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सवच अदालत बुले(टन २०७१, जेठ - १
हाजीर गरO पूवव
N त्Bपमा कायN गनN fदनु भनी
(वपqी नेपाल ःवाःKय अनुसFधान पLरषMका
नाममा परमादे शको आदे शसमेत जारO गरे को
ु
सं यj
इजलासका माननीय Fयायाधीश ौी
कमलनारायण दासको राय सदर हुने ।
इजलास अQधकृत: उमेश कोइराला

पूणर् इजलास
१

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह, मा.न्या.श्री
कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुशीला काकीर्, ०६९WF-०००३, उ7ूेषण, (वजयकुमार झासमेत (व.

इQत सं वत् २०६९ साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम् ।

अिAतयार दुBपयोग अनुसFधान आयोगसमेत

२

अनुसFधान
अिAतयार
दुBपयोग
आयोगलाई नेपाल ःवाःKय अनुसFधान पLरषMको
कमNचारO ूशासन (वQनयम, २०६७ को (वQनयम
२५(१) को ूQतबFधा7मक वाUयांशमा रहे को
करारमा कायNरत् कमNचारOले ःथायी पदमा
आवेदन गदाN उमेरको हदबFदO नला[नेस\बFधी
]यवःथा खारे ज गनN र ऐ (वQनयमको (वQनयम
२.६ अFतगNतको अनुसूची २ को Qस.नं ४,
५, ६, ७, १०, ११, १२ मा रहे को खुbला
ूQतःपधाNबाट पूQतN गLरने पदको आवँयक
Fयूनतम् यो[यता महलमा उिbलिखत केहO वषNको
कायN अनुभवस\बFधी ]यवःथा हटाउने गरO
Qनदe शन fदन पाउने अQधकार रहे को भgे दे िखन
नआउने ।
अिAतयार
दुBपयोग
अनुसFधान
आयोगको QमQत २०६८।६।६ को QनणNयानुसार
नेपाल ःवाःKय अनुसFधान पLरषMलाई यी Lरट
QनवेदकहBको Qनयुिj त7काल रk गनुN भनी
QमQत २०६८।६।२३ को पऽmारा fदइएको
ु ा साथै अQधकारqेऽ
Qनदe शन कानून(वपरOत हुनक
(वहOनसमेत रहे कोले उj Qनदe शन र सो आधारमा
Lरट QनवेदकहBलाई QमQत २०६८।६।३० दे िख
हाजीर गनN रोक लगाउने गरO भएको पLरषMको
कामकारवाहOसमेत उ7ूेषणको आदे शmारा बदर
गरO Lरट QनवेदकहBले QमQत २०६७।९।१
दे िख लागू हुने गरO पLरषrबाट ूाs गरे को
Qनयुिjपऽबमोिजमको पदमा QनजहBलाई यथावत्

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह, मा.न्या.श्री
कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुशीला काकीर्, ०६९-

रामकुमार महतो
ःवाःKय तथा जनसं Aया मFऽालयसमेत
WF-०००४, उ7ूेषण,

(व.

सबै ू(बया पूरा भई सफल उ\मेrवारलाई
Qनयुिjपऽ fदई Qनजलाई काममा लगाइसकेपQछ
ँ ा
माऽ यो Lरट Qनवेदन दायर गरे को दे िखद
Qनवेदकले आ|नो िजक}रलाई कानूनीBपमा
भFदा पQन आफूमाऽ यो[य र उपयुj रहे को
भनी आ7मपरक ढले पु( गनN खोजेको
ूतीत हुFछ । कुनै पQन कानूनी ]यवःथाको
लाभ आफूले माऽ पाउनुपछN भनी कसै ले पQन
माFयता राु हुँदैन । न त कानूनी ]यवःथाको
]याAया आ|नोअनुकूलमाऽ हुनपु दNछ भgे अपेqा
नै गनN हुFछ । कुनै कानूनको सं वैधाQनकताको
ू उठ बदर नहुँदास\म 7यःतो कानूनअनुBप
भएका शतNहB ःवत: वैध माQनFछन् । यसरO
एउटै ू(बयामा आफूसमेत सहभागी भई असफल
भएपQछमाऽ सो ू(बयाबाट लाभािFवत ]यिjको
यो[यता, अनुभवका साथै ू(बया QनधाNरक कानूनी
]यवःथासमेतउपर ू उठाउने Qनवेदकलाई
सहयोग गनNसUने अवःथासमेत
अदालतले
नदे िखने ।
(वQनयमका ूावधानलाई असं वैधाQनक
भनी Qनवेदकले च ुनौती fदन नसकेको, Qनवेदकले
उृत गरे का (वQनयमका ूावधानहB दू(षत एवं
कानून(वपरOत नरहे को भनी यसअिघ नै QनBपण

1

सवच अदालत बुले(टन २०७1, जेठ - १
भैसकेको, पदपू:त; ू(बयामा (वप@ीसँगै आफूसमेत
सं लGन रहे को र परJ@ामा असफल भएप:छमाऽ
सफल उOमेPवारको योGयतामा ूQ उठाएको
ँ ा :नवेदन िजकTर कानूनमा आधाVरत र
दे िखद
(वWसनीयसमेत दे िखन आएन । तसथ; (वप@ी
(वजयकुमार झाको योGयता नपुगेको भ[े दे िखन
नआएको र ूच:लत ऐन, कानूनस]गत ू(बयाबाट
नै :नयु^ भएका :नजको :नयुि^ बदर हुनस_ने
अवःथा नदे िखएको भ[ेसमेतका आधारमा Vरट
ु
:नवेदन खारे ज गनa गरे को सं य^
इजलासका
माननीय cयायाधीश ौी कमलनारायण दासको
राय सदर हुने ।
इजलास अ:धकृत: उमेश कोइराला

सतक;ता केcिलाई ूदान गरे को दे िखएको
छ । यसरJ अनुगमन गदा; साव;ज:नक पद धारण
गरे को कुनै zयि^ले सOपि{ (ववरण पेश गरे को
नदे िखएमा सोहJ :नयमावलJको :नयम १०(२)
बमोिजम केcिले oयःतो zयि^उपर ऐनको दफा
५० उपदफा (३) बमोिजमको कारवाहJ गन;को
ला:ग अितयार दुपयोग अनुसcधान आयोगसम@
लेखी पठाउन स_ने गरJ अ:धकारसमेत ूoयायोजन
गरे को दे िखने ।
साव;ज:नक पद धारण गरे को कुनै
zयि^ले सOपि{ (ववरण पेश गरे को नदे िखएमा
केcिले oयःतो zयि^उपर ॅsाचार :नवारण ऐन,
२०५९ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोिजम
कारवाहJ गन;को ला:ग अितयार दु~पयोग
अनुसcधान आयोगसम@ लेखी पठाउन स_ने गरJ
सोहJ :नयमावलJको :नयम १०(२) मा zयवःथा
भएबाट :नयमावलJका उपरो^ ूावधानले रा(wय
सतक;ता केcिको अ:धकारमा:थ कुनै बcदे ज
ँ ा कानून बािझएको भनी गVरएका
लगाएको नदे िखद
oयःता अपVरप_व दावीका आधारमा अदालतले
आनो खास (sकोण बनाई अ:त सूआमसOवेदJ
भई हःत@ेप गरJ कानून बदर गनु; सं (वधानसOमत्
नहुँने हुँदा नेपालको अcतVरम सं (वधान, २०६३
को धारा १०७(१) को अवःथा ूःतुत (ववादमा
(वमान नरहे कोले मागबमोिजम रा(wय सतक;ता
केcद (काय; सालन) :नयमावलJ, २०६५ को
:नयम १०(१) को ख|ड (क) र (ख) बदर
गVररहन नपनa ।
नेपालको अcतVरम स(वधान, २०६३ को
धारा १०७(२) समेतको हकमा मागदावी :लएको
ु ाइको ला:ग
दे िखएकोले सो सOबcधमा सुनव
:नयमबमोिजम सOबिcधत इजलासमा पेश गनुप
; नa
दे िखयो । तसथ;, ूःतुत Vरट :नवेदनको (वशेष
इजलासतफ;को लगत का गरJ :नवेदकले माग
दावी गरे को नेपालको अcतVरम सं (वधान, २०६३

इ:त सं वत् २०६९ साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम् ।

िवशेष इजलास
मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ, मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर् र मा.न्या.प्रा.डा.श्री भरतबहादरु काकीर्,
०७०-WS-०००८,

उoूेषण

परमादे श,

अ:धव^ा मुकुcद अ:धकारJ (व. ूधानमcऽी तथा
मिcऽपVरषqको काया;लयसमेत

ॅsाचार :नवारण ऐन, २०५९ को
दफा ३८(ग) ले रा(wय सतक;ता केcिलाई
साव;ज:नक पदमा बहाल रहे को zयि^को सOपि{
(ववरण र आयको अनुगमन गन;स_ने र उ^
:नयमावलJको :नयम १०(१) को ख|ड क
र ख ले समेत साव;ज:नक पद धारण गरे को
zयि^ले :नय:मत~पमा सOपि{ (ववरण पेश गरे
वा नगरे को र oयःतो साव;ज:नक पदमा बहाल
रहे का zयि^बाट पेश भएको सOपि{ (ववरण
रा तो(कएको सरकारJ काया;लय, साव;ज:नक
सं ःथा वा :नकायले :नय:मत~पमा oयःतो सOपि{
(ववरण राखे नराखेको सOबcधमा अनुगमन
गन;स_ने गरJ सोहJबमोिजमको अ:धकार रा(wय

2

सवच अदालत बुले(टन २०७१, जेठ - १
ु ाइका ला=ग
को धारा १०७(२) को (वषयमा सुनव
स?बिAधत इजलासमा पेश हुने ।
इजलास अ=धकृत: दHपक ढकाल
क?Jयुटर: (वकेश गुरागाK

२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-CI-०१०३, उqूेषण
परमादे श, मोरङ िज`ला डाँगीहाट गा(वस वडा

नं १ िःथत ौी =धरनाथ स?फल (वTास उच
माvय=मक (वwालय, मोरङसमेत (व. पूणू\ साद
कोइराला

इ=त सं वत् २०७० साल पुस २५ गते रोज ५ शुभम् ।

सं युक्त इजलास

उच माvय=मक (वwालय सyालन गन\
चाहने (वwालय, kयिi वा सं ःथाले अAय पूवा\धारको
साथै सो (वwालयमा काय\रत ूधानाvयापक/
ूाचाय\ एवं िशgकले अ=नवाय\Vपमा ःनातको{र
तहको शैिgक तह पूरा गरे को हुनपु नm गरH
योYयता तोकेको छ, जुन गुणःतरHय िशgा ूदान
गन\ अ=नवाय\ मा=नAछ । योYय र सgम िशgक
एवं ूाचाय\बाट िशिgत हुन पाउनु (वwाथ|को
अAत=न\(हत अ=धकार हो भने गुणःतर एवं ःतरHय
िशgा ूदान गनु\ रा}य एवं (वwालयको दा(यqव=भऽ
पद\छ । यसरH =धरनाथ स?फल (वTास उच
माvय=मक (वwालय मोरङमा ःनातको{र गरे को
\ साद कोइराला हुँदाहुँदै
िशgक यी =नवेदक पूणू
ःनातको{र =डमीको योYयता नभएका (वपgी
दासबहादुर ौे लाई ूधानाvयापकमा =नयुिi eदने
गरH उi (वwालय kयवःथापन स=म=तबाट भएको
=म=त २०६७।९।१६ को =नण\य उि`लिखत
कानून एवं यस अदालतबाट ू=तपाeदत कानूनी
=साAतसमेतको (वपरHत भई ऽु(टपूण\ दे िखन
आउने हुँदा उqूेषणको आदे शारा बदर भै
्
जो जे गनुप
\ नm
ूच=लत कानूनको ू(बया पुरयाई
हो गनु\ भनी (वपgीहVको नाउँमा परमादे शको
आदे श जारH हुने ठहरH पुनरावेदन अदालत,
(वराटनगरबाट भएको =म=त २०६८।११।१
ँ ा सदर हुने ।
को आदे श =मलेकै दे िखद
इजलास अ=धकृत: हoर कोइराला
क?Jयुटर: अ=मरर महज\न

१

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६८-CI-००२३, =नषेधाSा,
मनकुमारH नेपाल (व. जुगेTर थाVसमेत

