सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - 2
vपमा Hलनुपनd हुSछ । :यःतो (वHनयमावलbलाई
ँ ा Hनवेदन
कानूनको सं xा kदन Hमyने नदे िखद
N नd अवःथा
मागबमोिजमको आदे श जारb गनुप
ँ ा ूःतुत 3रट Hनवेदन खारे ज हुने ।
नदे िखद
इजलास अHधकृत: ूेमूसाद Sयौपाने
कf{युटर: गीता िघHमरे

िवशेष इजलास
1

स.का.मु प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार्, मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट, 3रट

इHत सं वत् २०७० साल पुस २५ गते रोज ५ शुभम् ।

०६७-ws-००६३, उ:ूेषण परमादे श, ूा.
डा.कृंणूसाद भFराई (व. Hऽभुवन (वJ(वKालय
उपकुलपHतको कायाNलयसमेत

नं.

सं युक्त इजलास

सं (वधानवादको आधारभूत HसRाSतलाई
नेपालको अSत3रम सं (वधान, २०६३ को धारा
१(१) ले अWीकार गरे को छ । सं (वधान र कानून
बािझएका हुन ् वा होइनन् :यसको परbcण गनd
िजfमेवारb धारा १०७(१) ले सवच अदालतलाई
सुfपेको छ । धारा १०७(१) अनुसार कुनै
पHन कानूनको सं वैधाHनकताको परbcण गनd
HसRाSतको सीमाभSदा बा(हर यो अदालत जान
सgैन । सं (वधानअनुकूल वा ूHतकूल जाँिचने
(वषयवःतु कुनै कानून नै हुनपु नd ।
सं सद वा सfबR Hनकायबाट HनHमNत भई
जारb ऐन वा सो ऐनले kदएको अिlतयारb ूयोग
गरb तो(कkदएको Hनकायmारा कुनै Hनकायको
ःवीकृHत Hलनुपनd भए सोसमेत Hलई जारb Hनयम
(वHनयममाऽ हुन ् । (वधायन तथा ू:यायोिजत
(वधायनबाहे कका अSय ूबSध वा oयवःथापन
Hलखतको Hनयम वा (वHनयम वा Hनदd िशका वा
आचारसं (हता वा आदे शसमेत जे सुकै kदइएको
भए पHन ती नेपाल कानूनको प3रHधHभऽ नपनd हुँदा
सं (वधानको धारा १०७(१) को अHधकार cेऽको
(वषय बq नसrने ।
Hनवेदकले च ुनौती kदएको पशुपHत
ु ी rयाfपस िशcक कमNचारb सेवासfबSधी
बहुमख
(वHनयम, (ूथम सं शोधन) २०६३ सं (वधान वा
ऐन, वा Hनयमावलbको अlतयारbअSतगNत बनेको
नदे िखनुका साथै नेपाल कानून oयाlयासfबSधी
ऐन, २०१० को दफा २(ङ) को नेपाल
कानूनको प3रभाषाअनुसार कानून भq स(कने
अवःथा नदे िखने ।
ु ी rयाfपस िशcक तथा
पशुपHत बहुमख
कमNचारbहvका बीचको सfझौताको शतNअनुvपको
करारbय हकसरहको है Hसयत राwे Hलखतको

१

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-WO-०९७१, उ:ूेषण
परमादे श, अHधवgा दbप(वबम Hमौसमेत (व.

ूधानमSऽी तथा मिSऽप3रष सिचवालयसमेत

चोकदे िख
बाइपाससfमको
बालाजु
बाटो (वःतार गनd कायNलाई सडक (वःतारको
ःवाभा(वक ू(बया माq स(कए पHन सो उKान
र यसHभऽ रहे का बाईसधारा, वनजWल, पोखरb,
मिSदर, खुyला चौर र पाकN जःता सं रचनालाई
(वनास गदाN सो cेऽको ःवvप एवं पयाNवरणमा
समेत ूHतकूल असर पनN जाSछ । काठमाड
उप:यकाको धरोहरको vपमा रहे को बालाजु
बाईसधारा उKान cेऽ अHतबमण हुने गरb
सुकुfबासी वःती बसाउने, सो cेऽमा आवास
भवन HनमाNण गरb Hलजमा kदनेलगायतको कायNबाट
सो cेऽको धाHमNक, साँःकृHतक, पुरातािवक एवं
पयाNवरणीय अिःत:वसमेत समा हुने अवःथा
दे िखन आउने ।
ऐHतहाHसक, ूाचीन, धाHमNक, साँःकृHतक
पुरातािवक एवं पयाNवरणीय (कोणलेसमेत
महवपूणN रहे को बालाजु बाईसधारा उKान
cेऽलाई ूभाव पानd गरb बाटो (वःतार एवं
भौHतक सं रचना HनमाNण गनd गरb (वपcीबाट
भए गरे को कामकारवाहb उ:ूेषणको आदे शmारा
बदर ग3रkदएको छ । बालाजु चोकदे िख
बाइपाससfमको बाटो (वःतार गनd ःवाभा(वक
ू(बया बाहे क बालाजु बाईसधारा उKान cेऽलाई
असर पुने गरb बीचबाट वा कुनै cेऽबाट बाटो
(वःतार गदाN वा भौHतक सं रचना HनमाNण गदाN
वातावरणीय ूभाव मूyयानसfबSधी ूःताव

1

सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - 2
स1बि4धत 6नकायबाट ःवीकृत नगराई सोस1ब4धी
कुनै प6न कायA नगनु,A नगराउनु भनी (वपDीहFको
नाउँमा परमादे शको आदे श जारL हुने ।
इजलास अ6धकृत: हPर कोइराला
क1Qयुटर: रानु पौडेल

३

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०७०-CI-०१७५, उ\ूेषण

परमादे श, तु`सीराम वै{समेत (व. तु`सीराम
ु ालसमेत
ह4जुसव

इ6त सं वत् २०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शुभम् ।

6नवेदकको ५ फ|ट जdगा (वपDीको
घरको न}सा पास गन~ बममा 6मचेको भmे (ववादको
(वषय भएको हुनाले तत् (वषयको 6नरोपण सबूद
ूमाण बुझी Pरट Dेऽबाट हुन सuैन । तसथA,
6नवेदकले साधारण अ6धकारDेऽअ4तगAत शुF
अदालतमा उपचारको ला6ग जानस}ने अवःथा
्
रहे भएकोले Pरट 6नवेदन खारे ज हुने ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला
ँ ा सदर हुने ठहछA । पुनरावेदन
6मलेकै दे िखद
िजक|र पुdन नस}ने ।
इजलास अ6धकृत: महे 4िूसाद पोखरे ल
क1Qयुटर: च4िा 6तम`सेना

२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६७-CI-१३५४, उ\ूेषण

नुवाकोट
परमादे श,
(हतबहादुर Qयाकुरे ल

िज`ला

अदालत

(व.

6नवेदक (हतबहादुर Qयाकुरे लले सवAूथम
आcनो जdगा बीसe वषAदेिख 6बनाकारण अदालतको
आदे शले रोgा रहे काले फुकुवा गPरपाऊँ भनी 6म6त
२०६५।३।५ मा नुवाकोट िज`ला अदालतमा
6नवेदन jदएको अवःथा दे िख4छ । यस अवःथामा
सो अदालतले 6नवेदकको जdगा के क6त कारणले
रोgा रहन गएको हो भmे कुराको आcनो
अ6भलेख हे रL कुनn मुoा मा6मलाका स4दभAमा
रोgा रहन गएको भए सोहLबमोिजमको जानकारL
6नवेदकलाई गराउनु कानूनी कतAqयको पPरपालन
हो । उ`टो आफूले (कन रोgा राखेको हो थाहा
छै न तर, रोgा भने र(हरहनुपदAछ भmे मा4यता
अदालत जःतो 6नकायले राrु र पुनरावेदन
अदालतले सो फुकुवा गनA परमादे श जारL गरे को
अवःथामा प6न सोउपर 6नवेदक/ू\यथtको जdगा
रोgा राrुपनाAका कारण केहL उ`लेख नगरL यस
अदालतमा पुनरावेदन गनुब
A ाट नुवाकोट िज`ला
अदालत आcनो कानूनबमोिजमको कतAqय पूरा
ँ ा कुनै
नगरL कतAqयबाट 6बमुख भएको दे िखद
आधार र कारण नभई 6नवेदकको जdगा रोgा
रहे काले कुनै प6न कानूनी कारवाहLको 6सल6सलामा
6नवेदकको उu जdगा रोgा नरािखएको भए सो
जdगा फुकुवा गPरjदनु भनी परमादे श जारL हुने
्
पुनरावेदन अदालत, पाटनको 6म6त
ठहरयाएको
ँ ा
२०६७।७।१० को आदे श 6मलेको दे िखद
सदर हुने ।
इजलास अ6धकृत: (वwनाथ भxराई
क1Qयुटर: (वकेश गुरागाy

इ6त सं वत् २०७० साल माघ ६ गते रोज २ शुभम् ।

§

लगाउको
०७०-CR-०२०१,
यसै
अदालतको अपहे लना, कृंणूसाद वै{
ु ालसमेत भएको
(व. तु`सीराम ह4जुसव
मुoामा प6न यसै अनुसार फैसला भएको
छ ।
४

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६८-CI-०६५०, ०३७२,

हदब4दL कायम, भू6मसुधार कायाAलय, ल6लतपुर
(व. गोपाल श1शेर ज.ब.रा.समेत, गोपाल श1शेर
ज.ब.रा.समेत (व. भू6मसुधार कायाAलय, ल6लतपुर

6नवेदकले ूःतुत मुoामा दावी गरे को 6म6त
२०३०।१।२२ को हदब4दLस1ब4धी 6नणAय
भू6मसुधार कायाAलय, ल6लतपुरबाट भएको दे िखन
आउँछ । उu 6नणAयबाट असर पन~ पDले अ.बं .
८६ नं. को उu कानूनी qयवःथाबमोिजम सोहL
प(हले 6नणAय गन~ कायाAलयमा ना6लस jदनस}ने
हु4छ । सोहLबमोिजम भू6मसुधार कायाAलयले प6न
प(हलेको 6नणAय बदर गPरपाऊँ भनी उजूर परे को
अवःथामा उu कानूनी qयायाअनुसार आवँयक
र उपयुu कारवाहL गनA नस}ने भm न6म`ने ।

इ6त सं वत् २०७० साल कािzक १० गते रोज १ शुभम् ।

2

सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - 2
अदालतको अपहे लना, बाबुराम ौे s (व.
ःथानीय (वकास मIऽालयसमेत भएको
मुqामा प1न यसै अनुसार आदे श भएको
छ ।
६

1नवेदकह5ले भू1मसुधार काया<लयमा
=दएको 1नवेदनबमोिजम पCरवार सं Eया कायम हुने
नहुने के हो सो यकFन गरH हदबIदH फुकुवा
हुने नहुने सKबIधमा सबूद ूमाणको मूNयाOन र
(ववेचना गरH 1नण<य गनुप
< नPमा 1नवेदन तामेलHमा
्
रािख=दने ठहरयाएको
भू1मसुधार काया<लयको
1नण<य ऽु(टपूण< दे िखएको भनी पुनरावेदन अदालत,
पाटनले भू1मसुधार काया<लय, ल1लतपुरको 1म1त
२०६६।१२।१८ को आदे श पचा< बदर गरH
अब जो जे बु\नुपछ< बुझी पCरवार सं Eया एवं
ज_गाको हदबIदHतफ< पुनरावेदकह5ले =दएको
1नवेदन दावीबमोिजम हुने नहुने सKबIधमा पुन:
1नण<य गनु< भनी 1म1सल भू1मसुधार काया<लयमा
्
पठाई =दने ठहरयाएको
फैसला मना1सब दे िखने ।
इजलास अ1धकृत: (वdनाथ भfराई
कKgयुटर: (वकेश गुरागाh

