनुाले नेपाल] भाषा राणाकालदेिख हालसZम 
धेरै पYरवत:न भई समयानकूुल हुँदै आएको र 
यसै बमलाई ूिश6णको माDयमबाट सव��च 
अदालतले जीवOतता ूदान गरेको पाउँदा खशुी 

काय:बममा आhनो मOत?य \दनहुुँदै ूकाशन, सcार तथा सZपादन सAमAतका सदःय माननीय Oयायाधीश ौी द]पकराज जोशी

लागेको छ भeुभयो ।
काय:बमको ूारZभमा सव��च अदालत 

ूकाशन, सcार तथा सZपादन शाखाका सZपादक 
ौी अिZबकाूसाद Aनरौलाले काय:बममा 

पाjनहुनेु ूमखु अAतAथलगायत सहभागीहUलाई 
हा\द:कताका साथ ःवागत गदk यस काय:बमलाई 
?यवहाYरक र फलदायीUपले सZपe गन: 
सहभागी तथा ूिश6कहUलाई आlान गनु: 
भएको Aथयो । ःवागत मOत?यकै बममा 
उहाँले भाषाले समदुायको संःकृAत र परZपराको 
प(हचान \दOछ । अझ भाषाले ऐAतहाAसकताको 
पqु याइँ गनr माDयमको भAूमका खेjदछ । 
नेपाल] भाषा नेपालको सरकार] कामकाजको 
भाषा हनेु भeे संवैधाAनक र कानूनी ?यवःथा 
भएकोले कानूनी नेपाल] भाषाको ूयोगमा 
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श4ुताको मह9व छ । (व<=यापीकरणको 
यस यगुमा एक देशको कानूनले अक� देशमा 
असर परु ्याएको हGुछ । Hनजी अGतरा(Jय 
कानूनको कायाKGवयन, अGतरा(Jय सL 
संगठनहOका काम कारवाहPहO, अGतरा(Jय 
=यापार, मानव अHधकारका (वषयहOमा भएका 
कानूनी =यवःथा, अदालतका फैसलाहO र 
काम कारवाहPहO कुनै एक भाषामा विणKत भए 

पHन भा(षकOपमा सीमा (वहPनOपले Yयसको 
पZरपालना हनेु गदKछ । यसबाट कानूनी नेपालP 
भाषामा भएका कानूनहO, अदालतबाट भएका 
फैसलाहOले नेपालमा माऽ नभई अGतराK(Jय 
जगतमा समेत ूभाव पादKछ ।

अ(हले नेपालP भाषालाई गगुल भ^े 
वेबसाइटले ूयोगको भाषा बनाएको छ । 
यसले नेपालP भाषा यHुनकोडबाट टाइप गरP 

समूह ‘क’

समूह ‘ख’

काय��मका सहभागीह�
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खोजी गन8 9यवःथा गरेको छ । अब (वःतारै 
नेपालC भाषामा नै कGHयटुरमा (वIभJ (कIसमका 
एिHलकेसनहN तयार भएका छन ् । यसको 
(वकासको गIत हेदाP नेपालC भाषामा कGHयटुरको 
कायPबम (Software) बRदै जानेछन ्। यसरC 
कानूनी र 9यापाTरक (हसाबले नेपालC भाषा अब 
केवल नेपालको, नेपालC भा(षको भाषामाऽ नभई 
अRतराP(Wयकरण भएको छ । कानूनी नेपालC 
भाषामा तयार भएका फैसलाहN र कानूनले 
अRतराP(WयNपमा माRयता राZदछ । 

आ\नो भाषाको शु̂  ूयोगले देश 
र सँःकृIतको गTरमा उ�च हनु जाRछ भने 
शोधकताP अRय भाषीहNलाई नेपालC भाषा 
बcुन सहज हनेु र भाषाको अनथP भई भाषाRतर 
हनुबाट जोIगRछ । dयसैले ूःततु ूिशeण 
कायPबमको अdयRत महfव भएकोले यसलाई 
उपलिgधमूलक बनाउन सबैसँग अपेeासमेत 
गनुPभयो ।

सो कायPबमको सhालन सव��च 
अदालतका शाखा अIधकृत ौी ढाकाराम 
पौडेलले गनुPभएको Iथयो । ूिशeणसऽमा 
Iऽ.(व.(व.का ूाnयापक डा.कुमारूसाद 
कोइराला र काठमाडq ःकुल अफ ल का 
उपूाnयापक ौी रामचRि फुयालले नेपालC 
भाषाको ूयोगसGबRधी (वIभJ कायPपऽहN 
ूःततु गनुPभएको Iथयो । ूिशeाथsहNलाई 
9यावहाTरक र ूयोगाdमक अtयास सIमIतका 
सदःय तथा सव��च अदालतका सहरिजःशार ौी 
लालबहादरु कँुवर, सGपादक ौी अिGबकाूसाद 
Iनरौलाले सhालन गनुPभएको Iथयो । साथै 
उv ूिशeण कायPबममा देहायबमोिजमका 

