सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - १
गरे को fरट नं. ०६५-WF-००१३ को fरटको
तRय ूःतुत (ववादको तRयसँग समान छ छै न
ु इजलास नै सFम हुने ।
यकuन गन5 सं य@
पूण5 इजलासबाट \या]या भई ूMतपादन
भएको Mस^ा_त Mनणा5यक ूUसँग समान
ु
इजलास
भई अनुशरणयोvय भएमा सं य@
<यःतो नजीर पालनाका लाMग बाwयकारI हुने
हु_छ । तर, पूण5 इजलासले नबोलेको (वषय भै
ु इजलासले
नयाँ ूU उपिःथत भएको भए सं य@
नै कानूनबमोिजम Mनण5य गनुप
5 नj हु_छ ।
आफूसमF पेश भएको (ववादमा Mनqपण गनुप
5 नj
उपिःथत ूUहqको कुनै समाधान नै नगरI
माMथ[लो तहको बृहe पूण5 इजलासबाट Mनण5य
हुनपु नj भQे (टxपणी गरI कानूनमा \यवःथा
भएभ_दा बा(हर गई नयाँ काया5देश खडा गरI
Mनण5यको लाMग (ववाद ूे(षत गन5 नMम[ने ।
ु
सं य@
इजलासबाट Mनण5य गदा5 कुनै
ूMतपाsदत नजीरलाई (ववादको असमान तRय
भनी अवल`बन नगनु5 सयु@ इजलासको
अMधकारको (वषय हो । तर, आफूसमF पेश
5 नj Mनणा5यक ूUहqमा
भएको (ववादमा Mनण5य गनुप
ु इजलासले Mनqपण गनुप
5 नjमा कुनै
ःवयं सं य@
Mनण5य नगरI (वMभQ ूUहqसमेतका काया5देश
खडा गरI बृहe पूण5 इजलासबाट Mनण5य हुनपु नj
भनी ूे(षत गरे को काय5 सवच अदालत
MनयमावलI, २०४९ को Mनयम ३ को (ख) र
(घ) अनुकूल हुन नसकu अदालतको _या(यक
ँ ा
पर`परा र मा_यतासमेतको ूMतकूल दे िखद
ु
(ववाsदत (वषयमा सं य@
इजलासबाट ूे(षत
गfरएबमोिजम बृहe पूण5 इजलासले हे रI Mनण5य
ु
5 नj दे िखएन । ूःतुत fरट Mनवेदनमा सं य@
गनुप
ँ ा Mनण5यका
इजलासबाट Mनण5य गनुप
5 नj दे िखद
ु इजलासमा पठाई sदने ।
लाMग सं य@
इजलास अMधकृतः िशवूसाद खनाल
क`xयुटरः रानु पौडेल

पूण5 इजलास
१

स.का.मु. प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार्, मा.न्या.
श्री कल्याण श्रेष्ठ, मा.न्या. श्री िगरीश चन्द्र
लाल, मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा. न्या. श्री
प्रकाश वस्ती, ०६८–WO–०००९, उ<ूेषणयु@

परमादे श, उमेशूसाद साह (व. Fेऽीय ूहरI

इकाई काया5लय, जनकपुरसमेत

नजीर कुनै मुLाका लाMग अनुशरणीय
हो वा होइन भQे कुरा तRयगत पृTभूMम र
कानूनी ूUको तुलना गदा5 समानता भे(टएको
Mनण5यकता5ले ठहर गरे का आधारमा हुने हो ।
मुLाको नाम र ूकृMत Mम[दै मा कुनै नजीर
अनुशरणीय नहुने ।
कुनै कानूनको \या]या वा कुनै कानूनी
ु
Mस^ा_तको स`ब_धमा दुई सं य@
इजलासको
ु
इजलासले
राय वा Mनण5य MभQाMभQै भै सं य@
पूण5 इजलासमा पेश गन5 आदे श गन5 सbछ तर
ूःतुत (ववादमा सो आधारमा नभई बृहe पूण5
इजलासले fरट नं. ०६५-WF-००१३ को fरट
Mनवेदनमा Mनण5य गदा5 नबोलेका केहI (वषयमा
5 नj
ूःतुत fरटको (ववादमा थप \या]या गनुप
भनी MनयमावलIको \यवःथा भ_दाबा(हर गई
बृहe पूण5 इजलासमा पेश गनj आदे श भएको
दे िखने ।
ु
इजलासले मूलतः ूहरI ऐन,
सं य@
२०१२ को दफा १० र ूहरI MनयमावलI,
२०४९ को Mनयम ८९ को कानूनी ूावधान
एवं काय5(वMधको पालना स`ब_धमा बृहe पूण5
इजलासबाट Mनqपण भएको fरट नं. ०६५-WF००१३ को fरट Mनवेदनको ूसr उ[लेख गरI
उ@ fरटमा Mनण5य गदा5 नबोलेका केहI (वषयमा
थप \या]या गनुप
5 नj भनी Mनqपण गनुप
5 नj ूUहq
Mनमा5ण गरI पूण5 इजलासलाई काया5देशसमेत
ु
sदएको दे िख_छ । सं य@
इजलासले उ[लेख

इMत सं वत् २०७० साल माघ २ गते रोज ५ शुभम् .
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सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - १
गरे उपर पुनरावेदन गनW कैदबापत अ.बं . १९४
नं. बमोिजमको सु(वधा ूाp गर< धरौट तथा
जमानत jदने Iलने ू(बया अगाIड ब(ढरहे को
अवःथामा फैसला कायाW;वयन गर< कैद असूल
गनुW परःपर (वरोधाभाष र उ4 Iसsा;तहtको
ूIतकूल भई ;यायोिचत कायW भएको नदे िखने ।
माIथ
उिKलिखत
आधार
र
कारणसमेतबाट Iनवेदक िशवह7र काकFलाई
थुनामा राkुपनu अवःथा (वvमान रहे को
ँ ा Iनजलाई थुनामु4 ग7रjदनु भनी
नदे िखद
ब;द<ू>य?ीकरणको
आदे श
जार<
हुने
ठहछW । Iनवेदकलाई IमIत २०७०।३।२५
मा कैदmयाद ठे कy कारागारमा पठाउने
पूजzलगायत सmपूणW कामकारवाह<हt बदर
हुने ।
इजलास अIधकृत: ूेमूसाद ;यौपाने
कm|युटर: (वकेश गुरागा}

ु इजलास
सं य4
१

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री सुशीला काकीर्, 7रट नं. ०७०-WH-०००४,

ब;द<ू>य?ीकरण, िशवह7र काकF (व. कारागार

शाखा, IडKल<बजार, काठमाडNसमेत

Iनवेदक िशवह7र काकFलाई काठमाडN
िजKला अदालतको IमIत २०६८।९।२१
को फैसलाले चार वषW कैद र ४०,२०,०००
ँ ा फैसलाबमोिजम सजाय
जर<वाना गरे को दे िखद
भ ु4ान गनुW यी Iनवेदकको दा(यZव हो भने
अदालतको फैसलाले कसूरदार ठह7रएको
]यि4बाट फैसलाबमोिजमको सजाय असूल
गनुW अदालतको पIन कानूनी दा(यZव हो ।
अदालतबाट सजाय पाएको कसूरदारको सजाय
कायाW;वयन नहुने हो भने द_डह<नता (Impunity)
ले ूौय पाउने माऽ होइन अदालतको फैसला
Iनंूभावी भई (वIधको शासन नै कायम
नहुने ।
Iनवेदकले अदालतबाट भएको फैसला
ःवीकार गर< सो फैसलाउपर पुनरावेदन
अदालत, पाटनमा आफg उपिःथत भई धरौट
वा जमानतको सु(वधा पाउन Iनवेदन jदएको
र अदालतले पIन कैदबापत धरौट वा जमानत
राkे अनुमIत jदएको अवःथा छ । >यसर<
अनुमIत jदनु भनेको उ4 Iनवेदनको अि;तम
(कनारा नभएसmम कैद सजायलाई ःथगन गनुW
हो । अदालतमा समपWण गर< आफूउपर सजाय
भएको फैसलाउपर कानूबमोिजम उपचार माnने
कायWमा सं लnन रहे को ]यि4लाई सो Iनवेदनको
टु oो नलागी फैसला कायाW;वयन गर< कैद
भ ु4ान गराउनु ;या(यक मूKय मा;यताअनुकूल
नदे िखने ।
काठमाडN िजKला अदालतले Iनवेदकलाई
चार वषW कैद र ४०,२०,०००।– जर<वाना

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

२

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, 7रट नं. ०७०-WH-००११,

ब;द<ू>य?ीकरण, सनम तामाङ (व. ूधानम;ऽी

तथा मि;ऽप7रषको कायाWलयसमेत

Iनवेदक सनम तामाङ बालसुधार गृह
सानोjठमी, भ4पुरमा िश?क भै कायW गरे को
र Iनजलाई jदएको Iनयुि4पऽमा कारागार
Iनयमावल<, २०२० को Iनयम २९(२)
बमोिजमको सु(वधा jदने गर< िश?क पदमा
Iनयुि4 गरे को र Iनवेदकलाई लागेको कैद
छूट सु(वधाका लाIग बालसुधार गृह, सानोjठमी
कारागार
]यवःथा
(वभागमा
भ4पुरले
पऽाचार गरे को कुरा बालसुधार गृहको Iलिखत
जवाफबाट समेत दे िखएको अवःथामा उ4
सु(वधा Iनवेदकले पाउँदैन भ IमKने अवःथा
दे िखएन । कारागार Iनयमावल<, २०२० को
Iनयम २९(२) बमोिजमको सु(वधा Iनवेदकले
पाउने नै दे िखने ।

2

सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - १
2नंूयोिजत रहे को दे िखएको अवःथामा 7रट
2नवेदनमा थप (ववेचना ग7ररहन परे न । ूःतुत
2नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ2धकृत: ूेमूसाद Dयौपाने
कfgयुटर: (वकेश गुरागाy

2नवेदक बालबा2लका ऐनको प7र2ध2भऽ
पर< कारागारको स>ा बाल सुधार गृहमा रहे को
दे िखDछ । जुन कानूनी सु(वधा कारागारमा
बःदा ूाL हुDछ Mयो बालसुधार गृहमा बःदा
ूाL हुँदैन भP 2मQदै न । बाल सुधार गृहको
आSनै ूबDध र Tयवःथापन हुने हुँदा 2नजी
ॐोतबाट Tयविःथत िशXकले यो सु(वधा नपाउने
भPे कुरा तकZस[त हुन नस\ने ।
तसथZ उिQलिखत आधार कारणसमेतबाट
2नवेदक सनम तामाङलाई थुनामा रा`ुपनa
ँ ा 2नजलाई थुनामुb ग7रcदनु
अवःथा नदे िखद
भनी बDद<ूMयXीकरणको आदे श जार< हुने ।
इजलास अ2धकृत: ूेमूसाद Dयौपाने
कfgयुटर: रानु पौडेल