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६९-WO-०५३९, उnूेषण

परमादे श, पूजा जोशी (व. पररा मIऽालयसमेत
पररा मIऽालयले 1नजामती सेवा
ऐन, २०४९ को दफा १८(४)(घ) बमोिजम
स5वा सहम1त माग गरे कोमा सामाIय ूशासन
मIऽालयबाट 1नजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा १८(४)(च) बमोिजम स5वा गनP सहम1त
ूदान गरे बाट यी 1नवे=दका पूजा जोशीलाई स5वा
सहम1त 1लई ॄसेNसिःथत नेपालH राजदूतावासबाट
पररा मIऽालयको ना.सु. पदमा स5वा गरे कोमा
(ववाद नदे िखने ।
1नवे=दकाको हकमा सामाIय अवःथामा
स5वाको सहम1त माग गरे को नभै (वशेष पCरिःथ1त
< नP बायता अिEतयारवालालाई
परH स5वा गनुप
परे को दे िखनाले 1नवेदकलाई स5वापऽमा तो(कएको
अव1धअगावै स5वा गरे को 1नण<य कानून(वपरHत
भ 1मलेन । यसरH कानूनले तोकेको ू(बया
्
पुरयाई
कानूनबमोिजम अ1धकारूा अ1धकारHले
गरे को स5वा 1नण<यलाई अIयथा अथ< गन< न1मNने
हुँदा 1नवे=दका पूजा जोशीलाई ॄसेNसिःथत नेपालH
राजदूतावासबाट पररा मIऽालयको Cरy ना.सु.
पदमा स5वा गनP गरH 1म1त २०६९।८।१ मा
भएको 1नण<य ऽु(टपूण< दे िखन आएन । यस
अदालतबाट 1म1त २०६९।८।११ मा भएको
अIतCरम आदे शसमेत 1निंबय भई Cरट 1नवेदन
खारे ज हुने ।
इजलास अ1धकृत: हCर कोइराला
कKgयुटर: (वकेश गुरागाh

इ1त सं वत् २०७० साल मi1सर २४ गते रोज २ शुभम् ।

§

लगाउको
०६७-WO-०५३४,
यसै
उnूेषण परमादे श, गोपाल शKशेर

ज.ब.रा.समेत (व. भू1मसुधार काया<लय,
ल1लतपुरसमेत भएको मुqामा प1न

यसै अनुसार आदे श भएको छ ।
५

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६६-WO-०३४८, उnूेषण

परमादे श, बाबुराम ौे s (व. ूधानमIऽी तथा

मिIऽपCरषtको काया<लयसमेत

1नवेदक बाबुराम ौे sलाई ःथानीय
(वकास ूिशvण ू1तsानको काय<कारH 1नदP शक
पदमा नेपाल सरकार, मिIऽपCरषtको 1म1त
२०६४।२।२७ को 1नण<यले बढHमा पाँच
वष<को अव1ध तोकF 1नयुिy गCरएकोमा हाल
1नजको पदाव1ध नै zयतीत भई ूःतुत
Cरट
1नवेदनको औिचnयसमेत नरहे को अवःथामा
1नवेदन मागबमोिजमको आदे श जारH गनुप
< नP
अवःथा दे िखन आएन । ूःतुत Cरट 1नवेदन
खारे ज हुने ।
इजलास अ1धकृत: हCर कोइराला
कKgयुटर: रानु पौडेल

इ1त सं वत् २०७० साल भदौ १८ गते रोज ३ शुभम् ।

७

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६६-CI-०७६९, लेनदे न, शOर

1सं ह धामी (व. महे शकुमार वमा<

इ1त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।

§

यसै

लगाउको

कृ(ष (वकास बैकबाट वादH महे शकुमार

०६६-MS-०००८,

3

सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - 2
वमा3को नाउँमा जार: च;ती (हसाब चेक बुकको
चेक नं. C/G ३५०७२८ नं. को चेकको
अध3कDीको पछाGडपDी ×यस चेकमा उि;लिखत
रकम L. ४,००,०००।– माऽ म शQर Gसं ह
धामीले एक हSाGभऽ Uयाजस(हत (फता3 बुझाउने
गर: बुझी Gलई सह:छाप गZर[दयाँ" भनी शQर Gसं ह
धामीले सह: गर: सो सह:मुGन ८।२७ लेखेको
दे िख]छ । वाद:ले दावी गरे को ३५०६२८ नं.
को चेक ब_कबाट सटह: गर: रकम ूGतवाद:ले
बुझी नGलएको भaे कुरा कृ(ष (वकास ब_कले पऽ
एवं चेक सटह:को लाGग ूGतवाद:ले वाद:लाई
[दने भनेको चेक अध3कDीसँगै ूमाणःवLप पेश
भएबाट ूGतवाद:ले ब_कबाट रकम िझकेको वा
Gलएको भaे तfय ःथा(पत हुन नआउने ।
वाद:ले
दावी
गरे को
उि;लिखत
३५०६२८ नं. को चेक सटह: गर: ूGतवाद:ले
रकम Gलएको अवःथा नभएको र सो चेक नं.
बाहे क चेक नं. ३५०६२७ बाट २०५८।८।२७
मा L. ४,००,०००।– र चेक नं. ३५०६२९
बाट २०५८।८।२९ मा L. ४,००,०००।–
वाद: आफjले बुझेको भaे कृ(ष (वकास बैकको
पऽबाट दे िख]छ । यसर: दावी गZरएको चेक
नै ूGतवाद:ले चेक सटह: गर: रकम Gलएको
नदे िखएको, अ.बं . ७८ नं. बमोिजम बुिझएका
kयिl बुmन यादवले चेकको अध3कDीका पछाGड
लेिखएको kयहोरा आफूले लेखी [दएकोसoम हो,
उl चेक वाद:ले ूGतवाद:लाई [दए न[दएको कुरा
थाहा नभएको भनी kयl गरे को र सो दावीको
चेक नै सटह: भएको नदे िखएबाट दावीको रकम
ँ ा
ूGतवाद:ले ब_कबाट िझकp Gलएको भaे नदे िखद
वाद: दावीबमोिजम L. ४,००,०००।– र GमGत
२०५८।८।२७ दे िखको कानूनबमोिजमको
Uयाजसमेत ूGतवाद:बाट भराई पाउने गर: शुL
कqनपुर िज;ला अदालतबाट भएको फैसला सदर
्
हुने ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत, महे ]िनगरबाट
भएको GमGत २०६४।५।१९ को फैसला Gमलेको
ँ ा उ;ट: भै वाद: दावी पुvन नसwने ।
नदे िखद
इजलास अGधकृत: हZर कोइराला
कozयुटर: अGमरर{ महज3न

आदे श भएको छ ।
§ ०६६-WO-१०५६, उ}ूेषण परमादे श,

महे शकुमार वमा3 (व. कqनपुर िज;ला
अदालत, महे ]िनगरसमेत

§

०६६-WO-१०५७, उ}ूेषण परमादे श,

शोभा रोकाया (व. कqनपुर िज;ला
अदालत, महे ]िनगरसमेत
८

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६६-WO-००७५, उ}ूेषण,
(हराकाजी डं गोल (व. मालपोत काया3लय चाब(हल,
काठमाड~समेत

सं गीता Gनरौलाले जvगा हाल सा(वक
गZरपाऊँ भनी [दएको Gनवेदनमा सा(वक (क.नं.७१
को ०-६-१-० जvगा Gभडी हाल कायम (क.नं.
७० को ०-४-२-० जvगा र (क.नं. ३०६ को
०-१-३-० जvगासमेत लआमी ौे
र सं गीता
Gनरौलासमेतका नाउँमा हाल सा(वक गन गर:
मालपोत काया3लय चाब(हल, काठमाड~बाट भएको
GमGत २०६५।४।२१ को Gनण3यउपर यी Gनवेदक
उि;लिखत कानूनी kयवःथाअनुसार पुनरावेदन
अदालतमा कानूनी उपचारको लाGग जानुपनमा
यस अदालतको असाधारण अGधकारेऽअ]तग3त
Zरट Gनवेदन Gलई ूवेश गरे को दे िखएको
अवःथामा Gनवेदन मागबमोिजमको आदे श जार:
गदा3 ूचGलत कानूनी kयवःथा ूभावह:न हुनजाने
हुँदा Zरट ेऽबाट हःतेप गन3 नGम;ने ।
Gनवेदकलाई
कानूनमा
kयवःथा
भएबमोिजम वैकि;पक उपचार ूाS हुँदाहुँदै यस
अदालतमा [दएको ूःतुत Zरट Gनवेदनको रोहमा
सबूद ूमाण बुझी जvगा घट: वा बढ: भएको भनी
ँ ा Gनवेदन मागबमोिजमको
बो;न Gम;ने नदे िखद
आदे श जार: गन3 Gम;ने अवःथा दे िखन आएन ।
ूःतुत Zरट Gनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अGधकृत: हZर कोइराला
कozयुटर: (वकेश गुरागा
इGत सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।

९

इGत सं वत् २०७० साल पुस २५ गते रोज ५ शुभम् ।

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६६-WO-०४६२, उ}ूेषण

यसै लगाउका Gनoन मु|ाहLमा पGन यसै अनुसार

4

सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - 2
परमादे श, 6डलबहादुर दमाई (व. सश; ूहर=

ँ ा यी वाद=हjले आRनो प6त तथा (पताको
नदे िखद
(क.नं. ३०३७ र (क.नं. ४०६ को जzगा तथा
घरमा कायम हुने अंश हकमयेबाट छ भागको
२ भाग अंश पाउने नै दे िखने ।
इजलास अ6धकृत: िशवूसाद खनाल
कnoयुटर: (वकेश गुरागाp

बल >वालामाई गण राAी, भालुवाङसमेत

6नवेदक 6डलबहादुर दमाईको कारणबाट
शाGता चौधर=ले (वष सेवन गर= आLमहLया गरे को
दे िखएको र यी 6नवेदक ूहर= कमQचार= भएकोले
आRनो आचरण(वपर=त अनुशासनह=न कायQ गर=
आRनो पेशागत मयाQदास(हतको उTलUन गर=
ँ पुरयाउने
्
ूहर= सगठनको छ(वमा नै आच
कायQ
गरे को भZे कुरा 6नजले नै छान6बन स6म6तसम\
6नजउपर लगाइएको आरोप ःवीकार गर=
एकपटक \मा पाऊँ भनी गरे कोबाट समेत पु(`
हुँदा 6नजलाई (वभागीय कारवाह=को बममा
सश; ूहर= हवTदार पदबाट एक तह घटु वा
गनc गर= सश; ूहर= बल >वालामाई गण,
दाङका सश; ूहर= उपर=\कबाट भएको 6म6त
२०६६।४।१९ को 6नणQयलाई सदर गनc गर=
सश; ूहर= नायब महा6नर=\कबाट भएको 6म6त
२०६६।७।२६ को 6नणQय कानूनअनुjपको
ँ ा 6नवेदन मागबमोिजमको आदे श जार= गनQ
दे िखद
6मलेन । ूःतुत kरट 6नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ6धकृत: हkर कोइराला
कnoयुटर: (वकेश गुरागाp

इ6त सं वत् २०७० साल असार २६ गते रोज ४ शुभम् ।

११

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
प्रा.डा. श्री भरतबहादरु काकीर्, ०७०-WH-

००१५, बGद=ूLय\ीकरण, चGिबहादुर सा (व.
कारागार कायाQलय, कुःमा पवQतसमेत

6नवेदक सुजन थापा मौकामा डाँका
मुामा पबाउ पर= थुनामा नै रहे को र मुाको
कारवाह=को बममा सुजन थापा नाम गरे को यि
आफू नभएको भनी कुनै ू6तवाद एवं िजकरसमेत
न6लएको र पुनरावेदन अदालत, इलामबाट भएको
फैसलाउपर यी सुमन थापाले पुनरावेदनसमेत
नगर= िच{ बुझाई बसेको अवःथामा हाल आएर
मेरो छोराको नाउँ डnबर सा भएकोले उनाउ
यिले गरे को कसूरमा गैरकानूनी थुनामा रहे को
भनी सुमन थापाको तफQबाट 6नजको हकमा
एकाघरको बाबु चGिबहादुर साले |दएको
ँ ा 6नवेदन
6नवेदन िजकर युिस}त् नदे िखद
मागबमोिजमको आदे श जार= गनQ 6मTने अवःथा
दे िखन आएन । ूःतुत 6नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ6धकृत: हkर कोइराला
कnoयुटर: (वकेश गुरागाp

इ6त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।

१०

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६८-CI-०४९३, ०४९४,

अंश चलन, ूvुnन kरजाल (व. सीमा kरजालसमेत,

ूTहादकुमार kरजालसमेत (व. सीमा kरजाल

बwडापऽमा अबwडाjपमा रािखएको
मुyय अंिशयारका नाममा रहे को बwडा लाzने
ूकृ6तको सnपि{मा सबै अंिशयारहjको अंश
हक कायम हुने र अंिशयारहjबीच बwडा लाzने
हुGछ । बwडापऽ भइसकेको भनी अबwडा
सnपि{बाट अGय अंिशयारहjलाई अंश |दनुपनc
होइन भZे मूल अंिशयारको भनाई कानूनस}त्
नहुने ।
वाद=हjका प6त तथा (पता ूvुnन
kरजालले आRनो (पता ूTहादकुमार kरजालको
नाममा रहे को, तर बwडापऽमा बwडा नगर= अबwडा
अवःथामा नै रहे को (क.नं. ३०३७ र (क. नं.
४०६ को जzगा तथा घरबाट अंश ूाA गरे को