=नवेदक मनकुमारH नेपालले ूमाणको
Vपमा पेश गरे को =म=सल सं लYन (क.नं. ५६
र ५७ को जYगाधनी ूमाणपूजा\को ूमािणत
ू=त=ल(प हे दा\ जYगाधनी मनकुमारH नेपाल र मोहH
महलमा (वंणुलाल थाVको नाउँ उ`लेख भएको
दे िखAछ । ूःतुत (ववाeदत जYगाको मोहH हक
स?बAधमा (यनै पg र (वपgबीच भू=मसुधार
काया\लय, सुनसरHमा मोहH नामसारH मुhा चलH
काय\वाहHयुi अवःथामा रहनुको साथै (यनै पg
(वपgबीच यसै (ववाeदत जYगाको स?बAधमा
सुनसरH िज`ला अदालतमा जYगा िखचोला
एवं जालसाजी मुhासमेत चलH काय\वाहHयुi
ँ ा
अवःथामा रहे को भjे =नवेदन kयहोराबाट दे िखद
उi मुhाहVमा कानूनबमोिजम =नण\य हुने हुँदा
सो मुhालाई ूभाव पानm गरH ूःतुत मुhाको
रोहबाट बो`न न=म`ने गरH =नवेदन खारे ज हुने
ठहरH पुनरावेदन अदालत, (वराटनगरबाट =म=त
२०६७।५।२८ मा भएको आदे श =मलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अ=धकृत: हoर कोइराला
क?Jयुटर: ूेमबहादुर थापा
इ=त सं वत् २०७० साल चैत २७ गते रोज ५ शुभम् ।

इ=त सं वत् २०७० साल चैत २७ गते रोज ५ शुभम् ।

3

सवच अदालत बुले(टन २०७1, जेठ - १
8नवेदकले xदएको ूःतुत 8नवेदनको रोहबाट हे र`
8न@पण गनJ न8मHने हुँदा 8नवेदन मागबमोिजम
ँ ा
उmूेषणयुy परमादे श जार` हुने अवःथा नदे िखद
8नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ8धकृत: हiर कोइराला
कRjयुटर: अ8मररz महजJन

३

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, २०६९-CI-०१५७, 8नषेधा;ा,

अमलदे व साह
दुसाधसमेत

कलवार

(व. जमुना

हजरा

8नवेदकह@ले पेश गरे को 8म8सल
सं लFन (फHडबुक हे दाJ (कKा नं. २९ मा ०-०१९ जFगा रहे भएको दे िखएबाट उिHलिखत
नQसा नRबरका जFगाह@ 8नवेदकको (कKा
नं. २९ 8भऽकै रहे भएको भUे तVय पु(X हुन
आउँछ । जFगाको (ववादको सRब]धमा 8नवेदन
8लई आवँयक कारवाह` गनJ पाउने अ8धकार
कानूनले (वपbी ूहर` कायाJलयलाई ूदान गरे को
ँ ा 8नषेधा;ाको आदे श जार` हुने ठहर`
नदे िखद
पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदे शलाई अ]यथा
भU न8मHने ।
इजलास अ8धकृत: हiर कोइराला
कRjयुटर: स8बना अ8धकार`

इ8त सं वत् २०७० साल चैत २७ गते रोज ५ शुभम् ।

५

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, २०६९-CI-०३३१, उmूेषण
परमादे श, सुकुरमुनी दे वी हाःदा सतारसमेत (व.

मालपोत कायाJलय, मोरङसमेत

कायाJ]वयनको
बममा
फैसला
तहसीलदारबाट भएको आदे शमा िचK नबु{ने
tयिyले द|ड सजायको ६१ नं. बमोिजम उजूर`
गर` भएको आदे शसमेत िचK नबुझे सRबि]धत
पुनरावेदन अदालतमा अ.बं . १७ नं. बमोिजम
8नवेदन xदनसQने कानूनी tयवःथा रहे कोमा
सोउपर कुनै उजूर` नगर` तहसीलदारबाट भएको
ब]डा मुच ुHकालगायतका 8नणJय अि]तम भै ब]डा
मुच ुHकाबाट ूा~ सRपिK तेॐो tयिyलाई हक
हःता]तरण गiरसकेको अवःथामा पनJ आएको
8नवेदनबाट यी पुनरावेदकह@को हकमा ू8तकूल
असर परे को नदे िखएको र तmकाल`न अवःथामा
कानूनबमोिजमको वैकिHपक उपचारको मागJ
अवलRबन नगर` अि]तम भै बसेको (ववादमा
ँ ा 8नवेदन खारे ज हुने
ूःतुत 8नवेदन गरे को दे िखद
ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत, (वराटनगरबाट
भएको आदे श अ]यथा नदे िखने ।
इजलास अ8धकृत: हiर कोइराला
कRjयुटर: अ8मररz महजJन

इ8त सं वत् २०७० साल चैत २७ गते रोज ५ शुभम् ।

४

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, २०६९-CI-०३०३, उmूेषण
कमलकुमार खवास
भू8मसुधार कायाJलय, मोरङसमेत

परमादे श,

चौधर`

(व.

भू8मसुधार कायाJलय, मोरङबाट मोह`
लगत कqा गनr 8नणJय कानूनअनु@प नभएको
भए सो 8नणJयउपर भू8मसRब]धी ऐन, २०२१ को
दफा ५५ बमोिजम पुनरावेदन लाFने tयवःथा
भएकोमा 8नवेदकले सो पुनरावेदनको ू(बया
अवलRबन नगर` भू8मसुधार कायाJलयबाट भएको
8म8त २०५२।१२।२ को 8नणJय बदर गiरपाऊँ

भनी ूःतुत 8नवेदन xदएको पाइ]छ । भू8मसुधार
कायाJलयबाट भएको उिHलिखत 8नणJयउपर
कानूनबमोिजम वैकिHपक उपचारको tयवःथा
हुँदाहुँदै सोबमोिजमको ू(बया अवलRबन नगर` यी

इ8त सं वत् २०७० साल चैत २७ गते रोज ५ शुभम् ।

६

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-CI-०४०३, 8नषेधा;ा,
4

सवच अदालत बुले(टन २०७१, जेठ - १

मीना अ5धकार9 (व. राजकुमार शमा;समेत

(क.नं.२१७ को ज@गामा एवं साव;ज5नक
सडकमा समेत कrजा गर9 घर बनाउने आशzा
रहे को भनी ूःतुत 5नवेदन qदएकोमा 5नजको
5नवेदन दावीलाई (वपJीह=ले इIकार गरे को
अवःथा छ । यी 5नवेqदका झरकpदे वी थ=नीको
साव;ज5नक सडक कrजा गर9 घर बनाई बसेमा
uयसतफ; उजूर परे का बखत uयःता XयिYउपर
कानूनबमोिजम कारवाह9 हुनस{ने नै हुIछ ।
यःतो िःथ5तमा 5नवेदन मागबमोिजम (वपJीह=ले
5नवेqदकाको ज@गा तथा सो ज@गामा आउने जाने
बाटो बIद हुने गर9 साव;ज5नक सडक कrजा गर9
घर बनाउने आशzाको िःथ5त (व|मान रहे को
दे िखन नआउने ।
इजलास अ5धकृत: हFर कोइराला
कWjयुटर: (वकेश गुरागाk

5नवेदकह=को सं ल@नता नै नरहे को मीना
अ5धकार9को िचया पसलमा काम गरे बापतको
पाFरौ5मकलगायतका (वषयमा शािIत सुरJा कायम
गनK नाउँमा (वपJीह=लाई ूहर9 काया;लयमा
उपिःथत गराई छलफल गनKलगायतको काय;
गरे को दे िखIछ । यसर9 यी पुनरावेदक र एम.पी.
शमा;बीचको कारोबारमा असWबिIधत रहे का यी
5नवेदकह=लाई एम.पी. शमा; नाम गरे को XयिY
खोजी उपिःथत गराउने अIयथा 5नजले खाएको
ऋण 5तमीह=ले नै 5तनु; बुझाउनुपछ; भनी बा^य
पानKलगायतका (वषयमा (वपJीको उजूर9 महण
गर9 अ5धकारJेऽभIदा बा(हर गई लेनदे नको
(वषयमा 5नवेदकह=लाई कुनै प5न ूकारबाट थुbे
थुनाउने वा गैरकानूनी धरपकड गनKलगायतका
काय; गनK अ5धकार (वपJीह=लाई कुनै कानूनले
ँ ा 5नवेदकह=लाई पबाउ
ूदान गरे को नदे िखद
गनK, थुनामा राeेलगायतको काय; नगनु,; नगराउनु
भनी (वपJीह=का नाउँमा 5नषेधाfा जार9 हुने ।
इजलास अ5धकृत: हFर कोइराला
कWjयुटर: (वकेश गुरागाk

इ5त सं वत् २०७० साल चैत २७ गते रोज ५ शुभम् ।

८

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६८-CI-१०१०, 5नषेधाfा
परमादे श, झग= 5सं ह कोइर9 (व. िजtला मोरङ

कटहर9 गा(वसको काया;लयसमेत

जीवन (वकास समाजको अगुवाइमा मोरङ
िजtला कटहर9 गा(वस वडा नं. ९ िःथत सुकुWबासी
टोल, नयाँ बजारको दुगा; मिIदर दिJण पिम
लोहाIि खोलाको बाढ9 5नयIऽण सWबIधमा बाँध
5नमा;ण गनK, बाँधमा बाँस रोपी बाढ9बाट भएको J5त
Iयूनीकरण गनK सWबIधमा ज@गाधनी एवं ःथानीय
XयिYह=बीच छलफलको ला5ग बोलाइएको
२०६७।५।२० र 5म5त २०६७।५।२६
को भेलाले सWपूण; सरोकारवाला ज@गाधनीह=
उपिःथत नभएको हुँदा कुनै प5न 5नण;य नगरे को
5म5सल सं ल@न माइनुटको ू5त5ल(पबाट दे िखएको
र 5नवेदन दावीको ःथानमा बाँध, पैनीलगायतको
काय;बम सालन नगनK 5नण;य भइसकेको भbे
(वपJी जीवन (वकास सं ःथासमेतको 5लिखत

इ5त सं वत् २०७० साल चैत २७ गते रोज ५ शुभम् ।

७

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-CI-०६१६, 5नषेधाfा,

झरकpदे वी थ=नी (व. दरोगी ऋ(षदे वसमेत

5नवेqदकाले (वपJीह=उपर साव;ज5नक
(हत वा सरोकार 5न(हत रहे को साव;ज5नक सडक
कrजा गर9 घर बनाउन लागेको भनी ूःतुत
5नवेदनमा उtलेख गरे बाट uयःतो साव;ज5नक
सरोकार 5न(हत रहे को (वषयका सWबIधमा
ु p ऐन, अ.बं . १० नं. बमोिजम 5नवेदन qदई
मुलक
; नKमा
अदालतबाट अनुम5त 5लई 5नवेदन गनुप
सोबमोिजमको ू(बया अवलWबन गरे को अवःथा
ँ ै न । 5नवेqदकाले आxनो हकभोगको
दे िखद
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ु ार (व. भगवती पुडासैनीसमेत
कzतP , राधादे वी सुनव
अ=धकारलाई
अ{यsत
पुनरावेदकzय
साँघरु ो अथNमा महण गनN हुँदैन । के आधारमा
के कसरM मुwा हाYरयो भ}े कुराको यथाथN
जानकारM प~ले पाउनुपनP हुsछ । जुन मुwामा
सजायसZमबाट उsमुिp दइएको छ {यसमा
कzतP नठहनP गरM िज=तपाएको लेखाइले नै यी
पुनरावेदकाको उp फैसलाू=त अन=भLता
दे खाउँछ । िच नबुझेको कुरामा पुनरावेदन
गनN पाउने प~को नैस=गNक अ=धकारलाई कानूनले
=नधाNYरत गरे का अवःथामा बाहे क बsदे ज लगाउनु
ु ाइको =साsतको ू=तकूल हुन
ःवछ सुनव
पु>दछ । यी पुनरावेदकाले भोगबsधकz =लखत
बदर मुwाको पुनरावेदनपऽमा उbलेख गरे को
सोहM oयहोराको आधारमा माऽ =नजको हकमा
कzतP मुwामा पुनरावेदन गनP ूयोजनको ला=ग
अ.बं . १९३ र १९७ नं. बमोिजमको हदZयाद
ूारZभ भएको भनी अथN गनN =मbने हुँदैन । यी
पुनरावेदकले ूःतुत कzतP मुwामा यस अदालतमा
पुनरावेदन गदाN पुनरावेदन अदालत, पाटनको
=म=त २०५९।७।२५ को फैसला वारे समाफNत
=म=त २०६३।७।३० मा नल सारM अ.बं .
५९ नं. बमोिजम गुळक
े ो Zयाद थामी =म=त
२०६३।९।१८ मा पुनरावेदन दायर गरे को
ु ारको
भ}े दे िखsछ । पुनरावेदक राधादे वी सुनव
वारे सले =म=त २०६३।७।३० मा नै फैसलाको
नल =लएको कुरा पुनरावेदन अदालतको रे कडN
=म=सलबाट समेत दे िखsछ । यस अवःथामा अ.
बं . १९३ र १९७ नं. को उिbलिखत कानूनी
oयवःथा र यस अदालतबाट ू=तपादन भएको
=साsतसमेतको आधारमा ूःतुत पुनरावेदन
हदZयाद नाघी दायर भएको भ} न=मbने ।
इजलास अ=धकृत: (वनाथ भराई
कZDयुटर: (वकेश गुरागा