इ2त सं वत् २०७० साल मz2सर १६ गते रोज १ शुभम् ।

४

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६६-CI-००९७, लेनदे न,

मु.स. गनa गोपालराज रायमाझी (व. लालबहादुर
बःनेतसमेत

ू2तवाद< एकमाया बःनेत वाद<
र लालबहादुर बःनेतसमेत ू2तवाद< भई
चलेको २०५५ सालको अंश दताZ मु~ामा
वाद<ले ू2तवाद<बाट दुई खडको एक
्
खड अंश छु ाई 2लन पाउने ठहरयाई
2म2त २०५८।५।१० मा उदयपुर िजQला
अदालतबाट
फैसला
भएको
दे िखएको
छ । ूःतुत लेनदे न मु~ा उb अंश मु~ाको
फैसला भैसकेप2छ 2म2त २०५८।५।२१
गते लगkै एघारै cदनमा दायर हुन आएको
पाइDछ । ू2तवाद< लालबहादुर बःनेत
एकमायाक जेठ सौताको छोरा र वाद<
पदमकुमार<को वाइँ नाता रहे को भPे
कुरालाई यी पुनरावेदकले अDयथा भP सकेको
ँ ै न । (फराद< पदमकुमार<ले आSनो
दे िखद
(फरादपऽमा आSनो उमेर ६३ वषZ लेखाएको
दे िखDछ । यःती वृ म(हलाले आSनो प2त
तथा छोराहv घरमा रहे भएको अवःथामा
v. ९,००,०००।– (नौ लाख) को लेनदे न
कारोबार आSनो घरमा नभई अDयऽ बो\से
चोकमा गनुप
Z नa आधार कारण 2म2सलबाट
नदे िखने ।
ू2तवाद< एकमायाले अंश मु~ाबाट
अंश पाएको लगkैप2छ म7रसकेको शेरबहादुर
बःनेतका नामको कपाल< तमसुकबाट v.
९,००,०००।– थैल< कायम गर< लेनदे न

इ2त सं वत् २०७० साल कािkक ६ गते रोज ४ शुभम् ।

३

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, 7रट नं. ०७०-WO-००४१,

उMूेषण, 2ग7रजाूसाद पाठकसमेत (व. शहर<

(वकास मDऽालयसमेत

नेपाल सरकार (मा.मिDऽःतर) को
2म2त
२०६८।७।३ को 2नणZयअनुसार
2नवेदक 2ग7रजाूसाद पाठकलाई अsयX
पदमा र अDयलाई सदःय पदमा कोहलपुर
नगर (वकास स2म2तमा बढ<मा दुईवषZका ला2ग
मनोनयन ग7रएको दे िखDछ । सो दुईवषZको
कायाZव2ध Tयतीत नहुँदै नेपाल सरकारले
२०७०।४।६ मा ःवेछाचार< 2नणZय गर<
2नवेदकहvलाई हटाई (वपXीहvलाई सोह<
स2म2तमा मनोनयन ग7रएकोले सो 2नणZय
बदर ग7रपाऊँ भPे 2नवेदन दावी रहे को
दे िखयो । 7रट 2नवेदकहvलाई 2म2त
२०६८।७।३ मा दुईवषZका ला2ग कोहलपुर
नगर (वकास स2म2तमा मनोनयन ग7रएकोमा
2नजहvको
दुईवषZको
पदाव2ध
2म2त
ँ ा
२०७०।७।२ मा समाL भइसकेको दे िखद
ूःतुत 7रट 2नवेदनको ूयोजन नै समाL भई
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सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - १
मु3ा दायर गरे को अवःथालाई हे दा= >वाइँसासू अथा=त ् लालबहादुर बःनेत र पदमकुमारD
रायमाझी GमलD यी एकमायालाई अंशको सKपिM
खान नOदने उ3ेँयले अGभूेTरत भई ूःतुत
(फराद पन= आएको
दे िखWछ । शेरबहादुर
बःनेत जी(वत रहु[ल
े सKम कुनै (फराद दावी
नगरD Gनजको मृ]युप^ात् माऽ यी एकमाया
बःनेतउपर पन= आएको (फराद दावी Wयायोिचत
र कानूनस`त् रहे को नदे िखने ।
इजलास अGधकृत: ूेमूसाद Wयौपाने
कKcयुटर: (वकेश गुरागाd

ँ ैन ।
Gनजी आज=नको ज~गा रहे भएको दे िखद
बूढD सासू, ससुरा र जेठाजूसमेतको पTरवारमा
रहे क} एउटD Gबधवा बुहारDले नौ लाख पैयाँ
ऋण कजा= Gलने र Gनजलाई प]याएर Oदने,
लेनदे न मु3ामा ूGतवाद नै नगन{समेतका
qयवहार लेनदे न मु3ाबाट दे िखWछ । अंश र
जालसाजीलगायतका मु3ाह अदालतमा रहे को
भoे कथन पGन दे िखWछ । ती मु3ाहबाट
चWदरदे वीका ःव. पGत सोWफ} यादवका नाममा
रहे को सKपिMको (वषयमा अदालतले आwनो
Gनण=य Oदने िःथGत छँदैछ । यःतो िःथGतमा
उl लेनदे न मु3ाको जTरयाबाट ःव. सोWफ}
यादवक} पी चWदरदे वीले एकलौटD पमा
Gलएको ऋण अ(हले नै ःव. सोWफ}को नामको
सKपिMबाट असूल हुने अवःथा नदे िखने ।
इजलास अGधकृत: ूेमूसाद Wयौपाने
कKcयुटर: (वकेश गुरागाd

इGत सं वत् २०७० साल मeGसर १६ गते रोज १ शुभम् ।

५

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र
मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती, ०६८-WO-०६३०,

उ]ूेषणयुl

परमादे श,

चWदरदे वी यादवसमेत

झोटD

यादव

(व.

एकासगोलका पTरवार भWदै मा एकाको
GनताWत वैयिlक दा(यnव अक सदःयलाई बहन
गराउनैपछ= भoे बाpयता लेनदे न qयवहारको ८
र ९ नं. ले Gसज=ना गरे को माo Gमsदै न ।
साहू सँग ऋण कजा= Gलई लाभ उठाउने तर
Gतन= नपरोस् भoे उ3ेँयले पTरवारको मुvयको
सहमGत Gथएन भoे वा आwनो भाग छु (xएपGछ
Gतछु = बुझाउँछु भoे तर पाTरवाTरक सKपिMबाट
आwनो भाग (हःसा छु yzाउन कुनै कोिशस
नगन{का हकमा Gनजको अंश भागमा पन= आउने
सKपिM छु yzाई Gबगो भराई Oदन लेनदे न
qयवहारको ८ र ९ नं. बाधक हुँदैन । तर
ऋण कजा= Gलनुपन{ औिच]य र आवँयकता
ःथा(पत नभएको ]यो ऋण कजा= के ूयोजनमा
के कसरD खच= भयो र ]यसबाट पTरवारले के
लाभ पायो भoे (वषयमा पGन Wयायकता=ले सबूद
ूमाणको रोहबाट दे िखने िःथGतूGत Wया(यक
मन ूयोग गनुप
= न{ ।
ःव. सोWफ} यादवका नामको ज~गा यी
चWदरदे वीले आफूखुशी गन= पाउने वा Gनजको

इGत सं वत् २०७० साल मeGसर १६ गते रोज १ शुभम् ।

६

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र
मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-WO-०९५९,

उ]ूेषणयुl परमादे श, सु(वधा बचत तथा ऋण

सहकारD सं ःथा Gल., महाबौ काठमाडसमेत
काया=लय, GडsलDबजार,
(व.
मालपेत
काठमाडसमेत

कानूनबमोिजम
Gसिज=त
सरकारD
काया=लयले कानूनले Oदएको अिvतयारD र
सीमाGभऽ रहD कानूनबमोिजमको काय= सKपo
गनु= पद=छ । कानूनले तोकेको सीमा नाघी
मनोगतपमा कुनै Gनकायले काय= गन=
Gमsदै न । मालपोत ऐन, २०३४ ले रोा
रहे को ज~गा दोहोरो रोा गन{ qयवःथा गरे को
ँ ै न । कानूनबमोिजम अिघका रोा
दे िखद
फुकुवा भएपGछ मागबमोिजम रोा हुनसने
नै दे िखWछ ।मालपोत काया=लय, GडsलDबजारले
GमGत २०६९।९।२० मा दोहोरो ज~गा
रोा रा नGमsने भनी Gनवेदकलाई पठाएको
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सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - १
यस अदालतमा wदएको पुनरावेदनमा समेत वन
पैदावारमा आधाvरत उsोगलाई कचा पदाथ@
उपलxध गराउने सUबRधमा बृहyर नी7त बनाई
लागू गन@ ला7गएको र सो नी7त लागू भएपoात्
बोलकबोल र ू7तःपधा@को माzयमबाट खोटो
7बब|(वतरण गvरने भएकाले 7नवेदकले करार
अव7ध नवीकरण नगvरएको भmे िजक|र 7लइए
प7न उJ नी7त हालसUम बनी लागू भएको भmे
दे िखएको छै न । उJ नी7त क(हले ब7नस}ने
र सो क(हलेदेिख काया@Rवयन हुने भmे कुराको
प7न 7निoतता दे िखएन । यसरq उJ नी7त
बनी लागू नहुँदासUम 7नवेदकको करार अव7ध
नवीकरण नहुँदा 7नवेदकको उsोगतफ@ तथा
सरकारको राजःव ूा7~तफ@ आ7थ@क ^7त पुन
जाने अवःथा र िःथ7तलाई (गत गरq सो
बृहyर नी7त ःवीकृत भई काया@Rवयन गनL
समयसीमासUमको ला7ग सो करारको अव7ध
नवीकरण गन@ भनी पुनरावेदन अदालतबाट जारq
भएको परमादे शको आदे श मना7सबै दे िखने ।
इजलास अ7धकृत: (वनाथ भ राई
कUयुटर: (वकेश गुरागा

पऽ र पुनरावेदन अदालत, पाटनको 7म7त
२०६९।१०।११ को आदे श ऽु(टपूण@ रहे
ँ ा 7नवेदन मागबमोिजम उJ पऽ
भएको नदे िखद
तथा आदे श बदर गनुप
@ नL अवःथा नदे िखने ।
इजलास अ7धकृत: ूेमूसाद Rयौपाने
कUVयुटर: गीता िघ7मरे

इ7त सं वत् २०७० साल मङ7सर १६ गते रोज १ शुभम् ।

७

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

WO-०५५८, ०६८१, परमादे श, वन तथा

भू-सं र^ण मRऽालयको तफ@बाट सिचव डा.
कृंणचRि पौडेल (व. ूकाश तायल, ोज(कशोर
यादव (व. ूकाश तायल

7नवेदकले खोटो सं कलन गन@ इजाजत
पाएको अछाम िजfलामा िजfला वन काया@लयले
तयार पारे को वा(ष@क अनुगमन तथा मूfयाhन
२०६८।२०६९ को ू7तवेदनमा 7नवेदक
गiा रोिजन एjड टपLRटाइन इjड(kजले गरे को
कामहl सRतोषजनक रहे को भmे उfलेख भई
सो ू7तवेदन सुदूर पिoम ^ेऽीय वन 7नदL शनालय
धनगढq, कैलालqमा पेश भएको दे िखRछ ।
ू7तवेदनमा उfलेख भएको सो rयहोराबाट
7नवेदक उsोगले कचा पदाथ@ सhलन गनL
काममा उJ करारनामाको 7लखतमा उfलेख
भएको शत@हlको पालना गरे को भmे दे िखन
आउँछ । करारनामाको 7लखतको दफा ३
मा उsोगले सRतोषजनकlपमा काय@ सuालन
गरे मा १० वष@प7छ पुन: नवीकरण हुने rयवःथा
भई 7नवेदकले सRतोषजनकlपमा काम गरे को
भmे कुरा वन मRऽालयको िजfला िःथत
िजUमेवार 7नकाय िजfला वन काया@लयको
ू7तवेदनमा उfलेख भएको अवःथामा 7नवेदकको
करारनामाको अव7ध नवीकरण नगvरनु मना7सब
नदे िखने ।
पुनरावेदक वन तथा भू-सं र^ण
मRऽालय र वन (वभागको 7लिखत जवाफ र

इ7त सं वत् २०७० साल कािyक ११ गते रोज २ शुभम् ।

§

यसै लगाउको पुनरावेदन नं. ०६९-CI०५५९, ०६८०, परमादे श, कृंणचRि

पौडेल (व. भिकालq रोिजन एjड टपLjटाइन
इjड(kज ूा.7ल. को तफ@बाट 7नपेश तायल,
ोज(कशोर यादव (व. भिकालq रोिजन एjड
टपLjटाइन इjड(kज ूा.7ल. को तफ@बाट
7नपेश तायल भएको मुामा प7न यसैअनुसार
फैसला भएको छ ।