इ6त सं वत् २०७० साल फागुन ६ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं . १
१

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या. श्री
वैद्यनाथ उपाध्याय, ०७०-WO-०४९७, उLूेषण

परमादे श, मोहnमद मुःतफा (व. लोकसेवा आयोग,
केGि=य कायाQलय

6नवेदकले (वापन नं. ३०१४/०७०७१ ूशासन सेवा, लेखा समूह, राजपऽा(त तृतीय
ौे णी, लेखा अ6धकृत पदको मधेशी वगQतफQको

5

सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - 2
स1पूण6 (व7ापन बदर ग:रपाउन माग गरे को
छ । तर सो (व7ापनबमोिजमको ूथम चरणको
परEFा GमGत २०७०।१०।२५ मा हुने भLे
Gनवेदनसाथ पेश भएको लोक सेवा आयोगबाट
ूकािशत बुले(टनको फोटोकपीबाट दे िखएकोले
सो (व7ापन नै बदर गदा6 लोक सेवा आयोगको
वा(ष6क परEFा काय6बम र स1पL भइसकेको
परEFामा समेत असर पन6सWने हुँदा सो (व7ापन
नं. ३०१४/०७०-७१ ूशासन सेवा, लेखा
समूह राजपऽा(_त तृतीय ौे णी, लेखा अGधकृत
पदको समावेशी समूहतफ6को मधेशी वग6को
(व7ापनमा अिघdलो वष6 ूकािशत (व7ापन नं.
३०५४/०६९-७० को (व7ापनबाट पूGत6 हुन
नसकg बाँकg रहे को मधेशी वग6को ३ पद
समावेश नगरे को हदस1मको (वपFी लोक सेवा
आयोगबाट भएका (व7ापनलगायतका अhय
कामकारवाहEस1म बदर ग:रiदएको छ । अब,
नेपाल ूशासन सेवा, लेखा समूह, राजपऽा(_त
तृतीय ौे णीको लेखा अGधकृत पदको खुdला तथा
समावेशीसमेतको ूथम चरणको परEFा GमGत
२०७०।११।२५ मा हुने भLे लोक सेवा
आयोगको GमGत २०७०।८।२६ को सूचनाबाट
दे िखएकोले सो ूथम चरणको परEFा स1पL
भइसकेको भए (व7ापन नं. ३०५४/०६९-७०
को (व7ापनkारा माग ग:रएको ६ पदमlये ३
पदमाऽ पूGत6 भई पूGत6 हुन नसकg बाँकg रहे का
३ पदसमेत उn (व7ापन नं. ३०१४/०७०७१ मा थप गरE ूशासन सेवा, लेखा समूह,
राजपऽा(_त तृतीय ौे णीको मधेशी समूहतफ6को
पदको पुन: (व7ापन गरE तदनुpप पदपूGत6
गनु6 भनी (वपFी लोक सेवा आयोगका नाममा
परमादे शसमेत जारE हुने ठहछ6 । साथै अबदे िख
ग:रने (व7ापनमा सं (वधान र कानूनबमोिजम
समावेशी समूहको लाGग छु rाइएको पदमा
पदपूGत6 गदा6 अिघdलो वष6को (व7ापनबाट पूGत6 हुन
नसकg बाँकg रहे को पदसमेत पGछdलो वष6 हुने
(व7ापनमा समावेश गरE (व7ापन गनs र लगातार
२ वष6को (व7ापनबाट पGन पूGत6 हुन नसके माऽ
खुdलातफ6 लगी (व7ापन गनु6 र सो कुरा (व7ापन
गदा6कै समयमा खुलाई पारदशtढvले (व7ापन
गनs wयवःथा Gमलाउनु भनी (वपFी लोक सेवा
आयोग, केhिEय काया6लयका नाउँमा Gनदs शाzमक

आदे शसमेत जारE हुने ।
इजलास अGधकृत: (कशोर िघGमरे
क1{युटर: मिhजता ढु vाना

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

२

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.
श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०७०-WO-१११५,

उzूेषण परमादे श, रामसेवक अ(हर (व. मालपोत

काया6लय, क(पलवःतुसमेत

आ}नो ज~गा नेपाल सरकारको नाममा वा
अhय कसै को नाममा दता6 भएकोमा सो दता6 बदर
गराउन स1बिhधत अदालतमा सबूद ूमाणस(हत
साधारण अGधकारFेऽअhतग6त (फरादपऽ दायर
6 नsमा सो नगरE असाधारण अGधकारFेऽको
गनुप
उपचारको माग6 अवल1बन गरE ूःतुत :रट
Gनवेदन दायर गरे को दे िखhछ । :रट Gनवेदनको
कारवाहEबाट (ववाiदत (वषयमा ूमाण बुझी Gनण6य
गन6 Gमdनेसमेत हुँदैन । यसै ज~गाका स1बhधमा
Gनवेदक क(हले पुनरावेदनको रोहबाट पुनरावेदन
अदालत, बुटवलमा तथा क(हले यस अदालतमा
:रट Gनवेदनको माlयमबाट ूवेश गरे को तर
कानूनबमोिजम आ}नो सबूद ूमाणस(हत दता6
बदर गरE पाउन साधारण अGधकारFेऽअhतग6तको
अदालतमा ूवेश गरे को नदे िखएकोले ूःतुत
:रटको माlयमबाट ूमाणसमेत बुझी Gनवेदन माग
दावीका स1बhधमा (वचार गन6 Gमdने नहुँदा :रट
Gनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अGधकृत: दडपािण लाGमछाने
क1{युटर: रामशरण GतGमिdसना
इGत सं वत् २०७० साल माघ २४ गते रोज ६ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.प्रा.
डा. श्री भरतबहादरु काकीर्, २०६७-CR-०३४९,

जबज6ःती करणी, महे श पटे ल कुमt (व. नेपाल

सरकार

बममा
बुिझएका
अनुसhधानको
wयिnहpले अदालतमा साFीसरह बकपऽ
नगरे स1म zयःतो ूमाणलाई ूमाण ऐन, २०३१
को दफा १८ बमोिजम ठोस र (व सनीय ूमाण
माL नGमdने ।

6

सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - 2
कुनै (वशेष5ले ूमाण ऐन, २०३१ को
दफा २३(७) बमोिजम साBीसरह अदालतमा
उपिःथत भई बकपऽ नगरे को र Nयःतो बकपऽलाई
अक पBले िजरह गनP मौका नपाएकोमा Nयःतो
(वशेष5को रायलाई ूमाणमा Sलन उT कानूनी
Vयवःथाबमोिजम नSमWने ।
तहक[कातको
बममा
अनुसYधान
तयार भएको Sलखतमा उWलेख भएको कुरा सो
कुरा VयT गनP VयिTह^ जाहे रवाला, पीSडत
काजलकुमार`, पीSडतको शार`aरक पaरBण गनP
मेSडकल अSधकृत, वःतुिःथSत मुच ुWकासमेतका
VयिTह^ अदालतमा साBीसरह उपिःथत भई
बकपऽ गनc नआएको र साBीसरह बकपऽ
गरे को नदे िखएकाले तहक[कातका SसलSसलामा
VयT गरे को कथनमाऽलाई ूSतवाद`को (व^e
SनfयाNमक, (ववादर(हत, ठोस र (वhसनीय
ूमाणको ^पमा महण गनc नस(कने हुँदा पयाck
र शlार(हत Sन(वcवाद ूमाणको अभावमा ूSतवाद`
्
महे श पटे ल कुमmलाई कसूरदार ठहरयाएको
पसाc िजWला अदालतको फैसला केह` उWट`
गरे को पुनरावेदन अदालत, हे टौडाको SमSत
२०६६।११।११ को फैसला ऽु(टपूणc हुँदा
उWट` हुने र आरो(पत कसूरबाट ूSतवाद`ले
सफाइ पाउने ।
इजलास अSधकृत: (कशोर िघSमरे
कstयुटर: मिYजता ढु vाना

ःवयं ले तथा घटनाको तNकालपSछ घटनाःथलमा
पुगेका वःतुिःथSत मुच ुWकाका माSनसह^ले
घटनाको तNकालपSछ घटनाको सsबYधमा VयT
गर` Sनजह^ले साBीसरह अदालतमा पSन सो
कुराको बकपऽ गर` दएको दे िखएबाट जाहे रवाला,
पीSडत नाबाSलका ूSमला एवं मौकामा बुिझएका
VयिTह^ले गरे को बकपऽले नै िच(कNसकले
दएको ःवाःय पर`Bण ूSतवेदनलाई तथा
ूSतवाद`उपरको अSभयोग दावीसमेतलाई समथcन
गरे को दे िखन आएको हुँदा पीSडतको ःवाःय
पर`Bण गनP िच(कNसक अदालतमा साBीसरह
उपिःथत नभएका कारणले माऽ ूSतवाद`लाई
ु [
Sनदष मा{ नSमWने हुँदा Sनजलाई मुलक
ऐन, जबजcःती करणीको महलको ३(१) नं.
बमोिजम १०(दश) वषc कैद सजाय हुने र
ऐ.को १० नं. बमोिजम पीSडतले ूSतवाद`बाट
^. ५०,०००।– (पचास हजार) BSतपूSतc
्
भराई Sलन पाउने ठहरयाएको
लSलतपुर िजWला
अदालतको फैसलालाई सदर गरे को पुनरावेदन
अदालत, पाटनको SमSत २०६७।१०।११ को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला Sमलेकै दे िखद
इजलास अSधकृत: (कशोर िघSमरे
कstयुटर: रामशरण SतSमिWसना

४

१

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

इजलास नं . २

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

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.प्रा. मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री सुशीला
डा. श्री भरतबहादरु काकीर्, २०६८-CR-०६६७, काकीर्, ०६६-CI-०६९१, (टtपणी आदे श बदर,

जबजcःती करणी, एमा तामाङ भ{े मानSसं ह लो

रा(वYती दे वी (व. फुलझaरया चाईन

(व. नेपाल सरकार

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७
मा भएको कानूनी Vयवःथालाई (गत गदाc
दताcसsबYधी (वशेष Vयवःथा भएको दे िखYछ ।
ूःतुत (ववादमा उT दफामा उWलेख भएका
ूावधानह^ आक(षcत हुने दे िखएन । उT
ऐनको दफा ८ ले मालपोत कायाcलयलाई ूचSलत
कानूनबमोिजम Sलखतको रिजःशे शन, नामसार`,
दािखल खारे ज र लगत का गनc पाउने गर`
अSधकार ूदान गरे को Sनणcयउपर पुनरावेदन

पीSडत ७ वषcक[ नाबाSलकाले घटनाको
तNकालपSछ घटनाका सsबYधमा VयT गरे को
कुरा र घटना भएको दे ~े वा थाहा पाउने
VयिTले घटनाको तNकालपSछ VयT गरे को कुरा
ूमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) को (क)
र (ख) बमोिजम अदालतले ूमाणमा SलनुपनP
हुYछ । सोबमोिजम घटनाःथलमा नै रहे को
पीSडतको दाजु ूकाश भ ुलोनले र पीSडत ूSमला

7

सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - 2
पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट कैद वषS ५(पाँच)
्
हुने ठहरयाएको
रायसमेत सदर हुने ।
इजलास अTधकृत: अTनलकुमार शमाS
कW~युटर: बेदना अTधकार<

अदालतमा पुनरावेदन ला5नस6ने 7यवःथा गर<
पुनरावेदक>य उपचारसमेत ूAयाभूत गरे को
दे िखGछ । ऐनको दफा ३१ मा दफा ७, ८, ८(ख),
२८, २९ र ३० बमोिजम मालपोत कायाSलयले
गरे को TनणSयउपरमाऽ सWबिGधत पुनरावेदन
अदालतमा पुनरावेदन ला5ने 7यवःथा गर< उY
दफाको ूTतबGधाAमक वा6यांशले तर दफा ७
बमोिजम मालपोत कायाSलयले हक बेहकसWबGधी
S नa गर< गरे को
ू^ उठाई अदालतबाट TनणSय गनुप
TनणSयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन ला5ने
छै न भbे ःपc 7यवःथा गरे को दे िखGछ । मालपोत
कायाSलयको TनणSयपऽसमेतको आधारमा (फराद<
पुनरावेदकले दावी गरे को शुeले इGसाफमा ूवेश
गरे को अवःथामा पनS आएको पुनरावेदनउपर
S नaमा शुe (फराद नै
इGसाफको रोहमा (वचार गनुप
खारे ज गनa गरे को Tमलेन । अब जो जे बुhनुपनa
बुझी कानूनबमोिजम इGसाफ गनुS भनी उपिःथत
पjहeलाई पुनरावेदन अदालत, हे टkडामा ताmरख
तोक> TमTसलसमेत पठाई nदने ।
शाखा अTधकृत: द<jा ूधानाq