जवाफबाट दे िखएको अवःथामा =नवेदकको
ज>गामा बाँध बाँBने, बाँस रोDनेलगायतको आशHा
ँ ा =नवेदन मागबमोिजम
(वIमान रहे को नदे िखद
ँ ा
=नषेधाLा जारM गनुप
N नP अवःथा (वIमान नदे िखद
=नवेदन खारे ज हुने ठहरM पुनरावेदन अदालत,
(वराटनगरबाट भएको =म=त २०६७।१०।२४
ँ ा सदर हुने ।
को आदे श =मलेकै दे िखद
इजलास अ=धकृत: हYर कोइराला
कZDयुटर: ूेमबहादुर थापा
इ=त सं वत् २०७० साल चैत २७ गते रोज ५ शुभम् ।

९

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६८-CI-०६८५, =नषेधाLा,

नेपाल abयाcकेट एdड उलन =मbस (ूा.) =ल.
(व. बिMूसाद पौडेल

कानूनबमोिजम ू(बया पूरा गरM (व=धवत्
दताN भएको कZपनीको नाममा दताN रहे को
कारखाना एवं घरमा ूवेश गनN रोक लगाउने
आशHा भएको भनी =नषेधाLाको आदे श माग गनN
आउने oयिpले सो कारखाना एवं घरमा =नजको
N नP
=न(वNवाद हक ःथा(पत रहे को तqय ूमािणत गनुप
हुsछ । यी =नवेदकले उp तqय ःथा(पत गनN
ँ ै न । यसरM यी =नवेदकले
सकेको अवःथा दे िखद
ौी नेपाल abयाcकेट एdड उलन =मbस (ूा.)
=ल. मा आvनो =न(वNवाद हक नै दे खाउन नसकेको
र कZपनीको तफNबाट मुwा गनN कानूनबमोिजमको
अिxतयारMबेगर =नषेधाLाको =नवेदन =लई आएको
ँ ा =नवेदन मागबमोिजमको आदे श जारM
दे िखद
N नP अवःथा दे िखन नआउने ।
गनुप
इजलास अ=धकृत: हYर कोइराला
कZDयुटर: ूेमबहादुर थापा
इ=त सं वत् २०७० साल चैत २७ गते रोज ५ शुभम् ।

१०

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, पुनरावेदन नं. ०६९-CR-०२७२,

इ=त सं वत् २०७० साल पुस १४ गते रोज १ शुभम् ।
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नYसा नं. २ र ४(क) (क.नं. ४१५
Mभऽको एवं नYसा नं. १ र ४(ख) (क.नं. ४२१
Mभऽको ज9गा दे िखई (ववाeदत पखा_ल (क.नं.
४२१ र ४१५ को नै रहे को छ । उd नYसा
मुच ुZकाबाट यी MनवेदकहUको (क.नं. १७० को
ँ ैन ।
ज9गाMभऽ (ववाeदत पखा_ल परे को दे िखद
Mनषेधाwा Mन(व_वाद हक ःथा(पत भएको अवःथामा
माऽ जार@ हुnछ । ूःतुत (ववादमा MनवेदकहUको
ँ ा Mनवेदन
Mन(व_वाद हक ःथा(पत भएको नदे िखद
मागबमोिजमको आदे श जार@ हुनसYने अवःथा
नदे िखने ।
इजलास अMधकृत: हVर कोइराला

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, पुनरावेदन नं. ०६९-CI-०३२०,

ज9गा िखचोला, सरयुग साह तेल@ (व. लालबहादुर

चौधर@

न.नं.१० को ज(व ०-०-१५-२ १/२
को Gेऽफल जोडी ूMतवाद@को (कनं ६३८ को
ज9गा बढ@ दे खाई न.नं. ३ क को ०-०-३१२ घर ज9गा ूMतवाद@ले िखचोला गरे को भनी
पुनरावेदन अदालतले ठहर गरे पMन न.नं. १० को
ज9गामा बाटो रहे को र Tयसमा (पपलको Uख
र Uख वVरपVर चारै Mतरबाट पXी चौतारा रह@
कसै को भोगमा नरहे को भनी नYसा मुच ुZकामा
उZलेख भएको अवःथामा Tयःतो सव_साधारणले
उपभोग गदa आएको बाटो तथा चौतारासमेतले
चचc को ज9गालाई ूMतवाद@ले भोग गरे को भनी
उd ज9गासमेत जोड गर@ ूMतवाद@को ज9गा
बढ@ कायम गर@ (ववाeदत न.नं. ३क को ज9गा
वाद@को कायम गन_ नMमZने ।
आgनो
(क.नं. ६३७
र
वाद@ले
ूMतवाद@ले आgनो (क.नं. ६३८ को घर ज9गाको
सीमाना छु iयाई
दुई (क.नं. हUको बीचमा
्
उkरबाट दिGणतफ_ पूरै ज9गाको सीमानामा
कmपाउnडवाल लगाएको भoे तpय उd नYसा
मुच ुZकाबाट दे िखएको छ । वाद@ ूMतवाद@ले
आआgनै कmपाउnडवाल लगाई भोग गरे कोमा
हाल यो कmपाउnडवाल भnदा बा(हर गई वाद@ले
ूMतवाद@को घरज9गालाई पबन र दावी गन_
नMमZने ।
इजलास अMधकृतः द@पक ढकाल

इMत सं वत् २०७० साल चैत २७ गते रोज ५ शुभम् ।

१३

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६८-CI-१२७७, Mनषेधाwा,

र}माया Mगर@ (व. रामबहादुर पुर@समेत

Mनवेदन दावीको (क.नं. ८३४ को ०-३१० को ज9गा यी Mनवेeदका र}माया Mगर@ले आgनी
आमा नरमाया पुर@बाट MमMत २०६७।१२।१५
को राजीनामाको Mलखत रिजःशे सन पार@त गर@
ँ ै न । (क. नं. ८३४ को
Mलएकोमा (ववाद दे िखद
०-३-१० ज9गा Mनवेeदका र}माया Mगर@को
Mन(व_वाद हक भोगको सmपिk रहे को र उd
ज9गाको आफूहUको घर बनाउने काय_समेत
नगरे को भoे (वपGीहUको Mलिखन जवाफ रहे को
दे िखnछ । यसर@ उिZलिखत (कkा नं. ८३४ को
०-३-१० ज9गामा (वपGीहUले कुनै (कMसमको
कजा नगरे को अवःथामा Mनवेदन मागबमोिजम
(वपGीहUले घर Mनमा_ण गनc आशाको िःथMत
(वमान रहे को दे िखन नआउँदा Mनवेदन खारे ज
हुने ।
इजलास अMधकृत: हVर कोइराला
कmयुटर: सMबना अMधकार@

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

१२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६८-CI-१२१२, Mनषेधाwा,
िशवलाल कायःथसमेत (व. अमृत महज_न

इMत सं वत् २०७० साल चत २७ गते रोज ५ शुभम् ।
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१४

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या. स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६८-CI-१४०८, 7नषेधा:ा, श्री बैद्यनाथ उपाध्याय, ०६९-CI-०१२४,
7नषेधा:ा, जगतबहादुर महजEन (व. गाउँ (वकास

(वंणुमाया राजथला (व. 7तलकबहादुर नेगीसमेत

स7म7तको कायाEलय, बलeबु काठमाडuसमेत

सुवणEलाल ौे G र राजूसाद ौे Gको नाउँ
दताEको (क.नं. १४५१ को ०-०-१५ घर जOगामा
आQनो हक पुOने ूमाण यी 7नवेSदका (वंणुमाया
राजथलाले पेश गनE सकेको दे िखन आएन ।
अकाEको नाउँमा दताE भएको घर जOगा कुनै
तरहले क[जा गर\ बसेको भए ताप7न ]यसलाई
वैधा7नक मानी 7नवेदन मागबमोिजम 7नषेधा:ाको
आदे श जार\ गनE 7म_ने अवःथा दे िखन नआउँदा
7नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ7धकृत: हdर कोइराला
कefयुटर: स7बना अ7धकार\

सा7धकार 7नकायबाट ूमाण बुझी wयाय
7नxपण हुनसyने वैकि_पक अवःथा रहे भएको
िःथ7तमा dरट अ7धकारrेऽबाट (ववादको 7नxपण
गनE न7म_ने हुwछ । कसै को 7न(वEवाद हकको
(वषयमा गैरकानूनीxपमा आघात हुने ू बल
आश{ा भएको र उ| कायE त]काल नरोyदा
7नवेदकलाई अपूरणीय r7त हुने अवःथामा माऽ
7नषेधा:ाको dरटबाट उपचार ूदान गdरwछ
।7नवेदकले दावी गरे को जOगा (क.नं. १३३ मा
7मलान भई नसकo ]यो (वषय नै (ववाSदत रह\
रहे को र के क7त जOगा उकास भयो भएन र
7नवेदकको हक लाOने हो होइन भ}े कुराहx
E न~ अवःथाको
सबूद ूमाणसमेत बुझी 7नणEय गनुप
(ववाद दे िखयो । यःतो (ववाSदत (वषयमा सबूद
ूमाण बुझी 7नषेधा:ाको रोहबाट इwसाफ हुनसyने
अवःथा नदे िखने ।
इजलास अ7धकृत: िशवूसाद खनाल
कefयुटर: (वकेश गुरागा

इ7त सं वत् २०७० साल चैत २७ गते रोज ५ शुभम् ।

१५

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री बैद्यनाथ उपाध्याय, ०६९-CI-००८३,

7नषेधा:ा, प(वऽ चौधर\ (व. िज_ला जनःवाःlय

कायाEलय, 7सरहासमेत

7नषेधा:ाको 7नवेदनबाट सबै कुराको
7नदान खोmनु तकEसnगत हुँदैन । ूःतुत
(ववादको जOगा एवं सो जOगामा 7न7मEत भवनको
(वषय (ववाSदत रहे को, ःवाःlय चौकoको सहज
सpालनमा गाउँ (वकास स7म7तको समेत दा(य]व
रहे को र (ववाSदत भवनबाट त]काल ःवाःlय
सेवा सpालन हुँदा 7नवेदकलाई अपूरणीय r7त
हुने अवःथाको (वsमानतासमेत नहुँदा 7नवेदकको
मागबमोिजमको 7नषेधा:ा जार\ हुने अवःथा
नदे िखने ।
इजलास अ7धकृत: िशवूसाद खनाल
कefयुटर : रानु पौडेल

इ7त सं वत् २०७० साल असार २४ गते रोज २ शुभम् ।

१७

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री बैद्यनाथ उपाध्याय, ०६७-CI-०७४७,
शeभुलाल कणE (व. ःवाःlय तथा
जनसं या मwऽालयसमेत

परमादे श,

7नवेदक नेपाल ःवाःlय सेवा ऐन, २०५३
ँ ा
को दफा ९ बमोिजम ःतरवृ( भएको दे िखद
E न~मा
7नजले rयकुG सुपरभाइजरको काम गनुप
(ववाद दे िख} । 7नवेदक कानूनमा भएको
यवःथाबमोिजम छै ठu तह rयकुG सुपरभाइजर