कमPचारCहNको सहभाIगता रहेको Iथयो । दईु 
समूहमा सhाIलत ताIलममा सव��च अदालतका 
२५ जना इजलास अIधकृतहNलाई प(हलो 
समूहमा र दोॐो समूहमा सव��च अदालत, 

पनुरावेदन अदालत पाटन, काठमाडq िजyला 
अदालत, लIलतपरु िजyला अदालत, भvपरु 
िजyला अदालत तथा (वशेष अदालतका इजलास 
अIधकृतहN २५ जनासमेत गरC जGमा ५० 
जनालाई ूिशeण zदइएको  Iथयो ।

पिहलो समहू (२०७१।४।२७ र २८ गते) का 
सहभागीह�
१.ौी नारायणूसाद शमाP, उपरिजःशार, सव��च 

अदालत
२. ौी लालकाजी ौे{,इ.अ.,सव��च अदालत
3.ौी बाबरुाम सवेुदC,इ.अ.,सव��च अदालत
4.ौी अIनलकुमार शमाP,इ.अ.,सव��च अदालत
5.ौी (वंणुू साद गौतम,इ.अ.,सव��च अदालत
6.ौी द�डपािण लाIमछाने,इ.अ.,सव��च अदालत
7.ौी उमानाथ गौतम,इ.अ.,सव��च अदालत
8.ौी सRतोषूसाद पराजलुC,इ.अ.,सव��च अदालत
9.ौी जगJाथ पौडेल,इ.अ.,सव��च अदालत
10.ौी जवाहरूसाद Iसंह,इ.अ.,सव��च अदालत
11.ौी (कशोर िघIमरे,इ.अ.,सव��च अदालत
12.ौी बसRतज� थापा,इ.अ.,सव��च अदालत
13.ौी रामूसाद भ�राई,इ.अ.,सव��च अदालत
14.ौी भीमबहादरु Iनरौला,इ.अ.,सव��च अदालत
15.ौी मनोज ौे{,इ.अ.,सव��च अदालत
16.ौी सूयPू साद रे�मी,इ.अ.,सव��च अदालत
17.ौी (वनोद रखाल,इ.अ.,सव��च अदालत
18.ौी चाणकमिण अयाPल,इ.अ.,सव��च अदालत
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19.ौी कृंणूसाद पौडेल,इ.अ.,सव��च अदालत
20.ौी भिकालC पोखरेल,इ.अ.,सव��च अदालत
21.ौी अशोककुमार Iेऽी,इ.अ.,सव��च अदालत
22.ौी चKिूकाश LतवारC,इ.अ.,सव��च अदालत
23.ौी ूमेूसाद Kयौपाने,इ.अ.,सव��च अदालत
24.ौी (वदरु काPले,इ.अ.,सव��च अदालत
25.ौी टCकाभषूण िघLमरे,इ.अ.,सव��च अदालत

दो�ो समहू (२०७१।४।२९ र ३० गते) का 
सहभागीह�
१.ौी रणबहादरु कटवाल,इ.अ.,सव��च अदालत
2.ौी केशवूसाद िघLमरे,इ.अ.,सव��च अदालत
3.ौी गेहेKिराज पKत,इ.अ.,सव��च अदालत
4.ौी लेखबहादरु कोइराला,इ.अ., प.ुवे.अ,पाटन
5.ौी Zदपक Lधताल,इ.अ.,प.ुवे.अ,पाटन
6.ौी िचरणूसाद पराजलुC,इ.अ.,का.िज.अ.
7.ौी राजकुमार आचाय_, इ.अ.,का.िज.अ.
8.ौी कृंणूसाद अLधकारC,इ.अ.,का.िज.अ.

9.ौी अaणकुमार कोइराला,शा.अ.,प.ुवे.अ.पाटन
10.ौी राजेKि लइुटेल,शा.अ.,प.ुवे.अ.पाटन
11.ौी aिूसाद अया_ल,शा.अ.,प.ुवे.अ.पाटन
12.ौी लेखनाथ पौडेल,शा.अ.,प.ुवे.अ.पाटन
13.ौी कृतबहादरु बोहरा,शा.अ.,प.ुवे.अ.पाटन
14.ौी Zदपक पोखरेल,शा.अ.,प.ुवे.अ.पाटन
15.ौी गणुराज पराजलुC,शा.अ.,का.िज.अ.
16.ौी उदयराज काPले,शा.अ.,का.िज.अ.
17.ौी नवराज दंगाल,शा.अ.,का.िज.अ.
18.ौी मदनराज भdराई,शा.अ.,ल.प.ुिज.अ.
19.ौी ूमोदकुमार खनाल,शा.अ.,ल.प.ुिज.अ.
20.ौी रामूसाद शमा_,शा.अ.,ल.प.ुिज.अ.
21.ौी नेऽबKध ुपौf याल,शा.अ.,ल.प.ुिज.अ.
22.ौी टCकाराम आचाय_,शा.अ.,भ.प.ुिज.अ.
23.ौी फणीKिराज भdराई,शा.अ.,भ.प.ुिज.अ.
24.ौी रामाकाKत यादव,शा.अ.(वशेष अदालत
25.ौी जीवनकुमार भhडारC,शा.अ.(वशेष अदालत
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इजलास अिधकृतह�को लािग काननूी नेपाली भाषाको भािषक �िश�ण काय��म, काठमाडौ ं
(२०७१, साउन २७ र २८ गत)े