इTत सं वत् २०७० साल माघ २० गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं . ३
१

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री
०६४-WO-१०३९,
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्,

उAूेषण परमादे श, TमTथला काक (व. िखमा

पराजुल<समेत

Tनवेदक र (वपjीबीच घर भAकाई ज5गा
िखचोला मेटाई चलनचलाई पाऊँ भbे (वषयमा
मोरङ िज ला अदालतमा मुा रहे को तय TमTथला
काक (फराद< र िखमा पराजुल<समेत ूTतवाद<
भएको दे .पु.नं. ५९० मा दताS भै कारवाह<युY
अवःथामा रहे को र ूःतुत mरट यस अदालतमा
परे बाट उY मुा हाल मुलतवीमा रहे को भbे
TमTसल सं ल5न (फराद, ूTतउर र मोरङ िज ला
अदालतको मुलतवी राे आदे शको TमTसल सं ल5न
ँ ा सो मुामा Tनजले
छायाँूTतको 7यहोराबाट दे िखद
गरे को दावी सWबGधमा सोह< मुाबाट Tनराकरण
हुने हुनाले सो (ववादसWबGधमा यस अदालतको
असाधारण अTधकार jेऽ ूयोग गनa अवःथा
भएन । तसथS Tनवेदन दावी खारे ज हुने ।
इजलास अTधकृत: टे कराज जोशी
कW~युटर: (वराज पोखरे ल

इTत सवत् २०७० साल मिsसर १७ गते रोज २ शुभम् ।

२

मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.प्रा.डा. श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६८-CR-०९४९, कतS7य

vयान, नवीन थापामगर (व. नेपाल सरकार
आफूले कसूर गरे को कुरासWम ःवयं
ूTतवाद<ले अनुसGधानको बममा र अदालतमा
समेत बयान गदाS ःवीकार गरे को दे िखGछ भने
ूTतवाद<कै आमा गीता थापा र जाहे रवाला
इGिबहादुर थापाले अदालतमा आई बकपऽ गदाS
ूTतवाद<ले ूहार गरे को कारणबाट मृतकको
मृAयु भएको होइन भनी भb सकेको अवःथा
छै न । यसबाट ूTतवाद<को ूहारबाट मृतकको
ँ ा ूTतवाद<लाई
मृAयु भएको कुरामा (ववाद नदे िखद
vयानसWबGधी महलको १३(३) नं. बमोिजम
सवSःवस(हत जGमकैद हुने ।
ूTतवाद< मानTसक रोगको औषTध सेवनमा
रहे को भbे िजक>र Tलइरहे को भbे दे िखएकोले
अ.बं . १८८ नं. बमोिजम ५ (पाँच) वषS कैद
सजाय गनa शुe अदालतको राय सदर गर<

इTत सं वत् २०७० साल भदौ ३० गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६७-CR-०४३०, ०९९३,

कतS7य vयान, सुिजत नेपाल< (व. नेपाल सरकार,

नेपाल सरकार (व.सेती (वकमाSसमेत

मृतकलाई ूTतवाद< सुिजतले एकपटक
टाउकोमा ूहार गदाS मृतक भूमा ढलेको र
पातामा पTन एकचोट< हानेको भbे ूAयjदशहeको
भनाई दे िखGछ । साथै टाउकोमा एक ठाउँमा
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ूHतवादK मौकामा र अदालतमा कसूरमा
इ6कार रहे पHन ूHतवादKउपर (कटानी जाहे रK
परे को र पीHडतको मौकाको कागज एवं Hनजको
अदालतको बकपऽ र मौकामा भएको पीHडत
सुमनाको ःवाःWय परKgण ूHतवेदनसमेतका
HमHसल सं ल}न ूमाणबाट ूHतवादK र6जन भoे
योगनाथ पाpडेले जबजbःती करणी गरे को भoे
पीHडतको कथनलाई पु(Y गरे को हुँदा यी ूHतवादKले
दे िखने ।
अHभयोग दावीको कसूर गरे को
इजलास अHधकृत: हकbबहादुर gेऽी
क>iयुटर: (वदुषी रायमाझी

चोट लागेको र अ6य िचथो:रएका कोपा:रएका
बाहे क कुनै ग>भीर घाउचोट नरहे को भनी
लासजाँच मुच ुFकाको ूHतवेदन रहे को प:रूेआयमा
मृतकले ूHतवादK सुिजत नेपालKको आमा ूHतवादK
सेती (व.क.लाई कुटपीट गरK कुटपीट ग:रएकोमा
मृतकलाई स>झाउन खोQदा मृतकले नै ूHतवादK
सुिजत (व.क.लाई कुटपीट गरK HसRलHसRल
खेFने हो भनी याले6ज गरे को हुँदा :रस था>न
नसकS सोहK वारदातःथलमै भएको लाठाले
हानेको र सोहK चोटले मृतकको मृVयु भएको
तWय HमHसल ूमाणबाट पु(Y भएकोले ूःतुत
वारदात मनसायूे:रत नदे िखई आवेशूे:रत हVया
दे िखन आएकोले ूHतवादK सुिजत नेपालKलाई
Qयानस>ब6धी महलको १४ नं. बमोिजम
१०(दश) वषb कैद गरK ूHतवादK सेती (व.क.ले
अHभयोग दावीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अHधकृत: हकbबहादुर gेऽी
क>iयुटर: (वदुषी रायमाझी

इHत सं वत् २०७० साल साउन १६ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं . ४
१

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CI-०४२५, परमादे श, रामकुमार

इHत सं वत् २०७० साल मkHसर १० गते रोज २ शुभम् ।

३

साह (व. भगतनारायण साहसमेत

(वपgीमयेकS राधादे वीले Hनवेदकसमेत
उपर मोरङ िजFला अदालतमा अंश चलन मुा
रहे को भनी Hनवेदनपऽमा
दई कारवाहKयु
उFलेख भएको दे िखयो । Hनवेदकले दावी
Hलएको घर स>ब6धमा उ
अंश मुाबाट पHन
बोHलने (वषय भएकाले शुu तहमा कारवाहKयु
अवःथामा रहे को मुालाई असर पनbस{ने गरK
यो Hनषेधाा मुामा तVकाल केहK बोHलरहनु पनy
हुँदैन । (वपgीमयेका भगतनारायणको Hलिखत
जवाफमा Hनवेदकले दावी गरे को घर भVकाउने
कुनै कायb नगरे को िजकSर रहे को दे िख6छ । यस
िःथHतमा Hनवेदकले दावी गरे बमोिजम Hनवेदकको
हकाHधकारमा तVकाल असर पनy आशा
ँ ा पुनरावेदन िजकSर
(वमानता रहे भएको नदे िखद
पु}न नस{ने ।
इजलास अHधकृत: (वनाथ भराई
क>iयुटर: भांकर पगेनी

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६७-CR-१०३५, जबजbःती

करणी, र6जन भoे योगराज पाpडे (व. नेपाल

सरकार

पीHडत नाबाHलका उमेरको भए पHन १४१५ वषb उमेरको दे िखएको, वारदातःथलबाट
फेला परे को पीHडतको पाइ6टसमेतमा परKgण
हुँदा वीयb फेला परे कोसमेतबाट वारदात पु(Y
भएको अवःथामा वयःक पुrषले नाबाHलकालाई
जबजbःती करणी गदाb योनीको क6याजालK
नयाHतएको एवं योनी gत (वgत नभएको,
ँ ैन
पीHडतको शरKरमा कुनै घाउ चोट लागेको दे िखद
भoे आधारमा जबजbःती करणी भएको नै होइन भo
Hमलेन । Vयःतै आफू बसेको र आtनै (हत
ग:ररहे को सं ःथा ूमुख (वuv १४ वषb नपुगेकS
पीHडतले आtनो पHछको भ(वंयसमेतलाई दूरगामी
ूभाव र असर पनy गरK Hबनाकसूर आरोप लगाउँदा
सोबाट पीHडत आफzलाई फाइदा नभै नो{सानी नै
हुने हुँदा पीHडतले ूHतवादK (वuv लगाएको ूःतुत
जबजbःती करणीको आरोप HमWया र Hनरथbक हो
भo नHमFने ।

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

२

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CI-०७३३, Hनषेधाा, छऽपHत
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बजगा4 (व. िज7ला इलाम, च ुलाच ुल: ;ेऽको
अ?यविःथत बसोबास समःया समाधान सDमDत,
२०६४ DबताGमोड, झापासमेत

Dनवेदकको एकलौट: दताG हकभोगको
सा(वक बाँझो गा.(व.स.वडा नं. ९ हाल च ुलाच ुल:
गा.(व.स.वडा नं. ३ को (क.नं. २ को जSगा
रोपनी ४९-६-०-० जSगा (वप;ीमVयेको
ईXर:ूसाद चापागा4समेतले (कZाकाट गर:
आ\नो नाउँमा दताG गराउन (वप;ी इलाम
िज7ला, च ुलाच ुल: ;ेऽको अ?यविःथत बसोबास
समःया समाधान सDमDतमा Dनवेदन ^दएकोमा सो
सDमDत तथा मालपोत कायाGलयसमेतले सो जSगा
(वप;ीह_का नाममा दताG गन`, मोठ कायम गन`
आशcा भएकाले उd कायG नगनुG नगराउनु भनी
Dनषेधाfाको आदे श जार: गgरपाऊँ भiे Dनवेदन
दावी रहे को पाइjछ । पुनरावेदन अदालत,
इलामले Dनवेदकले दावी Dलएको (वषयमा कायG
सmपi भइसकेको र (वप;ी सDमDतसमेत (वघटन
भइसकेको भiे आधारमा Dनवेदन खारे ज हुने
्
आदे शउपर Dनवेदकको तफGबाट यस
ठहरयाएको
ँ ा
अदालतमा पुनरावेदन पर: पेश हुन आएको दे िखद
यस सmबjधमा मालपोत कायाGलय, इलामको
Dलिखत जवाफ हे दाG च ुलाच ुल: ;ेऽको अ?यविःथत
बसोबास समःया समाधान सDमDत, २०६४ को
DमDत २०६७।१२।२६ को DनणGयले (क.नं. २
को जSगा (वप;ी ईXर:ूसाद चापागा4समेतका
नाममा दताG गgर^दने DनणGय भै जSगाधनी दताG
ॐे ःता कायम भइसकेको भiे उ7लेख भएको
दे िखjछ । यी पुनरावेदकले सोह: (वषयमा DमDत
२०६८।१।९ मा पुनरावेदन अदालत, इलाममा
Dनषेधाfाको आदे श जार: गgरपाऊँ भनी Dनवेदन
^दएको दे िखयो । यसर: Dनवेदकले आशcा ?यd
गर: Dनषेधाfाको माग गरे को (वषयमा कर:ब एक
वषG प(हले नै DनणGय भई सो कायG सmपi भई
सकेको दे िखएको अवःथामा Dनषेधाfाको आदे श
जार: गन` अवःथा हुँदैन । यसका अDतgरd
मुvय_पमा (वप;ी बनाएको च ुलाच ुल: ;ेऽको
अ?यविःथत बसोबास समःया समाधान सDमDत,
२०६७ साल चैत मसाjतबाट (वघटन भैसकेको
भiे (वप;ी धमाGनjद चापागा4समेतको Dलिखत
जवाफबाट दे िखएकोले यस अवःथामा Dनवेदकको
Dनवेदन दावीबमोिजमको आदे श जार: गनुG नपन`

्
पुनरावेदन अदालतको आदे श मनाDसब
ठहरयाएको
दे िखने ।
इजलास अDधकृत: (वXनाथ भxराई
कmyयुटर: (वकेश गुरागा4
इDत सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CI-०७३५, परमादे श, प7पना गु_ङ