इ7त सं वत् २०७० साल असार २४ गते रोज २ शुभम् ।
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, जेठ - १
अ3धकृत पदमा ःतरवृ(; भइसकेप3छ सोहA हे Bथ
इDःपेEसन समूहको बम सं Iया १७ मा उBलेख
भएअनुसारको छै ठO तहकै PयकुQ 3नरAPक
पदमा ःतरवृ(; गSरपाऊँ भनी 3लएको दावी

१९

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री बैद्यनाथ उपाध्याय, ०६९-CI-०९२६, उnूेषण

परमादे श, जयकाDत झा (व. सरोजदे वी 3सं ह
पुनरावेदन अदालतबाट ूःतुत जyगा
दता`सWबDधी (ववादमा 3म3त २०६७।१२।२३
मा भएको फैसला अिDतम भई बसेको हुँदा उv
फैसला शूDयको िःथ3तमा रहन नसEने हुDछ ।
उv फैसलाबमोिजम मालपोत काया`लय, स|रAले
3नवे_दकाको नाममा दावीबमोिजमका जyगा दता`
हुने हो वा होइन भYे यक}न गनुप
` नwमा सो फैसलाको
अनदे खा गरA हक कायम गरA Bयाउनु भYे 3नण`य
गरA उv अिDतम भइरहे को फैसलालाई शूDय
बनाउने काय` Dयाय एवं कानूनू3तकूल हुने ।
अदालतबाट
भएको
फैसलाू3तकूल
3नवे_दकाको दावीका सWबDधमा हक बेहकको
ू~ खडा भएको भYे तक̀ गरA फैसलाबमोिजम
दता` हुने नहुने सWबDधमा नबोलA हक कायम
गराई Bयाउन स|रA िजBला अदालतमा जानु
भनी
मालपोत
काया`लय, स|रAबाट
3म3त
२०६८।९।२४ मा भएको 3नण`य कानूनू3तकूल
ँ ा सो 3नण`य उnूेषणको आदे शबाट बदर
दे िखद
गरA पुनरावेदन अदालत, राज(वराजबाट 3म3त
२०६७।१२।२३ मा भएको फैसलाबमोिजम
3नण`य गन` मालपोत काया`लय, स|रAको नाममा
परमादे शको आदे श जारA हुने ।
इजलास अ3धकृत: िशवूसाद खनाल

कानूनसWमत् माY 3मलेन । ःवाः[य सेवा ऐन
र 3नयमावलAबाट ]यविःथत हे Bथ इDःपेEसन
समूहको तBलो तह र पदबाट मा3थBलो तहमा
ःतरवृ(; गरA पदनाम _दएको काय` कानूनसWमत्
रहे को अवःथामा पुन: अक पदनामको दावी गन`
न3मBने हुँदा Sरट 3नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ3धकृत: िशवूसाद खनाल
कWdयुटर: रानु पौडेल
इ3त सं वत् २०७० साल असार २४ गते रोज २ शुभम् ।

१८

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री बैद्यनाथ उपाध्याय, ०६७-CI-०८२४,

परमादे श 3नषेधाkा, सुवास राज काlले (व.

िजBला

ूशासन

काया`लय, मकवानपुरसमेत

3नवेदकले (वपPीमmयेका कुन 3नकायले
् वा के कःतो
के कःतो काय` गन` इDकार गरयो
कानूनी दा(यnव(वपरAत काय` गन` खोoयो सो कुरा
उBलेख गन` सकेको दे िखY । केवल 3नवेदनको
अिDतममा परमादे शसमेत जारA गSरपाऊँ भनी
हच ुवाpपमा परमादे शको आदे श माग गरे को
दे िखDछ । 3नवेदकले 3नवेदनमा उBलेख
गरे को 3म3त २०४९।११।२६ को करारनामा
सWबिDधत (ववादको 3नpपण काठमाडO िजBला
अदालतमा दायर भएको करारबमोिजम हर(हसाब
गराईपाऊँ भYे मुuाबाट हुने अवःथा हुँदा उv
(वचाराधीन मुuालाई असर पनw गरA परमादे शको
ँ ा Sरट
आदे श जारA हुने अवःथासमेत नदे िखद
3नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ3धकृत: िशवूसाद खनाल
कWdयुटर: रानु पौडेल

इ3त सं वत् २०७० साल असार २४ गते रोज २ शुभम् ।

२०

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री बैद्यनाथ उपाध्याय, ०६७-CR-१२०१,

बहु(ववाह, नेपाल सरकार (व. योगमाया िचमSरया

बःनेत

सामाDयत: कुनै अ(ववा(हत म(हला
घरमा ौीमती रहे को (ववा(हत पुpष हो भYे

इ3त सं वत् २०७० साल असार २४ गते रोज २ शुभम् ।
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, जेठ - १
थाहा जानकार8 हुँदाहुँदै ;यःतो पु@षसँग (ववाह
गर8 जाने िःथDत ूाय: हुँदैन । फौजदार8 मुKामा
अनुमानकै भरमा कसूरदार कायम गनुN Oयायोिचत
हुँदैन । बहु(ववाहमा नजानी सौता हुन जाने म(हला
नै अOजानवश पीDडत हुन पुगेको अवःथा पDन
हुOछ । यःतो िःथDतलाई सावधानीपूवक
N
हे VरनुपदNछ । अOजानवश सौता भई पीDडत
हुन पुगेको अवःथामा सबूद ूमाणको अभावमा
N ाट झन् पीडा
कसूरदार कायम गर8 सजाय गनुब
थ(पने हुन जाOछ । तसथN, अOजानमा सौता हुन
जाने म(हलालाई उसको हुने पDतको प(हले नै
(ववाह भई अक ौीमती भएको भ]े त^यको
जानकार8 उसलाई Dथयो भ]े ःप_ ूमाणको
अभावमा कसूरदार ठहर गर8 सजाय गनN
नDम`ने ।
इजलास अDधकृत: िशवूसाद खनाल
कdeयुटर: रानु पौडेल
इDत सं वत् २०७० साल असार २४ गते रोज २ शुभम् ।

२1

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६७-CR-०७९०,

कुटपीट अjभj, नेपाल सरकार (व. सुरेOिकुमार

क(वरथसमेत

अOधो बनाउनु, नाकको सुँlने शिm
हरण गनु,N ब(हरो बनाउनु, ःवाःनी माDनसको
दुध काट8 बेकdमा पानु,N नल फलको पु@ष;व
शिmह8न गर8 नपुnसक गVरoदनु र मे@दpड
डँडा`नु, हात खुqा वा (यनैको जोनr भाँची फोर8
फुकाल8 बेकdमा पाVरoदएको कारण त;काल8न
अवःथामा र ;यसको DनरOतरतामा कालाOतरसdम
;यस अjले कुनै काम नगनुN हो । वारदातका
समयमा परे को चोटको असरले गदाN ;यो अjले
त;काल8न अवःथामा प(हलाको जःतै काम गनN
नसsनु एउटा पाटो हो भने उपचारपtात् ;यो
अjले प(हलाको जःतै काम गनN सsनु अक

पाटो हो । कुनै अj कुटपीटबाट भाँिचएको वा
फुsलेकोमा उपचारपtात् पDन कुनै सुधार नभई
;यो अj Dनिंबय भई कुनै काम गनN नसsने
भएमा माऽ बेकdमा भएको मा] स(कOछ । तर
उपचारपtात् प(हलाको जःतै ;यो अjले काम
गनN सxम हुOछ र काम गVररहे को छ भने ;यःतो
अवःथामा बेकdमाको अथN गनN नDम`ने ।
र
;यसबाट
वारदातको
ूकृDत
पीDडतह@लाई पनN गएको चोटको माऽा, भाँिचएको
हातको हालको अवःथामा राय ूDतवेदनसमेतबाट
ूःतुत वारदात अjभj कुटपीटअOतगNतको वारदात
नदे िखएबाट ूDतवाद8ह@ले आरो(पत कसूर गरे को
ठहर गरे को शु@ सुनसर8 िज`ला अदालतको
DमDत २०६५।१०।२९ को फैसला बदर गर8
कुटपीटअOतगNत मुKा सकार गनN आए सरकार8
मुKासdबOधी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोिजम
सकार गराई कारवाह8 गनN शु@मा पठाउने ठहर
गरे को पुनरावेदन अदालत, (वराटनगरको DमDत
ँ ा
२०६७।७।२४ को फैसला Dमलेको दे िखद
सदर हुने ।
इजलास अDधकृत: द8पक ढकाल
कdeयुटर: (वकेश गुरागा}
इDत सं वत् २०७० साल असार २४ गते रोज २ शुभम् ।

२२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६७-CR-११०२,
हातहDतयार

खरखजाना, नेपाल

र(वलाल सदाय मुसहर

सरकार

(व.

नेपाल सरकार वाद8 भई चलेका
ू;येक मुKामा अिOतम DनणNय नभएसdम ू;येक
Oया(यक चरणमा नेपाल सरकारको दा(य;व
र(हरहOछ । अDभयोग लगाउनुमाऽ पयाN~
हुँदैन । उm अDभयोग ःवतOऽ ूमाणबाट पु(_
हुनैपदNछ । जाहे र8 oदने यिm, मौकामा कागज गन
यिm र बरामद8 मुच ु`काका यिmह@मये कुनै
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, जेठ - १
पdरणत भएको र यसर: कपाल:मा पdरणत भएको
4लखतमा दावी गनG लेनदे न 5यवहारको २ नं.
ले १० वषGको हदUयाद हुने हुँदा 4लखत 4म4त
२०४७।१०।२५ बाट १० वषGको हदUयाद4भऽ
4म4त २०५७।१०।१८ मा (फराद दायर भएको
ँ ा ूःतुत (फराद हदUयाद नाघी दायर भएको
दे िखद
भp न4मYने ।
4म4त २०४७।१०।२५ को 4लखतमा
सह:छाप गनt ू4तवाद:हnम}ये जनादGनूसाद
रौ4नयार र सिचदानWदूसाद रौ4नयार दुई जनाबाट
G नtमा
यी वाद:ले सावाँ र 5याज भdरपाउने ठहर गनुप
(फराद दावी खारे ज हुने ठहर गरे को शुn सbर:
िजYला अदालतको 4म4त २०५८।५।१३
को फैसला सदर गरे को पुनरावेदन अदालत,
राज(वराजको 4म4त २०५९।८।२५ को फैसला
ँ ा सो हदसUम उYट: भई 4लखतमा
4मलेको नदे िखद
सह:छाप नगरे का 5यि8लाई ऋणको दा(य~व बहन
गराउन न4मYने हुँदा ू4तवाद:म}ये गीरधरूसाद
रौ4नयारबाहे कका अn ू4तवाद:हn जनादGनूसाद
रौ4नयार र सिचदानWदूसाद रौ4नयारबाट 4म4त
२०४७।१०।२५ को 4लखतमा उिYलिखत
सावाँ n.८०,००१।– (असीहजार एक) र
कानूनबमोिजम भdरपाउने १० वषGको याज
n.८०,००१।– समेत जUमा सावाँ 5याज
n.१,६०,००२ (एक लाख साठ हजार दुई
nपैयाँ) र कोटGफlसमेत वाद:ले भdरपाउने ।
इजलास अ4धकृत: द:पक ढकाल
कUVयुटर: स4बना अ4धकार:

प4न 5यि8लाई वाद: नेपाल सरकारले बकपऽका
ला4ग उपिःथत गराई आCनो अ4भयोग पु(F गनG
ँ ा ू4तवाद: र(वलाल सदाय
सकेको अवःथा नदे िखद
मुसहरले आरो(पत कसूरबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अ4धकृत: द:पक ढकाल
कUVयुटर: चWिा 4तमYसेना
इ4त सं वत् २०७० साल असार ३० गते रोज १ शुभम् ।

२3

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६६-CI-०९०७,

ु ु मार:
लेनदे न, रे णक
रौ4नयारसमेत

गुbा

(व. जनादGनूसाद

ू4तवाद:का बाबुको काज(कdरया दान
दिeणा तथा घर खचG गनG भनी वाद:सँग ऋण
4लई उ8 ऋणबापतमा 4नजै ू4तवाद:का बाबुको
नामको जjगा यी वाद:लाई पास गdरkदने र
पास गनG नसकl 4लखत कचा भएमा वाद:ले
आफूहnबाट सावाँ 5याजमा दावी गनGसoने भpे
उYलेख भएको र 4लखत पार:त नभएको अवःथामा
उ8 रकमको साँवा 5याजस(हत 4तनG बुझाउन
ँ ा
ू4तवाद:हn मWजूर भई 4लखत गरे को दे िखद
4लखत कायाGWवयन हुन नसoने िःथ4त 4सजGना
ु l ऐन, रिजःशे सनको
भएबाट उ8 4लखत मुलक
महलको ६ नं. बमोिजम कपाल:सरह असूलउपर
गनG 4मYने ।
करारमा हुनपु नt तuवको (वvमानताको
अभाव रहे को र 4लखतमा नै 4लखत कचा ठहरे
साँवा 5याज असूलउपर गdर4लन स(कने गर:
4लखतमा उYलेख भएबाट ूःतुत 4लखतलाई
करारको सं wा kदन न4मYने ।
4म4त २०४७।१०।२५ मा 4लखत
भई (फराद २०५७।१०।१८ मा दायर भएको
छ । उ8 4म4त २०४७।१०।२५ को 4लखत
रिजःशे सनको महलको ६ नं. बमोिजम कपाल:मा

इ4त सं वत् २०७० साल असार ३१ गते रोज २ शुभम् ।

२४

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६८-CI-०१३१,

हातह4तयार

खरखजाना,

ल4लतकुमार झा
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नेपाल

सरकार

(व.