इजलास नं. १
१

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.
श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, २०६८–CI–०७७५,

नामसारq, जiबहादुर xयाु (व.रामभJ मानRधर
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सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - १
नापीको ॐे ःतामा ज:नएको र आ>नो
हक कायम गराई पाऊँ भनी एउटै जGगाको
सHबIधमा दुईजना अलगअलग थर र ःथानका
LयिNको दावी परे को अवःथामा हक बेहकको
सवाल खडा भई हक बेहकमा सHबिIधत
अदालतमा नालेश गनR जानु भनी दुबै पSलाई
सुनाउनुपनTमा वादU दावी खारे ज गनT गरे को
मालपोत कायाRलय, भNपुरको :नणRय सदर
्
पुनरावेदन अदालत, पाटनको
गनT ठहरयाएको
ँ ा उN शुZ मालपोत
फैसला :मलेको नदे िखद
कायाRलय, भNपुरको :म:त २०६६।३।२२
को :नणRय र पुनरावेदन अदालत, पाटनको :म:त
२०६७।४।१७ को फैसला बदर गरU _दएको
छ । अब वादU ू:तवादU दुबै पSलाई तहाँ
कायाRलयबाटै Hयाद जारU गरU िझकाई दावीको
जGगामा सHबिIधत Sेऽा:धकारको अदालतबाट
हक कायम गराई dयाउन सुनाई _दनु भनी
फैसलाको ू:त:ल(पस(हत शुZ सeल :म:सल
मालपोत कायाRलय, भNपुरमा पठाई _दने ।
इजलास अ:धकृतः दiडपािण ला:मछाने
कHjयुटर: रामशरण :त:मिdसना

सं (वधान
र
कानूनूदz
सHपिzसHबIधी
हकमा आघात पनR गएको ःप{तः दे िखन
आएकोले उoूेषणको आदे श|ारा उN :म:त
२०३८।६।२६ को पऽ|ारा रािखएको रोeा
बदर गtर_दएको छ । साथै :नवेदकको रोeा
रहे का िजdला ब_दRया, डेउढाकला गा.(व.स. वडा
नं. ३(ख) का (क.नं. ५, १६, १७ समेतका
जGगाहZ फुकुवा गtर_दनु भनी मालपोत
कायाRलय, ब_दRयाको नाउँमा परमादे शसमेत जारU
हुने ।
इजलास अ:धकृतः दiडपािण ला:मछाने
कHjयुटरः रामशरण :त:मिdसना
इ:त सं वत् २०७० साल माघ २४ गते रोज ६ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या. श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, २०६८–CI–०९५६, मोहU

लगत का, खुवाराउत अ(हर (व. प:तलाल

राउत कुम

सा(वक (क.नं. ९४ को ज.(व.
०–९–० को जGगाधनी हtरवंश पाiडे ॄाण
र मोहU चनरदे व राउत कुम भएकोमा सो
ज.(व. ०–४–० चनरदे वका भाइ सुरज राउत
कुम का नाउँमा, बाँक ज.(व. ०–५–० चनरदे व
राउत कुम का छोरा ूoयथ प:तलालूसाद
कुम का नाममा :लखत पारUत भई गएको, सुरज
राउतका नाममा गएको ज.(व. ०–४–० मये
(कzाकाट भै कायम (क.नं. १३८ को ज.(व.
०–२–० वैजनाथ राउतलाई र (क.नं. १३९
को बाँक ज.(व. ०–२–० जGगा सुरजक पrी
मनम:तयादे वीको नाममा नामसारU भै तहतह
:बब हुँदै यी पुनरावेदक वादUले खरUद गरU
:लएको अवःथा भएबाट वादUको पुनरावेदन
िजकर पुGन नसने ।
इजलास अ:धकृतः दiडपािण ला:मछाने
कHjयुटर: मिIजता ढुं गाना

इ:त सं वत् २०७० साल माघ ३ गते रोज ६ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या. श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, २०६७–WO–०२५२,

उoूेषणयुN परमादे शसमेत, कणRबहादुर चIद

ठकुरU (व. भाजुरr इिs:नयtरङ एiड सेdस ूा.
:ल., केIिUय कायाRलय, काठमाडwसमेत

भाजुरr इिs:नयtरx एiड
सेdस ूा.:ल. :नजीःतरको कHपनी भएकोमा
(ववाद छै न । oयःतो :नजीःतरको भाजुरr
इिs:नयtरङ एiड सेdस ूा.:ल. को पऽबाट
कानूनी Lयवःथाको अभावमा :नवेदकको जGगा
रोeा राखेको मालपोत कायाRलय, ब_दRयाको कायR
ूारHभदे िख नै कानूनी अ:धकार:बहUन रहे को दे िखन
आउँछ । अ:धकार:बहUन आधारमा रहे को
रोeालाई फुकुवा नगरे को कायRबाट :नवेदकको

इ:त सं वत् २०७० साल माघ ३ गते रोज ६ शुभम् ।

6

सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - १
पशुर; ाम (व.क.लाई ूहार गरे पGछ Gनजसँगसँगै
भाqनुबाहे क मृतक पशुर; ाम (व.क.लाई कुटपीट
गरH कत;<य गरH मान;मा कुनै भूGमका रहे को
ूमाणबाट पु(Yसमेत हुन नसकेको, तर GनजहIले
>यानस`बbधीको १७(३) बमोिजमको कसूर
ँ ा शुI सं खव
ु ासभा
गरे को ःथा(पत भएको दे िखद
िजrला अदालतबाट यी ूGतवादHहIलाई सफाइ
्
sदने ठहरयाई
भएको फैसलालाई केहH उrटH
गरH ूGतवादH थोमबहादुर तामाङ, दुगा;बहादुर
तामाङ, रमेश तामाङ र श`शेर तामाङलाई
>यानस`बbधीको १७(३) बमोिजम जनहH २ वष;
्
कैद सजाय हुने ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत,
धनकुटाबाट भएको GमGत २०६९।३।१७ को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला Gमलेकै दे िखद
इजलास अGधकृत: (वंणुूसाद गौतम
क`uयुटर: कrपना बतvला

इजलास नं. २

मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री वैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६९-CR-०३८३, कत;<य >यान,

नेपाल सरकार (व. थोमबहादुर तामाङसमेत

ूGतवादHहI मानJ ठाउँमा भै अI
ु
करा केहH नगरH हे रH बसेको र मृतक भूRमा
ढGलसकेपGछ चतुरमान तामाङ सँगसँगै भागी
गएको भWे ःपY भएको छ । य[(प GनजहIले
पGन पशुर; ाम (व.क.लाई कुटपीट गरH मारे को
हो भW स^ने ठाउँ छै न ।यःतो अवःथामा
यी ूGतवादHहI वारदातःथलमा रहे को, पशुर; ाम
(व.क. म_रसकेपGछ GनजहI वारदातःथलबाट
भागेस`मको तaय ःथा(पत भएबाट GनजहIले
>यानस`बbधी महलको १७(३) स`मको कसूर
गरे को ःपY हुने ।
अGभयोग दावी लगाउनु र अGभयोग
ःथा(पत हुन ु अलगअलग कुरा हुन ् । eयसमा
पGन फौजदारH कसूरअbतग;त अGभयोग दावी
Gलँदा सो दावीलाई पु(Y गनJ यथेY ूमाणहIको
(व[मानता हुन ु अGनवाय; हुbछ । केवल
अनुमान तथा अiकलका भरमा अGभयोगलाई
ःथा(पत गदj जाने हो भने फौजदारH bयायको
मूल मम; नै पराःत हुन गै समम bयाय
ूणालHूGत नै (वतृंणा हुने हुbछ । ूःतुत
वारदातमा यी ूGतवादHहI वारदातका बखत
ु ाहे क पशुर; ाम
वारदातःथलमा मौजूद हुनब
(व.क.लाई कुटपीट गरH मानJस`मको काय;मा
यी
ूGतवादHहIको
अbय
कामकारवाहH
भएको भWे वःतुGनn ूमाणको अभाव
दे िखयो । तसथ;, यी ूGतवादHहIको हकमा
अGभयोग दावीबमोिजमको सजाय Gनधा;रण गनु;
फौजदारH bयायको Gसpाbत(वपरHत हुने ।
ूGतवादH
थोमबहादुर
तामाङ,
दुगा;बहादुर तामाङ, रमेश तामाङ र श`शेर
तामाङ वारदातःथलमा मौजूद रहH चतुरमानले

इGत सं वत् २०७० साल भदौ २३ गते रोज १ शुभम् ।

§

०६९-CR-०२७९, कत;<य >यान, नेपाल
सरकार (व. Gनवा;चन bयौपानेसमेत भएको

मुwामा पGन यसै अनुसार फैसला भएको
छ ।
इजलास नं. ३
१

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्,
०६३-AP-००२०,

अपहे लना, सवच अदालत ूशासन शाखाको
ूGतवेदनसमेत (व. जनआःथा साyा(हकको
स`पादक (कशोर ौे nसमेत

समाचारबाट
bयाय
स`पादनको
भूGमकामा रहे को bयायपाGलकाको ग_रमामा ठे स
ँ
पुqन गएको र यसूGत रहे को जनआःथामा आच
ु ो साथसाथै
पुqन गएको कुरामा सbदे ह नहुनक
लोकतbऽमा जनतालाई सुसूिचत रा|ुपनJ
भूGमकामा रहे को ूेस जगतूGतसमेत जनतामा
ॅम उeपW भै अ(व~ास उeपW गनJ काय;

7

सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - १
त}यमा ूवेश गरY 7नणMय गनE अवःथा नहुँदा
7नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ7धकृत: हकMबहादुर `ेऽी
कQkयुटर: (वदुषी रायमाझी

भएको भए ताप7न वःतुत: ूेसू7तको जन(व;ास
नै घटे को दे िखन आउने ।
अदालत ूेसजगतू7त सदा उदार
रहनुपनE एवं ूेसको भू7मकासमेत लोकतIऽमा
महKवपूणM रहे को कुरालाई मनन गदO , ूेससँग
सQबिIधत SयिUहVू7तसमेत स(हंणु रहनु
यसको गXरमाअनुकूल हुने भएको महसूस
गरY सवच अदालतको यो इजलाससमेत
(वV[ ख\डमा उि^लिखत SयिUहVू7त
आ_नो उदारता एवं `मताशीलतालाई कायम
नै राcुको साथै (वV[ ख\डमा उि^लिखत
(वप`ीहVले आगामी eदनमा यस ूकारको
कायM गरY अदालतको गXरमा तथा यसू7त
्
जनतामा रहे को आःथालाई ठे स पुरयाउने
कायM
नगरोस् र अदालतलाई अपहे लनामा कारवाहY
गनM बाhय नहुन ु परोस् भiे (व;ास राcे हुँदा
(वप`ीहVलाई अपहे लनामा सजाय नहुने ।
इजलास अ7धकृत: हकMबहादुर `ेऽी
कQkयुटर: (वदुषी रायमाझी

इ7त सं वत् २०७० साल साउन २७ गते रोज १ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्,
०६८-WO-०४९३,
राजकुमार 7सं ह
(व. रा(य सहकारY (वकास बोडM, पु^चोक
ल7लतपुरसमेत