(व. भीमबहादुर गु_ङसमेत

पुनरावेदकले अदालतको फैसलाबमोिजम
िजती पाएका जSगामVये केह: जSगाको जSगाधनी
ूमाणपूजाG ूा} गgरसकेको दे िखjछ । ~यःतै
मालपोत कायाGलयमा रोा रहे का जSगाह_
फुकुवा भएका बखत र नरघट: भएका जSगाह_
;ेऽफल कायम भएका बखत हुने गर: सो
बाहे कका जSगाह_ दािखल खारे ज गर: ^दएमा
मूर छ भनी यी पुनरावेदकले मालपोत
कायाGलय, चैनपुरमा DमDत २०६२।११।६ मा
Dनवेदन ^दई सनाखतसमेत गरे को दे िखjछ ।
G
अवःथामा Dनवेदकले (वप;ी बनाएका
उपयुd
Dनकायह_बाट कानूनबमोिजमको कतG?य DनवाGह
नगरे को भi Dम7ने अवःथा दे िखन आएन ।
Dनवेदकले उ7लेख गरे को नरघट: भएका जSगा
सmबjधमा Dनवेदकले कारवाह: चलाई सामाjय
ू(बयाबाट नै जSगा दा.खा. गराई Dलनसने
अवःथा (व मान रहे को भनी परमादे श जार: नहुने
गर: Dनवेदन खारे ज गरे को पुनरावेदन अदालतको
आदे श मनाDसब दे िखने ।
इजलास अDधकृत: (वXनाथ भxराई
कmyयुटर: (वकेश गुरागा4
इDत सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CI-१२०३, Dनषेधाfा, शैिजना

ौे समेत (व. िज7ला
मकवानपुर हे टडासमेत

ूशासन

कायाGलय,

Dनवेदकसमेतको हक लाSने Dनवेदकका
(पता शैलेशकुमार ौे  नाउँ दताGको (क.नं.
६२६७
को
घरजSगा
(वप;ी
अनीता
अDधकार:लाई जालसाज गर: राजीनामा गरे कोमा
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E1तपू1तHको (वषयमा छलफल गराउँदा घर ममHत
गनH U. ५०,०००।– E1तपू1तH <दन म|ूर भएको
1नवेदकलाई करकापसाथ रकम असूल गनN तथा
उzोग ब^द गराउने कुनै काम कारवाहF नभएको
भWे िज6ला ूशासन कायाHलयको 1लिखत जवाफ
रहे को दे िख^छ ।
1नवेदकको मीलबाट परे को हा1न नोkसानी
सTब^धमा E1तपू1तHको ला1ग ूमुख िज6ला
अ1धकारFसमE 1नवेदन <दन पाउने अ1धकार
वातावरण सं रEण ऐन, २०५३ को दफा १७(१)
तथा वातावरण सं रEण 1नयमावलF, २०५४ को
1नयम ४५ मा भएको स^दभHमा सोहF (वषयमा
ूमुख िज6ला अ1धकारFसमE दुलारादे वीले 1नवेदन
<दई यी पुनरावेदकले ःवेछाले U. ५०,०००।E1तपू1तH <दन राजी भएको काम कारवाहFबाट
1नवेदकको कानूनूद कुनै अ1धकारमा आघात
ँ ा 1नवेदन खारे ज हुने ।
परे को भWे नदे िखद
इजलास अ1धकृत: (वmनाथ भnराई
कToयुटर: (वकेश गुरागाp

1नवेदकले िज6ला अदालतमा अंश र जालसाज
मु;ा <दई (वचाराधीन रहे को अवःथामा (वपEी
अनीता अ1धकारFले (वपEी कायाHलयमा उजूर गरF
हामीलाई घरबाट 1नका6ने पबाउ गनN आशPा
भएकाले िज6ला अदालतमा चलेको मु;ा टु Sो
नलागेसTम हामीहUको घरबाट नउठाउनु र
पबाउ नगनुH भWे 1नषेधाYा जारF गZरपाऊँ
भWे 1नवेदन दावी रहे को पाइ^छ । पुनरावेदन
्
अदालतले 1नवेदन खारे ज हुने ठहरयाएको
फैसलाउपर 1नवेदकको यस अदालतमा पुनरावेदन
ँ ा 1नवेदन लेखबाट
परF पेश हुन आएको दे िखद
नै (ववा<दत घरजdगामा 1नवेदकको 1न(वHवाद
हक ःथा(पत भइसकेको भWे दे िखन आएन ।
1नषेधाYाको आदे श 1न(वHवाद हक भएको (वषयमा
जारF हुने ूकृ1तको आदे श भएकाले 1न(वHवाद हक
ःथा(पत भई नसकेको अवःथामा 1नषेधाYा जारF
हुन सgैन । ूःतुत मु;ामा 1नवेदकले दावी
1लएको (वषयवःतुमा िज6ला अदालतमा जालसाज
र अंश मु;ा दायर गZरसकेको भनी 1नवेदनपऽमा
ँ ा सोहF मु;ाबाट 1नवेदकले
उ6लेख भएको दे िखद
उपचार ूाi गरF ^या(यक 1नरोपण हुनसkने हुँदा
तlकाल 1नषेधाYाको आदे श जारF हुन नसkने
भनी पुनरावेदन अदालतले गरे को आदे श मना1सब
दे िखने ।
इजलास अ1धकृत: (वmनाथ भnराई
कToयुटर: (वकेश गुरागाp

इ1त सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६६-CI-०९२२, 1नषेधाYा, ठाकुर
पिडत (व. जगदFश महतो धानुकसमेत

अदालतको
आदे शानुसार
२०६९।४।२० मा नाप नkसा भएकोमा सो
नkसा मुच ु6कामा (ववा<दत ःथानमा बाटो रहे को
भWे दे िख^छ । पुनरावेदकले शुU 1नवेदनपऽमा
र यस अदालतमा पुनरावेदन गदाH प1न 1नजको
जdगामा (वपEीहUले जबजHःती बाटो 1नमाHण गनH
लागेको आशPा भएको भWे िजक{र 1लएकोमा
उg नkसा मुच ु6काको यहोराबाट पुनरावेदकले
दे खाएको आशPाको अवःथा अब (वzमान रहे को
ँ ै न । 1नषेधाYाको आदे श जारF हुनको ला1ग
दे िखद
दावी गZरएको (वषयमा आशPाको अवःथाको
(वzमानता हुन आवँयक हु^छ । ूःतुत मु;ामा
ूlयथहUले बाटो 1नमाHण गनN आशPा भएको
भनी पुनरावेदकले 1नषेधाYाको आदे शको माग
गरे कोमा (ववा<दत ःथानमा बाटो 1नमाHण भैसकेको
भWे कुरा नkसा मुच ु6काबाट दे िखएकोले यस

इ1त सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CI-१३८७, 1नषेधाYा, पंकजकुमार

वैँय (व. दुलारादे वी ठाकुरसमेत

दुलारादे वीको 1लिखत जवाफमा मील
सxालनबाट mासूmासमा क<ठनाई भई मीलको
yवनीले कान ब(हरो हुँदै गएकाले मकाH परे को
कुरामा कारवाहFको ला1ग घरे ल ु तथा साना उzोग
कायाHलयमा 1नवेदन <दई सो (वचाराधीन रहे को
अवःथामा मीलको गोदाममा आगलागी हुँदा मेरो
घर E1त भएकोमा E1तपू1तHको ला1ग िज6ला ूशासन
कायाHलय, बाँकेमा 1नवेदन <दएको भWे िजक{र
रहे को पाइ^छ । दुलारादे वी र मील सxालकबीच

11

सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - 2
अवःथामा 5नषेधा8ाको आदे श जार? गनुक
A ो कुनै
औिचDय नहुँदा पुनरावेदन िजकIर पुJन नसKने ।
इजलास अ5धकृत: (वOनाथ भQराई
कSTयुटर: भाःकर पगेनी

5म5त २०६८।२।१८ को आदे श
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अ5धकृत: (वOनाथ भQराई
कSTयुटर: (वकेश गुरागाv

इ5त सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

5मलेको

इ5त सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

७

९

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CI-१४६८, 5नषेधा8ा, लआमी यादव वस्ती, ०६८-CI-१३५९, 5नषेधा8ा परमादे श,
(व. दे वजी यादवसमेत

धनूसाद पाwडे (व. ूधानमeऽी तथा मिeऽपyरषzको
कायाAलयसमेत

5नवेदकले ूःतुत मुbामा दावी 5लएको
(वषयमा िजdला अदालतमा परे को मुbाबाट नै
eया(यक 5नरोपण हुनसKने भएबाट (वचाराधीन
रहे को सो मुbालाई असर पनg गर? तDकाल
5नषेधा8ा मुbाबाट हःतhेप गनA उिचत हुँदैन । यस
अवःथामा 5नवेदकले िजdला अदालतमा चलेको
मुbाबाट नै उपचार पाउनसKने भएकाले 5नवेदन
्
मागबमोिजमको आदे श जार? नहुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालतको आदे श मना5सब दे िखने ।
इजलास अ5धकृत: (वOनाथ भQराई
कSTयुटर: (वकेश गुरागाई

5नवेदकलाई नेपाल सरकार मिeऽःतर?य
5नणAयबाट पयAटन तथा नागyरक उ{यन
मeऽालयको 5म5त २०६६।१२।२६ पऽले
कणाAल? hेऽ पयAटन ूब|Aन (वकास स5म5त
(गठन) आदे श २०६६ को दफा ३(२)(क)
बमोिजम सो स5म5तको अयh पदमा मनोनयन
गyरएको दे िखeछ ।यसर? मनोनयन हुने अयhको
पदाव5ध चार वषAको हुने भqे कुरा सोह? गठन
आदे शको दफा ३(४) मा उdलेख भएको
दे िखeछ । सोह? गठन आदे शको दफा ३(५)
मा उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
ताप5न अयh तथा मनोनीत सदःयले आoनो
पदअनुपको काम नगरे मा नेपाल सरकारले
5नजलाई जुनसुकै बखत अयh तथा सदःयको
पदबाट हटाउन सKनेछ र Dयसर? हटाउनुअिघ
5नजलाई सफाइ पेश गनg मौकाबाट बित गyरने
छै न भqे यवःथा रहे को दे िखयो । 5नवेदकले
आफूलाई पदबाट हटाउने आशाले उ
ःपीकरण सो5धएको भनी दावी 5लएको दे िखए
प5न उ ःपीकरण सो5धएको कायAमा कुनै
ू(बयागत ऽु(ट रहे को भqे दावी गनA सकेको
ँ ै न । Dयःतै उ गठन आदे शमा भएको
दे िखद
यवःथाबमोिजम 5नवेदकलाई नेपाल सरकारले
ःपीकरण सो5धएको कायAले तDकाल 5नवेदकको
कानूनूद कुन हका5धकारमा आघात पुगेको
ँ ा 5नवेदन खारे ज हुने ।
नदे िखद
इजलास अ5धकृत: (वOनाथ भQराई
कSTयुटर: (वकेश गुरागाv

इ5त सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

§

लगाउको
०६८-CR-१३४८,
यसै
अदालतको अपहे लना, लआमी यादव
(व. दे वजी यादवसमेत भएको मुbामा
यसै अनुसार फैसला भएको छ ।
८

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CI-०९८४, 5नषेधा8ा, सुशील राना
(व. जैपाल चमार

5नवेदकले आoनो घरजJगा बसोबास
रहे को भनी दावी गरे को (क.नं. २२९ को जJगा
5नवेदकको 5न(वAवाद हक रहे को भqे कुरा 5नवेदकले
दे खाउन सकेको पाइएन । 5न(वAवाद हक रहे को
अवःथामा माऽ 5नषेधा8ाको आदे श जार? हुनसKने
भएकाले (ववाsदत जJगामा 5नवेदकको 5न(वAवाद
ँ ा 5नषेधा8ाको आदे श जार?
हक भएको नदे िखद
A नg अवःथा (वtमानता नभएको भनी 5नवेदन
गनुप
खारे ज गरे को पुनरावेदन अदालत, नेपालगuको