सवच अदालत बुले(टन २०७1, जेठ - १
मुच ु9काका
;यि=ह?ले
वःतुिःथ7त
गरे को कागजमा ू7तवादD ह7तयारस(हत पबाउ
परे का हुन ् भJे कुरा सुनेका हK दे खेका होइनN
भनी अनुसPधानको बममा नै यी ू7तवादDउपर
गडाउ गरे का छै नन् । Vयसै गरD वादD पWले
ूमाणको ला7ग पेश गरे का सरकारD गवाह
बरामदD मुच ु9काका ;यि=ह? बलदे व मZडल
र अ?णचPि 7मौले बकपऽ गदा^ ू7तवादDको
साथबाट कुनै ूकारको पेःतोल र गोलD बरामद
नभएको भनी उ9लेख गरे बाट सरकारD गवाहले
नै मौकाको बरामदD मुच ु9काउपर ूa खडा
गरे को र अPय ःवतPऽ ूमाणबाट आरो(पत कसूर
गरे को भJे तdय सम7थ^त हुन नआएको अवःथामा
शeाःपद बरामदDलाई अकाgय ूमाणको ?पमा
महण गन^ न7म9ने हुँदा ू7तवादD ल7लतकुमार
झाले आरो(पत कसूरबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अ7धकृत: दDपक ढकाल
कopयुटर: (वकेश गुरागाq

नल सरोकारवाला उ= मु{ाको ू7तवादD यी
7नवेyदकालाई yदन न7म9ने भJे कानूनबमोिजमको
कारण र आधार 7लिखत जवाफमा उ9लेख गन^
नसकेको अवःथामा आनो सरोकार रहे को उ=
कागज, 7लखत इVयाyदको नल 7लन पाउने हक
नेपालको अPत|रम सं (वधान, २०६३ को धारा
२७(१), सूचनाको हकसoबPधी ऐन, २०६४
ु ~ ऐन, २०२० को अदालती
को दफा ३, मुलक
बPदोबःतको २११ नं. र कागज जाँचको १७
ँ ा यी 7नवेyदकाले
नं. ले ूVयाभूत ग|रएको दे िखद
आनो सरोकार भएको भनी माग गरे को उ=
मु{ामा तहक~कात गरD yदएको रायको ू7त7ल(प
माग गरD 7नवेदन yदएकोमा सो 7नवेदन दता^ गरD
कानूनले yदन न7म9नेमा बाहे क नल yदनु र yदन
न7म9नेमा कारणस(हत सो 7नवेदन दरपीठ गनु^
भनी (वपWीह?को नाममा परमादे श जारD हुने ।
इजलास अ7धकृत: भिकालD पोखरे ल
कopयुटर: मिPजता ढु ाना

इ7त सं वत् २०७० असार ३० गते रोज १ शुभम् ।

इ7त सं वत् २०७० साल पुस २३ गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.प्रा.
डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६६-CR-०६४३,

इजलास नं . १

०६७-CR-०२१९, लागु औषध खैरो (हरोइन,

१

7बमला कमा^चाय^ (व. नेपाल सरकार, शैलेश खका
(व. नेपाल सरकार

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.
श्री बैद्यनाथ उपाध्याय, ०६५-WO-०४६८,
परमादे श, xानु पोखरे ल (व. महाPयाया7धव=ाको

नेपाल सरकारले राजपऽमा सूचना
ूकािशत गरD तो(कyदएका ूाकृ7तक वा कृ7ऽम
लागु औषध तथा मनो{ीपक पदाथ^ (साइकोश(पक
सःटाPस) र 7तनको लवण र अPय पदाथ^समेतको
दु;य^सन गन} ;यि=को हकमा माऽ १४(१)(ज)
बमोिजम सजाय हुन सछ । तर लागु औषध
हे रोइन लागु औषध (7नयPऽण) ऐन, २०३३
को दफा ३(क) को खZड (६क) बमोिजम
लागु औषधको प|रभाषा7भऽ पन} भएको र यी
ू7तवादDह?बाट बरामद भएको लागु औषध

काया^लयसमेत

7नवेyदका (व?z मानव बेच7बखन
मु{ाको अ7भयोग लगाई काठमाडK िज9ला
अदालतमा अ7भयोगपऽ दायर गरे को र अदालतले
ता|रखमा राखेको 7नवेदन ;यहोराबाट दे िखएकाले
सो मु{ामा अनुसPधान गन} ूहरD अ7धकृतले
yदएको रायसमेतको आधारमा अ7भयोगपऽ
दायर ग|रएको हुँदा अनुसPधान अ7धकारDले
अनुसPधान तहक~कातपात् yदएको रायको
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, जेठ - १
खारे ज हुने ।
इजलास अ=धकृत: अ=नलकुमार शमा<
कmnयुटर: कhपना बतzला

हे रोइनको प9रभाषा हे दा< =नजह> दु?य<सनीमाऽ
ँ ा आफूलाई
हुन ् भE स(कने अवःथासमेत नदे िखद
दफा १४(१)(ज) बमोिजम सजाय हुनपु छ< भEे
पुनरावेदन िजकSरसँग सहमत हुन नस(कने हुँदा
ू=तवादVह> =बमला कमा<चाय<, शैलेश खYकाले
लागु औषध (=नय\ऽण) ऐन, २०३३ को दफा
४ को ख`ड (च) को कसूर गरे को दे िखएकोले
=नजह>लाई सोहV ऐनको दफा १४(१)(छ)(२)
नं. बमोिजम जनहV १० (दश) वष< कैद र >.
७५,०००।– (पचहfर हजार) जरVवाना हुने
्
काठमाडg िजhला अदालतको फैसला
ठहरयाएको
सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको =म=त
ँ ा
२०६६।६।२७ को फैसला =मलेकै दे िखद
सदर हुने ।
इजलास अ=धकृत: (कशोर िघ=मरे
कmnयुटर: मि\जता ढुं गाना

इ=त सं वत् २०७० साल पुस २१ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६८-CI-०१७८, मोहV लगत कrा,

बृज(कशोर राय (व. गोनौर शाह कलवार

(ववा|दत (कनं ७२७ को ०-५-५
ज}गाको सा(वक ज}गाधनी महे श कलवार भै
(वपsी ू=तवादV बनाइएका उ=त साह कलवारले
सो ज}गा मोहVको है =सयतले जोती आएको भEे
=म=सलसाथै रहे को मो(हयानी हकको ूमाणबाट
दे िख\छ भने ू=तवादV गनी साह कhवार भEे
गोनौर साह कलवार =नज उ=त साहको छोरा हुन ्
ँ ै न । उ=त साहको
भEे कुरामा कुनै (ववाद दे िखद
मृqयु २०३२ सालमै भैसकेको भEे ूःतुत मु~ाका
ूqयथ गोनौर साहले =म=त २०६२।७।७ मा
|दएको मोहV नामसारV मु~ाको (फरादपऽबाट
दे िखएको छ भने उ ज}गा बाबुको शेषप=छ
=नजको हक खाने छोरा म ू=तवादVले जोती
कमाई ज}गाधनीलाई बालVसमेत बुझाउँदै आएको
भनी =नज गोनौर साहले ू=तउfर =लएको
दे िख\छ । सा(वक ज}गाधनी महे श कलवारले
(ववा|दत ज}गाको बालV नपाएको भनी दावी
=लएको नदे िखएको अवःथामा उ ज}गा मोहVको
शेषप=छ ू=तवादVले नै जोतभोग गरV आएका
रहे छन् भनी माEुपन अवःथा दे िखन आउँछ ।
=म=त २०६६।७।१४ मा भै आएको सज<मीनबाट
(ववा|दत ज}गा , ज}गाधनीले नै जोती आएको
भEे उhलेख भै आएको दे िखए प=न सं शो=धत
भू=मसmब\धी ऐन, २०२१ को दफा २६(ख)
अनुसार दावीको ज}गामा मोहVको है =सयतले =नज
ूqयथको समेत बराबर हक (हःसा अथा<त ् आधा
ज}गामा ःवा=मqव कायम रहे को भEे दे िखएप=छ

इ=त सं वत् २०७० साल पुस १६ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं . २
१

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती,
०७०-WO-०२१०, उqूेषण,

भrराई (व. िशsा म\ऽालयसमेत

डा. रामूसाद

=नवेदकको पुनरावेदन उजूरV =ऽभ ुवन
(वt(वuालय, पुनरावेदन
आयोगमा
=म=त
२०७०।१।८ मा द.नं. १७।०६९।७०
मा दता< भई (वचाराधीन रहे को ?यहोरा ःवयं
=नवेदकले ःवीकार गरे को दे िख\छ । यसरV
=नवेदकको पुनरावेदन उजूरV पुनरावेदन आयोगमा
(वचाराधीन अवःथामा रहV qयसै रोहबाट =नण<य
ग9रपाउने अवःथा रहे को र सोउपर िचf नबुझेमा
यस अदालतको असाधारण अ=धकारsेऽ उपयोग
गन<सyनेसमेतको (वकhप हुँदाहुँदै 9रट sेऽमा
ूवेश गरे को न=मलेकोले ूःतुत 9रट =नवेदन
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, जेठ - १
4नज मोह8ले ःवेछाले कानूनबमोिजम उ?
ज@गाको हक पCरEयाग नगरे को अवःथामा केवल
सजHमीनका Jयि?ले लेखाइMदएसOमको आधारमा
सो ज@गाबाट 4नजको मो(हयानी हक समाR हुन
नसSने ।
मोह8 महलबाट अिघ नै मCरसकेका
उ4त साह कलवारको नामको मोह8 लगत कWा
्
हुने ठहरयाई
भएको शु\ भू4मसुधार कायाHलय,
रौतहटको 4म4त २०६६।८।२३ को फैसला
उbट8 हुने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,
हे टcडाको 4म4त २०६७।९।२८ को फैसला
ँ ा सदर हुने ।
4मलेको दे िखद
इजलास अ4धकृत: आEमदे व जोशी
कOhयुटर: ूेमबहादुर थापा
इ4त सं वत् २०७० साल कािlक २९ गते रोज ६ शुभम् ।

§

यसै लगाउको ०६८-CI-०१७९, मोह8
नामसार8, बृिजकशोर राय (व. गोनौर शाह
कलवार भएको मुmामा प4न यसैअनुसार
फैसला भएको छ ।
३

भोग गन अ4धकार राे भएप4न ःथानीय ःवायl
शासन ऐन, २०५५ को दफा ६८(ख) ले ःप
रोक लगाएको (वषयमा समेत ठे |ा सदर गन
गरे को कायH कानूनसOमत् हुन नसSने हुँदा गाउँ
(वकास स4म4तले कानून(वपर8त 4नजी ज@गाको
उEपादनसमेत समावेश गर8 ठे |ा लगाउने कायH
गनH नसSने ।
बोलपऽ
आJहानबमोिजमको
ठे |ा
सOझौता हे दाH उ? बोलपऽको शतH तथा बqदे जको
दफा १ मा ठे |ा अव4ध २०६६ ौावण एकदे िख
0६७ आषाढ मसाqतसOम (एकवषH) को ला4ग
हुनेछ भ~े उbलेख भएको हुँदा ठे |ा अव4ध
नै समाR भैसकेको ूःतुत (ववादमा Cरट जार8
H न औिचEय नै समाR भएको हुँदा Cरट जार8
गनुप
गनH 4मलेन खारे ज हुने ।
इजलास अ4धकृत: आEमदे व जोशी
कOhयुटर: बेदना अ4धकार8
इ4त सं वत् २०७० साल भदौ २५ गते रोज ३ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट, काकीर्, ०६९-WO-११८६, उEूेषणसमेत,
०६६-WO-०२३५, उEूेषण, नरे qि झासमेत (व.