मत सभ��ण

१. यो तािलम तपा'लाई क)ो ला*ो ?
(क) सामा7य   १ (ख) ठ;कै  ६ (ग) अ?य7त उपयोगी  १८
२. तािलम अविध बारेमा तपा' के भ2ु 45छ ?
(क) छोटो भयो  १० (ख) ठ;क छ १० (ग) धेरै समय चा(ह7छ ५
३. तािलमलाई छािनएका िवषय क)ा लागे ?
(क) (वषय कम भए ५ (ख) ठ;कै छन ् १५ (ग) अझ धेरै चा(ह7छ  ५
४. य)ा तािलम कित अविधको भए रा:ो होला ?
(क) ३ Oदने  १२ (ख) ७ Oदने १३ (ग) ३० Oदने  
५. �िश�कह� क)ा ला< ुभयो ? (आ?िरक �योजनका लािग माA) 

(क) �ा.डा.Cी कुमार�साद कोइराला
(क) सामा7य  (ख) ठ;क  (ग) उPम  

(ख) उप-�ाHापक Cी रामचJ फुयाल
(क) सामा7य  (ख) ठ;क  (ग) उPम  

६. �िश�ण पMित क)ो ला*ो  ?
(क) QयवहाRरक  १० (ख) औपचाRरक ५ (ग) सधुारका सTभावना छन ्१०
७. शुO लेखनलाई �ोPािहत गन� के गनु�पला� ?
(क) ःतर व(ृW  ८ (ख) आYथ[क परुंकार ६ (ग) ूमाण पऽ ूदान ११
८. तािलमलाई अझ बढी रा:ो बनाउन के गनु�पला� ?
(क) भाषाको सैWाि7तक पa भ7दा QयवहाRरक (ूयोग) पaलाई जोYडOदने । १
(ख) नेपालf भाषामा भएका समय सापेa पRरवत[नसँगै ताYलम Oदने ।   ३
(ग) माYथका दवैु ।        २१
९. अV केही सुझाउ भए 
  

   

– आफूले राजेको उPरमा रेजा (√ ) िच7ह लगाउने
– उPरदाताले आjनो नाम लेk चाहेमा लेlदा हनेु ।
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काठमाडौ ंउप�काका अदालतह�मा काय�रत इजलास अिधकृतह�का लािग 
काननूी नेपाली भाषाको भािषक µिशÉण काय�Ñम, काठमाडौ ं

(२०७१, साउन २९ र ३० गते)

मत सभ��ण

१. यो तािलम तपा"लाई क$ो ला%ो ?
(क) सामा7य    (ख) ठ;कै  ५ (ग) अ?य7त उपयोगी  २०
२. तािलम अविध बारेमा तपा" के भ+ु /0छ ?
(क) छोटो भयो  ८ (ख) ठ;क छ ५ (ग) धेरै समय चा(ह7छ १२
३. तािलमलाई छािनएका िवषय क$ा लागे ?
(क) (वषय कम भए ४ (ख) ठ;कै छन ् १० (ग) अझ धेरै चा(ह7छ  ११
४. य$ा तािलम कित अविधको भए रा4ो होला ?
(क) ३ Pदने  ९ (ख) ७ Pदने १३ (ग) ३० Pदने  ३
५. µिशÉकह� क$ा ला6 ुभयो ? (आ8िरक µयोजनका लािग मा:) 

(क) µा.डा.;ी कुमारµसाद कोइराला
(क) सामा7य   (ख) ठ;क   (ग) उRम   

(ख) उप-µा>ापक ;ी रामच@ फुयाल
(क) सामा7य   (ख) ठ;क  (ग) उRम   

६. µिशÉण पCित क$ो ला%ो  ?
(क) SयवहाTरक  १४ (ख) औपचाTरक २ (ग) सधुारका सVभावना छन ्९
७. शुD लेखनलाई µोEािहत गन� के गनु�पला� ?
(क) ःतर व(ृY  १९ (ख) आ[थ]क परुंकार ३ (ग) ूमाण पऽ ूदान ३
८. तािलमलाई अझ बढी रा4ो बनाउन के गनु�पला� ?
(क) भाषाको सैYाि7तक पc भ7दा SयवहाTरक (ूयोग) पcलाई जो[डPदने । १
(ख) नेपालh भाषामा भएका समय सापेc पTरवत]नसँगै ता[लम Pदने ।   ४
(ग) मा[थका दवैु ।        २०
९. अJ केही सुझाउ भए 

           

– आफूले राजेको उRरमा रेजा (√ ) िच7ह लगाउने
– उRरदाताले आlनो नाम लेm चाहेमा लेnदा हनेु ।