इ5त सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।
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सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - 2
कतTtय yयान, िशवूसाद पौडेल (व. नेपाल सरकार
ू6तवादS िशवूसाद र मृतकले सँगै
(वष सेवन गरS अचेत अवःथामा भएको भए
४/५ }दनप6छ ू6तवादS िशवूसादले ःवाः~य
उपचारको ला6ग अःपताल भनाT हुनपु नU अवःथा
6थएन र लामो अव6धस>म अःपताल बसेको प6न
नदे िखएको र मृतकसँगै (वष सेवन गरS जल6भऽ
आफू प6न बेहोस अवःथामा रहे को भYे कुरा
प6न (वiासयु दे िखएन । 6नजको होस
खुलेप6छ 6नजले मृतकका परवारलाई वारदातको
बारे मा जानकारS }दनुपनU कतTtय भएकोमा सो
नगराई ४।५ }दनस>म भागी (हँडेको भYे मा6थ
ँ ा
उिGलिखत अ6भयोग माग दावीसमेतबाट दे िखद
ु ा 6नज िशवूसादको हात
6सजTनाको मृ यु हुनम
रहे को र यसबाट बनको ला6ग 6नज फरार
रहे को कुरा पु( हुने ।
शव परSuण गनU डा. (वकास दे वकोटाले
शव परSuण गदाT मृतकको 6भसेरामा (वष
नदे िखएको तर Phusphine Gas ःतनधारS ूाणीको
ला6ग yयादै (वषादS हुने भएकोले मृ युसमेत हुन
सfछ भनी अदालतमा बकपऽ गरे को तथा
मृतकले र आफूले (वयरमा (वष 6मसाएर खाएको
भनी ू6तवादS ःवयं ले सा6बती बयानसमेत गरे को
ँ ा
र सो कुरा अ\यथा ूमािणत भएकोसमेत नदे िखद
ू6तवादSले (वष सेवन गराएकैबाट 6सजTना पौडेलको
मृ यु भएको कुरा ूमािणत हुने हुँदा ू6तवादSलाई
ु  ऐन, yयानस>ब\धी महलको १ नं. को
मुलक
कसूरमा ऐ.को १३(२) नं. बमोिजम सवTःवस(हत
ज\मकैद हुने र ू6तवादS एच.आई.भी. पोजे(टभ
रोगले मःत भएको ूमाण 6म6सल सं लOन रहे को
अवःथामा ू6तवादSलाई yयानस>ब\धी महलको
१३(२) नं. बमोिजम गरएको सजाय रोगको
ु  ऐन, अ.बं .
कारणले चक पनU भएकोले मुलक
१८८ नं. बमोिजम ५ (पाँच) वषT कैद हुने ।
इजलास अ6धकृत: शकु\तला काकq
क>kयुटर: मि\दरा रानाभाट

१०

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CR-०७९२, 6नषेधा9ा, मा6लका
ढकाल (व.
आयोगसमेत

सुकु>बासी

समःया

समाधान

सुकु>बासी समःया समाधान िजGला
स6म6त, भिपुरको 6लिखत जवाफमा (क.नं. १७९
को जOगा सा(वक २०५५ सालको सुकु>बासी
समःया
समाधान
आयोगबाट
(वंणुमाया
अ6धकारSको नाममा दताT गनU 6नणTय भई मोठ
ॐे ःता कायम गरे को भYे दे िखएकाले 6नवेदकले
दावी गरे को (वषयमा कायT स>पY भइसकेको
दे िख\छ।6नषेधा9ाको आदे श आश`ाको अवःथामा
माऽ जारS हुने ूकृ6तको आदे श भएकाले कायT
स>पY भइसकेको अवःथामा 6नषेधा9ा जारS हुन
नसfने हुँदा 6नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ6धकृत: (वiनाथ भjराई
क>kयुटर: (वकेश गुरागाl
इ6त सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

११

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-CR-०९४३, 6नषेधा9ा, परमादे श,

असफq यादव (व. िजGला कायाTलय, सrरSसमेत

6नवेदकले
दावी
गरे को
(वsालय
tयवःथापन स6म6तको 6नवाTचन ःथ6गत भई
सकेको भनी (वपuीहvको 6लिखत जवाफमा
ँ ा 6नवेदकले माग दावी
उGलेख भएको दे िखद
गरे को आश`ाको अवःथा (वsमान रहे को
दे िखएन । यी 6नवेदकको मागबमोिजम (वsालय
tयवःथापन स6म6तको 6नवाTचन गराउँदा िशuा
ऐन र 6नयमावलSको ू(बया अपनाई 6नवाTचन
गराउन भनी पुनरावेदन अदालतबाट परमादे श
जारS भइसकेको दे िखएकाले पुनरावेदन अदालतको
आदे श मना6सब दे िखने ।
इजलास अ6धकृत: (वiनाथ भjराई
क>kयुटर: (वकेश गुरागाl

इ6त सं वत् २०७० साल भदौ ३ गते रोज २ शुभम् ।

१३

इ6त सं वत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शुभम् ।

१२

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती, ०६५-CR-०५१७, अ6नय6मत काठ
वस्ती, ०६८-CR-१२७६, (वष खुवाई मारे को कटानी, नेपाल सरकार (व. नेपालS शाहसमेत
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1म1त
२०६०।४।२३,
1म1त
२०६०।४।२६ र 1म1त २०६०।४।२८
समेतका बरामद; मुच ु<कामा यी (वप@ी
ू1तवाद;हCलाई रोहबरमा राखेको नदे िखएको र
सो मुच ु<कामा काठमा लागेको धोिो र बोबोको
भाग कOी नगरे को भPे प1न ू1तवाद कथन
दे िखएको र नाप जाँच भएको काठ ठे केदारले
ल1गसकेको, उU काठ बोबा र धोिास(हत
भएकाले बढ; दे िखएको भPेसमेत दे िखने ।
काठको मापन हुँदा ढा1लएको Cखको
बोबा, धोिोपन र खोबोपनसमेत छु XYाउनु पनZ
हुँदा ढा1लएको Cखको कुल आयतन क1त र
\यसमा कOा हुनपु नZ बोबो र धोिोपनसमेत क1त
भनी ःप^Cपमा छु Yाइएको नपाइँदा हच ुवा मापन
`यायको ूयोजनाथa आधार हुन नसbने।शdाको
लाभ अ1भयुUले पाउने र ूमाणको भार वाद;मा
रहने हुँदा वाद;ले दावी शdार(हत तवरले पु(^ गनa
नसकेको अवःथामा ू1तवाद;ले कसूर गरे को मानी
सजाय गनa न1म<ने हुँदा ू1तवाद;हCलाई सफाइ
hदने गर; भएको पुनरावेदन अदालत, पोखराको
ँ ा सदर हुने ।
फैसला 1मलेकै दे िखद
इजलास अ1धकृत: शकु`तला काकk
कlmयुटर: मि`दरा रानाभाट
इ1त सं वत् २०७० साल भदौ ३ गते रोज २ शुभम् ।

१४

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६८-WO-११२९, उ\ूेषण परमादे श,
हtरकुमार झासमेत (व.
मि`ऽपtरषx कायाaलयसमेत

ूधानम`ऽी

तथा

1नजामती सेवा ऐनको दफा २१ बमोिजम
कुनै प1न राजपऽअन(dत कमaचार;को बढु वाको
ला1ग बढु वा हुने पदको ौे णीभ`दा एक ौे णीमु1नको
पदको ला1ग तो(कएबमोिजमको शैि@क यो{यता
a नZ
र `यूनतम् तीन वषa सेवा अव1ध पूरा गनुप
ँ ा 1नजहC 1नजामती सेवा
|यवःथा गरे को दे िखद
ऐनको दोॐो सशोधन, २०६४ बमोिजम ःवत:
राजपऽअन(dत h~तीय ौे णीमा बढु वा भएको
अवःथा दे िखन आयो । यसर; नेपाल सरकारको
राजपऽअन(dत तृतीय ौे णीको पद नै खारे ज गनZ
नी1त 1लएको अवःथाका साथै २०६८ सालको
तलबमानमा राजपऽअन(dत तृतीय ौे णीको पदको

ँ ा
तलबमानको |यवःथा नै नगरे को अवःथा दे िखद
यी 1नवेदकहCको मागमोिजमको आदे श जार; गनa
1म<ने अवःथाको (वमानता नदे िखने ।
इजलास अ1धकृत: tर`जा डं गोल
इ1त सं वत् २०७० साल म1सर २५ गते रोज ३ शुभम् ।

१५

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६५-WO-०८९६, उ\ूेषण परमादे श,

बेचन राय (व. िश@क सेवा आयोग, सानोhठमी
भUपुरसमेत

िश@क सेवा आयोग 1नयमावल;, २०५७
को पtरछे x-४ मा बढु वासlब`धी |यवःथा गरे को
पाइ`छ । उU |यवःथाबमोिजम रह; 1नवेदकले
बढु वा हुने अवसर ूा गनुa 1नजको हकको कुरा
हो । 1नवेदकले २०६० र २०६२ को का.स.मू.
नभरे को दोषारोपण गर; 1नजले कानूनबमोिजम
पाउनुपनZ अdबाट बित गर; 1नजको बढु वाको
हक अपहरण गनुa कानूनसत् नहुने ।
आनो कायाaलयमा दताa गtरएका
कागजात कहाँ छन् र के कःताCपमा छन् दे खाउने
र ूःतुत गनZ दा(यव सlबि`धत कायाaलयको
हो । आनो कायाaलयमा दताa गtरएका
कागजातको (वषयमा कायाaलयको िजlमेवार;
हु`छ । यसर; दताa (कताबबाट यी 1नवेदकले
२०६० र २०६२ को का.स.मू. भरे को अवःथा
दे िखएकोमा 1नजलाई सोबापतको अd ूदान नगर;
बढु वा पाउने 1नजको अ1धकारमा आघात पु{न
गएको दे िखने ।
1नवेदकलाई का.स.मू. बापत पाउनुपनZ
अdभ`दा कम अd ूदान भएबाट 1नजको बढु वा
हुने अ1धकारमा आघात परे को हुँदा िश@क सेवा
आयोगको 1म1त २०६५।५।२६ 1नणaयले 1म1त
२०६५।५।२७ को गोरखापऽमा ूकािशत
सूचना र आयोगकै २०६६।१।२४ समेतको
ँ ा
1नणaय 1नवेदकका हकमा कानूनसत् नदे िखद
उU 1नणaय उ\ूेषणको आदे श~ारा बदर
गtरhदएको छ । यी 1नवेदकको यस आदे शमा
उ<लेख गtरएबमोिजम औसत 1नकाल; पाउनुपनZ
अd ूदान गदाa 1नवेदकले बढु वा पाउने दे िखएमा
अ`य उlमे~ारले पाएकै 1म1तबाट लागू हुने गर;
बढु वा hदनु भPेसमेतको परमादे श (वप@ी िश@क
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सेवा आयोगसमेतका सरकार9
नाममा जार9 हुने ।
इजलास अ:धकृत: CरDजा डं गोल

बDद गरे प:छ आधा घzटा ज:तप:छमाऽ ू:तवाद9
घरमा आई सुतेको, ू:तवाद9को घरबाट लास
रहे को ःथानसjम िघसाCरएको डाम दे िखनुका साथै
भो:लपpट :बहान ू:तवाद9ले मृतकको शर9रमा
लुगा लगाई cदँदै गरे को उिpलिखत पCरिःथ:तजDय
ूमाणबाट यी ू:तवाद9 दे व:सं ह (वuले वीरबहादुर
भाटलाई कतasय गर9 ह{या गरे को पु(u हुने ।
a ूव a र ह{या भइसकेप:छ
ह{या गनुप
ू:तवाद9का
sयहोरालाई
समान<पमा
हे न a
:मpदै न । िजउँदो sयिeको शर9र र सो लासमा
पर9|ण भइसकेप:छका ू:तवाद9का sयवहारलाई
समान<पमा हे न a :मpदै न । मCरसकेको लासलाई
िघसानa र लुगा लगाइcदनु र :मलाइcदनु भkु
जःता कायaले tयान मानw मनसाय पु(u
गद} न । मनसाय:बना रlसी नcदएको कारणबाट
आमाचकार9 गाल9 गनw sयिeलाई त{काल
उठे को Cरसबाट मु~ाले हानी कुटपीटका कारणले
भएको ह{याका हकमा tयानसjबDधीको १३(३)
नं. बमोिजम सजायसमेत तोlन न:मpने ।
ू:तवाद9 दे व:सं ह (वuलाई tयानसjबDधी
महलको १४ नं. बमोिजम १० वषa कैद हुने
्
पुनरावेदन अदालत, महे Dिनगरबाट
ठहरयाई
:म:त २०६७।५।१३ मा भएको फैसला :मलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अ:धकृत: रामूसाद भnराई, CरDजा डं गोल
कjoयुटर: मिDदरा रानाभाट

:नकायह<को

इ:त सं वत् २०७० साल मH:सर २५ गते रोज ३ शुभम् ।

१६

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६६-CR-०६८१, िचतुवाको आखेटोपहार,