िजbला (वकास स4म4तको कायाHलय, रौतहटसमेत

4म4त २०६६।२।२५ को बोलपऽको
सूचनामा समनपुर नाका नद8नालाबाट 4बबv
हुने ढु xा, 4गWी, माभेल र रोडा (4नजी ज@गामा
उEपाMदतसमेत) को कर दःतूर सं कलन दररे ट
तथा समनपुर बजार ठे |ाको दररे ट भनी उbलेख
भएकोबाट गाउँ (वकास स4म4तको हक नै
नभएको 4नजी Jयि?को हक भोग ःवा4मEवको
ज@गा ठे |ामा लगाउन सSने कानूनी अि}तयार8
रहे को भ~ न4मbने ।
गाउँ (वकास स4म4त कानूनबमोिजम
ःथा(पत ःवायl 4नकाय भएको र यसले
कानूनबमोिजम Jयि?सरह सOपिl आजHन गन र

हाइbयाqड 4डिःटलर8
तामाङसमेत

(ूा.)

4ल. (व. ौीराम

खराब
(वपी
ौीराम
तामाङले
आचरण गरे को भनी सोह8 (वषयमा सो4धएको
ःपीकरणबाट (ववादको 4सजHना भएको दे िखएको
छ । यह8 जर8याबाट प4छ ू4तान बqद हुने
िःथ4तसOम पुगेको कारणले (वपी ौीराम
्
आदे शको माग गर8 ौम
तामाङले अqतरकाल8न
अदालतमा 4नवेदन Mदएको पाइqछ । 4नजले
ौम अदालतमा Mदएको उ? 4नवेदनमा आफूले
4नलOबन बदर मुmामा उ? अदालतमा पुनरावेदन
Mदएको कुरासमेत खुलाई Jयहोरा उbलेख
्
गCरएको दे िखqछ । ौम अदालतले अqतरकाल8न
आदे श गदाH प4न 4नलOबन बदर मुmामा ौीराम
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, जेठ - १
तामाङलाई सो7धएको सोह< ःप?ीकरण र ू7तDान
बEद भएको (वषयसमेतलाई समेट< आदे श
गरे को दे िखEछ । यसर< ौम अदालतले 7म7त
्
२०७०।१।१० मा गरे को अEतरकाल<न
आदे श
उS अदालतमा (वचाराधीन रहे को 7नलTबन बदर
्
मुUासँग अEतरसTबिEधत
नै रहे को हुँदा सो आदे श
ौम अदालत (कायY(व7ध) 7नयमावल<, २०५२ को
7नयम ३४ बमोिजम भएको दे िखने ।
(वप^ी ौीराम तामाङले ू7तDानमा खराब
आचरण गरे को हो होइन, ू7तDानले ःप?ीकरण
सोधेको (वषयमा 7नजले कःतो ू7त(बया aयS
ु ा शे ड यु7नयनमा
गरे का 7थए, ू7तDान बEद हुनम
सTबe कमYचार<को भू7मका छ वा ःवयं ू7तDान
आफi स(बय भई बEद गरे को हो, यी सबै (वषयमा
ूमाणको मूjयाkन नगर< अEतlरम आदे श ठmक वा
बेठmक के छ भनी 7नंकषYमा पुoनु Eयायोिचत हुँदैन
तर ूमाणको मूjयाkन गर< इEसाफतफY (वचार
गनp काम तjलो अदालतबाट नै हुने हुँदा यस
अदालतको असाधारण अ7धकार^ेऽअEतगYत पनY
आएको ूःतुत मुUामा यस अदालतबाट हःत^ेप
गर< मातहत अदालतका कामकारवाह<लाई
असर पनp कायY गनY युिSसrगत हुँदैन । ौम
अदालतबाट भएको आदे शको ूकृ7त नै अEतlरम
र अःथायी ूकृ7तको भई सTबिEधत अदालतले नै
ु ै पlरवतYन गनYसuने
आवँयकतानुसार ज(हलेसक
ु ाइको बखत पूरातवरले इEसाफ
र पूणY सुनव
गनYसuने नै हुँदा यःता (वचाराधीन (वषयमा
्
मा7थjलो अदालतले अEतरकाल<न
(वषयवःतुमा
ूवेश गर< गुण दोषको आधारमा (वचार गर<
हःत^ेप हुने गर< आदे श जार< गनY न7मjने हुनाले
7नवेदन खारे ज हुEछ । तर (वप^ी ौम अदालतले
्
आदे श जार< गरे को मुUाको 7नणYय
अEतरकाल<न
अ(वलTब गlरvदनु पनp हुनाले सो 7नणYय अ(वलTब
गlरvदनु भनी उS अदालतका नाममा परमादे श

जार< हुने ।
इजलास अ7धकृत: अ7नलकुमार शमाY
कTxयुटर : कjपना बतyला
इ7त सं वत् २०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६९-CR-०४३६, कतYaय

}यान, सर<ता पौडेल (व. नेपाल सरकार
ू7तवाद<
सर<ता
पौडेललाई
}यानसTबEधीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
सवYस(हत जEमकैद गदाY सजाय चक हुन
जाEछ (क भे सEदभYमा (वचार गदाY सु तथा
पुनरावेदन अदालतले कैद वषY ५ (पाँच) गनp राय
aयS गरे को पाइयो । यी ू7तवाद< चरम गlरबी,
असहाय अवःथा, सहयोग र समथYनको अभावले
Y ताले (ववेकह<न कायY गरे को
मनोवैा7नक दुबल
दे िखन आउँदछ । बराबर 7बरामी भइरहने र
यसको भार थेoन नसuने अवःथाले (वच7लत
भएर एउटा म(हलाले आनो (ूयजनकैउपर
Y नp पlरिःथ7त मानवता
साा7तक बल ूयोग गनुप
र समाजका ला7ग प7न चेतावनी vदने खालको
कुरा छ । यःतो कायY र पlरिःथ7त अवािछत र
7बडTबनापूणY त छ तर यःतो िःथ7तबाट उTकन
सuने राहतजEय aयवःथाहको अभावमा यःतो
जघEय र सं वेदन शूEय अवःथा आईनरहला भ
प7न स(कँदै न । समाज र रा}यले यःता कुराको
कारक तवहको अययन र प(हचान गर<
मानवीय सुर^ाका (कjलाह मजबूत पानp ूयास
Y नp हुँदा अ.बं . १८८ नं. बमोिजम पुनरावेदन
गनुप
अदालतले ५ (पाँच) वषYमाऽ कैद सजाय गनY
उपयुS हुने भनी aयS गरे को राय Eयायको
(?ले मना7सब नै हुँदा सदर हुने ।
इजलास अ7धकृत: अ7नलकुमार शमाY
कTxयुटर : कjपना बतyला
इ7त सं वत् २०७० साल माघ २० गते रोज २ शुभम् ।
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, जेठ - १
पुBन नसnने ।
इजलास अDधकृत: हकXबहादुर qेऽी

इजलास नं . ३

इDत सं वत् २०७० साल भदौ २६ गते रोज ४ शुभम् ।

१

इजलास नं . ४

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६७-CI-१२७१, अंश हक,

१

वा(हद अल9 ग;ी (व. अहमद अल9 ग;ी

अंश मु;ामा के कुन स>पिAमा अंश
लाBने नलाBने सोको Dनराकरण तGय एवं ूमाणको
आधारमा हुन ु पनM र एउटै दाताले एउटै DमDतमा
एकै (कAाबाट (कAाकाट गर9 समान है Dसयतका
दुई QयिRलाई एकै Qयहोराले Sदएको हालै को
बकसपऽमUये एउटालाई बVडा नलाBने ठहर गनुX
र अकलाई बVडा लाBने ठहर गनुX समVयाय र
ु Y ऐन अंशबVडाको १८ नं. को कानूनी
मुलक
Qयवःथासमेतको (वपर9त हुन जाने ।
बकसपऽबाट
ूाa
Dनजी
हालै को
आजXनका स>पिAमा अVय अंिशयारको बVडा
X नMमा ूDतवाद9 पुनरावेदक
नलाBने गर9 ठहर गनुप
ु Dनसाले DमDत
वा(हद अDल ग;ीकY ौीमती मैमन
२०६२।१२।९ गते बकसपऽबाट ूाa गरे को
(कनं १२४३ को जBगामा समेत बVडा लाBने
्
सुg क(पलवःतु िजhला अदालतको
ठहरयाएको
DमDत २०६६।१।२४ को फैसलालाई सदर
गरे को पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसला
नDमलेकोले सो हदस>म उhट9 हुने ।
ूDतवाद9हgले Dनजी आजXन भनी उhलेख
गरे पDन Dनजी आजXन भनी ूमािणत गनX नसकेका
ृ आजXनको अVय जBगाहgमा सगोलको
एवं पैतक
्
भनी अंिशयारबीच बVडा लाBने ठहरयाएको
शुg
अदालतको फैसलालाई सदर गरे को पुनरावेदन
ँ ा सदर
अदालत, बुटवलको फैसला Dमलेकै दे िखद
हुने । पुनरावेदक ूDतवाद9को पुनरावेदन िजकYर
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मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, २०६८-CI-००८९, अंश नामसार9, सुराती

कुमsसमेत (व. सीताराम कुमs

ूDतवाद9बीच २०४१।३।२९ मा र.नं.
६८२३ बाट पार9त बVडापऽको स>बVधमा
यी वाद9ले लामो समयस>म ूDतवाद नगर9
ःवीकार गtरबसेको अवःथासमेतलाई हे दाX यी
वाद9ले नेपालमा बसोबास गर9 वाद9ले (फरादमा
दावी Dलए जःतो जBगा हक भोग गर9 आएको
भनी अनुमान गनXसnने अवःथासमेत दे िखन
आएन । एउटै वंशDभऽको यी वाद9 भएको
भए DमDत ०४१।३।२९ मा र.नं.६८२३ बाट
पार9त बVडापऽको स>बVधीमा यी वाद9ले लामो
समयस>म ूDतवाद नगर9 सोलाई ःवीकार गर9
बDसरहने Dथएनन् । उिhलिखत आधारहgबाट
यी वाद9 ूDतवाद9हgबीच नाता स>बVधमा एउटै
ँ ा ५ भागको
वंश नाताDभऽको होइनन् भuे दे िखद
१ भाग वाद9ले ूDतवाद9हgबाट अंश पाउने
गर9 सुg gपVदे ह9 िजhला अदालतबाट DमDत
२०६५।९।२० मा भएको फैसला Dमलेको
दे िखन आएन । ूःतुत मु;ा उhट9 भई पुनरावेदन
अदालत, बुटवलको फैसला सदर हुने ।
इजलास अDधकृत: गेहेVिराज पVत
क>xयुटर: गीता िघDमरे
इDत सं वत् २०७० साल पुस ३ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय,
०६७-WO-०३२४,
उzूेषण

सवच अदालत बुले(टन २०७१, जेठ - १
परमादे श, (हरादे वी

सापकोटासमेत
ूशासन काया?लय, नवलपरासीसमेत

(व. िज<ला

भोगमा (ववाद रहे को र Bनवेदकले
भोगको कुनै Bनःसा ूमाण पेश गन? नसकेको यस
अवःथामा जGगा दता? मुHा हे रेको जःतो गरI यो
यसको हक छ र जGगा नाममा दता? गKरदनु भनी
यस असाधारण अBधकारMेऽबाट सबूद ूमाणको
मू<याPन गरI हे Kरने र Bनण?य गKरने (वषयवःतु
कारणबाट
Bनवेदकको
नभएको
समेतको
मागबमोिजम उTूेषण तथा परमादे शको आदे श
ँ ा ूःतुत Kरट Bनवेदन
जारI गन? Bम<ने नदे िखद
खारे ज हुने ।
इजलास अBधकृत: शकु\तला काक]
क^_युटर: गीता िघBमरे BगरI
इBत सं वत् २०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६८-CR-०२३६, स^ब\ध(वछे g,
जीवन पुन (व. जमुना राना