उrूेषणयुU

परमादे श,

रा(य सहकारY (वकास बोडMको 7म7त
२०६८।४।१ को 7नणMयले यी 7नवेदक
राजकुमार 7सं हलाई साझा ःवाः}य सेवा
सहकारY सं ःथा 7ल.को सालक स7म7तको
अhय` पदबाट हटाएको जानकारY 7नवेदकले
7म7त २०६८।४।२ मा नै ूा गXरसकेको
दे िखएकोमा सो 7नणMय बदर गराउन 7नवेदकलाई
तrकालै थाहा जानकारY भएप7छ यथासमयमै
अदालतमा आउनुपनEमा चार म(हनाप7छ 7म7त
२०६८।८।२२ मा माऽ ूःतुत Xरट 7नवेदन
दताM गरे को दे िखयो । यसरY लामो समयसQम
अथाMत ् चार म(हनाप7छसQम (वलQब गरY आउन
परे को मना7सब कारण 7नवेदनमा उ^लेख गनM
सकेको प7न दे िखएन । तसथM (वलQब हुनपनE
कारण7बना अनुिचत (वलQब गरY ूःतुत Xरट
7नवेदन दताM गरे को दे िखन आएकोले अनुिचत
(वलQब गरY दताM हुन आएकोसमेतले ूःतुत
7नवेदनको भरमा त}यमा ूवेश गरY 7नणMयमा
पु न न7म^ने ।
इजलास अ7धकृत: हकMबहादुर `ेऽी
कQkयुटर: (वदुषी रायमाझी

इ7त सं वत् २०७० साल फागुन १३ गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, २०६८ सालको ०६८-

फ(sककुमार
WO-०८३८,
उrूेषणसमेत,
ौे u (व. ूधानमIऽी तथा मिIऽपXरषwको
कायाMलयसमेत

7नवेदक फ(sककुमार ौे uले 7नयुिU
पाएको 7म7त २०६६।४।१ दे िख आजका
7म7तअगावै 7नजलाई तो(कएको पदाव7ध चार
वषM Sयतीत भइसकेको दे िखयो । उि^लिखत
चार वषMको अव7धपyात् यी 7नवेदकको पदाव7ध
ँ ै न । यसरY
थप कायम गXरएको प7न दे िखद
हलेसी महादे वःथान (वकास स7म7त (गठन)
आदे श, २०५३ को दफा (३) बमोिजम 7नज
7नवेदक पुन: मनोनीत भएको भiे िजक{र
7नवेदकले 7लन नसकेको र 7नजको 7नयुिUको
अव7ध हाल कायम नरहे को अवःथामा मु|ाको

इ7त सं वत् २०७० साल साउन २७ गते रोज १ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.प्रा.
डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६७-CI-०९७०,

7नषेधाायुU परमादे श, माधवूसाद खनाल (व.
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िज4ला (वकास स6म6तको काया:लय, क(पलवःतु
तौ6लहवासमेत

इजलास नं. ४

(वप?ी
िज4ला
(वकास
स6म6त
क(पलवःतुसँग ढु Dा, 6गEी, बालुवाको ठे Gा
कारोबार गन: सIझौता गरे कोमा ूारIभदे िख नै
(व6भN असहज िःथ6त उQपN भै कारोबारमा
सरलRकरण नभएकै अवःथामा Uयवःथा(पका
सं सदको ूाकृ6तक ॐोत साधन स6म6तले
वातावरणीय ूभाव अZययन6बना उQखनन्
एवं अ6नयि\ऽत 6नकासी रो^न सIबि\धत
म\ऽालयलाई 6नद` शन जारR गरR सIबि\धत
म\ऽालयसमेतबाट 6नण:य भई सIबि\धत
म\ऽालयले आcना (वभाग र काया:लयहdलाई
रोGाको आदे श eदई उि4लिखत सIझौताको
सIपूण: (बयाकलाप ठhप पारे को हुँदा ?6त
नो^सानीको मारमा परR सो ?6त नो^सानी
6मनाहाका ला6ग िज4ला (वकास स6म6त,
तौ6लहवासम? 6नवेदन दता: गराएको भनी
उ4लेख गरे कोमा सो सIब\धमा कानूनबमोिजम
हुने नै हुँदा 6नवेदकको मागबमोिजमको आदे श
करारRय दा(यiवसIब\धी कुरामा जारR गन`
ँ ा ूःतुत 6नवेदन खारे ज हुने ।
अवःथा नदे िखद
इजलास अ6धकृत: गगनदे वी महतो
कIhयुटर: (वlराज पोखरे ल

१

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CI-०१३०, 6नषेधाuा, मायाँदेवी
6मौ (व. सुकुIबासी समःया समाधान आयोग,
भिपुरसमेत

6नवेदकले 6नवेदनमा नै दावीका
ज}गाहd ऐलानी भनी उ4लेख गरR सो ज}गाको
आcनो पूण: ःवा6मiवको कुनै प6न ूमाण पेश
ँ ै न । 6नषेधाuाको आदे श
गन: सकेको दे िखद
जब ूQयथहdको काय:ारा 6नवेeदकाको हक
अ6धकारमा आघात पन:स^ने आशा भएमा एवं
6न(व:वाद हक कायम भएको अवःथा दे िखएमा
माऽ Qयःतो अवःथामा माऽ अदालतबाट
आदे श जारR हुन सछ । ूःतुत मुoामा
6नवेदन एवं 6लिखत जवाफ Uयहोराबाट
6नवेदकले उि4लिखत ज}गामा 6न(व:वाद हक
कायम दे खाउन नसकेबाट नाग रक अ6धकार
ऐन, २०१२ को दफा ६(५), ६(६) र ९
अ\तग:तको अ6धकार हनन् हुने अवःथा (वमान
ँ ा पुनरावेदन अदालत, इलामको 6म6त
नदे िखद
२०६८।१।५ गतेको आदे श सदर हुने ।
इजलास अ6धकृतM गेहे\िराज प\त
कIhयुटरM मि\दरा रानाभाट

इ6त सं वत् २०७० साल माघ ५ गते रोज १ शुभम् ।

यसै ूकृ6तका 6नIन मुoाहdमा प6न यसै अनुसार
फैसला भएका छन् ।
§ ०६७-CI-०९७२,
6नषेधाuा6मिौत
परमादे श, टु 6नकाूसाद भुसाल (व. िज4ला

इ6त सं वत् २०७० साल पुस १ गते रोज २ शुभम् ।

§

(वकास स6म6तको काया:लय, क(पलवःतु
तौ6लहवासमेत

§

यसै ूकृ6तको ०६८-CI-०१२९, न\दकुमारR

6मौ (व. सुकुIबासी समःया समाधान
आयोग, िज4ला स6म6त, भिपुरसमेत भएको

मुoामा प6न यसै अनुसार आदे श भएको
छ ।
२

०६७-CI-०९७१,
6नषेधाuा6मिौत
परमादे श, कृंण सापकोटा (व. िज4ला

(वकास स6म6तको काया:लय, क(पलवःतु
तौ6लहवासमेत

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CI-०६४७, 6नषेधाuा, परमादे श,

नेपाल अपाD सं घ खगे\ि नवजीवन के\ि, धनुषा
जनकपुरधाम (व. िज4ला (वकास स6म6तको
9
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काया4लय, धनुषासमेत

8नवेदकको मु:य दावी हे दा4 (वप>ी
ःथानीय 8नकायहAले बजेट (व8नयोजन गदा4
अपाDहAको आ8थ4क तथा सामािजक (वकासको
काय4बमका ला8ग १ ू8तशतदे िख ५ ू8तशतसLम
रकम छु OPाउनुपनR कानूनी Tयवःथा भएकाले
आ.व. २०६८।०६९ को बजेट (व8नयोजन
गदा4 अपाDहAको ला8ग उपरो\बमोिजम रकम
(व8नयोजन नगर] बजेट पार]त नगनु4 भनी
(वप>ीहAका नाममा 8नषेधा^ा र परमादे श
जार] गर] पाऊँ भaे िजकbर दे िखcछ ।
(वप>ीहAको 8लिखत जवाफमा िजeला (वकास
स8म8त अनुदान सfालन काय4(व8ध, २०६७
को दफा ११(१) र (३) बमोिजम आ.व.
२०६८।०६९ को बजेटमा आcतjरक ॐोतबाट
अपाDता भएका Tयि\को ला8ग रोजगारमूलक
काय4बम सfालन गjरने भaे उeलेख भएको
दे िखcछ । यसर] 8नवेदकले माग गरे को
(वषयमा ःथानीय 8नकायहAले कानूनबमोिजम
पूरा गनुप
4 नR दा(यlव र कत4TयहA पूरा गjरने
भनी 8लिखत जवाफबाट दे िखएको अवःथामा
8नवेदन दावीबमोिजम आशmाको िःथ8त नरहे को
्
भनी 8नवेदन खारे ज हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन,
अदालतको आदे श मना8सब दे िखने ।
इजलास अ8धकृत: (वrनाथ भsराई
कLuयुटर: (वकेश गुरागाv
इ8त सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

३

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CI-१३८८, 8नषेधा^ा, 8सराजुल

हसन अcसार] (व. िजeला ूशासन काया4लय,
बाँकेसमेत

8नवेदकको ःवा8मlवको (क.नं. ३२३ र
३२६ को जxगामा नेपालगy नगरपा8लकाबाट
इजाजतपऽ ूा{ गर] घर 8नमा4ण गरे कोमा उ\
घरको तeलो तलाको पि~मतफ4 रहे को (टनको

सेड र पी च ुलो अन8धकृतAपमा (वप>ी
नेपालगy नगरपा8लकाले भकाई अपूरणीय >8त
्
पुरयाउने
आशmा रहे काले 8नषेधा^ाको आदे श
जार] गjरपाऊँ भaे 8नवेदकको दावी रहे को
दे िखcछ । पुनरावेदन अदालत, नेपालगyले
्
8नवेदन खारे ज हुने ठहरयाएको
फैसलाउपर
8नवेदकको तफ4बाट यस अदालतमा पुनरावेदन
ँ ा 8नवेदकले
पर] पेश हुन आएको दे िखद
दावी 8लएको (वषयमा नगरपा8लकाले गरे को
8नण4यउपर (यनै 8नवेदकले बाँके िजeला
अदालतमा पुनरावेदन दई सो पुनरावेदन
(वचाराधीन अवःथामा रहे को भनी 8नवेदकले
यस अदालतमा दएको पुनरावेदन पऽमासमेत
उeलेख भएको दे िखcछ । यसर] दावीको
(वषयमा छु sै कानूनी ू(बयाबाट कारवाह]
चल] सो कारवाह] (वचाराधीन अवःथामा
रहे को र 8नवेदकले दावी 8लएको सLबcधमा
सोह] ू(बयाबाट नै cया(यक 8नरोपण हुनस ने
दे िखएकाले पुनरावेदन अदालतले 8नवेदन खारे ज
्
गनR ठहरयाएको
आदे श मना8सब दे िखने ।
इजलास अ8धकृत: (वrनाथ भsराई
कLuयुटर: (वकेश गुरागाv
इ8त सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

४

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, २०६७-CR-१२४४, चोर] आगलागी,

नेपाल सरकार (व. चcिे rर साह हलुवाई

वाद]का सा>ीहA दश4न राय, दयाराम
रायसमेतले अदालतमा बकपऽ गदा4 ू8तवाद]को
चालचलन राॆो भएको र कसले जलाए मैले
दे िखन, मलाई थाहा भएन भनी एकै8मलानको
बकपऽसमेत गरे को अवःथामा यी ू8तवाद]को
चालचलन Tयवहारसमेतबाट यःतो अपराध
गनR ूकृ8तको मा8नस हुन ् भaे अनुमान गन4
स(कएन । साथै ू8तवाद]ले अदालतमा समेत
मैले उ\ घटना वारदात गराएको होइन, छै न
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मनाNसब दे िखने ।
इजलास अNधकृतM (वwनाथ भxराई
कP^युटरM (वकेश गुरागाy