नेपाल सरकार (व. खगेDिबहादुर चDद

ू:तवाद9को सँगसाथ तथा :नजको
ँ ैन
पसलबाट अवैध वःतु बरामद भएको दे िखद
भने :नजको बरामद9 ःथलमा उपिःथ:तसमेत
ँ ै न । :नज लामो समयदे िख
रहे भएको दे िखद
:बजुल9को सामानको :बब\ (वतरण गर9 बसेको
तथा :नजको चालचलन राॆो भएको भनी
बुिझएका सजaमीनका मा:नसह<ले लेखाई cदएको
दे िखDछ । सहअ:भयुeको पोल बाहे क अDय
कुनै ूमाणबाट यी ू:तवाद9को कसूरमा सं लgनता
ँ ैन ।
रहे को :म:सल सं लgन ूमाणबाट दे िखद
a : इDकार रहे को अवःथामा
ू:तवाद9 कसूरमा पूणत
अDय ःवतDऽ ूमाणको अभावमा सहअ:भयुeको
पोललाई एकमाऽ आधार :लई कसूरदार
्
कानूनसjमत् तथा Dयायसjमत्समेत
ठहरयाउनु
ँ ा यी ू:तवाद9लाई समेत कसूरदार कायम
नदे िखद
गर9 सजाय हुनपु दaछ भkे वाद9 नेपाल सरकारको
पुनरावेदन िजक\र पुgन नसlने हुँदा ू:तवाद9
खगेDि चDदलाई आरो(पत कसूरबाट सफाइ
cदने ।
इजलास अ:धकृत: रामूसाद भnराई, CरDजा डं गोल
कjoयुटर: कpपान बतqला

इ:त सं वत् २०७० साल मङ:सर २६ गते रोज ४ शुभम् ।

१८

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री वैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६५-WO-००२९, उ{ूेषण, इDद9रा

इ:त सं वत् २०७० साल मङ:सर २५ गते रोज ३ शुभम् ।

Dयौपाने (व. हCरभe पराजुल9समेत

१७

:नवेcदकाको
िजक\रबमोिजम
:नजले
ूा गरे को :लखतह<बाट दाइजो पेवाबाट ूा
भएको वा {यःतो दाइजो पेवाबाट ूा आयबाट
बढे बढाएको भkे कह9ं कतै बाट पु(u भएको
नदे िखएको हुँदा उe ी अंशधन महलको दफा
५ को कानूनी ूावधान ूःतुत Cरटमा आक(षaत
नहुने दे िखएको छ । अत: :नवेcदकाको :नजी
हकको सjपि नदे िखएको हुँदा {यःतो सjपि
सगोलको सjपि मा:नने ।
दु:नयाँको :बगोबापत जायजात गदाa

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
वस्ती, ०६७-CR-०७८०, १२३३, कतasय tयान,

नेपाल सरकार (व. दे व:सं ह (वu, दे व:सं ह (वu (व.
नेपाल सरकार

मृतक र ू:तवाद9 सँगसाथमा बसी मादक
पदाथa सेवन गरे पvात् (ववाद भएको, अDय मादक
पदाथa सेवन गनw sयिeह< :नजह<लाई छाडी
(हं डेको, मृतक र ू:तवाद9माऽ घटनाःथलमा
रहे को दे िखएको ू:तवाद9का बाबुले घरको ढोका
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हनुमानढोकासमेत

1यो धन खाने बा॑ वष9को उमेरदे िख मा?थका
ऐनबमोिजम मानु नछु (D सँगबसेका वा 1यो धन
खाँदा सँगबसेका प?छ ?भI हुनेको अंशसमेत
9 नM एवं प?छ ?भI भएको आधारबाट
जायजात गनुप
?बगो ?तन9 छूट नपाउने ।
इजलास अ?धकृत: गेहेUिराज पUत
कWXयुटर: गीता िघ?मरे

?नवेदकह_लाई
हातह?तयार
अनुसUधानको
खरखजानासWबUधी
कसूरमा
?सल?सलामा अदालती बUदोबःतको १२१ नं.
ु ापूज}का हकमा सरकारe
बमोिजम |दनुपनM थुनव
वकwलसWबUधी ?नयमावलe, २०५५ को अनुसूची
ु ापूज} |दई थुनामा
१२ बमोिजमको ढाँचामा थुनव
राखी उk ऐनबमोिजम मु^ा हे नM अ?धकारe ूमुख
िजvला अ?धकारeबाट सरकारe मु^ासWबUधी ऐन,
२०४९ बमोिजम अनुसUधानको ला?ग (हरासतमा
रा~ अनुम?त |दएको अवःथा अनुसUधानको
फाइलबाट दे िखएको र अनुसUधानबाट दे िखन
आउने पjरणामका आधारमा मु^ा चलाउने
वा नचलाउने भIे अवःथा बाँकw नै रहे को र
नेपालको अUतjरम सं (वधानको धारा १३५ को
उपधारा २ अनुसार कुनै अदालत वा Uया(यक
अ?धकारeसमz नेपाल सरकारको तफ9बाट मु^ा
चलाउने वा नचलाउने भIे कुराको अिUतम
?नण9य गनM अ?धकार महाUयाया?धवkालाई
हुने सं वैधा?नक यवःथा रहे को अवःथामा
कानूनबमोिजम अनुसUधानको ू(बयामा नै ूभाव
पानM गरe मागबमोिजम बUदeू1यzीकरणको
आदे श जारe गन9 ?मvने दे िखएन । ूःतुत ?नवेदन
खारे ज हुने ।
इजलास अ?धकृत: हjरकृंण ौे
कWXयुटर: मिUदरा रानाभाट

इ?त सं वत् २०७० साल पुस २८ गते रोज १ शुभम् ।

यसै लगाउका ?नWन मु^ाह_मा प?न यसै अनुसार
आदे श भएका छन्:
§ ०६५-WO-०३६२, उ1ूेषण, इUदeरा

Uयौपाने
(व.
झापासमेत

§

मालपोत

काया9लय,

इUदeरा
Uयौपाने (व. हjरभk पराजुलeसमेत

०६६-WO-०५४५, उ1ूेषण,
१९

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री वैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६६-CR-०३७५, वैदेिशक रोजगार,
रामूसाद Uयौपाने (व. नेपाल सरकार

ू?तवादe रामूसाद Uयौपानेले ?म?त
२०६०।०२।०९ मा ऋणी आफू र धनीका
नाममा जाहे रवाला हjरभk पराजुलe भै _.
रकम
?लएका
३४,००,०००।–
_पैयाँ
दे िखएको र सो कागजलाई अदालतमा बयान गदा9
करकापमा गरे को भने प?न सोउपर कतै ?नवेदन
ँ ा वैदेिशक रोजगार
नगरe ःवीकार गरe बसेको दे िखद
ऐन, २०४२ को दफा ३ र २४(२) को कसूर
गरे को दे िखयो । यसमा शु_ काठमाडu िजvला
अदालतको फैसला सदर गनM गरe पुनरावेदन
अदालत, पाटनको ?म?त २०६३।०९।१९
ँ ा सदर हुने
गतेको फैसला ?मलेको दे िखद
ठहछ9 । पुनरावेदकको पुनरावेदन िजकwर पुxन
नसyने ।
इजलास अ?धकृत: गेहेUिराज पUत
कWXयुटर: मUदeरा रानाभाट िघ?मरे

इ?त सं वत् २०७० साल फागुन २६ गते रोज २ शुभम् ।

२१

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०७०-WO-०२१८, उ1ूेषण, ह?डँया jरयल
इःटे ट ूा.?ल.समेत (व. ूधानमUऽी
मिUऽपjरषको काया9लयसमेत

तथा

ौम ऐन, २०४८ को दफा २१(४)
मा 1यसरe तो(कएको Uयूनतम् पाjरौ?मक महँगी
भा र सु(वधाको दर नेपाल राजपऽमा सूचना
ूकाशन भएको ?म?तदे िखमाऽ लागू हुनेछ भनी
राजपऽमा सूचना ूकाशन भएको ?म?तदे िख
माऽ लागू गन9 स(कने अ?नवाय9 यवःथा गरे को
दे िखUछ । तर नेपाल सरकारले २०७०।४।१
दे िख
लागू
हुने
गरe
२०७०।५।१०
ूकािशत
गरे को
मा
राजपऽमा
सूंचना

इ?त सं वत् २०७० साल पुस २८ गते रोज १ शुभम् ।

२०

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०७०-WH-००४७, बUदeू1यzीकरणसमेत,

शुभराम बःनेतसमेत (व.महानगरeय ूहरe पjरसर,
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दे िख4छ । स7ब8 ऐनले ःप<=पमा राजपऽमा
सूचना ूकािशत गरे को HमHतभ4दा अिघदे िख नै
लागू हुने गरL ूकािशत सूचना उN ऐनको दफा
२१(४) (वपरLत दे िखने ।
ौम ऐन, २०४८ को दफा २१(२)
अनुसारको सHमHत गठन हुन नसकेको अवःथामा
नेपाल सरकारको सोहL दफा २१(५) अनु=प
िचया बगानमा कायZरत् मजदुर कमZचारLह=को
पा\रौHमक
HनधाZरण
गनZ
नस_ने
भ`
Hमलेन । HनधाZरण ग\रएको उN 4यूनतम्
पा\रौHमक नेपाल राजपऽमा सूचना ूकािशत
भएको HमHत अथाZत ् HमHत २०७०।५।१० दे िख
लागू हुने भनी सूचनामा उcलेख हुनपु नdमा सो
भ4दा अगावै अथाZत ् राजपऽमा सूचना ूकािशत
ु गावै २०७०।४।१ दे िख लागू हुने भनी
हुनअ
HमHत २०७०।५।१० मा नेपाल राजपऽमा
ँ ा
ूकािशत सूचना सो हदस7म Hमलेको नeदखद
नHमलेको सो हदस7म उN सूचना बदर
हु4छ । HमHत २०७०।५।१० मा नेपाल
राजपऽमा ूकािशत पूरै सूचना बदर ग\रपाऊँ
भ`े Hनवेदन दावी पुhन सNैन । Hनवेदन खारे ज
हुने ।
इजलास अHधकृत: ह\रकृंण ौे m
क7nयुटर: मि4दरा रानाभाट
इHत सं वत् २०७० साल फागुन २७ गते रोज ३ शुभम् ।

इHत सं वत् २०७० साल असार १६ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं . ५
१

यसै ूकृHतका Hन7न मुqाह=मा पHन यसै अनुसार
आदे श भएका छन्:
• ०७०-WO-०२१७, उsूेषण, नेपाल

•

भै Hनजले HनयुिN भएको पदको है Hसयतले
कामसमेत ग\रसकेपHछ उN HनयुिNबाट Hनवेदक
आफूलाई माकाZ परे को भनी HनणZय भएको करLब
१० म(हनापHछ माऽ अदालत ूवेश गरे को
(वल7बस7ब4धी Hस8ा4तसमेतले Hनवेदकलाई मqत
ँ ा HमHत २०६८।१।९
गनd
अवःथा नeदिखद
को HनणZयबाट \रट Hनवेदकलाई Hसॆौन ेऽ
पयZटन ूब8Zन (वकास सHमHत गठन आदे श,
२०६६ को दफा ३(५) अनुसार ःप<ीकरण
सोधी पदबाट हटाइएकोमा अनुिचत (वल7ब गरL
HमHत २०६८।११।११ मा \रट Hनवेदन दायर
हुन आएको तथा HमHत २०६८।१।१३ को
HनणZयबाट ँयाम(कशोर ूसादलाई सोहL अय
पदमा HनयुिN ग\रएको HनणZय (व=8 कुनै
च ुनौती नeदई सो HनणZय यथावत् कायम रहे को
ँ ा Hनवेदन मागबमोिजमको
अवःथासमेत दे िखद
आदे श जारL गनZ Hमcने दे िखएन । ूःतुत Hनवेदन
खारे ज हुने ।
इजलास अHधकृत: शकु4तला काक
क7nयुटर: मि4दरा रानाभाट

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, २०७०-CI-००४५, Hनषेधाा, ूदLप

िचया (वकास Hनगम Hल. HबताZमोड झापा
(व. ूधानम4ऽी तथा मि4ऽप\रषxको
कायाZलयसमेत
०७०-WO-०२१९, उsूेषण, नेपाल
िचया उsपादन सं घ के4िLय सHमHत,
भिपुर झापा (व. ूधानम4ऽी तथा
मि4ऽप\रषxको कायाZलयसमेत

साह हलुवाईसमेत (व. परमेर साह

Hनवेदकको (क.नं. ५५ को जhगा
ॐे ःतामा भ4दा भोगमा घटL हुन गएको भ`े तय
उN जhगाका सँHधयार पुनरावेदकह=ले Hलिखत
जवाफमा उcलेख गरे को तय, यस Hनषेधाा
मुqाबाट HनणZय गनZ स(कने (वषय होइन । यःतो
अवःथामा केवल पुनरावेदकह=को मौिखक
कथनकै आधारमा ॐे ःता ूमाणबाट दे िखएको
जhगा साHधकार अदालतको अि4तम फैसला
भइसकेको अवःथामा Hनवेदकह=को जhगा
घटे को मा` कानूनत: नHमcने हुँदा Hनवेदकह=को
जhगा सं रण गनd कायZमा कुनै अवरोध नगनुZ
भनी पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको

२२

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६८-CR-०७५९, उsूेषण

परमादे श, वीरे 4िूसाद यादव (व. पयZटन तथा

नाग\रक उ|यन म4ऽालयसमेत

Hनवेदकको ःथानमा अक} ~यिN HनयुिN
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1नषेधा5ाको आदे शलाई अ;यथा भ? न1मAने ।
इजलास अ1धकृत: क(पलमिण गौतम
कLMयुटर: (वदुषी रायमाझी

इ1त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६८-CI-०१९४, लेनदे न, स;तलाल

चौधरZ (व. दे वीलाल चौधरZ

वादZले (फरादपऽसाथ पेश गरे को
1म1त २०५४।१।४ को 1लखतमा लेिखएको
ज_गाबाट नै वादZलाई ू1तवादZले र.नं. १८७६
1म1त २०५६।११।२६ मा राजीनामा पारZत
गरZ 1लनुaदनु गbरसकेको दे िखएको अवःथामा
1म1त २०५४।१।४ को 1लखतमा लेिखएको
रकम बाँकe नै राखी छु gै अक hयवहार हामी
वादZ ू1तवादZबीच भएको हो भ?े वादZको
पुनरावेदन िजकeरलाई 1नजले वःतु1नj ूमाण
ँ ा
पेश गरZ ूमािणत गनk सकेको नदे िखद
ू1तवादZबाट वादZले रकम भराई 1लन पाउने
्
उदयपुर िजAला अदालतबाट 1म1त
ठहरयाएको
२०६६।२।३ मा भएको फैसलालाई न1मलेको
्
भनी उAटZ गरZ वादZ दावी पु_न नसoने ठहरयाई
1म1त २०६७।११।३० मा पुनरावेदन अदालत,
ँ ा सदर
राज(वराजले गरे को फैसला 1मलेकै दे िखद
हुने ।
इजलास अ1धकृत: हकkबहादुर pेऽी
कLMयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ1त सं वत् २०७० साल पुस १८ गते रोज ५ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६९-CI-०८५९, परमादे श,

िजAला ूशासन कायाkलय, सqरZको तफkबाट
ऐ.कायाkलयका कायाkलय ूमुख सsयकुमार 1सं ह
बःनेत (व. घनँयाम साह

जाहे रZ दरखाःत आएमा रZतबेरZत
k नv कतkhय तो(कएको
जाँची दताk वा दरपीठ गनुप
कायाkलयले कतkhय पालना नगरे को भ?े कुरा
1म1सल सं ल_न जाहे रZमा अ1धकारूाq अ1धकारZको
कुनै तोक आदे श नदे िखएबाट पुनरावेदकको
भनाई आफwमा खिxडत भएको पाइ;छ । कानूनले

अ1धकार कतkhय तोकेको पुनरावेदक िजAला ूहरZ
कायाkलयका नाममा 1नवेदक ू{यथ|ले aदएको
जाहे रZ दताk गरZ ूच1लत कानूनबमोिजमको
कारवाहZ अगा1ड बढाउनु भनी कानूनको पालना
गनv गराउने अ1धकार कतkhय तो(कएको पुनरावेदन
अदालत, राज(वराजबाट जारZ गरे को पररमादे शको
आदे शलाई अ;यथा भ? न1मAने ।
इजलास अ1धकृत: क(पलमिण गौतम
कLMयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ1त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६९-CI-०८८२, उ{ूेषण परमादे श,

कृंणभ खीसमेत (व. भरतबहादुर बःनेत

1नवेदकसमेत पुनरावेदक ू{यथ| रहे को
1नषेधा5ा मुामा यस अदालतबाट यहZ सLपिका
सLब;धमा 1नजी गुठ को ज_गामा कसै ले हःतpेप
गरZ 1नमाkण कायk गनk नपाउने भनी 1म1त
२०५८।२।३ मा आदे शसमेत भई अि;तम भएको
दे िख;छ । पुनरावेदक ू{यथ|हको 1लिखत
जवाफसमेतबाट सं रpण स1म1तमाफkत ू{यथ|को
1नजी गुठ को ज_गामा अ1तबमण गनk लागेको
भ?े दे िखन आयो । यस अदालतको अि;तम
फैसलासमेतबाट ू{यथ| 1नवेदकको हकभोग र
ःवा1मव ूमािणत भइरहे को (क.नं. १९१ र
(क.नं. १९२ को घर, मि;दर टहरास(हतको
ज_गामा कुनै (क1समको सं रचना 1नमाkण नगनुk
नगराउनु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट
भएको आदे शलाई अ;यथा भ?
न1मAने ।
इजलास अ1धकृत: क(पलमिण गौतम
कLMयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ1त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६९-CI-११०६, 1नषेधा5ा, ूकाश(वबम
अ1धकारZ (व. ल1लतपुर
कायाkलय, पुAचोकसमेत

उपमहानगरपा1लका

अदालतसमेतबाट
भएको
अि;तम
फैसलालाई फैसला कायाk;वयन गनv बममा ू{यथ|
ल1लतपुर उपमहानगरपा1लकाले 1बनानoसापास
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1नमा4ण गरे को टहरा ;यारे ज 1म1त २०६९।९।२
सAम भCकाई लै जानु नलगेमा उपमहानगरपा1लका
ःवयं ले भCकाई Iदने भनी पुनरावेदकलाई सूचना
Iदएको पाइयो । अिOतम फैसलालाई काया4Oवयन
गरQ कानूनको शासन गनु4 सAबिOधत 1नकायको
दा(यTव हो । आVनो अ1धकारWेऽ1भऽ रहे र
यस अदालतसमेतको अिOतम फैसला काया4Oवयन
गनY बममा कानून र Oयायको सीमा1भऽ रहQ
ल1लतपुर उपमहानगरपा1लकाले सूचना जारQ
गरे को
दे िखयो । यःतो िःथ1त र अवःथामा
1नषेधा^ाको 1नवेदनलाई खारे ज गरे को पुनरावेदन
अदालत, पाटनको आदे शलाई अOयथा भ_
न1म`ने ।
इजलास अ1धकृत: क(पलमिण गौतम
कAdयुटर: (वदुषी रायमाझी

एकल इजलास
०७०-WO-०४३१,
परमादे श, इOिबहादुर uयाOजुसमेत (व. भvपुर

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती,
िज`ला अदालतसमेत

सवच अदालतसमW उCूेषणलगायतको
1नवेदन परQ कारवाहQ च1लरहे को भ_े दे िखई
रहे को अवःथामा उv mरट 1नवेदनबाट पुनरावेदन
अदालतको सं शोधन आदे श बदर भएको िःथ1तमा
सोहQबमोिजम हुने नै छ । अ(हले सो आदे शसमेतको
काया4Oवयनको 1सल1सलामा 1नवेदकले माग गरे को
दावी परमादे शको mरटको (वषयवःतु1भऽ नपनY
हुँदा शुx भvपुर िज`ला अदालतको अंश मुoाको
फैसला काया4Oवयनलाई ूCयW वा परोWxपमा
ूभाव पानY गरQ 1नवेदकको मागबमोिजम आदे श
जारQ गन4 1म`ने अवःथा दे िखएन । भvपुर
िज`ला अदालतको कथनले नै फैसला काया4Oवयन
ँ ा
नहोस् भ_े अ1भूायले यो 1नवेदन परे को दे िखद
ूःतुत mरट 1नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ1धकृत: मोहनूसाद वाःतोला
कAdयुटर: (वदुषी रायमाझी

इ1त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।
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मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६७-CI-१३५८, 1नषेधा^ा, रामचOि
महज4न (व. हmरnOि महज4नसमेत

पुनरावेदकको मोहQ हक ःथा(पत
नभएको अवःथामा (ववादको ज;गामा अ(हले
नै 1नजको 1न(व4वाद कानूनी हक कायम भएको
दे िखन
आएन । 1न(व4वाद कानूनी हक र
अ1धकार 1सज4ना नभएको तCकालको िःथ1तमा
1नषेधा^ासमेतको 1नवेदन खारे ज गरे को पुनरावेदन
अदालतको आदे शलाई अOयथा भ_ 1म`ने
दे िखएन । सWम अदालतमा चलेको (वचाराधीन
मुoामा हुने 1नण4यानुसार हुने नै छ । 1नषेधा^ाको
आदे श कसै को प1न हक ःथापना वा (वःथापनको
आधार ब_ सqदै न । यसमा तCकालका आधार
ूमाणकै आधारमा 1नंकष4 1नका`नुपनY हुOछ ।
ती आधार ूमाण सा1धकार 1नकायबाट बदर वा
अOयथा हुने वा हुनसqने सAभावनाको आधारमा
1नषेधा^ा जारQ गनY वा नगनY 1नंकष4 1नका`न
न1म`ने ।
इजलास अ1धकृत: क(पलमिण गौतम
कAdयुटर: (वदुषी रायमाझी

इ1त सं वत् २०७० साल पुस २५ गते रोज ५ शुभम् ।

अन्तिरम आदेश
१
०७०-WO०७०७, उCूेषण, नबल(कशोरूसाद गुyा (व.

मा.न्या. श्री रामकु मार प्रसाद शाह,
पुनरावेदन अदालत, हे टzडासमेत

वादQले दावी 1लएको 1बगो र रो|ा रा}े
सAपि~को मू`यसमेतलाई (गत गरQ 1बगोले
खाAने ज1तको सAपि~ रो|ा रा}ुपनYमा सोबमोिजम
नगरQ सोबाहे क ू1तवादQका अंिशयारहxको
सं याको आधारमा रो|ा रािखएको सAपि~ फुकुवा
गनY गरे को पुनरावेदन अदालत, हे टzडाको आदे शमा
उv अ.बं . १७१क नं. को कानूनी यवःथाको
ऽु(ट रहे को ूथम (मा नै दे िखन आएको र
1बगो भmरभराउ हुन नसqने भई 1नवेदकलाई

इ1त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।
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सवच अदालत बुले(टन २०७०, चैत - 2
ँ ा ूःतुत
अपूरणीय 89त पु:नस;ने अवःथा दे िखद
Bरटको अिEतम टु Gो नलागेसIम उK 9म9त
२०७०।१२।१३ को आदे शलाई कायाREवयन
नगनु,R िजTला अदालतले रोUा राखेको सIपिV
यथािःथ9तमा राWु बेच9बखन नगनुR नगराउनु भनी
सवच अदालत 9नयमावलY, २०४९ को 9नयम
४१(१) बमोिजम (वप8ीह_को नाममा अEतBरम
आदे श जारY हुने ।
इ9त सं वत् २०७० साल चैत २८ गते रोज ६ शुभम् ।

यसै ूकृ9तका 9नIन मुfाह_मा प9न यसै अनुसार
आदे श भएका छन्:
§ ०७०-WO-०७०६, उjूेषण, जीव9छदे वी

(व. पुनरावेदन अदालत, हे टmडासमेत

§

०७०-WO-०७०८,

साह
सEतोषकुमार
अदालत, हे टmडासमेत

उjूेषण,

(व. पुनरावेदन

२

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती, ०७०-WO-०६८८,
उjूेषण, भवानीकुमारY पौडेल (व. पुनरावेदन

अंश मुfामा वादYले माग गरे बमोिजम
अंश पाउने हो होइन, पाउने हो भने के कुन
सIपिV माऽ पाउने हो भqेसमेतका कुरा सबूद
ूमाणका रोहमा बोTन अदालतह_ स8म नै
छन् । तायदाती मा:ने ू(बया नै अव_s
गBरtदनुको ताjपयR अंश मुfामा दावी नपु:ने
फैसला हुन ु हो । अ.बं . १७ को रोहमा मुfा
नै टु v:याउने गरY आदे श गनR 9मTदै न । अंश
नैस9गRक हक भएको, वादYले ताBरख नै छाडे प9न
9डस9मस नहुने ूकृ9तको यो रहे को तथा सIपिV
ूाw नगरे सIम वा नपाउने ठहर नभएसIम अंश
मुfा समाw नहुने पBरूेआयमा सु(वधा सEतुलन
र अपूरणीय 89तका {(|कोणबाट पुनरावेदन
अदालत, राज(वराजको 9म9त २०७०।१२।६
को आदे शको कायाREवयन नहुन आवँयक भएबाट
यो Bरट 9नवेदनको अिEतम टु Gो नलागेसIम सो
आदे श कायाREवयन नगनुR नगराउनु भनी अEतBरम
आदे श जारY हुने ।
इ9त सं वत् २०७० साल चैत १७ गते रोज २ शुभम् ।

अदालत, राज(वराजसमेत
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