ूBतवादIले आhनो अंश ूाi नगरे को
ृ
अवःथामा पैतक
स^पिjबाट अंिशयारहkबीच
अंश ब\डा गरI Bनजहkले पाउने अंशबाट ब\डा
? नm बाnयाTमक
गरे पBछ माऽ स^ब\ध (वछे द गनुप
कानूनी oयवःथा रहे कोले सोहIअनुसार नै भए
गरे को दे िखने ।
ृ
स^पिjको kपमा ूाi स^पिj
पैतक
पKरवारका एकासगोलमा रहे को जुनसुकै सदःयको
नाममा रहे को भए पBन ब\डा गनुप
? नm स^पिj नै
हुने हुँदा ूBतवादI पूणा? पुनको नाममा नामसारI
भै आएको बाGलुङ, ध^जा गा(वस हाल तमाम
गा(वस वडा नं. ९ का (क.नं. ४०५, ४१७
४३० १२३५ को जGगा एवं घर मोहIBभऽ पन?
जाने दे िख\छ । साथै ूBतवादI परवीर पुनले
का\छu बुहारI नरमाया पुनबाट र.नं. ३८३१
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BमBत २०५४।३।१२ मा हा.ब.बाट ूाi
(क.नं. १९३० र १९३२ को जGगा Bनजको
Bनजी आज?नकै स^पिjसमेत दे िखएको अवःथामा
आhनो छोरा ूBतवादI जीवन पुनसमेतलाई ब\डा
? नm स^पिj नै दे िखयो । तर ूBतवादI पूणा?
गनुप
पुन परवीर पुनको आमा भएकोले छोराको Bनजी
आज?नको स^पिjसमेत भएबाट Bनज ूBतवादI
पूणा? पुनले छोराको Bनजी स^पिjबाट ब\डा पाउने
कानूनी oयवःथाको अभावमा उि<लिखत दुई
(कjा जGगाबाट ब\डा पाउने दे िखन आएन ।
ूBतवादI जीवन पुनको बाबु परवीर पुनको नाममा
Bनजी तवरबाट आज?न गरे को (क.नं. १९३० र
१९३२ का जGगा Bनजको छोरा ौीमतीको लाBग
ृ स^पिj नै हुने हुँदा उx जGगाबाट अंश
पैतक
ँ ा ूBतवादI पूणा? पुनको नाममा रहे को
पाउने दे िखद
स^पिjलाई २ भाग लगाई ूBतवादI परवीर
पुनको भाग पन? आएको स^पिjलाई परवीर पुन१, Bनजको ौीमती-१ र छोरा जीवन पुन-१ भाग
गरI जीवन पुनको भागमा पन? आउने स^पिjलाई
२ भाग गरI १ भाग वादI जमुना पुनले अंश
पाउने नै दे िखयो । साथै ूBतवादIका बाबु परवीर
पुनको नाममा हा.ब.बाट ूाi एवं Bनजको नाममा
ँ ा ३
रहे को स^पिjसमेतबाट ३ अंिशयार दे िखद
भाग लगाई ३ भागमnये ूBतवादI जीवन पुनको
अंश भागमा पनm स^पिjलाई २ भाग लगाई १
भाग वादI जमुना पुनले अंश पाउने ।
इजलास अBधकृत: गेहे\िराज प\त
क^_युटर: मि\दरा रानाभाट
इBत सं वत् २०७० साल फागुन ६ गते रोज ३ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६७-CR-०७१३, ०७१४, अदालतको

?
ठाकुर,
ठाकुर (व. अजुन
? ठाकुर
दे वनारायण ठाकुरसमेत (व. अजुन
अपहे लना, सरयुग

सवच अदालत बुले(टन २०७1, जेठ - १
बाल4 नका6नु भनी अ9त:रम आदे श
पुनरावेदन अदालत, राज(वराजबाट जार4 भै AमAत
२०६५।७।२८ मा तामेल भैरहे को अवःथामा
अ9त:रम आदे श जार4 भएको थाहा भएन, २०६५
सालको धानबाल4 मैले नै काटे को भनी ःवीकार
गरे को अवःथालाई हे दाN अदालतबाट जार4 भएको
अ9त:रम आदे शको ूPयथR पुनरावेदकहSले
अवTा गर4 अदालतको अपहे लना गरे को दे िखन
आयो । उिXलिखत आधार कारणहSसमेतबाट
(वपZीहSलाई जनह4 S.१००।– का दरले
जर4वाना हुने ।
इजलास अAधकृत: गेहे9िराज प9त
क_`युटर: मि9दरा रानाभाट
इAत सं वत् २०७० साल फागुन ६ गते रोज ३ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६७-CI-१००२, लेनदे न, लआमी
महरा चमार (व. रामपुकार यादव

पुनरावेदकले शुS धनुषा िजXला अदालतमा
(फरादसाथ पेश गरे को सgलबमोिजमको कपाल4
तमसुकको फोटोकपीमा छै ठi हरफमा आठ अZर
का(टएको र Pयसमा Xया`चे छाप लागेको छै न
तर सgल Aलखतमा Xया`चे छाप लागेको छ
भनी दावी Aलएको अवःथा हुँदा AमAसल सं लkन
Aलखत हे दाN ूAतवाद4ले पुनरावेदन िजकlर Aलए
जःतो नभई सो फोटोकपी भएबाट Xया`चे छाप
ःपm नआएको एवं सो Aलखतको फोटोकपी
सgल Aलखतकै भएको दे िखन आएको हुँदा
अ9यथा माn स(कने अवःथा दे िखएन । ूAतवाद4
पुनरावेदकले वाद4बाट AमAत २०५५।७।५ गते
S. १०,८५०५।– Aलई ग:रoदएको कपाल4
तमसुकलाई अ9यथा भn सकेका छै नन् । लेनदे न
pयवहारको महलको १ नं. को प:रभाषाAभऽको भई
पेश भएको ूःतुत कपाल4 तमसुक ऐ. महलको २
ँ ा वाद4ले ूAतवाद4बाट
नं. को _यादAभऽैको दे िखद

कपाल4 तमसुकबमोिजमको साँवाsयाज भराई Aलन
पाउने ।
इजलास अAधकृत: गेहे9िराज प9त
क_`युटर: मि9दरा रानाभाट
इAत सं वत् २०७० साल फागुन ६ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं . ५
१

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६७-CI-०३०७, अब9डा जkगा ब9डा,
िशवनारायण सुAतहार (व. लआमी सुAतहार

वाद4ले अंश पाउने भनी ठहर भएका
ूःतुत पुनरावेदनमा उिXलिखत (कuा जkगाहS
२०३० सालको अंश मुvामा समावेश भएको भnे
ँ ै न । अंश pयिwको नैसAगNक हक भएको
दे िखद
र अंिशयारले आफूले कानूनबमोिजम पाउनुपनy
स_पिu (वAधवत्Sपमा अंश ूाz नगरे स_म अंश
हकको अ9Pय हुन स{दै न । ूःतुत मुvामा वाद4ले
अंश पाउने ठहर भएको स_पिu २०३० सालको
अंश मुvामा नसमे(टएको त|यलाई पुनरावेदकले
ःवीकार गर4 बसेको अवःथा हुँदा ूःतुत मुvामा
अ. बं . ८५ नं. आक(षNत नहुने ।
इजालस अAधकृत: मोहनूसाद बाःतोला
क_`युटर: (वदुषी रायमाझी
इAत सं वत् २०७० साल माघ ८ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६८-CR-०४४७, जालसाज, बस9ता पुर4

(व. जीवा पुर4

वाद4ले AमAत २०५९।२।६ को अंश
भरपाइको नgल AमAत २०६४।७।१२ मा
सार4 थाहा पाएको भnे आधारमा सो कानूनी
pयवःथाबमोिजम (फराद दताN गरे को अवःथा
छ । सं शोAधत pयवःथा AमAत २०५९।५।२७

18

सवच अदालत बुले(टन २०७१, जेठ - १
दे िख लागू भएको छ । =म=त २०५९।२।२६
को =लखत भएको ६ म(हना=भऽै भएको सं शोधनको
फाइदा (फरादKले नपाउने भN नेकाप २०६७,
मO=सर, =न.नं. ८४२८, पृS १२६५ को नजीरका
ँ ै न । जहाँस[म
पUरूेआयमा समेत =मYने दे िखद
लेनदे न \यवहारको १० नं. बमोिजम (फराद
दता] हुनपु न^ =थयो भNे िजक`र छ यस स[बaधमा
कानूनले नै पbलाई लेनदे न \यवहारको १० नं.
को हद[याद=भऽ (फराद गन^ वा क`त^ कागजको
१८ नं. को हद[याद=भऽ गन^ भNे दुईवटा (वकYप
भएको अवःथामा दुई (वकYपमeये दुईवटै रोfने
वा एउटा (वकYप रोfने भNे अ=धकार पbलाई
रहे को दे िखaछ । सोहK आधारमा क`त^ कागजको
१८ नं. को आधारमा परे को (फरादका सaदभ]मा
यथोिचत \याhया र ूयोग हुने अवःथा बाँक` नै
रहे को अवःथामा अ(हले नै (वषयवःतुमै ूवेश गन]
=नषेध गन] न=मYने ।
लेनदे न \यवहारको ८ नं. अनुसार घरको
मुhय वादKको बाबु कृंण पुरKले सहKछाप गरK र
वादKको आमा mnा पुरKसमेत साbी बसी =म=त
२०५९।२।६ मा भएको अंश भरपाई बदर
गन] जालसाजीमा (फराद गन^ अ=धकार वादKलाई
छै न भNे अक िजक`रतफ] (वचार गदा] ूःतुत
मुoाको (वषय हद[यादको आधारमा शुmले खारे ज
गरे उपर पुन: इaसाफ गन] सुmमा पठाउने गरे को
पुनरावेदन अदालतको फैसला =मले न=मलेको
(वषयसँग स[बिaधत हुँदा सुmबाट हुने फैसलामा
सो िजक`रको (वषयमा (ववेचना हुने नै हुँदा यस
अदातल हाल दुबै पbको ूमाण बुझी इaसाफको
रोहबाट यस अदालतबाट बोYन न=मYने ।
इजालस अ=धकृत: मोहनूसाद बाःतोला
क[rयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ=त सं वत् २०७० साल माघ ८ गते रोज ४ शुभम् ।

यसै लगाउका =न[न मुoाहmमा प=न यसै अनुसार
आदे श भएका छन् :

19

§
§
§

०६८-CI-०४३३, अंश, प(वऽा पुरKसमेत

(व. जीवा पुरK

०६७-CI-१११८, जालसाज, भीमबहादुर

पुरK (व. जीवा पुरK

०६७-CI-१४१०, अंश, भीमबहादुर पुरK

(व. जीवा पुरK

रीत/बेरीत आदेश
१

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री िगरीश चन्द्र लाल, ०७०-RE-०१६८, ठगी,

खेमराज aयौपाने (व. नेपाल सरकार

ू=तवादK खेमराज aयौपानेले अ=धकारूाv
अ=धकारKसमb र अदालतको बयानमा समेत
=नज पUरwंय सहकारKको सं ःथापक शेयरहोYडर,
सyालक एवं कम]चारKसमेत नभएको र
सहकारKको =नbेपकता]को रकम आफूले ठगी
नगरे को भनी बयान गरे को दे िखaछ । =नज
ू=तवादKउपरको अ=भयोग दावीमा प=न =नज उz
सहकारKको रकम उठाउने काय]मा सं ल{न रहे को
वा सहकारKको काय] गन^ कुनै पदा=धकारK, सदःय
ँ ै न । =नज
वा कम]चारK रहे को अवःथा दे िखद
] न^ दा(य|व
ू=तवादKले उz सहकारKको =तनुप
सyालकहmले न=तरे उz दा(य|वको रकमस[म
आफूले =तन^ भनी =म=त २०६९।१।२७ मा
भाखा तमसुक कागज गरे को दे िखaछ । िजYला
अदालत र पुनरावेदन अदालतले उz सहकारKका
सyालकसमेत रहे का अaय ू=तवादKहmलाई m.
३०,००,०००।– (तीस लाख) धरौटK =लई
पुपb
] को ला=ग ताUरखमा राखेको दे िखयो ।
उz सहकारKको रकम बुझाउनुपन^ सyालकहm
उपिःथत भई =नजहmबाट धरौट मागसमेत भएको
अवःथामा उनीहmको हकमा जमानीस[म बःने
] का =न=म थुनामा
=नवेदक ू=तवादKलाई पुपb