भनी इ5कार8 बयान गरे को एवं वाद8का केह8
सा?ीह@समेतले उC मोटरसाइकल कसले
जलाए मैले दे िखन, थाहा भएन भनी अदालतमा
आई बकपऽसमेत गरे को अवःथामा यी
ूNतवाद8ले भीखार8 रायको मोटरसाइकल चोर8
गर8 लगी आगो लगाउनुपनOसPमको Qरसइ(व
एवं अ5य कारण नदे िखएको अवःथामा शTा
र अनुमानको भरमा फौजदार8 जःतो गPभीर
अपराधमा सजाय गनुX फौजदार8 5यायको
NसYा5तअनुसार 5यायोिचत दे िखन आएन ।
फौजदार8 अNभयोग ूमािणत हुनको लाNग
शTार(हततवरले अNभयोग पु([ हुनपु नO ।
इजलास अNधकृतM गेहे5िराज प5त
कP^युटरM गीता िघNमरे
इNत सं वत् २०७० साल पुस १ गते रोज २ शुभम् ।
५

इNत सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

६

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CI-१४९७, परमादे श, नापी
कायाXलय, बpदXयासमेत (व. ट8काराम पौडेल

Nनवेदक
र
ूNतवाद8
िशवलाल
भ|डार8समेत भएको नuसा शे स तथा NनणXय
बदर तथा सोको आधारमा दताX ॐे ःता बदर
गQरपाऊँ भqे २०५४ दे .नं. ६६७।२७ को
मुtामा न.नं. ८, ९, १० को घरजkगा वाद8को
दे िखन आएकोले सोह8अनुसारको नuसा कायम
गनुX भनी बpदXया िजiला अदालतबाट फैसला
भएको दे िख5छ । सो फैसलाउपर उC मुtाका
ूNतवाद8ह@को पुनरावेदन अदालत, नेपालगमा
पुनरावेदन परे कोमा सो अदालतबाट शु@ फैसला
्
सदर हुने ठहरयाई
NमNत २०५८।९।४ मा
फैसला भएपात् उC फैसला कायाX5वयनको
NसलNसलामा बpदXया िजiला अदालतबाट च.नं.
६३६ NमNत २०५९।६।९ मा नापी शाखा,
बpदXयालाई फैसलाअनुसारको कायX सPपq गर8
pदन भनी पऽाचार भएको भqे कुरा NमNसल
सं लkन फैसलाह@ र पऽह@को ूNतNल(पबाट
दे िख5छ । (वप?ी नापी कायाXलयको Nलिखत
जवाफ र सो कायाXलयको तफXबाट यस
अदालतमा परे को पुनरावेदन पऽमा समेत
उC NनणXयअनुसारको काम २०५३।२।२९
र २०५३।४।२८ मा भइसकेको भनी
िजकsर Nलएको दे िख5छ । तर बpदXया िजiला
अदालतबाट २०५७।२।४ मा फैसला भई
पुनरावेदन तहबाट २०५८।९।४ मा भएको
फैसलाअनुसारको कारवाह8 नापी शाखाबाट
कायाX5वयन भएको भqे सो Nलिखत जवाफबाट
पNन दे िखन आएन । नापी कायाXलयको
Nलिखत
जवाफमा
नै
२०५३।२।२९

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, पुनरावेदन नं. ०६८-CI-१३८९,

Nनषेधाhा, मुबारक अल8 हiवाई (व. िजiला

ूशासन कायाXलय, बाँकेसमेत

Nनवेदकको Nनवेदनपऽमा नै जkगा
घरबास Nम5हा जkगा भई सो जkगामा बनेको
फूसको घरसमेत जkगाधनी ूमाणपूजाX ूाm
भएपNछ रिजoे शन पार8त गQरpदने गर8 छे दन
नाउँबाट खर8द गरे को भqे उiलेख गरे को
र Nलिखत जवाफमा Nनवेदकले दावी गरे को
भनेको घर जkगा (वप?ीह@को आrनो हकको
भएको भqे िजकsर Nलएको दे िख5छ ।यसर8
(ववाpदत घरजkगा सPब5धमा हकबेहक र
भोगको समेत (ववाद रहे को दे िखएको र यसै
जkगा सPब5धमा बाँके िजiला अदालतमा मुtा
पर8 (वचाराधीन रहे को NमNसल सं लkन (फराद
पऽको ूNतNल(पबाट दे िखएकाले Nनवेदकले
ूःतुत मुtामा दावी Nलएको (वषयमा िजiला
अदालतमा चलेको मुtाबाटै 5या(यक Nनरोपण
हुनसuने भएकाले Nनवेदकको Nनवेदन खारे ज
्
हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालतको आदे श
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र २०५३।४।२८ मा भएको न=सा
सुधारमा िच@ नबुझी वादCले बDदEया िजHला
अदालतमा न=सा शे स बदरसमेत मुJा दायर
गरC २०५७।२।२४ मा फैसला भएको
भMे उHलेख भएको दे िखएकाले अदालतको
फैसलाको कायाEPवयन प(हले नै भइसकेको भMे
ँ ा
पुनरावेदक (वपTीको िजकUर मनVसब नदे िखद
न=सा शे स तथा VनणEय बदर मुJामा बDदEया िजHला
अदालतबाट भएको VमVत २०५७।२।२४
को फैसला पुनरावेदन तहबाटसमेत सदर
भइसकेको अवःथामा सो फैसलाबमोिजमको
कामकारवाहC अ(वल[ब कायाEPवयन गनुE गराउनु
भनी (वपTीह\का नाउँमा परमादे श जारC हुने
्
ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, नेपालग`को
VमVत २०६८।८।२१ को आदे श Vमलेको
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अVधकृतM (वdनाथ भeराई
क[gयुटरM (वकेश गुरागाh
इVत सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

७

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CI-१४९९, उkूेषण, परमादे श,

सा(वर अलC दजn (व. सहकारC (व@ीय (वकास
सं ःथा Vल. ूधान कायाEलय, नेपालग`समेत

VनजामुDJनले Vललामस[बPधी ३५ Dदने सूचना
ऽु(टपूणE भई Vललामीको सूचना ूाw गनE नसकU
एकतफx\पमा जqगा Vललाम भएकाले कजाEको
बाँकU रहे को रकम बुझी जqगा फुकुवा गyरपाऊँ
भनी Vनवेदन Dदएकाले स{ालक सVमVतको VमVत
२०६८।१।९ को बैठकले Vललामी सूचनामा
ठे गाना र कजाEसमेत फरक परे काले हाल उ|
Vललाम बढाबढ गनu VनणEय ःथVगत गyरएको
भMे पVन (वपTी सहकारC सं ःथा VलVमटे डको
ँ ा Vललाम
Vलिखत जवाफमा उHलेख भएको दे िखद
बढाबढको सूचना ूकािशत गनu सहकारC सःथाले
नै Vललामीको सूचनामा केहC ऽु(ट भएको तथा
Vललाम सकार गनu }यि| यी पुनरावेदकले
तो(कएको VमVतस[ममा सकार गरे को बाँकU
रकम दािखला नगरे को अवःथामा सो सहकारC
सं ःथाको स{ालक सVमVतको २०६८।१।९
को VनणEयअनुसार Vललामस[बPधी कामकारवाहC
यथािःथVतमा रािखएको दे िखएकाले तkकाल
Vनवेदकको मागबमोिजमको आदे श जारC गनुE
्
नपनu ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालतको आदे श
मनाVसबै दे िखने ।
इजलास अVधकृतM (वdनाथ भeराई
क[gयुटरM (वकेश गुरागाh
इVत सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

(वपTी सहकारC VलVमटे डले जqगा
Vललामीस[बPधी सूचना ूकािशत गरC यी
पुनरावेदकले सो जqगा बढाबढमा कबोल
गरे को भMे कुरामा (ववाद छै न । तर, (वपTी
सहकारC सं ःथा VलVमटे डको Vलिखत जवाफमा
यी पुनरावेदकले सो जqगा Vललाम सकार गरC
१० ूVतशत रकम VमVत २०६७।९।२२ मा
रकम दािखल गरे पVन बाँकU ९० ूVतशत
रकम नबुझाएको र बाँकU रकम नबुझाएस[म
दािखल खारे ज गनu पऽाचार गनE नVमHने हुँदा
दा.खा. हुन नसकेको भMे िजकUर Vलएको
पाइPछ । (ववाDदत जqगाको जqगाधनी

८

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६७-CR-०६२६, ००७०, ००७१,

लागू औषध (सेतो हे रोइन), चPिबहादुर राई
(व. नेपाल सरकार, नेऽबहादुर लामा (व. नेपाल
सरकार, वीरबहादुर तामाङ (व. नेपाल सरकार

ूVतवादCह\ लागू औषध बरामद
भएको बरामदC मुच ुHकाको रोहबरमा बसी
अनुसPधानको बममा बयान गदाE पVन सो लागू
औषध आनो साथबाट बरामद भएको ःवीकार
गरC एक अकलाई पोल गरे को दे िखPछ ।
Vनजह\ अदालतको बयानमा कसूरमा इPकार
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परमादे श, ँयामबहादुर थापा (व. ूधानमSऽी

भएको दे िखए प9न ू9तवाद; नेऽबहादुर लामाले
9नजको कोठाबाट उC लागू औषध बरामद भै
बरामद; मुच ुIका आKनो रोहबरमा भएको भLे
कुरा ःवीकार गरे को Oयहोरा उIलेख गरे को
दे िखने ।
अदालतमा बयान गदाR अनुसSधानको
बममा भएको बयान ःवेछाले नभएको भLे
िजकVर 9लएको दे िखए प9न अनुसSधानको
बममा भएको बयानलाई बरामद; मुच ुIकाको
पु(X गरे को दे िखSछ । केवल अदालतको
बयानमा अनुसSधानको बममा भएको बयान
ःवेछापूवक
R
नभएको भLे आधारमा प(हले
भएको बयान ूमाणमा 9लन न9मIने भL
9मIदै न । उC बयान आKनो ःवेछाले नभएको
भLे कुनै तZययुC ूमाण ू9तवाद;ह[बाट पेश
भएको छै न । यी ू9तवाद;ह[को साथबाट
१ के.जी. ४५० माम लागू औषध बरामद भै
सो बरामद भएको वःतु लागू औषध हे रोइन
भएको भLे रा(cय (व9ध (वdान ूयोगशालाको
ँ ा
पर;eण ू9तवेदनमा उIलेख भएको दे िखद
ू9तवाद;ह[ नेऽबहादुर लामा, चSिबहादुर राई
र वीरबहादुर तामाङलाई लागू औषध (9नयSऽण)
ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को दे हाय (छ)
(३) बमोिजम जनह; १८ (अठार) वषR कैद
्
र [. पSी लाख जर;वाना हुने ठहरयाएको
शु[ काठमाडr िजIला अदालतको फैसला सदर
गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला
ँ ा सदर हुने ।
9मलेकै दे िखद
इजलास अ9धकृतM (वtनाथ भuराई
कvwयुटरM भाःकर पगेनी

तथा मिSऽप|रष}को कायाRलयसमेत

२०३० सालमा अ9धमहणको सूचना
9नःकेको 9नवेदकको जानकार;मा छ र लामो
समयसvम मुआ~जा नपाएको भए 9नजले कुनै
दावी उजूर; नगनुR पन भरपद कारण र अवःथा
छै न । अ9धमहण भइसकेको जगाको लगत
कuा नहुन,ु 9नवेदकलाई 9नणRय गर; जगाधनी
ूमाण पूजाR उपल~ध गराई दनु, मालपोत 9तनुR
र सरजमीन तथा 9सफा|रश हुन ु जःतो कुरा हक
ःथापनाका आधार बSदै नन् । यस अवःथामा
कV9तRपरु नगरपा9लकाको २०६७।८।२८ को
9नणRय र २०६७।९।२ को पऽ र नेपाल
औ ो9गक (वकास 9नगमको २०६७।७।३०
को पऽसमेत 9नवेदकले िजकVर 9लएबमोिजम
ँ ा ूःतुत |रट 9नवेदन
कानूनू9तकूल नदे िखद
खारे ज हुने ।
इजलास अ9धकृत: दे वीकुमार; चौधर;
कvwयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ9त सं वत् २०७० साल म9सर ६ गते रोज ५ शुभम् ।