सवच अदालत बुले(टन २०७1, जेठ - १
रा5े गरे को 9म9त २०६९।१२।२२ को
आदे श र सो आदे शलाई सदर गरे को पुनरावेदन
अदालत, पाटनको 9म9त २०७०।३।१४ को
ँ ा बदर गGरHदएको छ ।
आदे श 9मलेको नदे िखद
तसथL 9नवेदक ू9तवादN सOालक, शेयरहोRडर
एवं कमLचारNसमेत नभएको उW सहकारNको
जमानीसYम Hदएको अवःथामा सो सहकारNका
ँ ा
सOालकह[ धरौटNमा रहे को अवःथा दे िखद
प9छ ठहरे बमोिजम हुने गरN यी ू9तवादN खेमराज
^यौपानेबाट [. ३०,००,०००।- ([. तीस
लाख) नगद वा सो बराबर जेथाजमानी Hदए 9लई
L गनू L ।
ताGरखमा राखी मुaाको पुपb
इ9त सं वत् २०७१ वैशाख २४ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह मा.न्या.श्री िगरीश
चन्द्र लाल, ०६९-RE-०२६९, बै(gङ कसूर,

केशव नर9सं ह राजभiडारN (व. नेपाल सरकार

वैभव फाइना^स 9लका ूब^ध सOालक
रहे को यी ू9तवादN केशव नर9सं ह राजभiडारNले
×गुड फर पेमे^ट" अ(gत [. ५०,००,०००।–
(पचास लाख) को चेकको आधारमा 9बना9धतो
र पGरयोजना ऋण ूवाह गरN बै(gङ कसूर तथा
सजाय ऐन, २०६४ बमोिजमको कसूर अपराध
गरे कोले दफा १५(२)(ग) बमोिजम 9नजलाई
सजाय गGरपाऊँ भqे दावी 9लई अ9भयोगपऽ
दायर भएको दे िख^छ र सो दफा १५(२)(ग)
मा अपराध गरे को ठहरे २ वषLदेिख ३ वषLसYम
कैद हुनसtने भqे कानूनी uयवःथा रहे को
पाइ^छ । उW मुaामा यी 9नवेदक ू9तवादNलाई
अ.बं . ११८ नं. को दे हाय २ बमोिजम पुपb
L 9न9मw
थुनामा रा5े भनी वािणxय इजलासबाट आदे श
भएको र अ.बं . ११८ नं. को दे हाय २ मा ×नेपाल
सरकार वादN भई चलेको तीन वषL वा सोभ^दा
बढN कैदको सजाय हुनसtने मुaामा थुनामा राखी
पुपb
L गनुप
L छL" भqे uयवःथा रहे को पाइ^छ ।

सोबमोिजम तीन वषLभ^दा बढN कैद हुने मुaामा
थुनामा रा5े uयवःथा भएकोमा यी 9नवेदकलाई
सजायको दावी 9लएको बै(कङ कसूर तथा सजाय
ऐन, २०६४ को दफा १५(२)(ग) मा सो नभई
दुई वषLदेिख तीन वषLसYममाऽ सजाय हुनसtने
अवःथा भई उW अ.बं . ११८ नं. को दे हाय २ को
अवःथा (वzमान रहे को नदे िखएकोले तीन वषLभ^दा
घटN सजाय हुने मुaामा थुनामा राखी पुपb
L गन|
भqे पुनरावेदन अदालत, वािणxय इजलासको
9म9त २०७०।१।१३ को आदे श कानूनस}गत
ँ ा सो आदे श बदर गGरHदएको छ । अ.बं .
नदे िखद
११८ नं. को दे हाय ५ र १० बमोिजम प9छ मुaा
(कनारा हुँदा ठहरे बमोिजम हुने नै हुँदा 9नवेदकले
[. १०,००,०००।– (दश लाख) नगद धरौट
वा सोबापत जेथा जमानी Hदनसके 9लई ताGरखमा
राखी अ[मा कानूनबमोिजम गनू L ।
इ9त सं वत् २०७१ वैशाख १७ गते रोज ४ शुभम् ।

यसै ूकृ9तका 9नYन मुaामा प9न यसै अनुसार
आदे श भएका छन्:
§ ०६९-RE-०२६७, बै(gङ कसूर, केशव
§
§
§
§

नर9सं ह राजभiडारN (व. नेपाल सरकार
०६९-RE-०२६८, बै(gङ कसूर, केशव
नर9सं ह राजभiडारN (व. नेपाल सरकार
०६९-RE-०२७१, बै(gङ कसूर, केशव
नर9सं ह राजभiडारN (व. नेपाल सरकार
०६९-RE-०२७२, बै(gङ कसूर, केशव
नर9सं ह राजभiडारN (व. नेपाल सरकार
०६९-RE-०२७३, बै(gङ कसूर, केशव
नर9सं ह राजभiडारN (व. नेपाल सरकार
३

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
सुशीला काकीर्, ०७०-RE-०१०७, बै(gङ कसूर,
गौरNशंकर चौधरN (व. नेपाल सरकार

ू9तवादN बैgमा गैरकायLकारN सOालक
रहे को अवःथामा शेयर 9धतो राखी ऋणी राइिजङ
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, जेठ - १
ए4ड कम8स9यल क;<ले=स (ूा) 8ल. लाई
ऋण ूवाह गरे को दे िखएको र 8नज ऋणीले
आफूले 8लएको ऋणको साँवा Oयाजसमेत
च ुPा गQरसकेको भSे ू8तवेदक नेपाल राU
बैWले पुनरावेदन सरकारX वकYल काया9लय,
ल8लतपुरलाई 8म8त २०७०।५।२६ मा प.सं .
बै. सु.8ब./एन8ब डेःक/(व(वध/६/०७०/७१
को पऽ लेखी जानकारX bदएको तथा कजा9 bदने
नेपाल बdलादे श बैWले प8न यी ू8तवादX गौरXशWर
चौधरXलाई 8म8त २०७०।५।२४ मा लेखेको
Ref No. NB: LRD/809/2013 को 8म8सल सं लhन
पऽसमेतबाट बैWको ऋण च ुPा भई फरफारक
भइसकेको भSे दे िखएकोले 8नज ू8तवादX
कसूरदार हो भSे (वjास गनk मना8सब आधार
ु Y ऐन, अ.बं . ११८
नदे िखएको हुँदा 8नजलाई मुलक
नं. को दे हाय २ बमोिजम थुनामा राखी पुपn
9
ँ ा 8म8त २०६९।८।१८ र
गन9 मना8सब नदे िखद
8म8त २०७०।६।७ को आदे श बदर गQरbदएको
छ । प8छ ूमाण बुqदै जाँदा ठहरे बमोिजम हुने
नै हुँदा यी 8नवेदक ू8तवादXको उमेर ७० वष9
नािघसकेको र 8नजलाई (व8भS ूकारको रोग
लागी कारागारमाफ9त् (व8भS अःपतालबाट
समयसमयमा उपचारसमेत गराइरहे को दे िखएकोले
8नजको शारXQरक र ःवाःvय अवःथासमेतलाई
ु Y ऐन, अ.बं .
(वचार गरX हाल 8नजलाई मुलक
११८ दे हाय ७ बमोिजम थुनामा राw उपयुP
नहुँदा अ.बं . ४७ नं. बमोिजम साधारण ताQरखमा
9 गनू 9 ।
राखी मुxाको पुपn
इ8त सं वत् २०७१ साल जेठ ७ गते रोज ४ शुभम् ।

यसै ूकृ8तका 8न;न मुxामा प8न यसै अनुसार
आदे श भएका छन्:
कसूर,
§ ०७०-RE-०१०४,
बै(Wङ

गौरXशंकर चौधरX (व. नेपाल सरकार

§

०७०-RE-०१०५,

बै(Wङ

कसूर,

गौरXशंकर चौधरX (व. नेपाल सरकार
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§

०७०-RE-०१०६,

बै(Wङ

कसूर,

गौरXशंकर चौधरX (व. नेपाल सरकार
४

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या. प्रा.डा. श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०७०-RE-०१९४, 8लखत

दता9 बदर, बनवारX कुम| (व. रामदे व कुम|समेत
पि}मा~ल nेऽीय अदालत, पोखराबाट
8म8त २०४४।१०।१२ मा भएको फैसला
अि4तम
भई
सोबमोिजम
काया94वयनसमेत
भइसकेको अवःथामा Qरट 8नवेदन पद मा
अि4तम फैसलालाई ूभा(वत पान9स=ने अवःथा
ँ ै न । क(पलवःतु
दे िखद
िजला अदालतबाट
8म8त २०६७।१।४ मा भएको ब4डा मुच ुका,
8म8त २०६७।१।२८ को तामेलX पचा9समेत
बदरको माग दावी 8लई यस अदालतमा Qरट
8नवेदन दायर भएकोस;म दे िख4छ । उP Qरट
8नवेदनमा मागबमोिजम अ4तQरम आदे श जारX भई
ू(बया रो(कएको अवःथासमेत दे िखएन सबूद
ूमाण बुझी सnम अदालतले फैसला गरे को
अवःथासमेत दे िखएको छ । उP रXट 8नवेदन
अ4यथा भएमा सोहXअनुसार हुने नै हुँदा अि4तम
फैसलाबाट पnले िज8तपाएको हकको ूचलन
हुन रो(कbदनु वा फैसला काया94वयन रो(कbदनु
अ.बं . १२ को नं. को पQर8ध8भऽ पद न । िजला
अदालतले 8लखत दता9 बदर गQरbदने फैसलाउपर
परे को पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतलाई समेत
(वपnी बनाई सवच अदातमा Qरट 8नवेदन दायर
गQरयो भ4दै मा Qरटको अि4तम 8नण9य नहुँदास;म
प(हले दायर भई शु बाट फैसला भई पुनरावेदकYय
परXnण
हुन बाँकY रहे को मुxालाई मुलतवी
राwे आदे श गन9 अ.बं . १२ नं. ले 8मदै न ।
तसथ9, पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट (वचाराधीन
ूःतुत मुxा मुलतवी राwे गरX 8म8त २०७०
ँ ा बदर
९।३ मा भएको आदे श बेरXतको दे िखद
गQरbदएको छ । अब ूःतुत मुxा मुलतवीबाट

सवच अदालत बुले(टन २०७1, जेठ - १
जगाई 6नयमानुसार गनू ; ।

§

०७०-RE-०१९१, 6लखत दता; बदर,

§

०७०-RE-०१९२, 6लखत दता; बदर,

इ6त सं वत् २०७० वैशाख २८ गते रोज ६ शुभम् ।

बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत

यसै ूकृ6तका 6नJन मुKाहMमा प6न यसै अनुसार
फैसला भएका छन्:
§ ०७०-RE-०१८५, 6लखत दता; बदर,

§

०७०-RE-०१९३, 6लखत दता; बदर,

०७०-RE-०१८६, 6लखत दता; बदर,

§

०७०-RE-०१९५, 6लखत दता; बदर,

०७०-RE-०१८७, 6लखत दता; बदर,

§

०७०-RE-०१९६, 6लखत दता; बदर,

§

०७०-RE-०१८८, 6लखत दता; बदर,

§

०७०-RE-०१९७, 6लखत दता; बदर,

§

०७०-RE-०१८९, 6लखत दता; बदर,

§

§

०७०-RE-०१९०, 6लखत दता; बदर,

§

बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत

§
§

बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत

बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत
बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत
बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत

बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत

बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत
बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत

बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत
बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत
बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत

०७०-RE-०१९८, 6लखत दता; बदर,

बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत

०७०-RE-०१९९, 6लखत दता; बदर,

बनवारT कुमU (व. रामदे व कुमUसमेत

सं शोधन
स.अ.बुले(टन 207१ वैशाख -२, पूणा;] ५२४
को पृ_ ४ को दोॐो column को दोॐो हरफमा
लेनदे न aयवहारको ३६ नं. हुनपु नbमा अ.बं .३६
नं. हुन गएकोले सं शोधन गdरएको छ ।
सJपादक

22