२

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

साधक नं. ०७०-RC-००३८, कतROय यान,

नेपाल सरकार (व. सानुबाबु थापामगर

गोमा भ ुजेलले उपचारको बममा
अःपतालमा
रहँदा
ू9तवाद;ले
११/२
म(हनाअगा9ड ूेम (ववाह गर; डेरामा राखेको,
9म9त २०६२।१२।१४ गते सौता र ू9तवाद;
सानुबाबुबीच झगडा भएको, सोह; (वषयको बममा
आफू र ू9तवाद;बीच झैझगडा हुँदा रातको
अSदाजी ८ बजेको समयमा ू9तवाद;ले
आफूलाई कतROय गर; मान उेँयले शर;रमा
आगो लगाएका हुन ् भनी घटना हुँदाका
रा9त घटना (ववरण खुलाई कागज गरे को
भLे दे िखएको छ । उC कागजमा मृतक
गोमा भ ुजेल बःने घरका घरधनी (व ा9न9ध
9सदे लसमेतको अदालतको बकपऽबाट समेत

इ9त सं वत् २०७० साल साउन ३० गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. ५
१

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री वैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६८-WO-०७४३, उzूेषणयुC
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पु(3 भएको दे िखने ।
मृतक गोमा भ ुजेलले आफू मनुप
B ूव B
होशमा छँदै मृGयुको कारण सKबLधमा NयO
गरे को उिQलिखत Nयहोरा ूमाण ऐन, २०३१
को दफा ११ को अनुसार मृGयुकालUन घोषणाको
Xपमा ूमाणमा Yलन YमQने नै दे िखLछ ।
मौकामा अनुसLधानमा सं ल\न भई अदालतमा
आई बकपऽ गन_ ूGय`दशa जाहे रवाला तथा
ूहरU कमBचारUको Yलिखत अYभNयिOसमेतबाट
मृतकले मृGयुपूव B NयO गरे को मृGयुकालUन
घोषणा र ूYतवादUको मौकाको बयान समYथBत
भई पु(3 भएकोसमेतका आधार कारणबाट
ूतावादU सानुबाबु थापामगरकै कारण र
कतBNयबाट गोमा भ ुजेलको मृGयु हुन पुगेको
ँ ा काठमाडe िजQला अदालतले ूYतवादU
दे िखद
सानुबाबु थापामगरलाई सफाइ gदने ठहर गरे को
फैसला उQटU गरU Yनज ूYतवादU सानुबाबु
ु h ऐन, iयानसKबLधी
थापामगरलाई मुलक
महलको १३(३) नं. बमोिजम सवBःवस(हत
जLमकैद हुने ।
इजलास अYधकृत: क(पलमिण पौडेल
कKmयुटर: (वदुषी रायमाझी
इYत सं वत् २०७० साल माघ ३ गते रोज ६ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६८-WO-१०८३, उGूेषण, ूYतषेध

परमादे श, सुरेशकुमार अमवाल (व. ूधानमLऽी

तथा मिLऽपsरषtको कायाBलयसमेत

नेपाल आयल Yनगम YलYमटे डको YमYत
२०७०।७।४ को प.सं . २०७०।७।५
च.नं. १३८७ को पऽअनुसार Yनवेदकले YमYत
२०७०।७।५ गते ५८ वषBको उमेर हद
पूरा गरU YमYत २०७०।७।६ गतेदेिख लागू
हुने गरU अवकाश पाइसकेको तथा Yनवेदकको
Yनवेदन माग दावी Yनंूयोिजत भइसकेबाट

Yनवेदन मागबमोिजमको आदे श जारU गनB
Yमलेन । ूःतुत sरट Yनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अYधकृत: दे वीकुमारU चौधरU
कKmयुटर: (वदुषी रायमाझी
इYत सं वत् २०७० साल मxYसर ९ गते रोज १ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६८-WH-००१३, बLदUूGय`ीकरण,

मोहKमद मजzल ईःलामको हकमा अYधवOा
सLतोष बःनेत (व. गृह मLऽालयसमेत

कानूनले
नै
कल
बाइपासमा
कारवाहU र सजाय िजQला अदालतले गन_
तथा सेवाूदायकलाई भएको हाYनबापतको
Yबगोबापतसमेत कारवाहU दूरस{ार ूाYधकरणले
गन_ भ|े कानूनी ूबLध रहे को िःथYतलाई
दोहोरो खतराको Yस}ाLतले नसमे~ने ।
एउटा ऐनमा (वYभ| भाग वा पsरछे द
वा दफा उपदफा वा खडमा उQलेख भएको
ूबLधको अथB अलगअलग हुनसने हुँदा एउटै
दफाले Nयवःथा गद मा ती सबै एउटै कसूर हुन ्
भनी अथB गनB नYमQने ।
सेवा ूदायकलाई भएको हाYन YनधाBरण
गनB ूा(वYधकXपमा यकhन गनुप
B न_ भएबाट Gयो
Yबगो YनधाBरण गन_ दा(यव कानूनले नै दूरस{ार
ूाYधकरणलाई कल बाइपास हो होइन र हो
भने कसले गरे को हो ूमाणको मूQया नारा
ठहर गरU कैदसमेत गन_ िजKमेवारU िजQला
अदालतलाई कानूनले नै ःप3 शदमा gदइरहे को
छ । यःतो अवःथामा एउटै कसूरमा दुईपटक
कारवाहU र सजाय भएको ू उन नसने
हुँदा Yनवेदक गैरकानूनी थुनामा रहे को भ|े
नदे िखएको र अYधकारूा अYधकारUले
कानूनबमोिजम थुनामा राखी कारवाहU गरे को
(वषयमा कुनै कानूनी ऽु(ट रहे भएको अवःथा
दे िखन नआएकोले sरट Yनवेदकको Yनवेदन
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नदे िखने ।
इजलास अHधकृत: मीना गुuङ

मागबमोिजम ब7द8ू:य<ीकरणको आदे श जार8
गCररहन परे न । ूःतुत Cरट Hनवेदन खारे ज
हुने ।
इजलास अHधकृत: हCरहर पौडेल
कOPयुटर: (वदुषी रायमाझी

इHत सं वत् २०७० साल पुस २९ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. ७

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

मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६८-WO-०७२८, उ:ूेषणHमिौत

इजलास नं. ६

परमादे श, साधु साह सुडी (व. अwल ूहर8

मा.न्या. श्री वैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या. प्रा.डा.श्री कायाnलय, लुिOबनी, भैरहवासमेत
Hनवेदकले जुन अवHधको
भरतबहादरु काकीर्, ०६५-CR-०४८०, ०४८१,

बहु(ववाह, मुकु7दनाथ

अमगाई (व. नेपाल
सरकार, ]दवा भ^राई (व. नेपाल सरकार

ूHतवाद8 ]दवा भ^राईको समेत
उपिःथHतमा सOब7धHबछे द मुaामा HमHत
२०६९।०६।२८ मा वाद8 ूHतवाद8हcबीच
वाद8 मुकु7दनाथ अमगाईकd एक माऽ पgी
ूHतवाद8 कhपना दे वकोटा अमगाई माऽ
अंिशयार भएको हुँदा वाद8बाट ूHतवाद8ले
दुई भागको एक भाग अंशबापत सात लाख
cपैयाँ Hलई सOब7धHबछे द गनj Hमलापऽ
भएको दे िख7छ । यसर8 उk Hमलापऽ हुँदा
मुकु7दनाथ अमगाईकd एक माऽ पgी कhपना
दे वकोटा भlे mयहोरा
राखी जाहे रवाल8 र
ूHतवाद8ले Hमलापऽ गरे का र असर पनnसoने
ँ ा
]दवा भ^राईसमेतको उपिःथHत रहे को दे िखद
]दवा भ^राई र मुकु7दनाथ अमगाईबीच (ववाह
नै भएको छै न भlे कुरामा जाहे रवाल8समेत
सहमत भएको दे िखनाले ूHतवाद8हc मुकु7दनाथ
अमगाई र द8वा भ^राईबीच (ववाह भएको भlे
नदे िखने ।
ूHतवाद8 मुकु7दनाथ अमगाईले आpनो
प(हलो ौीमतीसँग कानूनीcपमा छोडपऽ
गCरसकेको र द8वा भ^राईसँग (ववाह गरे कोसमेत
नदे िखएको अवःथामा यी ूHतवाद8हcउपर
ु d ऐन, (वहावर8 महलको ९
Hलएको मुलक
र १० नं. को अHभयोग दावी कानूनसtत्
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लाHग राशन
ठे yाको बोलपऽ फाराम बुझाएको भनी उhलेख
गरे को उk अवHध अथाnत ् २०६८।१०।१
दे िख २०६९ पुस मसा7तको अवHध mयतीत
भैसकेको छ । ठे yाको अवHध नै mयतीत
भैसकेको अवःथामा Hनवेदक मागबमोिजमको
ँ ा ूःतुत Cरट
आदे श Hनंूयोजन हुने दे िखद
Hनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अHधकृत: खेमकुमार8 बःनेत
कOPयुटर: ूेमबहादुर थापा
इHत सं वत् २०७० साल म|Hसर १७ गते रोज २ शुभम् ।

एकल इजलास
१

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती,

०७०–WO–०१८१,

उंमा/गौर8 पावnती/सावन
इलेिoशकhस/जेभी–उपबम (व. नेपाल (वुत
ूाHधकरणसमेत
उ:ूेषण, ौीम्

पुनरावेदन
अदालतले
असाधारण
अHधकार<ेऽअ7तगnतका Cरट Hनवेदनमा अवःथा
हे र8 अ7तCरम आदे श ]दन वा न]दन सoदछ ।
एउटा पूणn स<म 7या(यक Hनकायले अ7तCरम
आदे श न]दएकोमा पुनः यस अदालतले सोह8
(वषयको Cरट Hनवेदन Hलई स<म Hनकायमा
(वचाराधीन रहे को (वषयलाई ूभाव पनj गर8
हःत<ेप गनn नHमhने ।

सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - १
2ेऽा4धकार
स8प:
पुनरावेदन
B ाट
अदालतमा (वचाराधीन =रट 4नवेदनमा >यहAब
उपयुD 4नणFय Gदन सHने अवःथामा हुँदाहुँदै
सो (वचाराधीन =रट 4नवेदनलाई ू>य2 असर
गनP गरA यस अदालतसम2 ूःतुत 4नवेदन
F नP अवःथा नदे िखएबाट
मागदावीमा (वचार गनुप
(वप2ीहTबाट कारण दे खाउ आदे शसमेत जारA
ँ ा =रट 4नवेदन
ग=ररहनु पनP अवःथा नदे िखद
खारे ज हुने ।
इजलास अ4धकृतः य\ूसाद आचायF
क8]युटर: (वदुषी रायमाझी

अदालतसम2 ूःतुत 4नवेदन मागदावीमा (वचार
गनुप
F नP अवःथा नदे िखएबाट (वप2ीहTबाट
कारण दे खाउ आदे शसमेत जारA ग=ररहनुपनP
ँ ा =रट 4नवेदन खारे ज हुने ।
अवःथा नदे िखद
इजलास अ4धकृतः य\ूसाद आचायF
क8]युटरः चoिा 4तमjसेना

२

६५३, उ>ूेषणयुD परमादे श, डा. (वजय 4सं ह

इ4त सं वत् २०७० साल कािzक ४ गते रोज २ शुभम् ।

अoत=रम आदे श
१

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह,

इ4त सं वत् २०७० साल भदौ १८ गते रोज ३ शुभम् ।

०७०-WO-

4सजाप4त (व. 4ऽभुवन (व(वालय, क4तFपरु
काठमाडसमेत

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती, ०७०–WO–०३०३,
उ>ूेषण, राजु महजFन (व. राजु तामाङसमेत
मुhाका वादA ू4तवादA दुबै प2को ूमाण
सं कलन गनP, 4तनको परA2ण गनP र मूjयाkन
गनP शुT अदालतको दा(यlव हो । ूमाण
मुकररका बममा हुने आदे शलाई हःत2ेप
गदn बदर गदn जाने हो भने शुT अदालतको
मा:ुपनP
2ेऽा4धकारमा
हःत2ेप
गरे को
हुoछ । ूमाण बुqने कायFमा कुनै कायF(व4धगत
ऽु(ट भएमा >यसको उपचार >यहA अदालतबाट
ूाr हुoछ । यःता ऽु(टका (वषयमा
मुhाको फैसला भएप4छ प4न ूt उठाउन
स(कoछ । तर, अिoतम तहको यस अदालतले
ूमाण बुqने बममा िजjला अदालतले गरे को र
पुनरावेदन अदालतले समेत >यस आदे श तथा
कारवाहAलाई अनुमोदन ग=रसकेको अवःथामा
यस अदालतबाट कारण दे खाउको आदे श तथा
अoत=रम आदे शसमेत जारA गनुF समoया(यक
v(wबाटसमेत उिचत नहुने ।
2ेऽा4धकार स8प: िजjला अदालतबाट
नै 4नवेदकले उठाएका ूtहTमा
उपयुD
4नणFय GदनसHने अवःथामा हुँदाहुँदै >यहाँ
(वचाराधीन करकाप मुhामा आवँयक ूमाण
बुqने कुरालाई नै ू>य2 असर गनP गरA यस

4ऽभ ुवन (व(वालय ऐन, २०४९
र 4ऽभ ुवन (व(वालय िश2क कमFचारA
सेवास8बoधी 4नयमको अ4धकार ूयोग गरA
बनेको 4ऽभ ुवन (व(वालय िश2क 4नयुिDका
आधार, कायF स8पादन मूjयाkन तथा
कायF2मता अk (वभाजन एवं 4सफा=रशस8बoधी
ू(बया, २०६४ को अनुसूची ७ को दे हाय
३ मा उिjलिखत (वशेष\स8बoधी यवःथाको
खड २ बमोिजम ″अoतवाFताFका ला4ग बःने
(व\हT पाइएस8म कृ4त मूjयाkन गनP (व\हT
भoदा फरक हुनेछ" भ:े कानूनी यवःथा
भएकोमा सो (वपरAत हुने गरA अoतवाFताF र
कृ4त मूjयाkन गनP यिDहT समान रहे को
दे िखएकोले बढु वा ू(बया कानूनसत् तरAकाले
स8प: भएको नदे िखएकोले सो बढु वा 4सफा=रश
र सोलाई पुनरालोकन गनP 4ऽभ ुवन (व(वालय
पुनरावेदन आयोगको 4म4त २०६९।११।२६
को बढु वा 4सफा=रश र सोउपर पुनरावेदन सु:े
पुनरावेदन आयोगको 4नणFयमा कानूनी ऽु(ट
रहे को ूथमv(wमा नै दे िखन आएकोले उD
बढु वा स4म4तको 4म4त २०६९।११।२६ को
बढु वा 4सफा=रश र सोउपर पुनरावेदन सु:े
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सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - १
को ज{गा नापी भएको (फvडबुक उतारमा
दे िखएको र 9तरोभोगसमेत दे िखएको अवःथामा
9नज 9नवेzदकालाई बु}दै नबुझी सुकुQबासी
समःया समाधान आयोगबाट (वपBी नं. ५ को
नाममा ज.ध. पूजा> (वतरण गनl 9नण>य भएको
यहोरा (वपBी मालपोत काया>लय, काःकyको
9म9त २०७०।१०।१३ च.नं. १६२१ बाट
पुनरावेदन अदालत, पोखरालाई लेखेको पऽबाट
जानकार[ zदएको दे िखएकोले एकाको हकको
दता> 9तरो भरोको ज{गा हकवालालाई बु}दै
नबुझी सुकुQबासी समःया समाधान आयोगले
उनाउ यिSको नाउँमा उS ज{गाधनी
ूमाणपूजा> (वतरण गनl 9नण>य ूाकृ9तक
Gयायको 9सwाGत(वपर[त दे िखएकोले ूःतुत
9नवेदनको अिGतम टु Pो नलागेसQम (वघ(टत
सुकुQबासी समःया समाधान आयोगबाट 9म9त
२०५८।३।२५ मा भएको 9नण>य काया>Gवयन
नगनु,> नगराउनु भनी अGतOरम आदे श जार[
हुने ।

पुनरावेदन आयोगको 9म9त २०७०।११।९
को 9नण>यबाट 9नवेदकलाई अपूरणीय B9त
हुनसDने तथा सु(वधा सGतुलन (Balance of
Convenience) को H(Iबाट मका> पन>सDने
ँ ा ूःतुत Oरटको टु Pो नलागेसQम उS
दे िखद
9नण>य काया>Gवयन नगनु> नगराउनु, यथािःथ9तमा
राTु भनी ूVयथWहXको नाउँमा अGतOरम आदे श
जार[ हुने ।
इ9त सं वत् २०७० साल चैत ६ गते रोज ५ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर्, २०७० सालको Oरट
नं. ०७०-WO-०६५४, उVूेषण, अ9धवSा ौी

कृंण सुवेद[ (व. िशBा मGऽालयसमेत

9म9त २०६९।११।४ मा सं ःथागत
(वhालय मापदiड सkालन 9नदl िशका, २०६९
समेत जार[ भएको अवःथामा (वपBीहXमnये
9नजी तथा आवासीय (वhालय अग>नाइजेसन
(pयाqसन), तथा रा(sय 9नजी तथा आवासीय
(वhालय एशोिशएसन, नेपाल (एन pयाqसन) ले
१८% शुvक बृ(w गनl गर[ 9नण>य गरे को अवःथा
ँ ा यस अदालतबाट जार[ 9नदl शनाVमक
दे िखद
आदे श, सं ःथापक (वhालय मापदiड तथा
सkालन 9नदl िशका, २०६९ एवं िशBा
9नयमावल[, २०५९ को (वपर[त दे िखएको हुँदा
आम अ9भभावक एवं (वhाथWहXलाई असर पनl
गर[ तVकाल शुvक बृ(w गनlलगायतका कुनै
प9न 9नण>य काया>Gवयन नगनु,> नगराउनु भनी
(वपBीहXको नाउँमा अGतOरम आदे श जार[
हुने ।

इ9त सं वत् २०७० साल चैत ५ गते रोज ४ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर्, २०७०

नं. ०७०-WO-०६५७, उVूेषण, कृंणूसाद

पौडेलसमेत (व. 9ऽभुवन (व(वhालय, पुनरावेदन
आयोग, कy9त>परु समेत

Oरट
9नवेदकहXलाई
9ऽभ ुवन
(व(वhालय, सेवा आयोगबाट पदो 9त गर[
सहूाnयापक पदमा 9नयुिSका ला9ग 9सफाOरश
गरे को उपर ूVयथWहXको 9ऽ.(व.(व. पुनरावेदन
आयोगसमB उजूर[ पर[ 9म9त २०७०।११।९
गते 9नण>य गOरँदा 9ऽ.(व.(व. िशBक 9नयुिSका
आधार काय> सQपादन मूvयान तथा काय>
Bमता अ (वभाजन एवं 9सफाOरशसQबGधी
ू(बया, २०६४ को अनुसूची ३ को ५ —क‘
—ख‘ को ऽु(ट गर[ 9नण>य गरे को दे िखएको साथै
9नण>यमा ूVयथWहXले क9त क9त कूल ूाा
ूा गरे का हुन ् र 9नवेदकहXको भGदा घट[

इ9त सं वत् २०७० साल चैत ५ गते रोज ४ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर्, २०७०

नं.

सालको Oरट

सालको Oरट
०७०-WO-०६५५, उVूेषण, मोतीसरा

रानाभाट (व. मालपोत काया>लय, काःकyसमेत

9नवेzदकाको
प9तको
दलबहादुर
रानाभाटको नाउँमा २०३२।९।९ मा सभl
नापीमा (ववzदत (क.नं. १०४ र १०८
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सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - १
वा बढ3 ूा5 अ6को स9ब:धमा कुनै उ>लेख
नै नगर3 BनणDय गरे को हुँदा उH BनणDयबाट यी
Jरट BनवेदकहKको अपूरणीय NBत पुOन जाने
ँ ा ूःतुत Jरट Bनवेदनको अि:तम टु Sो
दे िखद
नलागेस9म Bऽभ ुवन (वV(वWालय, पुनरावेदन
आयोगको BमBत २०७०।११।९ को BनणDय
कायाD:वयन नगन[ नगराउने भनी अ:तJरम
आदे श जार3 हुने ।
इBत सं वत् २०७० साल चैत ५ गते रोज ४ शुभम् ।

५

०७०-WO-०६३९,
उdूेषण, जेने(टक >याबरोटर3 ूा.Bल. (व. ौम

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती,
अदालतसमेत

जगद3श महतो र चनरदे व साह कानुलाई
Bनवेदक ूBतiानले खराब आचरण गरे को
भjे आधारमा सेवाबाट हटाउने गर3 सजाय
गरे कोमा ूdयथl ौम अदालतबाट Bनवेदकको
BनणDय ूाकृBतक :याय Bसnा:तूBतकूल भएको
्
भनी बदर गर3 सेवामा पुनबDहाल3 हुने ठहरयाई
BमBत २०७०।१०।२२ मा फैसला गरे को
दे िख:छ । ूःतुत Jरट Bनवेदन खारे ज भएको
अवःथामा ूdयथl जगद3श महतो र चनरदे व साह
कानुलाई शुKदे िखकै तलब भsा सु(वधा tदनु
नै पन[ अवःथा (वWमान छ । Bनज ौBमकलाई
ःषuीकरण सोBधएको पऽ बुvन अःवीकार
गJरएकोले सूचना पाट3मा टाँस गर3 मुच ु>का
गरे को भjे BमBसल सं लOन फोटोकपीबाट
दे िख:छ । हुलाकबाट उH ःपuीकरण
सोBधएको पऽ ूे(षत गJरएको र सवपJर
BनजहKले ःपuीकरण पेश गरे को पJरूेआयमा
ूःतुत Jरट Bनवेदनको अि:तम (कनारा
नभएस9मको लाBग ूdयथl ौBमकहKलाई
पुनबDहाल3 गन[ गर3 गJरएको ौम अदालतको
BमBत २०७०।१०।२२ को फैसला कायाD:वयन
नगनुD नगराउनु भनी अ:तJरम आदे श जार3
हुने ।
इBत सं वत् २०७० साल फागुन २९ गते रोज ५ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती,

०७०-WO-०६४३,

उdूेषण, Bमथलेश Bसँह (व. गृह म:ऽालयसमेत
Bनवेदकले
नेपाल3
नागJरकताको
ूमाणपऽ रx गन[ गर3 गृह म:ऽीबाट भएको
BनणDय नागJरकता ऐन, २०६३ को दफा
१४(१) तथा दफा २०(१) को ूBतब:धाdमक
वा|यांशसमेतको आधारमा अBधकारNेऽाdमक
ऽु(ट रहे को भjे Bनवेदन दावी रहे को
दे िख:छ । Bनवेदकको नेपाल3 नागJरकताको
ूमाणपऽ रx गन[ गर3 गृहम:ऽीबाट भएको
BमBत २०६९।१२।२५ को उH BनणDय सदर
गन[ गर3 पुनरावेदन अदालत, राज(वराजबाट
फैसला भएको दे िख:छ । ०६८-CR-१०६०
को नागJरकता बदर मुxा (नेकाप २०७०
असोज, Bन.नं. ९०२०, पृi ७६५) मा
ूBतपाtदत Bसnा:त र अBधकारNेऽसमेतको
पJरूेआयमा २०७० सालको ०५-०६९०२९२६/DP-०७६२ नं. को मुxामा पुनरावेदन
अदालत, राज(वराजबाट BमBत २०७०।८।१७
मा भएको फैसला सो Jरट Bनवेदनको अि:तम
टु Sो नलागेस9म कायाD:वयन नगनुD भनी सु(वधा
स:तुलनको ~(uबाट आदे श जार3 हुने ।
इBत सं वत् २०७० साल फागुन २९ गते रोज ५ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती,

०७०-WO-०६७७,

उdूेषणसमेत, ूभाकर अBधकार3 (व. Bऽभुवन

(वV(वWालय, कायDकार3
काठमाडसमेत

पJरष

कBतDपरु ,

Bऽ.(व.को कानूनतफDको ूा यापक
पदको बढु वाका लाBग ूकािशत (वापन नं.
२।२०६९-०७० (आ:तJरक ूBतयोBगता)
मा Bनवेदक सरह सोह3 पदमा उ9मेार रहे का
डा. (वजयBसं ह BसजापBतले सोह3 (वापनका
आधारमा भएको BसफाJरश (वKn BमBत
२०७०।११।३० मा दायर गनुD भएको
०७०-WO-०६५३, मा यस अदालतबाट
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सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - १
2म2त २०७०।१२।६।५ मा उ8 2म2त
२०६९।११।२६ को 2सफा=रश कायाABवयन
नगनA नगराउन अBत=रम आदे श जारF भएको
पाइBछ । सोहF (वMापन नं. र सोहF पदका
हकमा प(हले नै अBत=रम आदे श जारF
भई उ8 बढु वा 2सफा=रशको कायाABवयन
रो(कएको िःथ2त भएबाट उ8 ०७०-WO०६५३ को =रट 2नवेदनमा अBत=रम आदे श
जारF हुँदा उWलेख ग=रएका कारण र आधार
ूःतुत =रट 2नवेदनमा समेत आक(षAत हुने
दे िखBछ । तसथA =र8 कानूनतफAको ूा^यापक
पदका ला2ग 2म2त २०६९।११।२६ मा भएको
2सफा=रश जे जःतो अवःथामा छ यथािःथ2तमा
रा_ु कायाABवयन नगनुA नगराउनु तथा उ8 =रट
2नवेदन दायर भएप`ात् तथा अBत=रम आदे श
जारF भएकै bदन अथाAत ् 2म2त २०७०।१२।६
मा मुcा यस अदालतमा (वचाराधीन रहँदारहँदै
६ पद कानून ूा^यापक बढु वाको ला2ग
गोरखापऽमा (वMापन नं.९/२०७०-०७१
माफAत दरखाःत माग भएको पाइBछ ।
यस नयाँ (वMापनमा 2नवेदकले दरखाःत
bदँदा समपAणको 2सgाBतले यो =रट 2नवेदनमा
ू2तकूल ूभाव पनh र दरखाःत नbदँदा यो =रट
2नवेदन केवल (वचाराधीनसiम रहे को भई
उ8 नयाँ (वMापनअनुसार बढु वा कारवाहF
अगा2ड बkदा 2नवेदकलाई अपूरणीय l2त हुने
िःथ2त भएबाट यो =रट 2नवेदनको अिBतम टु mो
नलागेसiम (वMापन नं. ९/२०७०-०७१
अनुसार कानूनतफAको माऽ बढु वा कारवाहF
नगनुA नगराउनु जहाँ जे जःतो अवःथामा छ
यथािःथ2तमा रा_ु भनी अBत=रम आदे शसमेत
जारF हुने ।

ूःतुत =रट 2नवेदकको अिBतम टु mो
नलाqदै 2नवेbदका एक उiमेrार हुँदा 2नजलाई
बाहे क गरF अBय उiमेrारम^येबाट माऽ
2नवेदनमा उिWलिखत उ8 पदपू2तAको ू(बया
सiपt भइसuने दे िखएकोले pयस अवःथामा
2नवेदकले माग गरे को उपचार नै 2नंूभावी
हुनसuने हुँदा सु(वधा सBतलुनका (हसाबले
ूःतुत =रट 2नवेदनको अिBतम (कनारा हुँदा
ठहरे बमोिजम हुने गरF हाल 2नवेbदकाको बढु वा
दरखाःत फाराम ूमािणत गरF बढु वा ू(बयामा
समावेश गनुA भनी (वपlीहxका नाउँमा अBत=रम
आदे श जारF हुने ।
इ2त सं वत् २०७० साल चैत ३ गते रोज २ शुभम् ।

९

मा.न्या.प्रा.डा. श्री भरतबहादरु काकीर्,

०७०-

WO-०६४७, उpूेषण, शिशकाBत अमवाल (व.

ौम अदालतसमेत

ौम अदालतको 2म2त २०७०।१०।२४
को फैसला कायाABवयन भएमा =रट 2नवेदकलाई
अपूरणीय l2त हुन गई (वचाराधीन =रट
2नवेदनसमेत 2नंूयोिजत हुने हुँदा सiमानीत
सवच अदालतबाट =रट नं. ०६८-WO०४१३, मा यःतै ूकृ2तको (ववादमा अBत=रम
आदे श जारF गरे को दे िखएको अवःथासमेतलाई
म^यनजर गद| सु(वधा सBतुलनको }(~कोणले
ूःतुत =रट 2नवेदनको अिBतम टु mो नलागुल
े
ौम अदालतको 2म2त २०७०।१०।२४ को
फैसला 2म2त २०७०/११/२५ को पऽ तpकाल
कायाABवयन नगनु,A नगराउनु, यथािःथ2तमा रा_ु
भनी अBत=रम आदे श जारF हुने ।
इ2त सं वत् २०७० साल चैत ३ गते रोज २ शुभम् ।

१०

मा.न्या.प्रा.डा. श्री भरतबहादरु काकीर्, ०७०-WO-

इ2त सं वत् २०७० साल चैत १३ गते रोज ५ शुभम् ।

०६५०, उpूेषणसमेत, करे 2सँह भुलसमेत (व.

८

मा.न्या.प्रा.डा. श्री भरतबहादरु काकीर्, ०७०-WS- लोक सेवा आयोग, केBिFय कायाAलयसमेत

००४६, उpूेषण, कWपना पBत (व. सामाBय

(वपlी लोक सेवा आयोगको 2म2त
२०७०।१०।९ को 2नणAयबाट 2नवेदकलाई

ूशासन मBऽालयसमेत
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सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - १
2यादै मका6 परे कोले सो :म:त २०७०।१०।९
को :नण6य यस >रट :नवेदनको अि@तम टु Aो
नलागेसCम काया6@वयन नगरD :नवेदकहF
समेतलाई समावेश गरD पुन: न:तजा ूकाशन
गनु6 भनी Mयसै ूकृ:तको :नवेदनमा (वपOीको
सोहD :नण6यउपर >रट नं. ०७०-WO-०५९३,
मा सवच अदालत, एक @यायाधीशको
इजलासबाट भएको :म:त २०७०।११।१ को
आदे शबाट अ@त>रम आदे श जारD भएको समेत
आधारमा (वपOीका नाउँमा अ@त>रम आदे श
जारD हुने ।
इ:त सं वत् २०७० साल चैत ३ गते रोज २ शुभम् ।

११

मा.न्या.प्रा.डा. श्री भरतबहादरु काकीर्,

०७०-

WO-०६४६, उMूेषण, सानु छोरD ौे `समेत

(व. ूधानम@ऽी तथा मि@ऽप>रषc काया6लयसमेत

ूःतुत :नवेदनपऽको अि@तम टु Aो
नलाeदै कुनै प:न (क:समबाट (वपOीहFबाट
ूकािशत सूचनाबमोिजम :नवेदनमा उिgलिखत
सडक (वःतारको बममा कुनै प:न बेला
:नवेदकहFको जeगामा बनेका घरलगायतका
:नमा6णहF
हटाउने,
भMकाउनेलगायतका
काय6हF भए :नवेदकहFलाई अपूरणीय O:त
ँ ा ूःतुत >रट :नवेदनको अि@तम
पुeनसlने दे िखद
(कनारा नलागेसCम :नवेदकहFको घर जeगामा
कुनै ूकारको हःतOेप नगनु,6 नगराउनु भनी
यःतै (वषयवःतु भएको >रट :नवेदकहFमmये
सCमा:नत सवच अदालतको >रट नं. ०६८ु
WO-१००५ मा सवच अदालत सं यo
इजलासबाट :म:त २०६९।२।१०।४ मा
अ@त>रम आदे श जारD भएको, Mयःतै >रट नं.
२०७०-WO-०५३८ मा प:न अ@त>रम आदे श
जारD भएको स@दभ6मा यी >रट :नवेदनको
अि@तम टु Aो नलागेसCम यस >रट :नवेदनमा
उo जeगामा बनेका :नमा6णहF हटाउने
भMकाउनेलगायतका काय6 नगनु6 नगराउनु भनी
(वपOीहFका नाउँमा अ@त>रम आदे श जारD
हुने ।

रDत/बेरDतको आदे श
०७०AP-०२९१, बेरDतको आदे श बदर ग>रपाऊँ,

मा.न्या.प्रा.डा. श्री भरतबहादरु काकीर्,

दुqचेrर महादे व हाइसो कCपनी ूा.:ल. (व.
नेपाल (वtुत ूा:धकरण के@िDय काया6लयसमेत

पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर
भएको यससCब@धी :नवेदन (वचाराधीन भएको
अवःथामा (वपOी नेपाल (वtुत ूा:धकरणको
:म:त २०७०।२।३१ को (वtुत खरDद
सCझौता (PPA) रx गनy भzे :नण6य काया6@वयन
भएमा :नवेदकले नेपाल सरकार (वtुत
(वकास (वभागमा पेश गरे को (वtुत उMपादन
अनुम:तपऽको दरखाःतमा, उtोग (वभागमा
{दएको (वदे शी ऋणको अनुम:तको :नवेदनमा
तथा (व:भz ब}क तथा (व~ीय सं ःथाहFसँग
च:लरहे को ऋण लगानीसCब@धी ू(बयाहFमा
ू:तकूल ूभाव परD अपूरणीय O:त पुeने, यो
>रट :नवेदन तथा मmयःथताको काम कारवाहD
प:न :नंूयोिजत हुने र (वपOी eलोबल
आई.एम.इ. बैकले प:न परफरमे@स बडको
रकमको भ ुoानी {दएमा र (वपOी ूा:धकरणले
सो परफरमे@स बडको रकम भ ुoानी :लएमा
:नवेदक कCपनीलाई पनy अपूरणीय O:तसमेतलाई
मmयनजर गरD मागबमोिजम ूःतुत :नवेदनको
अि@तम टु Aो नलागेसCम (वपOी नेपाल (वtुत
ूा:धकरणको :म:त २०७०।२।३१ को (वtुत
खरDद सCझौता रx गनy उपरोo :नण6य तMकाल
काया6@वयन नगनु6 भनी (वपOी नेपाल (वtुत
ूा:धकरणको नाउँमा र १६ अगःत २०१२
ता>रखको परफरमे@स बड जमानतपऽ नं. PB
GO 112 NPR00169 को रकम भ ुoानी न{दनु,
न:लनु भनी (वपOीहFको नाउँमा तMकालका
ला:ग यो आदे श जारD हुने ।
इ:त सं वत् २०७० साल चैत ३ गते रोज २ शुभम् ।

इ:त सं वत् २०७० साल चैत ३ गते रोज २ शुभम् ।
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